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1 Sammanfattning 

I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen på kommersiella anläggningar i Halland. Med gästnätter 

avses gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och kommersiellt förmedlade privata stugor och 

lägenheter. Statistiken tas fram av SCB och Tillväxtverket månadsvis och är slutgiltig.  

 

Sammanfattningsvis: 

• Under 2020 minskade antalet internationella ankomster i världen med -74 % mot 

föregående år på grund COVID19-pandemin. 

• Under 2020 hade Halland 2 398 338 gästnätter, vilket är en minskning med -18,6 % 

• De utländska gästnätterna utgjorde 5 % av det totala antalet gästnätter under perioden 

vilket var en minskning med -70,9 % 

• Varberg var störst sett till antalet gästnätter under perioden för Halland medan Hylte var 

den enda kommunen som faktiskt ökade antalet gästnätter något 

 

Denna rapport har tagits fram av Tourism in Skåne för samarbetet BI SYD (Business Intelligence Syd). Detta är 

ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna Destination Småland AB, Region Blekinge, Region 

Kalmar Län, Region Halland, Smålandsturism AB, Visit Östergötland, Region Gotland, Visit Värmland och 

Tourism in Skåne AB. Som partners medverkar även kommunerna Malmö, Lund och Jönköping. Syftet med 

detta initiativ är att samverka för att kraftsamla resurser och uppnå synergier kring analys, statistik, 

omvärldsbevakning och kunskapsöverföring inom besöksnäringen. 

 

Tourism in Skåne reserverar sig för eventuella felskrivningar i text och tabeller nedan. Ange alltid källa när 

information från denna rapport återges. Källa: SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism in Skåne förutom där 

annan källa anges, t.ex. under rubriken Valutautveckling där källa är Riksbanken. 

 

Genomgående i rapporten används följande förkortningar för de olika boendeformerna: 

H=Hotell 

S=Stugby 

V=Vandrarhem 

C=Camping 

SoL=Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter 

Dessa kombineras också, t.ex. innebär HSVCSoL summan av de ingående boendeformerna. 

 

Ytterligare information om inkvarteringsstatistiken finns i SCB:s dokument, Beskrivning av statistiken 2019, 

NV1701. 
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2 Översikt 

Under 2020 var antalet gästnätter i Halland 2 398 338 st vilket var en minskning på -18,6 % eller  

-548 324 gästnätter jämfört med föregående år. Det stora tappet kommer från utländska gästnätter (-70,9 %) 

men även de svenska gästnätterna backar (-11,1 %). Samtliga regioner backade, framförallt 

storstadsregionerna på grund av en större andel utländska gästnätter. Totalt i Sverige minskade gästnätterna 

med -35,7 % under året och Halland minskade därför mindre än rikssnittet, framförallt eftersom Halland har en 

större andel svenska gästnätter än rikssnittet. De utländska gästnätterna minskade under samtliga månader 

efter mars. Sommarmånaderna i Halland minskade mindre än övriga månader efter bra tillströmning av 

svenska gästnätter. I oktober ökade till och med de svenska gästnätterna med +11,0 %.  

 

Fig. 1. Antal gästnätter på HSVCSoL 

Fig. 2. Utvecklingen per månad uppdelad på svenska och utländska gästnätter för Hallands län 
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3 Utveckling över tid 

För Halland behöver man inte backa längre bak än år 2013 för att hitta samma totalnivå på gästnätter som för 

2020. Flertalet andra regioner noteras för det lägsta antalet sedan tidsserien började och Hallands tapp av 

gästnätter är alltså relativt lindrigare än andra regioners.  

 

Fig 3. Jämförelse av gästnätter på jan-aug 2015-2020 HSVCSoL. Staplarna är fördelade på svenska (mörkblå del) 

och utländska (grön del) samt det totala (text i svart ovanför staplarna) antalet gästnätter. På den vågräta 

axeln redovisas år och på den lodräta axeln redovisas antal gästnätter.  

 

 

4 Utveckling per kommun 

I Halland minskade antalet gästnätter i samtliga 

kommuner. Hylte (-5,4 %) minskade minst medan 

Kungsbacka (-31,1 %) minskade mest procentuellt. I 

Hylte ökade antalet svenska gästnätter vilket 

kompenserade en del för tappet av de utländska 

gästnätterna.   

