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Fortsatt stark ökning av turismen i Helsingborg under 2018

2018 blev ännu ett starkt år för besöksnäringen i Helsingborg. Antalet nationella besökare ökade 
rejält och både övernattningarna på hotellen och det totala antalet gästnätter var fler än någonsin 
tidigare. Dessvärre minskade de internationella gästnätterna något mot året innan, men detta får 
ses i ljuset av en stark ökning de senaste åren. 

Ett axplock från 2018

Guide Helsingborg
Under 2018 lanserades Guide Helsingborg 
som innehåller ett tjugotal guidade turer i 
Helsingborg. Guiden uppdateras och vidareut-
vecklas kontinuerligt och har i skrivande stund 
runt 10 000 nedladdningar.

Drömljus
Under februari fylldes Helsingborg med spek-
takulära ljusspel, totalt ett 40-tal installationer 
på olika platser i staden. Antalet besökare på 
Drömljus uppskattades till runt 315 000 under 
de tio dagarna. 

WKNDbyHBG
Under våren lanserades en större WKND-kam-
panj med syfte att locka svenska besökare 
till Helsingborg. Kampanjen innehöll en film, 
onlinetest och roadshow med fina resultat. 
Missade du filmen kan du se den här. 

Internationell marknadsföring
Under 2018 har vi haft 81 journalister och 20 
researrangörer på besök i vår region. På två år 
har därmed antalet pressresor närapå fördubb-
lats. Ett resultat av det är till exempel artikeln i 
holländska Elle om Wallåkra Stenkärlsfabrik.

Influencers sprider bilden av regionen 
internationellt
Under 2018 presenterades ett innovativt sätt 
att marknadsföra regionen. Via #MakeItSkåne 
i samarbete mellan Familjen Helsingborg och 
Tourism in Skåne bjöds internationella influen-
cers in för att på egen hand uppleva destinatio-
nen. Ett tjugotal influencers spred berättelser, 
bilder och videos till över 800 000 följare i sina 
kanaler.

Eskilscupen 50 år
Eskilscupen, en av Sveriges största fotbollstur-
neringar gick av stapeln för 50:e gången i Hel-
singborg. Varje år deltar cirka 13 000 spelare 
fördelat på 700 lag i turneringen. Eskilscupen 
2019 spelas 1-4 augusti. 

Kirurgveckan
I slutet på augusti anordnades Kirurgveckan 
som värvats av Helsingborg Convention och 
Event byrå till Helsingborg. 1 400 delegater 
konfererade i fem dagar på Helsingborg Arena 
och spenderade i storleksordning sju miljoner 
kronor i Helsingborg.

SM-veckan
Jätteevenemanget SM-veckan lockade när-
mare 6 000 deltagare i Helsingborg under en 
het julivecka. Evenemanget uppskattades av 
många och beräknas ha genererat över 100 
miljoner kronor i turismekonomi. 

315 000
uppskattades antalet  

besökare på Drömljus till 
under de tio dagarna. 

https://www.youtube.com/watch?v=dfMV75r3-j0
https://www.elle.com/nl/preview/eyJpZCI6IjZhNTk2MmZjLWRhMmYtNGFhNi05ODEzLTU0ODU3NTY3YmRmOCIsInR5cGUiOiJjb250ZW50IiwidmVyc2lvbiI6MCwidmVyc2lvbmVkIjpmYWxzZSwidmVyc2lvbl9jcmVhdGVkX2F0IjoiIn0=/
https://www.elle.com/nl/preview/eyJpZCI6IjZhNTk2MmZjLWRhMmYtNGFhNi05ODEzLTU0ODU3NTY3YmRmOCIsInR5cGUiOiJjb250ZW50IiwidmVyc2lvbiI6MCwidmVyc2lvbmVkIjpmYWxzZSwidmVyc2lvbl9jcmVhdGVkX2F0IjoiIn0=/
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Trenden med ökade antalet gästnätter fortsatte under 2018

Under 2018 genomfördes över 787 000 kom-
mersiella övernattningar på stadens hotell, 
vandrarhem och campingar. Det är den högsta 
siffran någonsin och en ökning med närmare 
2,1 procent, över 16 000, jämfört med 2017. 
Sedan 2012 har det skett en ökning av antalet 
kommersiella gästnätter i Helsingborg med 
hela 41 procent. 

