Skåneanalysen
En analys om skånes tillväxt och utveckling – april 2020

Hotell- och restaurang – en bransch i
frontlinjen
Hotell- och restaurangbranschen varslade drygt 13 000 personer under mars månad i riket. 800 av dessa arbetade
i Skåne. De restriktioner och rekommendationer om social distansering som införts i Coronaepidemins kölvatten
har slagit hårt och snabbt. Det är också i denna bransch som vi sista veckan i mars har börjat se ett ökat antalet
konkurser i vad som tidigare var bärkraftiga företag. Detta papper tittar närmre på hotell- och
restaurangbranschen i Skåne. Det beskriver de förvärvsarbetande samt hur arbetsställesstrukturen ser ut.
I Skåne län förvärvsarbetar 17 300 inom hotell- och restaurang. Det motsvarar tre procent av alla
förvärvsarbetande i länet. Dessa siffror är antagligen något underskattade på grund av säsongsarbete och
deltidsarbete. De som arbetar inom hotell- och restaurang är ofta unga. Medelåldern är 35 år och vi ser en kraftig
överrepresentation i åldrarna 20-30 år i jämförelse med övriga branscher. Vidare fångar hotell- och
restaurangbranschen upp många utrikes födda. 40 procent är utlandsfödda i jämförelse med 20 procent på
arbetsmarknaden i genomsnitt. Flykting- och anhöriginvandrare till Sverige hittar ofta sitt första jobb inom just
restaurangbranschen, vilket för många blir porten till svensk arbetsmarknad.
Det är fler med högst grundskola eller högst en gymnasial utbildning inom hotell- och restaurang än i övriga
branscher. Nära var femte förvärvsarbetande har endast grundskola, i jämförelse med en av tio i övriga
branscher. Även relativt fler har en okänd utbildning, vilket ofta är utrikes födda som ännu inte gjort något
avtryck i utbildningsregistret.
Inom hotell- och restaurangbranschen finns flera stora arbetsgivare som Scandic, Espresso House, Hotell
Skansen och Ystad Saltsjöbad. Men majoriteten av de förvärvsarbetande arbetar i mindre företag. Cirka åtta
procent är sysselsatta på arbetsställen med fler än 100 förvärvsarbetande. En av fem arbetar på ett arbetsställe
med högst fem förvärvsarbetande.
Sammanfattningsvis står unga, utrikes födda och personer med kort utbildning i första ledet när branschen
varslar. Och dessa arbetar företrädesvis i mindre företag som kommer ha svårt att få tillgång till de statliga stöd
som lanserat hitintills.

1

2

3

