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Turismen i Helsingborg 
sommaren 2018
Varm VM-sommar med SM-vecka och 
jubilerande Eskilscup
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Hur gick sommaren 2018 för turismen i Helsingborg?
Efter flera år av tillväxt så sjönk antalet gästnätter 
något i Helsingborg, liksom de gjorde nationellt 
och regionalt. Enligt SCB och Tillväxtverkets preli-
minära siffror var det totala antalet gästnätter på 
stadens hotell, vandrarhem och campingar under 
juni till augusti 302 150, en minskning med 4,8 
procent mot sommaren 2017. 

De preliminära siffrorna kommer dock att justeras 
och de senaste åren har vi sett ganska så stora 
lokala skillnader mellan de preliminära och slut-
giltiga siffrorna. För Helsingborgs del skiljde det 
över 20 000 gästnätter under sommarmånaderna 

2017, motsvarande över 6 procent. Detta innebar 
att en preliminär liten minskning vändes till slut-
giltiga rekordsiffror. Även för 2018 kommer de 
slutgiltiga siffrorna högst troligt att justeras upp 
när samtliga anläggningars siffror har inhämtats 
och justerats, det slutgiltiga utfallet kommer först 
i april 2019.

I väntan på det slutgiltiga utfallet ses trenden tyd-
ligt om man jämför med sommarmånaderna ett 
par år tillbaka, där siffrorna för sommaren 2018 
ligger betydligt högre. 
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Med 235 791 gästnätter var svenskar de vanligaste 
övernattande gästerna med råge. Antalet var dock 
en minskning mot fjolåret med 3,7 procent, en lik-
nande utveckling som för Skåne och riket, som 
bägge minskade med 2,6 respektive 4,0 procent. 
Att det totala antalet gästnätter minskar är därmed 
framförallt på grund av de minskade svenska gäst-
nätterna, vilket gäller både för Helsingborg, regio-
nalt och nationellt.

Stadens hotell var den boendeform som stod för 
flest kommersiella gästnätter under sommaren, 
med över 228 000 övernattningar. Preliminärt gjor-
des därmed över 75 procent av samtliga kommer-
siella övernattningar på någon av stadens 21 hotel-

lanläggningar. Övriga 74 000 gästnätter gjordes på 
stadens vandrarhem och camping.

Samtidigt övernattar en stor del av besökarna utan-
för den officiella statistiken. Inom dessa icke-kom-
mersiella gästnätter ryms bland annat besök hos 
släkt och vänner samt företeelser som Airbnb. 
Beteckningen icke-kommersiella är något miss-
visande då exempelvis även privata bostadsför-
medlare, gästhamnar och ställplatser för husbilar 
inkluderas som icke-kommersiella boendeformer. 
Exempelvis hade Råå hamn över 2 700 gästnätter i 
hamnen och över 850 gästnätter på sina ställplat-
ser, något som inte räknats in i de officiella kom-
mersiella gästnätterna.

Helsingborg 235 791 -3,7% 66 359 -8,3% 302 150 -15 120 -4,8%
Skåne 1 868 683 -2,6% 640 613 2,5% 2 509 296 -34 369 -1,4%
Sverige 18 138 353 -4,0% 7 732 722 4,5% 25 871 075 -417 129 -1,6%
Familjen Helsingborg 636 664 2,4% 159 555 4,8% 796 219 21 976 2,8%

Stockholm 1 445 716 3,2% 1 696 093 4,8% 3 141 809 122 142 4,0%
Göteborg 955 025 1,1% 526 653 0,0% 1 481 678 10 120 0,7%
Malmö 405 274 -5,5% 222 250 3,6% 627 524 -15 907 -2,5%

Halmstad 316 624 -11,9% 34 891 1,3% 351 515 -42 414 -10,8%
Jönköping 256 320 -4,0% 88 972 -8,2% 345 292 -18 650 -5,1%
Linköping 139 503 5,3% 48 028 1,8% 187 531 7 863 4,4%
Norrköping 220 522 -6,0% 42 844 3,6% 263 366 -12 509 -4,5%
Umeå 148 600 -9,3% 63 557 -1,3% 212 157 -16 053 -7,0%
Uppsala 162 052 15,0% 44 657 -19,4% 206 709 10 411 5,3%
Örebro 164 907 -17,5% 100 292 8,6% 265 199 -26 925 -9,2%

Städer med motsvarande befolkning

De tre storstäderna
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Över 75 procent av samtliga kommersiella övernattningar gjordes på någon 
av stadens 21 hotellanläggningar.
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Internationella gästnätter
De internationella gästnätterna sjönk under som-
maren 2018 med 8,3 procent, till totalt 66  359. 
Dessa siffror ska dock ställas mot att 2017 var 
ett rekordår för de internationella gästerna, där de 
internationella sommarsiffrorna ökade med 21,9 
procent – jämför vi istället 2018 års siffror mot 
2016 så innebär det en ökning med 14,5 procent. 
Som en påminnelse är siffrorna för 2018 prelimi-
nära, de slutgiltiga siffrorna för 2017 skiljde som 
jämförelse med ytterligare 1 685 motsvarande 2,4 
procent.

