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3Inledning

Inledning

Besöksnäringen är en växande sektor med stor betydelse, 
ur såväl sociala som ekonomiska perspektiv. Den skapar 
sysselsättning och bidrar till ekonomisk tillväxt inom många 
olika delbranscher såsom transportsektorn, handel, 
hotell, restaurang, kultur och tjänster. 

Denna rapport avser att spegla besöksnäringen i Göteborgs- 
regionen utifrån tillgängliga data och statistik. Omfatt-
ningen av turismen i sin helhet är svår att fånga eftersom 
tillförlitliga data saknas inom flera områden. Exempelvis 
data över turister som bor med Airbnb och andra icke 
kommersiella boendeformer såsom egna fritidshus, släkts- 
och vänners hus. Dagsbesök registreras inte heller.

Materialet kan ses som en utgångspunkt för ett kontinuer-
ligt och systematiskt arbete med att samla in och tillgäng-
liggöra besöksnäringsrelaterade fakta i bred samverkan 
med näringens aktörer. Syftet är att bidra till välgrundade 
beslutsunderlag och stöd i den strategiska planeringen av 
insatser som bidrar till turismens hållbara tillväxt i Göte- 
borgsregionen. För att nå målet att fördubbla turismen i 

Göteborgsregionen till år 2030 behövs givna förutsätt-
ningar och ett utvecklingsarbete som bygger på kunskap 
och analys. Efterfrågan, tillgänglighet, kapacitet och ett 
brett utbud av reseanledningar är viktiga parametrar för 
att öka destinationernas attraktivitet. Rapporten belyser 
därför dessa delar. 

Gästnattstatistiken i rapporten omfattar samtliga typer 

av kommersiella boendeanläggningar som rapporterar 

till Statistiska Centralbyrån (SCB). Det vill säga hotell, 

stugbyar, vandrarhem och camping (HSVC).

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner i Väst-

sverige; Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, 

Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, 

Tjörn och Öckerö.
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2018 uppgick antalet gästnätter till 5,2 miljoner vilket 
innebär en ökning med 65 000 jämfört med föregående 
år och 352 000 jämfört med 2015. Siffran inkluderar 
samtliga typer av kommersiella boendeanläggningar som 
rapporterar till SCB.

Tillväxttakten i Göteborgsregionen var något beskedligare 
än vad som noterats under de senaste fem åren. 2018 var 
tillväxten i Göteborgsregionen 1,3% medan storstadsre-
gionerna Stockholm och Malmö båda växte med 4%. 

Bland de svenska storstäderna var beläggningsgraden 
på hotell högst i Göteborg, 72%. I Göteborgsregionen 
låg beläggningen på 68,5 %. vilket var högst även bland 
storstadsregionerna (Stor Malmö 64,7% och Stor-Stock-
holm 65,6%). Hög beläggningsgrad och relativt låg tillväxt 
indikerar att det under delar av året skulle kunna behövas 
större hotellkapacitet för att möta den höga efterfrågan i 
Göteborgsregionen.

Diagrammet till höger visar gästnattsutvecklingen i Göte- 
borgsregionen ur ett tioårsperspektiv. Medan andelen 
svenska gästnätter är klart störst har de utländska gäst-
nätterna visat en högre relativ tillväxt under de senaste 
fem åren.

Fortsatt stadig tillväxt

Källa: SCB/ Tillväxtverket. Data för samtliga anläggningar: Hotell, stugbyar, vandrarhem och camping.
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7 av 10 gästnätter genereras av svenska gäster

3,7 miljoner svenska 
gästnätter på HSVC

Tillväxt
2018/2017+1,2%

Snabbfakta 
gästnätter i 
Göteborgsregionen

Antal 
miljoner 2018/2008

Tillväxt 
2018/2015 2018/2017

Totalt 5,2 43% 7,2% 1,3%

Svenska gästnätter 3,7 37% 7,7% 1,2%

Internationella 
gästnätter

1,5 59% 6,0% 1,5%

Efterfrågan

Den största marknaden för Göteborgsregionen utgörs av 
svenska besökare. Sju av tio kommersiella gästnätter 
i Göteborgsregionen genereras av svenska gäster. 

2018 uppgick antalet svenska gästnätter i Göteborgs- 
regionen till totalt 3,7 miljoner. Detta innebar en ökning 
med 1,2% (över 42 000 gästnätter i antal) jämfört med 
föregående år.

Fördelningen av svenska gästnätter över året skiljde sig 
inte nämnvärt från föregående år. Precis som 2017 
registrerades 15% av de svenska gästnätterna under juli 
månad. December och januari brukar också stå för lägst 
antal gästnätter (6% av årets totala antal).

Tillväxten av svenska och internationella gästnätter 
skiljde sig något i förhållande till föregående års utveck- 
ling. Medan man såg en ökning på 3,1% av svenska och 
en minskning på 3,5% av internationella gästnätter 2017 
jämfört med året innan, visade siffrorna under 2018 en 
mindre ökning av både svenska (+1,2%) och internationella 
gästnätter (+1,5%) på samtliga typer av anläggningar 
sammanlagt jämfört med föregående år.

Svensk marknad

Källa: SCB/ Tillväxtverket. Data för samtliga anläggningar: Hotell, stugbyar, vandrarhem och camping.

Sverige
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Norden exkl. Sverige 8%
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Internationell marknad

Under året noterades 1 521 000 internationella gästnätter. 
Dessa utgör nästan 29% av det totala antalet gästnätter 
som registrerades på Göteborgsregionens samtliga kommer- 
siella boendeanläggningar. 

Tillväxten skiljde sig i förhållande till föregående års ut- 
veckling. Siffrorna under 2018 visade en mindre ökning 
av internationella gästnätter (+1,5%) jämfört med före- 
gående år. 2017 backade de internationella gästnätterna 
med 3,5%. Detta efter en mycket stark tillväxtperiod: 
2014 (+12%), 2015 (+19%) och 2016 (+8%). 2018 hämtades 
alltså en del av 2017 års tapp upp.

Listan över topp 10 internationella marknader är nästan 
oförändrad jämfört med 2017. Dock var utvecklingen 
positiv enbart för tre av dessa marknader. Den största 
ökningen stod USA för som växte med 16%, motsvar- 
ande 14 000 gästnätter.
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Norge  

Tyskland  

Storbritannien 

USA  

Danmark  

Kina  

Nederländerna  

Frankrike  

Finland  

Schweiz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

2017 2018

28

30

40

43

54

96

106

112

154

310

Schweiz

Finland

Frankrike

Nederländerna

Kina

Danmark

USA

Storbritannien

Tyskland

Norge

Gästnätter TOP 10 marknader (tusen)

-4%

-5%

-7%

1,5%

-0,5%

6%

16%

-5%

-3%

-6%

Schweiz

Finland

Frankrike

Nederländerna

Kina

Danmark

USA

Storbritannien

Tyskland

Norge

Tillväxt TOP 10 marknader 18/17

HEX: 
NCS: 

1,5 miljoner internationella 
gästnätter på hotell, stugbyar, 

vandrarhem och camping

Tillväxt
2018/2017

+1,5%

Källa: SCB/ Tillväxtverket. Data för samtliga anläggningar: Hotell, stugbyar, vandrarhem och camping.

Gästnätter TOP 10 marknader (1000-tal)

Förändring 2018 jämfört med 2017



7Efterfrågan

Europa i Göteborgsregionen 2018

Norden 
442 901 gästnätter -3,9%

Största marknad: Norge
Största tillväxt: Danmark +6%

Västeuropa
420 369 gästnätter -3%

Största marknad: Tyskland
Största tillväxt: Belgien +5%, Nederländerna +4%

Central och östeuropa
71 631 gästnätter -6%

Största marknad: Polen
Största tillväxt: Ryssland +50%

Sydeuropa
68 226 gästnätter +5%

Största marknad: Italien
Största tillväxt: Spanien +12%

Marknader > 10 000 gästnätter
Antal gästnätter per nationalitet i 1000-tal. 
(Se siffra på respektive land)

Procentuell utveckling 2018 jämfört med 2017. 
(Se övrig grafik)

Källa: SCB/ Tillväxtverket.

