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1. Samlet tapsberegning for
Nord-Norge
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Samlet omsetningsutvikling for hver av innholdsbransjene med og
uten korona
Overnatting

Servering

Aktivitet/kultur
Figuren viser trendutviklingen for
omsetning per innholdsbransje
fra 2014 for Nord-Norge. Vi har
lagt gjennomsnittlig årlig vekst i
perioden 2014-2018 til grunn for
både den historiske utviklingen og
framskrivningene i en situasjon
uten korona (vist ved en bred
stiplet linje).
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I tillegg viser figuren, ved smal
stiplet linje, våre beregninger for
omsetning per innholdsbransje i
situasjonen med korona for
perioden 2020-2022.
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Omsetningsberegningene er
basert på inntektsbortfallet som
vises videre i rapporten.
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Samlet beregnet omsetning for innholdsbransjene (overnatting, servering og
aktiviteter/kultur) i Nord-Norge og det tilhørende forventede inntektsbortfallet som
følge av korona-krisen
Omsetning med korona

Omsetningsbortfall
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Figuren viser samlet beregnet
omsetning for innholdsbransjene i
Nord-Norge i situasjonen med
korona for 2020, 2021 og 2022.
Den viser også det tilhørende
omsetningsbortfallet i de samme
årene.
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Høyden på søylene representerer
derfor total omsetning (beregnet)
i en situasjon uten korona.
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Beregnet omsetning per innholdsbransje i situasjonen med korona
og det tilhørende omsetningsbortfallet
Omsetning med korona

Omsetningstap
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Figuren viser samlet beregnet
omsetning for hver av
innholdsbransjene (overnatting,
servering og aktivitet/kultur) i
Nord-Norge i situasjonen med
korona for 2020, 2021 og 2022.
Den viser også det tilhørende
omsetningsbortfallet i de samme
årene.
Høyden på søylene representerer
derfor total omsetning (beregnet)
i en situasjon uten korona.
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Beregnet omsetning per markedssegment i situasjonen med korona
og det tilhørende omsetningsbortfallet
Omsetning med korona

Omsetningstap
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Figuren viser samlet beregnet
omsetning for innholdsbransjene
per markedssegment
(utenlandske gjester, norske
gjester og lokalbefolkning) i NordNorge i situasjonen med korona
for 2020, 2021 og 2022. Den viser
også det tilhørende
omsetningsbortfallet i de samme
årene.

Høyden på søylene representerer
derfor total omsetning (beregnet)
i en situasjon uten korona.
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Samlet omsetningsbortfall for Nord-Norge
Utenlandske gjester

Norske gjester

Figuren viser anslag for
inntektsbortfall per
kundesegment for Nord-Norge.
Bortfallet utgjør forskjellen
mellom hvordan omsetningen
ville vært uten korona med
dagens situasjon, i hver av
tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.
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Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene per
markedssegment. Videre har vi
benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene.
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Samlet verdiskapingsbortfall for Nord-Norge
Utenlandske gjester

Norske gjester
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Figuren viser anslag for
verdiskapingsbortfall per
kundesegment for Nord-Norge.
Bortfallet utgjør forskjellen
mellom hvordan verdiskapingen
ville vært uten korona med
dagens situasjon, i hver av
tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.
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Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene per
markedssegment. Videre har vi
benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping.
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Samlet omsetningsbortfall konvertert til sysselsatte for Nord-Norge
Utenlandske gjester

Norske gjester

2 000

Figuren viser anslag for
sysselsettingsbortfall per
kundesegment for Nord-Norge.
Bortfallet utgjør forskjellen
mellom hvordan sysselsettingen
ville vært uten korona med
dagens situasjon, i hver av
tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.
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Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene per
markedssegment. Videre har vi
benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
antall sysselsatte.
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*Hvordan tolke «sysselsettingstapet»?

Ved beregning av «sysselsettingstapet» har vi tatt utgangspunkt i inntektsbortfallet i de ulike periodene og
basert oss på innholdsbransjenes omsetning per ansatt for å anslå hvor mange sysselsatte inntektsbortfallet
tilsvarer. Sysselsettingsberegningene kan derfor ikke tolkes som et rent tap av arbeidsplasser.
Korona-pandemien har medført at norske og utenlandske myndigheter har innført strenge tiltak for å begrense
smitte, noe som påvirker næringens inntektsgrunnlag og dermed de ansatte i stor grad. Før helsekrisen inntraff
var det stor variasjon i reiselivsaktørenes økonomiske situasjon. Dette medfører at noen aktører har
gått/kommer til å gå konkurs på grunn av inntektsbortfallet, slik at de ansatte mister jobben, mens for andre
aktører er det tilstrekkelig å permittere sine ansatte i en kortere eller lengre periode, eller redusere deres
stillingsprosent til tiltakene oppheves. Nøyaktig hvor mange sysselsatte som befinner seg i hver av kategoriene
er det derfor umulig å si noe om. Det reelle tapet av arbeidsplasser kan dermed være lavere eller høyere enn
beregningene tilsier og tallene må tolkes deretter.
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2. Reiselivets størrelse og indeks for
reiselivsavhengighet
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Innholdsbransjene – de 20 største kommunene målt i antall
sysselsatte og verdiskaping
Antall sysselsatte 2018
Verdiskaping 2018
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Hvor avhengige er utvalgte kommuner i Nordland av reiselivsnæringen?
Indeks sysselsetting

Indeks verdiskaping

Vi har beregnet en indeks for hvor
reiselivsavhengig sysselsettingen
og verdiskapingen i utvalgte
kommuner i Nordland er.