Ökningen av antalet gästnätter i Helsingborg 
under 2018 var lägre än för Sverige, som ökade 
med 3,7 procent, och lägre än för Skåne, som 
med över 6 miljoner övernattningar ökade med 
5,5 procent. Med 13 procent av det totala anta-
let kommersiella gästnätter stod Helsingborg 
för något mer än var åttonde gästnatt i Skåne 
under 2018.
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Stadens hotell var den boendeform som stod 
för flest kommersiella gästnätter under 2018, 
med över 641 000 övernattningar. Detta mot-
svarar att över 80 procent av samtliga kom-
mersiella övernattningar gjordes på någon av 
stadens 21 hotellanläggningar, med övriga på 
stadens vandrarhem och camping. Samtidigt 
består en stor del övernattningar av icke-kom-
mersiella gästnätter, bland annat genom före-

teelser som Airbnb samt besök hos släkt och 
vänner. Beteckningen icke-kommersiella är 
något missvisande då exempelvis även privata 
bostadsförmedlare, gästhamnar och ställplat-
ser för husbilar inkluderas som icke-kommer-
siella boendeformer. Det finns dock i nuläget 
ingen insamlad gällande statistik för dessa 
boendeformer.

Översikt kommersiella gästnätter 2018

Kommun Sverige
Norden 
utom  

Sverige

Europa 
utom  

Norden

Världen 
utom  

Europa
TOTALT

Förändring 
jämfört 

2017  
(absoluta 

tal)

Förändring 
jämfört  

2017 (%)

Förändring 
nationella 
gästnätter 

jämfört 
2017 (%)

Förändring 
interna-
tionella 

gästnätter 
jämfört 

2017 (%)

Sverige 45 171 193 4 945 003 6 456 535 4 284 143 60 856 874 2 173 673 3,7 2,6 7,2

Skåne 4 541 042 356 866 776 861 374 312 6 049 081 312 856 5,5 3,3 12,6

Helsingborg 608 324 32 980 82 600 63 385 787 289 16 297 2,1 3,7 -2,9

Familjen 
Helsingborg 1 429 259 101 095 164 422 78 758 1 773 534 154 806 9,6 9,6 9,4

De tre storstäderna

Stockholm 5 329 048 505 330 1 968 132 2 130 583 9 933 093 366 569 3,8 0,2 8,3

Göteborg 2 908 189 379 424 498 798 475 372 4 261 783 67 379 1,6 1,3 2,3

Malmö 1 352 864 130 286 294 035 193 775 1 970 960 92 488 4,9 1,2 14,2

Städer med motsvarande befolkningsmängd

Halmstad 652 185 25 291 31 740 18 827 728 043 60 996 9,1 7,3 27,9

Jönköping 639 337 38 004 82 897 38 622 798 860 -22 540 -2,7 -2,2 -4,7

Linköping 463 681 16 210 45 190 59 214 584 295 44 304 8,2 10,2 1,2

Norrköping 523 749 26 882 37 406 21 272 609 309 6 844 1,1 0,7 3,6

Umeå 548 372 56 441 44 513 34 174 683 500 7 970 1,2 -2,2 17,8

Uppsala 548 130 20 892 67 989 29 660 666 671 36 795 5,8 13,7 -19,7

Örebro 563 067 83 230 46 813 49 211 742 321 32 137 4,5 0,5 19,4

Källa: Tillväxtverket/SCB

80 %
av samtliga kommersiella över-
nattningar gjordes på någon av 
stadens 21 hotellanläggningar.
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Hur fördelar sig gästnätterna över året?

Sommarmånaderna är de mest turistintensiva 
månaderna i Helsingborg där juli dominerar 
stort med nära 142 000 gästnätter. Jämfört 
med 2017 så ökade det första halvåret med 12 
600 gästnätter, medan andra halvåret ökade 
med 3 700. Maj var den månad som ökade 
mest, med över 5 500, medan juni minskade 
med nära 5 800 mot motsvarande månad året. 