Andel av europeiska gästnätter
i Göteborgsregionen
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Övriga Europa
2%
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Merparten av de internationella gästerna i Göteborgs- 
regionen kommer från Europa. 2018 var andelen 67%.
Göteborgsregionen har ett antal prioriterade marknader 
där riktade kampanjer och marknadsföringsaktiviteter 
genomförs för att synliggöra destinationen och att nå ut 
till utvalda målgrupper. Diagrammen visar utvecklingen 
på de fyra prioriterade europeiska marknaderna ur ett 
tioårsperspektiv.

De nordiska länderna exlusive Sverige står sammantaget 
för en större andel av de internationella gästnätterna än 
Västeuropa, 29% jämfört med 28%. 

Under de senaste fem åren har de två största marknaderna, 
Norge och Tyskland, stått för den starkast positiva utveck-
lingen. Under 2018 mattades dock trenden något för båda 
dessa marknader.

Antalet brittiska gästnätter är f ler än de danska. Den 
danska marknadens relativa tillväxt har dock legat högre 
under de senaste två åren, vilket gör att andelen brittiska 
och danska gästnätter börjar närma sig varandra.

Källa: SCB/ Tillväxtverket.

Europa i Göteborgsregionen 2018
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1. Statistisk sentralbyrå Nogre (SSB): www.ssb.no. Övrig statistik: SCB/ Tillväxtverket

Norge

310 074
Norska gästnätter i Göteborgsregionen

Den största utlandsmarknaden
Norge är Göteborgsregionens största utlandsmarknad 
och utgör en femtedel av de totala utländska gästnätterna. 
Göteborgsregionens marknadsandel i proportion till de 
totala norska gästnätterna i Sverige ligger på 9%, vilket 
är högst bland storstadsregionerna. 

Hög tillväxt på lång sikt
På tio år har norska gästnätter ökat med nästan 40%, 
vilket är den största relativa tillväxten bland Göteborgs-
regionens stora europeiska utlandsmarknader. Allra flest 
norska gästnätter rapporterades under 2017.

Juli är mest populärt
Nästan en tredjedel av årets totala antal norska gäst-
nätter noterades i juli. Under samtliga av årets månader 
rapporterades färre norska gästnätter än under 2017, men 
under just juli månad var minskningen betydligt mindre.

Minskning i storstadsregionen
Antalet norska övernattningar var något färre under 
2018 jämfört med rekordåret 2017. Detta trots att den 
norska kronan gentemot den svenska kronan stärktes 

Många norrmän valde att besöka de övriga delarna av 
landet istället för storstadsregionerna. Samtliga storstads- 
regioner visade en nedgång med avseende på norska gäst- 
nätter under 2018. Tillväxtkurvan pekade däremot uppåt 
i de övriga delarna av landet (+7%), där den stora 
majoriteten av norska övernattningar noterades på camping.

Det gick bra även för gränshandeln, vilken slog nytt rekord 
i fjol. Norrmännen spenderade mer (ökning med 4%) 
medan dagsturerna minskade med 3%.1

Omvärldsfaktorer
En lägre BNP tillväxt i Norge (+1,4%) i kombination 
med de rekordvarma sommarmånaderna påverkade 
troligen även gästnattsutvecklingen. Många av norr-
männen valde att semestra i sitt hemland, vilket ledde 
till en ökning med 11% av inhemska gästnätter i Norge, 
enligt Norges officiella statistik.

Förändring 2018/2017-6%
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3. DESTATIS Statistisches Bundesamt www.destatis.de

4. Ett exempel från en av de största tyska dagstidningen Der Tagesspigel

Tyskland

154 486
   Tyska gästnätter i Göteborgsregionen

Stabil marknadsandel 
Tyskland är den näst största marknaden efter Norge med 
avseende på antalet övernattningar i Göteborgsregionen. 
Sommarmånaderna brukar vara mest populära för tyska 
besökare. Andelen tyska gästnätter i Göteborgsregionen 
utav de totala tyska gästnätterna i Sverige har legat stabilt 
under de senaste fem åren (7%).

Camping är populärt
En femtedel av alla tyska övernattningar i Göteborgs- 
regionen noterades på camping, där minskning av tyska 
gästnätter var högre (-11%) än på andra kommersiella boen-
deformer (-1%).

Fler semestrar hemma
Fler tyskar än vanligt valde att spendera sin semester 
i sitt närområde. Antalet inhemska gästnätter i Tyskland  
ökade med 4%.3 Valet anses ha påverkats av somm- 
arens rekordvärme både i Sverige och Tyskland. 

Det rapporterades stort i tyska medier om skogsbränder 
i Sverige.4 Samtidigt var ”Urlaub daheim”, att semestra 
i ens närområde en het företeelse under året även i 
Tyskland. Kronan försvagades återigen gentemot euron 
under 2018. Detta gjorde det billigare för tyska besökare 
att komma till Sverige, vilket ur ett tillväxtperspektiv 
gynnade främst den närmaste storstadsregionen, 
Malmö. Den största relativa tillväxten i antalet tyska 
gästnätter noterades här (+17%).

Omvärldsfaktorer
Tyskland är världens fjärde största ekonomi och en av de 
viktigaste handelspartnerna för Göteborgsregionen. 
Landet är det största importursprunget, den tredje största 
varuexportdestinationen för Göteborgsregionen och 
det näst vanligaste land efter Norge som äger företag i 
regionen.5 Förutom privatturismen räknas därför även 
affärsturismen som en viktig komponent för regionens 
besöksnäring.

År 2018 präglandes av oro kring en svag BNP-tillväxt 
i Tyskland, osäkerhet med avseende på handelsspänn- 
ingen mellan USA och Kina och mer hållbara resepolicys 
hos många tyska företag.  Mycket tyder på att även det 
tyska affärsresandet till utlandet påverkades av dessa 
omvärldsfaktorer. Antalet gästnätter som genererades 
utomlands av mindre tyska företag (under 500 anställda) 
minskade med ca. 6% under året.6 Dessa mindre företag 
genererar cirka dubbelt så många gästnätter än de större. 

   Förändring 2018/2017

 5. 100% fakta och statistik om Göteborgsregionens näringsliv 2019, Business Region Göteborg

6. VDR Business travel report 2019. Övrig statistik: SCB/ Tillväxtverket
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7. The Grait British staycation - The growing attraction of the UK for domestic    
    holiday makers, Barclays, March 2019 

8. www.tourmis.info 

Storbritannien

111 832
   Brittiska gästnätter i Göteborgsregionen

Mindre säsongskänslighet 
Storbritannien är den tredje största marknaden för 
Göteborgsregionen sett till antalet gästnätter. Britterna 
är benägna att besöka Göteborgsregionen i nästan 
samma utsträckning under alla tre sommarmånader. 
Tidig vår och sen höstsäsongen var relativt sett mer 
populär för britter än för de besökare som kom från de 
andra stora utlandsmarknaderna Norge och Tyskland.

Gästnattstillväxt tappar fart 
Efter fyra år av tillväxt 2013–2016 har de brittiska gäst- 
nätterna tappat fart under de senaste två åren. Under 
2018 visades en relativ minskning i antal gästnätter i hela 
landet. Andelen brittiska gästnätter i Göteborgsregionen 
i proportion till de totala brittiska gästnätterna i Sverige 
blev dock nästan oförändrad.

Fler semestrar hemma
De gynnsamma privatekonomiska förutsättningarna, 
den varma sommaren i kombination med den utbredda 
"Staycation"-trenden i Storbritannien bidrog till att 

många britter valde att semestra i sitt hemland.7 Gäst- 
nätter på hotell och liknade övernattningsformer från 
britter i Storbritannien ökade med 3% jämfört med 
2017.8 Trenden att semestra i hemlandet, som drivs 
framför allt av ”millenials” verkar bestå även under 2019.

Det svagare pundet gentemot den svenska kronan gjorde 
Sverigeresorna något dyrare för britterna. 

En annan omvärldsfaktor som påverkade gästnattsutfallet 
på riksnivå var den minskade flygkapaciteten på grund 
av att några flygbolag gick i konkurs (Monarch 2018, Air 
Berlin 2017).