Nasjonalt snitt

3,0

Indeksen er basert på hvor stor
andel av sysselsettingen og
verdiskapingen i hver kommune
som er reiselivsrelatert
sammenliknet med den
tilsvarende andelen på nasjonalt
nivå. Indeks lik 1 betyr at
kommunen ligger på
landsgjennomsnittet.
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Figuren viser en oversikt over
kommunenes indekser i synkende
rekkefølge. De mest
reiselivsavhengige kommunene er
definert ved at
sysselsettingsindeksen minst må
være 1,5 eller
verdiskapingsindeksen minst må
være 1,8. Grenseverdiene er
illustrert ved rette linjer i figuren.
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Hvor avhengige er kommunene i Troms av reiselivsnæringen?
Indeks sysselsetting

Indeks verdiskaping

Nasjonalt snitt

3,5

Indeksen er basert på hvor stor
andel av sysselsettingen og
verdiskapingen i hver kommune
som er reiselivsrelatert
sammenliknet med den
tilsvarende andelen på nasjonalt
nivå. Indeks lik 1 betyr at
kommunen ligger på
landsgjennomsnittet.
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Figuren viser en oversikt over
kommunenes indekser i synkende
rekkefølge. De mest
reiselivsavhengige kommunene er
definert ved at
sysselsettingsindeksen minst må
være 1,5 eller
verdiskapingsindeksen minst må
være 1,8. Grenseverdiene er
illustrert ved rette linjer i figuren.
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Vi har beregnet en indeks for hvor
reiselivsavhengig sysselsettingen
og verdiskapingen i alle
kommunene i Troms er.
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Hvor avhengige er kommunene i Finnmark av reiselivsnæringen?
Indeks sysselsetting

Indeks verdiskaping

Nasjonalt snitt

4,0

Indeksen er basert på hvor stor
andel av sysselsettingen og
verdiskapingen i hver kommune
som er reiselivsrelatert
sammenliknet med den
tilsvarende andelen på nasjonalt
nivå. Indeks lik 1 betyr at
kommunen ligger på
landsgjennomsnittet.
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Figuren viser en oversikt over
kommunenes indekser i synkende
rekkefølge. De mest
reiselivsavhengige kommunene er
definert ved at
sysselsettingsindeksen minst må
være 1,5 eller
verdiskapingsindeksen minst må
være 1,8. Grenseverdiene er
illustrert ved rette linjer i figuren.
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Vi har beregnet en indeks for hvor
reiselivsavhengig sysselsettingen
og verdiskapingen i alle
kommunene i Finnmark er.
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De utvalgte reiselivsavhengige kommunene i nord
Indeks sysselsetting

Indeks verdiskaping

Nasjonalt snitt

4,0

3,5

Indeksen er basert på hvor stor
andel av sysselsettingen og
verdiskapingen i hver kommune
som er reiselivsrelatert
sammenliknet med den
tilsvarende andelen på nasjonalt
nivå. Indeks lik 1 betyr at
kommunen ligger på
landsgjennomsnittet.
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Figuren viser de kommunene som
er mest reiselivsavhengig, ved at
verdiskapings- og
sysselsettingsindeksen er lik eller
høyere enn grenseverdiene. Vi
har i tillegg inkludert to av de
største gjenværende kommunene
målt i antall ansatte - Narvik og
Senja.
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Vi har beregnet en indeks for hvor
reiselivsavhengig sysselsettingen
og verdiskapingen i kommunene i
Troms og Finnmark, Lofoten og
Vesterålen, samt Narvik, er.
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3. Segmentfordeling og
tapsberegninger per utvalgte
kommune, inkludert
ringvirkningsberegninger for fire
utvalgte kommuner
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Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Tromsø

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

40 %

46 %

14 %

Servering

40 %

20 %

40 %

Aktivitet/kultur

50 %

20 %

30 %
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Tabellen viser kundeprofilen til
Tromsø kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting i
Figuren viser anslag for
Tromsø
inntektsbortfall med tilhørende
Omsetning

Verdiskaping

verdiskaping og sysselsetting for
Tromsø. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.
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Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Tromsø
per markedssegment. Videre har
vi benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
21

MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Inkludert ringvirkninger: 2,7 mrd. NOK bortfall i verdiskaping og
3 335 bortfalte arbeidsplasser i Tromsø
Innholdsbransjene

Formidling

Transport

Underleverandører
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Direkte tap i
reiselivsnæringen

Tap gjennom verdikjeden
Verdiskaping
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Sysselsetting

