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Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn.  
30 procent av all Sveriges utrikeshandel passerar hamnen. 
Foto: Malin Skoog

Sammanfattning
Den pågående pandemin har dramatiskt minskat resandet såväl 
globalt som i Sverige. Orsaken är rädsla för smitta och alla de 
åtgärder för att minska smittspridningen som vidtagits. 

Osäkerhet kring framtida utveckling
De negativa effekterna från corona pandemin på hotellmark-
naden i Göteborgsregionen har varit stora. Antalet hotell-
rum som belades från mars månad 2020, då pandemin slog 
till, fram till slutet av året minskade med drygt 60 procent 
jämfört med motsvarande period 2019. Hotellens intäkter 
minskade dessutom under samma period med närmare 70 
procent. Nedgången av både volym och omsättning var stör-
re i Göteborgs stad än i den övriga regionen. 

Det råder i dagsläget stor osäkerhet kring hur utveckling-
en på regionens hotellmarknad kommer att se ut både på 
kort och lång sikt efter pandemin. På kort sikt är det osäker-
heten när restriktioner i syfte att upprätthålla social distan-
sering kan tas bort. Det styrs i sin tur av vaccineringen mot 
viruset och hur effektivt det visar sig vara. Återhämtning-
en i ekonomin spelar också stor roll. På längre sikt gäller 
osäkerheten om pandemin påverkat resandet strukturellt. 
Kommer affärsresandet att återgå till tidigare nivåer och 
kommer privatresandet att gå till andra destinationer än 
innan pandemin? 

Det är i dagsläget svårt att ge säkra svar på hur efterfrå-
gan på hotellrum i regionen, inte minst på lång sikt, kommer 
att utvecklas. Det fanns utvecklingstendenser och trender 
gällande affärsresandet både innan och under pandemin 
som pekar på att de negativa effekterna på lång sikt kan 
komma att bli relativt små. Affärsresandet, inte minst det 
internationella, växte historiskt starkt innan pandemin. Det-
ta pekar på att affärsresor fram till pandemin har varit en 
viktig del i företagens verksamhet för att vara effektiva och 
lönsamma, vilket talar för en fortsatt tillväxt framöver. 

Risk för långsiktig påverkan på affärsresandet 
Trots den pågående pandemin har dessutom efterfrågan på 
hotellrum från affärsgäster i såväl Göteborg som i Sverige 
varit förvånansvärt stark. Det kan också tala för att när res-
triktionerna försvinner så blir återhämtningen stark. Det 
som dock kan tala för att affärsresandet inte återkommer 
till tidigare nivåer är att så många möten som innan pande-
min hade varit fysiska under pandemin blivit digitala. Blir 
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Sammanfattning

detta bestående efter pandemin kan det bli relativt stora 
negativa effekter på affärsresandet och hotellboendet som 
konsekvens. 

Bedömningen är att det är främst företagsinterna och or-
ganisationsinterna jobbrelaterade resor som i stor utsträck-
ning skulle kunna komma att ersättas av digitala möten. 
Däremot är resor kopplade till säljmöten, kongresser och 
mässor sannolikt svårare att ersätta. Ju längre tid det tar 
innan restriktioner tas bort ju större är sannolikt risken för 
att dessa förändringar ger mer bestående effekter. Tidsas-
pekten har därför betydelse även i det längre perspektivet. 

Fortsatt positiv trend för privatresandet efter  
pandemin 
Privatresandet bedöms fortsätta att utvecklas positivt när 
pandemin är över. Mycket talar därmed för att den positiva 
trenden från innan pandemin håller i sig med starkt tillväxt 
i efterfrågan på hotellrum i Göteborgsregionen från privat-
turister. Dock finns det en osäkerhet kopplad till synen på 
olika resmål. Om önskan till större social distansering för 
att undvika smitta och andra risker hänger kvar efter pan-
demin kan det missgynna resor till tätbefolkade områden 
och städer. Det skulle kunna vara negativt för efterfrågan på 
hotellmarknaden i Göteborgs Stad med flera besöksintensiva 
attraktioner. 

Sammantaget beror utvecklingen på hotellmarknaden 
i Göteborgsregionen framöver på hur snabbt resandet kan 
komma i gång men också på om pandemin har gett lång-
siktiga strukturella förändringar i resandet. Dessa frågor är 
dessutom inte frikopplade. Om återhämtningen går fort och 
det blir små långsiktiga förändringar i resandet är hotell-
marknaden i regionen sannolikt snart tillbaka på den tidiga-

Evenemangsstråket som utgörs av området kring Korsvägen och  
längs Skånegatan. På bilden syns bland annat Ullevi och Liseberg. 

Foto: Skyflyers/Göteborg & Co

re positiva tillväxttrenden. Om återhämtningen däremot blir 
långsam och det blir större långsiktiga strukturella föränd-
ringar i resandet kan effekterna på regionens hotellmarknad 
bli negativa och dessutom relativt stora. 

God tillväxt fram till pandemin
Innan pandemin befann sig hotellmarknaden i Göteborgs-
regionen i stark tillväxt. Efterfrågan på hotellrum i regionen 
ökade med i genomsnitt nästan fyra procent per år perioden 
2010-2019. Privatturister stod för det mesta av efterfråge-
tillväxten, ca 70 procent. Det innebar att privatturisternas 
andel av de belagda rummen i regionen ökade från 37 pro-
cent 2010 till 48 procent 2019 i regionen.

Tillväxten under perioden 2017-2019 hade dock begrän-
sats i Göteborgs Stad av hotellrumskapaciteten, dvs det har 
inte funnits tillräckligt många hotellrum för att understödja 
den starka tillväxten i efterfrågan. Det var dock samtidigt 
positivt för de befintliga hotellen i staden då det drev upp 
beläggningsgrader och snittpriser. Det gynnade dessutom 
efterfrågan på hotellrum i den övriga regionen då det under 
perioder var svårt att hitta lediga hotellrum i staden.

Den positiva utvecklingen fram till pandemin innebar att 
antalet planerade nya hotellprojekt var på en rekordnivå och 
det fanns planer på runt 4 000 nya hotellrum på 5-6 års sikt 
i regionen, att lägga till de runt drygt 12 000 hotellrummen 
som finns idag. Pandemin har dock inneburit att flera dessa 
projekt nu är osäkra och eventuella igångsättande skjutits på 
framtiden. Fram till 2023 är det dock 2 800 hotellrum som 
med säkerhet kommer att öppnas.  
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Göteborg är en idealisk stad för möten. Här finns konferensanläggningar i 
världsklass, utmärkta förbindelser och nästan 100% miljömärkta hotell.  
Allt inom gångavstånd.  
Foto: Happy Visuals/Göteborg & Co
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1. Inledning
Göteborgsregionen har höga ambitioner för utvecklingen 
av turismen i regionen. Målsättningen är att turismen 
skall fördubblas i regionen mellan 2015 och 2030. 

Rapportens syfte
För att kunna realisera målsättningen har det bedömts fin-
nas ett behov av ökad kunskap om turistnäringens olika de-
lar i regionen. Kunskap kring hur hotellmarknaden i Göte-
borgsregionen har utvecklats och hur förutsättningarna ser 
ut framöver har i sammanhanget bedömts viktig. 

I och med den pågående pandemin har förutsättningarna 
förändrats och osäkerheten kring turismens utveckling har 
ökat både på kort och lång sikt. Pandemin har fått omedel-
bara och stora negativa effekter på resande och hotellboen-
de i regionen. Trots att vaccineringen av befolkningarna i 
Sverige och runt om i världen är i full gång råder osäkerhet 
både i det korta och längre perspektivet om hur resandet 
kommer att utvecklas framöver. Det handlar dels om när 
restriktioner kan tas bort och resandet kan komma i gång 
igen, dels om den pågående pandemin påverkat resandet i 
ett mer långsiktigt perspektiv. 

Denna rapport har tagits fram under den pågående pan-
demin och osäkerheten kring om tidigare utvecklingsten-
denser och trender kommer att hålla i sig har ökat. Innan 
pandemin var inriktningen hur man på bästa sätt skulle 
kunna tillvarata en stor potential för ökat resande till regi-
onen. Nu har vikten ökat av att förbereda sig på att utveck-
lingen på både kort och lång sikt kan bli svagare än vad man 
tidigare bedömde.  

Rapporten är framtagen av Annordia AB på uppdrag av 
Göteborg & Co och Business Region Göteborg. På nästa sida 
redovisas rapportens disposition.

Vy över Liseberg och Hotell Gothia Towers.  
Foto: Liseberg
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Domkyrkan i centrala Göteborg. 
Foto: Peter Kvarnström/Göteborg & Co 

Rapportens disposition

• En övergripande beskrivning av Göteborgsregionen
utifrån befolkning, näringsliv, arbetsmarknad samt
förutsättningar för hotellmarknaden görs i avsnitt 2.

• En övergripande redogörelse för utveckling av hotell-
boende i Europa i en jämförelse med Göteborg i ett
historiskt perspektiv görs i avsnitt 3.

• En ingående genomgång av hotellutbudet på hotell-
marknaden i Göteborgsregionen görs i avsnitt 4 utifrån
storlek på hotellen, varumärken på hotellen, genom-
snittliga nivåer på hotellrumspriser på hotellen, stjärn-
klassificering av hotellen och var i regionen hotellen
ligger.

• I avsnitt 5 beskrivs och analyseras utvecklingen och
strukturen på efterfrågan på hotellrum i Göteborgsregi-
onen fram till och med pandemin och tar sin utgångs-
punkt utifrån traditionella hotellvariabler och nyckeltal.
Utvecklingen ställs mot utvecklingen på hotellmarkna-
den i hela landet.

• Den pågående utbyggnaden av hotellmarknaden i
Göteborgsregionen beskrivs i avsnitt 6. Där redovisas de
hotellprojekt som är säkerställda, de nya hotellens geo-
grafiska läge samt vilket koncept som de nya hotellen
bedöms få.

• I avsnitt 7 beskrivs övergripande trender på hotellmark-
naderna i de svenska storstäderna innan pandemin och
en analys av strukturen på hotellmarknaden i Göteborgs
Stad görs.

• I avsnitt 8 diskuteras två olika scenarier för den kortsik-
tiga och långsiktiga utvecklingen på hotellmarknaden i
Göteborgsregionen samt var potentialen för fler utländ-
ska hotellgäster till regionen finns.

• I bilaga 1 gör en övergripande genomgång av utveck-
lingen på den svenska hotellmarknaden i ett historiskt
perspektiv.

• I bilaga 1 jämförs storleken och utvecklingen av hotell-
marknaden i Göteborgs Stad med de tre storstäderna
Stockholm, Göteborg och Oslo perioden 2010-2019.

• Bilaga 3 innehåller förklaringar av definitioner som
används i rapporten.

1. INLEDNING

”KAPITEL 8 REDOGÖR FÖR TVÅ OLIKA 
SCENARIER FÖR UTVECKLINGEN AV 
HOTELLMARKNADEN I GÖTEBORGS-

REGIONEN”
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2. Göteborgsregionen
Göteborgsregionen består av 13 kommuner med en total 
befolk-ning på en dryg miljon. Värdet av produktionen i 
regionen utgör ca 12 procent av den svenska 
bruttonationaprodukten.

10 procent av Sveriges befolkning

Göteborgsregionen har drygt en miljon invånare, vilket utgör 
tio procent av Sveriges befolkning. Göteborg är den klart 
största kommunen med 580 000 invånare, vilket motsvarar 
drygt 55 procent av befolkningen i regionen. Efter Göteborg 
har Kungsbacka kommun flest invånare med 85 000 följt av 
Mölndals kommun med 70 000. 

Näringslivsstruktur och andel av Sveriges ekonomi
Värdet av produktionen av varor och tjänster i Göteborgs-
regionen utgör cirka 12 procent av den svenska brutto- 
nationalprodukten. Andelen har ökat något under den senaste 
10-årsperioden. Göteborgs kommun stod för drygt 70 procent 
av värdet i regionen. 

Näringslivsstrukturen i Göteborgsregionen överens- 
stämmer i stort med den för hela landet. De enda synbara 
skillnaderna gäller näringsgrenarna Företagstjänster samt 
Vård och omsorg. Av det totala antalet sysselsatta stod 

Företagstjänster för 15 procent i Göteborgsregionen och 
12 procent i riket som helhet. Motsvarande andel för nä-
ringsgrenen Vård och omsorg var 14,5 procent i Göteborgs- 
regionen och 16,2 procent i hela riket. Det är näringslivet i 

Göteborgs kommun som drar upp andelen sysselsatta inom 
Företagstjänster. 

66 procent av de sysselsatta i Göteborgsregionen arbetar 
inom privat sektor medan motsvarande andel för hela riket 
är 64 procent.

Carlstens Fästning på Marstrand.  
Foto: Steampipe Production Studio

66%
AV DE SYSSELSATTA I GÖTEBORGSREGIONEN 

ARBETAR INOM PRIVAT SEKTOR
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2. GÖTEBORGSREGIONEN

Kunskapsintensiva företag med Volvo i täten
Göteborgsregionens näringsliv karaktäriseras av globala 
och kunskapsintensiva tillverkningsföretag som exempelvis 
Volvo Cars, Volvo Trucks, SKF och SCA. Som ett resultat 
av ett nära samarbete mellan näringsliv, akademi och den  
offentliga sektorn bedriver flera av företagen i regionen 
forskning på världsledande nivå. Många av de kunskaps- 
intensiva företagen genererar ett stort behov av logi, vilket 
är en av flera orsaker till att hotellmarknaden har varit en 
sektor i  snabb expansion i regionen. 

Göteborg är en av Europas mest forskningstäta regioner. 
Regionen svarar för cirka en tredjedel av Sveriges samlade 
forskning och utveckling (FoU). Detta tack vare flera fram-

stående företag inom forskningsintensiva branscher som 
läkemedels-, motorfordons- och telekomindustrin, såsom 
AstraZeneca, Volvo Group och Ericsson. 

Regionen har också flera framstående offentliga aktörer 
inom kunskap, forskning och innovation, såsom Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och Chalmers Tekniska Högskola. 

Sysselsättningen i regionen
Antalet sysselsatta (dagbefolkningen) i Göteborgsregionen 
år 2019 var 550 000 personer. Det var cirka 11 procent av 
den totala sysselsättningen i Sverige. 369 000 var sysselsatta 
i staden, vilket utgjorde 67 procent av det totala antalet sys-
selsatta i regionen.

Den sysselsatta dagbefolkningen är mindre än den sys-
selsatta nattbefolkningen i 11 av regionens 13 kommuner. 
Det betyder att det är fler invånare som pendlar ut från 
dessa kommuner till sitt arbete, än personer som pendlar in 
till kommunerna för att arbeta. Detta gäller dock inte för  
Göteborg och Mölndal. Två tredjedelar, motsvarande 244 000 
personer, av de sysselsatta i Göteborg bodde i kommunen. 26 

procent bodde i någon av de andra kommunerna i regionen 
och resterande i andra kommuner i landet.

Av de boende i Göteborgs kommun jobbade 52 000  
personer utanför kommunen. 36 000 av dessa arbetade i 
någon av regionens övriga kommuner.

Destination för möten och evenemang 
Längs med Korsvägen och Skånegatan i Göteborgs Stad ligger 
evenemangsstråket med flera stora arenor och mötes- 
anläggningar. Under 2019 attraherade evenemangsarenorna 
sammanlagt nästan 1,6 miljoner besökare fördelat på 390 
evenemang.

Liseberg
Nöjesparken Liseberg är ett av Sveriges mest populära 
besöksmål med omkring tre miljoner besökare per år. Lise-
berg har drygt 1 100 anställda (medel per år). När Liseberg 
byggs ut med vattenparken Oceana och upplevelsehotellet 
Liseberg Grand Curiosa Hotel förväntas besöksantalet att 
öka med 600 000 personer. Enbart vattenparken väntas öka 
antalet gästnätter i Göteborg med 185 000. 

Ullevi 
Ullevi är Sveriges näst största arena för sport- och musik- 
evenemang som genom åren stått värd för många stora 
nationella och internationella evenemang.  Arenan har en 
publikkapacitet på 40 000 personer vid sportevenemang 
och 75 000 vid musikevenemang. 

Svenska Mässan
Svenska Mässan och Gothia Towers är Europas största 
integrerade anläggning för hotell, mässor och kongresser. 
Svenska Mässan har en total mässyta om cirka 41 000 
kvadratmeter, en kongresshall för upp till 1 500 personer 
och tillsammans med Gothia Towers disponerar anläggningen 
över 60 möteslokaler med rum för 8 800 personer och näs-
tan 1 150 hotellrum.

