
Turismens omsättning i Sverige var rekordhög 2011 och uppgick till 
264 miljarder kronor, vilket är en ökning med sex procent jämfört 
med fjolåret. Svenskarnas turismkonsumtion i Sverige ökar med fem 
procent till165 miljarder kronor under 2011och utländska besökares 
omsättning ökar med nio procent till 99 miljarder kronor. Sedan år 
2000 har den sammantagna omsättningen från svenska och utländska 
turister i Sverige ökat med 76 procent. Svenska turisters 
konsumtion har ökat med 51 procent och de utländska med hela 
143 procent sedan år 2000.   
 
De utländska besökarnas andel av den totala omsättning i Sverige är 
37 procent år 2011,  jämfört med 27 procent år 2000. Samtidigt 
minskar svenskarnas andel av den totala omsättningen till 63 procent 
år 2011 jämfört med 73 procent år 2000.  
 
Tillväxtverkets rapport visar också att det sedan år 2007 (innan 
lågkonjunkturen) har tillkommit 20 000 nya arbetstillfällen inom 
turistnäringen och år 2011 har näringen 162 000 sysselsatta. 
Sedan år 2000 har antalet sysselsatta ökat med 31 000 eller 24 
procent. 
 
I samband med offentliggörandet av omsättningssiffrorna för 2011 
revideras utfallet för år 2010 till 248 miljarder. Det innebär att det 
för första gången sedan år 2003 har uppvisats en negativt resultat 
(minus en procent) för omsättningen inom turistnäringen. 
Revideringen berör både svenska och utländska besökares 
konsumtion. Samtidigt revideras utfallet för år 2009 från en tillväxt 
på tre procent till totalt fem procent.  
 
De senaste siffrorna från Tillväxtverket indikerar nu att tillväxtakten 
behöver höjas för att turistnäringen ska nå den gemensamma 
visionen om omsättning 500 miljarder år 2020. Enligt turistnäringens 
trendanalys behöver tillväxttakten nu vara 7,5 % årligen fram till 
2020 för att turistnäringen ska nå den satta visionen.  
 

> SENASTE NYTT  
 

Flygtrafiken ökar med endast +1 
procent i maj och inrikestrafiken 
visar för första gången sedan 
askmolnet över Island ett negativt 
resultat på -1 procent. 
Persontrafiken till och från våra 
kuster fortsätter att minska, medan 
trafiken till/från Gotland ökar med 
hela 11 procent i maj. Totala antalet 
gästnätter minskade i april*, men de 
utländska gästätterna ökade. 

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: Tillväxtverket, Transportstyrelsen, Trafikverket,, Shipax, SCB, OECD, Razormind, 
Valutagraf.se, UNWTO 

Sjöfart   -1% 

Flygtrafik  +5% 

Gästnätter +2% 

Tåg +3% 

Biltrafik +1% 

Valuta: DKK -1% 
BNP 2012: +1,0% 
13 restauranger med  14  
stjärnor i Guide Michelin 
(Restaurant Nova har 2!) 

Aktuellt på de nordiska marknaderna 
 

Valuta: NOK +-0% 
BNP 2012: 2,0% 
Norrmännen reser mer och 
längre enligt Avinors 
resvaneundersökning. 

Valuta: EUR -1% 
BNP 2012: +0,5% 
Europamästerskap i friidrott 
, Helsingfors   27 juni - 1 
juli 2012. 

Valuta: ISK +2% 
BNP  2012: 2,1% 
The 2012 Landsmót will be 
held at Víðidalur 25 juni  1 
juli 2012 

TURISTNÄRINGENS  
TILLVÄXTPROGNOS 2012 
(Jmf 2011, volym) 

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 maj 
Personbilar: +0,1%  
 
Gästnätter april (volym) 
Svenska: -2,8% 
Utländska: +3,8% 
Totalt: -1,5% 
 
Flygtrafik maj (volym) 
Inrikes: -1% 
Utrikes: +2% 
Totalt: +1% 
 
Kusttrafik maj(volym) 
Trafik till Finland: +1% 
Trafik till Danmark: +1% 
Trafik Öresundsbron: -1% 
Trafik till Gotland: +11% 
Total: -1% 
 

MÅNADSANALYS FÖR TURISTNÄRINGEN JUNI 2012 

(Se hela rapporten på rts.se) 

(Valutautveckling jämfört med SEK, motsvarande period föregående år) 

Ämne i fokus:  
Turismens omsättning både ökar och minskar 
År 2011 omsatte turismen i Sverige 264 miljarder kronor enligt 
Tillväxtverkets senaste siffor. Det är en uppgång med sex procent 
jämfört med 2010. Samtidigt revideras omsättningen för år 2010 till 
248 miljarder, vilket innebär en ändring från +3 procent till -1 
procent för 2010, jämfört med 2009. Tack vare återhämtning och 
god tillväxttakt under det senaste året redovisas dock rekordsiffror 
för 2011.  

Förändring omsättning  
2000-2011 

Svenska och utländska 
besökares andel av 
omsättningen 2011 

Förändring omsättning 
2011, jmf med 2010 
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