18.10.2020

Figuren viser de direkte tapene i
Tromsø for hele reiselivsnæringen som
følge av koronapandemien og tapene
gjennom ringvirkninger, for
verdiskaping og sysselsetting i 2020.
De direkte tapene fra
innholdsbransjene er hentet fra forrige
side. I tillegg har vi beregnet tapene
for formidling og transport basert på
samme metodikk. De direkte tapene
anses som lokale effekter – bortfallet
skjer i kommunen.
Vi har inkludert alle selskaper som er
registrert i Tromsø kommune,
inkludert Hurtigruten, selv om
flertallet av deres ansatte arbeider på
sjøen. De direkte tapene innen
transport inkluderer derfor også
sysselsatte som ikke arbeider i
kommunen.

Ringvirkningene viser hvordan den
reduserte aktiviteten i
reiselivsnæringen i Tromsø fordeler
seg utover resten av økonomien på
nasjonalt nivå gjennom kjøp fra
underleverandører i flere ledd. Vi har
benyttet Menons ITEM-modell for å
beregne ringvirkningene.
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Tapene sett i forhold til de direkte effektene og ringvirkningene i en
situasjon uten korona i Tromsø
Direkte effekter med korona

Bortfall direkte effekter

Ringvirkninger med korona

Bortfall ringvirkninger
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Videre ser vi de bortfalte direkte
effektene i reiselivsnæringen
(samlet) og ringvirkningsbortfallet
for verdiskaping og sysselsetting
relativt til en situasjon uten
koronapandemien i 2020.
De heldekkende områdene
representerer de direkte
effektene i reiselivsnæringen (blå)
og ringvirkninger (gul) i dagens
situasjon med korona for 2020,
mens de skraverte områdene
representerer tapene samme år.
Boksene er stablet oppå
hverandre fordi den samlete
høyden viser hvor store de
direkte effektene og
ringvirkningene ville vært uten
korona i 2020.

Verdiskaping
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Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Nordkapp

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

70 %

16 %

14 %

Servering

40 %

40 %

20 %

Aktivitet/kultur

50 %

45 %

5%

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Nordkapp kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting i
Figuren viser anslag for
inntektsbortfall med tilhørende
Nordkapp
verdiskaping og sysselsetting for
Omsetning

Verdiskaping

Nordkapp. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.
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Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i
Nordkapp per markedssegment.
Videre har vi benyttet månedlige
vekstanslag for hver av bransjene
frem til utgangen av 2022 i
kombinasjon med en fordeling av
bransjenes månedlige inntekter
over året, til å beregne
omsetningen i de ulike periodene.
Avslutningsvis har vi ved hjelp av
forholdstall i kommunen beregnet
hvor mye omsetningsbortfallet
tilsvarer i verdiskaping og
sysselsetting.
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Inkludert ringvirkninger: 115 mill. NOK bortfall i verdiskaping og 205
bortfalte arbeidsplasser i Nordkapp
Innholdsbransjene

Formidling

Transport

Figuren viser de direkte tapene i
Nordkapp for hele reiselivsnæringen
som følge av koronapandemien og
tapene gjennom ringvirkninger, for
verdiskaping og sysselsetting i 2020.
De direkte tapene fra
innholdsbransjene er hentet fra forrige
side. I tillegg har vi beregnet tapene
for formidling og transport basert på
samme metodikk. De direkte tapene
anses som lokale effekter – bortfallet
skjer i kommunen.

Underleverandører

160
6
2

Mill.NOK/Antall sysselsatte

140
120

100
80
144
60

7
2

40
52

54

Direkte tap i
reiselivsnæringen

Tap gjennom verdikjeden

20

51

Ringvirkningene viser hvordan den
reduserte aktiviteten i
reiselivsnæringen i Nordkapp fordeler
seg utover resten av økonomien på
nasjonalt nivå gjennom kjøp fra
underleverandører i flere ledd. Vi har
benyttet Menons ITEM-modell for å
beregne ringvirkningene.

-

Verdiskaping
MENON ECONOMICS

Direkte tap i
reiselivsnæringen

Tap gjennom verdikjeden
Sysselsetting

18.10.2020
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Tapene sett i forhold til de direkte effektene og ringvirkningene i en
situasjon uten korona i Nordkapp
Direkte effekter med korona

Bortfall direkte effekter

Ringvirkninger med korona

Bortfall ringvirkninger
Videre ser vi de bortfalte direkte
effektene i reiselivsnæringen
(samlet) og ringvirkningsbortfallet
for verdiskaping og sysselsetting
relativt til en situasjon uten
koronapandemien i 2020.

300

Mill.NOK/Antall sysselsatte

250

200
152
150

100
61

54

50

35

51

91

31

29

De heldekkende områdene
representerer de direkte
effektene i reiselivsnæringen (blå)
og ringvirkninger (gul) i dagens
situasjon med korona for 2020,
mens de skraverte områdene
representerer tapene samme år.
Boksene er stablet oppå
hverandre fordi den samlete
høyden viser hvor store de
direkte effektene og
ringvirkningene ville vært uten
korona i 2020.

