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FÖRORD

Turism och resande växer både i Sverige och internationellt. FN:s världsturismorganisation 
förutspår en tillväxt i Europa med drygt 2 procent per år fram till 2030. Med en växande 
medelklass i flera delar av världen kommer resandet att fortsätta öka i takt med att fler 
och fler får råd att resa. I Sverige har turismen länge haft en god utveckling som ger ett 
stabilt bidrag till BNP-tillväxten. Turismen sker över hela landet, på olika platser och i 
olika former, med den viktiga egenskapen att det skapar jobb och inkomster lokalt för 
människor som bor där. 

Samtidigt står vi inför stora utmaningar i och med en hotande och alltmer verklig 
klimatkris. En hållbar tillväxt inom turism och besöksnäring kommer att kräva både 
förändrade beteenden från konsumenterna och klimatanpassade lösningar från 
producenterna. Turism och resor är något som många har en egen upplevelse av och 
kan relatera direkt till. Därför hamnar turismen, med fokus på flyget, ofta top-of-mind 
när vi börjar leta koldioxidbovar. 

I den här rapporten har vi samlat befintlig statistik om besöksnäringens utveckling i 
Sverige. Med hjälp av ökad kunskap om näringen kan vi fortsätta vårt arbete för 
utveckling av turism och resande som en viktig och växande sektor för svensk ekonomi. 
Samtidigt behöver vi förhålla oss till den utmaning som samhället står inför vad gäller 
att minska klimatavtrycken, inte minst avseende transporter och resande.

Stockholm i juni 2019

Christina Henryson
Avdelningschef Kunskapsutveckling

Förord
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SAMMANFATTNING

Fortsatt god tillväxt för turismen i Sverige
2018 blev ett bra år för turismen i Sverige även om tillväxttakten mattades av något 
jämfört med den starka utveckling som vi sett under de senaste tre åren. Satellitkonto-
beräkningarna för turism visar att svenska och utländska turister konsumerade för 
sammanlagt 337 miljarder kronor i Sverige under 2018 vilket motsvarar en ökning på   
6 procent jämfört med fjolåret. Den dominerande utvecklingen för turism och besöks-
näring i Sverige är en fortsatt stark tillväxt av utländska besökare, en högre koncentration 
till storstadsregionerna och en fortsatt ökning av framför allt privatresandet. 

Turism utvecklas i takt med svensk ekonomi i stort
Turism och besöksnäring i Sverige utvecklas i takt med svensk ekonomi i stort. Under 
2018 ökade turismens förädlingsvärde 3,1 procent jämfört med fjolåret medan näringslivets 
totala förädlingsvärde ökade med 2,6 procent under samma period. Sedan mätningarna 
började år 2000 har turismen gett ett stabilt bidrag till BNP-tillväxten. Turismens bidrag  
i relation till BNP uppgick under 2018 till 2,6 procent vilket är i nivå med tidigare år. 
Sysselsättningen fortsätter att öka i linje med sysselsättningstillväxten för svensk 
ekonomi som helhet och omkring 3 000 nya jobb skapades inom turism och besöksnäring 
i Sverige under 2018.

Utländsk turism i Sverige växer
Den samlade konsumtionen från utländska besökare i Sverige, turismens exportvärde, 
uppgick år 2018 till 144 miljarder kronor, en ökning med knappt 8 procent jämfört med 
året innan. Sveriges totala export ökade under samma period med drygt 8 procent.  
Av turisternas totala konsumtionsutgifter på 337 miljarder stod utländska besökare för 
43 procent. Denna andel har succesivt stigit under 2000-talet. År 2000 var andelen 
27 procent. En viktig bidragande orsak till detta är gränshandeln mot Norge som har 
expanderat kraftigt under senare år och är en viktig beståndsdel för Sveriges växande 
turismexport. 

Sammanfattning

 
Si�rorna ska vara i heltal och i ordningen – 6%, 8% och 2% (dvs byt plats på ikonerna)
Ta bort staplarna som visar ökningen 2017 till 2018 då det blir missvisande då 
ökningen nu ser ut att vara mycket mer… Skriv istället med text under si�ran *ökning 
från 2017

Turister konsumerade sammanlagt för 337 miljarder kronor. Denna ska ligga först. 
Kontokortet: ta bort symbolen upp till höger, kan uppfattas som ett frimärke på ett 
brev har vi förstått.  Här ser man inte ökningen som på övriga (dvs att det ljuslila 
symboliserar en ökning).  

Konsumtion från utländska besökare…denna ska ligga kvar i mitten. Den är dock 
mycket större än övriga ikoner. Vi vill ha alla tre ikoner i samma storleksgrad.
På sysselsättningen skulle serveringsbrickan tas bort och ersättas av människor (vi har 
redan en ikon för människor som Jenny vill att vi använder som jag tror ni har koll på 
redan)

2018

Sysselsatta  
inom turism

Turismens  
exportvärde

Turismens  
omsättning

miljarder kronor

miljarder kronor

*Ökning från 2017.

337

144

172 000
+6%*

+8%*

+2%*



5

Turism i Sverige utvecklas i samma takt som i Norden
Turism och besöksnäring i Sverige växer ungefär i samma takt som i våra nordiska 
grannländer. Sedan 2010 har Norge och Danmark utvecklats något starkare än Sverige 
medan turismen i Finland har en något svagare tillväxt. Utmärkande för Norge och 
Sverige är att båda har en mycket stark tillväxt av utländsk turismkonsumtion. Turismens 
relation till BNP 20161 låg i Sverige i nivå med Finland, något över Danmark och något 
lägre än i Norge.

Privatresandet växer både i Sverige och utomlands
Inkvarteringsstatistiken visar att antalet sålda rum på hotell till privatresenärer ökade 
med 7 procent under 2018 jämfört med föregående år medan antalet sålda rum till 
affärsresenärer ökade med 1 procent. Mellan 2010 och 2018 har andelen sålda rum till 
privatresenärer ökat från 37 procent till 46 procent. Den långsiktiga trenden med en 
växande andel privatresande är också tydlig i de data som redovisar svenska fritids- 
och affärsresenärers konsumtion i Sverige. Sedan 2000 har fritidsresenärernas 
konsumtion ökat med närmare 90 procent i löpande priser, jämfört med affärsresenärernas 
konsumtion som under motsvarande period ökat med cirka 30 procent. Samtidigt visar 
statistiken att Sverige under hela 2000-talet haft ett underskott från resor i bytesbalansen. 
Det innebär att den svenska befolkningen (både privat- och affärsresenärer) spenderar 
mer på resor i andra länder jämfört med vad de utländska besökarna spenderar när de 
reser i Sverige.

Gästnätter ökar – särskilt i storstäderna
Under 2018 fortsatte antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige 
öka för såväl svenska som utländska besökare. Totalt ökande gästnätterna med  
3 procent jämfört med föregående år, till 65 miljoner. De svenska gästnätterna ökade 
med 2 procent, och de utländska med 7 procent vilket är den kraftigaste ökningen av 
utländska gästnätter på tre år. De tre storstadslänen stod tillsammans för 48 procent  
av det totala antalet inrapporterade gästnätter 2018 och för 55 procent av den totala 
ökningen om närmare 1,8 miljoner under 2018. I storstadsområdena Stor-Stockholm, 
Stor-Göteborg och Stor-Malmö har gästnätterna under den senaste 5-årsperioden  
ökat med sammantaget 22 procent jämfört med riket exklusive storstadsområdena  
där ökningen varit 13 procent. 

Turism, en viktig näring i hela landet
Även om de befolkningsrika storstadsområdena hade de största turismvolymerna så är 
betydelsen av turismen stor på många fler håll i landet. Inkvarteringsstatistiken visar 
varierande säsongsmönster där olika platser lockar besökare under olika årstider. 
Dalarna hade under 2018 störst turismvolymer utanför storstäderna med totalt 
5,1 miljoner gästnätter och under vintermånaderna januari till mars var antalet gästnätter 
högre i Dalarna än i både Västra Götaland och i Skåne. På sommaren dras besökarna 
oftare till kusten för sol och bad. Västra Götalandsregionen passerade under juli månad 
Stockholm och uppmätte totalt 2,3 miljoner gästnätter jämfört med Stockholms 
1,7 miljoner. Sett till logiintäkter per capita låg destinationer som Gotland och Jämtland 
i topp vad gäller övernattande turism. Gränshandeln har expanderat kraftigt under 
senare år och längs den norska gränsen har flera regioner starka fästen som lockar 
dagbesökare från vårt västra grannland. 

SAMMANFATTNING

1  OECD, Senast tillgängliga jämförbara uppgifter för samtliga länder.
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TURISM OCH RESANDE I VÄRLDEN

Kapitel 1

Turism och  
resande i världen

Det globala resandet nådde 1,4 miljarder internationella an-
komster under 2018, en ökning med 6 procent jämfört med 
2017. Enligt FN:s världsturismorganisation, UNWTO, förutspås 
en global ökning av det internationella resandet till totalt  
1,8 miljarder resor till 2030.

Antalet ankomster ökade mest i Afrika 
och Mellanöstern under 2018
Det globala resandet nådde 1,4 miljarder internationella ankomster under 2018, en ökning 
med 6 procent jämfört med 2017. Resandet till och inom samtliga världsdelar ökade. 
Mellanöstern och Afrika var de världsdelar där resandet ökade mest under 2018 med 
ökningar om 10 respektive 7 procent. Antalet ankomster till Europa och Asien utveckla-
des in linje med det globala genomsnittet på 6 procent, samtidigt som antalet ankomster 
till Nord- och Sydamerika bromsade in från året innan och ökade med 3 procent.

Americas
217 million 
(+3%)

Europe
713 million 
(+6%)

Asia pacific
343 million 
(+6%)

Middle East
64 million 
(+10%)

Africa
67 million 
(+7%)

1,4 billion
International 
Tourist Arrivals (total)

+6%

FIGUR 1.1
Internationella turistankomster 
2018, andel och procentuell 
ökning jämfört med 2017.

Källa: UNWTO
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Nolltillväxt i Nordeuropa
I sin sammanställning skriver UNWTO att Nordeuropa som gemensam subregion 
registrerade en nolltillväxt med varierande utveckling bland destinationerna. Medan en 
robust tillväxt av ankomster registrerades i Danmark, Island, Irland och Sverige, 
uppvisade Storbritannien, den största destinationen i subregionen, en minskning med 
5 procent under de första nio månaderna 2018. Enligt Inkvarteringsstatistiken1 i Sverige 
ökade internationella ankomster på kommersiella boendeanläggningar med 5,5 
procent under 2018 och uppgick till totalt 7,1 miljoner. 

UNWTO förutspår fortsatt tillväxt 
2011 publicerade UNWTO en vision för det globala resandets förväntade utveckling 
fram till 2020 och 2030, ”Tourism Towards 2030”. Till 2030 förväntas det globala 
resandet ha ökat med drygt 90 procent till totalt 1,8 miljarder resor. Resandet till och 
inom Europa förutspås växa med drygt 50 procent till totalt 744 miljoner resor 2030. 

Europa, Nord- och Sydamerika för-
väntas öka mindre än övriga världen 
Afrika med en årlig tillväxt på cirka 5 procent förväntas vara den region där resandet 
ökar mest fram till 2030. Asien och Stillahavsregionen som idag står för cirka 25 
procent av det globala resandet förväntas öka med nästan lika mycket. Mellanöstern 
förväntas också få en hög tillväxt med drygt 4 procent årligen. Nord- och Sydamerika 
samt Europa förväntas öka minst och få en årlig tillväxt runt 2,5 procent fram till 2030. 

