
 

 

Turistekonomisk kalkyl för Sjöbodarna, 2018-07-04 
 

Nedanstående kalkyl bygger på befintlig statistik om beläggning och priser etc. för Siljansbygden och 
Rättvik. Vidare bygger den på turistkronan som är en svensk räknesnurra för en genomsnittlig 
turistkronas fördelning samt nyckeltal för branschen gällande omsättning per anställd. 

Kalkylen ger en samlad potential för en satsning av det här slaget som vi ser det. Men detta är 
givetvis avhängigt huruvida föreningens medlemmar väljer att hyra ut, t ex kanske det inte är troligt 
att alla medlemmar väljer att hyra ut under juli månad. 

 

1: Beläggning under året 

I denna kalkyl beräknar vi att juli har potential för 100 % beläggning i Rättvik, juni samt augusti 50 % 
och de övriga nio månaderna 20 %.  

Detta ger en potential om 60 gästnätter vid uthyrning på sommaren, samt 54 gästnätter övriga året. 
Totalt 114 gästnätter uthyrda per bädd och år. 

2: Antal bäddar 

Enligt uppgift (34 bodar x 4 bäddar) innehåller satsningen ett totalt antal bäddar om 136 st i ungefär 
samma klass och på samma plats. 

3: Pris 

För att hitta en rimlig prisnivå har vi jämfört denna satsning med priset per bädd på Leksands Strand. 
Där finns relativt nybyggda, mindre hus, till uthyrning nära Siljan. Dock har de inte exakt samma nisch 
som Sjöbodarna då de inte är belägna intill vattnet, samt att de har ett annorlunda upplägg där flera 
lägenheter ibland inryms i en byggnad etc. Gissningsvis skulle priset för uthyrning av sjöbodarna 
kunna vara något högre. 

Ett snittpris för en bädd en natt i närheten av Siljans Strand uppskattar vi till cirka 300 SEK. 

Uträkning: 

114 gästnätter/år x 136 bäddar totalt x 300 SEK = 4 651 200 SEK 

 

  



4: Turistkronan 

Nedanstående redovisning av turismkronan visar att boendet står för cirka 19,56 % av turismens 
totala konsumtion (62 005 200 000 SEK, 2017).  

 

 

 

5: Sjöbodarnas turistiska effekt 

Enligt ovanstående skulle den uppskattade omsättningssiffran för Sjöbodarna om 4 651 200 SEK vara 
19,56 % av en total turistisk konsumtion motsvarande 23 779 000 SEK.  

6: Översatt till anställningar 

Nyckeltalet för svensk besöksnäring när det gäller antal anställda per miljon SEK är 1,8 miljoner SEK 
per anställd. Översatt till Sjöbodarna skulle de 23 779 000 kronorna innebära 13,2 årsanställningar 
inom besöksnäringen. 

(Nyckeltalet är beräknat på 317 miljarder SEK delat med 175 800 st årsanställningar under 2017) 



 

Slutsats och kommentarer 

Beräkningarna, som är grundade på Tillväxtsverkets Rapport 0252 Turismens Årsbokslut 2017 som 
utkom i juni 2018, visar potentialen i satsningen, de ger så att säga ett estimerat resultat ”vid full 
effekt” baserat på rådande omständigheter. Läget tillsammans med möjligheten och kunskaperna 
kring paketering kan komma att ge högre eller lägre resultat än detta beroende på hur verksamheten 
drivs, marknadsförs etc. 

 Vår beräkning visar att den totala nyttan med satsningen översatt i antalet anställda har en potential 
om cirka 13 personer. Med Rättviks mått mätt är det en betydande satsning som skulle få positiva 
effekter för bygdens utveckling. 
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