
Enligt Arlandaindexet ökar turistexporten med +6%. 
Valutastatistiken pekar på +20-25%. Vad är rätt? 
 
Turistexporten växer med +6,1% under 2007 och går över 80 mdr slår LFV fast med hjälp av 
sitt Arlandaindex. ”Arlandaindex räknas fram med hjälp av antalet ankommande 
utrikesresenärer på Stockholm-Arlanda Airport. Sambandet mellan flygresande och 
besöksnäring är mycket starkt, därför har Arlandaindex en ovanligt hög träffsäkerhet. Den 
genomsnittliga felmarginalen är under tre procent under en femårsperiod”, skriver LFV i sitt 
pressmeddelande. 
 
Nu visar indexet mycket stor avvikelse i förhållande till det faktiska valutainflödet för 
2007.  Enligt Riksbanken och SCB ökade de beräknade resevalutainkomsterna efter tredje 
kvartalet i årstakt med +25,4%. Under året är ökningarna kvartalsvis +41,3%, +28,8% och 
+11,9%.  
 
Det allvarliga är att reliabiliteten är alldeles för låg mellan de två metoderna och det borde 
kommenteras av LFV. Statistiken är ju känd sedan i slutet av november. Om Arlandaindexet 
är en bra mätare på den verkliga turistexporten, måste Riksbankens och SCB:s statistik över 
valutainkomster omfatta mer än turistexporten. Det ligger nära tillhands att spekulera i ökad 
hemtagning av tidigare undanstoppade förmögenheter i utlandet. Det skulle kunna vara en 
följd av avskaffandet av kapitalskatterna. Under 2005-2006 har valutainflödet ökat med +21% 
per år och det är mer än dubbelt upp mot vad man förväntar sig av annan statistik även om 
Nutek i sitt satellitkonto för exporten försöker förklara +19% per år. Det verkar för högt. 
 
Arlandaindexet räknar upp Nuteks satellitkonto för turistexporten som för 2006 slutade på 
75,4 mdr. Satellitkontot för turismexporten omfattar till skillnad från valutainkomsterna en 
beräkning av utländska utlägg för in- och utresor med svenska ”carriers”. Dessa 
transportinkomster har tidigare, när de särredovisades av Riksbanken, legat på nivån 10 mdr 
eller ca 20% av valutainkomsterna. De sista åren har skillnaden mellan Nuteks och 
Riksbankens beräkningar legat på ca 8 mdr motsvarande bara 12% av valutainkomsterna. Om 
den verkliga turismexporten bara ökar med +6,1% enligt Arlandaindex blir skillnaden negativ 
trots att Nuteks siffror avser ett vidare exportbegrepp. Det är alltså något som inte stämmer.  

 
Samvariationen mellan olika utvecklingar verkar inte heller vara tillräckligt stark. 
Arlandaindexet baseras på antalet ankommande utrikesresenärer på Stockholm-Arlanda och 
det bör vara relativt samstämmigt med rikets flygpassagerare för utrikestrafiken. De sista 
årens mycket kraftiga ökningar av turismexporten och valutainkomsterna motsvaras inte av 
ökningarna i utrikes flygpassagerare och inte heller i förändringen av utländska gästnätter. Då 

Mdr kronor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007prog
Turismexport Nutek SCB  41,4 49,0 51,6 50,2 53,6 63,6 75,4 80,3
Resevalutainkomster RB 37,3 44,2 43,6 42,8 45,6 55,3 67,0 83,0
Differens 4,1 4,8 8,0 7,4 8,0 8,3 8,4 -2,7
           
Ökning i % Nutek SCB  18,4% 5,3% -2,7% 6,8% 18,7% 18,6% 6,5%
Ökning i % Resevaluta RB  18,5% -1,4% -1,8% 6,5% 21,3% 21,2% 23,9%
           
Förändring av utländska 
gästn  5,5% 7,0% -0,5% 0,1% 3,6% 8,7% 5,1%
Flygpassagerare utrikes   -0,6% -7,2% -1,6% 8,0% 5,0% 7,0% 5,0%



är det väl inte troligt att Arlandaindexet för de sista tre åren kan ha givit särskilt goda 
prognoser.  
 

Kommentar: Dålig reliabilitet eller det stämmer inte en 
siffra? 
Enligt Arlandaindexet beräknas ökningen av turismexporten under 2007 till +6%. Enligt 
Riksbanken och SCB ökar valutainkomsterna med +25% i årstakt efter tredje kvartalet 2007. 
Här är något som inte stämmer. Dessutom visar Arlandaindexet på en nedgång i ökningstakt 
från de två tidigare årens årliga ökningstakter på +21% enligt Riksbanken och +19% enligt 
Nutek/SCB. Samtidigt är Arlandaindexet mer harmoniskt med ökningen av utländska 
gästnätter och den utrikes flygtrafiken. Skillnaden kan vara ökad hemtagning av 
undanstoppade förmögenheter utomlands efter bortskaffandet av förmögenhets-, gåvo- och 
arvsskatterna och det skulle bekräfta att borttagandet av skatterna har effekt på hemtagningen. 
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