
V ad roligt att du läser Destination Halmstads årsrapport av gästnätter för 
2018! Min förhoppning är att den ska ge dig en bättre bild av var turis-
men och besöksnäringen i Halmstad befinner sig idag och hur vi står oss 

i förhållande till andra destinationer. Den ger även en utblick i vår snabbt föränd-
rande omvärld, med en inblick i vilka utmaningar och möjligheter som väntar för 
besöksnäringen i Halmstads kommun de närmaste åren.
Trevlig läsning!

Johan Larsson Jufvas, Projektledare Omvärld & Relationer, Destination Halmstad
E-post: johan.larsson.jufvas@halmstad.se
Mobil: 073-049 35 01
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Vad finns i backspegeln? 

Halmstad har i snart ett århundrade varit en av Sveriges populäraste sommarstäder och byggt 
varumärket kring sol, bad och vidsträckta stränder. Den inhemska turismen har varit dominerande, 
med västra Småland som vår främsta marknad. Sommarveckorna har stått för en mycket stor del av 
intäkterna för många av Halmstads besöksnäringsföretag, och campingkapaciteten i kommunen är 
betydligt större än i andra kommuner i samma storlek. För Halmstads kommun är turismen viktig 
och bidrar till att göra Halmstad mer attraktivt för besökare, företag och invånare. 

Sommarturismen har gett Halmstad unika fördelar, men det har också gjort att vi inte upplevt 
samma utvecklingsbehov som andra destinationer. Under 2000-talet har det globala resandet ökat 
exponentiellt. I Sverige har både regioner och destinationer arbetat med att utveckla sina produkter 
och göra dem attraktiva för utländska besökare. Det har gjort att turismkonsumtionen i Sverige har 
mer än fördubblats sedan millennieskiftet och andelen turismkonsumtion av utländska besökare 
har ökat från 26 % till 42 %. Inom de närmsta åren väntas den utländska konsumtionen bli större 
än den svenska. 

Halmstad och Halland i stort har under perioden inte lyckats hänga med i internationaliseringen och 
ta del av ökningen av utländska turister. 2017 var de internationella besökarna i Halmstad bara 
10 %, mot 25 % nationellt. Och när det totala antalet gästnätter i Sverige har ökat med 15 % 
sedan 2010 så har gästnattsutvecklingen i Halmstad stått helt stilla. 

För att vända den utvecklingen har mer offentliga resurser (både kommunalt och regionalt) satsats 
på att utveckla reseanledningarna i Halmstad och Halland för den svenska och de internationella 
marknaderna, med målet att skapa ökat samarbete mellan alla aktörer och förlänga säsongen. Ett 
exempel på detta är Halmstads besöksnäringsstrategi, Strategi 2030, som togs fram inför 2018. 

 

Hur var 2018? 

• Totalt antal gästnätter i Halmstad: 728 043 (+9,1%) 
• Svenska gästnätter: 652 185 (+7,3%) 
• Internationella gästnätter: 75 858 (+27,9%) 
• Fördelning gästnätter per boendeform i Halmstad: Hotell 49%, camping 45%, 

vandrarhem: 6%. 
 

2018 innebar ett rejält trendbrott för gästnattsutvecklingen i Halmstad med en ökning på 
9,1 % jämfört med 2017. Totalt gjordes 728 043 gästnätter under året, vilket är den högsta 
noteringen sedan gästnattsmätningarna i Halmstad startades 2008. Mest positivt är att de 
internationella gästnätterna ökade med 28 %, med positiv utveckling på våra tre huvudmarknader 
Norge (+25 %), Tyskland (+23 %) och Danmark (+5,3 %). 

Sist i detta kapitel kan du läsa mer om hur gästnattstatistiken mäts och vilka slutsatser man kan dra 
av den. 
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Hur mycket påverkade Bordtennis-VM? 

Bordtennis-VM stod för en fjärdedel av gästnattsökningen under 2018. Evenemanget pågick 
29 april-6 maj 2018 och blev en stor succé som genererade rejäla intäktsökningar för 
besöksnäringen utanför högsäsongen och framför allt för hotellanläggningarna. Totalt sett 
genererade VM ungefär 15 000 gästnätter på en veckas tid för Halmstads boendeanläggningar. 
Det är ungefär 2% av årstotalen och utgör 25 % av ökningen under 2018. 