Även våra nordiska grannländer såg en vikande efterfrågan. 
Antalet brittiska övernattningar minskade i Norge 
(-13%) och i Danmark (-1%).9 

Omvärldsfaktorer
Det största orosmolnet var Brexit-förhandlingarna som 
resulterade i osäkerhet kring investeringar och en svagare 
ekonomisk tillväxt i Storbritannien. Detta kompen- 
serades dock med en fortsatt konsumtionsökning tack 
vare låg arbetslöshet och fortsatta inkomstökningar.10 

Britter på AirBnb 
Airbnb och andra nya boendeformer som använder del-
ningsekonomins principer utgör en gråzon i statistiken 
eftersom bolagen inte lämnar ut sina siffror men vissa 
slutsatser kan ändå dras. I en internationell jämförelse 
är britterna stora AirBnb användare. Genom antalet 
recensioner får man en uppfattning om volymökningar 
kring antalet bokningar. 2018 ökade antal recensioner 
i Sverige av Airbnb-gäster boendes i Storbritannien 
med 10% jämfört med 2017 till 2 230 recensioner i 
Västra Götalands län 2018.11  

   Förändring 2018/2017-5%

9. Statistisk sentralbyrå/ Statistics Noway (www.ssb.no); Danmarks Statistik   
    (www.dst.dk/da/statistik) 

10. UK Economic outlook, PwC, March 2019

11. www.airdna.co. Övrig statistik: SCB/ Tillväxtverket
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2. Göteborg & Co:s mötesdatabas; Historisk data från www.benchmarkingalliance.com

Danmark

96 295
Danska gästnätter i Göteborgsregionen

Gästnätter på rekordnivå 
En av tio danska övernattningar i Sverige noterades i 
Göteborgsregionen 2018. Danmark är därmed den femte 
största marknaden sett till antalet gästnätter.

Danska övernattningar i Göteborgsregionen har ökat 
stadigt sedan 2012 och nu nått en rekordnivå på över 96 
000 gästnätter. Ökningen var något mindre än under de 
senaste två åren (6%). På riksnivå visade Malmö- 
regionen och de övriga delarna av landet den högsta 
relativa tillväxten i antalet danska övernattningar 
sedan 2009.

Avvikelser på månadsnivå 
Juli är de danska besökarnas favoritmånad. De rekord-
många danska övernattningar under juli i Göteborgs- 
regionen utgjorde 18% av årets totala antal danska 
gästnätter.

Mars var kallare än vanligt men ändå kom fler danskar 
än normalt. Den relativa tillväxten av danska övernatt-
ningar under mars var betydligt högre (+41%) jämfört 
med de senaste marsmånadernas tillväxt. Detta kan 
delvis förklaras med ”påsk-effekten” och att hälften av 
påskledigheten inföll under slutet av mars 2018 medan 
påsken 2017 inföll i april. Samma positiva företeelse 
noterades i hela landet förutom Stockholmsregionen. 
En annan avvikande företeelse är kopplad till 
evenemangscenen i Göteborgsregionen.

Omvärldsfaktorer
En förklaring till marknadsutvecklingen är den starka 
danska kronan som gör att det är väldigt kostnads- 
effektivt för danska besökare att spendera reskassan i 
Sverige. Högkonjunkturen i Danmark under 2018, den 
högsta BNP-tillväxten i landet på tio år och den höga 
sysselsättningsgraden under året är faktorer som har 
påverkat danskarnas resande.
 

Förändring 2018/2017+6%
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Världen i Göteborgsregionen 2018

Asien (inkl Stillahavsregionen)
120 707 gästnätter -4%

Största marknad: Kina -1%

Nordamerika
128 677 gästnätter  +14%

Största marknad: USA +16%

Källa: SCB/ Tillväxtverket.

Marknader > 10 000 gästnätter
Antal gästnätter per nationalitet i 1000-tal. 
(Se siffra på respektive land)

Procentuell utveckling 2018 jämfört med 2017. 
(Se övrig grafik)
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Sida 13

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GÄSTTSVOLYMER STÖRSTA LÅNGVÄGA MARKNADER  
HSVC, 2008–2018 (antal)

USA

Kina

Sida 14

0

100

200

300

400

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INDEX 100 
= 2008

GÄSTNATSSUTVECKLING I GÖTEBORGSREGIONEN 
Indexvärde 388 för Kina betyder nästan en fyrdubbling av antalet kinesiska
gästnä�er 2018 jmf med 2008 

Kina USA



14Efterfrågan

12. Målgruppsanalys VisitSweden

13. 100% fakta och statistik om Göteborgsregionens näringsliv 2019, 
      Business Region Göteborg

USA

106 194
   Gästnätter från USA i Göteborgsregionen

Störst relativ tillväxt 
USA stod för den största relativa tillväxten i antalet gäst- 
nätter jämförelsevis både bland storstadsregionerna i 
Sverige men även bland Göteborgsregionens stora 
utlandsmarknader (16% ökning). Med över 100 000 
kommersiella övernattningar är USA den fjärde största 
utlandsmarknaden och den största utomeuropeiska 
marknaden för Göteborgsregionen. 

På bara tre år ökade antalet gästnätter från USA med 
71% i Göteborgsregionen. Tillväxten i antalet övernatt- 
ningar var dock högst utanför storstadsregionerna som 
utgjorde över hälften av den totala ökningen på riksnivå 
2018.

Stor potential
Sverige är ett intressant resmål för nästan 19 miljo-
ner amerikaner, som utgör nästan 6% av USA:s totala 
befolkning.12 USA är även en viktig marknad utifrån ett 
varuexportsperspektiv och är Göteborgsregionens näst 
största handelspartner efter Norge.13 Enligt prognoser 

från Oxford Economics kommer antalet gästnätter från 
USA ligga på en nivå på nästan 1,8 miljoner i Sverige 
2027, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med 
gästnattsutfallet på riksnivå 2018.14 

Göteborgsregionens marknadsandel låg på 12% i pro-
portion till de totala amerikanska gästnätterna i 
Sverige 2018. Detta är nästan oförändrad jämfört med 2017.

Omvärldsfaktorer
Trots en solid fart på den amerikanska ekonomin under 
2018 (främst under kvartal två och fyra) kan osäker-
hetsfaktorerna ha konsekvenser framöver på de amerik- 
anska resenärernas val av långväga destinationer. 
Handelsspänningen mellan Kina och USA varnar om en 
dämpad ekonomisk tillväxt i USA genom bland annat 
på grund av de tullar som införs på kinesiska varor 
som importeras av USA. Tullarna fungerar som skatter 
som i slutänden drabbar konsumenten. Även signaler om 

USA-räntornas sjunkande tendens på aktiemarknaden 
kan leda det privata näringslivet i USA till en skuldfälla 
som kan ha negativa konsekvenser för landets finansiella 
stabilitet.15  Gästnattsutvecklingen från USA gynnades 
även av den goda f lygtillgängligheten på Sverigenivå. 

Innovativ kommunikation 
Ett samarbete mellan Visit Sweden och AirBnb-platt-
formen under 2017 vidgade synen på Sverige. Kampanjen 
gick ut på att uppmärksamma Sverige som destination, 
allemansrätten och naturturismen genom att lista hela 
Sverige som ett enda stort boendealternativ. Volymerna 
på plattformens recensionsdata som skrevs av besökare 
från USA ger indikationer på en växande tendens av 
bokningar av boende i Sverige via AirBnb-plattformen.16  

   Förändring 2018/2017+16%

14. www.oxfordeconomics.com

15. United States Economic Forecast 2nd Quarter 2019, Deloitte

16. Målgruppsanalys Visit Sweden/Nepa, våren 2018. 

     Övrig statistik: SCB/ Tillväxtverket
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17. Nyheter 03.08.2018 www.cph.dk. Övrig statistik: SCB/ Tillväxtverket

Kina

54 255
Kinesiska gästnätter i Göteborgsregionen

Stor potential 
2018 bidrog Kina med över 54 000 gästnätter i Göte-
borgsregionen. Landet är därmed den sjätte största 
marknaden avseende antalet gästnätter.

Kina är en starkt växande marknad utifrån ett besöks- 
näringsperspektiv och en viktig handelspartner för 
Göteborg. Den kinesiska innovationscenter-satsningen 
på Lindholmen kommer att stärka relationerna ytter- 
ligare i ett forsknings- och utvecklingsplan.

