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SAMMANFATTNING 

Efterfrågan på hotellrum fortsatte att öka under första tertialet 2019 jämfört med motsvarande period 2018. 

Antalet belagda hotellrum ökade med 1,7 procent, vilket ligger i linje med den utveckling med lite lägre 

tillväxttakt som vi sett sedan 2016. Trenden med större andelar privatgäster och mindre andelar affärs-

/konferensgäster fortsätter att hålla i sig under första tertialet då belagda rum av affärs-/konferensgäster sjönk 

med 1,5 procent medan belagda rum av privatgäster ökade med 6,5 procent. Fortsätter den utveckling vi sett de 

senaste 10 åren kommer andelen rum belagda av privatgäster överstiga andelen rum belagda av affärs-

/konferensgäster år 2023 men det är inte otroligt att det kan inträffa även innan dess. Detta skifte påverkar 

hotellen på flera sätt men i kombination med en del andra faktorer kan man anta att det kommer att pressa 

lönsamheten framöver. 

 

Under 2017–2018 ökade utbudet av hotellrum kraftigt. Under första tertialet 2019 var det totala antalet 

disponibla hotellrum nästan åtta procent högre än första tertialet 2017. Tillväxten har i synnerhet ägt rum i 

storstäderna. Trots den kraftiga expansionen ligger beläggningsgraden fortfarande på historiskt höga nivåer, även 

om den backade marginellt under första tertialet. 

 

Trots högt kapacitetsutnyttjande och tillväxt i efterfrågan minskade logiintäkten per belagt rum (ARR) under det 

första tertialet 2019 något, en minskning som uteslutande skedde i storstäderna. 

 

Under första tertialet minskade den genomsnittliga intäkten per disponibelt hotellrum (RevPAR) med 2,4 

procent. Det är visserligen stora skillnader i RevPAR-utvecklingen när man jämför de 10 största 

hotellkommunerna men lejonpartens utveckling var negativ under första tertialet. Endast Jönköping och Örebro 

hade en positiv utveckling av RevPAR. Störst negativ förändring av RevPAR skedde i Linköping, vilket nästan 

uteslutande var ett resultat av lägre ARR.  

 

Den svenska ekonomin (BNP, volym) väntas fortsätta växa under 2019 och 2020, om än med minskad kraft, 

jämfört med de senaste åren. I ljuset av detta och den täta koppling som finns till efterfrågan på hotellrum så är 

bedömningen att belagda hotellrum kommer att fortsätta att öka under den närmaste framtiden. Hotellföretagens 

förväntningar på efterfrågans utveckling på kort sikt ligger fortsatt kvar på hög nivå och är rekordoptimistiska på 

sex månader sikt. 

 

Den samlade bilden blir att efterfrågan kommer att fortsätta att öka men i lägre takt än tidigare och ett antal 

faktorer kan tillsammans komma att påverka hotellföretagens möjligheter till lönsamhet negativt framöver. 

 

  Utveckling av hotellparametrar hittills 2019 

 Procentuell förändring jämfört med motsvarande period 2018 

 

 
Källa: Konjunkturinstitutet, SCb/Tillväxtverket 

INLEDNING 

Visita har tidigare publicerat konjunkturrapporter för hotell med viss regelbundenhet. Fr.o.m. nu kommer de att 

komma tertialvis. Anledningen till denna periodisering är att den bättre fångar upp relevanta säsonger samt 

undviker vissa kalendereffekter. Den största källan i denna publikation är givetvis Inkvarteringsstatistiken 

Disponibla hotellrum Belagda rum Beläggningsgrad ARR* RevPAR**

Tertial 1, 2019 3,0 1,7 -1,2 -1,2 -2,4

Maj 2019 3,2 5,4 2,1 2,4 4,6

Ackumulerat 2019 3,0 2,6 -0,4 -0,2 -0,6

*Average Room Rate

** Revenue per Available Room
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(SCB/Tillväxtverket) och den publiceras med drygt en månads eftersläpning, vilket också kommer att styra 

Visitas publicering. Denna upplaga kommer något försenat, vilket innebär att maj månad hann publiceras innan 

färdigställandet. Därmed kommenterar vi kort även utfallet i maj månad, dels löpande i texten, dels i rapportens 

sista avsnitt. 