10,8%
ANDEL AV SYSSELSÄTTNINGEN I SVERIGE SOM 

GÖTEBORGSREGIONEN STOD FÖR 2019

Gothia Towers är Europas största integrerade anläggning för hotell,  
mässor och kongreser. Foto: Svenska Mässan Gothia Towers. 
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Göteborg Landvetter Airport
Landvetter är Sveriges näst största flygplats med nästan 
100 direktlinjer varav 60 är reguljära och resterande charter. 
Drygt 20 länder trafikeras och flygplatsen har nästan sju 
miljoner passagerare varje år, varav ungefär 75 procent reser 
med internationella flyg (siffror före pandemin). Av alla 
passagerare 2019 uppgav drygt 70 procent att de reste i privat 
syfte och resterande i företagsärenden. Cirka 65 procent av 
alla resande var svenskar. 

För hotellmarknaden är det främst antalet ankommande 
passagerare som har betydelse, förutom de som bor i Göteborg 
och kommer hem. Under 2019 hade Landvetter cirka 3,3 
miljoner ankommande passagerare, varav 2,7 miljoner kom 
med flyg från utlandet. Uppskattnings var cirka 1,2 miljon 
av dessa utländska passagerare. 

Göteborgs Hamn - porten till resten av världen 
Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med 130 
direktlinjer världen över. Sjöfarten är väl sammankopplad 
med tågtrafiken som länkar Göteborg till Oslo, Köpenhamn  
och Stockholm. Ungefär 30 procent av all svensk utrikeshan-
del passerar hamnen. Göteborg har blivit utsett till Sveriges 
bästa logistikläge 18 år i rad.

Utöver godstrafik finns passagerartrafik via Göteborgs 
Hamn, med destinationer till bland annat Danmark, 
Tyskland och Storbritannien. Varje år reser 1,5 miljoner 
människor per år till eller från Göteborg med färjetrafiken. 
Vidare har hamnen två olika kryssningsterminaler.

Hamnen sysselsätter idag cirka 22 000 personer, direkt 
eller indirekt, en siffra som kommer att öka i takt med att 
hamnen byggs ut med nya terminaler och logistikområden. 

Solnedgång över Göteborgs hamn.  
Foto: Anders Wester/Göteborg & Co
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3. Hotellboende i EU och 
Göteborg
Göteborgs hotellmarknad¹ har haft en dubbelt så hög tillväxt 
som hotellmarknaden i hela EU under perioden 2000-2019. 

Jämförelse mellan Göteborg och EU
För att få ett övergripande perspektiv över den långsiktiga 
utvecklingen på hotellmarknaden i Göteborgsregionen så 
görs i detta korta avsnitt en jämförelse mellan utvecklingen 
av hotellboende i Göteborg och hotellboende i hela EU från 
2000 och framåt.  Jämförelsen sträcker sig fram till slutet av 
2020 så att effekten av pandemin fångas upp. 

Dubbelt så snabb tillväxt i Göteborg
Antal gästnätter på hotellmarknaden i Göteborg fördubb-
lades under perioden 2000 till 2019, se diagram D3.1. Det 
gällde såväl de inhemska som utländska gästnätterna. Den 
procentuella tillväxten av gästnätter på hela EU:s hotell-
marknaden var cirka hälften av den på hotellmarknaden i 
Göteborg under samma period. 

Både på hotellmarknaden i Göteborg och på hotellmark-
naden i hela EU så var tillväxten betydligt starkare under 
perioden 2010-2019 jämfört med perioden 2000-2010. Det 

hänger samman med en klart snabbare tillväxt i resandet, 
inte minst det internationella, under den andra perioden.

Coronapandemins dramatiska effekt på hotellmarknaden 
i såväl Göteborg som i EU framgår tydligt i diagrammet. Ut-
ländska gästnätter på Göteborgs hotellmarknad sjönk under 
helåret 2020 med 75 procent jämfört med 2019 och mot-
svarande nedgång på hotellmarknaden i hela EU var nästan 
lika stor. De inhemska gästnätterna sjönk också kraftigt men 
procentuellt mindre än de utländska, i både Göteborg och i 
EU.

Antalet internationella ankomster till Europa uppgick till 750 miljoner 2019.

Källa: Tillväxtverket/SCB & Eurostat

D3.1: Inhemska och utländska gästnätter på hotell,  
2000-2020, index 2000=100
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1 Med Göteborg avses i detta avsnitt endast Göteborgs Stad.
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Källa: Tillväxtverket/SCB & Eurostat

3. HOTELLBOENDE I EU OCH GÖTEBORG

D3.2: Andelen utländska gästnätter på hotell 2000-2020, 
procent 

Öijared Hotell och konferensanläggning, vid poolen. 
Foto: Happy Visuals/Göteborg & Co

Göteborgs hotellmarknad till största delen inhemsk
Av gästnätterna på Göteborgs hotellmarknad var 70 procent 
inhemska 2019, se diagram D3.2. Det kan jämförs med 50 
procent i EU totalt. I diagram visas utvecklingen under pe-
rioden 2000-2020. Andelarna har legat relativt konstanta 
fram till 2020 då andelen utländska gästnätter, till följd av 
pandemin, sjönk kraftigt både på Göteborgs hotellmarknad 
och på hotellmarknaden i EU. 

Det faktum att Göteborgs hotellmarknad i större ut-
sträckning än i EU totalt är en inhemsk marknad har gyn-
nat hotellmarknaden i Göteborg under pandemin. Orsaken 
var den betydligt kraftigare nedgången i utländska gästnät-
ter jämfört med inhemska gästnätter som inneburit att den 
procentuella nedgången i antalet gästnätter totalt på hotell-
marknaden i Göteborg har varit mindre än i EU under 2020.

70%
AV GÖTEBORGS GÄSTNÄTTER 2019
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4. Hotellutbud i 
Göteborgsregionen
I Göteborgsregionen finns idag 117 hotell med sammanlagt drygt 
12 200 rum. Marknaden är varierad med allt från stora kedjehotell 
i citynära lägen till små, fristående anläggningar vid kusten.

Sveriges näst största hotellmarknad
I följande avsnitt kartläggs hotellutbudet i Göteborgs- 
regionen. Göteborgs Stad står för cirka 83 procent av alla 
belagda rum i regionen och får därmed betraktas som en 
egen marknad som skiljer sig från övriga kommuner. Därför 
delas regionen in i Göteborgs Stad och regionen exkl. staden, 
där alla kommuner i regionen förutom Göteborg ingår. 

Restaurangen på ESS Group’s Hotel Bellora, beläget på Avenyn. 
Foto: Hotel & Ristorante Bellora/Göteborg & Co

T4.1: Utbudsöversikt av hotellmarknaden i Göteborgsregionen, dec 2020

Nyckeltal Göteborgs Stad Regionen exkl. staden Göteborgsregionen

Antal hotell 63 53 116

Antal rum 9 325 2 887 12 212

Förändring antal hotell, 2010-2019 +2 st +7 st +7 st

Förändring disp. rum, 2010-2019 23,3 % 22,5 % 23,1 %

Förändring disp. rum, CAGR 2010-2019 2,4 % 2,3 % 2,3 %

Källa: Tillväxtverket/SCB

Av de 116 hotellen ligger 64 stycken i Göteborgs Stad och har 
tillsammans cirka 9 320 rum. Regionens övriga kommuner 
har totalt 53 hotell med ungefär 2 900 rum.
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Göteborgs Stad är Sveriges näst största hotellkommun efter 
Stockholms Stad, som är mer än dubbelt så stor med knappt 
180 hotell och cirka 23 850 rum. 

Statistiken utgår från SCB:s anläggningsregister där 
samtliga hotell med fler än fem rum ska ingå, dock kan det 
finnas anläggningar som inte finns med i statistiken.

Stor spridning i hotellstorlekar i regionen
Flest rum i Göteborgs Stad återfinns på stora och mellansto-
ra hotell, samtidigt som få rum finns på små hotell med un-
der 50 rum. Endast 7 procent av den totala rumskapaciteten 

i Göteborgs Stad återfinns på hotell med färre än 50 rum. 
Motsvarande andel i regionen exkl. staden är 25 procent. 
Vidare är rumskapaciteten i regionen exkl. staden relativt 
jämnt fördelad över de olika storleksspannen, se tabell T4.2.

Göteborgs Stad har åtta stora hotell med över 300 rum, 
som tillsammans står för cirka 40 procent av stadens totala 
rumskapacitet. 

I övriga Göteborgsregionen exkl. staden finns inga hotell 
av den storleken. Best Western Plus Åby Hotel i Mölndal är 
det största med sina 223 rum. Istället har merparten av ho-
tellen, två tredjedelar, färre än 50 rum. 

Best Western Plus Åby Hotel som öppnade i april 2019.  
Foto: Jan Malmström / Best Western Plus Åby Hotel

4. HOTELLUTBUD I GÖTEBORGSREGIONEN

Källa: Tillväxtverket/SCB, Annordia Research

83 %  
AV REGIONENS BELAGDA RUM FÖRLÄGGS  

I GÖTEBORGS STAD

Göteborgs Stad Regionen exkl. staden

Hotellstorlek Antal hotell Antal rum Andel av tot, rum Antal hotell Antal rum Andel av tot, rum

< 50 rum 22 641 6,9% 34 700 24,9%

51-100 rum 10 678 7,3% 9 687 24,4%

101-150 rum 10 1 251 13,4% 5 597 21,2%

151-200 rum 6 1 056 11,3% 1 187 6,6%

201-250 rum 2 448 4,8% 3 645 22,9%

251-300 rum 5 1 403 15,0% 0 0 0,0%

301+ rum 8 3 847 41,3% 0 0 0,0%

Totalt 63 9 324 100% 52 2 816 100%

T4.2: Storleksfördelning, hotell, dec 2020¹

1 Statistiken från SCB redogör inte för antal hotellrum per hotell. Om ett hotell har stängt dröjer det också 
något innan det syns i SCB:s statistik. Annordia kompletterar därför med egen research, som därmed 
kan skilja sig något från den inrapporterade statistiken till SCB. 
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Modest ökning av disponibla rum i staden
Under perioden 2010–2020 har utbudet i Göteborgs Stad 
ökat med knappt 1 800 rum. Det innebar en ökning i dispo- 
nibla rum om cirka 13 procent, vilket motsvarar en genom-
snittlig tillväxt på 2,4 procent per år, se diagram D4.1. 

Under perioden 2010–2020 har 14 hotell öppnat samtidigt  
som 14 hotell stängt (enligt statistik från december 2020). 
Rumskapaciteten i de anläggningar som öppnat har varit  
avsevärt större än de som stängt. 

Den största tillväxten skedde mellan 2012–2015, en 
period då bland annat Clarion Hotel Post öppnade sina 500 
rum, Radisson Blu Riverside Hotel med 265 rum invigdes 
och Gothia Towers utökade med 475 rum i ett tredje torn. 
Sedan dess har endast små anläggningar etablerats i Göte-
borgs Stad, förutom Kviberg Park Hotel & Conference som 
öppnade 2016 med 121 rum.

Nedgången i staden under 2020 berodde på att vissa ho-
tell höll tillfälligt stängt på grund av Coronapandemin.

1 Under perioden har även anläggningen Iqsuites både öppnat och stängt. 
2 Startår för rapportering till SCB.

 3 Avser nuvarande rumsantal, kan ha förändrats sedan öppning.

Källa: Tillväxtverket/SCB

16%
ÖKNINGEN AV DISPONIBLA RUM I  

GÖTEBORGSREGIONEN 2010–2020

4. HOTELLUTBUD I GÖTEBORGSREGIONEN

Entrén på det centralt belägna Clarion Hotel Post vid Drottningtorget. 
Foto: Beatrice Törnros / Göteborg & Co

D4.1 Utveckling av disponibla rum, 2010-2020,  
index 100=2010

T4.3: Hotell som öppnat i Göteborgs Stad, 2010-20201

Hotell Startår2 Rum3

Clarion Hotel Post 2012-01-01 540

City Lägenhetshotell 2013-01-01 19

Design Apartments 2013-01-01 45

Dorsia Hotel & Restaurant 2013-01-01 13

Radisson Blu Riverside Hotel 2013-03-01 265

Upper House! 2013-09-01 53

Dockyard Hotel 2014-01-01 148

Kajkanten Vrångö 2014-10-01 11

Gothia Towers, tillbyggnad 2015-01-01 475

Le Mat B&B Göteborg City 2015-05-01 28

Kviberg Park Hotel & Conference 2016-01-01 121

Nolvik Hotell & Konferens 2017-09-01 28

Spoton Hotel & Sportbar 2019-01-01 25

Aston Villa Hotell 2019-06-01 16

Anna & Jesper 2019-09-01 6

At Home Bed & Breakfast 2020-01-01 Info saknas
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4. HOTELLUTBUD I GÖTEBORGSREGIONEN

Merparten av regionens nya hotell är små  
I regionen exkl. staden har antalet hotellrum ökat med cir-
ka 300, motsvarande knappt 24 procent, under perioden 
2010-2020. 21 nya hotell har invigts och 13 har stängt (en-
ligt statistik från december 2020). Av de nya hotellen är 
Best Western Plus Åby Hotel med 223 rum och Marstrands 
Havshotell med 144 rum de enda större anläggningarna, i 
övrigt är det små hotell som öppnat. 

De nya hotellen är främst inriktade mot privatgäster av 
typen Bed & Breakfast. Flera av hotellen hör också till ett be-
söksmål, till exempel Carlstens Soldathotell. En del hotell har 

också mindre mötesfaciliteter och vänder sig utöver privat- 
resenärer även till konferensgäster för möten och evenemang. 

Ungefär hälften av de nya hotellen hade under 2019 ett 
snittpris på rummen under 1 000 kronor, vilket tyder på att 
dessa har något enklare standard. Bland hotellen med högre 
rumspriser återfanns olika typer av anläggningar, till exempel 
kusthotell och slottshotell. 

1 Under perioden har Pensionat Strandkullen och Björkö Hotell både öppnat 
och stängt. Le Mat Jonsereds Fabriker och Haralds på Grötö (tidigare Väs-
terhav Hotell & Konferens) har öppnat men har slutat rapportera statistik.

2 Startår för rapportering till SCB.
3 Avser nuvarande rumsantal, kan ha förändrats sedan öppning.

T4.4: Hotell som öppnat i regionen exkl. staden,  
2010-20201

Hotell Startår2 Rum3

Marstrands Havshotell 2012-01-01 144

Pater Noster Lighthouse 2013-01-01 10

Freadals Trädgårdscafé & Bed & Breakfast 2013-05-01 5

Tjolöholms Slott 2013-05-01 4

Tofta Herrgård Konferens 2014-04-01 18

Björholmen Marina Sealodge 2014-05-01 25

Hotell Trubaduren 2015-04-01 16

Flygplatshotellet 2015-06-01 16

Carlstens Soldathotell 2015-06-01 40

Lekanders Bär & Boende 2015-06-01 10

Port Sud 2015-06-01 5

Havskattens Hotell & Vandrarhem 2015-06-01 12

Havsörnen 2016-07-01 12

Löftadalens B&B 2016-11-01 20

Gaia Life Kursgård & Retreat 2016-11-01 10

Öijared Resort 2019-01-01 34

Hotell Eken 2019-01-01 45

Hotell Spekeröd 2019-03-01 15

Best Western Plus Åby Hotel 2019-04-01 223

Nääs Slott 2019-06-01 17

Hällesdalens Gård 2020-01-01 4

21 hotell
ANTALET NYA HOTELL SOM ÖPPNAT I  

GÖTEBORGSREGIONEN UTANFÖR GÖTEBORGS  

STAD 2010-2020

BILD

Ottos Kök & Vardagsrum , restaurangen på Marstrands Havshotell. 
Foto: Marstrands Havshotell
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Flest hotell i centrala Göteborg
Merparten av hotellrummen i Göteborgsregionen är belägna 
i Göteborgs innerstadsområden, se karta. Centrala lägen 
är attraktiva för hotell eftersom de ofta erbjuder närhet till 
kommunikationer, företag, serviceutbud och besöksmål. 

Flest hotellrum utanför innerstaden finns i Lundby, där 
bland annat Lindholmen ingår. Lindholmen är ett attraktivt 
hotelläge, det är ett innovationsområde och Göteborgs mest 
kunskapsintensiva och expansiva område. Företag inom 
dessa näringar är ofta starka konsumenter av hotelltjänster. 

Kungälv största hotellkommun utanför Göteborg
I regionen exkl. staden är störst andel hotellrum belägna i 
Kungälv, där både staden och Marstrand drar. Mölndal är ett 
attraktivt läge för hotell tack vare en stark företagsmarknad 
samt närheten till centrala Göteborg. Därefter är Härryda 
störst hotellkommun, vilket förklaras av flera hotell vid 
Landvetter flygplats.  