De två grannmånaderna balanserar därmed ut 
varandra ganska så väl. Glädjande är att peri-
oden januari-april ökade med över 3 200 per 
månad i snitt, samt oktober-december med 2 
700 i snitt. Att vintermånaderna ökar visar tyd-
ligt på hur Helsingborg alltmer blir en åretrunt-
destination, med attraktiva besökstillfällen för 
både privat- och affärsresenärer året runt.
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En stad att återvända till

Under 2018 genomfördes en nationell under-
sökning om de mest populära turistdestina-
tionerna av destinationsnätverket SNDMO, 
Swedish Network of Destination Management 
Organisations. Fokus låg på varumärkeskän-
nedom och besökarnöjdhet, och resultaten 
visade bland annat på att upplevelsen av att 
staden har en bra atmosfär är det viktigaste 
vid val att semesterort, följt av att människor-
na i staden har ett trevligt bemötande och att 
staden är promenadvänlig. Starkt efterfrågat 
är även ett brett utbud av mat och dryck samt 
ett brett utbud av sevärdheter. Vid valet av 
destination bestämmer varannan svarande 
baserat på egna erfarenheter, följt av att familj 
eller vänner bor där vilket även närapå varan-
nan svarade, medan en fjärdedel bestämde sig 
baserat på rekommendation.

Generellt i undersökningen sticker de tre 
storstäderna ut, där många olika reseanled-
ningar både i tjänst och på fritiden lockar, men 
Helsingborg hamnar högt därefter på de flesta 
frågor. På frågan vilka städer man har turistat 

i under de senaste tio åren svarade nära 30 
procent att de besökt Helsingborg, fjärde mest 
efter de tre storstäderna bland 31 efterfrå-
gade destinationer. Bilden av Helsingborg är 
i undersökningen väldigt positiv, och staden 
sticker väl ut mot motsvarande städer och 
andra större turistorter. Staden får bäst betyg i 
upplevelsen av sevärdheter, utbud av mat och 
dryck samt en bra atmosfär, där runt en tred-
jedel svarade att staden väl eller mycket väl 
motsvarade förväntningarna.
 
Glädjande är också att varannan svarande upp-
lever att Helsingborg överträffade förväntning-
arna man hade på staden. Totalt 82,2 procent 
av de som senast besökte Helsingborg är 
nöjda eller mycket nöjda 
med besöket generellt 
sett. Helsingborg är 
även den stad som fjär-
de flest har uppgett att 
man mycket troligt kom-
mer att turista i år, efter 
de tre storstäderna.  
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Varifrån kommer turisterna i Helsingborg?

Antalet utländska gästnätter under 2018 mins-
kade något till nära 179 000, vilken innebar en 
minskning med 2,9 procent motsvarande strax 
över 5 000 gästnätter. Minskningen måste 
dock ställas mot att antalet utländska gästnät-
ter mellan 2016 och 2017 ökade rekordartat 
med drygt 28 000 eller 17,9 procent. Därmed 
är 2018 års siffror trots minskningen de näst 
högsta någonsin och fortsatt 70 000 fler än 
2012, en ökning med runt 64 procent på sex 
år. För Sverige ökade antalet internationella 
gästnätter med 7,2 procent och för Skåne med 
hela 12,6 procent.

De tyska besökarna minskade något mot 
föregående år men står fortsatt för nära 12 
procent, runt 21 100, av det totala antalet 
kommersiella utländska gästnätter. I toppen 
år efter år återfinner vi även danska besökare, 
som stadigt ökat de senaste åren till 19 500 
gästnätter, samt Storbritannien, Norge och 
Nederländerna. Antalet amerikanska besökare 
ökade kraftigt under året, med strax över 2 000 
gästnätter, medan ryska turister på ett par år 
minskat kraftigt från över 8 000 till knappa 2 
000 gästnätter och nu ligger först på fjortonde 
plats över flest besökare.
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De svenska turisterna utgör strax över 77 
procent av gästerna på hotell, vandrarhem 
och camping i Helsingborg. Under 2018 ökade 
antalet nationella gästnätter med 3,7 procent 
medan antalet internationella gästnätter mins-
kade med 2,9 procent och minskade sin totala 
andel till totalt 22,7 procent. Av dessa står nor-
den exklusive Sverige för 4,2 procent, Europa 
exklusive norden för 10,5 procent samt världen 
exklusive Europa för 8,1 procent av det totala 
antalet gästnätter. Mot året innan så ökade de 
nordiska besökarna, medan de europeiska och 
utomeuropeiska minskade något.

