Sverige som turistmagnet
och resandets globala betydelse
Resandet till, från och inom Sverige står inför en ny era. Efter pandemins effekter i
form av, i princip, uteblivet resande i hela världen öppnas nu våra gränser och möjligheter till mer normala förhållanden. Nu är förhoppningarna att vi kan återskapa en
stark och livskraftig resebransch. Samtidigt som pandemin lamslog turismen i hela
världen har det fortsättningsvis varit fokus på utsläppsproblem i samband med
flygande. Få röster har höjts för att normalisera denna debatt genom att redovisa
flygets låga miljöpåverkan – något som blev mycket tydligt under just pandemin.
Den här informationen har till syfte att sätta in resandet i ett antal viktiga perspektiv:
turistnäringens roll globalt, resandet och turismen vikt nationellt, hållbarhet och
miljö samt det rent mellanmänskliga.

Turismens betydelse globalt
Turistnäringen är sammanlagt världens största
arbetsgivare. I en lång rad av länder är turistindustrin den största – och kanske enda – näringen
och påverkar därför hela samhället. Undersökningar
visar att den främsta anledningen till resande är
semestrar, avkoppling och rekreation och på andra
plats besök hos vänner och släktingar. Därefter
återfinns resande i samband med arbete. Detta ger
en tydlig bild av hur viktigt resandet är och de
intäkter det medför i form av boende, mat och dryck,
upplevelser, shopping, resor inom besökslandet etc.
Vi har tydligt sett hur negativt pandemin påverkat
ekonomi och sysselsättning i viktiga turistländer som
exempelvis Thailand, Västindien, Sydafrika men även
europeiska turistländer som Spanien, Italien och
Frankrike – samt i Sverige.

Besöksnäringen i Sverige
Vi har alla hört om pandemins negativa effekter på
den svenska turistnäringen. År 2018 uppgick den
samlade konsumtionen från utländska besökare i
Sverige till 100 miljarder kronor. Två år senare, 2020,
uteblev av förklarliga skäl de utländska turisterna
och många aktörer inom turistnäringen fick lägga all
energi på att få sina företag att överleva. Visserligen
ökade den inhemska turismen genom att vi svenskar
ägnade oss åt hemester och spenderade ungefär lika
mycket per dygn som de utländska turisterna men i
de senares frånvaro uppgick resultatet ändå bara till
långt under hälften. Vad det innebär i arbetstillfällen är
lätt att räkna ut och resultatet är nedslående.

Resebranschen en viktig basnäring
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Resor skapar möten mellan människor
Resan är ett fredsinitiativ. Resor – oavsett var i världen
de sker – leder till människors möten. Genom resandet
upplever vi andra tänkesätt, förutsättningar, miljöer. Vi
får perspektiv på vår egen tillvaro och skapar band till de
människor vi möter. Att resa skapar förståelse och ger
kunskaper. Därmed främjar resandet integration, fred och
demokrati, nog så viktigt i en orolig värld. Genom att resa,
uppleva och engagera oss motverkar vi extremism och
förtryck och kan agera för en värld där allas röst blir hörd.
Orättvisor och ojämlikhet minskar genom att turismen
ger möjligheter till försörjning och befrämjar öppenhet
människor emellan.

Nu startar resebranschen om
Nu ska Sverige komma ifatt som turistmagnet. På andra sidan pandemin har vi alla möjligheter att åter
välkomna både utländska och inhemska turister till allt det unika Sverige kan erbjuda som turistland. Över
hela västvärlden finns ett sug efter att åter resa och uppleva något bortom den egna horisonten. Då måste
Sverige vara redo att välkomna besökare från när och fjärran. Resefrämjandet ser åter möjligheterna till
långt fler arbetstillfällen, entreprenörskap i hela landet och de goda kringeffekterna av resande.

ZAMBIA - LET'S EXPLORE

Zambia Tourism
TourismZambia

The land of the legendary African walking safari,
Victoria Falls, the wild Zambezi River,abundant
wildlife, and raw wilderness, all in one friendly
country - Zambia.

