
27 september: World Tourism Day
Idag, onsdag 27 september, är det World Tourism Day. Turismen i världen ökar kraftigt, enligt World Tourism Organisation. Även i
Sverige växer turismen – besöksnäringen är idag den snabbast växande basnäringen och en allt viktigare jobb- och
integrationsmotor.

World Tourism Day, 27 september 2017, syftar till att sätta fokus på det sociala, kulturella, politiska och ekonomiska värde som människors
resande bidrar med. I Sverige växer turismen kraftigt för varje år. Under 2016 blev exportvärdet för besöksnäringen vad gäller utländska
besökare nästan 120 miljarder kronor.

– Den svenska besöksnäringen växer så det knakar. Exportvärdet för besöksnäringen vad gäller utländska besökare var förra året 120
miljarder, alltså dubbelt så mycket som Sveriges stål- och järnexport tillsammans, säger Visitas vd Eva Östling.

Besöksnäringen betalar, till skillnad från övriga exportnäringar, dessutom moms.

– Förra året var momsintäkterna för utländska besökare hela 17,3 miljarder kronor. Besöksnäringen genererar stora pengar till statskassan,
säger Eva Östling.

 

Turismen är idag världens tredje största näring. Under förra året reste över 1,2 miljarder resenärer över internationella gränser, enligt World
Tourism Organisation. 2030 räknar man med att den siffran ska vara 1,8 miljarder.

 

Besöksnäringen är en viktig jobb- och integrationsmotor

Besöksnäringen är den snabbast växande basnäringen i Sverige och en viktig jobb- och integrationsmotor – 20 procent av alla nya jobb i
Sverige 2007–2015 skapades inom besöksnäringen.

– Över 37 procent av alla som är sysselsatta i besöksnäringen är födda utomlands och 6 av 10 företag drivs av människor som är födda i
utlandet. Det är betydligt högre andelar än i någon annan näring, säger Eva Östling.

En av Sveriges största utmaningar idag är den tudelade arbetsmarknaden, där besöksnäringen är en viktig del i lösningen.

– Jobb skapar integration. Många unga och många utlandsfödda tar sitt första kliv in på arbetsmarknaden via besöksnäringen. Det är förstås
otroligt viktigt att besöksnäringen har rätt förutsättningar för att kunna skapa ännu fler arbetstillfällen, säger Eva Östling.

 

Visste du att:

- Förra året spenderade utländska besökare nästan 23 miljarder kronor på svenska restauranger.

- Turismen i Sverige omsätter årligen nästan 300 miljarder kronor.

- Att svenska hotell och restauranger nyligen rankades som bäst i världen, enligt en stor oberoende turismundersökning, gjord av TCI
Research. Undersökningen innefattar mer än 30 000 kundanalyser i Europa.

- Förra året stod sysselsättningen inom hotell & restaurang för 3,9 procent av den totala sysselsättningen i Sverige. Det är en ökning med
39,7 procent sedan år 2000.

- Förra året var det totala antalet gästnätter i Sverige 57 234 148 stycken.

 

Fler aktuella siffror om besöksnäringen: www.visitabarometern.se

Mer om besöksnäringen som jobb- och integrationsmotor: www.visita.se/skaparjobb

World Tourism Day: http://wtd.unwto.org
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Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag
med drygt 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar,
vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden
branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita – Svensk besöksnäring är en
medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se.
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