EFTERFRÅGAN 

Efterfrågan fortsätter att växa 

Antalet belagda hotellrum ökade under första tertialet i en något lägre takt än under 2018 (se diagram 1). Under 

årets första tertial ökade belagda hotellrum med 1,7 procent jämfört med tertial 1 2018, vilket motsvarade 

122 000 hotellrum. Sambandet mellan den allmänna ekonomiska konjunkturen och utvecklingen av efterfrågan 

på hotellrum är fortsatt starkt. Därför är den lite lägre tillväxttakten som vi sett under 2017 och 2018 inte 

förvånande. Om sambandet består kan man därmed vänta sig en ännu något lägre tillväxttakt i efterfrågan på 

hotellrum framöver.  

 
Diagram 1 Utveckling av belagda hotellrum på den svenska hotellmarknaden t.o.m. april 2019 

Procentuell utveckling jämfört med motsvarande period, månad och 12-månaders rullande 

medelvärde

    

Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita 

Privatgästerna driver tillväxten av efterfrågan på hotellrum 

På lite längre sikt kan det tydliga sambandet med den allmänna ekonomiska utvecklingen komma att avta. 

Anledningen är att tillväxten av efterfrågan på hotellrum i stor utsträckning drivs av privatgäster, vars efterfrågan 

samvarierar med den allmänna ekonomiska konjunkturen i betydligt lägre grad än efterfrågan från affärs-

/konferensgäster. Under tertial 1 minskade efterfrågan från affärs-/konferensgäster med 1,5 procent medan den 

privata ökade med 6,5 procent. Det är en fortsättning på den utveckling vi har sett sedan länge men som 
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förstärkts de senaste fem åren (se diagram 2). Under 2018 stod affärs-/konferensgäster för 54 procent av antalet 

belagda hotellrum och privatgäster för 46 procent. Tillämpar man den genomsnittliga tillväxten de senaste 10 

åren i respektive kategori kommer privatgäster att utgöra en större andel än affärs-/konferensgäster år 2023 men 

p.g.a. att den allmänna konjunkturen förväntas växa långsammare de närmaste åren är det inte otroligt att skiftet 

sker innan dess. De senaste 5 åren har tillväxten av privatgästers efterfrågan ökat i både storstäder och övriga 

landet men tydligast är ökningen i storstäderna. Så även detta tertial då privat efterfrågan ökade med nästan 10 

procent i storstäderna och nästan fem procent i det övriga landet. 

En svag krona, ett generellt ökat internationellt resande till följd av bl.a. ett ökat välstånd i tillväxtländer, 

framväxten av OTA: er, en gynnsam utveckling av hushållens reala disponibla inkomster och en tilltagande 

miljömedvetenhet är skäl som kan antas ligga bakom och fortsätta spä på både utländska och inhemska privata 

gästers ökande efterfrågan. 

De gästkategorier som redovisas i diagram två är vad hotellen själva rapporterar till SCB. Just när det gäller den 

privata efterfrågan kan det vara på sin plats med ett varningens finger. OTA:ernas framväxt har gjort att det kan 

vara svårare för hotellen att avgöra gästens syfte, d.v.s. om den reser i affärer eller på fritiden. Eftersom 

utvecklingen verkar bekräftas även av andra indikatorer (se bilaga till Hotellmarknadens konjunkturläge – 

December 20181) gör vi bedömningen att denna utveckling på det stora hela än så länge är rättvisande. 

Diagram 2  Utveckling av belagda hotellrum i olika kundgrupper på den svenska hotellmarknaden 
t.o.m. april 2019 

Index dec 2008=100, 12-månaders glidande medelvärde 

 

Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita 

                                                      
1 http://www.visita.se/globalassets/mitt-foretag/dokument/branschekonomi/hotellmarknad/hotellmarknadens-

konjunkturlage-december-2018.pdf 

http://www.visita.se/globalassets/mitt-foretag/dokument/branschekonomi/hotellmarknad/hotellmarknadens-konjunkturlage-december-2018.pdf
http://www.visita.se/globalassets/mitt-foretag/dokument/branschekonomi/hotellmarknad/hotellmarknadens-konjunkturlage-december-2018.pdf
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Utländska gästnätter växer snabbare än de inhemska 