Göteborg

Hotell i Göteborgsregionen

Kungälv

Kungsbacka

Ale

Alingsås

Partille

Stenungsund

Tjörn

Lerum

Mölndal

Härryda
Öckerö

Lilla Edet

Marstrand

T4.5: Geografisk spridning, hotell i Göteborgsregionen

Kommun Antal hotell Antal rum

Göteborg 63 9 324

Kungälv 10 609

Mölndal 5 589

Härryda 5 413

Kungsbacka 10 320

Stenungsund 4 249

Lerum 4 244

Tjörn 8 132

Alingsås 2 122

Ale 1 56

Lilla Edet 2 54

Öckerö 2 28

Partille 0 0

Göteborg 
Landvetter

Airport
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4. HOTELLUTBUD I GÖTEBORGSREGIONEN

1 I sammanställningen inkluderas flera av varumärkenas olika profiler.  
Inom Best Western ingår exempelvis varumärkena Best Western Plus, Sure Hotel och Sure Hotel Collection.

Källa: Tillväxtverket/SCB, Annordia Research

Många kedjehotell Göteborgs Stad
Av alla tillgängliga hotellrum i hela Göteborgsregionen till-
hör drygt 55 procent en hotellkedja. Med hotellkedja avses 
här flera hotell som marknadsförs under samma varumärke, 
såsom exempelvis Scandic eller  Elite Hotels.  

I Göteborgs Stad tillhör två tredjedelar en hotellkedja 
enligt defintionen ovan. Scandic är mest representerat med 
knappt 1 800 rum, 19 procent av det totala rumsutbudet, se 
tabell T4.6. Därefter finns flest rum, nio procent vardera av 
rumsutbudet, på kedjehotell med varumärkena Quality och 
Clarion, som ingår i Nordic Choice Hotels. 

Nästan alla hotell i regionen exkl. staden står utan-
för en hotellkedja. Fem hotell tillhör en hotellkedja och 
de som finns representerade är Best Western, Scan-
dic och Good Morning. Best Western är en global varu- 

märkeskedja bestående av fristående privatägda hotell, vil-
ket innebär att de enskilda hotellen är mycket diffentierade.  

Jämförelse med Stockholm och Malmö
Av de hotell som etablerats i Göteborgsregionen under de 
senaste tio åren tillhör endast tre en hotellkedja. Detta skil-
jer sig mot utvecklingen i såväl Stockholm som Malmö Stad 
där flera hotell kopplade till hotellkedjor har öppnat. Till viss 
del förklaras det av att Göteborg haft en svagare kapacitets-
tillväxt än de andra städerna. 

Noterbart är att Scandic inte öppnat något nytt hotell 
vare sig i Göteborg eller Malmö under perioden 2010 till 
2019, men flera i Stockholm. Kedjan har dock två hotell 
i Göteborg i sin pipeline, vilket beskrivs i avsnitt 6. För-

delningen mellan andelen hotell som tillhör hotellked-
jor och fristående hotellrum i Göteborgs Stad liknar den 
i Stockholms Stad. Cirka 63 procent av rummen i Stock-
holms Stad tillhör en hotellkedja. I Malmö Stad är dock 
andelen rum som tillhör en hotellkedja avsevärt högre, 
 hela 90 procent. Fördelningen mellan hotellkedjor i Göte-
borg liknar även Stockholms, med skillnaden att internatio-
nella hotellkedjor som Best Western och Radisson har en 
större andel rum i Stockholm än i Göteborg. 

Göteborgs Stad Regionen exkl. staden

Varumärke1 Antal hotell Antal rum Andel av tot, rum Varumärke Antal hotell Antal rum Andel av tot, rum

Scandic 6 1 785 19,1% Scandic 1 208 10,0%

Quality Hotel 4 871 9,3% Quality Hotel 0 0 0

Clarion Hotel inkl. Clarion Collection 3 829 8,9% Clarion Hotel inkl. Clarion Collection 0 0 0

Radisson Blu 2 614 6,6% Radisson Blu 0 0 0

Elite Hotels 2 444 4,8% Elite Hotels 0 0 0

First Hotels 1 300 3,2% First Hotels 0 0 0

Best Western 5 254 2,7% Best Western 3 420 14,9%

Comfort 1 289 3,1% Comfort 0 0 0

Good Morning 0 0 0 Good Morning 1 68 2,4%

Övriga varumärken 5 738 8% Övriga varumärken 0 0 0

T4.6: Varumärkesfördelning, hotell, dec 2020
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Göteborgs Stad     Regionen exkl staden

Intervall Hotell Rum Andel av tot, rum Hotell Rum Andel av tot, rum

0-599 kr 2 68 0,7% 3 99 3,5%

600-699 kr 1 121 1,3% 3 136 4,8%

700-799 kr 2 167 1,8% 3 198 7,0%

800-889 kr 10 1 252 13,5% 4 289 10,2%

900-999 kr 11 1 133 12,2% 12 526 18,6%

1000-1099 kr 12 1 229 13,2% 8 567 20,1%

1100-1199 kr 10 3 431 36,9% 6 562 19,9%

1200-1299 kr 7 1 263 13,6% 2 45 1,6%

1300-1399 kr 2 111 1,2% 4 220 7,8%

1400-1499 kr 2 161 1,7% 2 113 4,0%

1500-1599 kr 3 296 3,2% 0 0 0,0%

1600-1699 kr 0 0 0,0% 1 10 0,4%

1700-1799 kr 1 13 0,1% 0 0 0,0%

1800- kr 1 37 0,4% 2 27 1,0%

Saknas 1 4 0,0% 3 34 1,2%

Totalt 65 9 286 100% 53 2 826 100%

4. HOTELLUTBUD I GÖTEBORGSREGIONEN

Relativt homogen hotellmarknad utifrån pris
Merparten av den totala rumskapaciteten i Göteborgs- 
regionen finns på hotell som under 2019 låg inom snittpris- 
intervallerna 800-1 299 kronor, se tabell T4.7. Den absolut 
största andelen rum, en tredjedel, noterades inom spannet 
1 100-1 199 kronor. 

I Göteborgs Stad låg den största andelen rum, 37 procent, 
på hotell med snittpriser om mellan 1 100-1 199 kronor un-
der 2019. Därutöver fanns ungefär lika stor andel rum inom 

respektive prisintervall mellan 800 och 1 299 kronor. Endast 
enstaka procent av rummen noterade priser lägre än 800 
kronor respektive högre än 1 300 kronor. Detta skiljer sig 
markant från Stockholms Stad där priserna varierar betydligt 
mer. Exempelvis låg 12 procent av rummen i Stockholms 
Stad på snittpriser lägre än 800 kronor under 2019. 

Göteborgs snittpriser varierade däremot mer än priserna 
i Malmö Stad, som är väldigt homogena. Flest hotellrum i 

Malmö noterades mellan 700-899 kronor, alltså mycket lägre  
än Göteborg och Stockholm. Inga av Malmös hotell hade 
snittpriser lägre än 600 kronor eller högre än 1200 kronor.    

Snittpriserna i regionen exkl. staden varierade något 
mer än stadens, till exempel fanns 15 procent av rumskapa-
citeten på hotell med snittpriser under 800 kronor, jämfört 
med 4 procent i staden. Samtidigt fanns en större andel rum 
på hotell med en högre prisnivå än 1 300 kronor.

Källa: Tillväxtverket/SCB, Annordia Research

33%
AV HOTELLEN I GÖTEBORGSREGIONEN 

HADE ETT SNITTPRIS MELLAN 1 100 KRONOR 

OCH 1 199 KRONOR 2019. 

T4.7: Snittprisfördelning, hotell, 2019

Lunch på Heaven 23. Cocktailbar och restaurang på 23:e våningen,  
med utsikt över staden. 
Foto: Dino Soldin/Göteborg & Co
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onen exkl. staden, vilket beror på att det naturligt finns fler 
hotell inriktade mot affärsgäster inne i staden än i resten av 
regionen. 

Endast två hotell klassas som femstjärniga, Elite Plaza 
Hotel och Dorsia Hotel & Restaurant, som båda ligger inom 
Vallgraven i Göteborg. Endast två procent av rumsutbudet 
i hela Göteborgsregionen tillhör tvåstjärniga hotell. Ett litet 
hotell är klassat som enstjärnigt.     

4. HOTELLUTBUD I GÖTEBORGSREGIONEN

Göteborgs Stad Regionen exkl. staden

Stjärnor Antal hotell Antal rum Andel av totalt, rum Antal hotell Antal rum Andel av totalt, rum

5 2 164 1,8% 0 0 -

4 27 6 635 71,2% 12 1 404 49,9%

3 27 2 400 25,7% 14 626 22,2%

2 3 58 0,6% 4 223 7,9%

1 1 25 0,3% 0 0 -

Info saknas 3 42 0,5% 22 563 20,0%

Totalt 63 9 324 100% 52 2 816 100%

3- och 4 stjärniga hotell dominerar
Hotelstars Union är en Europa-gemensam organisation som 
bestämmer klassificeringsstandarden för hotell i medlems-
länderna. I Sverige är Visita genom sitt dotterbolag Sveklass 
ansvariga för hotellklassificeringen. Merparten av hotellen i 
Sverige finns dock inte med i denna klassificering, exempel- 
vis saknas hotell som ingår i Scandic Hotels och Nordic 
Choice Hotels. 

För att möjliggöra jämförelser har istället klassificeringar 
inhämtats från online resebyråer som Hotels.com, Tripadvisor 
och Booking. Ett antal hotell saknar klassificering, vilka 
främst är hotell i regionen exkl. staden. 

Två tredjedelar av den totala rumskapaciteten i Göte-
borgsregionen finns på fyrstjärniga hotell, se tabell T4.8. 
Det beror delvis på att fyrstjärniga hotell traditionellt har 
varit standard för affärsresande i Sverige. Andelen rum på 
fyrstjärniga hotell är något större i Göteborgs Stad än i regi-

66%
AV DEN TOTALA RUMSKAPACITETEN 

I GÖTEBORGSREGIONEN 

FINNS PÅ FYRSTJÄRNIGA HOTELL. 

Takterrassen på Scandic Rubinen.
Foto: Scandic

T4.8: Uppdelning stjärnklassificering, hotell, dec 2020

Källa: Hotelstars Union, Hotels.com, Booking,com, 
Tripadvisor, Annordia Research

1 Statistiken från SCB redogör inte för antal hotellrum per hotell. Om ett hotell har stängt dröjer det 
också något innan det syns i SCB:s statistik. Därför gör Annordia denna research själva utifrån hotellens 
hemsidor. Därmed skiljer den sig något från den inrapporterade statistiken till SCB. 
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Hotellmarknaden i regionen 11,5 procent av rikets
Hotellmarknaden i Göteborgsregionen utgjorde 11,5 procent 
av den svenska hotellmarknaden utifrån antalet belagda ho-
tellrum 2019. Göteborgs Stad står i sin tur för 83 procent av 
Göteborgsregionens antal belagda rum och var rikets näst 
största hotellkommun efter Stockholms Stad. Totalt bela-
des nästan 2,5 miljoner rum 2019 i staden, vilket utgjorde 
ungefär 10 procent av samtliga belagda rum i riket. Nästan 
hälften av rummen belades av privatgäster, 30 procent av 
gästnätterna var utländska och det bodde i snitt en och en 
halv gäst på varje belagt rum. 

En halv miljon belagda rum utanför staden
Under 2019 uppgick belagda rum i övriga regionen till en halv 
miljon, utspridda på de 12 kommunerna utanför Göteborgs 
stad. På dessa hotell är det till största delen, nästan 60 pro-

Entrén till Hotell Liseberg Heden. 
Foto: Stefan Karlberg

5. Efterfrågan på hotell i 
Göteborgsregionen
Hotellmarknaden i Göteborgsregionen har haft en stark tillväxt 
under perioden 2010-2019, för att sedan bli hårt drabbad av 
Coronapandemin under 2020. 

Göteborgsregionens hotellmarknad
Utvecklingen av efterfrågan på hotellrum i Göteborgsregi-
onen under perioden 2010–2020 beskrivs och analyseras 
i detta avsnitt. Såväl utvecklingen perioden 2010 till 2019 
som effekten av coronapandemin under 2020 tas upp. 

Utvecklingen i regionen delas, som tidigare i rapporten, 
upp i Göteborgs Stad och regionen exkl. staden. För att få 
perspektiv på regionens utveckling kommer också utveck-
lingen för hela riket att redovisas. Efterfrågans utveckling 
kommer att beskrivas utifrån de traditionella nyckeltalen för 
hotellmarknaden. 

Inledningsvis görs dock en övergripande jämförelse av 
hotellmarknaderna i relation befolkning och sysselsättning 
mellan staden, övriga regionen och riket. Syftet är att få en 
uppfattning om marknadernas relativa storlek. Jämförelsen 
avser 2019 i stället för 2020 för att den ska utgå från av ett 
normalår. 



HOTELLR APPORTEN 2020 - GÖTEBORGSREGIONEN    21

5. EFTERFRÅGAN PÅ HOTELL I GÖTEBORGSREGIONEN

cent, privatturister som bor. Andelen utländska gäster utgjor-
de runt 10 procent och i snitt bodde det, precis som i staden, 
drygt en och en halv gäst på varje belagt hotellrum.

Belagda rum per invånare
För att få en uppfattning om en hotellmarknads relativa 
storlek kan den relateras till befolkningen. I regionen upp-
går befolkningen till totalt en dryg miljon där cirka hälften 
är bosatta i staden. Under 2019 belades 4,2 hotellrum per 
invånare i staden medan motsvarande siffra för regionen 
exkl. staden var 1,1. I riket som helhet belades 2,5 hotellrum 
per invånare 2019l.

Näringslivet genererar mer efterfrågan i staden
En annan jämförelse är hur många affärs- och konferens-
gäster som bor på hotellen i förhållande till sysselsättning-
en i regionen. Det blir ett grovt mått på hur de verksamma 
näringsgrenarna genererar hotellnätter. I Göteborgs Stad 
belades 3,5 hotellrum per sysselsatt under 2019. Motsvaran-
de siffra för regionen exkl. staden var 1,2. Det genererades 
därmed tre gånger fler hotellnätter av affärs- och konferens-
gäster per sysselsatt i staden jämfört med i övriga regionen. 

Det finns flera förklaringar till detta och jämförelsen är 
inte helt rättvis. Exempelvis genererar Svenska Mässan 
många nätter som inte nödvändigtvis är kopplade till företag 
eller de offentliga verksamheterna i staden. Skillnader i nä-
ringslivsstrukturen och den absoluta storleken på ekonomin 
påverkar också detta mått. Antalet sysselsatta i staden är 65 
procent fler än i övriga regionen medan befolkningen endast 
är 25 procent större. 

Pandemin drabbade staden hårdast
I diagram D5.1 visas utvecklingen av belagda hotellrum i 
Göteborgsregionen under perioden 2010 till 2020. Under 
2019, året innan pandemin, belades totalt drygt 2,9 miljo-
ner hotellrum i Göteborgsregionen, en ökning med 840 000 
sedan 2010. Det motsvarar en genomsnittlig procentuell ök-
ning med 3,8 procent per år. Det var samma tillväxttakt som 
på hela den svenska hotellmarknaden under samma period. 

Tillväxten fram till 2019 var något starkare i regionen 

exkl. staden än i Göteborgs Stad, 4,1 procent jämfört med 
3,7 procent. Tillväxten i Göteborgs Stad perioden 2010-2019 
var dock den högsta någon 10-årsperiod sedan offentlig sta-
tistik började produceras för den svenska hotellmarknaden.

Efter att pandemin slog till från mars 2020 minskade ef-
terfrågan på hotellrum i regionen dramatiskt. Nedgången 
har varit betydligt större i staden en i regionen exkl. staden. 
Orsaken till att staden drabbats hårdare var att många av 
stadens reseanledningarna såsom turistattraktioner, eve-
nemang, kulturinstitutioner och stora möten stängdes eller 
ställdes in. Stadens klart större beroende av utländska gäster 
bidrog också till den svagare utvecklingen. Belagda rum i 
staden minskade från nästan 2,5 miljoner 2019 tilldrygt 1,1 
miljoner 2020, en nedgång motsvarande 55 procent. Tappet 
i regionen exkl. staden blev 40 procent. 

D5.1: Belagda hotellrum i Göteborgsregionen, miljoner

Källa: Tillväxtverket/SCB

Björholmen Marina Sealodge 
Foto: Björholmen Marina Sealodge
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Tillväxten i staden begränsades innan pandemin av 
kapaciteten
Trots stark tillväxt i belagda hotellrum i Göteborgs Stad 
fram till 2019 är bedömningen att den hade kunnat vara hö-
gre. Utgångspunkten för den bedömningen är att efterfrågan 
på hotellrum växt starkt på den svenska hotellmarknaden 
perioden 2017 till 2019 samtidigt som ökningen i Göteborgs 
Stad var beskedlig samma period. Det har berott på att det 
varit fullt på stadens hotell under delar av året då efterfrå-
gan är stark. Hade rumskapaciteten varit högre hade också 
fler rum kunnat beläggas under perioden 2017 till 2019. Som 
en konsekvens av denna situation planerades många nya ho-
tellprojekt Göteborgs Stad fram till 2025, se avsnitt 6. 