TURISM OCH RESANDE I VÄRLDEN

1Källa: Tillväxtverket/SCB.
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TURISMKONSUMTION I SVERIGE 2018

Resultatet av turismsatellitkontoberäkningarna2 2018 visar att 
turister konsumerade för sammanlagt 337 miljarder kronor 
i Sverige under 2018. Det motsvarar en ökning på 6 procent 
 jämfört med fjolåret. De svenska besökarnas konsumtion upp-
gick till 193 miljarder kronor vilket motsvarar en ökning med  
5 procent jämfört med året innan. De utländska besökarnas 
konsumtion ökade med 8 procent till sammanlagt 144 miljarder.

Tabell 2.1
Nyckeltal 2000–2018, löpande 
priser, miljoner kronor. 

Källa: Tillväxtverket/SCB År

Total turism- 
konsumtion 

i Sverige

Svensk 
turism- 

konsumtion 
i Sverige

Utländsk 
turism- 

konsumtion 
i Sverige

Turismens  
förädlings- 

värde

Sysselsatta 
med turism 
(personer, 
medeltal)

Turismens 
andel av/

relation till 
total BNP, %

2000 150 102 109 470 40 632 51 881 130 800 2,7

2001 165 434 118 089 47 344 55 407 138 700 2,8

2002 171 101 121 661 49 441 58 572 136 800 2,8

2003 169 494 124 912 44 582 59 952 132 500 2,8

2004 175 072 126 684 48 387 60 733 130 100 2,7

2005 191 378 135 583 55 795 63 220 130 900 2,7

2006 212 675 145 632 67 044 69 983 140 100 2,8

2007 221 251 146 736 74 515 72 528 143 800 2,7

2008 234 798 161 422 73 375 77 457 147 300 2,7

2009 236 181 165 576 70 606 78 661 148 900 2,8

2010 231 350 158 710 72 460 77 406 140 900 2,6

2011 244 467 168 291 76 176 83 133 144 500 2,7

2012 253 427 173 404 80 024 87 789 153 600 2,8

2013 252 382 170 875 81 507 87 431 151 600 2,7

2014 262 572 169 116 93 456 90 018 152 000 2,7

2015 276 510 170 011 106 499 96 052 154 900 2,7

2016 296 013 174 366 121 646 96 365 154 600 2,6

2017 317 568 183 665 133 902 103 165 169 500 2,6

2018 336 724 192 655 144 070 108 447 172 400 2,6

Förändring 
2017/18 i %

6% 5% 8% 5% 2%

Förändring 
2000/18 i %

124% 76% 255% 109% 32%

2 Tourism Satellite Account, TSA, är en beräkningsmodell där den del av konsumtionen som härrör från turism från 
de olika branscherna i nationalräkenskaperna samlas. Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska 
resenärers direkta konsumtion av svenska varor och tjänster.

Kapitel 2

Turismkonsumtion 
i Sverige 2018
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TURISMKONSUMTION I SVERIGE 2018

Turismkonsumtion i Sverige 
Svenska och utländska besökares konsumtion i Sverige uppgick till 337 miljarder kronor 
under 2018 vilket motsvarar en ökning med drygt 19 miljarder kronor eller 6 procent i 
löpande priser jämfört med året innan. Räknat i fasta priser var ökningen 4 procent 
vilket är en något lägre tillväxttakt än de senaste 3 åren då ökningen legat runt  
5–6 procent. Sedan år 2000 har den  totala turismkonsumtionen i Sverige ökat med 
sammanlagt 187 miljarder kronor eller 124 procent. I fasta priser har ökningen varit  
78 procent vilket motsvarar en genomsnittlig volymökning på omkring 3 procent per år. 
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Miljarder kr 2000 års priser, inflationsjusteradLöpande priser

Den utländska andelen växer
Svenskarnas turismkonsumtion i Sverige ökade med 9 miljarder kronor, eller 5 procent  
i löpande priser, jämfört med fjolåret till totalt 193 miljarder. Turismens exportvärde, det 
vill säga värdet av utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade under samma 
 period med 10 miljarder kronor eller 8 procent, till sammanlagt 144 miljarder kronor. 
Sedan år 2000 har turismens exportvärde ökat med 103 miljarder kronor eller  
255 procent. Under samma period har den svenska turismkonsumtionen ökat med 
76 procent. Den snabba tillväxten av utländsk turismkonsumtion i relation till den 
svenska har lett till att exportandelen har ökat över tid. Utländska besökare svarade 
2018 för drygt 43 procent av den sammanlagda turismkonsumtionen i Sverige jämfört 
med 27 procent år 2000.
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Miljarder kr Export (utländsk turismkonsumtion i Sverige) Svensk (inhemsk turismkonsumtion)

Figur 2.1 
Utveckling turismkonsumtion  
i Sverige, miljarder kronor.

Källa: Tillväxtverket/SCB

Figur 2.2 
Turismkonsumtion i Sverige, 
miljarder kronor, löpande priser.

Källa: Tillväxtverket/SCB
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TURISMKONSUMTION I SVERIGE 2018

Svenska turister konsumerar mer utomlands  
än utländska turister i Sverige 
Turismexporten, via posten ”Resor”3 i betalningsbalansen med utlandet, har ökat 
kraftigt under senare år. Samtidigt visar statistiken att Sverige under hela 2000-talet 
haft ett underskott från resor i bytesbalansen. Det innebär att den svenska befolkningen 
spenderar mer på resor i andra länder jämfört med vad de utländska besökarna 
spenderar när de reser i Sverige.
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Svenskt fritidsresande inom Sverige mattas av  
i relation till hushållens konsumtion
Jämfört med hushållens sammanlagda konsumtion av varor och tjänster i Sverige 
utvecklas svenskarnas konsumtion av fritidsresor inom Sverige något starkare, även om 
utvecklingen mattats av under den senaste 5-årsperioden. 2018 ökade hushållens totala 
konsumtion med knappt 4 procent i löpande priser medan svenskarnas konsumtion av 
resor ökade med knappt 5 procent. Sedan 2000 har hushållens totala konsumtion ökat 
med 90 procent medan svenska fritidsresor i Sverige ökat med 93 procent. Svenska 
befolkningens utgifter för resor till och i andra länder ingår inte i grafen nedan.  
Svenskarnas ökande resande utomlands håller sannolikt, åtminstone delvis,  
tillbaka turism resorna i Sverige.

100

120

140

160

180

200

2018201620142012201020082006200420022000

Index Hushållens totala konsumtionSvenska fritidsresenärers konsumtion i Sverige

Figur 2.3
Betalningsbalans – Tjänstehandel 
i miljarder kronor efter export 
och import, kontopost och år.

Källa: SCB, Betalningsbalansen

Figur 2.4 
Index för de svenska hushållens 
turismkonsumtion i Sverige  
i förhållande till hushållens  
totala konsumtion av varor  
och tjänster (löpande priser).  
Index 2000 = 100.

Källa: Tillväxtverket/SCB 

3  Resevalutaposten i betalningsbalansen grundas på SCB:s tjänsteenkät, uppgifter om köp och försäljning av resevalutor 
samt rapporter från kontokortsföretag om kortutnyttjande i Sverige och utlandet. Detta är inte samma uppgift som i 
TSA som beräknar den del av konsumtionen som härrör från turism från de olika branscherna i nationalräkenskaperna.
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TURISMKONSUMTION I SVERIGE 2018

Affärs- och fritidsresande i Sverige 
Svenska fritidsresenärer stod för 72 procent av svenska besökares totala turism-
konsumtion i Sverige under 2018 medan resterande 28 procent härrörde från arbets-
relaterad turism (resande i tjänsten). Under 2018 ökade de svenska fritidsresenärernas 
konsumtion i Sverige med knappt 5 procent medan affärsresenärernas konsumtion 
ökade med närmare 6 procent under samma period. I det längre perspektivet är det 
dock fritids resandet som ökar mest. Sedan år 2000 har fritidsresenärernas konsumtion 
med närmare 93 procent jämfört med affärsresenärernas konsumtion som ökat med 
43 procent. Fritidsresandets andel har sedan år 2000 ökat från 65 procent till  
72 procent av den inhemska turismen. 
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Figur 2.5 
Svenska fritids- och affärsrese-
närers totala turismkonsumtion  
i Sverige, löpande priser.

Källa: Tillväxtverket/SCB 
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Turismen utgör knappt 3 procent  
av Sveriges ekonomi
Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, uppgick till 4 790 miljarder kronor år 2018. Jämfört 
med 2017 var tillväxten 2,4 procent mätt i fasta priser. Näringslivet står för omkring 
80 procent av förädlingsvärdet i BNP medan resterande del kommer från främst 
offentlig sektor. Turismens förädlingsvärde uppgick 2018 till 108,5 miljarder kronor, 
motsvarande 3,3 procent av näringslivets sammanlagda förädlingsvärde eller 2,6 procent 
av den svenska ekonomins totala förädlingsvärde. Under 2018 ökade turismens förädlings-
värde 3,1 procent, fasta priser, jämfört med 2017 medan näringslivets totala förädlings-
värde ökade med 2,6 procent. Sedan år 2000 har turismens förädlingsvärde ökat med 
66 procent och näringslivets sammanlagda förädlingsvärde har under samma period 
ökat med 68 procent. 
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Turism i relation till andra branscher
Jämfört med andra branscher bidrog exempelvis handeln med cirka 10 procent av BNP 
under 2018, tillverkningsindustrin med 14 procent och Information och kommunikations-
teknik, IKT, med omkring 6 procent. Över tid har turismens andel i relation till BNP legat 
mellan 2,6 och 2,8 procent, vilket visar att turismens bidrag till den totala ekonomin 
ligger på en relativt konstant nivå medan till exempel tillverkningsindustrin visar en 
nedåtgående trend över tid. IKT har istället ökat sin andel av BNP i takt med pågående 
strukturomvandling av svensk ekonomi med digitalisering och IT som en ny möjlig-
görande teknik och viktig drivkraft. Sedan 2010 har tillverkningsindustrins förädlings-
värde ökat med 15 procent medan ökningen för IKT varit 74 procent. För turismen är 
motsvarande siffra 40 procent.
 

Bransch/näring FV, Mdr kr, 2010 FV, Mdr kr, 2018
Andel av BNP 
2010, procent

Andel av BNP 
2018, procent

Tillverkningsindustri 576 660 16,3 13,8

Handel 341 459 9,7 9,6

IKT 170 296 4,8 6,2

Turism 91* 127* 2,6 2,6

Fordonsindustri 63 116 1,8 2,4

Stål och metallindustri 72 103 2,0 2,1

Maskinindustrin 69 90 2,0 1,9

Jordbruk, skogsbruk och Fiske 50 50 1,4 1,0

Livsmedelsindustri 39 47 1,1 1,0

* Turismens förädlingsvärde till marknadspris – det mått som ändvänds för att räkna fram turismens andel av BNP. Måttet tar hänsyn till 
produktskatter och produktsubventioner. Förädlingsvärde i övriga branscher redovisas till baspris. Turismens förädlingsvärde till 
baspris uppgick till 108,5 miljarder 2018.