På tio år har antalet kinesiska gästnätter i Göteborgs- 
regionen fydrubblats och åren 2014–2016 innebar ett 
stort utvecklingssprång. Den genomsnittliga tillväxten 
i antalet kinesiska gästnätter i Göteborgsregionen var 
+33% årligen under denna period. 

2017 och 2018 höll nästan samma gästnattsnivå som vid 
rekordåret 2016, med en marginell relativ minskning 
under 2018.

Storstadsregionerna de stora vinnarna 
Samtliga storstadsregioner ökade sin marknadsandel 
i olika utsträckning avseende kinesiska gästnätter 
2018, medan andelen kinesiska övernattningar utanför 
storstadsregionerna sjönk. 

Utvecklingen kan även hänga ihop med den begränsade 
mediatillgången i Kina i början av 2018 och den ekono-
miska instabiliteten som orsakades av handelsspänning-
en mellan Kina och USA. 

Omvärldsfaktorer
Tillväxten i de andra två storstadsregionerna kan förklaras 
med de nya direktflyglinjerna som startades 2018 både 
i Stockholm och Köpenhamn. Exempelvis började fyra 
nya linjer trafikera sträckan från Kastrup till destina- 
tioner i Asien.17

 

Förändring 2018/2017-1%
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Kommersiella boendeanläggningar

2015 2016 2017 2018
Utveckling% 

2018/2015
Utveckling% 

2018/2017

Hotell 4 105 525    4 323 801    4 420 227    4 499 238 10% 2%

Stugbyar & Vandrarhem 353 474    372 788    356 960 345 489 -2% -3% 

Camping 437 023   428 931    405 808 403 781 -8% 0%

Totalt 4 896 022 5 125 520    5 182 995 5 248 508 7% 1%

Gästnätter efter anläggningstyp 2015–2018 (antal) och förändring i 2018 jämfört med 2017 (%) 

Hotell
86%

Stugbyar & 
Vandrarhem

7%

Camping
8%

5,2 miljoner 
gästnätter i

Göteborgsregionen
2018 

På kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, 
vandrarhem och camping) i Göteborgsregionen registre-
rades 5,2 miljoner gästnätter under 2018.

Merparten av gästnätterna, 4,49 miljoner som utgör 86% 
av de totala gästnätterna i Göteborgsregionen, registre-
rades på hotell. Den relativa tillväxten av övernattningar 
på hotell jämfört med 2017 var 1,8%. Färre gästnätter 
registrerades på såväl camping som stugbyar och vandrar-
hem än föregående år.

Källa: SCB/ Tillväxtverket.

Boendeutgifter utgjorde 18% av den totala turismkonsum-
tionen i Sverige 2018, enligt Tillväxtverkets TSA beräk-
ningar. Logikostnader är generellt sett besökarnas tredje 
största utgiftspost. (Se Bilaga 2).
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På samtliga typer av kommersiella anläggningar utgör 
svenskar den vanligaste nationaliteten. Europeiska gäster 
står för den största delen av den utländska totalsiffran 
(38%). De stora utlandsmarknaderna (Norge, Tyskland, 
Storbritannien, USA, Danmark och Kina) står för mer 
än hälften av det totala antalet utländska gästnätter på 
hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Göteborgs- 
regionen (53%).

Den största delen av både svenska och utländska gäst-
nätter noterades på hotell. Bland utländska besökare på 

Hotell Stugbyar och Vandrarhem Camping Totalt 

Total 4 499 238 345 489 403 781 5 248 508

Sverige 1 315 815 231 817 311 535 3 726 775

Utlandet 379 223 113 672 92 246 1 521 733

     Norden exkl. Sverige 462 548 19 876 43 802 442 901

     Europa exkl. Norden 474 044 66 250 47 209 576 007

     Världen exkl. Europa 469 618 27 546 1 235 502 825

Gästnätter efter anläggningstyp och nationalitet 2018 (antal)

Utbud och kapacitet

stugbyar och vandrarhem stod européer för f lest över-
nattningar (6 av 10). På campinganläggningar var för-
delningen av nordiska och europeiska gästnätter nästan 
lika stor (47% respektive 51% utav de totala utländska 
gästnätterna). Norge och Tyskland är de största utländska 
marknaderna för campinganläggningar.  
Dessa marknader står för 75% av de totala internationella 
gästnätterna på camping och 28% av de totala utländska 
gästnätterna sammanlagt.

Källa: SCB/ Tillväxtverket.

Kommersiella boendeanläggningar
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2014 ökade hotellkapaciteten i Göteborgsregionen med 
5% jämfört med året innan. Under de fem år som gått sedan 
dess har kapacitetsökningen varit långsammare trots 
att efterfrågan är fortsatt hög. 2018 ökade kapaciteten med 
0,2% i jämförelse med 2017. Dock är nya etableringar på 
gång. Dessa kommer att utöka hotellkapa- 
citeten med cirka 10% under de kommande tre åren 
(2019–2021), enligt de senaste uppgifterna (februari 2019).

De sammantagna logiintäkterna för hotellen (exkl. moms
och frukost) i Göteborgsregionen 2018 blev 3,1 miljarder 

Hotell

Utbud och kapacitet

Källa: SCB/ Tillväxtverket.

kronor. Detta markerar en ny rekordnivå och en ökning 
på 3,6% jämfört med året innan. Göteborg kommun står 
för cirka 85% av intäkterna. Snittpriset per belagt hotell- 
rum har ökat med 2%.

Antalet disponibla hotellrum har ökat med 11% i Göte-
borgsregionen sedan 2013 och logiintäkterna har gått 
upp med 46%. Att även beläggningsgraden låg på en 
hög nivå indikerar den höga efterfrågan.
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Det finns 11 460 hotellrum i Göteborgsregionen varav 
80% ligger i Göteborgs kommun. Av Göteborgsregio-
nens 111 hotell ligger över hälften i Göteborg.

I Göteborgsregionen ökade antalet belagda hotellrum 
med 1,3% under 2018. Detta innebär ett genomsnitt på 
7 850 belagda rum/dag. Antalet belagda rum har ökat 
med 26% på fem år. Beläggningsgraden är traditionellt 
högre måndag–torsdag än fredag–söndag.

Göteborgs kommun hade en rekordhög beläggningsgrad 
under 2018, 72%. Detta tyder på att ytterligare till- 
växt kommer kräva kapacitetsökningar inom de 
närmaste åren.

Nyckeltal 2013–2018 Göteborgsregionen Göteborgs kommun

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antal hotell 107 110 112 112 114 111 63 64 64 64 64 62

Antal hotellrum (1000-tal) 10,3 10,8 11,1 11,1 11,4 11,5 8,2 8,5 8,9 9,1 9,2 9,2

Belagda rum per dag (1000-tal) 6,2 6,6 7,1 7,5 7,7 7,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,5 6,6

Beläggningsgrad (%) 60 61 64 68 68 68,5 64 66 68 71 71 72

     Mån–Tor (%) 66 65 69 73 73 74,2 70 70 72 76 76 77,8

     Fre–Sön (%) 53 56 58 61 61 61,4 57 60 62 64 65 64,9

Logiintäkter exkl moms och frukost (MSEK) 2 133 2 243 2 552 2 823 3 001 3109 1 792 1 895 2 173 2 423 2 561 2 636

ARR / Logiintäkter per belagt rum (SEK) 937 929 981 1027 1061 1085 938 926 987 1034 1075 1095

RevPar/ Logiintäkter per disponibelt rum (SEK) 565 568 627 694 719 743 602 608 669 730 764 788

Utbud och kapacitet
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Hotellens kapacitet i Göteborgsregionen visade inga stora 
variationer under året. Däremot skiljer sig antalet belagda 
rum och prisnivå från månad till månad och därmed även 
intäkterna.

Under perioden maj-november noterades en kraftig ökning 
av efterfrågan på Göteborgsregionens hotellrum. 
Hela perioden låg beläggningsgraden över årssnittet på 
68,5%. I juli och augusti nåddes toppsiffror på 81% respektive 
78%. Det genomsnittliga priset för ett hotellrum var högst 

Utbud och kapacitet

i maj och juli. I juni var intäkterna något lägre än föregående 
och efterföljande månad på grund av lägre genomsnittliga 
rumspriser. 