Att tillväxten i efterfrågan regionen exkl. staden samtidigt 
varit stark under perioden 2017-2019 kan delvis också för-
klaras av den svaga tillväxten i Göteborgs Stad. När det inte 
funnit lediga rum i staden pressades efterfrågan delvis ut till 
närliggande kommuner, den s.k. overflow-effekten.

Privatturisterna driver efterfrågan
Fram till pandemin var det privatsegmentet som svarade 
för den största delen av tillväxten i efterfrågan på hotellrum 
i Göteborgsregionen. I Göteborgs Stad stod segmentet för 
nästan 70 procent av tillväxten under perioden 2010-2019 
och i regionen exkl. staden för all tillväxt. 

Privatgästers andel av belagda rum ökade därmed från 
39 procent 2010 till 47 procent 2019 i staden. Andelen har 
fortsatt att öka till 55 procent under pandemin men har då 
berott på att efterfrågan minskat mer för övriga kundseg-
ment och inte att efterfrågan från privatsegmentet ökat. I 
regionen exkl. staden ökade andelen privatgäster från 32 
procent 2010 till 56 procent 2019 och sedan till 63 procent 
2020, se diagram D5.2.   

Privatturister har gynnats av svag krona och låga 
räntor 
Flera faktorer ligger bakom den starka efterfrågetillväxten 
från svenska och utländska privatgäster till regionens hotell 
fram till 2019. Det första är en generell trend där privatre-
sandet ökat snabbt internationellt. För det andra har pri-
vatturismen gynnats av att den svenska kronan successivt 
försvagats från 2013 till 2019. Det har inneburit att det varit 
relativt billigt för såväl utländska besökare som för svenskar 
att turista i Sverige och i Göteborgsregionen. 

För det tredje har sannolikt de allt lägre räntorna i Sveri-
ge från 2012 och framåt ha haft en positiv effekt. De svenska 
hushållens belåning har fortsatt att öka snabbt samtidigt 
som ränteutgifterna i relation till de disponibla inkomster-
na har minskat. De låga räntorna har också bidragit till att 
hushållens tillgångar har ökat snabbt i värde. Därmed har 
hushållens förmögenhet i förhållande till disponibla inkom-
ster ökat. Sammantaget har detta stimulerat efterfrågan på 
hotellrum i Sverige och Göteborgsregionen från svenska pri-
vatpersoner. 

D5.2: Fördelning av belagda rum per kundsegment i 
Göteborgsregionen, procent

Källa: Tillväxtverket/SCB

Göteborg har två femstjärninga hotell, Elite Plaza Hotel är ett av dem. 
Foto: Elite Hotels

54
46 40 43

29 29

7
7

4

25

15 8

39
47

55

32

56 63

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2010 2019 2020 2010 2019 2020

Göteborgs Stad Regionen exkl. staden

Affärsgäster Konferensgäster Privatgäster



HOTELLR APPORTEN 2020 - GÖTEBORGSREGIONEN    23

var beläggningsgraden i genomsnitt 36 procent under 2020 
och i regionen exkl. staden var den 32 procent. Den tidigare 
lägsta beläggningsgraden i staden sedan offentlig statistik 
började publiceras var 47 procent 1991 i samband med den 
djupa ekonomiska kris som då drabbade Sverige. 

Snittpriset i staden har sjunkit under  
pandemin
När efterfrågan växte snabbare än utbudet och kapacitetsut-
nyttjandet var på rekordnivåer så steg hotellrumspriserna i 
staden till rekordnivåer. Det genomsnittliga hotellrumspri-
set i Göteborgs Stad ökade från 945 kronor 2010 till 1 111 
kronor 2019, se diagram D5.4. 
Det motsvarar en procentuell ökning om i genomsnitt 1,9 
procent per år och en total tillväxttakt om 18 procent under 
hela perioden, se D5.5. Det var en relativt beskedlig procen-
tuell tillväxttakt men man ska då ha i åtanke att detta har 
varit en period med låg inflationstakt i den svenska ekono-
min, långt under Riksbankens inflationsmål. Under perio-

5. EFTERFRÅGAN PÅ HOTELL I GÖTEBORGSREGIONEN

Affärsgästernas efterfrågan har växt i takt med 
sysselsättningen
Även om tillväxten i efterfrågan varit betydligt starkare från 
privatsegmentet har efterfrågan från affärs- och konferens-
gäster fortsatt att utvecklas i god takt i Göteborgs Stad fram 
till 2019. Efterfrågan från företagssegmentet styrs av utveck-
lingen av ekonomin och varierar därmed med konjunkturen. 

Ekonomin i Göteborgs Stad har utvecklats bra under 
den senaste tioårperioden och sysselsättningen i staden har 
ökat med drygt två procent per år mellan 2010 och 2019. För 
varje extra sysselsatt har belagda hotellrum av affärs- och 
konferensgäster ökat med ungefär 3,5 under perioden - en 
faktor som varit ganska stabil under en längre tid. Den siff-
ran är dessutom relativt hög och kan jämföras med 2,3 som 
är motsvarande nivå i riket. 

I regionen exkl. staden har däremot ingen tillväxt skett i 
efterfrågan från affärs- och konferensgäster mellan 2010 och 
2019. Det är dock viktigt att poängtera att den marknaden 
var relativt liten till att börja med.  

Högt kapacitetsutnyttjande på regionens hotell 
fram till pandemin
Den starka tillväxten i efterfrågan på hotellrum den senas-
te tioårsperioden har inneburit att kapacitetsutnyttjandet 
på hotellen i Göteborgsregionen ökade kraftigt, se diagram 
D5.3. 

Beläggningsgraden i Göteborgs Stad ökade från 65 pro-
cent 2010 till 72 procent 2019 och i regionen exkl. staden 
från 46 procent till 54 procent. Nivåerna 2019 var de högsta 
beläggningsgraderna som någonsin uppmätts i regionen. 
Det här följer också trenden för hela riket där beläggnings-
graden ökat från 51 procent till 58 procent under perioden. 
Att beläggningsgraden ökar visar att efterfrågan på hotell-
rum har ökat snabbare än utbudet fram till 2019. Som redo-
visats i avsnittet om regionens hotellutbud har disponibla 
hotellrum i hela regionen ökat med 23 procent under pe-
rioden. 

I och med coronapandemin har beläggningsgraden sjun-
kit kraftigt i såväl staden som regionen exkl. staden. I staden 

D5.3: Beläggningsgrad på hotell i Göteborgsregionen  
och riket, procent, 12-månaders rullande medelvärde

D5.4: Utveckling av nivån på snittpris i Göteborgs-
regionen och riket, kronor, 12-månaders rullande med-
elvärde

D5.5: Utveckling av snittpriset i Göteborgsregionen  
och riket, index dec 2010=100, 12-månaders  
rullande medelvärde
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den 2010–2019 var inflationstakten i Sverige 1,1 procent per 
år. Tillväxten av snittpriset på hotellrum i Göteborgs Stad 
låg alltså 80 procent högre än den allmänna prisöknings-
takten under perioden. I regionen exkl. staden var nivån på 
det genomsnittliga hotellrumspriset 1 038 kronor år 2019 
och den genomsnittliga tillväxttakten under perioden var 
1,4 procent per år. Som framgår av diagrammen var både 
snittprisnivån 2019 och tillväxttakten mellan 2010 och 2019 
alltså i det närmaste identisk mellan region exkl. staden och 
hotellmarknaden i hela Sverige.

Den kraftiga försämring av efterfrågan och beläggnings-
graden som drevs fram av pandemin satte också sina spår på 
snittpriset på hotellrum i regionen. Det var dock stor skill-
nad i påverkan på snittpriset i Göteborgs stad och regionen 
exkl. staden. Snittpriset i staden 2020 var nästan 20 procent 
lägre än motsvarande nivå 2019. Det innebar att nivån på 
snittpriset var tillbaka på den nivå som gällde 2007. I regi-
onen exkl. staden var nedgången betydligt mer mindre på 
knappt fem procent. Det innebar att snittpriset i regionen 

exkl. staden gick från att ligga sju procent lägre än i staden 
2019 till att ligga 10 procent högre 2020.

RevPAR sjönk med 60 procent i staden under 2020
Hotellmarknadens viktigaste nyckeltal är den genomsnittli-
ga logiintäkten per disponibelt rum (RevPAR). Nyckeltalet 
kombinerar snittpris och beläggningsgrad. Det innebär att 
RevPAR kan förbättras antingen genom att höja snittpriset 
till oförändrad beläggningsgrad eller genom att förbättra 
beläggningsgraden till oförändrat snittpris, eller genom att 
höja båda. RevPAR brukar benämnas som ett mått på lön-
samhet i hotellbranschen trots att det endast mäter intäkter 
och inte kostnader. Historiskt så finns dock ett mycket tyd-
ligt samband mellan utveckling av RevPAR och förändring 
av lönsamhet på hotellmarknaden.

2019 uppgick RevPAR till 800 kronor i Göteborgs Stad, 
se diagram D5.6. Det var nästan 25 procent högre än Rev-
PAR-nivån för hela rikets hotellmarknad som låg på 600 
kronor. Förklaringen till den stora skillnaden är den klart 

D5.6: Nivån på RevPAR i Göteborgsregionen och riket, 
kronor, 12-månaders rullande medelvärde

D5.7: Utveckling av RevPAR i Göteborgsregionen och 
riket, index dec 2010=100, 12-månaders  
rullande medelvärde

högre beläggningsgraden i Göteborgs stad, 68 procent jäm-
fört med 58 procent i riket. Nivån på RevPAR i regionen 
exkl. staden låg 2019 på 560 kronor, vilket är långt under 
nivån för staden. Det huvudsakliga skälet är precis som i 
jämförelsen med riket en betydligt lägre genomsnittlig be-
läggningsgrad. Trots att RevPAR-nivån var lägre i regionen 
exkl. staden samt i riket var nyckeltalets utveckling inte 
sämre under perioden 2010-2019, se diagram D5.7. Faktum 
är att utvecklingen för samtliga marknader var identisk un-
der den perioden med en ökningstakt på i genomsnitt 3,2 
procent per år.

Pandemin har inneburit att RevPAR-nivåerna i regionen 
sjunkit dramatiskt, inte minst i staden. Kombinationen av 
att beläggningsgraden i staden sjunkit med 50 procent och 
snittpriset med nästan 20 procent har inneburit att RevPAR 
sjunkit med 60 procent, från 805 kronor till 322 kronor. I 
regionen exkl. staden var nedgången 43 procent. Sammanta-
get innebar det att nivå på RevPAR var densamma i staden. 
och regionen exkl. staden 2020. 

Källa: Tillväxtverket/SCB Källa: Tillväxtverket/SCB
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Sommaren bästa tiden för regionens hotell
Det finns stora skillnader i hur strukturen på efterfrågan och 
hotellrumspriserna ut över året och veckans dagar. I det föl-
jande beskrivs hur det såg ut 2019, ett år under normala 
förhållanden. 

Säsongsmönstret är i stort sett detsamma i Göteborgs-
regionen och på hela den svenska hotellmarknaden, se di-
agram D5.8. 

Hotellåret kan grovt delas in i två säsonger där maj till 
november är månader med hög efterfrågan medan decem-
ber till april är månader med låg efterfrågan. Högst efter-
frågan är det i juli och augusti då efterfrågan från privat-
segmentet är som störst. Säsongsmönstret för Göteborgs 
Stad skiljer sig till viss del mot det i regionen exkl. staden. 
Göteborgs Stad har en något mer jämn fördelning över året 
jämfört med regionen exkl. staden där en större andel av 
efterfrågan är koncentrerad till sommarmånaderna.

Det har inte skett någon märkbar förändring i säsongs-
mönstret i regionen under den senaste tioårsperioden. Med 
tanke på att privatsegmentet stått för hela 75 procent av till-

D5.8: Fördelning av belagda rum på hotell över årets 
månader i Göteborgsregionen och riket 2019, procent

Källa: Tillväxtverket/SCB
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              Göteborgs Stad Regionen exkl. staden¹

Nationalitet Antal % av tot2 Nationalitet Antal % av tot2

1 Norge 238 787 6,1 Norge 24 425 4,4

2 USA 115 491 3,0 Tyskland 9 563 1,7

3 Storbritannien 109 890 2,8 Danmark 9 061 1,6

4 Tyskland 103 362 2,6 Storbritannien 8 234 1,5

5 Danmark 79 756 2,0 Kina 7 389 1,3

6 Kina 45 400 1,2 USA 5 659 1,0

7 Nederländerna 33 101 0,8 Frankrike 5 330 1,0

8 Frankrike 28 433 0,7 Polen 3 142 0,6

9 Finland 24 895 0,6 Nederländerna 2 449 0,4

10 Belgien 24 101 0,6 Finland 2 276 0,4

Totalt³ 1 157 846 29,7 98 000 17,8

Samtliga4 3 900 476 551 877

T5.1: Topp-10 utländska gästnätter på hotell i Göteborgsregionen, 2019

¹ Inte hela Regionen exkl. staden. De kommuner som ingår är Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Tjörn. 

² Andel av det totala antalet gästnätter på marknaden, såväl inhemska som utländska. 

³ Totalt antal utländska gästnätter.

⁴ Samtliga gästnätter, såväl inhemska som utländska.

växten är det lite överraskande. Man hade kunnat förvänta 
sig att de hade lett till att tillväxten hade varit starkast under 
sommarmånaderna. Så har det dock inte varit. Tvärtom har 
andelarna av belagda rum minskat något under perioden 
juni till augusti. 

Januari är i stället den månad som under perioden har 
haft den klart starkaste tillväxten där antalet belagda rum 
ökat med i snitt 6,2 procent per år. Privatsegmentet har sva-
rat för 56 procent av tillväxten med en genomsnittlig ökning 
i belagda rum på hela 9,7 procent. Det har lett till att januari 
inte längre är den månad under året med lägst antal belagda 
rum i regionen.

Utländska gäster i minoritet
Andelen utländska gästnätter på den växande hotellmark-
naden i Göteborgsregionen har varit relativt stabilt över tid. 
I Göteborgs Stad, som har en större andel än regionen exkl.  
staden, har haft en andel som varierat omkring 30 procent 
under den senaste tioårsperioden, se tabell T5.1. 

Totalt uppgick antalet utländska hotellnätter på hotell i 
Göteborgs Stad till cirka 1 150 000 år 2019. I regionen exkl. 
staden, som redovisas i tabell T5.1, var antalet cirka 100 
000, vilket motsvarande en andel på knappt 18 procent. 
Antalet är en liten underskattning då vi saknar uppgifter 
om utländska gästnätter för samtliga kommuner i regionen 
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Källa: Benchmarking Alliance

exkl. staden.  
Under pandemin har dock andelen utländska gäster 

minskat kraftigt i regionen. I staden har andelen minskat 
från 30 procent till 16 procent. Antalet utländska gästnätter 
har minskat med hela 75 procent i staden 2020 jämfört med 
2019.

Norge största utlandsmarknad i Göteborgsregionen
Norrmän förlade nästan 240 000 gästnätter på hotell i Gö-
teborgs Stad 2019. Det innebar att det var ett högre antal 
norska gästnätter i Göteborgs Stad än i Stockholms Stad 
trots att Stockholms hotellmarknad är betydligt större.

Högst beläggningsgrad på lördagar
Efterfrågan på hotellrum skiljer sig åt mellan veckans olika 
dagar. Här presenteras dessa uppgifter för Göteborgs Stad. 
Diagram D5.9 visar den genomsnittliga beläggningsgraden 
över veckans dagar i Göteborgs Stad under 2019. Högst ni-
våer är det dels under tisdagar och onsdagar då flest affärs- 
och konferensgäster bor på hotell i Göteborg, dels lördagar 
då många privatgäster som besöker Göteborg över helgen 

bor över. Klart sämst beläggningsgrad har natten mellan 
söndag och måndag då den genomsnittliga beläggningsgra-
den låg på endast 40 procent.

Tillsammans med säsongsmönstret i efterfrågan visar 
detta varför i genomsnitt nästan 30 procent av de dispo-
nibla hotellrummen i Göteborgs Stad stod tomma trots att 
beläggningsgraden för helåret 2019 var den högsta som nå-
gonsin uppmätts. För att uppnå en högre beläggningsgrad 
måste fler besökare lockas till staden under vintermånader-
na samtidigt som fler behöver attraheras till hotellen mellan 
söndag och måndag. I diagram D5.10 kan man se att det är 
stor spridning i beläggningsgraden på de enskilda dagarna 
över året. Både på tisdagarna och lördagarna var det över 
90 procent beläggning nästan fyra av tio dagar under 2019. 
Samtidigt hade 63 procent av söndagarna en beläggnings-
grad på 40 procent eller lägre.