Effekten på internationella gästnätter är större, med uppskattningsvis 11 000 internationella 
gästnätter under VM, vilket motsvarar 15% av årstotalen och två tredjedelar av ökningen under 
2018. Viktigt att poängtera är att VM främst bidrog till att öka gästnätterna från många mindre 
marknader, då över 100 olika nationaliteter deltog i VM. Evenemanget påverkade i låg grad 
årstotalen på våra tre största internationella marknader, Norge, Tyskland och Danmark. 

Bordtennis-VM genererade främst gästnätter på hotell, och påverkade i låg grad camping och 
vandrarhem. Att Halmstad inte har något internationellt evenemang i samma storlek under 2019 
kommer troligen främst märkas på internationella gästnätter, och definitivt på våra mindre 
utländska marknader. Klart är att VM gav ökad internationell kännedom om Halmstad, vilket ger 
förutsättningar för långsiktigt positiva effekter.  

 

Varför ökar svenska gästnätter? 

• Svenska gästnätter, Halmstad: 652 185 (+7,3%) 
• Halland: 2 424 598 (+4,3%)   
• Sverige: 45 171 193 (+2,6%) 

De svenska besökarna är vår viktigaste grupp och de utgör nästan 90 % av våra besökare. 
Fritidsbesökarna som genererar stora intäkter under sommaren, och affärsbesökarna som möjliggör 
för våra hotellanläggningar att hålla öppet året runt och genererar även intäkter för övriga delar av 
besöksnäringen, som restauranger och detaljhandel. 

2018 blev ett trendbrott för svenskarnas resande, där utlandsresandet minskade för första gången 
under 2000-talet. Samtidigt ökade antalet inhemska gästnätter med 2,6 %. Trendbrottet förklaras 
med den svenska kronans fallande värde, den varma och soliga svenska sommaren samt en 
växande klimatmedvetenhet bland svenska resenärer. 

Glädjande nog är utvecklingen i Halmstad under 2018 starkare än både den regionala och 
nationella. De tre sommarmånaderna stod för drygt hälften av ökningen, procentuellt sett var 
ökningen större övriga delar av året. Detta pekar på en stark utveckling inte bara för 
sommarturismen utan även för affärsbesökare.  
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Varför ökar internationella gästnätter? 

• Internationella gästnätter, Halmstad: 75 858 (+27,9%) 
• Halland: 273 830 (+9,1%)   
• Sverige: 45 171 193 (+2,6%) 

Två stora internationella evenemang utanför högsäsongen, Kattegattledens internationella 
genombrott samt en svag krona tror vi främst ligger bakom ökningen. Här följer en analys av de 
största marknaderna. Notera att antalet gästnätter på många av de utländska marknaderna är låga, 
och därför blir de procentuella förändringarna mer dramatiska. Norge, Danmark och till viss del 
Tyskland är de utländska marknader som Destination Halmstad och Region Halland främst 
marknadsför sig mot. 

Norge: 15 318 (+25,2%) 

De norska gästnätterna gjordes till 60 % på camping och ökade starkt där under 2018. Samtidigt 
ökar även gästnätterna på hotell, där Norge nu är nära samma nivåer som Danmark. Våra norska 
besökare liknar väldigt mycket de svenska. Nära hälften av gästnätterna görs i juli månad och 
Hallands sandstränder är en viktig reseanledning. Den varma sommaren, en svag svensk valutakurs, 
och ökad miljömedvetenhet är förklaringar till ökningen – tillsammans med stor exponering i 
norska medier av PR-insatser, bland annat med Kattegattleden. Vår norska målgrupp finns i Oslo-
området. 

Tyskland: 15 131 (+22,6%) 

Två tredjedelar av våra tyska gäster bor på camping, där gästnätterna ökade med 36 %. 
Hotellövernattningarna är bara drygt 3 000, och minskade med 18 % under 2018. Samtidigt mer 
än fördubblades övernattningarna på vandrarhem, från 500 till 1 000. Gästnätterna är väl utspridda 
under hela sommarhalvåret och utan en riktig topp i juli. Den främsta reseanledningen är natur- 
och matupplevelser och här finns en stor potential för inlandsturismen då våra småländska 
grannregioner i Kronobergs och Jönköpings län tillsammans hade 200 000 tyska gästnätter 2018. 
Vår målgrupp finns i norra Tyskland, och är främst medelålders och äldre par. Kattegattledens 
popularitet är en viktig förklaring till ökningarna på den tyska marknaden. 