Antalet utländska gästnätter på de svenska hotellen ökar enligt Tillväxtverket/SCB snabbare än de inhemska 

gästnätterna (se diagram 3). Särskilt tydligt har det varit sedan 2014–2015. Det första tertialet noterades dock en 

minskning (-0,7 %) av de utländska gästnätterna jämfört med motsvarande tertial 2018 för första gången sedan 

2013. De svenska gästnätterna ökade under samma period med 2,4 procent. Med stor sannolikhet kan detta 

förklaras av att vissa hotell som tidigare frekvent rapporterat ”Uppgift saknas”, vilket SCB sedan lagt inom 

gruppen ”utomeuropeiska” gästnätter, har korrigerat sin redovisning. En del av gästnätterna har i så fall bytt från 

utländska till svenska gästnätter. Denna hypotes stärks av att just utomeuropeiska gästnätter minskade med 15 

procent medan svenska gästnätter ökade med 10 procent i Stockholm där vi vet att dessa problem har varit stora. 

Det bör alltså vara en korrigering av statistiken, vilket givetvis i grunden är positivt. 

 

Geografiskt minskade de utländska gästnätterna med fyra procent i storstäderna men ökade i det övriga landet 

med lika mycket. De svenska gästnätterna ökade med sex procent i storstäderna och en knapp procent i övriga 

landet. 

Diagram 3  Utveckling av svenska respektive utländska gästnätter t.o.m. april 2019 

Index dec 2008=100, 12-månaders rullande medelvärde 

 

Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita 
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UTBUD 

Utbudet ökar mycket men inte lika snabbt som de senaste åren 

De senaste åren (2017–2018) har kapaciteten ökat kraftigt (se diagram 4). Under första tertialet 2019 var det 

totala antalet disponibla hotellrum nästan åtta procent högre än första tertialet 2017, vilket motsvarar ungefär 

7000 fler hotellrum. Utbyggnaden under den här perioden har till 33 procent skett i storstäderna, varav merparten 

i Stockholm, medan 67 procent har skett i det övriga landet. Jämfört med motsvarande period 2018 var utbudet 

tre procent större första tertialet 2019. 

Diagram 4  Utveckling av disponibla hotellrum t.o.m. april 2019 

Procentuell utveckling jämfört med motsvarande period, månad och 12-månaders glidande 

medelvärde 

 

Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita 
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BELÄGGNINGSGRAD 

Beläggningsgraden ligger fortsatt kvar på rekordnivå. 

Ur ett historiskt perspektiv ligger beläggningsgraden på den svenska hotellmarknaden fortsatt på rekordnivåer 

(se diagram 5). Trots den kraftiga utbyggnaden de senaste åren ligger beläggningsgraden fortfarande över 58 

procent. Orsaken är givetvis den mycket starka tillväxten i efterfrågan på hotellrum. Som tidigare nämnts växte 

efterfrågan med nästan två procent under första tertialet 2019 jämfört med motsvarande period ett år tidigare. 

Under första tertialet sjönk beläggningsgraden marginellt. Eftersom efterfrågan ökade under samma period är 

anledningen att utbudet ännu något snabbare (+3 %).  

 

Beläggningsgraden har successivt förbättrats både i storstäderna och i det övriga landet men det är främst på 

hotellmarknaden utanför de tre storstäderna som det skett en kraftig förbättring av beläggningsgraden. Under 

2017 sågs en viss nedgång i storstäderna, vilket berodde på den kraftiga utbyggnaden av hotellrum på 

Stockholms hotellmarknad. Därefter har det dock skett en viss återhämtning i samtliga storstäder. 