Verdiskaping
MENON ECONOMICS

Sysselsetting
18.10.2020
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Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i SørVaranger

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

44 %

42 %

14 %

Servering

40 %

20 %

40 %

Aktivitet/kultur

80 %

18 %

2%

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Sør-Varanger kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting i
Figuren viser anslag for
inntektsbortfall med tilhørende
Sør-Varanger
verdiskaping og sysselsetting for
Omsetning

Verdiskaping

140

129
117

120

Mill.NOK/Antall sysselsatte

Sør-Varanger. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

100
80
60

55

50

48

43

58

53

47

46

41

40
20

17

Mars, april, mai

Sommer

20

21

17

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i SørVaranger per markedssegment.
Videre har vi benyttet månedlige
vekstanslag for hver av bransjene
frem til utgangen av 2022 i
kombinasjon med en fordeling av
bransjenes månedlige inntekter
over året, til å beregne
omsetningen i de ulike periodene.
Avslutningsvis har vi ved hjelp av
forholdstall i kommunen beregnet
hvor mye omsetningsbortfallet
tilsvarer i verdiskaping og
sysselsetting.
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Inkludert ringvirkninger: 150 mill. NOK bortfall i verdiskaping og 240
bortfalte arbeidsplasser i Sør-Varanger
Innholdsbransjene

Formidling

Transport

Figuren viser de direkte tapene i SørVaranger for hele reiselivsnæringen
som følge av koronapandemien og
tapene gjennom ringvirkninger, for
verdiskaping og sysselsetting i 2020.
De direkte tapene fra
innholdsbransjene er hentet fra forrige
side. I tillegg har vi beregnet tapene
for formidling og transport basert på
samme metodikk. De direkte tapene
anses som lokale effekter – bortfallet
skjer i kommunen.

Underleverandører

200

Mill.NOK/Antall sysselsatte

180
12
3

160
140
120
100
80

161

21
5

60
40

58

66

Direkte tap i
reiselivsnæringen

Tap gjennom verdikjeden

20

62

Ringvirkningene viser hvordan den
reduserte aktiviteten i
reiselivsnæringen i Sør-Varanger
fordeler seg utover resten av
økonomien på nasjonalt nivå gjennom
kjøp fra underleverandører i flere
ledd. Vi har benyttet Menons ITEMmodell for å beregne ringvirkningene.

0

Verdiskaping
MENON ECONOMICS

Direkte tap i
reiselivsnæringen

Tap gjennom verdikjeden

Sysselsetting
18.10.2020
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Tapene sett i forhold til de direkte effektene og ringvirkningene i en
situasjon uten korona i Sør-Varanger
Direkte effekter med korona

Bortfall direkte effekter

Ringvirkninger med korona

Bortfall ringvirkninger
Videre ser vi de bortfalte direkte
effektene i reiselivsnæringen
(samlet) og ringvirkningsbortfallet
for verdiskaping og sysselsetting
relativt til en situasjon uten
koronapandemien i 2020.

450

Mill.NOK/Antall sysselsatte

400
350
177
300
250
200
150

84
66

100

50

97

232

62

84

79

De heldekkende områdene
representerer de direkte
effektene i reiselivsnæringen (blå)
og ringvirkninger (gul) i dagens
situasjon med korona for 2020,
mens de skraverte områdene
representerer tapene samme år.
Boksene er stablet oppå
hverandre fordi den samlete
høyden viser hvor store de
direkte effektene og
ringvirkningene ville vært uten
korona i 2020.

Verdiskaping
MENON ECONOMICS

Sysselsetting
18.10.2020
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Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Vestvågøy

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

36 %

50 %

14 %

Servering

35 %

60 %

5%

Aktivitet/kultur

65 %

20 %

15 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Vestvågøy kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
inntektsbortfall med tilhørende
Vestvågøy
verdiskaping og sysselsetting for
Omsetning

Verdiskaping

Vestvågøy. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

90
77

Mill.NOK/Antall sysselsatte

80
69

68

70
61
60
50
40
30

30

27

28

25
19

17

20
11

10

7

10

27

24

Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i
Vestvågøy per markedssegment.
Videre har vi benyttet månedlige
vekstanslag for hver av bransjene
frem til utgangen av 2022 i
kombinasjon med en fordeling av
bransjenes månedlige inntekter
over året, til å beregne
omsetningen i de ulike periodene.
Avslutningsvis har vi ved hjelp av
forholdstall i kommunen beregnet
hvor mye omsetningsbortfallet
tilsvarer i verdiskaping og
sysselsetting.
33

MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Inkludert ringvirkninger: 125 mill. NOK bortfall i verdiskaping og 190
bortfalte arbeidsplasser i Vestvågøy
Innholdsbransjene

Formidling

Transport

Figuren viser de direkte tapene i
Vestvågøy for hele reiselivsnæringen
som følge av koronapandemien og
tapene gjennom ringvirkninger, for
verdiskaping og sysselsetting i 2020.
De direkte tapene fra
innholdsbransjene er hentet fra forrige
side. I tillegg har vi beregnet tapene
for formidling og transport basert på
samme metodikk. De direkte tapene
anses som lokale effekter – bortfallet
skjer i kommunen.

