
Turistrekord i Sverige 
  
Turismen i Sverige har fullständigt exploderat. Under första kvartalet i år omsatte utländska 
besökare 18,3 miljarder kronor i landet. Det är 41 procent mer än samma period i fjol.  
Siffrorna baserar sig på Riksbankens resevalutastatistik. Även om sådant som gränshandel 
och privatimport av bilar påverkar siffrorna, är turisttrenden solklar.   
 
Utländska besökare spenderar allt mer pengar i Sverige och turismexporten ökar 
därmed med 41,3 procent för första kvartalet i år, jämfört med samma period i fjol.  
 
"Det är en mycket kraftig uppgång. Turismen är det exportvärde som ökar mest av allt. 
Den är till exempel större än personbilsexporten", säger Peter Terpstra, turismanalytiker på 
Nutek.  
 
Första kvartalet i år konsumerade utländska besökare 18,3 miljarder kronor i Sverige. Det är 
en ökning med 5,4 miljarder jämfört med samma period 2006.  
 
Orsakerna till den ökade turismen i Sverige är flera.  
 
"Konjunkturen är stark i många länder, det svenska prisläget är förmånligt för många 
européer och lågprisflygen har gjort mycket för infrastrukturen", säger Peter Terpstra på 
Nutek.  
 
Han vill också ge den svenska turistnäringen en eloge.  
 
"Sverige har blivit bättre på att göra produkter av sina tillgångar som till exempel rent 
vatten och frisk luft. Centraleuropa är väldigt trångt jämfört med Sverige", säger Peter 
Terpstra.  
 
Men trots glädjesiffrorna gör svenskarna fortfarande av med mer pengar utomlands än vad 
utländska gäster spenderar här.  
 
Första kvartalet i år satte svenskarna sprätt på 21 miljarder kronor utomlands, vilket är 9,5 
procent mer än samma period 2006. 
 
Därmed är det 2,7 miljarder kronor i underskott när det gäller resevaluta.  
 
"Vårt mål är att få balans i siffrorna och det går helt klart åt rätt håll. Det finns gränser för hur 
mycket nio miljoner svenskar kan spendera utomlands, men knappast för hur stor tillväxten 
från utlandet kan bli här", säger Peter Terpstra på Nutek.   
 
 
 

 

Absolute Advantage 
konsulter inom turism -  världens största näring 
Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031Leif Aronsson, Askims Stenblocksväg 8, 436 40 Askim, 031----28 26 50, 070728 26 50, 070728 26 50, 070728 26 50, 0707----92 31 0192 31 0192 31 0192 31 01, 

tourism@telia.com 
 