Diagram 5  Utveckling av beläggningsgraden på den svenska hotellmarknaden t.o.m. april 2019 

12-månaders glidande medelvärde 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita 
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LOGIINTÄKT PER BELAGT RUM 

Den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum sjönk under första tertialet 

Trots en fortsatt ökande efterfrågan och ett högt kapacitetsutnyttjande avspeglades inte detta i utvecklingen av 

den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum (ARR) som backade med en dryg procent under tertial 1 (se 

diagram 6). Förändringen var negativ i storstäderna (-2,9 %) och oförändrad i det övriga landet. Ökningstakten 

har successivt avtagit sedan början på 2017. Den största anledningen till detta är sannolikt att affärs-

/konferensgäster, som betalar högre priser för hotellrum, belägger en allt mindre andel av hotellrummen. Under 

tertial 1 minskade antalet hotellrum belagda av affärs-/konferensgäster med 1,5 procent samtidigt som hotellrum 

belagda av privatgäster ökade med 6,5 procent. 

 

Det kan tilläggas att ARR ökade mer än på länge under maj månad. Den ackumulerade förändringen t.o.m. maj 

2019 var i princip oförändrad jämfört med motsvarande period 2018. 

 

Diagram 6  Utveckling av genomsnittlig intäkt per belagt rum på den svenska hotellmarknaden t.o.m. 
april 2019 

Procentuell utveckling jämfört med motsvarande period, månad och 12-månaders glidande 

medelvärde 

 

Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita 
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LÖNSAMHET 

Försämring av RevPAR under första tertialet 

Efter exceptionellt hög tillväxt i RevPAR under 2015–2016 har tillväxttakten successivt avtagit. Under första 

tertialet var den alltså t.o.m. negativ (se diagram 7). Orsaken till detta var lika mycket en något lägre 

beläggningsgrad som ett något lägre ARR. Att beläggningsgraden sjönk något var som bekant ett resultat av att 

utbudet ökade lite snabbare än efterfrågan. Som framgår av diagram 5 bör man dock ha i åtanke att 

beläggningsgraden i befinner sig på en hög historisk nivå. Lönsamheten pressas alltså nedåt av två krafter, dels 

av att det tillkommer alltfler hotellrum, dels av att affärs-/konferensgästernas andel av beläggningen minskar. 

 

Nivån på RevPAR årsbasis ligger för närvarande kring 600 kronor. Det är en förbättring på 120 kronor sedan 

2014, vilket motsvarar en ökning på nästan 25 procent på fem år. En sådan jämförelse visar att man inte bör dra 

några större växlar på tertialets marginellt negativa RevPAR-utveckling. 

Diagram 7  Procentuell utveckling av ARR, beläggningsgrad och RevPAR på den svenska 
hotellmarknaden t.o.m. april 2019 

Procentuell utveckling jämfört med motsvarande period föregående år 

 

Källa: Tillväxtverket/SCB, bearbetning Visita 
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Hotellens syn på lönsamheten är fortsatt positiv 

Under 2015 och 2016 när RevPAR växte kraftigt på den svenska hotellmarknaden förbättrades de svenska 

hotellföretagens syn på sin lönsamhet väsentligt (se diagram 8). I början på 2014 var det en betydligt större andel 

av hotellföretagen som uppfattade sin lönsamhet som dålig jämfört med andelen som uppfattade den som bra 

(nettotal). Denna situation förändrades snabbt under de följande tre åren. I slutet på 2016 var skillnaden mellan 

andelen av hotellföretagen som upplevde sin lönsamhet som bra och de som upplevde den som dålig på 

historiskt höga nivåer. Man får gå tillbaka till 2007 för att hitta liknande skillnad. 

Diagram 8  Nulägesomdöme av lönsamheten och rörelsemarginal (%) för hotellbranschen 

Nettotal och rörelsemarginal (%) = rörelseresultat/nettoomsättning exkl. punktskatter 

 

Källa: Konjunkturinstitutet och SCB/Företagens ekonomi, bearbetning Visita 

Det som visas i diagram 9 är skillnaden mellan andelen hotellföretag som upplever sin lönsamhet som god och 

de hotellföretag som upplever den som dålig. Värdet på denna linje avläses på vänster axel. På höger axel 

återfinns istället hotellföretagens rörelsemarginal (EBIT), enligt Företagens ekonomi (SCB). Som framgår av 

diagrammet finns ett ganska starkt, om än inte perfekt, samband. Eftersom Företagens ekonomi främst grundar 

sig på bokslut råder en ganska stor eftersläpning på rörelsemarginalen. Med tanke på det ganska starka 

sambandet får man dock en god fingervisning om ungefär vilken nivå på lönsamheten man kan förvänta sig för 

2018 och 2019. 