Underleverandører

160

Mill.NOK/Antall sysselsatte

140

22

120

100
80
60

117

30

40
54

42

20

50

Ringvirkningene viser hvordan den
reduserte aktiviteten i
reiselivsnæringen i Vestvågøy fordeler
seg utover resten av økonomien på
nasjonalt nivå gjennom kjøp fra
underleverandører i flere ledd. Vi har
benyttet Menons ITEM-modell for å
beregne ringvirkningene.

Direkte tap i
reiselivsnæringen

Tap gjennom verdikjeden

Verdiskaping
MENON ECONOMICS

Direkte tap i
reiselivsnæringen

Tap gjennom verdikjeden
Sysselsetting

18.10.2020

34

MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Tapene sett i forhold til de direkte effektene og ringvirkningene i en
situasjon uten korona i Vestvågøy
Direkte effekter med korona

Bortfall direkte effekter

Ringvirkninger med korona

Bortfall ringvirkninger
Videre ser vi de bortfalte direkte
effektene i reiselivsnæringen
(samlet) og ringvirkningsbortfallet
for verdiskaping og sysselsetting
relativt til en situasjon uten
koronapandemien i 2020.

300

Mill.NOK/Antall sysselsatte

250

200

139

150

100

72

54
50

60

50

125

47

44

De heldekkende områdene
representerer de direkte
effektene i reiselivsnæringen (blå)
og ringvirkninger (gul) i dagens
situasjon med korona for 2020,
mens de skraverte områdene
representerer tapene samme år.
Boksene er stablet oppå
hverandre fordi den samlete
høyden viser hvor store de
direkte effektene og
ringvirkningene ville vært uten
korona i 2020.

Verdiskaping
MENON ECONOMICS

Sysselsetting
18.10.2020
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Metodebeskrivelse: Ringvirkninger
Vi kvantifiserer en nærings samlede økonomiske fotavtrykk ved hjelp av en ringvirkningsanalyse. Når en reiselivsbedrift opplever redusert
aktivitet som følge av koronapandemien, har det to umiddelbare effekter. For det første reduseres sysselsettingen i næringen – desto lavere
aktivitetsnivå i bedriftene, desto færre ansatte vil de etterspørre (direkte effekter). For det andre vil næringen også redusere sin etterspørsel
etter varer og tjenester fra andre næringer. Den reduserte etterspørselen etter vare- og tjenestekjøp vil dermed redusere sysselsettingen hos
underleverandørene. Videre vil underleverandørene kjøpe færre varer og tjenester fra sine underleverandører, og slik kan man fortsette
gjennom hele verdikjeden. Det er denne kjeden av effekter vi kaller ringvirkninger.
Vi har modellert aktivitetsimpulsen fra reiselivsnæringen og deres effekter på sysselsetting med bakgrunn i SSBs kryssløpsmatrise, som viser
omfanget av leveranser på sysselsetting, skatter og avgifter, samt import og eksport i 64 NACE-næringer. Med bakgrunn i SSBs
kryssløpsmatrise har Menon utarbeidet en ringvirkningsmodell hvor vi beregner verdiskapings- og sysselsettingseffekter av ulike former for
tiltak eller endringer.

De direkte effektene er å anse som lokale effekter, hvilket betyr at verdiskapings- og sysselsettingsendringene skjer i bedrifter som er
lokalisert i kommunene. Merk at vi har inkludert alle reiselivsbedrifter som er registrert i de respektive kommunene. Innen transportbransjen
forekommer det at selskaper er registrert i en kommune, mens de ansatte faktisk arbeider utenfor kommunen, eksempelvis Hurtigruten. De
direkte sysselsettingseffektene innen transport vil i så måte ikke være utelukkende lokale. Effektene på verdiskaping og sysselsetting som
kommer gjennom verdikjeden (ringvirkninger) er på sin side nasjonale effekter ettersom reiselivsbedriftenes underleverandører også kan
være lokalisert utenfor kommunen.

MENON ECONOMICS

18.10.2020

36

4. Segmentfordeling og
tapsberegninger per utvalgte
kommune

MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Vågan

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

36 %

50 %

14 %

Servering

40 %

45 %

15 %

Aktivitet/kultur

65 %

25 %

10 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Vågan kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting i
Figuren viser anslag for
Vågan
inntektsbortfall med tilhørende
Omsetning
180

verdiskaping og sysselsetting for
Vågan. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

168
152

160

Mill.NOK/Antall sysselsatte

Verdiskaping

134

140
121
120
100

91
82

80
61
60

66

60
48

44

48

33

40

24

17

20

Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Vågan
per markedssegment. Videre har
vi benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Narvik

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

31 %

55 %

14 %

Servering

20 %

30 %

50 %

Aktivitet/kultur

20 %

60 %

20 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Narvik kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.

