
Det finns stor potential för den svenska turistnäringen, vi saknar kompetensen!  
Eller rättare sagt Fakta, statistik eller förbannad dikt i svensk turism 
 
 
Galenskapen och ingen orka rätta till – Fakta, statistik eller förbannad dikt i svensk turism, det 
stör bara ett fåtal resten tiger! Det är bäst så! Ärendet prövas nu i domstol, Tillväxtverket vill 
övergå till webbaserade enkäter – som underkänts av alla som har kunskap i statistik. Från 
idag värdesäkrade undersökningar som är korrekta! 

Varför Tillväxtverket vill göra det? Beror nog mest på att den tjänsteman som handlägger 
frågan, en avdankad ex GD som heter Dennis B. för vilken man inte hittade någon annan plats 
när man la ned hans fögderi ”Turistdelegationen” som inte berikade Sverige med annat än 
kostnader, nu finns denne man sedan många år hos Tillväxtverket fortfarande med bibehållen 
GD lön och inte sparken där han skulle göra minst skada! Svensk förvaltning i sin prydno. 
   
Dennis har gjort sig känd i branschen för sin totala inkompetens – och är urtypen för 
byråkrater som skickar fram andra och själv aldrig tar ansvar – förresten vilket ansvar? 
Kanske har Dennis B läst eller träffat folk eller varit på någon av de otaliga kurser och externa 
möten, för på arbetsplatsen är sällan! Varför han menar att man kan skicka ut enkäter och 
därmed få samma statistik säkerhet som företag som är experter vilka kan värdesäkra erhållna 
uppgifter, man skall ju visa att man är modern och med i tiden – fast Dennis B sedan länge är 
ur tiden och aldrig borde fått vara i denna bransch med uppgifter som är viktiga för regering, 
länen och turistsverige. Dennis B är bara ännu en katastrof, fel man på fel plats, som 
skattebetalarna tvingas betala för, för en tjänst som är total överflödig. 
 
I ett tidigare försök få Tillväxtverket att ta fram uppgifter till EU som visar 
bussresearrangörernas betydelse för den svenska turistnäringen avfärdades med att man 
saknade pengar! Dennis B vad är då din uppgift? 
Det hade Tillväxtverket enkelt kunna skaffa fram – om Dennis B. skickats hem eller om 
någon ansvarig på verket satte lupp på alla hans kostnader, det hade varit tillräcklig för att 
köpa in värdesäkrad information som EU bad om! Men aldrig fick! Det finns mycket politik i 
så enkla frågor – det är möjligen så att ingen i Sverige vill veta av bussresearrangörernas 
verkliga betydelse. Det kanske kan vända upp och ned på dagens osanningar där andra 
bransch ”chefer” ger sken av att vara något man i verkligheten inte är. Genom att medverka 
och dölja korrekta siffror kan man luta sig tillbaks och bortförklara de av Sveriges 
Bussresearrangörernas framtagna underlag som basera sig på en jättestor undersökning i EU 
länderna gjort av EU. 
Det finns det många skäl till för Tillväxtverket mörka allt annat än vad man själv vill – som 
gynnar regional politiken – det känns som i Sovjet där allt var tillrättalagt. 
Nu är vi i Sverige och det är en skam att folk som Dennis B får utöva sin tjänst genom att 
missleda och anpassa sig till de som vill ha, kröka rygg det är Dennis specialitet sedan 
årtionden, för det blir man belönad och bli GD, bli nedlagt och ändå behålla GD lön. 
Vilken regering börja rensa upp i turist träsket och onödiga verksamheter som skattebetalarna 
tvingas hålla under armarna? 

10 i Topp länder dit flest reser med turistbuss från centrala Europa, som du ser är det en 
skrämmande liten del som kommer till Skandinavien och då inkludera siffran ändå Danmark. 
Det finns flera skäl till denna låga siffra som var en helt annan tidigare, jag tror mig veta 
varför det är så, å andra sidan finns det riktig stora möjligheter att öka resandet om vi bara 
fick ordning på all gallimatias. 