Helsingborg har med 22,7 procent internatio-
nella gäster något lägre andel internationel-
la gäster än Skåne (24,9 procent) och riket 
som helhet (25,8 procent). Samtidigt innebär 
läget nära gränsen att många från Danmark 
väljer ett dagsbesök framför att övernatta, 
vilket påverkar jämförelsen av gästnätter med 
kommuner som inte ligger gränsnära. Enligt en 
rapport från 2017 står danska dagsbesökare 
till Skåne årligen för en turistkonsumtion på 
5,8 miljarder i Skåne, med en betydande del 
dagsbesökare med konsumtion av dagligvaror 
samt sällanköpsvaror såsom kläder, skor och 
heminredning.1 

1. Gränshandel Öresund 2016, En rapport om resandet och 
konsumtionen i Skåne och Själland, HUI Research på uppdrag av 
Region Skåne, 2017 

Sverige

Norden exkl. Sverige

Europa exkl. Norden

Världen exkl. Europa

77 %
av gästerna på hotell, 

vandrarhem och 
camping i Helsing-

borg utgörs av 
svenska turister. 

Land 2018 Förändring 2017-2018

Tyskland 21 134 -4 438

Danmark 19 400 3 688

Storbritannien 11 803 -963

Norge 8 560 -1 837

Nederländerna 8 228 1 471

USA 8 032 2 101

Polen 6 850 801

Finland 4 852 -130

Schweiz 3 354 -289

Kina 2 667 -201

Italien 2 545 413

Frankrike 2 542 208

TOTALT 178 965 -5 254
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Helsingborg – Sveriges fjärde största hotellstad

Beläggningsgraden i Helsingborg tillhör de 
högsta i riket bland större städer, och är betyd-
ligt högre än både för Skåne och för riket som 
helhet. Efter en kort dipp efter en större hotel-
lexpansion under 2015 har hotellmarknaden 
stabiliserats rejält.

Utslagen över hela veckan och året uppgick 
beläggningsgraden till 66,3 procent på stadens 
21 hotellanläggningar, vilket är en ökning med 
1 procentenhet mot föregående år och är över 
5 procentenheter högre än i övriga länet samt 
7 procentenheter högre än i riket som helhet. 
Det totala antalet belagda rum ökade med 1,7 
procent och det totala antalet övernattande 
hotellgäster var över 641 000, vilket är 20 000 
fler än året tidigare och flest någonsin. Främst 
ökade beläggningen det första halvåret.

Bland Sveriges 10 största städer placerar sig 
Helsingborg på en femte plats efter belägg-
ningsgrad, samt en fjärdeplats efter de tre 
storstäderna i fråga om antalet hotellövernatt-
ningar 2018.

Av samtliga hotellövernattningar i Helsingborg 
under 2018 stod de svenska hotellgästerna för 
tre fjärdedelar eller 485 000. Företagsgästerna 
stod för drygt 52 procent och privatgästerna 
för resterande 48 procent. Den genomsnittliga 
logiintäkten låg på 875 kronor per belagt rum, 
vilket är en ökning med 1,2 procent mot året 
innan. Detta pris är lägre än genomsnittet för 
Skåne och lägre än merparten av landets övri-
ga större städer.

Källa: Tillväxtverket/SCB
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Kommun

Fördelning belagda 
rum efter marknad

Logiintäkt 
Per belagt rum

Övernattningar efter gästernas nationalitet  
(belagda bäddar)

Företag Privat Sverige Utlandet Totalt

Andel 
Sverige 

(%)

Andel 
utlandet 

(%)2018 2017
Förändring 

(%)

Stockholm 52,0 48,0 1227 1233 -0,4 4 979 750 4 108 952 9 088 702 54,8 45,2

Göteborg 54,4 45,6 1095 1075 1,9 2 606 151 1 206 417 3 812 568 68,4 31,6

Malmö 58,7 41,3 843 824 2,3 1 268 616  558 558 1 827 174 69,4 30,6

Helsingborg 52,0 48,0 875 865 1,2  484 905  156 836  641 741 75,6 24,4

Jönköping 56,1 43,9 915 895 2,2  490 163  121 591  611 754 80,1 19,9

Uppsala 52,2 47,8 949 906 4,8  425 984  91 105  517 089 82,4 17,6

Örebro 63,2 36,8 887 889 -0,2  416 099  99 641  515 740 80,7 19,3

Linköping 64,3 35,7 917 943 -2,7  404 292  110 255  514 547 78,6 21,4

Norrköping 52,1 47,9 961 1018 -5,6  422 106  67 742  489 848 86,2 13,8

Västerås 60,1 39,9 968 855 13,2 406 191 59 945 466 136 87,1 12,9

Skåne 54,5 45,5 917 893 2,7 3 164 996 1 092 951 4 257 947 74,3 25,7

Sverige 54,2 45,8 1030 1013 1,6 27 902 648 10 015 656 37 918 304 73,6 26,4

Hotellmarknaden i Sveriges 10 största städer, utifrån beläggningsgrad

Kommun

Antal  
anläggningar 

2018

Antal  
disponibla 
rum 2018

Antal belagda rum
Beläggningsgrad/ 

kapacitetsutnyttjande, rum (%)

