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Kris i Europa slår mot sommarturismen
Turismanalytiker Peter Terpstra Foto: Olof Holdar

För andra året i rad minskade sommarturismen i Sverige. Antalet
övernattningar i Sverige sjönk med 1,9 procent. Övernattningarna från
utlandet minskade med totalt 2,8 procent. Samtidigt fortsatte antalet
långväga besökare och logiintäkter öka med 6,9 respektive 1,6 procent.
Det var besökarna från Europa som svarade för den största nedgången under
sommaren. Övernattningarna från Tyskland minskade med 5,6 procent.

Antalet besökare från Danmark och Nederländerna sjönk med 9,5 respektive
10,9 procent. Totalt minskade den europeiska marknaden med 7,1 procent.
Ökningar från både Norge (1,8%) och Finland (2,3%) bidrog till att
övernattningarna från våra nordiska grannar låg kvar på samma nivå som
förra sommaren.
Ljuspunkten stod de långväga besökarna för, antalet ökade med 6,8 procent.
Det var framför allt övernattningarna från USA (plus 10,9 procent), övriga
Asien (plus 33,6 procent) och Kina (plus 15,9 procent) som ökade. Fler
långväga besökare under sommaren har dock inte kunnat kompensera för ett
minskat resande från kontinenten.
Även om de totala volymerna minskade något, så fortsatte logiintäkterna på
hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen att öka även under sommaren 2012
till totalt 5,4 miljarder kronor. Mest ökade intäkterna i Stockholm och Västra
Götaland med 47 respektive 25 miljoner kronor.

Mer pressmaterial finns att hämta på www.tillvaxtverket.se
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