40

MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting i
Figuren viser anslag for
Narvik
inntektsbortfall med tilhørende
Omsetning

Verdiskaping

90

82
76

Mill.NOK/Antall sysselsatte

80
70

verdiskaping og sysselsetting for
Narvik. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

69

76

74

69

60
50
37

40
28

30

38

30

27

20

42

41

15

15

10
Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Narvik
per markedssegment. Videre har
vi benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i
Hammerfest

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

17 %

69 %

14 %

Servering

14 %

21 %

65 %

Aktivitet/kultur

6%

13 %

81 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Hammerfest kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting i
Figuren viser anslag for
inntektsbortfall med tilhørende
Hammerfest
verdiskaping og sysselsetting for
Omsetning

Verdiskaping

Hammerfest. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

35
31

30

Mill.NOK/Antall sysselsatte

30

29

27

28

26

25
20

17
14

15
11

15

15
11

10

10
6

5
5
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Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i
Hammerfest per
markedssegment. Videre har vi
benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Moskenes

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

36 %

50 %

14 %

Servering

70 %

25 %

5%

Aktivitet/kultur

65 %

30 %

5%

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Moskenes kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting i
Figuren viser anslag for
inntektsbortfall med tilhørende
Moskenes
verdiskaping og sysselsetting for
Omsetning
30

Verdiskaping

Moskenes. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

29
26

Mill.NOK/Antall sysselsatte

25

23
21

20

15

14
13
10

10

8

7

8

5
5

11

10

4

3
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Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i
Moskenes per markedssegment.
Videre har vi benyttet månedlige
vekstanslag for hver av bransjene
frem til utgangen av 2022 i
kombinasjon med en fordeling av
bransjenes månedlige inntekter
over året, til å beregne
omsetningen i de ulike periodene.
Avslutningsvis har vi ved hjelp av
forholdstall i kommunen beregnet
hvor mye omsetningsbortfallet
tilsvarer i verdiskaping og
sysselsetting.
45

MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Karasjok

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

44 %

42 %

14 %

Servering

20 %

70 %

10 %

Aktivitet/kultur

5%

55 %

40 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Karasjok kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.

46

MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting i
Figuren viser anslag for
inntektsbortfall med tilhørende
Karasjok
verdiskaping og sysselsetting for
Omsetning

Verdiskaping

Karasjok. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

20
18

18

16

15

Mill.NOK/Antall sysselsatte

16

12

14

13

14
12

10
8

6

6

6

6

5

4

8

7

7

3

2

2
Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Karasjok
per markedssegment. Videre har
vi benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Senja

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

22 %

64 %

14 %

Servering

14 %

21 %

65 %

Aktivitet/kultur

6%

13 %

81 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Senja kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.

48

MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting i
Figuren viser anslag for
Senja
inntektsbortfall med tilhørende
Omsetning

Verdiskaping

40

37

Mill.NOK/Antall sysselsatte

35
30

verdiskaping og sysselsetting for
Senja. Bortfallet utgjør forskjellen
mellom hvordan omsetningen
ville vært uten korona med
dagens situasjon, i hver av
tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

34

33

34

30

30

25

21
19

20

17

15
15

12

13

12

10

8

6
5
Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Senja per
markedssegment. Videre har vi
benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
49

MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Porsanger

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

20 %

66 %

14 %

Servering

15 %

65 %

20 %

Aktivitet/kultur

5%

55 %

40 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Porsanger kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
inntektsbortfall med tilhørende
Porsanger
verdiskaping og sysselsetting for
Omsetning

Verdiskaping

Porsanger. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

18
16

Mill.NOK/Antall sysselsatte

16

14

14
12

12

12

11

11

10
8
6

6

6

7

7

6
4

4
4

3

2
2
Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i
Porsanger per markedssegment.
Videre har vi benyttet månedlige
vekstanslag for hver av bransjene
frem til utgangen av 2022 i
kombinasjon med en fordeling av
bransjenes månedlige inntekter
over året, til å beregne
omsetningen i de ulike periodene.
Avslutningsvis har vi ved hjelp av
forholdstall i kommunen beregnet
hvor mye omsetningsbortfallet
tilsvarer i verdiskaping og
sysselsetting.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Andøy

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

43 %

43 %

14 %

Servering

40 %

30 %

30 %

Aktivitet/kultur

60 %

30 %

10 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Andøy kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
inntektsbortfall med tilhørende
Andøy
verdiskaping og sysselsetting for
Omsetning

40

Andøy. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

38
34

35

Mill.NOK/Antall sysselsatte

Verdiskaping

29

30
26
25
20
15

15

14

14
11

10

13

12

8

7
5

5

5

3

-

Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Andøy
per markedssegment. Videre har
vi benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Kautokeino

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

70 %

16 %

14 %

Servering

14 %

21 %

65 %

Aktivitet/kultur

6%

13 %

81 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Kautokeino kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
inntektsbortfall med tilhørende
Kautokeino
verdiskaping og sysselsetting for
Omsetning

