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Hur stort blev tappet (HSVC) 2020 mot 2019?

• Hela perioden Juni – Augusti (alla 
marknader)

• DS: -11%
• HK: -16%
• Västernorrland: -14%

• Riket: -36%
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Svenska gästnätter – fördelning (typ) och förändring (antal)

=

• Boendeformen HSV minskade Juni och Augusti med 36% och 7% 
respektive, under Juli ökade dock boendeformen med 10%.

• Boendeformen C minskade i Juni med 8%, Juli och Augusti såg en
ökning med 11% och 8% respektive.

• Svenska GN för sommarperioden minskade 
med 6’216 stycken motsvarande -1%. 
Förändring per boendetyp,
• HSV: -7%
• C: +6%

Avser sommarperioden juni-augusti.
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Avser sommarperioden juni-augusti.

• Det utländska gästnätterna har ökat med:

• -74’513 (-76%) sen 2019

• De svenska gästnätterna har ökat med:

• -6’216  (-1%) sen 2019

• Totalt har antalet gästnätter ökat med:

• -80’729  (-14%) sen 2019

Svenska & utländska gästnätter (HSVC)
– utvecklingen från 2010



www.rvn.se

Svenska & utländska gästnätter (HSVC)
– nettoutvecklingen, basår 2010

Avser sommarperioden juni-augusti.

• Det utländska gästnätterna har ökat med:
• -44’109 (-65%) sen 2010
• -74’513 (-76%) sen 2019

• De svenska gästnätterna har ökat med:
• 97’317 (26%) sen 2010
• -6’216  (-1%) sen 2019

• Totalt har antalet gästnätter ökat med:
• 53’208 (12%) sen 2010
• -80’729  (-14%) sen 2019
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Svenska & utländska GN – jmf. med angränsande regioner

Avser sommarperioden juni-augusti.
* Samtliga staplar på denna slide inkluderar SoL (privat förmedlade Stugor & Lägenheter), vilket inte tidigare slides gör.

• Länen har samma exportandel 
2020.

• Sen 2019 har

• RVN GN (totalt) -14%
• RJH GN (totalt) -19%
• RVB GN (totalt) -39%