Årets första och sista månader, januari-februari och 
december räknas som lågsäsong då både kapacitetsut-
nyttjandet och intäkterna var lägre än under årets övriga 
månader. 

Källa: SCB/ Tillväxtverket/ bearbetad av Göteborg & Co.
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Vistelsetid

Turister som besöker Göteborgsregionen spenderar i genom- 
snitt 1,6 nätter på regionens kommersiella boendeanlägg-
ningar (camping borträknat). De internationella gästerna 
är färre, men stannar ofta lite längre.

Sedan 2015 har vistelsetiden för svenska gäster sakta minskat 
och 2018 låg den på 1,57 nätter i genomsnitt. Samma trend 
kan noteras även för internationella gästers vistelsetid 
under de senaste två åren. Under 2018 spenderade inter-
nationella gäster 1,87 nätter i genomsnitt i regionen.

Källa: SCB/ Tillväxtverket.
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Antalet gästnätter är ett vedertaget mått som används för 
att mäta turismens utveckling. Detta nyckeltal ger dock 
ingen komplett bild av antalet besökare. Samma besökare 
kan generera en eller flera gästnätter beroende på sin 
vistelsetid.

Dagsbesökare, dvs. de som inte genererar några gästnätter 
ingår inte i den officiella gästnattstatistiken.

I hotellvärlden används det engelska begreppet ”Length 
of stay” (LoS). Denna parameter kan räknas ut genom att 
dela antalet rumsnätter (dvs. antalet belagda hotellrum) 
med antalet bokningar under en viss period.
LoS-parametern är viktigt för att kunna följa och optimera 
hotellens beläggningsgrad. Antalet bokningar ingår inte
i den officiella gästnattstatistiken. Obs. antalet bokningar 
är inte samma som antalet gäster. En person kan ha ett 
större resesällskap och göra bokningen samtidigt för alla.
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Fritids- och affärsbesökare
på hotell
Under de senaste tio åren har antalet 
hotellrum som bokats av turister som 
reser på egen hand mer än fördubblats. 
Den årliga ökningen har legat mellan 
1% och 13%.

Affärsbesökare står fortfarande för 
den största andelen belagda hotell-
rum men för första gången på fem år 
kunde man se en minskning i seg- 
mentet (-5% jämfört med 2017).
Konferensdelegater och gruppturister 
utger en mindre del av den totala 
hotellbeläggningen. Under 2018 ökade 
dock båda dessa segment med 23% 
respektive 4%. Vissa skillnader 
finns mellan dessa målgrupps- 
kategorier  avseende vem och hur 
mycket de betalar för hotellrum-
met och när i veckan de kommer. 
Affärsbesökare samt konferens- 
delegaters rum betalas oftast av 
företag eller organisation man 
arbetar på. Större företag som är 
beroende av resor med övernattning 
kan i vissa fall få företagsrabatt 
(oftast på hotellkedjor). Konferens- 
delegaters hotellrum ingår i många 
fall i ett konferenspaket. 

Källa: SCB/ Tillväxtverket.

Internationella möten och kongresser

Det stora gästunderlaget gör att 
betalningen sker enligt en konferens- 
prislista. Även besökare som kommer 
i grupp kan betala enligt grupp- 
prislista. 

Turister är fritidsgäster som reser 
främst under helger och turistsäsong. 
Turisterna betalar oftast fullpris men
både större och mindre prisvariationer
kan förekomma då många hotell och 

Sida 22

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BELAGDA HOTELLRUM AV FRITIDS- OCH AFFÄRSBESÖKARE
Göteborgsregionen 2008–2018Göteborgsregionen 2008–2018

Företagsmarknaden - affärskunder Privatmarknaden - turister

Företagsmarknaden - konferensdelegater Privatmarknaden - grupp/ charterturister

9% Av beläggningen utgörs av
konferensdelegater 2018 

39% Av beläggningen
utgörs av turister 2018 45% Av beläggningen utgörs

av affärsgäster 2018

8% 
Av beläggningen utgörs av
turister som reser i form av
en kommersiell gruppresa 2018   

1000-tal

bokningsplattformar använder en 
dynamisk prissättningsstrategi.
Detta sker automatiskt med särskild 
programvara och algoritmer som kan 
ta hänsyn till både hotellens data i 
realtid, historiska data och eventuella 
omvärldsfaktorer.
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Mötesstaden Göteborg

2018 genomfördes 123 möten och kongresser i Göteborg 
med sammanlagt 65 000 delegater. Nästan hälften av 
delegaterna kom från utlandet. 

Ur destinationsperspektiv anses detta vara ett gott 
resultat. 2018 arrangerades färre möten och kongresser 
än föregående år. Både antalet delegater och gästnätter som 
dessa möten genererade ökade med 18% jämfört med året 
innan. Antalet mötesrelaterade gästnätter uppgick till 
144 000 under 2018. Detta på grund av att flera möten av 
större karaktär pågick under f lera dagar.

Källa: SCB/ Tillväxtverket.

En Convention Bureau (CVB) arbetar strategisk med desti-
nationsutveckling av en specifik ort genom möten. En stor 
del av arbetet för en CVB handlar om att stötta personer 
på destinationen i att vilja, våga och kunna ansöka om och 
bjuda in till nationella och internationella möten på orten. 

Gothenburg Convention Bureau (Göteborg & Co Möten) 
marknadsför destinationen Göteborg som en attraktiv och 
hållbar mötesstad och säljer in destinationen till besluts-
fattare av främst internationella vetenskapliga möten, 
politiska möten samt större företagsmöten.

Göteborg är världens mest hållbara mötesdestination 
enligt hållbarhetsindexet GDSI - Global Destination 
Sustainability Index 2016–2018. Mätområdena är Miljö, 
Social prestanda, Leverantörsprestanda och Convention 
Bureaus prestanda.

Total GDS-indexresultat 
Göteborg 2018 

62% utav de totala mötesrelaterade gästnätterna var 
internationella. Merparten utav de 89 000 internationella 
mötesrelaterade gästnätterna genererades av möten och 
kongresser av vetenskaplig karaktär (69%).

Diagrammen visar utvecklingen av genomförda möten 
och kongresser i Göteborg ur ett tioårsperspektiv. 
Här redovisas enbart de möten och kongresser med minst 
50 deltagare som Göteborgs Convention Bureau har 
vetskap och data om.

94%
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Handeln

Handeln

Detaljhandeln är en viktig del av besöksnäringen.
På riksnivå utgjorde inköp av dagligvaror och sällan-
köpsvaror 30% av turismens omsättning 2018. Nästan 
hälften av de utländska besökarnas reskassa, och en fjärde- 
del av de svenska fritidsresenärers pengar, går till varu-
inköp. Båda målgrupper lägger mer pengar på sällan-
köpsvaror än på dagligvaror. (SCB/ Tillväxtverket; Svensk 
Handel.) (Se bilaga 2)

Varuhandel = detaljhandel

Detaljhandel = Dagligvaror + Sällanköpsvaror.

Dagligvaror: livsmedel, alkohol, tobak, apoteksvaror m.fl.

Sällanköpsvaror (shopping): kläder, skor, heminredning, 
hemutrustning, sport och fritidsvaror m.fl.

I detaljhandeln ingår inte partihandel (grosshandel) och 
handel med och reparation av motorfordon och motorcyklar.
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32 700 Kr/invånare omsätter sällanköpsvaruhandeln
i Göteborgsregionen 2017 

32 500 Kr/invånare omsätter sällanköpsvaruhandeln
i Göteborgsregionen 2017

Handeln

Källa: HUI Research/ Svensk handel 2017

Handeln i Göteborgsregionen

Detaljhandelns omsättning per invånare i Göteborgs- 
regionen 2017 var 65 200 kronor. I denna siffra ingår både 
invånarnas och turisternas konsumtion. Detta är något 
lägre än den genomsnittliga detaljhandelsomsättningen 
både i Västsverige (69 300 kr per capita) och i riket (65 
450 kr per capita).

