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Sammanfattning 

Kattegattleden – Sveriges första nationella cykelled – är en 390 km lång cykelled med unikt havsnära läge. Cykelleden går mellan Helsingborg i söder och 
Göteborg i norr, hela vägen genom Halland. Leden är skyltad med rödvita skyltarna med nummer 1 på. 
Kattegattleden ska utveckla cykelturismen och bidra till näringslivsutveckling, ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen i kommunerna och 
regionerna längs leden. Kattegattleden är ett samarbete mellan Region Halland, Region Skåne, Trafikverket Region Väst och Trafikverket Region Syd samt 
de tio kommunerna Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Båstad, Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka och Göteborgs Stad. Region Halland 
är ledhuvudman för leden.

Varje år efter avslutad cykelsäsong, 15 april- 15 oktober, utvärderar Region Halland hur företagen upplevt att cykelsäsongen varit. Enkäten besvaras 
anonymt av företagen som finns med på www.kattegattleden.se och resultatet går att utläsa i denna rapport. 

Generellt drar vi 2020 följande slutsatser:   

• Sommaren 2020 var en speciell sommar, med en pandemi som försvårar 

möjligheterna. Detta påverkar resultatet i denna enkät. 

• Företagen utmed Kattegattleden uppger att de har haft den sämsta 

sommaren sedan vi började med denna enkät. 

• Sommarmånaderna är fortsatt den största tiden på året cyklister besöker 

Halland. 

• 2020 uppger företagen att de i stort sett enbart har haft nationella gäster. 

Jmf med 2017-2019 då företagen uppgav att de hade lika många nationella 

som internationella gäster. 

• Par som cyklar Kattegattleden är den enskilt största målgruppen.

• Sammantaget ser vi att företagens egna kanaler är viktiga bokningskanaler, 

både via mail, telefon och online-bokning ökade 2020. 

• Väldigt stor andel av företagen vet inte hur de hittar information om 

offentligt stöd. 

Enkät 2015
Utskick till 270 företag
94 fullföljde enkäten
35 % svarsfrekvens

Enkät 2016
Utskick till 294 företag
102 fullföljde enkäten
35 % svarsfrekvens

Enkät 2017
Utskick till 319 företag
122 fullföljde enkäten
38 % svarsfrekvens

Enkät 2018
Utskick till 320 företag
134 fullföljde enkäten
42 % svarsfrekvens

Enkät 2019
Utskick till 314 företag
117 fullföljde enkäten
37 % svarsfrekvens

Enkät 2020
Utskick till 441 företag
162 fullföljde enkäten
37 % svarsfrekvens



2020 anser företagen att de har haft den sämsta sommaren på länge.  Cykelturisterna fortsatte 2019 att bidra till företagens omsättning, men 2020 satte pandemin stopp för den 
utvecklingen. 2020 bidrog cyklisterna till minde omsättning än 2015, året då Kattegattleden invigdes. 

Ingen större förändring mellan åren, trots företagen 
uppger i föregående frågor att de upplever att 
cykelturisterna inte har bidragit till en eventuell ökad 
omsättning. 
Innebär att företagen långsiktigt ser att Kattegattleden är 
viktig för företagets omsättning. 
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Trots pandemin uppger 28 % att det sett en ökning av cyklister under 2020. En 
hög siffra med tanke på pandemin.  

Andelen företag som ser enbart svenska gäster har ökat markant under 2020. Detta beror på pandemin. 
32 % av företagen ser enbart svenska gäster = svart ruta i blå linje
35 % av företagen anger att de har haft 10 % internationella gäster = svart ruta i röd linje
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Sommarmånaderna är fortsatt den största tiden på året då internationella cyklister besöker Halland. 
Försäsong april-juni ligger jämt under 2018-2020, stor förändring september-oktober jmfr med 2019. 

Tyskland, Danmark och Nederländerna är de länder som företagen ser 
att de har flest antal gäster ifrån. 

I denna fråga har företagen fått rangordna från vilka länder deras internationella gäster 
kommer ifrån. Vid exemplet Danmark 1. har företagen år 2016 37 % svarat att de hade 
flest gäster från Danmark medans företagen 2017+2018 svarat att 38 % av deras gäster 
främst kommer från Danmark
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De nationella cyklisterna följer samma mönster som de internationella, dvs 
högsäsong är under juli-augusti och att försäsong (april-juni) ökat jmfr med 
tidigare år. 

Under 2020 ser vi att de nationella cyklisterna främst kommer från den egna kommunen, se 
röd linje. 