TURISMKONSUMTION I SVERIGE 2018

Tabell 2.1 
Turismens förädlingsvärde, mdr 
kronor, och relation till BNP i 
jämförelse med andra branscher.

Källa; Tillväxtverket/SCB

Figur 2.6 
Turismens förädlingsvärde i 
 förhållande till näringslivets totala 
förädlingsvärde,  inflationsjusterad. 
Index 2000=100.

Källa: Tillväxtverket/SCB
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TURISMKONSUMTION I SVERIGE 2018

Svensk turism i ett nordiskt perspektiv
I jämförelse med övriga nordiska länder ligger turismens andel i relation till BNP i 
Sverige i nivå med Finland och något över Danmark, men är lägre än i Norge och på 
Island. I Finland och Sverige har BNP-andelen legat relativt stabilt över tid medan både 
Norge och Danmark kan notera en svagt uppgående trend. På Island fortsätter den 
starka tillväxten av turism där turismens andel i relation till BNP 2017 uppgick till 8,6 
procent. I länder som är klassiska turistdestinationer som till exempel Portugal och 
Spanien låg andelen turism i relation till BNP på 12,5 respektive 11,2 procent 2016, vilka 
är de högsta noteringarna bland samtliga OECD-länder. Över tid ökar andelarna i båda 
länderna, år 2010 låg Portugal och Spaniens andelar på 9,2 respektive 10,2 procent. 
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Turismkonsumtion per bransch 
Besöksnäringen är ingen egen bransch utan kan istället beskrivas som ett system, där 
konsumtion genereras av turister inom en mängd olika branscher. Lite förenklat kan 
besöksnäringen beskrivas som ett konglomerat av branscher. Mest dominerande är 
turism inom resebyråer och luftfart där turistisk konsumtion stod för 100, respektive  
90 procent av det totala förädlingsvärdet i näringen 2018. Turismdrivet förädlingsvärde 
inom varuhandel uppgår bara till 6 procent av handelns totala förädlingsvärde, men är 
samtidigt ett utav de största utgiftsområdena för turismkonsumtion. 
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Figur 2.8
Totalt förädlingsvärde i miljarder 
kronor och turismens andel för 
olika branscher 2018.

Källa: Tillväxtverket/SCB

Figur 2.7
Turismens relation till BNP i de 
nordiska länderna 2010–2018, 
procent.

Källa: OECD
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Turister spenderade 100 miljarder på varuhandel
Räknat från konsumtionssidan spenderade turisterna närmare 100 miljarder kronor på 
varuhandel med shopping och inköp av livsmedel, motsvarande 30 procent av den 
samman lagda turismkonsumtionen under 2018. Resor och  transporter med utgifter för 
exempelvis tågbiljetter, flygbiljetter, hyrbilar, taxi och sjöfart uppgick till 75 miljarder 
kronor motsvarande 22 procent. Till detta kan läggas utgifter för driv medel som uppgick 
till cirka 30 miljarder 2018. Jämfört med fjolåret var drivmedel det enskilda utgifts-
område som ökade mest, 9 procent i löpande priser. 

Boende och restaurang står för en tredjedel av turismkonsumtionen
Boende och restaurang stod sammanlagt för 105 miljarder kronor, eller 33 procent av 
den sammanlaga turismkonsumtionen 2018 och ökade 6 procent jämfört med förgående 
år. Konsumtionen av kultur och övriga tjänster var med en sammanlagd turismkonsumtion 
på närmare 26 miljarder kronor, eller knappt 8 procent av totalen, den minsta sektorn. 
Inom kultur och tjänster återfinns dock konsumtion av kultur och natur i förädlad form 
och andra upplevelser som bidrar till den attraktionskraft som lockar besökare till och 
inom Sverige och därmed också driver konsumtion inom övriga områden.

Drivmedel 30,9 mdr (+9%)

Luftfart 29,0 mdr (+8%)

Resebyråer/arrang. 19,1 mdr (+8%)

Hyrbilar 6,1 mdr (+8%)

Järnväg 4,0 mdr (+1%)
Övr. landtransp. 13,2 mdr (+4%)

Sjöfart 3,5 mdr (+1%)

Boende 62,2 mdr (+5%)

Restaurang 43,2 mdr (+8%)

Kultur/rekreation 19,7 mdr (+7%)

Övriga tjänster 6,1 mdr (+3%)

Livsmedel 35,5 mdr (+7%)

Övriga inköp/handel 
64,1 mdr (+4%)

Svenska a�ärsresenärer
54,3 mdr (+6%)

Resor och transporter
105,9 mdr (+7%)

Boende och restaurang
105,4 mdr (+6%)

Kultur och tjänster
25,7 mdr (+6%)

Varuhandel
99,7 mdr (+5%)

TURISM I SVERIGE 337 mdr (+6%)

Svenska fritidsresenärer
138,3 mdr (+5%)

Utländska besökare
144,1 mdr (+8%)

Figur 2.9
Fördelning av turismkonsum-
tionen i Sverige 2018, miljarder 
kronor med förändring från 2017 
(procent).

Källa: Tillväxtverket/SCB
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TURISMENS EXPORTVÄRDE

Den samlade konsumtionen från utländska besökare i Sverige, 
turismens exportvärde, uppgick år 2018 till 144 miljarder kronor, 
en ökning med 8 procent jämfört med förra året. Av  turist ernas 
totala konsumtionsutgifter på 337 miljarder stod utländska 
besökare för 43 procent. Denna andel har succesivt stigit under 
2000-talet. År 2000 var andelen 27 procent. 

Turismens exportvärde ökar  
snabbare än Sveriges totala export
Turismens exportvärde uppgick till 144 miljarder kronor 2018 vilket motsvarar en 
ökning på knappt 8 procent jämfört med fjolåret. Sveriges totala export ökade under 
samma period med lite drygt 8 procent. Efter en kraftig nedgång under 2009, ökade 
Sveriges totala export av varor och tjänster igen mellan 2010 och 2018, bortsett från en 
mindre nedgång under 2013. Sedan år 2000 har Sveriges totala export av varor och 
tjänster haft en god utveckling och ökat med 113 procent i löpande priser. Under 
motsvarande period har turismens exportvärde ökat mer än dubbelt så mycket, totalt 
255 procent.
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Kapitel 3

Turismens exportvärde

Figur 3.1
Index för turismens exportvärde 
i jämförelse med Sveriges totala 
export av varor och tjänster, 
 löpande priser. Index 2000 = 100.

Källa: Tillväxtverket/SCB
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Turismexporten behåller sin höga andel av Sveriges totala export
Internationell turism svarar för 7 procent av global utrikeshandel och är den tredje 
största exportnäringen, enligt FN:s världsturismorganisation, UNWTO. I Sverige utgör 
turismen också en betydande del av Sveriges samlade export. Andelen turism i relation 
till den totala exporten har under de senaste fem åren ökat från 4,9 procent (2013) till 
6,4 procent (2018) och är en snabbt växande exportnäring i Sverige. De utländska 
besökarnas andel av den totala turismkonsumtionen har genom den starka utvecklingen 
för inkommande turism ökat, från 27 procent år 2000, till 43 procent år 2018.
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Turismen exportvärde i relation till andra exportvaror
I jämförelse med andra exportvaror är värdet av turismexporten förhållandevis högt. 
2018 uppgick turismens exportvärde exempelvis till lika mycket som det sammanlagda 
värdet för Sveriges järn- och stålexport och export av livsmedel eller lika mycket som 
exporten av skogsvaror där bland annat trävaror, papper och pappersmassa ingår.  
Syftet med figurerna nedan är att illustrera värdets relativa storlek i förhållande till 
andra viktiga näringar. De utvalda sektorerna tjänar i detta sammanhang endast som 
exempel och syftar inte till att ge en heltäckande bild av alla delar av den svenska 
exporten. 
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Figur 3.2
Turismens exportvärde som 
andel av Sveriges totala export 
av varor och tjänster, procent.

Källa: Tillväxtverket/SCB

Figur 3.3 
Turismens exportvärde 2018 i 
relation till exportvärden för ett 
antal varuområden, miljarder 
kronor.

Källa: Tillväxtverket/SCB
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Resor den tredje största tjänsteexportkategorin i Sverige
Några andra jämförelser för att beskriva turismens relativa exportvärde ger vid handen 
att posten ”Resor” i betalningsbalansen är den tredje vanligaste tjänsteexportkategorin 
i Sverige efter ”Övriga affärstjänster” och Tele-, data- och informationstjänster. Posten 
resor utgörs i huvudsak av turistisk konsumtion i Sverige. Utöver de utländska besök-
arnas inköp i Sverige så ingår även persontransporter, vilket utgör delar av posten 
”Transporter”. Turismexporten har nästan dubblerats sedan år 2010 i löpande priser. 
Även exporten av vägfordon har haft en lika stark utveckling, där båda har haft en 
betydligt starkare exportutveckling än de flesta andra branscher. 

Exportvärde varu-/
tjänstegrupper

Miljarder kronor 
2018

Andel av total 
export, %

Utveckling jmf 
2017, löpande 
priser, %

Utveckling jmf 
2010, löpande 
priser, %

Fordon för vägar 214 9,8 16,3 99,8

Kemiska produkter 176 8,0 8,2 27,6

Skogsvaror 145 6,6 9,4 11,8

Turism 144 6,4 7,6 98,8

Livsmedel 78 3,6 10,3 73,1

Järn och stål 66 3,0 9,8 10,3

Järnmalm 21 0,9 6,5 12,6

Momsintäkter av utländska  
besökares konsumtion
Utländska besökare genererar stora momsintäkter till statskassan. Ökningen av 
momsintäkterna har varit som störst under de senaste fem åren som en följd av en 
ökad internationell turismkonsumtion. Under 2018 uppgick momsen på utländska 
besökares konsumtion i Sverige till 19,8 miljarder kronor, vilket var en ökning med  
8,7 miljarder kronor eller 78 procent sedan 2013.
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TURISMENS EXPORTVÄRDE

Tabell 3.1 
Turismens exportvärde 2018  
i relation till exportvärden samt 
utveckling över tid för ett antal 
varu-/tjänstegrupper.

Källa: Tillväxtverket/SCB

Figur 3.4 
Momsintäkter av utländska 
besökares konsumtion i Sverige, 
löpande priser, miljarder kronor.

Källa: Tillväxtverket/SCB
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Gränshandel viktig del av den  
utländska turismkonsumtionen
Beräkningarna av inkommande turism baseras i hög grad på uppgifter om valutaväx-
ling och användning av utländska betalkort i Sverige. I valutaposten ingår de inköp som 
gjorts i Sverige med utländska kontokort eller utländsk valuta, efter vissa justeringar för 
att exkludera icke-turistisk konsumtion. Den ganska omfattande gränshandel som 
förekommer längs den norska gränsen är inkluderad i valutaposten. Enligt Norska 
Statistikbyråns redovisning utgjorde gränshandeln mot Sverige närmare 17 miljarder 
svenska kronor 2018. SCB:s beräkningar av gränshandeln mot Norge indikerade uppåt 
20 miljarder kronor redan 2017. En stor del av de norska inköpen i Sverige utgjordes av 
mat, alkohol och tobak där det också finns en betydande prisskillnad mellan länderna. 
I Sverige utgör gränshandeln som andel av den totala turismomsättningen en relativt 
stor andel jämfört med hur det ser ut i andra länder. 