 

 

Fig. 4. Utveckling av antal gästnätter på HSVC i Halland 

läns kommuner. 
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5 Utveckling per marknad 

Antalet utländska gästnätter i Halland under perioden var 108 114 st vilket motsvarade 5 % av det totala 

antalet gästnätter i Halland och en minskning med -70,9 % mot föregående år. Som jämförelse kan nämnas att 

utländska gästnätter utgjorde 13 % av det totala antalet gästnätter under helåret 2019. Tyskland (-71,5%) var 

den största utlandsmarknaden för Halland under perioden, följt av Danmark (-62,1%).  

Fig. 5. Antal gästnätter, utveckling och andel per marknad på HSVCSoL  
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6 Utveckling per boendeform 

Camping var den största boendeformen sett till gästnätter under perioden och utgjorde 57 % av 

boendemarknaden i Hallands län. Näst största var boendeformen hotell med 35 %. Samtliga boendeformer 

minskade förutom stugby som ökade med +6,7 %. Boendeformen stugby ökade på grund av fler svenska 

gästnätter.  

Generellt kan vi se att boendeformen Vandrarhem har stor andel gäster som är utövare eller medföljande till 

idrottsevenemang. När dessa evenemang ställdes in 2020, så påverkar det kraftigt. Ex. har vandrarhemmen i 

Kungsbacka många gäster som härrör till Gothia cup i Göteborg. Detta påverkar beläggningsgraden negativt.  

Ett vandrarhem i Hylte har varit stängt under 2020, vilket också påverkar antalet gästnätter inom 

boendeformen.   

I de tre största städerna, Varberg, Falkenberg och Halmstad, har hotellbeläggningen under juli och augusti varit 

bättre än föregående år.    

 

                                            Fig. 6. Andel samt utveckling av gästnätter per boendetyp 

 

7 Hotellstatistik 

Det totala antalet disponibla rum i Hallands län var i princip oförändrad -0,1 %, med variation mellan 

kommunerna. Den totala beläggningen minskade med 13,3 procentenheter medan RevPAR minskade med 

22,1 % och landade på 531 SEK. Logiintäkten per belagt rum ökade med 1,0 %. Detta betyder att även om den 

totala beläggningen har minskat så har hotellen kunnat sälja sina rum till ett något ökat pris, vilket minskat det 

ekonomiska tappet något.  

Fig. 7. Hotellfakta för Halland. Observera att endast kommuner med tillgängliga siffror visas. 

(*RevPAR=Revenue per available room) 
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8 Det globala resandet under COVID19-
pandemin 

Det internationella resandet minskade kraftigt under 2020. Det totala tappet av internationella ankomster var 
1 miljard vilket motsvarar -74 %. Aldrig tidigare har internationella ankomster minskat så mycket och så snabbt 
globalt. Stängda gränser och reserestriktioner till följd av pandemin är huvudsakliga orsaker till utvecklingen.  

 

Fig 8 och 9. Internationella ankomster på global nivå. Data tillgängligt för 2019 och 2020. Källa UNWTO – 
Tourism Dashboard International Tourism and COVID-19 
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9 Valutautveckling 

Den svenska kronan stärktes under 2020 mot samtliga redovisade valutor. TCW-Index i figur 8 utläses som högt 

indexvärde=svag svensk krona och lågt indexvärde=stark svensk krona.  

Fig. 7. Valutakursers månadsgenomsnitt över tid. Källa: Riksbanken. Y-axeln redovisar priset i svenska kronor och 

X-axeln period.  

Fig. 8. TCW-index över tid. TCW är ett valutakursindex som väger samman olika bilaterala växelkurser till en eller 

genomsnittlig växelkurs motsvarande ett index. Källa: Riksbanken. Y-axeln redovisar indexvärdet och X-axeln 

period. Diagrammet utläses som högt indexvärde=svag svensk krona och lågt indexvärde=stark svensk krona.   
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10 Vädret i södra Sverige 2020 

Temperaturen under 2020 blev över vad som är normalt för i princip hela landet. Medeltemperaturen blev 
under 2020 drygt en halv grad högre än under det tidigare varmaste året 2014. När det gäller enskilda platser 
så var det rekord för de allra flesta stationer. För södra Sverige så innehöll sommaren en rekordvarm juni 
månad som följdes av en i allmänhet kylig juli innan värmen kom tillbaka med besked i början av augusti.  

 

 

 

Fig. 12. Medeltemperaturens avvikelse från   

det normala. Avser sommaren 2020 Källa: SMHI 

 

 

Fig. 13. Medeltemperaturens avvikelse från   

det normala. Avser helår 2020 Källa: SMHI 

 