Sett ur ett tioårsperspektiv (2007–2017) har omsättningen 
per invånare inom detaljhandeln ökat med 12% i Göte-
borgsregionen. Detta tack vare den positiva utvecklingen 
inom dagligvaruhandeln som utgjorde nästan hälften av 
detaljhandelns omsättning 2017.

Mellan 2007 och 2017 ökade omsättningen inom daglig- 
varuhandeln med 21% i Göteborgsregionen. 

Handelns styrka i kommunen

Dagligvaror
Enbart 5 av Göteborgsregionens 13 kommuner hade en 
viss förmåga att attrahera kunder från andra områden för 
att handla dagligvaror 2017. Två av de kommunerna är 
Göteborg och Alingsås med ett försäljningsindex på 103 
respektive 107. Högsta försäljningsindex i Västsverige har 
de kustnära gränskommunerna Strömstad och Tanum.

Sällanköpsvaror
När det gäller sällanköpsvaror är det tre kommuner i 
Göteborgsregionen som utmärkte sig med förmågan att 
locka kunder från andra kommuner, Mölndal (index 145), 
Göteborg (130) och Partille (105).

Försäljningsindexen = 100 - handeln omsätter lika mycket 
som det befolkningsmässiga underlaget medger.

Under samma period ökade sällanköpsvaruhandeln i 
mindre utsträckning (+4%). Jämfört med 2016 minskade 
den med -1,3% 2017.

Enligt HUI Research finns en rad mindre faktorer som 
kan ha haft stor påverkan på detaljhandelns utveckling 
i Göteborgsregionen. För att nämna ett exempel så fick 
etableringen av Ikea i Torp utanför Uddevalla 2013 kon- 
sekvenser för försäljningen vid Bäckebols köpcentrum 
strax utanför Göteborg och Ikea där.

2015 gick Sverige in i en högkonjunktur, vilket gjorde att 
Göteborgsregionen återhämtade mycket av tappet 2014.
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SYSSELSATTA INOM DETALJHANDELN
I GÖTEBORGSREGIONEN 2007–2017 

27 700 Personer arbetar
inom handeln 2017

Handeln

Utifrån ett sysselsättningsperspektiv är varuhandeln den 
näst största branschen, efter hotell och restaurangnäringen 
i Sverige 2018. Varuhandeln sysselsätter 35 500 personer 
inom turism i Sverige. Detta utgör 21% av alla sysselsatta 
inom turism.

I Göteborgsregionen uppgick det totala antalet sysselsatta 
inom handeln till 27 692 personer 2017. Sysselsättningen 
låg därmed på ungefär samma nivå som året innan, med 
en mindre ökning på 0,8%. Sett ur ett tioårsperspektiv 
ökade antalet sysselsatta inom detaljhandeln i Göteborgs-
regionen med 21%.

2017 var handeln näringslivets största arbetsgivare i 19 av 
Sveriges 290 kommuner. Tre av dessa 19 ligger i Väst- 
sverige: Partille (23%), Mölndal (19%) och Kungsbacka 
(18% av de sysselsatta arbetade inom handeln).

När det gäller antalet sysselsatta inom näringslivet i Västra 
Götalandsregionen är handeln den näst största branschen 
(12% av arbetstagarna arbetade inom handeln 2017). 
Allra flest (14%) sysselsätter tillverkning- och utvinnings-
industrin. I region Halland var handeln den största 
branschen inom näringslivet (med 15% av de sysselsatta).

Nästan hälften av de sysselsatta inom handel i Västsverige 
2017 arbetade i Göteborgsregionen. Majoriteten av Göte- 
borgsregionens sysselsatta inom handel, 62%, (mot- 
svarande 17 303 personer) arbetade i Göteborgs kommun. 
Utav de totala sysselsatta i Göteborgs stad var andelen 
sysselsatta inom handel enbart 5% 2017.

Källa: HUI research/ Svensk handel. Siffror för 2007–2017 från SCB (RAMS). Syssel-
sättning avser dagbefolkning i ålder 16–74 år. Inkluderar inte sysselsatta i utlandet. 
Sysselsättningssiffrorna innefattar SNI 45, 46, 47. Inkl. Handel med motorfordon 
m.m. och partihandel.

Handeln i Göteborgsregionen
– sysselsättning
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Källa: Transportstyrelsen, Transportmarknaden i siffror 2018

Resor och transporter

I den regionala kollektivtrafiken ingår buss, tåg, t-bana 
och spårvagn.

84% av Sveriges alla kollektivtrafikresor görs samman-
lagt i Stockholms län, Västra Götaland och Skåne län. 
I dessa regioner bor drygt hälften av Sveriges befolkning.

I genomsnitt subventioneras 50% av kollektivtrafikens kost-
nader med skattemedel.

Beläggning = det genomsnittliga antalet passagerare 
per fordon

Beläggningsgrad = andel av sittplatserna som används

Resor och transporter räknas generellt sett som den 
största utgiftsposten för svenska och utländska besökare 
när de reser till och inom Sverige. De utgör 31% av 
den totala turismkonsumtionen på nationell nivå. (Se bilaga 2)

Här ingår alla slags transportmedel (sjöfart, luftfart, 
järnväg, kollektivtrafik), men även utgifter för drivme-
del, hyrbilar samt tjänster/ produkter från resebyråer 
och researrangörer.

Kollektivtrafik 
Många vill åka kollektivt. Ändå sjunker den generella 
beläggningsgraden för den regionala kollektivtrafiken, 
enligt Transportstyrelsen. Problemet är inte att det 
saknas fordon och linjer, utan snarare hur turerna är 
planerade utifrån resenärernas behov. Idag är vissa linjer 
överbelastade medan vissa saknar tillräckligt med passa- 
gerare. Enligt Transportstyrelsen kan alltså problemet 
med såväl lönsamhet som beläggningsgrad lösas genom 
en mer effektiv planering. 

Det finns ytterligare många faktorer som påverkar belägg-
ningsgraden. Befolkningstäthet, bilinnehav och behovet 
av stads respektive landsbygdstrafik påverkar men även 
linjeläggning, tidtabeller och försäljningskanaler av biljetter 
har stor betydelse. De sistnämnda faktorerna kan påverkas 
av kollektivtrafikmyndigheterna.

Källa: Transportstyrelsen

Beläggningsgraden inom den regionala kollektivtrafiken 
i Västra Götalandsregionen är drygt 30% i sin helhet. Be-
läggningsgraden är på riksnivå högst i Dalarna med över 
35%, följt av Stockholms län med cirka 32% (2017).
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SJ-koncernens marknadsandelar i Sverige ligger på 61% och 
följs av MTR koncernen som har en marknadsandel på 19%.

Järnvägstransportens utsläpp av CO2 är mindre än 1% av 
hela transportsektorns utsläpp. På ett genomsnittligt tåg 
ryms ungefär lika många resenärer som på sex bussar 
eller nästan 140 bilar, enligt Transportverket.
Källa: Transportstyrelsen

Över 90 000 resenärer passerar Göteborgs Resecentrum 
(Centralstationen, Centralhuset och Nils Ericsson-terminalen)  
så gott som dagligen. 
Källa: Järnhusen

Göteborgs centralstation har cirka 170 ankomster av fjärrtåg 
under vardagar och 100 stycken på lördag och söndag.
Källa: Trafikverket/ data för v.12 2019

Källa: Transportstyrelsen, Transportmarknaden i siffror 2018

Tåg
Bra tågförbindelser både nationellt och internationellt är 
viktigt för att höja destinationens tillgänglighet men även 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Tågresandet har ökat kontinuerligt under de senaste tio 
åren och blivit ett attraktivt alternativ till bilen. Detta 
beror bland annat på ett ökat utbud och därmed större 
konkurrens mellan järnvägsföretagen. Exempelvis in- 
förde MTR 2015 en ny tåglinje mellan Stockholm– 
Göteborg. Under sommaren 2019 planerar företaget 
utöka verksamheten till att trafikera sträckan Göteborg–
Varberg–Falkenberg–Halmstad.

