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ÅRSRAPPORT GÄSTNÄTTER



SAMMANFATTNING

Den här rapporten redovisar gästnattsutvecklingen på 

kommersiella anläggningar i Sverige, Halland och 

Halmstad. Gästnattstatistiken rapporterar alla 

kommersiella boendeanläggningar med minst fem rum 

eller nio bäddar (hotell, camping, vandrarhem, stugbyar 

samt kommersiella stugor och lägenheter). Målet är att 

beräkna faktiska övernattningar, som ofta skiljer sig en 

del från boendeanläggningarnas mätetal, där man ofta 

mäter sålda rum, stugor eller platser och de intäkter de 

ger. Med hjälp av gästnattstatistik finns det möjlighet att 

uppskatta besökarnas totala dygnskonsumtion, inte bara 

den som sker på boendeanläggningen. 

Statistiken tas fram av SCB och Tillväxtverket som 

redovisar preliminära siffror månadsvis under året och 

dessa kan skilja sig något från de slutgiltiga siffrorna. För 

2019 minskade de slutgiltiga siffrorna, nationellt, 

regionalt och lokalt något jämfört med den tidigare 

prognosen. För Halmstads del hade det rapporterats in ett 

ökat antal svenska gästnätter på framförallt campingarna 

under perioden maj till augusti, dessa har reviderats och 

därav skiljer sig den slutgiltiga statistiken mot den 

preliminära. Totalt var 2019 ett bra år med en ökning för 

Sverige, Halland och Halmstad.  



HALMSTADS TURISM I BACKSPEGELN

Under 2000-talet har det globala resandet ökat 

exponentiellt. I Sverige har både regioner och 

destinationer arbetat med att utveckla sina produkter och 

göra dem attraktiva för utländska besökare. Det har gjort 

att turismkonsumtionen i Sverige har mer än fördubblats 

sedan millennieskiftet. Halmstad och Halland i stort har 

inte i samma utsträckning lyckats hänga med i 

internationaliseringen och ta del av ökningen av 

utländska turister. För att vända den utvecklingen har 

man under de senaste åren satsat mer offentliga resurser 

(både kommunalt och regionalt) på att utveckla 

reseanledningarna i Halmstad och Halland för den 

svenska och de internationella marknaderna. Målet är att 

skapa ökat samarbete mellan aktörer och förlänga 

säsongen. 2018 kom så ett trendbrott både regionalt och 

lokalt. För Halmstads del noterades den högsta 

gästnattssiffran sedan mätningarna inleddes 2008.

Halmstad har i snart ett århundrade varit en av Sveriges 

populäraste sommarstäder och byggt varumärket kring 

sol, bad och vidsträckta stränder. Den inhemska 

turismen har varit dominerande, inte minst under 

sommarveckorna som har stått för en mycket stor del av 

intäkterna för många besöksnäringsföretag. För 

Halmstads kommun är turismen viktig och bidrar till att 

göra Halmstad mer attraktivt för besökare, företag och 

invånare. Sommarturismen har gett Halmstad unika 

fördelar, men det har också gjort att vi inte upplevt 

samma utvecklingsbehov som andra destinationer. 

Därför har gästnattsutvecklingen mellan 2008-2017 näst 

intill varit oförändrad.



UTVECKLING ÖVER TID 2008-2019 
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GÄSTNÄTTER 2019 

SLUTGILTIGA SIFFROR FÖR

HALLAND OCH SVERIGE.

Regionalt totalt: 2 946 872, +5,5% (jmf 2018)

• Svenska: 2 575 414, +5,6% 

• Utländska: 371 458, +4,6%

• Tyskland: 117 364, +6,7%

• Norge: 105 861, +12,2%

• Danmark: 58 857, +14,8%

Nationellt totalt: 67 370 531, +3,4%

• Svenska: 49 848 910, +4,2%

• Utländska: 17 521 621, +1,1%

• Tyskland: 3 381 759, +9,4%

• Norge: 3 483 822, -0,2%

• Danmark: 1 359 948, +3,7%



SÅ GICK DET FÖR 

HALMSTAD 2019

Slutgiltiga siffror:

Totala antal gästnätter: 751 565, +3,2 % (jmf 2018) 

• Sverige: 674 900, +3,5%

• Utländska: 76 665, +1,1% 

o Tyskland: 18 697, +23,6% 

o Norge: 17 450, +13,9%, 

o Danmark: 11 809, +44,6%



UTVECKLING MÅNAD FÖR MÅNAD 2019 
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FÖRDELNING SÄSONG   

Försäsong (JAN-APRIL): 

Gästnätter 106 924, +0,5%

• Hotell: 87 350, -1,5%

• Camping: 13 224 +8,1%

Högsäsong (MAJ-AUG): 

Gästnätter 518 073, +2,8%

• Hotell: 170 616, +2,1%

• Camping: 316 518, +3,9%

Eftersäsong (SEP-DEC):

Gästnätter 126 568, +7,5%

• Hotell: 99 386, +0,7%

• Camping: 18 875, +54,8%

Q1: 

Gästnätter 72 863, +1,8%

Q2

Gästnätter 197 565, +2,4%

Q3

Gästnätter 393 795, +3,2%

Q4

Gästnätter 87 342, +6,7%



FÖRDELNING BOENDEFORM 2019
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Fördelning Halmstad i siffror:

• Hotell: 357 352, +0,8%

• Camping: 348 617, +5,9%

• Vandrarhem: 45 596, +2,9%

Obs! På lokal nivå tas endast statistik in från hotell, campingar och vandrarhem.