Det säsongskorrigerade nettotalet under kvartal 1 var marginellt lägre än föregående kvartal. 
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LOKAL UTVECKLING 

Huvudsakligen negativ utveckling på hotellmarknaden i de största hotellkommunerna 

RevPAR-utvecklingen var i huvudsak negativ i de 10 största hotellkommunerna i Sverige under första tertialet 

2019 (se tabell 1). RevPAR förbättrades endast i 2 av 10 kommuner, nämligen Jönköping och Örebro. Den 

positiva utvecklingen i Jönköping var nästan bara ett resultat av en väsentligt högre beläggningsgrad. I Örebro 

drevs i stället RevPAR i hög utsträckning av ett högre ARR. Den negativa utvecklingen sträckte sig mellan -1,5 

procent i Malmö och -10,7 procent i Linköping. Den svaga utvecklingen i Linköping var nästan uteslutande en 

följd av lägre ARR. 

 

I sex av kommunerna sjönk ARR och i fem av kommunerna sjönk beläggningsgraden. I många men inte alla fall 

sammanföll den negativa utvecklingen av båda variablerna. 

Tabell 1  Utveckling av hotellparametrar januari-april 2019, 10 största hotellkommunerna 2019 

Nivå och procentuell utveckling jämfört med motsvarande 2018 

 

Källa: SCB/Tillväxtverket 

 

HOTELLKONJUNKTUREN 

Rekordpositiv syn på efterfrågan på hotellrum på 6 månaders sikt 

Linjerna i diagram 9 motsvarar andelen företag som tror att efterfrågan kommer att öka minus andelen som 

svarar att de förväntar sig att den kommer att minska. Detta blir det så kallade nettotalet. Är det positivt förväntar 

sig fler företag att efterfrågan kommer att öka och vice versa.  

 

Jan-april

ARR* Beläggningsgrad RevPAR** ARR Beläggningsgrad RevPAR

Kronor Procent Kronor Procent Procent Procent

Stockholm           1 121 62,4 699 -3,1 0,5 -2,6

Göteborg            950 63,4 602 -4,4 0,9 -3,5

Malmö               822 59,2 487 1,8 -3,3 -1,5

Sigtuna             1 056 66,1 698 -3,2 -3,5 -6,5

Solna               986 60,8 600 -0,6 -2,6 -3,2

Umeå                819 57,9 474 -3,6 0,0 -3,6

Jönköping           853 52,2 445 0,8 5,5 6,3

Linköping           864 53,8 465 -9,2 -1,7 -10,7

Uppsala             961 56,2 540 3,1 -5,5 -2,6

Örebro              929 61,5 572 1,9 0,9 2,9

Hela riket 985 51,5 507 -1,3 -1,2 -2,5

* Average Room Rate (logiintäkt per belagt hotellrum)

** Revenue per Available Room (logiintäkt per disponibelt hotellrum)

Nivå Procentuell utveckling
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Hotellföretagens förväntningar på efterfrågan på kort sikt försämrades successivt mellan början på 2017 och 

andra kvartalet 2018 (se den mörkgröna linjen i diagram 9), enligt Konjunkturbarometerns konjunkturbarometer. 

Därefter har förväntningarna på efterfrågan på kort sikt varit fortsatt positiva men utan nämnvärda förändringar. 

Det betyder att hotellföretagen förväntar sig att efterfrågan kommer att fortsätta att öka på kort sikt. 

Förväntningarna på längre sikt (6 månader) har emellertid utvecklats desto positivare sedan mitten av 2018 och 

var under första kvartalet 2019 mer positiva än de varit sedan frågorna började ställas 2003. I diagrammet är det 

dock tydligt att hotellföretagen nästan alltid är mer positiva på 6 månaders än på 3 månaders sikt.  