En svag kronkurs påverkar på marginalen 
Turismkonsumtionen i Sverige har visat en stabil uppgång under 2000-talet. Under 
samma period har växelkursen varierat relativt mycket mot andra valutor. Turismutgift-
erna visar en svag koppling till valutakursen under den valda perioden. På marginalen 
påverkar naturligtvis växelkursen inköp och resebeslut, vilket innebär att den försvagade 
kronkursen kan ha bidragit till turismökningen i Sverige under de senaste åren. Gräns  -
handeln mot Danmark och Finland är i högre grad beroende av växelkursen, medan 
den norska gränshandeln mer påverkas av norska punktskatter på till exempel alkohol, 
tobak och socker som gör att priset är betydligt billigare i Sverige även fast den 
svenska valutakursen stärkts mot den norska kronan. 
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Internationell reseboom  
har gett avtryck i Sverige
En viktig förklaring till ökningen av turismen i Sverige under senare år är en global 
trend med ökat internationellt resande. Enligt statistik från FN:s världsturism-
organisation, UNWTO, så ökade de internationella flerdagsbesöken 4 globalt med 6 
procent under 2018. Ökningen 2018 befäste den mycket stora ökningen från 2017 (+7%) 

TURISMENS EXPORTVÄRDE

Figur 3.5 
Turismkonsumtion och 
 Växelkursindex (TCW).

Källa: Tillväxtverket/SCB  
och  Riksbanken

4Internationella ankomster.
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och innebar den näst högsta tillväxttakten av internationella flerdagsbesökare sedan 
2010. I Europa ökade de internationella ankomsterna med 6 procent och passerade 
därmed för första gången 700 miljoner internationella flerdagsbesökare, vilket utgör 
drygt hälften av samtliga internationella ankomster globalt. 

I Europa var utvecklingen av internationella flerdagsbesökare svagast i de norra delarna 
av kontinenten till följd av en minskning för Storbritannien. Andra nordeuropeiska länder 
såsom Sverige, Danmark, Island och Irland visade dock en fortsatt stabil utveckling. Allt 
fler långväga besökare från andra kontinenter besöker Europa. Enligt uppgift från 
inkvarteringsstatistiken ökade antalet internationella ankomster på kommersiella 
boendeanläggningar i Sverige med 5,5 procent under 2018 jämfört med fjolåret. 

Ökning av utländska gästnätter men viss avmattning  
för internationella flygankomster 
Utländska gästnätter på kommersiella boendeanläggningar5 har likt internationella 
ankomster med flyg visat på en stabil utveckling över tid. År 2018 ökade de utländska 
gästnätterna med 7 procent till totalt 17,3 miljoner. De internationella ankomsterna med 
flyg visade en viss avmattning förra året, men ökade fortfarande med 2,4 procent till 
totalt 15,8 miljoner ankommande flygpassagerare. Utvecklingen sedan 2008 visar en 
ökning med 45 procent för utländska gästnätter och 48 procent för flyget. 
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Snabbare ökning av utländsk turismkonsumtion  
än volymer på flyg och boende 
Turismsatellitkontoberäkningarna 2018 visar att de utländska besökarnas turism-
konsumtion i Sverige har ökat snabbare än både antalet flygankomster och utländska 
gästnätter under de senaste åren. En bidragande orsak till den förhållandevis starka 
konsumtionsökningen är en svag krona och ökad gränshandel. I inkvarteringsstatistiken 
syns inte heller de utländska dagsbesökarna som står för en stor del av turismens 
export värde genom till exempel handel över den norska gränsen. Inkvarteringsstatistiken 
visar inte heller utvecklingen för de utländska besökare som till exempel bor hos släkt 
och vänner eller som bor via boendeformer som till exempel Airbnb som blir en alltmer 
utbredd trend inom resandet.

5Hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser.

Figur 3.6 
Index för turismexport,  
internationella flygankomster 
samt utländska gästnätter.  
Index 2008 = 100.

Källa: Tillväxtverket/SCB och  
Transportstyrelsen
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SYSSELSÄTTNING

Antalet sysselsatta som ett resultat av turismkonsumtion i 
Sverige uppgick till drygt 172 000 under 2018, en ökning med 
knappt 2 procent jämfört med året innan. Under 2018 tillkom 
cirka 3 000 nya jobb inom turism och besöksnäring. Flest 
 anställda finns inom hotell och restaurang.

Sysselsättningstillväxt 
Antalet sysselsatta inom turism ökade med knappt 2 procent under 2018 jämfört med 
fjolåret. Sysselsättningstillväxten för svensk ekonomi som helhet låg under motsvarande 
period på drygt 2 procent. Sedan 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med  
32 procent medan den totala sysselsättningen har ökat med 19 procent. En betydande 
del av turismens ökning har kommit efter 2010.
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Kapitel 4

Sysselsättning

Figur 4.1
Index för turismens  
sysselsättningsutveckling  
i jämförelse med den totala 
sysselsättningsutvecklingen  
i Sverige. Index 2000 = 100.

Källa: Tillväxtverket/SCB
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Ökande andel av sysselsättningen men konstant andel av BNP
Turismen utvecklas i takt med ekonomin i stort men visar en över tid starkare utveckling 
vad gäller just sysselsättning. År 2000 var turismens andel i relation till BNP 2,7 procent 
och andelen av den totala sysselsättningen 3,0 procent. Motsvarande siffror år 2018 var 
2,6 procent i relation till BNP och 3,4 procent av den totala sysselsättningen (medel-
antal sysselsatta). 
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Turism återfinns inom sysselsättningsintensiva branscher
Turism i förhållande till ett urval av andra branscher ger ytterligare en bild av dess 
relativa betydelse för ekonomi och sysselsättning. Turismen sysselsatte till exempel 
under 2018 mer än dubbelt så många personer som fordonsindustrin medan skillnaden 
var betydligt mindre räknat som bidrag till BNP. Samtidigt som det visar att turism och 
besöksnäring är viktig för sysselsättning i den svenska ekonomin visar förhållandet 
också att arbetsproduktiviteten är lägre inom turismen som helhet. En viktig förklaring 
till det är att turismkonsumtion till stor del återfinns inom sysselsättnings intensiva 
tjänstebranscher som till exempel hotell och restaurang där det kan vara svårt att 
effektivisera verksamheten genom att skära ner på personal. 

Bransch/näring Antal sysselsatta 2018
Andel av totalt antal 

sysselsatta 2018 Andel av BNP 2018

Handel  580 600 11,4 9,6

Tillverkningsindustri  562 300 11,0 13,8

IKT  204 300 4,0 6,2

Turism  172 400 3,4 2,6

Stål och metallindustri  102 100 2,0 2,1

Jordbruk, skogsbruk  
och Fiske

 98 900 1,9 1,0

Maskinindustrin  76 600 1,5 1,9

Fordonsindustrin  74 800 1,5 2,4

Livsmedelsindustri  56 100 1,1 1,0

SYSSELSÄTTNING

Figur 4.2 
Turismens andel av syssel-
sättning och relation till BNP, 
2000–2018.

Källa: Tillväxtverket/SCB

Tabell 4.1 
Ett urval av branscher och deras 
bidrag till BNP och sysselsättning 
jämfört med turism, 2018.

Källa: Tillväxtverket/SCB
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Flest sysselsatta med turism  
inom hotell och restaurang 
Av de drygt 172 000 personer som var sysselsatta inom turism och besöksnäring i 
Sverige 2018 arbetade flest inom hotell  och restaurang. Branschen sysselsatte drygt 
82 000 personer som ett resultat av turism vilket motsvarar drygt 48 procent av alla 
sysselsatta inom turism. Den näst största branschen var varuhandeln som sysselsatte 
35 500 personer som ett resultat av turistisk konsumtion, motsvarande 21 procent av 
antalet sysselsatta inom turism. 
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Utveckling över tid 
Under den senaste 10-årsperioden har antalet arbetade timmar inom turism och 
besöks näring ökat med 14 procent, till 257 miljoner timmar. Sett till några andra viktiga 
näringar i Sverige har utvecklingen varit förhållandevis positiv och visar på att turism 
och besöksnäring är en viktig källa till sysselsättning. Utvecklingen av antalet arbetade 
timmar har under många år legat i nivå med jordbruk, skogsbruk och fiske men 
syssel sättningsutvecklingen inom turism och besöksnäring har dock haft en starkare 
utveckling under de senaste åren. Data och IT-tjänster har en mycket stark syssel-
sättningstillväxt sett till arbetade timmar, vilka har ökat med 27 procent under den 
senaste 10-årsperioden. 
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Figur 4.3
Antal sysselsatta (personer, 
medeltal) med turism inom  
olika branscher 2018.

Källa: Tillväxtverket/SCB

Figur 4.4 
Utveckling av antalet arbetade 
timmar inom turismen i   
jämförelse med utvecklingen 
för några utvalda näringsgrenar 
(miljoner timmar).

Källa: Tillväxtverket/SCB
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Kapitel 5

Inkvarteringsstatistik

6  Hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) samt campingplatser.

FIGUR 5.1
Gästnätter, samtliga 
 boendeformer, 2014–2018.

Källa: Tillväxtverket/SCB

Under 2018 uppmättes drygt 65 miljoner gästnätter på 
kommer siella boendeanläggningar i Sverige, en ökning med  
nästan 2 miljoner eller 3 procent jämfört med året innan. 
 Återigen var det gästnätter från utländska besökare som  
stod för den största relativa ökningen, 7 procent under 2018, 
medan svenska gästnätter ökade med 2 procent.

Inkvarteringsstatistiken visar att antalet gästnätter på kommersiella boendeanlägg-
ningar 6 i Sverige ökade med 3 procent under 2018 jämfört med föregående år till totalt 
65,2 miljoner. Det motsvarar närmare 2 miljoner fler gästnätter under 2018 jämfört  
med fjolåret. De svenska gästnätterna ökade med 2 procent, eller 0,8 miljoner, till totalt  
47,9 miljoner och de utländska med 7 procent, eller 1,1 miljoner, till totalt 17,3 miljoner. 
Under perioden 2014 till 2018 har det totala antalet gästnätter ökat med 16 procent 
eller sammanlagt 8,8 miljoner. De svenska gästnätterna har ökat med 12 procent 
samtidigt som de utländska har ökat med 26 procent. Andelen utländska gästnätter 
har under perioden ökat från 24 procent till 27 procent.

0

10

20

30

40

50

60

70

20182017201620152014

Miljoner Utländska gästnätterSvenska gästnätter



25

Gästnätter efter hemland
Norge och Tyskland är Sveriges största utlandsmarknader
Norge och Tyskland var de enskilt största marknaderna för utländska gästnätter i 
Sverige 2018. Gästnätterna från Norge ökade med 4 procent jämfört med fjolåret till 
sammanlagt 3,5 miljoner vilket motsvarar drygt 20 procent av samtliga utländska 
gästnätter under 2018. Tyskland som är Sveriges näst störta utlandsmarknad ökade 
med 2 procent till 3,1 miljoner gästnätter och utgjorde närmare 18 procent av det totala 
antalet utländska gästnätter 2018. Besökare från Danmark som är Sveriges tredje 
största utlandsmarknad gjorde 1,3 miljoner övernattningar på kommersiella boende-
anläggningar i Sverige under 2018. Tillsammans stod Norge, Tyskland och Danmark för 
drygt 45 procent av de utländska gästnätterna i Sverige 2018. 
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Ökat intresse från nordiska grannländer
Efter ett tillfälligt tapp under 2017 ökade gästnätterna igen från de nordiska grann-
länderna, Norge, Danmark, Finland, sammantaget med närmare 7 procent eller totalt 
340 000 fler gästnätter under 2018. Gästnätter från Danmark ökade med 16 procent 
under 2018 jämfört med fjolåret. I Skåne rapporterade de kommersiella boendeanlägg-
ningar in 273 000 danska övernattningar vilket var en ökning med 25 procent jämfört 
med fjolåret och motsvarade cirka 20 procent av alla danska gästnätter i Sverige 2018. 
I Dalarna, som stod för en ungefär lika stor andel av de danska gästnätterna, var 
ökningen närmare 30 procent jämfört med fjolåret. 