Danmark: 8 167 (+5,3%) 

Våra danska gäster övernattar i stor utsträckning på hotell, där de är största utländska marknad 
med över 6000 gästnätter 2018, men antalet var oförändrat jämfört med 2017. Den totala 
ökningen 2018 står istället främst campingen som ökade med 60 %, från 800 till 1250.  

Danmark är den marknad som främst bidrar till att jämna ut säsongen. De danska gästnätterna är 
mycket väl spridda över hela året och består av affärsbesökare och weekendturister. 
Sommarbesökarna lockas inte av våra stränder, utan av naturupplevelser som Kattegattleden och 
vandring i inlandet. I södra Hallands inland finns även en stark bas av danska torpägare som är 
viktiga ambassadörer på den danska marknaden. Våra danska gäster finns främst i Själland, men 
framöver väntas marknaden på Midtjylland växa när färjeförbindelsen mellan Grenå/Århus och 
Halmstad smygstartar 2020. Den väntas på sikt locka fritidsresenärer i båda riktningarna och 
öppnar stora möjligheter för besöksnäringen i Halmstad. 
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Nederländerna: 3 250 (-1,6%) 

Främst en campingmarknad där drygt av 2 000 gästnätterna gjordes 2018. Nästan alla gästnätter 
görs under de tre sommarmånaderna, men är jämnt fördelade. Cykelturismen dominerar och 
Kattegattleden utsågs 2018 till Europas bästa cykelled på en mässa i Utrecht, vilket gav stor medial 
uppmärksamhet i Nederländerna.  

USA: 2 122 (+69,5%) 

Den kraftiga ökningen av amerikanska gästnätter 2018 är genomgående för hela Halland, men är 
mycket större än för andra svenska regioner och riket i sin helhet. Bordtennis-VM och styrkelyfts-
VM genererade tydliga ökningar, men även sommarmånaderna ökade markant. Det strategiska 
läget mellan Oslo och Köpenhamn kan vara en faktor eftersom rundresor i flera länder är vanliga 
för amerikanska Europaresor. De amerikanska gästnätterna görs i mycket hög utsträckning på 
hotell. Eftersom ökningen är så kraftig finns också risk för att vissa av gästnätterna är 
felrapporterade och egentligen har en annan nationalitet. 

Storbritannien: 2 566 (-6,1%) 

Var tidigare nästan enbart hotellgäster, men under året minskade dessa med 900 nätter, samtidigt 
som gästnätterna på vandrarhem ökade i nästan samma storlek, från 100 till 800. Basen är dock 
fortfarande troligen affärsgäster utanför högsäsong.  

Finland: 1 627 (-1,5%) 

Domineras av hotellnätter, troligen en majoritet affärsbesökare. 

Kina: 1 589 (+603%) 

Ökningen består endast av besökare i samband med Bordtennis-VM. En svårarbetad marknad i 
övrigt då de flesta kineser reser med helpension i Sverige och i låg grad konsumerar lokalt.  

Schweiz: 1 645 (-9,5%) 

Hälften av gästnätterna gjordes i juli. Jämnt fördelat mellan hotell och camping. Troligen är 
Kattegattleden attraktiv för sommarturister även här. Här kan det också finnas en risk att de 
sammanblandats med svenska gäster i rapporteringen. 

 

 

Polen: 1 177 (-50,8%) 

Här finns en stor andel gästarbetare som bor i kommersiella boenden, vilket påverkas av vilka större 
byggprojekt som pågår. Väldigt få gästnätter under sommarmånaderna. 

Fler internationella marknader: 

• Frankrike 823 (-2,0%)  
• Italien: 884 (+0,9%) 
• Belgien: 443 (+17,8%) 
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• Spanien: 425 (+63,5%)  
• Ryssland: 380 (+265%) 
• Indien: 99 (-23,3%)  

Övriga nationaliteter: 20 212 (+83,4%) 

En stor del av ökningen här beror på Bordtennis-VM, som hade deltagare från över 100 olika 
nationer. Högst troligt kommer det ske kraftiga minskningar här under 2019. Men många av VM-
besökarna var mycket nöjda med sin vistelse i Halmstad och detta kan generera ökningar från 
denna kategori på sikt. Här finns ytterligare en osäkerhetsfaktor då detta segment består av ett 
stort antal hotellgäster där nationaliteten inte registrerats. 
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Hotell 