Visit us to learn more at
zambia.travel

Res och bidra till välstånd i världen!
Didrik von Seth är VD i Svenska Resebranschföreningen.
Hur viktigt är det att vi svenskar reser utomlands?
Svenskars resande till andra länder skapar tusentals
med arbetstillfällen i Sverige och mångdubbelt fler i andra
länder. Ofta sker detta i utvecklingsländer där turistindustrin är motorn i att skapa välstånd. Under de senaste
decennierna har över en miljard människor lyfts från
extrem fattigdom till ett liv med arbete, skola, mat på
bordet och även egen semester. Även i vårt europeiska
närområde har flera länder turismen som främsta
inkomstkälla. I dessa orostider vill jag även nämna
resandet betydelse för ökad förståelse mellan folk och
som i sig minskar risken för internationella konflikter.
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Det hållbara resandet
Resefrämjandet och många med oss upplever att miljödebatten kring resandet är alltför snäv och med bristfälliga
kunskaper inom området. FN:s klimatmål i Agenda 2030
skapar en tydlig målbild som vi inom resebranschen
arbetar aktivt med och med höga ambitioner för att nå
de mål som är relevanta för oss. Beträffande det faktiska
resandet med flyg så bidrar det i mindre grad till negativa
miljöeffekter (endast 2 - 4%) än vad som tidigare antagits. I
Sverige och internationellt är KTH drivande för att förbättra,
utveckla, analysera och utvärdera samhällets och
industrins resurser och därigenom bidra till omställningen
till hållbara system för, bland annat, transporter. Vi kan
rimligtvis förvänta oss transportlösningar som innebär
mindre påfrestningar på miljön, något som i högsta grad
gynnar oss i resebranschen.
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Därför ska du köpa valuta innan avresa

Sverige är, tillsammans med våra skandinaviska grannar, några av de länder
i världen med högst kortanvändning
och har kommit långt i anpassningen till
mobila betalningar. Men rör vi oss en
liten bit söderut så är läget annorlunda.
I Tyskland sker nära hälften av alla transaktioner med kontanter och i Spanien
ser det ungefär likadant ut. Reser vi till
populära länder i Asien går andelen
upp ännu mer.
– Det innebär inte att man måste ta
med hela reskassan i kontanter. Vi
rekommenderar att man kombinerar
kort och kontanter och det gäller egentligen oavsett vart du ska resa. På vissa
ställen accepteras inte kort men det finns
också tillfällen då kontanter är en ren
bekvämlighet. När du har druckit upp
din espresso och vill inget annat än att
börja utforska Rom så kan det kännas
skönt att lämna några euro på bordet i
stället för att försöka få kontakt med en
stressad kypare, säger Eric Sandström,
Produktchef på FOREX.

Fast track till taxin
Det smidigaste är att köpa resevaluta
före resan. När du hämtat upp ditt
bagage slipper du ställa dig i kö till
en uttagsautomat – som i värsta fall är
stängd – och kan gå direkt ut till taxin
och påbörja semestern.

Har man frågor eller funderingar så
är det bara att prata med våra säljare.
Vi har stort kunnande om vad som gäller
i olika länder och kan ge rekommendationer om vilken spridning på valörer
man bör ha på olika resmål, säger Eric
Sandström.

– Man ska heller inte glömma att risken
att råka ut för skimning kan vara högre
i vissa länder men också att det är dyrare att ta ut pengar utomlands eftersom
man riskerar att få betala dryga uttagsavgifter, säger Eric Sandström.

Smidigt att beställa online
Att beställa sin resevaluta på forex.se är
enkelt och bekvämt - men det går också
att besöka en av våra butiker eller
kontakta vårt kundcenter.

FOREX är sedan många år tillbaka
marknadsledare i Norden inom resevaluta. I Sverige finns över 50 butiker
från Luleå i norr till Trelleborg i söder
med ett stort utbud av valutor i olika
valörer i lager.

– Det är bekvämt att kunna sitta i lugn
och ro hemma och beställa valuta för att
sedan hämta ut den i en av våra butiker,
till exempel på flygplatsen, på väg till
flighten. Eller så väljer man att få sin
resevaluta levererad direkt till sitt postombud, säger Eric Sandström.

– Generellt gäller att man inte behöver
vara rädd att ta med höga valörer eftersom sedlarna går utmärkt att betala med
och ger dig blandade valörer i retur.

BAKSIDA

*Baserat på World Global Payments Report från 2021. Indexet utgår från andelen PoS-transaktioner (Point of Sales) som sker med kontanter. E-handel är exkluderat.
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I Sverige sker enbart 9 procent av köpen med kontanter. Men på majoriteten
av våra favoritresmål är det fortfarande kontanter som gäller i väldigt hög grad.
I Europa görs hela 73 % av betalningar i butik och till handlare med kontanter. *