Gästnätter från USA fortsätter att öka
Trenden med ökande gästnätter från mer långväga marknader förstärktes under 2018. 
Antalet gästnätter från USA ökade med 10 procent jämfört med fjolåret och uppgick till 
870 000. Jämfört med förra årets ökning på 44 procent är detta en klar avmattning, 
men samtidigt betyder den fortsatta ökningen att USA nu är Sveriges fjärde största 
utlandsmarknad, baserat på antal gästnätter. Amerikanerna åker i störst utsträckning 
till storstadslänen. Stockholm stod för närmare 50 procent av gästnätterna från USA 
under 2018 och Västra Götaland stod för 15 procent. Antalet gästnätter från USA  

INKVARTERINGSSTATISTIK

FIGUR 5.2
Gästnätter från de 10 största 
utländska marknaderna på  
samtliga boendeformer, 
 procentuell förändring från 2017.

Källa: Tillväxtverket/SCB
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i Västra Götaland ökade med 18 procent jämfört med fjolåret medan de i Stockholms 
län ökade de med 4 procent. 
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Svenska gästnätter i Sverige
De svenska gästnätterna i Sverige ökade med 2 procent under 2018 jämfört med 
fjolåret. Sedan 2010 har de svenska gästnätterna ökat med 21 procent jämfört med de 
utländska som ökat med 35 procent. Även om utvecklingen för svenska gästnätter inte 
är lika stark som för utländska utgjorde de svenska gästnätterna 73 procent av de 
totala volymerna 2018 och står för en betydande del av turismen i Sverige. Under 
vintermånaderna då det totala antalet gästnätter är färre utgör de svenska 
 gästnätterna omkring 80 procent av totalen. 
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Sommarmånaderna viktiga för besöksnäringen
Merparten av gästnätterna i Sverige gjordes under sommarmånaderna juni, juli augusti 
som stod för 43 procent av det totala antalet gästnätter under 2018, motsvarande 
28 miljoner övernattningar. Det motsvarar drygt 300 000 övernattningar per dygn 
under högsäsong. Sett endast till utländska gästnätter stod de tre sommarmånaderna 
för 50 procent av samtliga gästnätter, motsvarande 8,7 miljoner, eller drygt 90 000 
utländska övernattningar per dygn.

INKVARTERINGSSTATISTIK

FIGUR 5.4
Svenska och utländska gästnätter 
per månad, samtliga boende-
former, 2017–2018. 

Källa: Tillväxtverket/SCB

FIGUR 5.3
Gästnätter på samtliga boende-
former från de 10 största utländ-
ska marknaderna, 2010–2018.

Källa: Tillväxtverket/SCB
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Vintersäsongen större relativ ökning över tid
Under perioden juni till augusti ökade gästnätterna med 2 procent jämfört med före-
gående år. Det är en något svagare utveckling jämfört med helåret 2018 som ökade med  
3 procent. Sett till enskilda månader inföll de största ökningarna under vintermånaderna. 
Gäst nätterna under mars ökade med 12 procent jämfört med året innan. Under perioden 
2014 till 2018 har gästnätterna ökat med 22 procent under vinterhalvåret (jan–april + 
nov–dec) jämfört med 12 procent för sommarhalvåret (maj till okt). Sett till enskilda 
månader har mars (+29 procent) och januari (+23 procent) ökat mest.
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Regional fördelning
Flest gästnätter i storstadslänen
Flest gästnätter registrerades i Stockholms län där de kommersiella boendeanläggning-
arna rapporterade in 14,6 miljoner gästnätter under 2018. Det motsvarar 22 procent av 
alla gästnätter i Sverige under året. Jämfört med 2017 ökade gästnätterna i Stockholms 
län med 4 procent, motsvarande 550 000 fler gästnätter. Västra Götaland som var näst 
största län med totalt 10,2 miljoner gästnätter stod för 16 procent av det totala antalet 
gästnätter 2018 och ökade med 2 procent, eller 207 000 fler gästnätter, jämfört med 
fjolåret. I Skåne län som stod för 10 procent av samtliga gästnätter 2018 registrerades  
6,2 miljoner gästnätter vilket motsvarar en ökning med 6 procent jämfört med 2017.

0

3

6

9

12

15

JämtlandDalarnaSkåneVästra GötalandStockholm 

Miljoner
+4%

+2%

+6%
+3%

-3%

2017 201820152014 2016

INKVARTERINGSSTATISTIK

FIGUR 5.5
Gästnätter per månad 2014–2018, 
samtliga boendeformer, procen-
tuell förändring 2017–2018.

Källa: Tillväxtverket/SCB

FIGUR 5.6
Gästnätter i de fem största 
 regionerna i Sverige, samtliga 
boendeformer, procentuell 
förändring 2017–2018.

Källa: Tillväxtverket/SCB
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Storstadsregionerna ökar långsiktigt
De tre storstadslänen stod tillsammans för 48 procent av det totala antalet inrapporterade 
gästnätter 2018 och för 55 procent av den totala ökningen om närmare 1,8 miljoner 
under 2018. Under den perioden 2014 till 2018 har gäst nätterna Stockholms län ökat 
med 23 procent, Västra Götalands län med 12 procent och Skåne län med 21 procent att 
jämföra med 16 procent i genomsnitt för riket. I storstads kommunerna i grupperingen 
Stor- Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö har gästnätterna under perioden 2014 
till 2018 ökat med sammantaget 22 procent jämfört med riket exklusive storstadsområ-
dena där ökningen var 13 procent under samma period.

Kraftig ökning av danska gästnätter i Dalarna och Skåne 
Dalarna stod för 8 procent av det totala antalet gästnätter i Sverige vilket gör det till 
fjärde största län 2018. I Dalarna ökade svenska gästnätter med 2 procent och utländska 
med 8 procent jämfört med fjolåret. Tillväxten av utländska gästnätter drevs framför allt 
av fler besökare från Danmark som ökade med närmare 30 procent under 2018. Under 
den senaste 10-årsperioden har gästnätter från Danmark visat en nedåtgående trend i 
Dalarna men under 2018 vände utvecklingen kraftigt uppåt, sammanlagt blev det 
närmare 250 000 danska gästnätter. Nästan 90 procent av dem gjordes under perioden 
januari till mars. I Skåne, som också hade en kraftig ökning av danska gästnätter, inföll 
den stora ökningen under juli och augusti, som stod för ungefär en fjärdedel av alla 
danska gästnätter i Skåne under 2018 som uppgick till drygt 270 000. Utländska 
gästnätter totalt ökade med 13 procent i Skåne under 2018. 
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Störst relativ ökning av gästnätter i Värmlands län
Värmlands län hade den största relativa ökningen av inrapporterade gästnätter på 
kommersiella boendeanläggningar under 2018 vilka ökade med 14 procent jämfört  
med fjolåret. Ökningen var ungefär lika stor för både svenska och utländska gästnätter. 
I absoluta tal innebar det 219 000 fler svenska och 107 000 fler utländska gästnätter 
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FIGUR 5.7
Gästnätter per region, samtliga 
boendeformer, 2017–2018 med 
procentuell förändring från 2017.

Källa: Tillväxtverket/SCB
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jäm fört med 2017. De svenska gästnätterna ökade framför allt under vintermånaderna, 
med nästan 50-procentiga ökningar under januari och mars. Under perioden 2014 till 
2018 har de svenska gästnätterna i Värmland ökat med 36 procent. Ökningen av utländ-
ska gästnätter drevs framför allt av fler besökare från Norge, varifrån gäst nätterna ökade 
med 8 procent. Norrmän stod för närmare 50 procent av alla utländska gästnätter i 
Värmland 2018. 

Störst andel utländska gästnätter i Kronobergs län
Andelen utländska och inhemska gästnätter varierar stort mellan de olika länen. Störst 
relativ andel utländska gästnätter hade, precis som förra året, Kronobergs län i Småland 
med 41 procent utländska gästnätter, följt av Stockholms län med 38 procent och 
Värmlands län med 34 procent. Fördelningen mellan svenska och utländska gästnätter i 
länen har stått sig ganska lika under den senaste 10-årsperioden. De län där den relativa 
tillväxten av utländska gästnätter varit störst är Norrbottens län där andelen ökat med  
6 procentenheter sedan 2008, och Stockholm och Örebro med 5 procentenheter vardera 
under samma period.
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Gästnätter per boendeform
Gästnätter per boendeform och län
Sverige karaktäriseras av olika typ av turism i olika delar av landet vilket också avspeglas  
i den vanligaste övernattningsformen i olika län. I Stockholm gjordes närmare 90 procent 
av gästernätterna på kommersiella boendeanläggningar på hotell. Kalmar och Hallands 
län utmärker sig som typiska campinglän där majoriteten av gästnätterna, 59 procent 
respektive 56 procent, spenderades på camping under 2018. Dalarna  utmärker sig med 
en stor andel gästnätter i stugbyar, 31 procent, och hade samtidigt landets lägsta andel 

FIGUR 5.8 
Gästnätter per region samtliga 
boendeformer 2018 med andel 
utländska gästnätter (procent).

Källa: Tillväxtverket/SCB
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av gästnätter på hotell, 22 procent. Även Jämtlands län har en övervägande del gästnätter 
på SoL7 och stugbyar vilket är en vanlig boendeform för skidturister som är en viktig 
målgrupp i båda länen. 
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1,4 miljoner fler gästnätter på hotell 2018
Majoriteten av gästnätterna i Sverige spenderades precis som i fjol på hotell, vilka stod för 
58 procent av samtliga gästnätter 2018. Jämfört med föregående år ökade antalet gäst-
nätter på hotell med 4 procent, eller 1,4 miljoner övernattningar, och uppgick till totalt  
37,9 miljoner. Hotell är den boendeform som ökat mest över tid. Under den senaste 5-års-
perioden har inrapporterade gästnätter på hotell ökat med 22 procent jämfört med den 
genomsnittliga ökningen för samtliga boendeformer unders samma period på 16 procent. 
Kapaciteten på hotellen har också ökat under perioden. År 2018 rapporterade 2 057 hotell 
in gästnattsstatistik med en total kapacitet på 126 000 rum och 252 000 bäddar. Mot-
svarande siffror för 2014 var 2 033 hotell med 119 000 rum och 239 000 bäddar.
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FIGUR 5.10 
Gästnätter per boendeform 
2014–2018 med procentuell 
förändring från 2017.

Källa: Tillväxtverket/SCB

FIGUR 5.9
Andel gästnätter per  
boendeform och län, 2018.

