
NUTEK redovisning av turistinkomster är ett luftnummer? 
 
 
Ifrågasatta siffror 
Turismexporten under Q1 +41,3 % – all time high 
Mer än var femte exportkrona kommer från turistsektorn 
Turismexporten ökar betydligt snabbare än varuexporten och övrig tjänsteexport. När 
varuexporten mattas då boomar turismexporten. Hela varuexporten ökade under Q1 med 
+9,1 mdr. Turismexporten ökade med +5,4 mdr  
 
Siffrorna har vid en närmare analys ingen riktighet – dröm siffror som man var snabb med att 
skicka ut till turistsverige där man gottar sig åt framgången för att inte tala om vad VD:n 
Thomas Brühl hade för kommentarer på sin blogg. Inkompetens kan skrivas med små och 
stora bokstäver och hela VisitSweden:s styrelse består av inkompetenta personer där 
ordföranden anser det vara en fördel att inte har branschkunskap, tur att man inte med en 
partibok blir ordförande för Volvo. Det är en stor skillnad i verksamheter där det sker gallring 
i brist på kompetens och där man sitter och är stolt över att man är en nolla. 
Siffrorna som gjort näringen stolt är nämligen endast en annorlunda beräkning som inte 
återspeglar verkligheten och Riksbanken samt Riksgälden kan inte förklara förändringen men 
inser att något är fel, totalt fel. Riksbanken och Riksgälden skall i en kommande rapport 
förklara avvikelsen eller redovisa dom riktiga siffrorna, som då blir ett hejdundrande 
underskott, vad skriver du då Thomas på din blogg? Det är Kinesernas fel att dom inte får läsa 
VisitSwedens webbsida i Kina och därmed har vår storstiliga satsning även där gått fel vilket 
gjorde att vi förlorade flera hundra miljoner turister? Eller var det bara ca 2000 som kom, jag 
menar riktiga turister? 
Läs också hur Riksgälden missade 4,6 miljarder i juni i detta Nyhetsbrev… 
 
 
Turismexporten under Q1 +41,3 % – all time high 
Mer än var femte exportkrona kommer från turistsektorn 
Turismexporten ökar betydligt snabbare än varuexporten och övrig tjänsteexport. När 
varuexporten mattas då boomar turismexporten. Hela varuexporten ökade under Q1 
med +9,1 mdr. Turismexporten ökade med +5,4 mdr  
 
Under första kvartalet ökade den svenska turismexporten enligt Riksbankens nya statistik över 
betalningsbalansen med +5,4 mdr till 18,3 mdr dvs. med hela +41,3 %. Det är den största 
kvartalsökningen någonsin. I årstakt ligger exportökningen nu på +25,5 %.  
 
Samtidigt fortsätter vårt eget utresande (vår turismimport) att utvecklas betydligt måttligare. 
Turismimporten ökade under Q1 med +1,8 mdr till 21,0 mdr eller med + 9.5 %. I årstakt 
ligger importökningen på låga +5,7 %. 
 
Det innebär att vårt resevalutanetto stadigt förbättras. Under Q1 var nettot -2,7 mdr och i 
årstakt -14,3 mdr. Det innebär en halvering av underskottet på bara 3 år. År 2004 låg 
underskottet på -28 mdr. 
 
Turismexporten ökade också betydligt mer kraftfullt än tjänsteexportens +16,0 % och 
varuexportens blygsamma ökning på +3,4 %. Totalexporten ökade under första kvartalet med 
+6,3 %. I årstakt ligger turismexporten på +25,5 %, tjänsteexporten +12,5 %, varuexporten 
+7,6 % och totalexporten på +8,8 %. 



 
Turismexporten utgör nu på årsbasis 19,5 % av tjänsteexporten och 4,9 % av totalexporten. 
Var femte exportkrona kommer från rese- och turistindustrin. Då är inte heller svenska 
transportföretags exportförsäljning till utländska resenärer inräknade. Dessa skattas till 15 % 
av transportserviceexporten eller till 10,8 mdr på årsbasis eller 2,7 mdr för Q1 2007. 
Inkluderas transportdelen motsvarar den svenska turismexporten 5,6 % av totalexporten. 
 
Det är svårt att förklara den kraftiga ökningen i turistexporten. Det är 10:e kvartalet i rad som 
turistexporten ökar med i storleksordningen +20 %. Den kommersiella utlandsturismen mätt i 
gästnätter har ökat med +3,6 % under 2005, +8,7 % under 2006 och med +1,6 % under Q1 
2007. Prisstegringarna har samtidigt varit rätt måttliga. Hotellpriserna har ökat något mer än 
den genomsnittliga inflationen. Under 2006 med +4,0 %. Passagerarantalet i utrikestrafiken 
på Luftfartsverkets flygplatser ökade under 2005 med +5 %, 2006 + 7 % och till och med 
april i år med + 4 %. Den internationella turismen ökar i år i antal ankomster med ca +4 % 
men något mer i Nord-Europa. 
 
Inkvarteringsstatistik och transportstatistik räcker inte till för att förklara den långsiktiga 
ökningstakten på över +20 % och dessutom med stigande ökningstakt. Under Q4 2006 var 
ökningen +26,1 % och nu +44,3 %. En stor del av förklaringen ligger troligtvis i den ökade 
gränshandeln från både Norge, Danmark och Finland. Det är också troligt att privatresande, 
som inte täcks in av inkvarteringsstatistriken, ökar kraftigt. Inte minst släkt- och vänbesöken 
när andelen invandrare ökar. Vi har också ett kraftigt ökat utländskt ägande av fritidshus. Men 
utöver detta kan finnas andra skäl för att svenska kronor köps och registreras som köp av 
resevaluta. 
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