Som en jämförelse ökade de internationella gäst-
nätter med 2,5 procent för Skåne och 4,5 procent 
för Sverige för sommaren 2018. 

De tyska besökarna står för nära 18 procent, eller 
nära 11 900, av det totala antalet kommersiella 
utländska gästnätter. I toppen år efter år återfin-
ner vi även danska besökare, samt Norge, Stor-
britannien, Nederländerna och USA. Totalt stod 
dessa sex nationaliteter för nära 50 procent av de 
internationella gästnätterna. Andelen internatio-
nella besökare stod med 22 procent av de totala 
antalet gästnätter för mer än var femte gästnatt i 
Helsingborg under sommarmånaderna.

Nationalitet Antal

Tyskland 11 865

Danmark 6 508

Norge 4 527

Storbritannien 3 461

Nederländerna 3 404

USA 2 910

Schweiz 1 707

Finland 1 701

Kina 1 303

Belgien 1 300

Länder med flest  
internationella gästnätter

  Norden  
(exklusive Sverige)

Övriga Europa  
(exklusive Norden)

Övriga världen  
(exklusive Europa) Total

Juni 3 884 10 721 5 582 20 187
Juli 5 222 11 558 9 526 26 306
Augusti 3 692 10 042 6 132 19 866
Total 12 798 32 321 21 240 66 359

Antalet internationella gästnätter per månad fördelat på ursprung

Andelen internationella besökare 
står med 22 procent av det totala 
antalet gästnätter för mer än var 
femte gästnatt.

1/5

De tyska besökarna stod för nära 18 
procent, eller nära 11 900, av det totala 
antalet kommersiella utländska  
gästnätter under sommaren.

18 %
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Hotellsommaren 2018
Sommarmånaderna innebär högtryck på Helsing-
borgs hotell – så även 2018. Beläggningsgraden 
på stadens hotell har under sommarmånaderna 
legat på totalt 81,1 procent, vilket är en hög siffra 
både historiskt och i jämförelse nationellt. Belägg-
ningen är 0,8 procentenheter högre än föregående 
sommar och är betydligt högre än Skånesnittet på 
71,3 procent samt rikssnittet på 65,4 procent. Det 
står sig mycket väl i jämförelse med andra större 
städer och bland rikets största städer är det en-
dast Göteborg som har en högre beläggning un-
der sommarmånaderna. 

Sett till den genomsnittliga logiintäkten per belagt 
rum under sommaren landade siffran för Helsing-
borg på 937 kronor, vilket är högre än Skånesnittet 
på 929 kronor men lägre än rikssnittet på 1 028 
kronor. Snittintäkten per belagt rum inom Sveri-
ges tio största städer låg på 944 kronor, exklude-
rat de tre storstäderna på 893 kronor.
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Helsingborg 937 4,7% 81,1% 0,8
Skåne 929 5,0% 71,3% 0,8
Sverige 1 028 2,5% 65,4% -0,3
Familjen Helsingborg 1 033 4,3% 71,3% 0,8

Stockholm 1 242 1,2% 78,2% 1,0
Göteborg 1 150 1,3% 81,5% 2,5
Malmö 802 5,2% 75,1% -0,7

De tre storstäderna

Städer med motsvarande befolkning

Halmstad 1 297 4,1% 71,5% 0,0
Jönköping 865 -1,5% 69,4% -2,7
Linköping 811 -5,1% 56,8% -3,3
Norrköping 1 073 -7,6% 65,2% -1,2
Umeå 754 -4,4% 56,1% -8,9
Uppsala 842 6,5% 61,8% -0,5
Örebro 788 -3,9% 67,7% -5,9
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Hotellsommaren 2018  
(juni-augusti)

Bland rikets största städer är 
det endast Göteborg som har 
en högre beläggning under 
sommarmånaderna.
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Helsingborg - inte bara en sommarstad
Summerar vi turiståret 2018 fram till och med au-
gusti ser det fortsatt bra ut för Helsingborg. Pre-
liminärt 565 846 gästnätter hittills i år innebär en 
ökning med 0,3 procent, vilket är blygsamt men får 
ställas i relation till de något sämre sommarsiff-
rorna. För perioden januari till maj så ökade anta-
let gästnätter med 4,4 procent, vilket är glädjande 
då det främst är utanför sommarmånaderna som 

det finns utrymme att växa när framförallt hotell-
marknaden är relativt mättad under sommaren. 

Trots en minskning under sommarmånaderna så 
har resultatet hittills i år inneburit totalt 1 535 fler 
gästnätter. Under samma period, januari till au-
gusti, ökade Skåne med 3,5 procent och Sverige 
ökade med 2,9 procent.