Källa: Tillväxtverket/SCB

7  Kommersiellt förmedlade stugor och lägenheter.
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GÄSTNÄTTER PÅ KOMMERSIELLA BOENDEANLÄGGNINGAR

25 procent av gästnätterna sker på campinganläggningar
Camping stod för 25 procent av gästnätterna 2018 och ökade med 2 procent jämfört 
med fjolåret. I Västra Götaland, som stod för närmare 20 procent av de inrapporterade 
gästnätterna på camping, var ökningen 2 procent. I Värmland ökade gästnätterna på 
camping med 15 procent jämfört med fjolåret. Under perioden 2014 till 2018 är Värm-
land tillsammans med Norrbotten de län där gästnätterna på camping ökat mest 
i landet, totalt 20 procent vardera. 

Omkategorisering av stugor påverkar utfall 2018
De inrapporterade gästnätterna på stugbyar ökade med 21 procent jämfört med 
fjolåret. En orsak till den stora ökningen är att flera anläggningar under 2018 sett över 
sin kategorisering av stugor vilket inneburit att fler nu rapporterar gästnätter på 
stugbyar och färre på camping och SoL. Vandrarhem stod för närmare 5 procent av  
de inrapporterade gästnätterna i Sverige 2018 och minskade 2 procent jämfört med 
fjolåret, efter en ökning på drygt 4 procent året innan.

Svenska gästnätter fortsätter att öka på hotell
Svenska gästnätter på hotell ökade med närmare 3 procent jämfört med fjolåret vilket 
ligger över genomsnittet för samtliga boendeformer där ökningen var 2 procent 2018. På 
camping var de svenska gästnätterna oförände jämfört med fjolåret medan de utländska 
ökade kraftigt. Sedan 2014 har den genomsnittliga ökningen av utländska gästnätter på 
camping per år legat runt 4 procent. På hotell har de utländska gästnätterna legat på en 
genomsnittlig tillväxt på 8 procent per år under samma period.

Den stora ökningen på stugbyar beror till stor del på den tidigare nämnda omkategori-
sering av stugor som inneburit att fler anläggningar rapporterar gästnätter på stugbyar 
och färre på camping och SoL*. På vandrarhem minskade både svenska och utländska 
gästnätter under 2018. Under perioden 2014 till 2018 har utvecklingen för svenska 
gästnätter på vandrarhem pendlat fram och tillbaka med en genomsnittlig tillväxt på 
1 procent per år medan de utländska visat på en relativt stark tillväxt med en genom-
snittlig ökning på omkring 8 procent per år. 
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FIGUR 5.11
Svenska och utländska gästnätter 
per boendeform 2018 med 
 procentuell förändring från 2017.

Källa: Tillväxtverket/SCB
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Målgrupp på hotell
Andelen sålda rum på hotell till privatresenärer ökar över tid
År 2018 uppgick andelen sålda rum till privatresenärer på hotell till 46 procent medan 
affärsresenärer stod för resterande 54 procent. När affärsresenärer eller konferensgäster 
övernattar bor det oftast en gäst i varje rum medan privatresenärer ofta bor flera 
personer tillsammans i varje rum. Vid en uppdelning på antalet sålda rum på hotell per 
målgrupp dominerar därför affärs- och konferensgäster. Samtidigt ökade antalet sålda 
rum på hotell till privatresenärer med 7 procent under 2018 jämfört med föregående år 
medan antalet sålda rum till affärsresenärer ökade med 1 procent. Mellan 2010 och 2018 
har andelen sålda rum till privatresenärer ökat från 37 procent till 46 procent. 
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FIGUR 5.12
Målgruppsfördelning, belagda/
sålda rum på hotell 2018  
(procent).

Källa: Tillväxtverket/SCB

FIGUR 5.13
Utveckling av målgruppsför-
delning, andel belagda/sålda 
rum på hotell samt andel av 
totalen 2010 och 2018 (procent).

Källa: Tillväxtverket/SCB
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Logiintäkt
28 miljarder i logiintäkt 2018
De samlade logiintäkterna från de kommersiella boendeanläggningarna som rapporterar 
in logiintäkt till inkvarteringsstatistiken (cirka 3 200 anläggningar, samtliga utom 
camping) uppgick till totalt 28,2 miljarder kronor 2018. Jämfört med fjolåret ökade 
logiintäkterna, i löpande priser, med drygt 6 procent eller med nästan 1,7 miljarder 
kronor. Omräknat till fasta priser (inflationsjusterat) har logiintäkterna på de tre 
boendeformerna hotell, stugbyar och vandrarhem ökat med 72 procent sedan 2005. 
Under motsvarande period har antalet gästnätter på dessa boendeformer ökat med  
57 procent. Under 2009 föll logiintäkterna medan volymerna var i stort sett oförändrade. 
Sedan 2009 har både logiintäkterna och volymerna fortsatt att öka. 
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Hotell står för 90 procent av logiintäkterna
Logiintäkterna på hotell uppgick till 25,3 miljarder under 2018 och svarade för 90 procent 
av de totala logiintäkterna. Motsvarande siffra för hotellens andel av samtliga gästnätter 
var 77 procent. Jämfört med fjolåret ökade logiintäkterna på hotell med 6 procent i 
löpande priser. Omräknat till fasta priser (inflationsjusterat) var ökningen 4 procent vilket 
är i linje med utvecklingen för volymerna under samma period. Logiintäkt på vandrarhem 
ökade med 1 procent jämfört med föregående år, löpande priser. Under samma period 
minskade antalet gästnätter med 2 procent. Omräknat till fasta priser minskade logiintäkt 
på vandrarhem med 1 procent under 2018. 

Gästnätter Logiintäkter

Hotell 90%

Stugbyar 3%

Vandrarhem 4%

SoL* 4%

Hotell 77%

Stugbyar 7%

Vandrarhem 7%

SoL* 9%

*Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter

FIGUR 5.15
Gästnätter och intäkter  
fördelade per boendeform  
2018 (procent).

Källa: Tillväxtverket/SCB

FIGUR 5.14
Index för logiintäkter (2005 års 
priser) och gästnätter på hotell, 
stugbyar och vandrarhem.  
Index 2005 = 100.

Källa: Tillväxtverket/SCB
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Logiintäkt och gästnätter per capita 
Logiintäkter kan användas som ett mått för att visa på turismens regionala och lokala 
betydelse genom att fördela logiintäkt per capita och län. Vid en sådan uppdelning 
framkommer att turismens bidrag till den lokala ekonomin är högst i Jämtland och på 
Gotland med 6 662 respektive 6 275 kronor per capita och år. Genomsnittet för riket 
var 2 755 kronor per person och år. Samma räkneövning med gästnätter placerar 
Jämtland och Dalarnas län i topp där man tog emot 22,8 respektive 17,8 gästnätter per 
capita under 2018. Genomsnittet för riket var 6,4 gästnätter per person och år. 

Län
Logiintäkter per  

invånare, SEK
Totala logiintäkter  

(1 000-tal) SEK
Utveckling logiintäkt 

2017–2018

Jämtlands län  6 662  867 934 13%

Gotlands län  6 275  371 780 2%

Stockholms län  4 364  10 229 385 6%

Dalarnas län  4 349  1 248 884 11%

Norrbottens län  3 765  943 205 8%

Västra Götalands län  2 535  4 334 043 4%

Värmlands län  2 389  672 573 12%

Kalmar län  2 352  575 414 3%

Hallands län  2 164  712 865 6%

Västerbottens län  2 125  573 950 1%

Västernorrlands län  1 975  484 776 4%

Skåne län  1 966  2 678 055 8%

Jönköpings län  1 936  698 518 0%

Kronobergs län  1 820  363 714 3%

Östergötlands län  1 761  812 771 1%

Blekinge län  1 750  279 479 0%

Gävleborgs län  1 629  466 671 12%

Örebro län  1 538  464 821 4%

Västmanlands län  1 537  420 912 32%

Uppsala län      1 477   555 979 7%

Södermanlands län  1 447  426 392  8%

Riket  2 755  28 182 120 6%

TABELL 5.1
Totala logiintäkter på hotell, 
stugbyar, vandrarhem och SoL, 
fördelat per invånare, 2018.

Källa: Tillväxtverket/SCB 



35

Kapacitet
Antalet bäddar på stugbyar och vandrarhem ökar kraftigt
Antalet bäddar på svenska hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med närmare  
4 procent under 2018 jämfört med föregående år. På hotell ökade antalet bäddar med 
2 procent motsvarande cirka 6 000 bäddar, medan antalet bäddar på stugbyar och 
vandrarhem ökade med 11 procent, motsvarande cirka 8 000 bäddar. Sedan 1992 har 
antalet bäddar sammanlagt för de tre boendeformerna ökat med 49 procent eller med 
cirka 112 000 bäddar. Det totala kapacitetsutnyttjandet på bäddar för helåret 2018 på 
samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem uppgick till 41,5 procent. 
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Omkategorisering av stugor till stugbyar
Under 2018 har ett antal anläggningar sett över sin kategorisering av stugor vilket 
inneburit att de fler anläggningar rapporterar gästnätter och kapacitet inom kategorin 
stugbyar och färre på camping. Under 2018 ökade kapaciteten räknat som antal stugor 
i kategorin stugbyar med 13 procent jämfört med föregående år. Antalet bäddar ökade 
med 18 procent och gästnätterna med 21 procent. Samtidigt ökade antalet anläggningar 
inom kategorin stugbyar endast med 3 procent, vilket motsvarar 8 fler anläggningar. 
Under 2018 minskade antalet anläggningar inom kategorin vandrarhem till 852 jämfört 
med 861 året innan, en minskning med 1 procent.

Kapacitet Hotell Stugbyar Vandrarhem Campingplatser Enhet

Antal anläggningar 2 057 282 852 1 043

Antal rum/stugor 125 623 8 544 - tomter/stugor

Antal bäddar 251 894 43 661 44 438 -

Gästnätter 37,9 3,4 3,5 16,1 miljoner

Beläggningsgrad 
rum/stugor

58 40 - - procent

Beläggningsgrad 
bäddar

46 28 27 - procent

TABELL.5.2
Nyckeltal per kapacitet 2018.

Källa: Tillväxtverket/SCB 

FIGUR 5.16
Bäddar på hotell, stugbyar  
och vandrarhem, tusental.

Källa: Tillväxtverket/SCB 
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GÄSTHAMNSSTATISTIK

Riksföreningen Gästhamnar i Sverige genomför årligen en  under-  
sökning i syfte att mäta beläggningen i svenska gästhamnar 
vilket är ett viktigt komplement för att beskriva turismens 
 utveckling i Sverige. Resultatet av  undersökningen 2018 visar att 
båtnätterna i de svenska gästhamnarna ökade med 5 procent 
jämfört med året innan. Den fina sommaren 2018 är sannolikt 
en viktig förklaring till årets ökning. 

Hög andel utländska övernattningar i gästhamnarna 
Totalt registrerades 381 000 båtnätter (en båt en natt) i svenska gästhamnar under 
2018, vilket motsvarar en ökning med cirka 5 procent jämfört med 2017. Det fördel-
aktiga vädret och de vindförhållanden som rådde under den ovanligt varma sommaren 
2018 hade sannolikt en stor påverkan på resultatet. Med ett beräknat genomsnitt på 
2,8 personer i varje båt uppgick det totala antalet gästnätter i gäst hamnar i Sverige 
under 2018 till närmare 1,1 miljon. Fördelningen mellan svenska och utländska båtnätter 
var oförändrad jämfört med fjolåret med 63 procent svenska och 37 procent utländska. 