När det gäller den internationella tågtrafiken är målet 
att ha en tätare trafik till danska städer och på sikt utöka 
tågtrafiken även till Hamburg. (Källa: SJ storsatsar på 
Greater Copenhagen, Sydsvenskan 1 februari 2019)

Passagerarstatistik för kommun eller delregion är i dags-
läget inte tillgänglig.
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Källa: Turistbussrapport, Sveriges Bussföretag april 2017/ Siffor från HUI Research bearbetad av Sveriges Bussföretag

Buss

Även bussresande bidrar till destinationens tillgänglighet.
I denna resandeform ingår turistresor/chartertrafik, 
beställningsresor och resor med linjelagd busstrafik.

Det är en stor utmaning att fånga upp busspassagerar-
volymen. Dels för att det saknas ett samlat statistiskt 
underlag på regional och kommunnivå, dels på grund av 
att operatörerna är många och utspridda över landet. 
Det förekommer dessutom en del osäkerhet i statistiken 
då gränser mot andra verksamheter kan vara oklara 
(exempelvis kan taxi, resebyråer och kollektivtrafiken 
vara verksamma även inom charter och linjebusstrafik).

När det gäller svenskarnas resande med turistiskt syfte 
kom resandet med buss på fjärde plats efter bil, tåg och 
flyg. Av svenskarnas 128,8 miljoner resor inom Sverige 

Turistisk bussresa är en resa som görs utanför resenärens 
vanliga omgivning, där enkelväg är längre än fem mil.
(Definition används av förbundet Sveriges Bussföretag)

69% av landets verksamma 875 bussbolag var charter- 
buss företag, dvs. arbetade med turist- och beställnings- 
trafik i 2016.*

25% av bussresenärerna bor i Stockholms följt av 
Västra Götalands län (14%) och Skåne län (13%).

2016 gjordes 6% med buss. Mellan 2014 och 2015 ökade 
antalet med 5% och mellan 2015 och 2016 ökade det med 
0,3%. Västra Götalands län, exklusive Göteborg, var med 
680 000 resor den fjärde mest före- 
kommande inrikesdestinationen för turismrelaterade 
bussresor för svenska resenärer. Göteborgs stad var den 
femte mest förekommande inrikesdestinationen 2016.

SYSSELSATTA INOM DAGLIGVARU- OCH SÄLLANKÖPS-
VARUHANDELN I GÖTEBORGSREGIONEN 2007–2017 
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Färjetrafik

Tillgänglighet

Det totala passagerarflödet på Göteborgs hamn låg på 
1,68 miljoner år 2018 (antalet färje- och kryssnings- 
passagerare). Det totala passagerarantalet minskade med 
3% 2018 jämfört med föregående år. Sett ur ett tio- 
årsperspektiv minskade passagerarantalet med 11%.

Under de senaste tio åren har antalet kryssningsturis-
ter ökat från 12 000 till 58 000 passagerare. Dock 
skiljer sig antalet stort från år till år. Jämfört med 2017 
ökade kryssningspassagerarna med 4% 2018. Enligt de 
aktuella kryssningsuppgifterna för 2019 väntas 115 000 
kryssningsturister i år, vilket blir nästan dubbelt så mycket 
som året innan.

Färjepassagerarna räknas separat vid ankomst och avgång. 
Kryssningspassagerarna ingår i det totala passagerarantalet
och räknas endast en gång.

Källa: Göteborgs hamnar
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Flyg

Tillgänglighet

Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv har flyget en viktig 
roll framför allt när det gäller internationella och långväga 
marknader. Under 2018 nåddes f ler destinationer (exkl. 
charterresor) med direktflyg från Landvetter jämfört med 
föregående år (+5% ökning på reguljär flygtrafik).

Det totala trafikflödet på Landvetter flygplats nådde en 
ny rekordnivå på 6,8 miljoner passagerare under 2018. 
Passagerarflödet ökade med +85% jämfört med 2008 
tack vare att passagerarantalet på utrikesflyg för-
dubblades under perioden. Den relativa ökningen var 
dock totalt sett låg under 2018 jämfört med föregående år 
(+0,7%). Detta på grund av en kraftig minskning av inrikes- 
passagerarantalet (-4%). På utrikestrafiken ser man en 
fortsatt ökning dock tillväxttakten började minska 
något jämfört med de senaste åren.

Flygpassagerarantalet till och från en destination på- 
verkas av många faktorer. Utbudet av direktlinjer och 
hur regelbundet olika linjer trafikerar destinationen är 
några av dem. Andra faktorer är säsongsvariationer, 
efterfrågan från olika målgrupper (privat och affärs- 
resenärer), typ av bolag (nätverksbolag vs. lågprisbolag) 
och utbudet av linjer till/från viktiga f lygnav.

Topp 5 hemländer%
70% Sverige 
5% Storbritannien 

18. Även känt som flyghub där ett stort antal passagerare byter flygplan och 
     som karaktäriseras av en hög turtäthet till många olika destinationer

19. Passagerarundersökning Swedavia 2018. Statistik Swedavia. Årsrapport Go:Connect 2018, Göteborg & Co
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Vår region upplevs som ett säkert och stabilt resmål. 
Stabiliteten i flygbranschen påverkas dock även av händelser 
på f lygplatser i andra länder, exempelvis strejker eller 
incidenter med drönare.

Under 2018 öppnades tolv nya flyglinjer från/till Göteborg 
Landvetter. De viktigaste händelserna under året var in- 
vigningen av linjen till Mellanöstern-hubben Doha, åter-
upptagning av linjetrafiken till Berlin och samt den nya 
linjen till Moskva. 

Andelen privatresenärer till/från Landvetter ökade jämfört 
med året innan från 67% till 74%, medan affärsresandet 
minskade något. Antalet affärsresenärer utgjorde lite över 
en fjärdedel av det totala passagerarantalet på Landvetter. 
Utifrån ett åldersperspektiv började en ny företeelse växa 
fram. Andelen unga vuxna i 20–34 års åldern, så kallade 
”millennials” minskade under 2018. Resenärer från 
den här åldersgruppen utgör en tredjedel av det totala 
passagerarantalet. Samtidigt ser man en ökning bland 
resenärer över 50-årsåldern.  Även turismundersökningar 
i andra länder bekräftade att minskning av resandet till 
fördel för semestrande i hemlandet drevs framför allt av 
”millennials”.

Flyg

Några utmaningar:
Flygskam: ändrat resebeteende med mål om minskad 
klimatpåverkan.

Flygskatt (från och med 1 april 2018): ökade kostnader 
för flygbolagen, dyrare flygbiljettpriser i vissa fall.

Oro kring hård Brexit: begränsningar kring Storbritan-
niens trafikrättigheter och möjlighet i att öka trafikfrek-
vensen.

Turbulens på den globala finansiella marknaden.

Konjunkturläge.
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Attraktioner
i Göteborgsregionen
Utifrån besökssiffrorna ser man att det är Liseberg och Svenska Mässan som har flest besökare. 
Utöver det lockar ett stort antal utställningar, temaparker, evenemang och friluftsaktiviteter 
både lokalbefolkningen samt svenska och internationella besökare till Göteborgsregionen. 
Allt detta ihop med ett brett utbud av restauranger, caféer, sevärdheter och möjlighet till 
mångsidiga upplevelser gör regionen till en attraktiv destination. Siffrorna i tabellen är endast 
avsedda att ge en uppfattning om besökarvolymerna och ger inte en heltäckande bild.
 
Olika organisationer mäter besökarvolymerna på olika sätt. Vissa mäter antal besökare, som 
köpte entrébiljetter eller deltog på ett evenemang, andra mäter antal besök på området. Andra 
behöver göra en uppskattning utifrån flera parametrar. Siffrorna är därför inte helt jämförbara. 
Besökarvolymerna omfattar både lokalbefolkningen och turister. I parkområdena med flera in-  
och utgångar ingår även de som enbart passerade området under dagen.

Rankning efter antalet besökare 
(urval av attraktioner)

Antal besökare
/besök 2018

Förändring i 2018
jämfört med 2017

Liseberg 2,9 miljoner 0%

Svenska Mässan* 2 miljoner 10%

Stora saluhallen 1,7 miljoner -7%

Trädgårdsföreningen 1,6 miljoner -2%

(avrundade siffror i 1000-tal)

Botaniska trädgården 590 -6%

Scandinavium* 553 -16%

Universeum 540 5%

Kronhuset och Kronhusbodarna 517 23%

Ullevi 461 -20%

Gunnebo slott och kulturreservat 450 2%

Domkyrkan 334 11%

Rankning efter antalet besökare 
(urval av attraktioner)

Antal besökare
/besök 2018

Förändring i 2018
jämfört med 2017

(avrundade siffror i 1000-tal)

Göteborgsoperan* 307 2%

Nääs Slott 300 9%

Gamla Ullevi 288 5%

Barnens Zoo i Slottsskogen 220  .