2018 2017

Förändring 
2017-2018 

(%)
Totalt 

2018 (%)
Förändring mot 2017  

(procentenheter)

Göteborg 62 3 344 410 2 406 873 2 382 732 1,0 72,0 0,9

Stockholm 176 8 207 569 5 842 962 5 514 527 6,0 71,2 -0,1

Malmö 34 1 740 848 1 193 052 1 157 818 3,0 68,5 2,0

Västerås 18 480 925 320 841 252 951 26,8 66,7 -0,4

Helsingborg 21 604 378 400 470 393 801 1,7 66,3 1,0

Örebro 21 513 549 335 702 329 154 2,0 65,4 -1,7

Uppsala 21 599 089 369 402 352 902 4,7 61,7 -0,6

Jönköping 31 697 038 405 064 418 492 -3,2 58,1 -1,0

Linköping 20 625 842 360 693 335 000 7,7 57,6 -2,0

Norrköping 22 518 157 296 313 299 829 -1,2 57,2 -0,4

Skåne 266 4 512 855 2 748 120 2 635 982 4,3 60,9 1,2

Sverige 2 091 42 031 553 24 552 119 23 603 112 4,0 58,4 0,1

Källa: Tillväxtverket/SCB

Hotellmarknaden i Sveriges 10 största städer, utifrån antalet övernattningar
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Hotell- och restaurangbranschen i Helsingborg

Turism och resande generar inkomster för 
många företag och skapar arbetstillfällen inom 
många olika branscher, inte endast för företag 
med turister som huvudsaklig målgrupp. Be-
söksnäringen utgör ingen egen näringsgren i 
SCBs näringslivsindelning²  utan ingår utspridd 
i flera andra, vilket försvårar möjligheterna att 
skapa en heltäckande bild över hur många per-
soner som arbetar inom branschen och annan 
statistik.

Då det saknas en enhetlig definition kring vilka 
företag som ingår är det därmed svårt att ta 
ett helhetsgrepp kring besöksnäringen. För 
att kunna göra en rättvis jämförelse över tid 
och med andra kommuner har vi här valt att 
koncentrera oss på Hotell- och restaurangverk-
samhet enligt SCBs företagsindelning.³

Hotell- och restaurangnäringen har växt kraf-
tigt i staden under de senaste åren. I slutet av 
2018 fanns det enligt SCBs företagsregister 
518 arbetsplatser i Helsingborg som definiera-
des Hotell- och restaurangverksamhet.4  Det är 
en ökning med 80 arbetsplatser eller nära 19 
procent sedan 2010, då det fanns 438 arbets-

platser. På dessa arbetsplatser fanns det i slu-
tet av 2017 2 396 anställda, vilket i sig var en 
ökning med 534 personer eller över 29 procent 
sedan år 2010. Detta innebär att hotell- och 
restaurangnäringen står för 3,3% av samtliga 
arbetsställen och likaså 3,3% av samtliga an-
ställda i Helsingborg.

Då besöksnäringen är 
under snabb tillväxt i 
stora delar av landet 
är det konkurrens om 
kompetensen och 
tillgången på lämplig 
arbetskraft som är ett 
stort hinder för till-
växt. Detta gäller över 
hela näringen, men inte minst inom positioner 
med krav på branschvana eller utbildningskrav.

Företagen inom hotell- och restaurang anstäl-
ler i jämförelse med andra branscher betydligt 
fler yngre och personer med utländsk bak-
grund. Anställningar i branschen är en dubbel 
inkörsport till arbetsmarknaden, där många får 
sin första anställning. 

2010 2017

Antal  
anställda

Andel  
anställda (%)

Antal  
anställda

Andel  
anställda (%)

Totalt 2046 2375

Antal anställda, utländsk bakgrund¹ 730 36,4% 1046 44%

Antal anställda, ålder 0-24 år 679 33,9% 778 32,8%

Antal anställda, utländsk bakgrund,  
ålder 0-24 år 133 6,6% 209 8,8%

Bakgrund hos anställda inom hotell- och restaurangnäringen i Helsingborg

Källa: SCB 

3,3 %
av samtliga anställda 
i Helsingborg arbetar 
inom hotell- och res-

taurangnäringen. 