GÄSTNATTSFÖRDELNING 

BOENDEFORM & MARKNAD

Samtliga av Halmstads boendeformer ökade under förra

året. Det var främst campingarnas ökning med närmare 6% 

som stack ut. Gästnattsfördelningen mellan hotell, camping 

och vandrarhem skiljer sig mellan våra olika marknader. 

• Svenska gästerna har ökat inom samtliga boendeformer

och har en jämn fördelning mellan hotell och camping.

• De danska gästerna finns primärt på hotellen (80%) och

hade en bra ökning under 2019. Campingnätterna

backade något.

• Norska gästnätterna ökade, precis som de svenska, inom

samtliga boendeformer. Norrmännen bor i störst

utsträckning på campingarna men har även mycket

hotellnätter.  

• Halmstads tyska gästnätter finns primärt på campingarna, 

73%, och ökade med nästan 30% förra året.  



HOTELLSTATISTIK 2019

Totala antal gästnätter: 357 352, +0,8% (jmf 2018) 

• Sverige: 316 010, +1,9%

• Utländska: 41 342, -6,8%

o Tyskland: 4 079, +20,9% 

o Norge: 6 446, +16,6%, 

o Danmark: 9 433, +55,9%

• Disponibla rum: 393 392 (+3,7%) 

• Total beläggning: 56,4% (-2,1%)

• Beläggning vardagar: 63%  

• Beläggning helg: 49%  

• Logiintäkt per belagt rum: 1201 SEK (+0,7%) 

• RevPAR: 678 (-3,0%) 

Gästnattsutvecklingen på hotellen har haft en positiv trend de senaste 

åren, även om det blev en marginell ökning 2019. De svenska 

gästnätterna på Halmstads hotell utgör basen för tillväxt utanför 

högsäsongen och står för 48% av alla gästnätter i Halmstad. Det är en 

högre andel jämfört med Halland i stort som har betydligt fler 

campingnätter. De utländska gästnätterna ökar snabbare än de 

svenska, vilket i sig är väldigt positivt då potentialen är stor här på 

sikt, inte minst de danska gästerna. De större hotellanläggningarna 

mäter dagligen hotellnätter, beläggning och nyckeltal i tjänsten Hotel 

Trends. SCB mäter flera av dessa nyckeltal månadsvis, men inkluderar 

då alla hotellanläggningar med minst nio bäddar. Därför kan 

årsresultatet här skilja från Hotel Trends.



BENCHMARK  

Län Marknad Jan-dec 2019 Förändring

Halland Sverige 2 575 414 5,6%

Utlandet 371 458 4,6%

Totalt 2 946 872 5,5%

Kalmar Sverige 2 431 260 1,2%

Utlandet 547 509 9,2%

Totalt 2 978 769 2,6%

Dalarna Sverige 4 408 612 1,0%

Utlandet 713 391 -3,2%

Totalt 5 122 003 0,4%

Västra Götaland Sverige 7 314 208 3,5%

Utlandet 3 179 280 1,6%

Totalt 10 493 488 2,9%

Sverige Sverige 49 848 910 4,2%

Utlandet 17 521 621 1,1%

Totalt 67 370 531 3,4%



SLUTSATSER VAD SOM HAR 

BIDRAGIT TILL ÖKNING

1. Förlängd säsong för campingarna. 

2. Samtliga av våra prioriterade 

målmarknader ökade.   

3. De danska gästnätterna ökade med 44% 

och dessa återfinns primärt på hotellen. 

4. Gästnätterna i juni, september och oktober 

stack ut och ökade mer än förväntat. 

5. Samtliga boendeformer i Halmstad hade en 

positiv utveckling. 



SLUTSATSER VAD SOM HAR BIDRAGIT TILL ÖKNING

Ökat semestrande i Sverige och en svag krona

2019 blev ett bra år för svensk turism när de nationella gästnätterna 

landade på dryga 67 miljoner och +3,4%. Av dessa ökade de 

svenska gästnätterna med drygt 4% och de utländska med 1%. För 

Hallands del var det också ett bra år där gästnätterna ökade, mer än 

riket i stort, med drygt 5% och var på strax under 3 miljoner. Här 

hade både svenska och utländska gästnätter en fin utveckling. 