Högst snittpris på tisdagar
Det var också stor variation i nivå på snittpriset mellan veck-
ans dagar under 2019. Som framgår av diagram D5.11 var 
snittpriset högst de veckodagar då de genomsnittliga belägg-

D5.9: Genomsnittlig beläggningsgrad per dag på hotell i 
Göteborgs Stad 2019, procent

Källa: Benchmarking Alliance

D5.10: Fördelning av olika nivåer på beläggningsgrad per 
dag i Göteborgs Stad 2019, procent

D5.11: Snittpris per dag på hotell i Göteborgs Stad 2019, 
kronor

Källa: Benchmarking Alliance
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ningsgraderna var högst och vice versa. Det högsta snittpri-
set av samtliga veckodagar under 2019 var på tisdagar. Det 
var över 30 procent högre än snittpriset för söndagar som 
hade det lägsta. 

Snittpriset är långt ifrån detsamma över året för enskilda 
veckodagar. Den tisdagen med det högsta snittpriset under 
året var 190 procent högre, motsvarande nästan 1 600 kro-
nor, än den tisdagen med det lägsta snittpriset. Söndagar, 
dagen med lägst priser, var också den dag med minst skill-
nad mellan högsta och lägst pris, 50 procent motsvarande 
400 kronor.

1 158 kr 
DET HÖGSTA SNITTPRISET VAR PÅ TISDAGAR  

UNDER 2019
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6. Framtida hotellutbud i 
Göteborgsregionen
Hotellmarknaden i Göteborgsregionen står inför en stor  
kapacitetsökning. Nästan 2 800 nya rum kommer att öppna  
inom loppet av tre år.

T6.1: Säkerställda utbudsförändringar, 2021–2023, 
Göteborgs Stad

Hotellnamn Typ Rum Öppnar

Treetop Spa Hangout & Hotel Tillbyggnad 7 2021

Scandic Göteborg Central Etablering 451 2022

Jimmy'z Etablering 233 2022

Geely’s hotell på Lindholmen Etablering 254 2023

Liseberg Grand Curiosa Hotel Etablering 457 2023

Clarion Hotel Draken Etablering 477 2023

Clarion Hotel Karlatornet Etablering 300 2023

Totalt 2 179

Störst tillskott i Göteborgs Stad 
Göteborgs Stad står inför ett stort tillskott av hotellrum, ef-
ter att utbudet varit i stort sett oförändrat de senaste åren. 
Inom tre års tid kommer närmare 2 800 rum tillföras på 
marknaden, tack vare fem bekräftade nyetableringar och en 
tillbyggnad, se tabell T6.1. Med bekräftade hotellprojekt avses 
projekt där det finns ett signerat hyresavtal och/eller att 
byggnationen är påbörjad.

Därutöver är det möjligt att ytterligare cirka 1 800 rum 
tillkommer i Göteborgs Stad, i samband med hotellprojekt 
som just nu bedöms som möjliga men osäkra. Coronapan-
demin har medfört att vissa planerade etableringar och till-
byggnader avbrutits eller pausats och har oviss framtid. 

Mest tongivande i den kraftiga pipelinen är tre stora 
hotell i Göteborgs innerstad, med över 450 rum vardera.  
Hotellen - Scandic Göteborg Central, Clarion Hotel Draken 
och Liseberg Grand Curiosa Hotel – kommer att påverka hela 
marknaden. De nya hotellen beskrivs närmare på nästa sida. 
Hur den stora kapacitetsökningen påverkar hotellmarknaden 
diskuteras närmare i kapitlet om Coronapandemins effekter.

Visionsbild av den nya byggnaden Kineum, där Jimmy’z kommer att 
inrymmas. Visionsbild: TMRW 



HOTELLR APPORTEN 2020 - GÖTEBORGSREGIONEN    28

som avser att öppna 2027. Hotellet planerar för att inne-
hålla cirka 300 rum. Det andra är en utbyggnad av Svenska 
Mässan/Gothia Towers med ett fjärde torn med cirka 400 
nya rum.

Två nya hotell i regionen under 2021
Göteborgsregionen exkl. Göteborgs Stad står inför två hotell- 
etableringar, Quality Hotel The Weaver och Scandic Land-
vetter, som sammanlagt tillför närmare 600 rum på mark-
naden, se tabell T6.2.

Quality Hotel The Weaver 
I mars 2021 öppnade Nordic Choice Hotels ett nytt hotell av 
varumärket Quality, ett varumärke som profilerar sig som 
möteshotell, i Mölndal. Hotellet är uppfört i en ny byggnad 
om 21 våningar och innehåller 370 rum, 15 konferenslokaler, 
restaurang och gym.  

Scandic Landvetter
I maj 2021 öppnar Scandic ett flygplatshotell i direkt an-
slutning till terminalen på Landvetter. Hotellet får 223 rum, 
restaurang, mötesrum, gym och relax.

Fem nya hotell i Göteborgs Stad 

Scandic Göteborg Central
I Lilla Bommen byggs en ny hotell- och kontorsbyggnad där 
Scandic Göteborg Central uppförs, vilket blir Scandics sjun-
de hotell i Göteborgs Stad. Hotellet kommer att ha 15 kon-
ferensrum och en eventyta samt 451 gästrum, restauranger, 
café och en takterrass. 

Clarion Hotel Draken
Clarion Hotel Draken byggs vid den tidigare biografen Dra-
ken vid Järntorget, i en 33 våningar hög byggnad. Hotellet 
får två restauranger, takterrass, konferenslokaler, festvåning 
och 477 hotellrum.   

Liseberg Grand Curiosa Hotel
Vid Lisberg uppförs nya Liseberg Grand Curiosa Ho-
tel. Hotellet planeras att bli ett tematiserat familjehotell 
med 457 rum, restauranger, uteserveringar och mötes- 
faciliteter. 
  
Jimmy’z
I Gårda uppförs ESS Group’s nya hotell Jimmy’z i en ny 27 
våningar hög byggnad. Likt koncernens övriga anläggningar 
blir det ett livsstilshotell med stark tematisering. Hotellet 
kommer att innehålla 233 rum, pool club, saluhall, olika res-
taurangkoncept och en mötesdel.

Geely’s hotell 
Geely uppför ett nytt hotell invid innovationscentret Uni3 
by Geely på Lindholmen. Hotellet planerar att inrymma 254 
rum, mötesrum, wellness-avdelning, restauranger och barer. 

Osäkra utbudsförändringar 
Hotellmarknaden kan som nämnt tillföras ytterligare cirka 
1 800 rum genom hotellprojekt som är möjliga men inte 
säkerställda. Projekten omfattar åtta etableringar och två 
tillbyggnader. Två av dem är publika medan resterande är 
konfidentiella. 

Det första officiella projektet är ett hotell i Frihamnen 
Clarion Hotel Draken som byggs vid den tidigare biografen Draken. 

Visionsbild: Adore Adore/Erséus Arkitekter

6. FRAMTIDA HOTELLUTBUD I GÖTEBORGSREGIONEN

T6.2: Säkerställda utbudsförändringar, 2021–2023, 
Göteborgsregionen exkl. staden

Hotellnamn Typ Rum Öppnar

Quality Hotel The Weaver Etablering 370
mar-
21

Scandic Landvetter Etablering 223 2021

Totalt 593
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7. Hotelltrender i de 
svenska storstäderna
Privatmarknadens ökade betydelse  
kan kräva ett mer diversifierat 
hotellutbud i Göteborgs Stad.

Trender och behov av hotelltyper 
Som beskrevs i avsnitt 6 sker en stor utbyggnad av hotell-
rumskapaciteten i Göteborgsregionen framöver. Det finns i 
dagsläget nio säkerställda projekt med tillsammans nästan 
2 800 rum som kommer färdigställas i Göteborgsregionen 
fram till 2023. Utöver detta finns planer på ytterligare cirka 
1 800 rum i projekt som bedöms som möjliga men osäkra. 

Mot den bakgrunden är en intressant frågeställning om 
det finns något specifikt behov av hotellrum som kan be-
hövas för att stötta regionens målsättning för turismen. På 
den svenska hotellmarknaden och framförallt i de tre stor-
städerna är konkurrensen hård, vilket gör det viktigt för ho-
tellen att hitta sin nisch. Privatgästernas ökade betydelse för 
efterfrågan och tillväxt har i detta sammanhang betydelse. 
En effekt av detta har varit att många hotell satsat mer på 
att utveckla gästupplevelsen ytterligare. Flera trender har 
därmed blivit tydliga i hur hotellen marknadsför sig och vad 
de erbjuder. 

Utbudsanalys som grund för bedömning
För att kunna göra bedömningen av ett framtida behov 
krävs en analys av det befintliga hotellutbudet samt av de 
hotell som ligger i pipeline under de närmaste åren.  

Inledningsvis beskrivs de viktigaste trenderna på stor-
städernas hotellmarknader. Därefter görs en analys av nu-
varande hotellutbud i Göteborgs Stad. För att få perspektiv 
på utbudet kommer det att jämföras med hotellutbudet i 
Stockholms Stad. Jämförelsen görs med Stockholm istället 
för Malmö på grund av att Stockholm har en betydligt stör-
re privatmarknad än Göteborg och att differensen sannolikt 
delvis kan tillskrivas skillnader i hotellutbudet. Avslutnings-
vis analyseras övergripande vilken typ av hotell som det kan 
finnas behov av på hotellmarknaden i Göteborgs Stad.

Nya Scandic Landvetter uppförs i direkt anslutning till flygplatsterminalen.   
Foto: Scandic
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Flexibla mötes- och eventytor
Utöver traditionella konferensrum har flera hotell idag mer 
flexibla mötes- och eventytor. Det har länge funnits bankett-
salar och mötesrum som går att öppna upp till större eller 
dela in i mindre enheter. Skillnaden idag är att de i större 
utsträckning marknadsförs som eventytor öppna för både 
företags- och privata evenemang. Ett exempel i Göteborg är 
Arken Hotel & Art Garden Spa.

Mörka rum
En trend som synts framförallt i Stockholm men i lägre grad 
i Göteborg är hotellrum utan fönster. Det är ett sätt att ta 
vara på ytor som annars inte hade kommit till en lönsam an-
vändning. Historiskt har mörka rum inte varit ett alternativ 
medan det idag säljs med attraktiv marknadsföring om ”en 
god natts sömn i ett tyst och mörkt rum”. 

I Stockholm finns till och med hotell med enbart mörka 
rum, till exempel Hotel With. Göteborg har också hotell där 
en del av rummen är mörka, till exempel Scandic Rubinen.

Long Stay 
Generellt har Göteborgsregionen relativt få hotell av typen 
Long Stay (hotellrumslägenheter med pentry). Av de hotell 
som öppnade mellan 2010 och 2019, i hela Göteborgsregio-
nen, klassas endast några enstaka som Long Stay. Samtliga 
är belägna i Göteborgs Stad. 

Noterbart är dock att det också finns anläggningar i Gö-
teborgsregionen som inte klassificeras som hotell, men som 
erbjuder en form av Long Stay. Den största aktören är Före-
tagsbostäder som hyr ut omkring 800 korttidslägenheter i 
Göteborg.  Detta skiljer sig från hotellmarknaden i exempel-
vis Stockholm, där många enheter är Long Stay-hotell och 
många har öppnat under den senaste tioårsperioden. De 
flesta av dessa är belägna utanför innerstaden i typiska fö-
retagskluster. I Göteborgsregionen utanför staden har dock 
inga Long Stay-hotell etablerats under de senaste tio åren.

Hotelltrender i storstäderna
Övergripande trender på storstädernas hotellmarknader.

Livsstilshotell
En tydlig trend är livsstilshotell som avser att vara ”en desti-
nation i destinationen”. Dessa hotell har ofta tydliga teman 
och koncept som genomsyrar hela gästupplevelsen. 

I kategorin ingår exempelvis hotellen i koncernen ESS 
Group, som i Göteborg har Hotel Pigalle och Hotel & Ris-
torante Bellora. Bland de hotell som öppnat i Göteborg 
under den senaste tioårsperioden bedöms Dorsia Hotel & 
Restaurant som ett livsstilshotell.

Större fokus på mat och dryck
Mat- och dryckesutbudet har fått ökat utrymme och många 
hotellrestauranger drivs numera som en separat enhet från 
hotellen, med egen marknadsföring. 

Flera restauranger har stjärnkockar som krögare, till 
exempel Frida Ronge som tidigare drev restaurang vRÅ på 
Clarion Hotel Post. Vidare bjuder restaurangerna in den lo-
kala publiken i större utsträckning än tidigare. 

Relax & wellness
En tydlig trend på den svenska hotellmarknaden har varit 
att erbjuda avdelningar för avslappning och träning. Det kan 
vara ett komplett spa eller en wellnesavdelning med gym. 

I anslutning till detta har flera hotell valt att dessutom 
bygga takterrasser. Bland de nyare hotellen i Göteborg er-
bjuds takterrass på Radisson Blu Riverside Hotel och Clari-
on Hotel Post kopplade till wellnesavdelningarna. 

Hotellet som ett extra ”vardagsrum”
Många hotell vill idag skapa levande lobbymiljöer som både 
attraherar lokala besökare och lockar hotellgästerna från 
sina rum. Som ett led i detta satsar många hotell på stora 
sociala ytor, till exempel med co-working i lobbyn. Ambi-
tionen är att skapa en trevlig atmosfär och ökad försäljning.

7. TRENDER I DE SVENSKA STORSTÄDERNA

Hotel Pigalle, ett hotell som avser att vara en ”destination i destinationen”.
Foto: ESS Group
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Källa: Tillväxtverket/SCB, Annordia Research

En jämförelse av hotellutbudet mellan 
Göteborg och Stockholm

Nedan görs en jämförelse av hotellutbudet i Göteborgs 
Stad och Stockholms Stad utifrån stjärnklassificering och 
fördelning av snittpriser.

Hotellutbudet i Göteborg är relativt homogent
Hotellutbudet i Göteborgsregionen har beskrivits detaljerat 
i kapitel 5. Det hotellutbud som finns i Göteborgs Stad är 
relativt homogent. Av de 63 hotellen i staden är 54 av de 
hotell som hade en stjärnklassificering antingen tre- eller 
fyrstjärniga (tre hotell saknade klassificering). Av rummen 
återfanns drygt 70 procent på fyrstjärniga hotell och drygt 
25 procent på trestjärniga hotell, se diagram D7.1. 

Jämfört med exempelvis Stockholms Stad är koncentra-
tionen till fyrstjärniga hotell väldigt hög i Göteborgs Stad. 
I Stockholm var fördelningen av hotellrum mellan tre- och 
fyrstjärniga hotell betydligt jämnare samtidigt som drygt 

10 procent av rummen var fördelade mellan två- respektive 
femstjärniga hotell. I Göteborg var andelen rum klassificera-
de på två- respektive femstjärniga hotell endast 2,5 procent.

Sammanpressad prisstruktur
Det homogena utbudet i Göteborg blir ännu tydligare vid en 
jämförelse mellan Göteborg och Stockholm utifrån fördel-
ningen av andelen hotellrum avseende snittpris. I Göteborg 
låg 90 procent av hotellrummen på hotell med ett snittpris 
mellan 800 och 1 300 kronor år 2019, se diagram D7.2. Mot-
svarande andel i Stockholm var 54 procent. Som framgår 
av diagrammet fanns det klart större andelar hotellrum på 
hotell med både lägre och högre snittpriser i Stockholm.

Som lyfts tidigare i rapporten har hotellutbudet i Göte-
borgs Stad historiskt varit inriktat mot kundgrupper som 
bor på hotell kopplat till arbetet. Mot den bakgrunden är 

D7.1. Fördelning av hotellrum på hotell med olika stjärn-
klassificering, 2019, procent

D7.2. Fördelning av hotellrum på hotell med olika snitt-
pris, 2019, procent
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den stora andelen fyrstjärniga hotell naturlig då det tradi-
tionellt har varit standard för den kundgruppen i Sverige. 
Under de senaste tio åren har dock andelen rum som beläggs 
av privatgäster ökat från 38 procent till 47 procent i Göteborgs 
Stad. När privatmarknaden står för en allt större andel av ef-
terfrågan och bedöms stå för det mesta av tillväxten framöver 
kan det komma att ställa krav på ett mer varierat hotellutbud.