Verdiskaping

Kautokeino. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

30
26

Mill.NOK/Antall sysselsatte

25

23

23
21

20

15

14

12

9

10

5

10

9

8
5

4

5

13

11

Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i
Kautokeino per markedssegment.
Videre har vi benyttet månedlige
vekstanslag for hver av bransjene
frem til utgangen av 2022 i
kombinasjon med en fordeling av
bransjenes månedlige inntekter
over året, til å beregne
omsetningen i de ulike periodene.
Avslutningsvis har vi ved hjelp av
forholdstall i kommunen beregnet
hvor mye omsetningsbortfallet
tilsvarer i verdiskaping og
sysselsetting.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Lyngen

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

45 %

41 %

14 %

Servering

40 %

20 %

40 %

Aktivitet/kultur

70 %

25 %

5%

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Lyngen kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
inntektsbortfall med tilhørende
Lyngen
verdiskaping og sysselsetting for
Omsetning
25

Verdiskaping

Lyngen. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

24
21

Mill.NOK/Antall sysselsatte

20
15

15

14

10

5

8
5

5

5

5

2

5

7

6
3

2

Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Lyngen
per markedssegment. Videre har
vi benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Hasvik

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

60 %

26 %

14 %

Servering

80 %

10 %

10 %

Aktivitet/kultur

90 %

5%

5%

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Hasvik kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
Hasvik
inntektsbortfall med tilhørende
Omsetning

Verdiskaping

verdiskaping og sysselsetting for
Hasvik. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

16
14

14

Mill.NOK/Antall sysselsatte

12
12
10
8
8

7

6

4

5
3

3

2

3

1

1

0

4

3
1

1

Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Hasvik
per markedssegment. Videre har
vi benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
59

MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Loppa

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

60 %

26 %

14 %

Servering

14 %

21 %

65 %

Aktivitet/kultur

6%

13 %

81 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Loppa kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistitkk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
Loppa
inntektsbortfall med tilhørende
Omsetning

Verdiskaping

verdiskaping og sysselsetting for
Loppa. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

14
12

Mill.NOK/Antall sysselsatte

12

11

10

9
8

8

6

6

5

4
4

3
2

2

2

2

4

4

1
1

Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Loppa
per markedssegment. Videre har
vi benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Bardu

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

22 %

64 %

14 %

Servering

25 %

25 %

50 %

Aktivitet/kultur

20 %

50 %

30 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Bardu kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.

62

MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
inntektsbortfall med tilhørende
Bardu
verdiskaping og sysselsetting for
Omsetning
10

Mill.NOK/Antall sysselsatte

9

8

8

Bardu. Bortfallet utgjør forskjellen
mellom hvordan omsetningen
ville vært uten korona med
dagens situasjon, i hver av
tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

9

9

7

Verdiskaping

8

7
6

6
5
4

3

4

3

5

4
3

3

3
2

2

1

1
Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Bardu per
markedssegment. Videre har vi
benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Vardø

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

14 %

72 %

14 %

Servering

14 %

21 %

65 %

Aktivitet/kultur

6%

13 %

81 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Vardø kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.

64

MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
Vardø
inntektsbortfall med tilhørende
Omsetning

Verdiskaping

verdiskaping og sysselsetting for
Vardø. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

6
5

Mill.NOK/Antall sysselsatte

5

5

4

4

4
3

3

3

3

2

2

2

3

2
2

1

1

Sommer

Høst

1

1

Mars, april, mai

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Vardø
per markedssegment. Videre har
vi benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Gamvik

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

60 %

26 %

14 %

Servering

14 %

21 %

65 %

Aktivitet/kultur

6%

13 %

81 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Gamvik kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
Gamvik
inntektsbortfall med tilhørende
Omsetning
4

verdiskaping og sysselsetting for
Gamvik. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

4
3

4

Mill.NOK/Antall sysselsatte

Verdiskaping

3
3

2
2

2
2

1

1

1
1

1
0

1

0

0

1

1
0

0

Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Gamvik
per markedssegment. Videre har
vi benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Kåfjord

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

40 %

46 %

14 %

Servering

40 %

30 %

30 %

Aktivitet/kultur

75 %

20 %

5%

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Kåfjord kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
Kåfjord
inntektsbortfall med tilhørende
Omsetning

Verdiskaping

verdiskaping og sysselsetting for
Kåfjord. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

18
16

16

Mill.NOK/Antall sysselsatte

14
14

12
11

12
10

9
8

8
6
6

7

7

7
6

4
3

4

3

2

2
Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Kåfjord
per markedssegment. Videre har
vi benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Gratangen

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

27 %

59 %

14 %

Servering

10 %

30 %

60 %

Aktivitet/kultur

20 %

20 %

60 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Gratangen kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
inntektsbortfall med tilhørende
Gratangen
verdiskaping og sysselsetting for
Omsetning