I denna fråga har företagen fått rangordna från vilka regioner deras nationella gäster kommer ifrån. Vid exemplet 
Halland 1., Halland 2., Halland 3. har 22 % svarat att de hade flest gäster från Halland, 20 % svarat att de har näst flest 
gäster från Halland och 17 % svarat att gäster från Halland är deras tredje största marknad nationellt.  
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Par som cyklar Kattegattleden är den enskilt största målgruppen, därefter 
Barnfamiljer och enstaka individer. 

I denna fråga har företagen fått rangordna vilken målgrupp som är deras största. Vid 
exemplet Par 1. uppgav 2019 80 % att de hade flest par, 2018 uppgav 69 % av 
företagen att de har par som största målgrupp.   

Sammantaget ser vi att företagens egna kanaler är viktiga bokningskanaler, både via mail, telefon och 
online-bokning ökade 2020. 
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I stort sett alla företag avser att satsa vidare på målgruppen cykelturister. Ingen större förändring mellan åren, trots att fler och fler företag uppger i tidigare 
fråga att de upplever att cykelturisterna har bidragit till en eventuell ökad omsättning. 

Detta ordmoln är baserat på 2020 års svar. För att jmfr med övriga år, vänligen klicka på 
Interaktiv länk på försättsbladet.
Jmfr med övriga år så ser vi att svaren är ungefär desamma. Marknadsföring, boende, 
service och mat är de delar som företagen avser satsa vidare på. 
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Det man generellt kan se är att Marknadsföring och Kommunikation i sociala kanaler, Affärsutveckling och 
Produktutveckling är viktiga stöd till företagen. 

2018 samt 2019+2020 års enkäter har olika svarsalternativ, därav ingen grön stapel på några alternativ. De 
svarsalternativ som fanns 2019+2020 är Marknadsföring, Affärsutveckling, Produktutveckling, 
Omvärldsbevakning, Finansiellt stöd samt Exportkunskap. 

Fler än 2019 uppger att de inte vet hur de hittar information om offentligt stöd. 
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Färre boenden och fler mat- och dryckesföretag har svarat på enkäten 2020 än tidigare 
år. Detta kan påverka resultatet på enkätsvaren. 

Liknande fördelning av boenden har svart på enkäten 2020 jmfr med 2019.  

Pandemi samt att färre boendeanläggningar än tidigare år har svarat på enkäten är 
anledningen till att antalet övernattande gäster är färre år 2020 än föregående år. 
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Samarbete inom ramen för Kattegattleden sker inom olika delar. Nedan beskrivs vad som ryms 
inom de olika orden i ordmolnet. 

- Samverkan: företagen uppger att de har lokala samarbeten där de rekommenderar varandra 
samt använder sig av lokala leverantörer 

- Marknadsföring: här uppger företagen främst att de har gemensam broschyr inom olika 
områden samt att de länkar till varandra på sina hemsidor. 

- Samarbete med turoperatörer: färre andel än tidigare år anger 2019 att de samarbetar med 
turoperatörer. 

Från 2018 ser vi att fler och fler samarbetar kring Kattegattleden. 
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Frågan har ställts till de som svarat Nej på frågan om de samarbetar med någon annan aktör 
utmed Kattegattleden, se föregående sida. 

Flertalet av de som inte samarbetar idag kan tänka sig att samarbeta med andra aktörer. 

2018 delade vi upp svaren så att de som redan samarbetar med researrangör kunde ange det, tidigare år 
har de svarat Ja på frågan. 

Efter två års minskning av företag som kan tänka sig att samarbeta med researrangörer, ser vi år 2020 att 
antalet företag som är positiva till samarbete ökar. 

Svarsalternativet ”Vet ej” har i frågeformuläret tillägget ”- behöver mer info om vad det innebär för att 
kunna ta ställning”. Ökningen 2018 i detta alternativ kan vara att vi börjat prata mer om möjligheterna 
med researrangörssamarbeten, och därigenom ökat intresset men att man inte vet exakt vad det innebär 
än. Sedan 2019 ser det ut som att färre inte vet vad det innebär medans fler än tidigare år kan tänka sig 
att samarbeta med researrangörer, se föregående fråga.    
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Flest företag i Varberg, Falkenberg, Båstad och Halmstad har svarat på enkäten, i övriga kommuner något färre 
antal svarande, förutom i Göteborg där inga företag har besvarat enkäten under 2018+2019.
Detta är samma trend som vi ser varje år.  
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