Som redovisades i bilaga 2 är privatgästernas andel av ho-
tellmarknaden i Stockholm betydligt större än i Göteborg. 
Detta gäller även med hänsyn taget till skillnaden i antalet 
invånare mellan städerna. 3,1 hotellrum per invånare bela-
des av privatgäster på hotellen i Stockholm medan motsva-
rande andel i Göteborgs Stad var 1,9. Det finns som beskrevs 
i bilaga 2 flera orsaker till detta. En orsak som sannolikt bi-
dragit är det mer varierade utbudet av hotell utifrån både 
stjärnklassificering och prisnivå. 

54 av 63
HOTELL I GÖTEBORGS STAD

KLASSIFICIERAS SOM   

TRE- ELLER FYRSTJÄRNIGA
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7. TRENDER I DE SVENSKA STORSTÄDERNA

Planerade hotell i linje med befintligt utbud
Av de nya hotell som är säkerställda är det två som bedöms 
ha en mer tydlig inriktning mot privatgäster. Det är Liseberg 
Grand Curiosa, som kommer att uppföras i anslutning till 
Liseberg. Kunderna bedöms främst vara familjer som har 
nöjesparken som sitt huvudsakliga besöksmål i regionen.  
Det är också ESS Group’s nya hotell Jimmy’z som ska rikta 
sig mot många olika målgrupper. 

Övriga hotell har en mer blandad inriktning där målet är 
att locka såväl affärs- och konferensgäster som privatgäster. 
Bedömningen är att samtliga av de nya säkerställda hotellen 
kommer att vara fyrstjärniga. Vidare bedöms de ha snittpri-
ser som liggera  nära nivåerna där de flesta av dagens hotell 
i staden ligger. 

Dock har flera av nyetableringarna en gemensam nämna-
re, ambitionen att erbjuda en upplevelse och en stark tema-
tisering. Bland annat satsar hotellen på stora sociala ytor, till 
exempel takbarer, attraktiva mat- och dryckeskoncept och 
ett utbud som tilltalar såväl allmänheten som övernattan-
de gäster, företags- som privatmarknaden. Detta följer den 
beskrivna trenden som är synlig på hotellmarknaderna i de 
svenska storstäderna. 

Då är frågan vilken typ av hotell som skulle kunna behö-
vas för att stötta regionens målsättning för turismen. 

Ett mer diversifierat hotellutbud är önskvärt
Hotellutbudet i Göteborg är som redovisat mindre diversi-
fierat än i Stockholm. För att stötta tillväxten i efterfrågan 
från privatsegmentet kan hotellutbudet i Göteborgs behöva 
diversifieras i något högre utsträckning mot hur det ser ut 
idag. 

Bedömningen är att en ökad diversifiering utifrån pris-
nivå vore önskvärd för att kunna locka bredare grupper av 
privatgäster. Det kan finns ett behov av fler attraktiva bo-

endealternativ där snittpriserna ligger i de lägre prisinter-
vallen. I Stockholm har nästan 20 procent av hotellen med 
12 procent av rummen snittpriser under 800 kronor. I Gö-
teborg är motsvarande andelar 7 procent av hotellen med 4 
procent av rummen. 

På samma sätt är bedömningen att det kan finnas behov 
av fler hotell och hotellrum i premiumsegmentet. Dessa ho-
tell kan med hög servicenivå och standard särskilja sig från 
den stora mängden fyrstjärniga hotell och därmed locka en 
annan typ av gäst till regionen. I Stockholm har 27 procent 
av hotellen med drygt 30 procent av rummen snittpriser 
över 1 300 kronor. Motsvarande andel i Göteborg är 14 pro-
cent av hotellen med 7 procent av rummen.

Storstädernas bostadsbrist har medfört att lägenhetshot-
ell blivit mycket populära i Stockholm. Motsvarande utbygg-
nad av lägenhetshotell har dock inte skett i Göteborg. Lägen-
hetshotell är inriktade mot gästvistelser om fem nätter eller 
fler och lämpar sig särskilt bra i närheten av företagskluster, 
helst med en stor andel internationella konsulter. Det finns 
sannolikt ett behov av flera lägenhetshotell i Göteborg. Detta 
trots att det finns, som tidigare beskrivits, andra typer av 
boenden som kan ses som alternativ till lägenhetshotell.

Befintliga hotell kan behöva ändra sin inriktning
Genom den kraftiga utbyggnaden av hotellkapaciteten på 
kort till medellång sikt kommer konkurrensen att öka på 
marknaden. Det kan tvinga befintliga hotell att se över sin 
produkt och sitt erbjudande. Vissa av de befintliga hotellen 
kan behöva anpassa såväl hotellrum som mötesutrymmen 
för att kunna ta emot fler privatgäster. 

Avslutningsvis är det viktigt att lyfta fram att vilka nya 
hotell som kommer också beror på om det finns fastighetsä-
gare och hotelloperatörer som gör bedömningen att en viss 
typ av hotell kan generera önskad avkastning. 

Visionsbild av det nya hotellet Scandic Göteborg Central som öppnar i  
byggnaden Platinan under 2022.  
Visionsbild: Vasakronan
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8. Framtidsscenarier
På grund av pandemin råder det stor osäkerhet om ut-
vecklingen på hotellmarknaden i Göteborgsregionen, såväl 
på kort som på lång sikt.

Två olika scenarier för framtida utveckling 
I detta avsnitt diskuteras två olika scenarier för utvecklingen 
på hotellmarknaden i Göteborgsregionen efter Coronapan-
demin. Dessutom förs en övergripande diskussion kring var 
potentialen för fler utländska hotellgäster till regionen finns. 
Hotellmarknaden i Göteborg hade innan pandemin haft en 
positiv utveckling med god tillväxt under lång tid. Under pe-
rioden från 2017 och framåt begränsades dock tillväxten av 
hotellrumsutbudet i Göteborgs kommun. Investeringsviljan 
i nya hotellrum var mot den bakgrunden stor och den pla-
nerade utbyggnaden av hotellrumskapaciteten i Göteborgs-
regionen var på rekordnivå. 

Pandemin har dock inneburit att efterfrågan på hotellrum 
har minskat på ett sätt som saknar historiskt motstycke och 
med effekten att nyckeltalen på regionens hotell dramatiskt 
har försämrats sedan mars 2020. De investeringsprojekt 
som var igångsatta i regionen fullföljs trots detta medan an-
dra som var i planeringsstadiet har skjutits på framtiden. 

Resande och hotellboende hänger på vaccinet
Den pågående pandemin har skapat stor osäkerhet kring två 
övergripande frågor som rör resande och hotellmarknaden 
i Göteborgsregionen och Sverige både på kort och lång sikt. 
Den första är när resandet kommer i gång igen och hur lång 
tid det tar för hotellmarknaden att återhämta sig till en mer 
normal nivå. Den andra är om pandemin kommer att leda 
till mer långsiktiga strukturella förändringar i efterfrågan på 
hotellrum. Frågorna är inte fristående utan hänger tätt ihop.

För att återhämtningen ska komma i gång handlar det in-
ledningsvis om att få pandemin och smittspridningen under 
kontroll. Detta i sin tur är beroende av hur lång tid det tar 
att vaccinera den svenska befolkningen samt när omvärlden 
har blivit vaccinerad. Vidare krävs att vaccinet är effektivt 
för att inte ny smitta ska uppkomma och sprida sig. Det är 
först när smittan är under kontroll som alla restriktioner 
som håller tillbaka resandet kan tas bort. När restriktioner-

Göteborgs skärgård. 
Foto: Happy Visuals/Göteborg & Co



HOTELLR APPORTEN 2020 - GÖTEBORGSREGIONEN    34

Scenario 1.

Snabb återhämtning och små långsiktiga struktu-
rella förändringar i efterfrågan
I det första scenariot antas vaccineringen av den svenska be-
folkningen, och en stor andel av vår omvärld, vara genom-
förd senast till hösten och dessutom vara effektiv. Det leder 
till att de restriktioner som finns idag för att upprätthålla 
social distansering tas bort och möjligheterna att börja resa 
såväl inom Sverige som internationellt öppnas upp.  

Den ekonomiska återhämtningen i Sverige går snabbt 
och produktionen i ekonomin bedöms vara tillbaka på ni-
vån innan krisen i slutet på 2021. Affärsresandet kommer 
igång snabbt i såväl Göteborgsregionen som i Sverige. Nivån 
och utvecklingen på affärsresandet i regionen har en stark 
koppling till den allmänna ekonomiska utvecklingen. Under 
den senaste tioårsperioden har det varit runt tre belagda ho-
tellrum av affärsgäster per sysselsatt i Göteborgsregionen. 

En snabb återhämtning av den svenska ekonomin kan 
mot den här bakgrunden ge en snabb återhämtning av efter-
frågan på hotellrum från affärsresenärer. Under finanskrisen 
skedde återhämtningen i efterfrågan på hotellrum av affärs-
gäster i regionen och återhämtningen av den ekonomiska 
tillväxten tidsmässigt samtidigt. 

Långsiktiga effekter på affärsresande uteblir
Detta förutsätter dock att det inte blir några större långsik-
tiga effekter på affärsresandet. Argumenten för det är flera. 
Innan pandemin hade affärsresandet växt i en jämn takt 
under lång tid. Belagda rum av affärsgäster på hotellmark-
naden i Göteborgsregionen har haft en tillväxt på 1,5–2 pro-
cent per år under den senaste tioårsperioden. 

Ett argument för att det kommer att fortsätta som innan 
är att affärsresor har varit en viktig del i företagens verksam-
het för att vara effektiva och lönsamma. Digitala mötesverk-
tyg som använts under pandemin fanns även innan pande-
min men affärsresandet och andra typer av fysiska möten 
fortsatte trots det att växa snabbt i omfattning. Tillväxten i 
det internationella affärsresandet i Europa hade ökat kraf-
tigt innan pandemin med en genomsnittlig årlig procentuell 

na är lyfta handlar sedan återhämtningen till stor del om hur 
den svenska ekonomin utvecklas och vilken effekt det får på 
efterfrågan på resande och hotellrum. 

Osäkerhet kring hur affärs- och privatresande  
påverkas på längre sikt
På längre sikt finns det en osäkerhet, som en följd av pan-
demin, om affärsresande och privatresande kommer att 
förändras i förhållande till hur utvecklingen skulle ha blivit 
utan pandemin. Effekten på affärsresandet bedöms då i hu-
vudsak vara en konsekvens av att företag och organisationer 
under pandemin löst uppgifter, som tidigare löstes med af-
färsresor och fysiska möten, med digitala möten med hjälp 
av digitala mötesverktyg. Frågan är om företag och organisa-
tioner i större eller mindre utsträckning kommer att fortsät-
ta ersätta affärsresande med digitala möten efter pandemin.

Effekten på privatresandet handlar sannolikt inte om 
antalet resor utan snarare om resmålet. Under pandemin 
har svenskarna fått ersätta utlandsresor med resor inom 
Sverige. Resor till storstäder har också ersatts med resor till 
platser med möjlighet till större social distansering. Frågan 
är om den här förändringen kommer att finnas kvar efter 
pandemin.

Två olika scenarier
Syftet med detta avsnitt är att lyfta fram olika faktorer som 
pekar på huruvida återhämtningen tar tid eller går snabbt 
samt om det blir några strukturella förändringar i efterfrå-
gan eller inte.

Detta görs genom att beskriva två övergripande scena-
rier. Det ena är vad vi kan kalla ett ”best case” scenario och 
det andra ett ”worst case” scenario. I det första scenariot 
lyfts faktorer fram som talar för en snabb återhämtning och 
små långsiktiga strukturella förändringar i efterfrågan. I det 
andra lyfts faktorer som talar för en långsam återhämtning 
och större långsiktiga strukturella förändringar i efterfrågan. 
Utgångspunkten är inte att ett av scenarierna kommer att 
vara det rätta utan utfallet kan mycket väl kan vara en kom-
bination av de olika scenarierna.

8. FRAMTIDSSCENARIER

Foto: Shutterstock
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tillväxt på i genomsnitt 4,1 procent per år perioden 2010-
2019 enligt FN:s turistorganisation UNWTO.

Ett annat argument är att även om hotellboende av af-
färsresenärer har minskat under pandemin, så har det be-
lagts 4,5 miljoner hotellrum av affärsgäster på svenska hotell 
under perioden mars till december 2020. Detta att jämföra 
med 9,5 miljoner motsvarande period föregående år. I Gö-
teborgsregionen har det under samma period belagts drygt 
en halv miljon rum av affärsgäster, en minskning med drygt 
50 procent. Behovet av affärsresande har alltså, trots fortsatt 
smittspridning och omfattande restriktioner, varit relativt 
stort. 

Enligt en bedömning från Oxford Economics¹ kommer 
utgifterna för affärsresandet i Norden att vara tillbaka på 
nivån från 2019 under 2023/2024 och därefter fortsätta att 
växa.

Det som dock kommer att ta något längre tid under alla 
omständigheter är återhämtningen av affärsresandet kopp-
lat till mässor och kongresser i Göteborgsregionen. Att an-
ordna dessa har relativt långa ledtider och det kan ta några 
år innan volymen är tillbaka på tidigare nivåer. Det blir dock 
i detta scenario inga långsiktiga negativa effekter i förhållan-
de till hur utvecklingen skulle blivit om pandemin inte hänt.

 
Privatresandet återhämtas snabbt 
I det här scenariet kommer även privatresandet till Göte-
borgsregionen i gång snabbt och det sker inga strukturella 
förändringar i privatresandet som missgynnar resande till 
regionen och boende på regionens hotell. Det finns flera ar-
gument för en sådan utveckling. 

Tillväxten i privatresandet till Göteborgsregionen och 
hotellboende kopplat till detta var mycket stark innan pan-
demin. Tillväxten i belagda hotellrum av privatgäster ökade 
med i genomsnitt sju procent per år i regionen under peri-
oden 2010–2019. 

Det finns sannolikt också ett stort uppdämt behov av att 

resa hos befolkningen i Sverige och hos människor runt om 
i världen. Under det senaste knappa året har dessa möjlighe-
ter varit mycket begränsade. När möjligheterna ges kommer 
därför många att vilja resa igen. Utvecklingen under somma-
ren 2020 i Sverige visade att så fort smittspridningen gick 
ned började svenskarna att resa. Det gjordes främst inrikes 
på grund av de restriktioner som fanns för att resa utrikes. 
Enligt rapporten från Oxford Economics bedöms utgifterna 
för privatresande till och inom Norden vara tillbaka på 2019 
års nivå under 2022 och därefter växa snabbt.

Potential för fler inhemska gästnätter
Långsiktigt är det ekonomi som styr resande och hotell-

boende. Kopplingen mellan köpkraft och ekonomi är mycket 
starkt, vilket innebär att det finns en stor potential för ökat 
privatresande långsiktigt, inte minst internationellt resande.

Skulle pandemin på både kort och lång sikt innebära att 
människor i större utsträckning väljer att turista och resa 
inhemskt och i närområdet istället för att göra längre semes-
terresor behöver det inte innebära några direkta negativa 
effekter för hotellboendet i Göteborgsregionen. Under 2019 
spenderade svenskar runt 70 miljoner gästnätter på hotell 
utomlands medan det endast spenderades 10 miljoner ut-
ländska gästnätter på hotell i Sverige. På ett övergripande 
plan visar det att det finns en mycket stor potential att er-
sätta utländska hotellnätter i Sverige och Göteborgsregionen 
med fler hotellnätter från inhemska gäster. Detta trots att 
en utlandsresa till en annan världsdel kommer att vara be-
tydligt längre och genererar fler gästnätter än en resa inom 
landet. 

Göteborgsregionen skulle också kunna ta marknadsande-
lar bland internationella privatturister i återhämtningsfasen 
då turister i större utsträckning kan komma att föredra de-
stinationer som är mindre tätbefolkade. 

I detta scenario med snabb återhämtning och små struk-
turella förändringar i resandet kommer den positiva utveck-

¹“The Travel & Tourism Outlook for the Nordics”, OXFORD ECONOMICS, 
27/1-2021.Haga erbjuder härliga kvarter för fika och shopping. 

Foto: Peter Kvarnström/Göteborg & Co
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lingen av hotellmarknaden som förutspåddes innan pan-
demin att fortsätta. Efterfrågan på hotellrum kommer att 
öka i takt med föregående tioårsperiod och utbyggnaden av 
hotellmarknaden kommer att vara kraftig och stödja efter-
frågetillväxten. Hotellen i regionen har drabbats hårt under 
pandemin men i detta scenario terhämtar de sig långsiktigt 
utan att det sker någon utslagning av hotell.

Scenario 2.

Långsam återhämtning och stora långsiktiga struk-
turella förändringar i efterfrågan
I det andra scenariot antas det ta längre tid innan såväl olika 
restriktioner som uppmaningar till social distansering tas 
bort fullt ut.  Det leder till att resande inom Sverige och inte 
minst internationellt är begränsat under en längre tid och 
att det tar tid innan det är tillbaka på nivåerna innan pande-
min, om det någonsin sker. 