 ¹Utländsk bakgrund - Utrikes född eller inrikes född med två utrikesfödda föräldrar

² SCBs Standard för Svensk näringsgrensindelning, SNI 2007, är en standard som används för att bestämma företags verksamhet till en 
eller flera näringsgrenar. Läs mer på http://www.sni2007.scb.se/
³ Branschkod 55 och 56 i SCBs Standard för Svensk näringsgrensindelning, SNI 2007
4 Arbetsplatser används här för arbetsställe enligt SCBs statistik. Alla aktiva företag har minst ett arbetsställe, med vilket avses varje 
adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet.
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Enligt de senast tillgängliga siffrorna från 2017 
har 44 procent av samtliga anställda utländsk 
bakgrund, en ökning med åtta procentenheter 
sedan år 2010. Personer som är yngre än 25 
år står för en dryg tredjedel, vilket är en minsk-
ning med en procentenhet även om antalet 
ökat med nära hundra individer. De som både 
har utländsk bakgrund och är yngre än 25 år 
står för nära nio procent.

Omsättningen för hotell- och restaurangnä-
ringen var strax under 2,2 miljarder kronor år 
2017, vilket är den senast tillgängliga siffran. 

Detta är en ökning med hela 56 procent sedan 
år 2010, och står för runt 1,7 procent av hela 
näringslivets omsättning i Helsingborg. För 
förädlingsvärdet, ett mått som visar på vad 
företaget tillför varan eller tjänsten genom sin 
egen verksamhet, är 2016 den senast tillgäng-
liga siffran. Här stod branschen för ett totalt 
förädlingsvärde på 962 miljoner kronor. Detta 
innebär nära 396 000 kronor per sysselsatt, 
en ökning med 36 procent sedan år 2010. Av 
samtliga branscher i Helsingborg står denna 
för den starkaste utvecklingen under perioden.

2,2 mdkr
omsatte hotell- och restaurang-

näringen under 2017.
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Hur mycket spenderar besökarna?

Besöksnäringen är som nämnts ovan inte en 
bransch utan består av delar från många bran-
scher, vilket gör det svårt att överblicka hur 
den påverkar stadens näringslivs omsättning. 
Stadens besökare spenderar pengar inom 
transport, boende, kultur samt handel. Enligt 
Svensk handel står turismomsättningen natio-
nellt för 317 miljarder, varav detaljhandeln står 
för 30 procent. Detta innebär att turismshop-
pingen står för 12 procent av detaljhandeln 
nationellt, en siffra som stadigt stigit under 
de senaste åren hand i hand med en svag 
kronkurs. För Helsingborg som ligger nära en 
internationell gräns och ytterligare gynnas av 
en stark dansk krona, är detta ännu starkare. 

Shoppingturismen har vuxit kraftigt i betydelse 
under de senaste 20 åren och fler väljer idag 
resmål utifrån möjligheter till shopping och 
mycket av den framtida tillväxten inom han-
deln bedöms ligga i en växande kundgrupp av 
turister. En ökad internationell turism tillsam-
mans med att utländska besökare spenderar 
dubbelt så mycket på handel som nationella, 
kommer turismshoppingen i Sverige därmed 
högst troligt fortsätta öka stadigt.6 

Sett till Skåne som helhet stod kommersiellt 
övernattande besökare för det högsta dygns-

utlägget under 2016, vilket även speglar hur 
det ser ut i andra län och i riket som helhet. 
Svenskar som övernattade kommersiellt 
beräknas spenderat i genomsnitt 1 120 kronor 
per person och dygn. För svenskar som över-
nattade icke-kommersiellt spenderades i ge-
nomsnitt 210 kronor per person och dygn. Den 
svenska dagsresenären spenderade i genom-
snitt 630 kronor vid ett besök i Skåne. Svenska 
resenärer spenderade i genomsnitt 570 kronor 
per person och dygn i Skåne under 2016. Ty-
värr finns inga nyare siffror att tillgå och dessa 
beräkningar finns varken gjorda på kommunni-
vå eller för internationella besökare.7

Boende

Kultur & tjänster

Resor & transporter

Restaurang

Varuhandel

Turistkronan i Skåne 2016

12 %
av detaljhandeln beräknas 
turismshoppingen stå för. 

6 Shoppingturism i Sverige 2017, Svensk Handel
7 Kommunala turismeffekter Helsingborgs kommun 2016, HUI, 2017
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070-2085603

mailto:emma.hakansson%40helsingborg.se%20?subject=