 0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti

Svenska gästnätter Internationella gästnätter Totala gästnätter

Antal gästnätter i Helsingborg, januari-augusti 2018

  Svenska  
gästnätter

Internationella  
gästnätter

Totala  
gästnätter

Totala gästnätter,  
förändring mot 2017

Januari 24 348 10 937 35 285 1 063 

Februari 28 114 10 821 38 935 -866 

Mars 36 899 14 263 51 162 2 432 

April 44 380 12 694 57 074 1 297 

Maj 55 707 16 954 72 661 4 205 

Juni 55 808 20 187 75 995 -6 455 

Juli 114 024 26 306 140 330 1 149 

Augusti 65 959 19 866 85 825 -9 814 

Antal gästnätter i Helsingborg, januari-augusti 2018

Ökade antalet gästnätter 
med under perioden januari 
till maj.

4,4 %
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Fortsatt stark beläggning på stadens hotell
Den totala beläggningsgraden för stadens hotell 
har hittills under året (januari-augusti) varit 69,1 
procent, en ökning med 1,7 procentenheter mot 
samma period föregående år och en bra bit över 
både snittet för både Skåne och riket, på 61,7 pro-
cent respektive 58,5 procent. Jämför vi med andra 
större städer i Sverige så är det endast Göteborg 
och Stockholm som har en högre beläggning hit-
tills i år, där den genomsnittliga beläggningsgra-
den bland de tio största städerna är 66,4 procent. 

Den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum är 
hittills i år 889 kronor, vilket är en bit lägre än både 
för Sverige och Skåne. Den genomsnittliga logiin-
täkten bland de tio största städerna är 966 kronor, 
och 917 om vi räknar bort de tre storstäderna.
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Helsingborg 565 846 0,3 1 535 69,1 1,7
Skåne 4 427 611 3,5 148 759 61,7 1,5
Sverige 45 686 312 2,9 1 270 747 58,5 -0,1
Familjen Helsingborg 1 347 513 8,6 106 455 58,4 0,3

Stockholm 6 678 339 3,4 222 107 69,9 -1,4
Göteborg 2 951 686 1,2 35 536 71,6 0,4
Malmö 1 318 124 2,6 32 810 68,3 2,3

Halmstad 583 979 4,4 24 564 61,7 3,4
Jönköping 588 933 -3,1 -19 065 58,4 -1,4
Linköping 394 677 6,5 24 001 56,7 -2,1
Norrköping 438 592 -2,1 -9 529 56,9 0,1
Umeå 457 079 -3,5 -16 452 56,9 -4,6
Uppsala 453 912 5,4 23 176 60,9 -1,9
Örebro 509 365 -1,5 -7 751 64,5 -2,6

De tre storstäderna

Städer med motsvarande befolkning
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NÅGOT ATT PLOCKA UT?

Gästnätter och beläggningsgrand 
januari-augusti 2018
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Det tuffar på
För att summera de preliminära siffrorna så har 
det, än så länge, varit ett bra år för besöksnäring-
en i Helsingborg med fortsatt höga siffror. De pre-
liminära siffrorna visar en liten minskning under 
sommaren och en marginell ökning hittills under 
året. Sett till en längre period har turismen i Hel-
singborg haft en stadig tillväxt och trenden är tyd-
ligt uppåtgående oberoende av var årets siffror 
landar.

Under 2017 genomfördes nära 771 000 kommersi-
ella övernattningar på stadens hotell, vandrarhem 
och campingar, vilket innebär att Helsingborg pla-
cerar sig på plats nio bland Sveriges kommuner. 
Det är den högsta siffran någonsin och en ökning 
med närmare 1,3 procent, eller 9 678, jämfört med 
2016. Sedan 2012 har det skett en kraftig ökning 
av antalet kommersiella gästnätter i Helsingborg 
med över 38 procent. Med 13,5 procent av det 
totala antalet kommersiella gästnätter stod Hel-
singborg för något mer än var åttonde gästnatt i 
Skåne under 2017.

Satsningen på att utveckla Helsingborg som en 
attraktiv destination på den internationella mark-
naden har fallit väl ut, baserat på den markanta 
ökningen av internationella gästnätter under de 
senaste åren. Tråkigt nog har de internationella 
gästnätterna minskat något under 2018 hittills, 
men detta måste ses mot ett rekordår under 2017. 
Samtidigt står sig beläggningen på hotellen både 
för sommaren och jan-aug mycket väl mot både 
Skåne och riket.

Av Helsingborgs besökare är 82,2 procent nöjda 
eller mycket nöjda med besöket generellt sett, en-
ligt en undersökning från våren 2018. Att Helsing-
borg har en bra atmosfär, har ett brett utbud av 
sevärdheter och ett brett utbud av mat och dryck 
är påståenden som de som besökte Helsingborg 
instämmer mest i och därmed det som bidragit 
mest till nöjdheten.
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Kontakta oss gärna vid frågor: 
Emma Håkansson 
Turism- & destinationsutvecklingschef
emma.hakansson@helsingborg.se
070-2085603

82,2 %

Källor:
Inkvarteringsstatistik HSVC,  
Tillväxtverket/SCB
Varumärkesanalys –Turista i Sverige,  
Mantap Global AB

Vi ser fram emot att välkomna många nya  
besökare till Helsingborg framöver!

mailto:emma.hakansson%40helsingborg.se?subject=