Verdiskaping

Gratangen. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

7
6

6

6

5

Mill.NOK/Antall sysselsatte

5

5
4
4

4

4
3

3

3

2

2

2

2

1

1

1
1
Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i
Gratangen per markedssegment.
Videre har vi benyttet månedlige
vekstanslag for hver av bransjene
frem til utgangen av 2022 i
kombinasjon med en fordeling av
bransjenes månedlige inntekter
over året, til å beregne
omsetningen i de ulike periodene.
Avslutningsvis har vi ved hjelp av
forholdstall i kommunen beregnet
hvor mye omsetningsbortfallet
tilsvarer i verdiskaping og
sysselsetting.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Nesseby

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

37 %

49 %

14 %

Servering

14 %

21 %

65 %

Aktivitet/kultur

6%

13 %

81 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Nesseby kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
Nesseby
inntektsbortfall med tilhørende
Omsetning

Verdiskaping

4

3
3

Mill.NOK/Antall sysselsatte

3

3

verdiskaping og sysselsetting for
Nesseby. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

3

2
2
2

2

2

2

2

2

2
1
1

1

1

1

Sommer

Høst

1

1
Mars, april, mai

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Nesseby
per markedssegment. Videre har
vi benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Bodø

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

16 %

70 %

14 %

Servering

7%

70 %

23 %

Aktivitet/kultur

12 %

70 %

18 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Bodø kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
Bodø
inntektsbortfall med tilhørende
Omsetning
250

Verdiskaping

verdiskaping og sysselsetting for
Bodø. Bortfallet utgjør forskjellen
mellom hvordan omsetningen
ville vært uten korona med
dagens situasjon, i hver av
tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

231

Mill. NOK/Antall sysselsatte

209
200
155

150

150

140

136

100

83

92

83

56

54
50

101

92

37

33

Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Bodø per
markedssegment. Videre har vi
benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Alta

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

21 %

65 %

14 %

Servering

10 %

40 %

50 %

Aktivitet/kultur

10 %

60 %

30 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Alta kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.

76

MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
Alta
inntektsbortfall med tilhørende
Omsetning
80

Mill.NOK/Antall sysselsatte

70

Verdiskaping

verdiskaping og sysselsetting for
Alta. Bortfallet utgjør forskjellen
mellom hvordan omsetningen
ville vært uten korona med
dagens situasjon, i hver av
tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

75
68
64

63

58

60

57

50
39

40

35

34

31
27

30

23

23

20

14

12
10
Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Alta per
markedssegment. Videre har vi
benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Sortland

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

43 %

43 %

14 %

Servering

25 %

40 %

35 %

Aktivitet/kultur

12 %

40 %

48 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Sortland kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.

78

MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
Sortland
inntektsbortfall med tilhørende
Omsetning

Verdiskaping

verdiskaping og sysselsetting for
Sortland. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

45
40

Mill. NOK/Antall sysselsatte

40

36

35

35
30

32
29
27

25
20

18

20
14

15

16

14

13

11
10

7

6
5
Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Sortland
per markedssegment. Videre har
vi benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Fordeling av markedssegmentene for innholdsbransjene i Harstad

Utenlandske gjester

Norske gjester

Lokalbefolkning

Overnatting

24 %

62 %

14 %

Servering

5%

60 %

35 %

Aktivitet/kultur

30 %

10 %

60 %

MENON ECONOMICS

18.10.2020

Tabellen viser kundeprofilen til
Harstad kommune for
innholdsbransjene – overnatting,
servering og aktivitet/kultur. Vi
har skilt mellom segmentene
utenlandske gjester, norske
gjester (yrkesreisende og
fritidsreisende) og
lokalbefolkning.
Overnattingsbransjen er fordelt i
henhold til gjestedøgnstatistikk
fra SSB. Fordelingen innen
servering og aktiviteter/kultur
baserer seg på en helthetlig
kartlegging av alle aktørene i
kommunen og deres
kundegrupper.
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MARKEDSMULIGHETER I REISELIVET ETTER KORONA

Omsetningsbortfall med tilhørende verdiskaping og sysselsetting for
Figuren viser anslag for
Harstad
inntektsbortfall med tilhørende
Omsetning

Verdiskaping

verdiskaping og sysselsetting for
Harstad. Bortfallet utgjør
forskjellen mellom hvordan
omsetningen ville vært uten
korona med dagens situasjon, i
hver av tidsperiodene. Sommer er
definert som månedene fra juni til
august, mens høst strekker seg fra
september til desember.

Sysselsetting

45
40

Mill.NOK/Antall sysselsatte

40

36

35

35
30

32
29
27

25
20

18

20
14

15

16

14

13

11
10

7

6
5
Mars, april, mai

Sommer

Høst

2021

2020
MENON ECONOMICS

18.10.2020

2022

Metodebeskrivelse: Først har vi
laget en fordeling av inntekter i
alle innholdsbransjene i Harstad
per markedssegment. Videre har
vi benyttet månedlige vekstanslag
for hver av bransjene frem til
utgangen av 2022 i kombinasjon
med en fordeling av bransjenes
månedlige inntekter over året, til
å beregne omsetningen i de ulike
periodene. Avslutningsvis har vi
ved hjelp av forholdstall i
kommunen beregnet hvor mye
omsetningsbortfallet tilsvarer i
verdiskaping og sysselsetting.
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