Nationalitet Antal båtnätter Antal personer

Sverige 240 113 672 317

Norge 45 736 128 060

Finland 11 434 32 015

Danmark 26 679 74 702

Tyskland 38 113 106 717

Holland 7 623 21 343

Övriga Europa 7 623 21 343

Världen 3 811 10 672

Totalt 381 132 1 067 170

Kapitel 6

Gästhamnsstatistik

Tabell 6.1 
Båtnätter samt personer ombord 
i gästhamnar per nationalitet, 
privata fritidsbåtar 2018.

Källa: Tillväxtverket/ Riksföreningen 
Gästhamnar i Sverige 
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GÄSTHAMNSSTATISTIK

Fyra av tio båtnätter i gästhamnar sker i Västra Götaland
Ur ett regionalt perspektiv sker flest antal båtnätter i storstadslänen. Allra flest i Västra 
Götalands län med 156 000 båtnätter under 2018, vilket motsvarar 41 procent av 
samtliga båtnätter i Sverige. Stockholms län och Skåne län svarade för 18 respektive  
11 procent av de svenska båtnätterna. 

Län Antal båtnätter Antal personer Andel i procent

Västra Götaland  156 336  437 741 41%

Stockholm  68 643  192 200 18%

Skåne  43 469  121 713 11%

Kalmar  30 701  85 963 8%

Blekinge  18 619  52 133 5%

Södermanland  18 101  50 683 5%

Gotland  8 765  24 542 2%

Östergötland*  8 669  24 273 2%

Halland  7 265  20 342 2%

Västernorrland  4 384  12 275 1%

Uppsala  3 823  10 704 1%

Gävleborg  3 405  9 534 1%

Norrbotten  3 235  9 058 1%

Värmland  2 889  8 089 1%

Västmanland**  1 173  3 284 0,3%

Västerbotten  837  2 344 0,2%

Örebro  335  938 0,1%

Jönköping  267  748 0,1%

Dalarna  216  605 0,1%

Hela landet 381 132  1 067 170 100%

* Östergötland inkluderar gästhamnar från Jönköpings län. 
** Västmanland inkluderar gästhamnar i Dalarna som ingår i Strömsholms kanalsystem. 

Tabell 6.2 
Båtnätter samt gästnätter i 
gästhamnar, privata fritidsbåtar 
per region 2018.

Källa: Tillväxtverket/ Riksföreningen 
Gästhamnar i Sverige 
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FRITIDSHUSBOENDE

Kapitel 7

Fritidshusboende

SCB:s statistik över det utländska fritidshusägandet i Sverige 
ger ytterligare en bild av utvecklingen av den inkommande 
turismen till Sverige. Nedan följer ett utdrag av den årliga 
 sammanställning8 som SCB gör över utvecklingen för det 
 utlandsägda fritidshusboendet i Sverige. 

Antalet fritidshus i Sverige med utländska ägare uppgick år 2018 till 37 322 vilket är en 
marginell ökning jämfört med året innan. Det norska ägandet av fritidshus fortsatte öka 
under 2018. Förra året fick ytterligare 250 fritidshus norska ägare, vilket motsvarar en 
ökning med 2,1 procent jämfört med fjolåret. Det danska ägandet fortsatte att minska 
för sjätte året i rad med 282 hus färre under 2018, vilket motsvarar en minskning på 2,6 
procent. Antal fritidshus med ägare från Tyskland och Nederländerna minskade något 
2018 jämfört med 2017. I och med 2018 års minskning har det nederländska fritidshus-
ägandet minskat 5 år i rad. Gruppen övriga länder ökade något 2018 och mest ökade 
fritidshus med ägare från Schweiz med 28 stycken.

Fritidshus med  
utländska ägare Antal 2018

Andel av fritidshus  
med utländska ägare Förändring 2017 - 2018

Norge 12 133 33% 2,1%

Danmark 10 465 28% -2,6%

Tyskland 10 028 27% -0,1%

Nederländerna 1 338 4% -1,3%

Övriga länder 3 358 9% 2,3%

Totalt 37 332 100% 0,1%

Det norska ägandet störst
Det norska ägandet är klart störst och fortsätter dra ifrån övriga länder. Ägare från 
Norge äger nu 12 133 fritidshus i Sverige. Antalet fritidshus med danska ägare är 10 465 
och med tyska 10 028 fritidshus. Dessa tre länder dominerar och totalt ägs 87 procent 
av de utlandsägda fritidshusen av ägare från dessa tre länder.

Utveckling över tid
Antalet fritidshus ägda av utländska ägare har ökat med 19 200 eller 106 procent sedan år 
2000. Ägare från Tyskland var de första som började köpa fritidshus i Sverige och redan år 
2000 fanns det drygt 9 000 svenska fritidshus ägda av tyskar vilket 18 år senare ökat till 
drygt 10 000. Danskarna var som mest aktiva på den svenska fritidshusmarknaden 
mellan åren 2000–2008 för att därefter avta.

Tabell 7.1
Fritidshus med utländska 
ägare i Sverige 2018.

Källa: SCB

8 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/fastighetstaxeringar/fastighetstaxeringar/
pong/statistiknyhet/utlandskt-agande-och-utlandssvenskars-agande-av-fritidshus-i-sverige-2018/

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/fastighetstaxeringar/fastighetstaxeringar/pong/statistiknyhet/utlandskt-agande-och-utlandssvenskars-agande-av-fritidshus-i-sverige-2018/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/fastighetstaxeringar/fastighetstaxeringar/pong/statistiknyhet/utlandskt-agande-och-utlandssvenskars-agande-av-fritidshus-i-sverige-2018/
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40 procent utlandsägda fritidshus i Kronoberg
De regionala variationerna av det utländska ägandet av fritidshus är stora. Andelen 
utländskt ägande är störst i Kronoberg och Värmland med 40 respektive 24 procent av 
det totala fritidshusbeståndet. I 12 län understiger det utländska ägandet 5 procent och 
i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland och Västmanland uppgår det utländska 
ägandet till mindre än 1 procent av beståndet.

Regional variation av nationaliteter
Största antalet utlandsägda fritidshus återfinns i Västra Götaland (7 575), Värmland 
(6 308), Kronoberg (4 584) och Skåne (3 530). Norska ägare föredrar de till Norge 
angränsande länen Västra Götaland, Värmland och Jämtland, danskarna Kronoberg 
och Skåne, tyskarna Kalmar, Västra Götaland, Kronoberg och Värmland medan 
holländarna föredrar Värmland. Antalet utländska ägare ökade i 13 län, var helt oför-
ändrat i ett och minskade i 7. De största minskningarna har skett i Skåne, Kronoberg 
och Jönköping där de utlandsägda fritidshusen har minskat med 201 stycken totalt.  
I dessa tre län har danskarna minskat sitt ägande med 204 fritidshus. De län där de 
utlandsägda fritidshusen ökade mest var Västra Götaland, Jämtland och Norrbotten 
med totalt 190 fritidshus och ägare från Norge stod för 158 av dessa.

Hela sammanställningen hittar du på SCB.se statistiknyheter:  
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/fastighetstaxeringar/ 
fastighetstaxeringar/pong/statistiknyhet/utlandskt-agande-och-utlandssvenskars-agande-av-fritidshus-i-sverige-2018/

FRITIDSHUSBOENDE

Län

Totalt antal 
fritidshus ägda av 
fysiska personer Danmark Norge Tyskland

Neder- 
länderna

Övriga 
länder Okänt land Summa

Andel 
utlandsägda 
fritidshus, %

Stockholm 71 674 15 16 62 8 107 20 228 0,3

Uppsala 17 876 1 5 12 4 25 6 53 0,3

Södermanland 19 596 4 5 45 5 36 14 109 0,6

Östergötland 22 517 70 10 221 31 49 20 401 1,8

Jönköping 13 339 926 9 771 67 85 31 1 889 14,2

Kronoberg 11 450 3 013 13 1 299 84 113 62 4 584 40

Kalmar 30 408 567 37 1 991 117 135 80 2 927 9,6

Gotland 11 838 0 13 40 2 24 3 82 0,7

Blekinge 12 773 924 12 449 25 57 25 1 492 11,7

Skåne 41 219 2 543 85 588 37 200 77 3 530 8,6

Halland 20 812 1 169 33 459 18 64 29 1 772 8,5

Västra Götaland 74 928 542 4 907 1 564 124 277 161 7 575 10,1

Värmland 26 147 415 3 869 1 175 534 192 123 6 308 24,1

Örebro 14 541 39 28 231 59 49 13 419 2,9

Västmanland 9 612 1 5 9 3 22 4 44 0,5

Dalarna 43 794 134 367 352 88 127 25 1 093 2,5

Gävleborg 26 983 7 21 113 25 81 32 279 1

Västernorrland 23 851 11 52 160 26 126 39 414 1,7

Jämtland 30 279 40 1 438 217 48 109 27 1 879 6,2

Västerbotten 30 438 33 768 176 19 228 29 1 253 4,1

Norrbotten 27 629 11 440 94 14 391 41 991 3,6

Totalt 581 704 10 465 12 133 10 028 1 338 2 497 861 37 322 6,4

Tabell 7.2
Regional andel av fritidshus med 
utländska ägare i Sverige 2018 
i procent.

Källa: SCB

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/fastighetstaxeringar/fastighetstaxeringar/pong/statistiknyhet/utlandskt-agande-och-utlandssvenskars-agande-av-fritidshus-i-sverige-2018/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/fastighetstaxeringar/fastighetstaxeringar/pong/statistiknyhet/utlandskt-agande-och-utlandssvenskars-agande-av-fritidshus-i-sverige-2018/
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BESÖKSNÄRINGENS UTMANINGAR I SVERIGE

Turismen växer och det finns potential för fortsatt tillväxt och 
utveckling i hela landet. Samtidigt står destinationer och företag 
i besöksnäringen inför många utmaningar. Det handlar om 
såväl frågor kring samverkan och gemensamma utvecklings-
processer som bredare frågor om hållbarhet. Turismstatistik 
bidrar med underlag för välgrundade beslut och gör det möjligt 
att följa den utveckling som sker. 

Turism utvecklar Sverige  
Målet för regeringens turismpolitik är att ”Sverige ska ha en hög attraktionskraft som 
turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till en hållbar 
tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet”. Turism och resande bidrar till  
att skapa förståelse och bygger broar mellan människor från olika platser och kulturer 
samtidigt som turismen bidrar till arbetstillfällen, handel och välstånd. En hållbar 
turismutveckling skapar ett brett utbud av besöksmål, aktiviteter, hotell, restauranger 
och butiker, och därmed attraktivare miljöer både för besökare, boende och företag 
som vill etablera sig. 

Hållbar turism – en global utmaning  
Turismens sannolikt största utmaning är att åstadkomma en hållbar utveckling, såväl 
ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Det globala resandet och den miljömässiga 
hållbarheten kommer att kräva särskild omsorg, mot bakgrund av klimatförändringar 
och lokala miljömässiga påfrestningar i olika delar av världen, i kombination med den 
snabba tillväxten av den globala turismen. Det internationella resandet och turismen är 
till sin natur gränsöverskridande och därför måste också lösningar för ett hållbart 
resande delvis sökas inom ramen för internationella samarbeten och regelverk.
Samtidigt finns en stor möjlighet för Sverige att skapa en konkurrensfördel genom  
att vara ett av de ledande länderna i utveckling av hållbar turism. 