• Totalt: 354 570 (+9%) 
• Sverige: 310 194 (+8%) 
• Utlandet totalt: 44 376 (+21%) 
• Danmark: 6049 (-2%) 
• Norge: 5529 (+18%) 
• Tyskland: 3375 (-18%) 
• USA: 1794 (+47%) 
• Storbritannien: 1637 (-36%) 
• Kina: 1402 (+523%) 

Gästnattsutvecklingen på hotell har haft en positiv trend de senaste åren, men 2018 innebar 
ytterligare ett lyft med en ökning på nästan 30 000 gästnätter. Två tredjedelar av dessa var svenska 
gästnätter, med stor spridning över hela året. Detta är mycket glädjande då svenska gästnätter på 
hotell utgör basen för tillväxt utanför högsäsongen. De utländska gästnätterna ökar snabbare än de 
svenska, vilket i sig är väldigt positivt då potentialen är stor här på sikt. Läs mer om de olika 
nationaliteterna i avsnittet utländska marknader ovan. 

De större hotellanläggningarna mäter dagligen hotellnätter, beläggning och nyckeltal i tjänsten 
Hotel Trends. SCB mäter flera av dessa nyckeltal månadsvis, men inkluderar då alla 
hotellanläggningar med minst nio bäddar. Därför skiljer sig årsresultatet här från Hotel Trends. 

• Disponibla rum: 379 534 (+4%) 
• Total beläggning: 59% (+2%) 
• Beläggning vardagar: 64% (+1%) 
• Beläggning helg: 52% (+2%) 
• Logiintäkt per belagt rum: 1192 SEK (+2%) 
• RevPAR: 698 (+5%)  

SCB uppdaterade inför 2018 anläggningsregistret och några mindre hotellanläggningar lades till, 
därav kapacitetsökningen. Trots fler rum förbättrades beläggningen både vardagar och helg, sett 
till helåret. Logiintäkten per belagt rum står sig väldigt bra jämfört med andra destinationer i södra 
Sverige. Nyckeltalet RevPAR är logiintäkten per tillgängligt rum, där var ökningen i Halmstad ännu 
starkare, och står sig mycket väl jämfört med de flesta större städer i södra Sverige. Resultatet 2018 
målar upp en bild av att Halmstads hotellanläggningar sammantaget står sig starkt jämfört med 
andra destinationer. 

 

Camping 

• Gästnätter: 329 152 (+8,5%) 
• Sverige: 303 317 (+7,0 %) 
• Utlandet totalt: 25 835 (+ 29,6%) 
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Gästnätterna på camping visar upp en positiv tendens 2018, som dessutom följer utvecklingen på 
andra boendeformer där svenska marknaden ökar, men ökningen är ännu kraftigare på utländska 
marknader. Troliga förklaringar är den varma och soliga sommaren, samt Kattegattledens 
succéutveckling med ökad cykelturism, inte minst internationellt. 

2018 blev ett trendbrott för den svenska marknaden som varit vikande under flera år, samtidigt 
som våra två största internationella marknader, Tyskland och Norge, ökade med 38 respektive 29 
procent. Den fjärde största marknaden, Danmark är bara en tiondel så stor som Tyskland, men 
ökade med 60 % 2018. Trean Nederländerna backade 15 %. 

Campinganläggningarna och SCB har under flera år haft problem med rapporteringen av 
gästnätter, därför ska resultatet ses med större försiktighet än hotellsegmentets. Men bilden som 
gästnattsstatistiken ger för 2018 överensstämmer med campinganläggningarnas samlade bild av 
utvecklingen.  

 

Vandrarhem 

• Totalt: 44 321 (+15,0%) 
• Sverige: 38 674 (+8,2%) 
• Internationellt: 5 647 (+99,6%) 

Gästnätterna på vandrarhem är den tredje största boendeformen efter hotell och camping och 
utgör cirka 6% av totalen. Ökningarna här är dock snabbare än både camping och hotell, och allra 
mest intressant är att de internationella gästnätterna fördubblats under 2018. Detta tror vi i hög 
grad speglar det växande intresset för naturturism, där Kattegattleden och vårt inland är de 
starkaste produkterna. Här följer en genomgång av de största internationella marknaderna på 
vandrarhem:  

• Tyskland: 1186 (+121,7%) 
• Danmark: 860 (+9,1%) 
• Storbritannien: 808 (+963,2%) 
• Norge: 720 (+40,1%) 
• Polen: 456 (-17,2%) 
• Nederländerna: 279 (+615,4%) 

 

Varför mäter vi gästnätter? 

