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Turismen i Sverige 2018 – nordiska
besökare tillbaka
Turismen fortsätter att växa i Sverige. Totalt blev det 65 miljoner
gästnätter 2018, en ökning med tre procent jämfört med året innan.
Gästnätter från de nordiska grannländerna ökar igen och trenden med fler
långväga besökare förstärks.
Utländska gästnätter på svenska hotell, vandrarhem, campingar och stugor
ökade med sju procent medan de svenska gästnätterna ökade med en
procent. Sammanlagt blev det 1,8 miljoner fler gästnätter under 2018 jämfört
med året innan. Det visar inkvarteringsstatistiken som mäter antalet
gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige.

Majoriteten av alla gästnätter stod svenska besökare för, nästan 48 miljoner
eller motsvarande 73 procent av de totala antalet gästnätter. Antalet
utländska gästnätter nådde 17,4 miljoner.
Efter en svag nedgång ökar återigen besöken från de nordiska grannländerna.
Gästnätterna från den största utlandsmarknaden Norge ökade med sex
procent och uppgick till totalt 3,5 miljoner. Gästnätter från den tredje största
marknaden Danmark ökade med hela 17 procent jämfört med 2017.
Trenden med fler gästnätter från långväga marknader förstärktes under 2018.
Antalet gästnätter från USA ökade med nio procent, vilket är en avmattning
jämfört med 2017. Trots detta är USA nu Sveriges fjärde största
utlandsmarknad.
Värmlands län var det län som hade den största relativa ökningen av
inrapporterade gästnätter på kommersiella boendeanläggningar under 2018.
Jämfört med fjolåret ökade gästnätterna med 13 procent, med ungefär lika
stora ökningar både för svenska och utländska gästnätter. Ökningen av
utländska gästnätter drevs på av fler besökare från Norge, som ökade
med nio procent i Värmland under 2018.
-Turismen skapar nya jobb och stärker attraktionskraften i alla delar av
landet. Inkvarteringsstatistiken ger företag och regioner viktig information
om turismens utveckling och visar till exempel att det finns en stark
tillväxtpotential på flera utländska närmarknader som Norge och Danmark,
säger Christina Henryson, avdelningschef på Tillväxtverket.
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Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet.
Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för
befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag
utvecklas.
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