För Halmstad ökade gästnätterna med drygt 3% jämfört med 2018, 

vilket innebar att även 2019 blev ett rekordår. De svenska 

gästnätterna ökade med över 3%, vilket kan bero på ökad 

klimatmedvetenhet och trenden att i allt större utsträckning 

semestra på hemmaplan. Glädjande ökade även de utländska 

gästnätterna med drygt 1%. Vi lyckades med detta trots att vi inte 

haft något större internationellt evenemang, så som VM 2018. 

Samtliga av Halmstads prioriterade utländska målmarknader hade 

en bra utveckling under 2019. Tyskland är den största 

internationella marknaden för Halmstad men det var den danska 

som stack ut förra året. De ökade inte bara mest procentuellt utan 

också mest sett till antal gästnätter (+3600). En förklaring till det 

ökade utländska besöksantalet, inte minst från våra närmarknader, 

kan vara den svenska kronan som har försvagats. Under året låg den 

på en rekordlåg nivå sedan 2010 men fick en svag uppgång under 

det fjärde kvartalet. Det har helt enkelt varit billigt för utländska 

turister att semestra i Sverige. 

Årets väder och en bra campingsäsong

Vädret är en annan faktor som kan påverka resultatet av 

gästnätterna. Enligt SMHI blev 2019 ”varmare än normalt i hela 

Sverige. De största temperaturöverskotten återfanns i södra delen av 

landet.” Året inleddes med mild vårluft och stora delar av sydvästra 

Sverige fick meteorologisk vår redan i februari. Våren var 

inledningsvis ganska blöt med mycket lågtryck för att sedan bli torr 

och varm. Sommaren var bland de varmaste som uppmätts, 

framförallt i söder. Hösten blev väldigt odramatisk med mer normala 

temperaturer och vintern som följde var väldigt mild med 

förhållandevis lite snöfall. Källa till texten: SMHI – årets väder. 

Kanske bidrog vädret till en bra och lång campingsäsong. De 

presenterar en stark utveckling under såväl högsäsong som under 

för- och eftersäsongen. De har lyckats förlänga campingåret och 

lockat fler svenska gäster, inte minst under hösten, och har även 

haft en bra utveckling av utländska gäster. Där står det klart att det 

är främst tyska och norska gäster. 



SLUTSATSER VAD SOM HAR BIDRAGIT TILL ÖKNING

Lyckad bearbetning och kampanjutveckling

Andra faktorer som kan ha påverkat är de satsningar som gjorts, 

tillsammans med Region Halland, mot de utländska marknaderna. 

De reseanledningar som lyfts i det halländska utbudet är attraktiva 

och ju mer de utvecklas desto större är möjligheterna. Enligt Region 

Halland har exempelvis besöksantalet på Kattegattleden haft en bra 

utveckling under 2019. Destination Halmstad utvecklade också 

under året ett tydligt kampanjarbete som drivit mycket trafik till 

landningssidor på webben och säkerligen inspirerat många att 

komma till Halmstad. Det resulterade även i besöksrekord på 

Destination Halmstads webbsida med över 200.000 unika besökare 

förra året. 

Populära reseanledningar samt evenemang och 

möten

Det har från många håll rapporterats om, framförallt en sommar, 

med höga besöksantal på många platser. Besöksmål av stor 

variation vittnar om ett ökat intresse. Danska fall hade över 50.000 

besök, golfen hade den bästa sommar sedan mätningarna startade 

2012, after beachen fortsatte att locka mängde mer besökare, event 

som ”Smaka på Kattegattleden” var fullbokad och många andra 

aktörer har också vittnat om en bra sommar. 

Jämfört med 2018 hade inte Halmstad något stort internationellt 

evenemang under 2019, utan det var många årligen återkommande 

evenemangen som genomfördes. Dessa lockade givetvis många 

besökare. Exempel på några av de evenemang som genomfördes 

förra året är Beach Travels Summersmash, Stadium Sports Camp och 

Laxa Cupen. Utöver det bidrog också För-EM i fotboll och Gyllene 

Tiders konserter till en hel del gästnätter på våra anläggningar.  

Halmstads affärsresenärer är främst inhemska, och deras 

konferenser och möten påverkas i högre grad av konjunkturläget. 

Många företag arbetar med att minska resor för att begränsa sin 

miljöpåverkan, och teknisk utveckling ger också minskat behov av 

fysiska affärsmöten. Trots detta är affärsresenärer, strategiskt sett, 

en viktig målgrupp för vår stad. De bidrar till att jämna ut säsongen 

genom att de i stort sett uteslutande besöker Halmstad under 

september till maj och möjliggör för många boendeanläggningar, 

primärt hotellen, att kunna hålla öppet året runt. Ett exempel på en 

konferens som genomfördes i oktober, en av månaderna som ökade 

förra året, var ”SKL Kulturkonferensen 2019”.

Givetvis finns det säkerligen fler skäl till den positiva utveckling vi 

sett under de senaste två åren men detta är några av de slutsatser 

som vi kunna dra. 



Vid frågor välkommen att kontakta oss på:

destinationsutveckling@halmstad.se