På nationell och regional nivå mäts besöksnäringens utveckling både i turismkonsumtion och 
kommersiella gästnätter. På lokal nivå finns endast resultat för kommersiella gästnätter. 
Gästnattsstatistik ger inte en exakt och heltäckande bild av besöksnäringens utveckling i Halmstad, 
men det ger en god fingervisning om utvecklingen. 

Gästnattstatistik rapporterar alla kommersiella boendeanläggningar med minst fem rum eller nio 
bäddar (hotell, camping, vandrarhem, stugbyar samt kommersiella stugor och lägenheter). Målet är 
att beräkna faktiska övernattningar, som ofta skiljer sig en del från boendeanläggningarnas 
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mätetal, där man ofta mäter sålda rum, stugor eller platser och de intäkter de ger. Med hjälp av 
gästnattstatistik finns det möjlighet att uppskatta besökarnas totala dygnskonsumtion, inte bara 
den som sker på boendeanläggningen. 

Turismstatistiken tas fram av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Tillväxtverket. 

 

Hur står vi oss mot andra destinationer? 

Halmstad: 728 043 (+9,1%) 

Kommuner med över 100 000 invånare: 

• Helsingborg: 787 289 (+2,1%) 
• Jönköping: 798 860 (-2,7%) 
• Linköping: 584 295 (+8,2%) 

Samtliga dessa tre städer har större hotellkapacitet än Halmstad, och betydligt lägre 
campingkapacitet - och är mindre beroende av sommarturism. 

Närliggande destinationer: 

• Falkenberg: 793 467 (+8,8%) 
• Varberg: 814 255 (+1,2%) 
• Båstad: 294 514 (+11,9%) 

Falkenberg och Varberg är större campingdestinationer än Halmstad, men har betydligt mindre 
hotellkapacitet. Båstad har liknande fördelning mellan hotell och camping som Halmstad, men har 
en klart lägre totalkapacitet. 

Regionalt och nationellt: 

• Halland: 2 698 428 (+4,8%) 
• Sverige totalt: 60 856 874 (+3,7%) 

Gästnätterna Halmstad ökar för första gången på länge snabbare än rikssnittet, även för Halland är 
2018 ett trendbrott där gästnätterna ökar mer än riket i stort. Det kan tolkas som att de regionala 
insatserna varit framgångsrika och har även haft effekt även i Halmstad.  
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Vad kan vi vänta oss av framtiden? 
När det gäller framtiden finns ju som vi alla vet inga hundraprocentigt säkra prognoser. Men 
genom att analysera det som hänt och vad som händer just nu, så går det att göra kvalificerade 
gissningar om vår närmaste framtid. Jag lägger här fram sju spaningar för oss här i Halmstad under 
de kommande fem åren, som alla tar avstamp i den omvärldsanalys som följer därefter. 

1. Fler utländska besökare 

Antalet utländska besökare i Sverige kommer öka under de kommande tio åren, och de långväga 
besökarna från ”nya marknader” kommer bli fler de närmaste åren. Men för att vi i Halmstad ska 
kunna ta ifatt det vi tappat de senaste 20 åren krävs att dessa besökare är så nöjda att de 
rekommenderar Halmstad i sina egna nätverk och skapar snöbollseffekter.  

2. Naturturismen är ett tillväxtområde  

Till följd av den digitala stressade livsstilen och ökad miljömedvetenhet har naturturism växt snabb i 
takt, inte minst bland internationella besökare. Stora satsningar görs nationellt, och även i Halland 
där cykelturismen längs Kattegattleden exploderade under 2018. I Halmstad pågår flera projekt för 
att utveckla både cykel- och vandringsleder, vilket skapar nya möjligheter för våra naturturister att 
stanna längre. Naturturismen är ett tillväxtområde de kommande fem åren. 