Detta påverkar också den ekonomiska återhämtningen 
i Sverige negativt och gör att det tar längre tid innan pro-

duktionen i ekonomin bedöms vara tillbaka på nivån innan 
krisen. 

Risk att fysiska möten ersätts med digitala
I det korta perspektivet innebär detta att affärsresandet 
fortsätter att vara begränsat i Göteborgsregionen. Det är en 
konsekvens av att restriktionerna finns kvar under längre 
tid men också för att återhämtningen i ekonomin går lång-
sammare. Återhämtningen på hotellmarknaden i det korta 
perspektivet påverkas i detta scenario också negativt av att 
en del av affärsresandet från innan pandemin inte kommer 

tillbaka efter pandemin. Det finns ett huvudsakligt argument 
för detta.

Det har pågått ett ”naturligt experiment” under pande-
min där digitala möten har fått ersätta fysiska möten i stor 
utsträckning. I detta scenario ersätts en hel del av affärsre-
sandet permanent av digitala möten. Enligt en bedömning 
som presenterades i The Wall Street Journal² finns det en 
risk att mellan cirka 20-40 procent av affärsresandet från 
innan pandemin inte återkommer. Specifikt för affärsresan-
det i Sverige finns en annan bedömning från Global Business 
Travel Association³ som innebär att 2025 har endast 70 pro-
cent av utgifterna för affärsresandet i Sverige återvänt till 
nivån från 2019. Viktigt att poängtera i detta sammanhang 
är dock att många affärsresor är dagsresor som inte ger upp-
hov till hotellboende. Det är sannolikt att dessa resor i större 
utsträckning än resor som ger upphov till övernattningar er-
sätts av digitala möten.

I dessa bedömningar antas att det framför allt är interna 
jobbrelaterade resor inom företag och organisationer som i 
större utsträckning kommer att ersättas av digitala möten. 
Däremot är resor kopplade till säljmöten, kongresser och 
mässor sannolikt svårare att ersätta.

Mindre påverkan på privatresandet
Även återhämtningen i efterfrågan från privatsegmentet 
kommer att påverkas av att restriktioner och uppmaningar 
till social distansering finns kvar. Många av reseanledning-
arna som gör att privatresenärer åker till Göteborgsregionen 
kommer fortsätta ha begränsad tillgänglighet, vilket minskar 
antalet gäster på hotellen i det korta perspektivet.

Till skillnad från affärsresandet är det mindre sannolikt 
att det blir stora långsiktiga negativa effekter på privatresan-
det till regionen. Pandemin skulle möjligen kunna leda till 
att människor fått en mer försiktig syn på resandet, vilket 
skulle kunna betyda att man prioriterar resor i närområdet 

2 “Pandemic Could Cut Business Travel by 36% - -Permanently”, THE WALL 
STREET JOURNAL, 3/12-2020.

3 ”Annual Global Report & Forecast Prospect for Global Business Travel 
2020-2024”, Global Business Travel Association, January 2021.

Foto: Unsplash
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resande i Europa och till Sverige under de senaste tio åren 
har den stora potentialen för fortsatt tillväxt i efterfrågan på 
hotellrum i Sverige och Göteborgsregionen, åtminstone inn-
an pandemin, bedömts komma från utländska gäster. Frå-
gan är dock vilka utländska gäster som kan lockas till Göte-
borgsregionen. Med utländska gäster avses här privatgäster 
då affärsgästernas besök i regionen styrs av andra faktorer 
än hur attraktivt Göteborg är att besöka som turistregion.

Resandet styrs av köpkraft
Det finns ett antal olika övergripande aspekter som har be-
tydelse för att kunna identifiera var potentialen för fler ut-
ländska gäster till regionen finns. 

En första viktig aspekt är att kostnadsläget för turism är 
relativt högt i Göteborgsregionen och Sverige jämfört med 
de flesta andra länderna i Europa. Den generella prisnivån 
för hotell- och restaurangtjänster, som här får ses som ett 
sätt för att jämföra kostnadsläget för turisttjänster, låg en-
ligt Eurostat drygt 30 procent högre i Sverige jämfört med 
snittet i EU 2019. Prisnivån för dessa tjänster i Sverige låg i 
topp tillsammans med Danmark och Finland. 

En andra viktig aspekt är att resande och hotellboende i 
stor utsträckning styrs av köpkraft. Det betyder att efterfrå-
gan på hotellrum i EU från befolkningen i olika länder har 
ett mycket tydligt samband med nivån på inkomsterna som 
befolkningen i dessa länder har. Dessa två aspekter innebär 
sammantaget, föga överraskande, att det är bland länder 
där befolkningen har hög köpkraft som potentialen för fler 
utländska besökare till Göteborgsregionen finns. Ytterligare 
två aspekter av betydelse är avståndet till regionen och stor-
leken på befolkningen i olika länder.

Det är mot den här bakgrunden inte förvånande att anta-
let gästnätter från norska besökare är störst bland de utländ-
ska besökarna. De har hög köpkraft och ett kort avstånd till 
Göteborgsregionen. Dock är befolkningen i Norge relativt li-
ten vilket gör att potentialen för fler gästnätter är begränsad. 

Tyskland och Storbritannien potentiella marknader
Mot utgångspunkt från de aspekter som lyfts fram här be-
döms den största potentialen för fler hotellnätter i regionen 

snarare än utlandsresor och inte minst långa utlandsresor. 
Som redovisades i det positiva scenariot skulle det sannolikt 
inte ha några större negativa effekter på privatresandet till 
regionen. Möjligheten att kompensera bortfallet av utländ-
ska gästnätter med inhemska gästnätter är stor.  

En negativ effekt, åtminstone för staden, skulle kunna 
vara att det har blivit en förändrad syn på typen av resmål. 
Om man i större utsträckning än tidigare vill besöka resmål 
med mindre trängsel och större social distansering skulle 
det kunna påverka stadens hotell negativt. 

Den fortsatt svaga efterfrågan på hotellrum i det korta 
perspektivet fortsätter att pressa hotellen i regionen. Trots 
relativt omfattande stödåtgärder går det inte att driva verk-
samheter långt under normal efterfrågan alltför länge. Det 
egna kapitalet urholkas successivt och uppskov av hyror och 
skatter ska börja betalas. Risken för utslagning av befintliga 
hotell är överhängande.

Om efterfrågan på hotellrum från affärsgäster i Göte-
borgsregionen långsiktigt minskar med 20 till 40 procent 
får det stora konsekvenser på hotellmarknaden i regionen. 
Det skulle innebära ett permanent bortfall i efterfrågan på 
hotellrum på 10–15 procent jämfört med nivån 2019. Bort-
fallet skulle komma i huvudsak under veckodagarna och 
vara utsprida under hela året. 

Även om tillväxten i huvudsak kommit från privatseg-
mentet under lång tid stod affärssegmentet innan pandemin 
för en stor del av volymen belagda hotellrum och en ännu 
större del av intäkterna. Det kommer dessutom att vara 
svårt att fylla bortfallet av efterfrågan under veckodagarna 
och under vinterhalvåret med privatgäster.

Potentialen för utländska hotellgäster
Göteborgs hotellmarknad är till största delen inhemsk. Ut-
ländska gäster står för ungefär 30 procent av gästnätterna 
på Göteborgs hotell och ungefär så har det sett ut under lång 
tid. Antalet utländska gästnätter på Göteborgs hotell stod 
för 1,2 promille av samtliga utländska gästnätter på hotell i 
EU under 2019. Det är en lika stor andel som befolkningen i 
Göteborg utgör av den totala befolkningen i EU.

Mot bakgrund av den starka tillväxten i internationellt 

främst komma från Tyskland och Storbritannien. Det är två 
länder med en nivå på köpkraften i paritet med Sverige, ett 
avstånd till Göteborgsregionen som är relativt kort och till-
sammans en befolkning på 150 miljoner människor. 

Dessa två länder stod 2019 för en tredjedel av samtliga 
utländska gästnätter i EU. Marknadsandelen i Göteborgs 
Stad av utländska gästnätter i EU från dessa två länder var 
relativt låg 2019. Som beskrevs ovan var stadens marknads-
andel av utländska gästnätter totalt i EU 0,12 procent 2019. 
Motsvarande andel för tyska gästnätter var 0,06 procent och 
gästnätter från Storbritannien 0,08 procent. Om Göteborgs 
Stad kunde öka sin marknadsandel till 0,12 procent från 
båda länderna skulle det motsvara 165 000 fler gästnätter 
med utgångspunkt från nivån 2019.

Bara en spårvagnsresa från centrala Göteborg kan man vandra, paddla 
kanot och cykla mountainbike i fantastisk natur. 
Foto: Steampipe Production Studio AB/Göteborg & Co



HOTELLR APPORTEN 2020 - GÖTEBORGSREGIONEN    38

Bilaga 1. Historisk 
utveckling på hotell-
marknaden
Resandet till Sverige ökar i takt med resandet till Euro-
pa. Antalet gästnätter på svenska hotell har ökat kraf-
tigt, där tillväxten i utländska gästnätter varit starkast.

¹Tillväxtverket, 2019, Flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige.

Flest ankomster via flyg till Sverige
Tillväxten i internationella ankomster till Sverige ökade med 
nästan 50 procent under perioden 2010 till 2019, från 5,2 
miljoner till 7,6 miljoner. Den procentuella tillväxttakten är 
därmed i nivå med den för Europa som helhet. 

En stor del av de internationella ankomsterna är via flyg. 
Mellan 2010 och 2019 ökade antalet ankomster till svenska 
flygplatser från utländska besökare från 3,9 miljoner till 7,5 
miljoner, en ökning med 90 procent¹. Viktigt att ha i åtanke 
är att internationella ankomster och utländska ankomster 
till svenska flygplatser inte är samma sak. Bland de utländska 
ankomsterna finns många som endast stannar över dagen 
medan till internationella ankomster räknas enbart de som 
stannar på ett kollektivt boende minst en natt. 

Av de utländska ankomsterna till svenska flygplatser stod 
privatresenärer för drygt 65 procent 2019 och affärsresenä-
rer för knappt 35 procent. Andelen privatresenärer har ökat 
snabbt sedan 2010 då den låg på ca 55 procent. Tillväxten 
av utländska ankomster i privatsegmentet har ökat med i 
genomsnitt 11 procent per år medan motsvarande tillväxt i 
affärssegmentet varit cirka 3,5 procent per år. 

Antalet internationella ankomster till Sverige har ökat snabbt  
och privatresenärerna har svarat för den största tillväxten.  
Foto: Shutterstock
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BILAGA 1. HISTORISK UTVECKLING PÅ HOTELLMARKNADEN

Källa: Tillväxtverket/SCB

DB1.2: Belagda hotellrum på hotell i Sverige,  
olika kundsegment, årlig %-utveckling

DB1.1: Gästnätter på hotell i Sverige, inhemska och  
utländska, årlig %-utveckling

Källa: Tillväxtverket/SCB
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Hotellboendet har ökat kraftigt i Sverige 
Perioden 2010 till 2019 var en period med mycket stark till-
växt på den svenska hotellmarknaden. Antalet gästnätter 
ökade med drygt 12 miljoner, motsvarande en tillväxt på i 
genomsnitt 4,2 procent per år. Tillväxten var något högre för 
utländska gästnätter som ökade med 5,0 procent medan de 
inhemska ökade med 3,9 procent, se diagram DB1.1. 

Hotellmarknaden främst en inhemsk marknad
Den svenska hotellmarknaden är trots detta till stor del en 
inhemsk hotellmarknad där 75 procent av gästnätterna är 
svenska. Det kan jämföras med EU i sin helhet där de in-
hemska gästnätterna var 50 procent 2019. 

Med hänsyn till storleken på befolkningen är hotell- 
marknaden i Sverige lika stor som hotellmarknaden i EU. 
Antalet gästnätter på hotell per capita var 3,9 år 2019, vilket 
var detsamma som för hela EU. Dock var antalet utländska 
gästnätter i Sverige knappt en gästnatt per capita medan den 
var två i EU. Å andra sidan var inhemska gästnätter per capita 
i Sverige nästan tre jämfört med knappt två i EU. 

Som framgår av diagram D4.1 var tillväxten av gästnätter 
under den senaste tioårsperioden betydligt högre jämfört 
med föregående tioårsperiod, 4,2 procent per år jämfört 
med 2,6 procent. 

Turisterna står för tillväxten i efterfrågan
Tillväxten i belagda hotellrum har varit något lägre än till-
växten av gästnätter under perioden 2010 till 2019. Totalt 
ökade antalet belagda rum med drygt 7 miljoner, vilket mot-
svarade en årlig tillväxt om 3,7 procent.

Gästnätterna har vuxit i en högre takt än belagda rum på 
grund av att privatgäster stått för det mesta av efterfråge-
tillväxten, 75 procent av ökningen på 7 miljoner, se diagram 
DB1.2. Då privatgäster, till skillnad från affärs- och konferens- 
gäster, normalt inte bor ensamma på rummet har detta resul-
terat i att antalet gästnätter per belagt rum har ökat.

Hällsnäs Hotell & Konferens i Mölnlycke. 
Foto: Happy Visuals/Göteborg & Co
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Eftersom efterfrågan från privatgäster växt klart snabbare än 
för övriga kundsegment har också andelen av hotellrummen 
som beläggs av privatgäster ökat snabbt. Under 2010 bodde 
privatgäster på 37 procent av alla hotellrum som belades på 
den svenska hotellmarknaden, se diagram DB1.3. Den ande-
len hade ökat till 48 procent 2019. Det innebär att det skett 
ett strukturellt skift på den svenska hotellmarknaden den 
senaste 10-årsperioden där privatturismens betydelse för de 
svenska hotellen har ökat kraftigt.

Högsta beläggningsgraden någonsin 2019
Samtidigt som efterfrågan av hotellrum ökat kraftigt i Sverige 
har också utbudet ökat. Antalet disponibla hotellrum ökade 
mellan 2010 och 2019 med 20 procent, motsvarande cirka 
20 000 hotellrum. 

Eftersom efterfrågan ökat nästan dubbelt så snabbt som 
utbudet så ökade kapacitetsutnyttjandet av hotellrummen. 
Beläggningsgraden på den svenska hotellmarknaden ökade 
från 50 procent 2010 till 58 procent 2018, se diagram DB1.4. 
Det är den högsta beläggningsgrad som uppmätts på den 
svenska hotellmarknaden sedan offentlig statistik började 
produceras i slutet på 1970-talet. Mellan 1978 och 2012 låg 
aldrig beläggningsgraden över 52 procent. 

Tillväxten sker snabbast i storstäderna
Mycket av tillväxten på den svenska hotellmarknaden sker i 
storstäderna. Av den nya hotellrumskapaciteten sedan 2010 
stod de tre storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö) för 
54 procent, vilket innebar att deras andel av det totala utbudet 
ökade från 27 procent 2010 till 31 procent 2019. Under samma 
period stod storstäderna för 45 procent av tillväxten i belagda 
rum, vilket resulterade i att deras andel ökade från 36 till 

BILAGA 1. HISTORISK UTVECKLING PÅ HOTELLMARKNADEN

DB1.4: Beläggningsgrad på hotell i Sverige, 
12-månaders rullande medelvärde, procent

Källa: Tillväxtverket/SCB
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DB1.3: Fördelning av belagda hotellrum på hotell i Sveri-
ge, 12-månaders rullande medelvärde, procent

38 procent. Av 9,9 miljoner utländska gästnätter på hotell 
i Sverige 2019 var 5,6 miljoner, motsvarande 57 procent, 
belagda på hotell i de tre storstadskommunerna. 

Foto: Shutterstock
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Bilaga 2. Benchmark 
mellan fyra städer
Hotellmarknaden i Göteborgs Stad är Sveriges näst största efter 
Stockholm. För att få ett bättre perspektiv på hotellmarknaden i 
Göteborgs Stad jämförs staden med tre andra storstäder. 

Jämförelse mellan Göteborg och andra storstäder
Det är naturligt att jämföra Göteborg med hotellmarknaderna 
i Stockholm och Malmö. Eftersom Göteborg ligger lika nära 
Oslo som Malmö geografiskt och även närmare Oslo än 
Stockholm har även Oslo inkluderats i jämförelsen. 

I detta avsnitt görs jämförelser mellan städerna av nivåer 
och utveckling av de traditionella nyckeltalen för hotell-
marknaden. Endast Göteborgs Stad och inte hela regionen 
ingår i jämförelsen. 

