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Vi förflyttar oss mer än någonsin och allt oftare över nationsgränser. 
Det internationella resandet har ökat stadigt under många år och har 
fördubblats de senaste 15 åren. Detta trots två globala 
lågkonjunkturer, två världsomspännande epidemier, flera krigsutbrott, 
naturkatastrofer samt flera terroristaktioner som tydligt påverkat det 
internationella resandet. Dock har resandet alltid snabbt återhämtat 
sig efter en kort nedgång. Sett i ett längre perspektiv är sannolikt tiden 
runt millennieskiftet den period där resandet ökade kraftigast.  
 
Allt fler länder, regioner och kontinenter uppmärksammar 
turistnäringen som en av deras viktigaste och snabbast växande 
näringar. UNWTO är ett FN-organ som ansvarar för främjande av 
ansvarsfull, hållbar och universellt tillgänglig turism. Ett sätt som 
UNWTO kontinuerligt mäter turism är genom antalet internationella 
ankomster.  Dessa beräknas nå1,8 miljarder år 2030 och passera en 
miljard redan 2012. De internationella ankomsterna förutspås öka med 
3,3 procent i början av perioden och sedan gradvis minska för att ligga 
på 2,5 procent runt år 2030. Detta beror enligt UNWTO 
huvudsakligen på: 
 

Fler mogna marknader som växer i takt med BNP 
Skifte från fallande till ökande transportkostnader - det blir dyrare 
att förflytta sig. 
Då basvolymerna (internationelle ankomster) hela tiden ökar 
betyder en lägre tillväxttakt procentuellt fortfarande en högre 
tillväxt sett i absoluta tal.  
 

Den stora ökningen kommer framförallt ske på tillväxtmarknader som 
Nord- och Sydostasien och i Mellanöstern. I Nord- och Sydostasien 
beräknas de internationella ankomsterna uppgå till närmare 480 
miljoner år 2030. Det är en ökning med över 600 procent jämfört 
dagens siffror. Ökningen för Europa blir svagare och hamnar på 744 
miljoner ankomster totalt år 2030 vilket motsvarar en ökning på144 
procent. Europa beräknas dock fortfarande vara den region som år 
2030 står för den största andelen av internationella resor räknat per 
capita. För norra Europa beräknas de internationella ankomsterna år 
2030 uppgå till 82 miljoner vilket är en ökning med 127 procent.  
 
 
 
 

 
 

> SENASTE NYTT  
 

Flygtrafiken i Sverige har haft två 
starka inledande månader på året 
med en total ökning på sju procent 
vilket indikerar en starkare 
utveckling än helårsprognosen för 
2012 (se nedan). Den svenska 
sjöfarten uppvisar det motsatta 
förhållandet och utvecklas svagare 
än prognos med en minskning på 
fem procent jämfört med 
föregående år.  

Turistnäringens månadsanalys är en återkommande kortare rapport/analys med fasta inslag för de senaste utfallen för flyg, 
rederier, tåg, bil och gästnätter samt en aktuell övergripande analys av ett aktuellt ämne eller kortare utblick på framtida 
resande. Turistnäringens månadsanalys tas fram av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) inom ramen för TRIP 
Turistnäringens Utvecklingscenter. Källor: Transportstyrelsen, Trafikverket,, Shipax, SCB, OECD, Razormind, Valutagraf.se, The 
Economist Intelligence Unit, Isavia, UNWTO 

Sjöfart   0% 

Flygtrafik  +4% 

Gästnätter +2% 

Tåg +3% 

Biltrafik +1% 

Valuta: DKK +/- 0% 
BNP % 2011: 1,1 
Första sträckorna i Giro 

-7 
maj. 

Aktuellt på de nordiska marknaderna 
 

Valuta: NOK +3% 
BNP % 2011: 1,5 
Avinor investerar 24 
miljarder i flygplatskapacitet 
de nästkommande åren.  

Valuta: EUR +/- 0% 
BNP % 2011: 3,0 
Ishockey VM i Helsingfors & 
Stockholm 4-10 maj 2012. 

Valuta: ISK -4% 
BNP  % 2011: 2,9 
Easy Jet börjar flyga London 
till Reykjavik i slutet av mars 

TURISTNÄRINGENS  
TILLVÄXTPROGNOS 2012 
(Jmf 2011) 

Turistnäringens  
tillväxt totalt +1% 

*  Tidsperiod  varierar  boende  beroende  
på  inrapporteringstakt.       
  
Utfallet  per  månad  ovan  indikerar  
utvecklingens  överenstämmelse  med    
prognos  för  helåret  2012  nedan. 

Utvecklingen inom transport och boende den 
senaste månaden* jämfört med föregående 
år. 
 
Trafikvolym väg februari  
Personbilar: -0,1%  
 
Gästnätter januari (volym) 
Svenska: +/-0% 
Utländska: -1% 
Totalt: +/-0% 
 
Flygtrafik februari (volym) 
Inrikes: +9% 
Utrikes: +7% 
Totalt: +8% 
 
Sjöfart februari (volym) 
Trafik till Finland: - 2% 
Trafik till Danmark: -2% 
Trafik till Gotland: +4% 
Total: -5% 
 

MÅNADSANALYS FÖR TURISTNÄRINGEN MARS 2012 

(Se hela rapporten på rts.se) 

(Valutautveckling jämfört med SEK, motsvarande period föregående år) 

Ämne i fokus: 
En miljard internationella ankomster 2012 
2012 blir året då de internationella ankomsterna passerar en miljard. 
Det förutspår UNWTO i sin långtidsprognos för turismen globalt 
2010-2030.  Under de nästkommande 15 åren kommer de 
internationella ankomsterna att öka med i snitt 43 miljoner om året.  
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