Kapitel 8

Besöksnäringens  
utmaningar i Sverige
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Social hållbarhet kräver lokal förankring
Utöver ekonomi och miljö omfattar hållbar turism också de sociala dimensionerna. 
Även där behöver vi följa den globala utvecklingen och arbeta för att bidra med 
lösningar. För att stödja social hållbarhet behövs insatser både från det offentliga som 
från näringslivet inom områden som arbetsliv, mänskliga rättigheter, integration och 
mångfald. Det är också nödvändigt att inkludera lokalbefolkningen och den ideella 
sektorn i utvecklingen av turism om den ska kunna ske på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Samordning utvecklar destinationer 
Besöksnäringen är starkt beroende av samspelet mellan privat och offentlig sektor. 
Besökarnas upplevelser byggs i hög grad kring platser och tjänster som utvecklas och 
tillhandahålls av det offentliga, såsom transporter och infrastruktur, stads- och kultur-
miljöer, rekreationsområden och lokal offentlig service. Ofta är det en offentlig aktör 
som har samordningsansvar för destinationsutveckling, regionalt eller lokalt. För att 
utvecklingsarbetet ska nå framgång måste besöksnäringens behov integreras i de 
offentliga planprocesser som drivs med långsiktiga perspektiv. 

Platsens attraktionskraft avgörande 
Ett annat sätt att beskriva behovet av samspel mellan privat och offentlig sektor är 
utifrån termerna konkurrenskraft och attraktionskraft. Bilden av konkurrenskraft, som 
något som i första hand skapas i företag, måste när det gäller turismen kompletteras 
med en annan komponent, nämligen platsens attraktionskraft. I samspelet mellan det 
offentliga och företag är attraktionskraften den avgörande faktorn för framgång. Det 
räcker inte med företagets egna insatser utan det krävs ett utvecklat samarbete mellan 
många olika aktörer för att skapa attraktionskraft för en plats eller destination.

Kunskap och statistik – en förutsättning för framgång
I takt med att turismens betydelse uppmärksammas och att allt fler utvecklingsinsatser 
initieras, ökar också efterfrågan på kunskap, statistik och beslutsunderlag. Utifrån de 
utmaningar och trender som påverkar turism och resande idag och i framtiden finns 
fortsatta behov av att utveckla turismstatistiken, inte bara genom att förbättra och 
utveckla befintlig statistik och mätmetoder, utan också genom att ta fram ny statistik 
och data som inte finns idag. Digitaliseringens påverkan på konsumentbeteende och 
möjligheter till alternativa datainsamlingsmetoder är ett område om behöver utvecklas. 
För en mer nyanserad debatt om turismens påverkan på miljö och klimat i relation till 
andra branscher och näringar, och för att insatser ska sättas in där de ger störst effekter 
behövs också bättre kunskap om turismens klimatpåverkan. Ett antal pilotstudier har 
genomförts internationellt, däribland i Sverige, för att börja bygga denna kunskap. 

Löpande och långsiktigt arbete 
För att nå regeringens turismpolitiska mål och hantera de utmaningar som både destina-
tioner och företag möter behövs samordning, inte bara på regional och destinationsnivå, 
utan även nationellt. Samhället avsätter stora resurser till insatser för att främja 
utvecklingen av turismen i Sverige, och insatserna behöver samordnas för att bli så 
effektiva som möjligt. Myndigheter och statliga bolag, bransch-, arbetsgivar-, intresse- 
och medlemsorganisationer, regionalt tillväxtansvariga, regionala turismorganisationer 
samt universitet och högskolor som bedriver verksamhet inom turism är exempel på 
aktörer som arbetar med samordningsinsatser. Arbetet är löpande och långsiktigt, 
eftersom det berör ett stort antal aktörer och politik- och samhällsområden under 
ständig utveckling. 

BESÖKSNÄRINGENS UTMANINGAR I SVERIGE
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DEFINITIONER OCH KÄLLOR

Definitioner 

Definition turism
Enligt Förenta Nationerna och den internationellt vedertagna definitionen  
omfattar turism:

” Människors aktiviteter när de reser till och vistas på 
platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid  
än ett år för fritid, affärer eller andra syften”.

Turism mäts från konsumtionssidan
Definitionen omfattar därmed i princip alla aktiviteter och den konsumtion som är 
direkt kopplad till resandet, inklusive affärsresandet. Det är den som konsumerar och 
inte vad som produceras som per definition avgör vad som är turism. Detta ska ställas 
mot den traditionella metoden att redovisa olika sektorers, näringars eller branschers 
effekter på ekonomin, där man mäter effekterna från produktionssidan. Den ekonomi 
som uppstår som ett resultat av turism och resande fördelar sig på en mängd olika 
branscher. Men det är i princip bara en bransch där 100 procent av värdet kan hänföras 
till turism och resande och det är resebyrå- och researrangörsledet. Av samma skäl är  
det bara runt hälften av hotell- och restaurangbranschens aktiviteter som utgör en del  
av turismen eftersom resterande värde, framför allt på restaurangerna, uppkommer som 
ett resultat av lokalbefolkningens konsumtion och därmed per definition inte är turism. 

Former av turism 
När man talar om resor i relation till landsgränser delar man upp turismen i tre bestämda 
grundformer: inhemsk turism, inkommande turism och utgående turism. ”Land” i 
denna definition kan bytas ut mot region, kommun eller annat administrativt område. 
Inhemsk turism innefattar dem som har sin hemvist i ett givet land och reser i det 
landet. Inkommande turism innefattar dem som reser i ett givet land och har sin 
hemvist i ett annat land. Utgående turism innefattar dem som har sin hemvist i ett 
givet land och reser till ett annat land. I Fakta om svensk turism beskrivs utvecklingen  
av de två förstnämnda formerna av turism i Sverige. 

Definitioner och källor
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Källor till Fakta om svensk turism 2018
Nedan beskrivs kortfattat de källor, undersökningar och statistik som används i Fakta 
om svensk turism 2018

Källor
• Nationalräkenskaperna (NR) vid SCB
• OECD 
• Riksföreningen Gästhamnar i Sverige 
• Statistiska Centralbyrån (SCB)
• Sveriges Riksbank/SCB
• Tillväxtverket
• Transportstyrelsen
• World Tourism Organisation (UNWTO)

World Tourism Organisation (UNWTO)
Förenta Nationernas världsturismorganisation UNWTO (United Nations World Tourism 
Organisation) är baserad i Madrid. UNWTO samlar in, analyserar och publicerar data 
om turismens utveckling på global nivå. UNWTO har också i samverkan med flera inter-
nationella organisationer utarbetat rekommendationer för de definitioner och begrepp 
som används i turismstatistiken. Begreppsbildningen är en kritisk faktor för god 
informationskultur och kunskapsutveckling. World Tourism Organisation, UNWTO, har  
i samverkan med flera internationella organisationer utarbetat rekommendationer för 
de begrepp som används i turismstatistiken. Rekommendationerna finns redovisade  
i publikationen ”Turismens begreppsnyckel” som finns att hämta på www.tillvaxtverket.
se/publikationer.  

Statistik
Satellitkontoberäkningar för turism (TSA) 
Sverige har anslutit sig till den av Förenta Nationerna internationellt vedertagna 
definitionen av turism. Sedan år 2000 mäts turismens effekter på ekonomi, export  
och sysselsättning i Sverige genom så kallade satellitkontoberäkningar, där den del av 
konsumtionen som härrör från turism från de olika branscherna i nationalräkenskaperna 
samlas. Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta 
konsumtion av svenska varor och tjänster. Metoden för satellitkontoberäkningar, 
Tourism Satellite Account (TSA) är en internationellt vedertagen metod som har 
arbetats fram av FN-organet World Tourism Organisation (UNWTO) i samarbete med 
OECD och näringens organisationer. I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets 
uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska centralbyrån (SCB). I likhet med 
övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier 
inte jämförbara med de senast publicerade uppgifterna. 

Posten Resor i betalningsbalansen 
SCB:s statistik över utrikeshandel med tjänster är en kvartalsvis undersökning och är en 
del av betalningsbalansen. Posten Resor i betalningsbalansen omfattar all konsumtion 
som görs på resa i annat land. Definitionsmässigt räknas alltså konsumtion av varor och 
tjänster under resa i utlandet som tjänstehandel. Statistikkällor för resor är kontokorts-
data, uppgifter från växlingskontor och direktinsamlade enkätsvar. Svenskars utgifter 
vid resor utomlands är därmed lika med import och utländska besökares utgifter i 
Sverige är lika med export. 

DEFINITIONER OCH KÄLLOR
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Inkvarteringsstatistik  
Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras på 
Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken omfattar boende 
på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata 
stugor och lägenheter (SoL). Den visar bland annat volymer för antal övernattningar 
(gästnätter), gästens nationalitet, antal sålda rum, genomsnittlig rumsintäkt och 
beläggningsgrad fördelade över tid och för olika delar av Sverige. Varje månad lämnar 
drygt 4 000 anläggningar data. Statistiken återrapporteras till dem som lämnat  uppgifter. 
SCB publicerar på Tillväxtverkets uppdrag delar av inkvarteringsstatistiken i en statistik-
databas som finns fritt tillgänglig på SCB:s hemsida. Data på kommunnivå eller för 
andra speciella indelningar kan beställas direkt hos SCB. 

TCW-index (Total Competitiveness Weights)  
TCW-index är ett sätt att mäta kronans värde mot en korg av olika valutor. TCW-index 
har den 18 november 1992 som startdatum. För detta datum är index lika med 100. Den 
19 november tilläts kronan att flyta. Genom att studera index kan man se hur kronans 
värde förändrats. Ett högt värde på index betyder att kronans värde försvagats – vår 
korg av valutor har blivit dyrare att köpa med svenska kronor. TCW bygger på genom-
snittliga aggregerade flöden av bearbetade varor för 21 länder. Vikterna tar hänsyn till 
såväl export- import- som ”tredjelandseffekter”.

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 
15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per 
månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den 
totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Gästhamnsstatistik  
Gästhamnsstatistiken samlas in av Riksföreningen Gästhamnar Sverige på uppdrag  
av Tillväxtverket. Statistiken, som visar båtnätter (en båt en natt) och övernattningar 
(en gäst en natt) fördelade på region och gästens hemland, samlas in i klassificerade 
gästhamnar längs de svenska kusterna och redovisas årligen. Gästhamnsstatistiken 
efter år 2015 är inte jämförbar med tidigare år till följd av att Riksföreningen Gästhamnar  
i Sverige har bytt insamlingsmetod mellan 2014 och 2015 i syfte att öka kvalitén i 
statistiken. 

Statistik om fritidshus  
Statistiska Centralbyrån (SCB) sammanställer statistik över ägandet av fritidshus i 
Sverige. Uppgifterna innehåller information om ägarens nationalitet och var i landet 
fritidshusen är belägna.

DEFINITIONER OCH KÄLLOR



Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic 
and Regional Growth

Tel 08-681 91 00
tillvaxtverket.se

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag 
i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner.  
Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till före tag, 
och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens 
 utmaningar. Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på 
nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.