Tjolöholms slott 250 .

Göteborgs konstmuseum* 218 -12%

Naturhistoriska Museet 212 1%

Göteborgs Stadsmuseum* 201 -19%

Konserthuset 197 15%

Världskulturmuseet 189 -14%

Röda Sten konsthall (huvudman för 
Göteborgs Internationella 
konstbiennal 2017)

167 -18%

Masthuggskyrkan 130 2%

Sjöfartsmuseet (öppet 8 1/2 månad 
pga. renovering)

104 -36%

Volvo museum 85 -7%

Jubileumsparken 81 33%

Frilagret* 78 11%

Stora teatern (omorganisationen 
i staden)*

74 -29%

Göteborgs Konsthall 44 2%

Ringlinien 41 -12%

Maritiman (färre öppna dagar, be-
gränsad framkomlighet 2018)

34 -38%

Bohus fästning 33 -13%

Emigrantmuseet 14 12%

Ostindiefararen (året runt 
besöksmål)

13 63%

Röhsska (stängd för publiken 
under hela året)

8 -41%

Ångaren Bohuslän 4 9%

Idrottsmuseet 3 34%

Feskekörka .. ..

Källa: E-post kommunikation med respektive organisation. *Årsrapport för respektive organisation
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2008 2015 2017 2018
Andel av totalen

2018
Tillväxt 

2018/2017
Tillväxt 

2018/2015
Tillväxt 

2018/2008

Antal (tusen) %

Totalt 3 681 4 896 5 183 5 249 100% 1,3% 7,2% 42,6%

Sverige 2 721 3 460    3 684    3 717    71% 1% 8% 37%

Utlandet 960 1 436    1 499 1 522    29% 2% 6% 59%

Utlandet 

Norden exkl. Sverige 325    419    461    443 8% -4% 6% 36%

Europa exkl. Norden 444 529    592    576    11% -3% 9% 30%

Världen exkl. Europa 112    13    83    113    6% 16% 30% 103%

Uppgift saknas 39 251 181 195 4% 7% -22% 395%

Källa: SCB/ Tillväxtverket

2008 2015 2017 2018
Andel av totalen

2018
Tillväxt 

2018/2017
Tillväxt 

2018/2015
Tillväxt 

2018/2008

Antal (tusen) %

Norden exkl. Sverige 

Norge 223    307    331    310    6% -6% 1% 39%

Danmark 74     78    91    96    2% 6% 6% 30%

Finland 25   30   32   30   1% -5% -1% 21%

Island 2        4        7        6    0% -11% -11% 165%

Europa exkl. Norden 576

Västra Europa 328   398   434    420    8% -3% 6% 28%

Tyskland 114   144   159    154    3% -3% 7% 35%

Storbritannien 102   111   118    112    2% -5% 1% 9%

Nederländerna 39   38   43    43    1% 4% 13% 12%

Frankrike 33   40   43    40    1% -7% -1% 20%

Schweiz 13   29   30    28    1% -4% 0% 112%

Belgien 17   25   26    27    1% 5% 11% 62%

Österrike 9   10   15    14    0% -2% 41% 58%

Luxemburg 0   1   1    1    0% -14% -1% 163%

Bilaga 1
Gästnattsstatistik per hemland 
i Göteborgsregionen
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Källa: SCB/ Tillväxtverket

2008 2015 2017 2018
Andel av totalen 

2018
Tillväxt 

2018/2017
Tillväxt 

2018/2015
Tillväxt 

2018/2008

Antal (tusen) %

Central och Östeuropa 48 53 77 72 1% -6% 35% 49%

Polen 23     16 28 24 0% -14% 53% 4%

Ryssland 7  7 8 12 0% 50% 80% 67%

Övriga länder 18 31 41 36 1% -12% 16% 101%

Södra Europa 51    50    65    68    1% 5% 38% 33%

Italien 20 21 24 26 0% 8% 8% 27%

Spanien 17 14 20 23 0% 12% 12% 35%

Övriga länder 14 14 20 19 0% -5% 34% 40%

Övriga Europa 17 28 16 16   0% -4% -44% -8%

2008 2015 2017 2018
Andel av totalen 

2018
Tillväxt 

2018/2017
Tillväxt 

2018/2015
Tillväxt 

2018/2008

Antal (tusen) %

Världen exkl. Europa

Asien 29  60     86    80    2% -6% 33% 173%

Kina 14     41     55    54    1% -1% 31% 288%

Indien 2     11     19    18    0% -5% 62% 621%

Japan 13     8     12    8    0% -33% 5% -36%

Övriga Asien 11  23     28    29 1% 4% 30% 169%

Australien 7 7 9    10    0% 15% 51% 36%

Nya Zeeland 2    1 1    1 0% -4% 17% -25%

Amerika 64 68 99 115 2% 16% 70% 79%

USA 59    62        91    106    2% 16% 71% 80%

Kanada 5    5        8    9    0% 10% 61% 72%

Övriga Amerika 5    8        13    14    0% 3% 69% 196%

Övriga länder 33    71 29    59    1% 105% -18% 75%

Uppgift saknas 39    251 181    195    4% 7% -22% 395%

Bilaga 1
Gästnattsstatistik per hemland
i Göteborgsregionen - fortsättning



36

Källa: SCB/ Tillväxtverket

Bilaga 2
Turismens ekonomi i Sverige 2018

Svenska och utländska turisters konsumtion av varor 
och tjänster, inom en mängd olika branscher och 
näringar, räknas ut av Tillväxtverket på nationell 
nivå. Detta görs enligt beräkningsmodellen Tourism 
Satellite Account (TSA).

Resor & transporter, shopping och boende är de 
tre största utgiftsposterna för svenska och ut-
ländska besökare när de reser i Sverige. Därför 
lyfts i den här rapporten relevant statistik och 
nyckeltal kopplad främst till dessa områdena.

Svenska besökare Utländska besökare

57%

337 mdkr

(+5% 2017/2018)

• Svenska affärsresenärer

• Svenska fritidsresenärer

Resor och transporter

31%
• Tåg

• Buss

• Sjöfart

• Kollektivtrafik

• Hyrbilar

• Flyg

• Drivmedel

• Resebyråer

• Övrig transport

Övriga tjänster

2%

Boende

18%
• Hotell

• Stugbyar

• Vandrarhem

• Camping

• Gästhamn

• Företagshotell

• AirBnb

• Förmedlade privata
    stugor och lägenheter

Restaurang

13%
• Restauranger

• Cafeér

• Barer

Shopping

30%
• Dagligvaror

• Sällanköpsvaror

43%
(+8% 2017/2018)

• Utländska affärsresenärer

• Utländska fritidsresenärer

Turismkonsumtion
i Sverige 2018

(+6% 2017/2018)

Kultur och rekreaktion

6%



Rapporten är framtagen av avdelningen Analys och Omvärld, Göteborg & Co.

Analys och Omvärld bevakar utvecklingen inom turism generellt, och 
samlar in kunskap för att inspirera och engagera till fortsatt positiv 
utveckling av Göteborgsregionens samlade besöksnäring. Verksamheten 
syftar till att skapa väl underbyggda beslutsunderlag.

www.goteborgco.se/destinationen-goteborg/analys-omvarld/

Vid frågor, synpunkter och idéer som rör den här rapporten 
vänligen kontakta Bernadett Pakucs, analytiker på avdelningen 
Analys & Omvärld på Göteborg & Co.
bernadett.pakucs@goteborg.com

@goteborgcom   #gothenburg   #thisisgbg

Foton: Peter Kvarnström, Studiofotografen, Dino Soldin, Linda Broström, Joakim Berg-
ström, Dejan Sokolovski, Anders Western, Jennie Smith, Victor Zackrisson, Superstudion, 
Steampipe, Kjell Holmner, Per Pixel Petersson