3. Ökad efterfrågan på paketerade erbjudanden  

Vi upplever tidspressen som ett allt större problem i vardagen, trots att teknikutvecklingen 
paradoxalt nog ska ”spara” oss tid. Därför ställer vi högre krav på våra resor, att de är effektiva och 
samtidigt ger oss kvalitetstid och avkoppling. De destinationer och företag som kan erbjuda 
individualiserade och paketerade reseupplevelser av hög kvalitet kommer att ha en 
konkurrensfördel. 

4. Det personliga mötet blir centralt i reseupplevelsen  

Digitaliseringen ökar effektiviteten i våra liv, men minskar också den mänskliga kontakten i 
vardagen. Under resor på nya platser, där våra kontaktnät är kraftigt begränsade, blir det 
personliga mötet en stor del av poängen med att resa. Platser och sevärdheter finns tillgängligt 
överallt i sociala medier, men det personliga mötet blir unikt och ger reseupplevelsen en extra 
dimension. Att som frontpersonal ge ett personligt bemötande och det lilla extra i värdskapet blir 
en avgörande konkurrensfördel. 

5. Ökad omsättning från skandinaviska klimatturister 

Svenskar, danskar och norrmän reser ofta och lägger en stor del av sin resebudget på långresor. Vi 
skandinaver har generellt varit klimatmedvetna i vår vardag, men i lägre utsträckning i vårt resande. 
Nu sker en markant attitydförflyttning och flera undersökningar visar att allt fler skandinaver 
överväger att flyga mindre, samtidigt som intresset för tågsemester ökar snabbt. Troligtvis kommer 
vi istället lägga mer pengar på våra resor inom Skandinavien. Antalet svenska besökare har stått still 
de senaste åren, men de kan få ny fart av klimattrenden under de närmsta åren. 
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6. Affärsresenärer är ovärderliga trots lägre potential 

De svenska privatresenärernas konsumtion ökar årligen med 4%, medan affärsresenärernas bara 
ökar med 2%. Halmstads affärsresenärer är främst inhemska, och deras konferenser och möten 
påverkas i högre grad av konjunkturläget. Många företag arbetar med att minska resor för att 
begränsa sin miljöpåverkan, och teknisk utveckling ger också minskat behov av fysiska affärsmöten. 
Trots detta är affärsresenärer, strategiskt sett, en mycket viktig målgrupp för Halmstad de 
kommande åren. De bidrar kraftigt till att jämna ut säsongen genom att de i stort sett uteslutande 
besöker Halmstad under september till maj och möjliggör för många boendeanläggningar att 
kunna hålla öppet året runt. Det är också viktigt att komma ihåg att Halland är under stark tillväxt, 
och kommer få fler invånare, företag och därmed även en växande marknad av affärsresenärer i 
regionen. 

7. Ökad omsättning viktigare än fler gäster 

Trots att vi idag främst räknar antalet gästnätter, så är det långsiktigt viktigare att öka 
omsättningen hos våra gäster. Vi har inte boendekapacitet för att klara av att fördubbla 
turismomsättningen till 2030 enbart på intäkter från övernattning. Nyckeln ligger i att få våra 
gäster att spendera mer på aktiviteter mat och shopping och, gärna paketerade tillsammans med 
övernattning. Destination Halmstad arbetar på att hitta effektiva sätt att mäta turismomsättningen, 
då vi idag tyvärr inte har en heltäckande modell. 

 

Omvärldsanalys 
Globala prognoser 

Världsutvecklingen är fylld av konflikter där inte minst hoten om eskalerande handelskrig är ett 
överhängande hot för den globala ekonomiska utvecklingen. Men hoten påverkar i lägre grad 
prognoserna för den globala turismen. I de många snabbt växande asiatiska och afrikanska 
ekonomierna ökar medelklassen exponentiellt och med dem även antalet potentiella globala 
resenärer. I Kina har till exempel bara 10 % av befolkningen pass, men intresset för att resa 
utomlands växer snabbt. Resandet till och inom Europa förutspår World Tourism Organisation en 
årlig tillväxt på 2,3 % fram till 2030. 

Tillväxten i den svenska ekonomin väntas plana ut under de kommande åren, och den årliga BNP-
tillväxten väntas stabilisera sig kring 1,5 procent fram emot 2023, enligt Konjunkturinstitutet. 
Samtidigt väntas kronans värde fortsatt ligga på en låg nivå. Bostadsmarknaden har avkylts de 
senaste åren vilket har minskat risken för en bostadsbubbla. 