 

Historiskt har hotellföretagen varit ganska skickliga på att förutse hur efterfrågan på hotellrum ska utvecklas. Det 

borde borga för att efterfrågan åtminstone kommer att utvecklas positivt under den närmsta tiden. Det ska dock 

sägas att den goda korrelation som tidigare fanns mellan förväntningarna och utvecklingen av faktiskt belagda 

rum varit sämre vad gäller nivån sedan 2016. Däremot har tendenserna (riktningen) därefter fortsatt att följa 

varandra.  

Diagram 9  Förväntningar på efterfrågan på 3 respektive 6 månaders sikt 

Nettotal 

 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 

Fortsatt tillväxt i ekonomin ger fortsatt tillväxt i efterfrågan på hotellrum 

Som framgår av diagram 10 följer utvecklingen av antal belagda hotellrum den ekonomiska tillväxten i den 

övriga svenska ekonomin mycket tätt under de senaste 13 åren. Med tanke på att affärs- och konferensgästers 

konsumtion av hotellrum samvarierar betydligt mer med BNP-utvecklingen än för privatgäster och den 

strukturella förändringen i efterfrågan som tidigare nämnts kan man anta att detta förhållande försvagas i 

framtiden, förutsatt att utvecklingen fortsätter. 
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I ljuset av den starka samvariationen mellan utvecklingen av antal belagda hotellrum och BNP-utvecklingen så 

är prognoserna för BNP intressanta för att få en bild av hur efterfrågan på hotellrum på den svenska 

hotellmarknaden kommer att utvecklas. Enligt Konjunkturinstitutet, som är den viktigaste prognosmakaren i 

Sverige, kommer BNP att växa med 1,8 procent under 2019 och 1,4 procent under 2020. I samma härad ligger 

övriga prognosmakare. Om den starka samvariationen som syns i diagram 10 fortsätter är sannolikheten stor för 

att antalet belagda hotellrum att växa med kring tre procent under 2019 och 2020, d.v.s. en lägre tillväxttakt än vi 

sett de senaste åren men fortfarande positiv. 

Diagram 10  Samvariationen mellan utvecklingen av svensk BNP (volym) och av antalet belagda 
hotellrum på den svenska hotellmarknaden 

Procentuell utveckling jämfört med föregående år 

 

Källa: Konjunkturinstitutet, SCB/Tillväxtverket 

Även om efterfrågan förväntas växa framöver finns fyra faktorer som förmodligen kommer att ha en pressande 

påverkan hotellföretagens lönsamhet:  

• Det strukturella skiftet i efterfrågan från affärs-/konferens- till en större andel privatgäster som generellt 

betalar lägre hotellrumspriser. 

• Fortsatt utbyggnad av hotellrumskapaciteten i Sverige 

• OTA:ernas andel av hotellrumsbokningar 

• Konjunkturens avmattning både globalt och i Sverige 
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ÖVERSIKT ÖVER ÅRET HITTILLS INKLUSIVE MAJ 

Maj förbättrade det ackumulerade utfallet väsentligt 

Eftersom siffrorna för maj månad publicerades medan denna rapport skrevs inkluderas och kommenteras även 

dessa siffror kort i detta avsnitt. 

 

Efter ett ganska svagt första tertial förbättrades samtliga nyckeltal avsevärt under maj månad, vilket gör att den 

ackumulerade utvecklingen inte är lika negativ längre. Efterfrågan ökade med drygt fem procent, 

beläggningsgraden med drygt två procent och ARR likaså, vilket gav en ökning av RevPAR med nästan fem 

procent. Ackumulerat är nu RevPAR knappt en procent lägre än för motsvarande period 2018 och utvecklingen 

av antalet belagda hotellrum börjar närma sig den nivå som förväntas i föregående avsnitt (3 %). 

Tabell 2  Utveckling av hotellparametrar hittills 2019 

 Procentuell förändring jämfört med motsvarande period 2018 

 

 
Källa: SCB/Tillväxtverket 

 

 

Disponibla hotellrum Belagda rum Beläggningsgrad ARR* RevPAR**

Tertial 1, 2019 3,0 1,7 -1,2 -1,2 -2,4

Maj 2019 3,2 5,4 2,1 2,4 4,6

Ackumulerat 2019 3,0 2,6 -0,4 -0,2 -0,6

*Average Room Rate

** Revenue per Available Room