Några basfakta om städerna
Inledningsvis redovisas några övergripande basfakta om  
städerna som kommer att användas i vissa av jämförelserna. 
Vid utgången av 2019 var befolkningen 974 000 i Stockholm, 
579 000 i Göteborg, 344 000 i Malmö och 681 000 i Oslo, se 
diagram DB2.1. Det innebar att befolkningen var 68 procent 
större i Stockholm än i Göteborg och befolkningen i Göteborg 
var 68 procent större än i Malmö. 

Antal sysselsatta (dagbefolkningen) var 709 000 i Stock-
holm, 369 000 i Göteborg , 192 000 i Malmö och 491 000 i 

Oslo. Det innebar att antalet sysselsatta var 96 procent fler i 
Stockholm än i Göteborg respektive 95 procent fler i Göteborg 
än i Malmö. 

Relationen mellan befolkning och arbetsmarknad var 
densamma mellan Stockholm och Oslo. Av det kan slutsatsen 
dras att huvudstädernas arbetsmarknader är klart större i 
förhållande till befolkning än Göteborgs. Göteborg i sin tur 
har en klart större arbetsmarknad i förhållande till befolk-
ning än Malmö. 

95% 
FLER SYSSELSATTA I GÖTEBORGS  

KOMMUN ÄN I MALMÖ KOMMUN

Grand Hôtel, Stockholm.
Foto: Magnus Mårding

Källa: SCB & Statistisk Sentralbyrå (Norge)
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i Göteborg och Malmö är likartad där den enda större skill-
naden är att andelen sysselsatta i tillverkningsindustrin är 
större i Göteborg. Stockholm skiljer sig dock åt från de två 
övriga städerna genom en betydligt större andel sysselsatta 
inom näringsgrenarna Information och kommunikation, 
Bank och försäkring samt Företagstjänster. 

Dessa tre näringsgrenar, som är 
stora i Stockholm, är de grenar som 
har högst konsumtion av hotelltjänster 
per sysselsatt i Sverige. Det är mot den 
bakgrunden sannolikt en förklaring 
till skillnaden. Stockholm skiljer sig 
också åt i förhållande till de två andra  
städerna genom att andelen sysselsat-
ta inom den privata sektorn är större 
och andelen sysselsatta i den offentliga 
sektorn är mindre.

Stor skillnad i privatmarknad mellan städerna
När det gället belagda rum av privatgäster per invånare är 
skillnaden större mellan städerna. Belagda rum av privat-
gäster per invånare var högre i Stockholm än i Göteborg, 3,2 
per invånare jämfört med 1,9 i Göteborg, se diagram DB2.2. 
I Göteborg var motsvarande antal något högre än i Malmö 
där nivån var 1,7 belagda rum av privatgäster per invånare. 
I Oslo var antalet 2,4.

En förklaring till Stockholms större privatmarknad är att 
en större stad naturligt har ett större utbud, större bredd 
av attraktioner och andra besöksanledningar. Det förklarar 
dock inte varför  skillnaden är så pass liten mellan Göteborg 
och Malmö. Skillnaden i befolkning mellan Göteborg och 
Malmö är ju densamma som mellan Stockholm och Göte-
borg. Malmös läge med närhet till Köpenhamn och Kastrup 
kan nog anses ge en konkurrensfördel som gör att Malmö 
står sig väl jämfört med Göteborg trots att det är en klart 
mindre stad med ett generellt mindre utbud. 
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DB2.2: Relativa jämförelser av belagda hotellrum i fyra 
städer 2019, antal

Göteborg är en mindre hotellstad än huvudstäderna
Jämförelsen av storleken på storstädernas hotellmarknader 
kan göras på olika sätt. Dels i absoluta tal, dels med hänsyn 
till befolkning och antalet sysselsatta.

I Stockholm belades 6,1 miljoner hotellrum 2019, i Gö-
teborg 2,4 miljoner, i Malmö 1,3 miljoner och i Oslo 3,6 
miljoner rum. Stockholm hade 150 procent fler belagda rum 
än Göteborg, som i sin tur hade 90 
procent fler än Malmö. Fördelningen 
av belagda rum mellan privatsegmentet 
och affärs- och konferenssegmentet 
var likartad mellan städerna där respek- 
tive segment står för ungefär hälften 
var.  

Företagsmarknadens relativa 
storlek
Ytterligare en intressant jämförelse är 
huruvida det finns någon skillnad i hur 
många rum av affärs- och konferensgäster som beläggs i för-
hållande till arbetsmarknadens storlek i respektive stad. Det 
ger en uppfattning om hur många hotellnätter näringslivet 
och den offentliga sektorn genererar i de olika städerna. Det 
är ett grovt mått då rum som genereras av kongresser och 
mässor inte direkt kan kopplas till det lokala näringslivet 
eller till den offentliga sektorn i kommunen. 

Antalet belagda rum av affärs- och konferensgäster per 
sysselsatt uppgick till 4,2 i Stockholm, 3,9 i Oslo, 3,5 i Göte-
borg och 3,6 i Malmö, se diagram DB2.2. Göteborg har alltså 
minst antal belagda rum av affärs- och konferensgäster per 
sysselsatt, även om skillnaderna mellan städerna är relativt 
små. 

Olika näringslivsstruktur påverkar efterfrågan
Skillnaderna beror bland annat på olikheter i näringslivs-
struktur mellan städerna då olika näringsgrenar genererar 
olika många hotellnätter per sysselsatt. Näringslivsstrukturen 

1,9 rum 
SÅ MÅNGA HOTELLRUM PER INVÅNARE  

BELADES AV PRIVATGÄSTER I  

GÖTEBORGS STAD 2019.

Story Hotel Studio Malmö i västra hamnen.
Foto: Skanska

BILAGA 2. BENCHMARK MELLAN FYRA STÄDER

Bild på Stockholm, Malmö, 
Oslo, hotell eller stadsbild
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BILAGA 2. BENCHMARK MELLAN FYRA STÄDER

DB2.3: Utveckling av belagda hotellrum i fyra städer, 
index dec 2010=100, 12-månaders rullande medelvärde
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Lägre tillväxt i Göteborg 
Tillväxten i belagda hotellrum de senaste tio åren har varit 
klart högst i Malmö av de fyra städerna, följt av Stockholm 
och Oslo. Göteborg har haft lägst tillväxt under perioden, se 
diagram DB2.3. Tillväxten i Malmö har varit hela 50 procent 
högre än i Göteborg. Den genomsnittliga årliga tillväxten i 
Malmö var 5,4 procent jämfört med 3,7 procent i Göteborg. 
Viktigt att komma ihåg är att tillväxten på 3,7 procent per år 
i Göteborg är mycket bra i ett historiskt perspektiv. 

Den största delen av tillväxten i belagda rum under peri-
oden stod privatsegmentet för i samtliga städer. I Stockholm 
stod privatsegmentet för 80 procent av tillväxten, följt av 
Malmö och Oslo med 72 procent och sedan Göteborg med 
knappt 70 procent. Skillnaden i den totala tillväxten i be-
lagda rum mellan Göteborg och de övriga städerna handlar 
till största delen om skillnader i tillväxt från privatsegmentet. 
Sett till tillväxten i efterfrågan från affärs- och konferens-
segmentet så var tillväxten i Göteborg i nivå med både 
Stockholm och Malmö.

Med fler rum hade Göteborg haft högre tillväxt
Den lägre efterfrågetillväxten från privatsegmentet i Göteborg 
jämfört med övriga städer beror troligtvis på flera orsaker. 
En viktig orsak, som lyftes i föregående avsnitt, var att till-
växten i Göteborg har begränsats av ett för litet utbud av 
hotellrum. I de övriga tre städerna har utbudet ökat dubbelt 
så mycket som i Göteborg, vilket har ökat möjligheterna att 
tillgodose den växande efterfrågan, se diagram DB2.4. 

Vi bedömer att Göteborg under perioden 2017 till 2019 
kunnat haft en tillväxt i belagda rum som legat 10 procent 
högre om det skett en utbyggnad av hotellrumskapaciteten. 
Dock har den mindre kapacitetsutbyggnaden inneburit att 
hotellmarknaden i Göteborg haft en mer positiv utveckling 
på hotellmarknadens viktigaste nyckeltal under perioden.

Färre nya rum gav rekord i beläggningsgraden
Konsekvensen av en stark tillväxt i efterfrågan och en be-
gränsad tillväxt i utbud är att det har varit fullt på hotellen i 
Göteborg under många dagar. Under 2019 var beläggnings-

DB2.4: Utveckling av disponibla hotellrum i fyra städer, 
index dec 2010=100, 12-månaders rullande medelvärde

graden över 90 procent under 71 av årets dagar, nästan 20 
procent av samtliga dagar under året, se diagram D5.10 i 
kapitel 5. Man kan utgå från att hotellen i centrala Göteborg 
ofta varit fullbelagda dessa dagar. 

Beläggningsgraden i Göteborg var också högst i slutet på 
perioden med 72,5 procent 2019, vilket är den högsta nivån 

som uppmätts i staden sedan den offentliga hotellstatisti-
ken började produceras i slutet på 1970-talet, se diagram 
DB2.5. Före 2017 hade beläggningsgraden i Göteborg aldrig 
legat över 70 procent. Samtidigt ska noteras att beläggnings- 
graderna i samtliga storstäder ligger högt trots en kraftig 
utbyggnad av hotellrumskapaciteten i de övriga städerna. 

DB2.5: Beläggningsgrad på hotellrum i fyra städer,  
procent, 12-månaders rullande medelvärde

72,5%
BELÄGNINGSGRADEN I GÖTEBORG 2019
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Grand Hotel i Oslo.  
Foto: VisitOSLO/Didrick Stenersen Källa: Tillväxtverket/SCB & Statistisk Sentralbyrå (Norge)

DB2.6: Nivå på snittpris på hotellrum i fyra städer, index 
dec 2010=100 (SEK Oslo), 12-månaders  
rullande medelvärde

Källa: Tillväxtverket/SCB & Statistisk Sentralbyrå (Norge)
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Högst tillväxt i snittpriset i Göteborg
Det är relativt stora skillnader i snittpriset på hotellrum mellan 
de fyra städerna, se diagram DB2.6. Snittpriset i Göteborg är 
i stor sett detsamma som i Oslo, uttryckt i svenska kronor, 
och låg på 1 111 kronor 2019. Snittpriset i Stockholm låg cirka 
120 kronor högre än i Göteborg medan det i Malmö låg hela 
260 kronor lägre. 

Utvecklingen av snittpriset per hotellrum har varit bättre 
i Göteborg, framförallt i förhållande till Malmö, men ock-
så i förhållande till Stockholm, se diagram DB2.7. Jämfört 
med Oslo är dock skillnaden liten. Jämfört med Malmö har 
utvecklingen varit klart bättre hela perioden medan skillna-
den mellan Stockholm och Göteborg har skett från 2017 och 
framåt.

Två faktorer bakom högre prisutveckling i Göteborg
Det är i huvudsak två faktorer som ligger bakom den bättre 
utvecklingen av snittpriset i Göteborg. 

Den första är den betydligt kraftigare utbyggnaden av ho-
tellrumskapaciteten i Stockholm och Malmö som redovisa-
des i diagram DB2.4. Från 2016 har hotellrumskapaciteten 
i Malmö och från 2017 i Stockholm ökat snabbt medan den 
i stort sett varit oförändrad i Göteborg. Även om belägg-
ningsgraden har legat högt både i Malmö och Stockholm så 
har prisutvecklingen påverkats negativt av utbyggnaden. En 
kraftig kapacitetsutbyggnad ger hårdare konkurrens om gäs-
terna och som en följd en svagare prisutveckling. 

Den andra faktorn som har betydelse är att det har varit 
en svagare utveckling av privatsegmentet i Göteborg än i 
Stockholm och Malmö. Det har en positiv inverkan på snitt-
priset då privatsegmentet generellt är mer priskänsligt. När 
privatsegmentets andel av de belagda hotellrummen ökar 
så har det därmed en dämpande effekt på utvecklingen av 
snittpriset.

DB2.7: Utveckling av snittpris på hotellrum i fyra städer, 
SEK (NOK Oslo), 12-månaders rullande medelvärde
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DB2.8: Nivå på RevPAR på hotellrum i fyra städer, SEK, 
12-månaders rullande medelvärde

DB2.9: Utvecklingen av RevPAR på hotellrum i fyra stä-
der, index dec 2010=100 (NOK Oslo),  
12-månaders rullande medelvärde

Källa: Tillväxtverket/SCB & Statistisk Sentralbyrå (Norge) Källa: Tillväxtverket/SCB & Statistisk Sentralbyrå (Norge)
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Göteborg hade också snabbast tillväxt i RevPAR
Nivån på RevPAR i Göteborg 2019 passerade Oslos uttryckt 
i svenska kronor och har tydligt närmat sig nivån i Stockholm. 
Nivån låg på 805 kronor i Göteborg 2019, vilket var 80 kronor 
lägre än i Stockholm men 220 kronor högre än i Malmö, se 
diagram DB2.8. 

Eftersom Göteborg haft den bästa utvecklingen av såväl 
beläggningsgrad som snittpris av de fyra städerna under pe-
rioden har Göteborg också haft den klart bästa utvecklingen 
av RevPAR, se diagram DB2.9. 

Totalt har RevPAR ökat med 33 procent mellan 2010 
och 2019, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt på 3,2 
procent. Av ökningen kan 40 procent tillskrivas förbättrad 
beläggningsgrad och 60 procent ett högre snittpris.

Tillväxttakten var under perioden dubbelt så snabb som i 
Stockholm och tre gånger snabbare än i Malmö. Effekten har 
varit att RevPAR i Göteborg gått från att vara 79 procent av 
Stockholms RevPAR 2010 till 91 procent 2019.

DB2.10: Fördelning av belagda rum över årets  
månader på hotell i fyra städer 2019, procent

Mindre andel utländska gäster i Göteborg
Som beskrivits tidigare i rapporten är en trend när det gäller 
hotellboendet i Europa att tillväxten i gästnätter är betydligt 
högre för utländska gäster. För framtida tillväxt är det bland 
de utländska besökarna som den stora potentialen för till-
växt på hotellmarknaden finns. 

I diagram DB2.11 visas andelen av utländska gäster i de 
fyra städerna. Stockholm har störst andel följt av Oslo. Gö-
teborg och Malmö hade samma andel 2019, 30 procent. Den 
tydliga trend mot större andel utländska gäster som kan ses 
i EU syns inte i dessa fyra nordiska städer. 

Utvecklingen av utländska gästnätter i de svenska städerna 
ska tolkas med viss försiktighet. Orsaken är att under några 
år var det relativt många gästnätter som rapporterades med 
nationalitet okänd till SCB. Dessa redovisades dock i statis-
tiken som om de var utländska gästnätter. Det gav då en viss 
överskattning av andelen utländska gästnätter. Nu ska dock 
problemet var i stort sett åtgärdat.

DB2.11: Utveckling av utländska gästnätter på hotell i 
fyra städer, procent, 12-månaders rullande  
medelvärde
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Bilaga 3. Definitioner
Definitioner

• Disponibla hotellrum: Disponibel hotellrumskapa-
citet avser antalet tillgängliga rum multiplicerat med 
antal öppethållandedagar. 

• Belagda hotellrum: Belagda hotellrum avser det 
totalt antalet sålda rum en specifik period.

• Gästnätter: Gästnatt är varje natt en gäst tillbringar 
på ett hotell. Det totala antalet gästnätter mäts över en 
specifik period. 

• Beläggningsgrad (uttrycks i procent): (Belagda 
rum/Disponibla rum)*100

• Snittpris (uttrycks i kronor): Logiomsättning/Be-
lagda rum

• RevPAR (uttrycks i kronor): Står för intäkt per 
disponibelt hotellrum och beräknas på följande sätt: 
Snittpris x Beläggningsgrad

• CAGR: Mäter den årliga genomsnittliga tillväxten över 
en specifik tidsperiod.

Bilden visar uppträdande under Göteborgs Kulturkalas/EuroPride 2018 på 
Götaplatsen. Foto: Studiografen/Göteborg & Co
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Göteborg & Co. Analys & Omvärld bevakar utvecklingen 
inom turism generellt. Verksamheten syftar till att skapa 
väl underbyggda beslutsunderlag.

Vid frågor, synpunkter och idéer som rör den här rapp- 
orten vänligen kontakta Bernadett Pakucs, analytiker på av-
delningen Analys & Omvärld på Göteborg & Co. 
bernadett.pakucs@goteborg.com
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Rapporten är framtagen av Annordia på uppdrag av Göteborg & Co 
och Business Region Göteborg. Göteborg & Co är ett bolag som ägs 
av Göteborgs Stad, vars uppdrag är att få fler att upptäcka och välja 
Göteborg. Annordia är en av Sveriges ledande rådgivningsbyråer 
för investeringar och utveckling av hotellfastigheter.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i 
Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Orga-
nisationen ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom 
åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv.
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