Vi är mitt i förändringen 

Under flera års tid har omvärldsanalytiker och experter förutspått att en rad globala drivkrafter som 
digitalisering, globalisering, klimatförändringar, som radikalt kommer förändra vår värld, hur vi lever 
våra liv – och hur vi reser. Men de flesta av dessa förändringar ligger inte längre i framtiden, de sker 
just nu, och vi har inget annat val än att anpassa oss till en snabbt föränderlig verklighet. 
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AI, Internet of Things och plattformar tar över 

Den digitala revolutionen har redan förändrat våra besökares boknings- och resebeteende i 
grunden och vi lever nu i en ständigt uppkopplad värld som nästan hela målgruppen kan ta del av 
via sina smartphones. Fasen ”Internet of Things”, när våra ägodelar också blir uppkopplade, är i full 
gång. 2020 väntas 34 miljarder enheter vara uppkopplade, allt ifrån klockor till hushållsapparater. 
Automatiseringen inom besöksnäringen går också i rasande fart, inte minst inom bokningstjänster 
och resesajter vars artificiella intelligens hela tiden växer. 

I princip hela vår målgrupp använder numera smartphones, och deras internetanvändning 
domineras av stora internationella plattformar, som Google, Facebook, Instagram, och Tripadvisor, 
medan våra egna plattformar (hemsidor, appar mm) får svårare att nå fram till våra potentiella 
besökare. 

Ökat tempo i våra liv 

Den digitala revolutionen är tänkt att förenkla våra liv och ge oss mer tid till annat, men paradoxalt 
nog upplever vi snarare att stressen ökar, eftersom teknikutvecklingen gör att vi kan hinna med 
ännu mer saker på samma tid som tidigare. Vi är konstant uppkopplade, och känner också en 
förväntan från vår omgivning att också svara på meddelanden i inkorgen eller i sociala medier 
direkt, snarare än när vi har tid. När tempot i våra liv skruvas upp ökar behovet av att koppla ifrån 
och koppla av på vår fritid. 

Vi lever längre 

Den tekniska utvecklingen påverkar inte bara hur vi lever våra liv, den påverkar också hur länge vi 
lever. Den globala demografiska profilen förändras snabbt tack vare förbättringar inom sjukvården, 
samtidigt som barnafödandet minskar. Detta skapar en stor tillväxt i åldersgruppen 60+, en grupp 
konsumenter som är friskare, vill leva aktivt och dessutom har god ekonomi. 

Vi lever globalt 

Globaliseringen har varit en drivkraft som påverkat våra liv i många decennier, men den har 
accelererats av den digitala utvecklingen. Ett exempel är hur E-handeln fullständigt förändrar 
affärsmodellerna för detaljhandeln och därmed också våra städer. Samtidigt effektiviseras 
affärsmodeller i en global värld, och skapar ökat välstånd och blir därmed också en katalysator för 
ökat resande. 

Globaliseringen är inte smärtfri vilket vi ser i form av motrörelser som nationalism och 
protektionism. Men trots försöken att stänga ute omvärlden, kvarstår faktumet att vi som individer 
tvingas förhålla oss till en global världsbild med stora och komplexa hot, men med lika stora och 
komplexa möjligheter. 

Klimathotet har blivit verkligt 

I decennier har klimathotet växt, för att på senare år bli den största frågan i globala forum. Nu 
märks också en förändring på individnivå och hos en allt större grupp i västvärlden har 
medvetenheten tagit steget till ändrat beteende, vilket även påverkar vårt resande. Många stora 
destinationer börjar nu också uppleva massturismen som ett problem, med trängsel, nedskräpning, 



  SIDA 14 AV 14 

ökat slitage på kulturarv med försämrade attityder från invånare gentemot besökare. Detta har på 
vissa platser resulterat i turistskatter och att besöksmål stängs ner. 

Kraven på hållbarhet inom turismen i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet kommer öka. Våra 
konsumenter vill ha unika, kvalitativa reseupplevelser medan massturismen får allt sämre rykte. 
Samtidigt leder urbaniseringen till att värdet av naturupplevelsen höjs, som inte behöver storslaget 
utan bara erbjuda lugn och ro. De företag som klarar av att paketera dessa hållbara reseupplevelser 
kommer sannolikt också kunna ta bättre betalt för dessa. 

Källor: Karios Future, Visit Swedens trendrapporter, Fakta om svensk turism 2017, Resebarometern. 
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