              I procent % millioner resenärer 
Italien             15,3                                0,81 
Österrike           8,2                               0,43 
Frankrke           7,0                                0,37 
Polen                5,2                                0,28 
Kroatien           5,0                                0,27 
Tjeckien           4,9                                0,26 
Spanien            4,7                                0,25 
Skandinavien 3,0                               0,16  vilket inkludera alla länder Danmark, Norge 
och Sverige 
 
UK                   2,5                                0,13 
Ungern             1,7                                0,09 
 
 
 
Även dessa siffror visar att VisitSweden totalt fallerat, inkommande turism trots alla 
kryssningsfartyg minskar – det finns inte en siffra som verksamheten presentera vilka 
stämmer med verkligheten – allt är fabricerat och tillrättalagt. Med en styrelse som aldrig 
sysslat med Internationell än mindre inkommande resande vad förväntar du dig av den? Visst 
är flera respektfulla företagare i Sverige, det kvalificera inte att man får ägna sig åt att 
övervaka en verksamhet som skall göra Sverige attraktiv på världsmarknaden eller i våra 
närmaste grannländer.  
 
VisitSweden lever på osanningar utan att det ställs krav – snackis verksamhet betalat av 
skattebetalarna – den också! 
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Det är gränshandeln som ”räddar” VisitSweden urusla siffror 
Under 2012 omsatte gränshandeln 23 miljarder svenska kronor. Dagligvarorna stod för 



15 miljarder kronor av norrmännens handel och sällanköpsvarorna för 8 miljarder 
kronor, enligt siffror från Handelns utredningsinstitut, HUI. 

Gränshandelns bidrag till den svenska arbetsmarknaden uppgår till drygt 14 000 
sysselsatta, enligt HUI. Siffran inkluderar dock, förutom Norge, även gränshandeln 
med Finland och Danmark. Störst regional inverkan har gränshandeln i Värmland och 
i norra Bohuslän, enligt HUI. 

Nedgången pga av kursförändringar mellan NOK och SEK  
är fram till 2014 ca 14 % 

Fakta, statistik eller förbannad dikt?  
 
 
Vi känner oss mycket bekymrade över att det numera allt oftare dyker upp data om turismens 

utveckling som uppenbarligen är helt felaktiga. Några exempel: 

 

·        Enligt Arbetarbladet i Gävle, 21 april 2013, hade Gävleborg 7 000 000 övernattningar 

av släkt och vänner 2012. Eftersom det fanns 128 587 hushåll detta år innebar detta att 

varje hushåll skulle ha haft 54 övernattningar, eller två personer i 27 dagar. 

Levnadsvaneundersökning från SCB visar att över hälften av alla hushåll inte har någon 

övernattning alls, vilket innebär att övriga hushåll skall ha haft två personer boende hos 

sig i två månader.  

 

·        Den 11 juni i år kunde man läsa i Värmlands Folkblad att turismen i Värmland omsatte 

11,6 miljarder kronor 2013. Samma dagstidning skrev för ett år sedan att turismen i 

Värmland omsatte 8 miljarder 2012. Omsättning av turismen skall alltså ha ökat med 45 

% på ett år! 

 

·        Tillväxtverket är beställare av gränsundersökningen IBIS. För resultatet 2013 anges att 

nästan 5,3 miljoner utländska besökare bott på hotell och att de stannat i 2,9 nätter. 

Avrundat ger detta 15,4 miljoner övernattningar på hotell. SCB har dock bara registrerat 

knappt 6,9 miljoner utländska övernattningar. Tillväxtverket har, trots flera påpekanden, 

inte kommenterat uppgiften. Samma gäller för både 2012 och 2011 och även då har 

RESURS ifrågasatt resultatet utan att ha fått svar. 

 

Vi vill med detta uppmana Dig, som i Ditt arbete med planering och utveckling av turism i 
Sverige använder statistik i någon form, att kontrollera så att uppgifterna verkligen är 



säkerställda. Förutom spridd förvirring kan i värsta fall bristfälligt underlag leda till misstag 
och felaktiga beslut. Enligt Tillväxtverket omsätter svensk turism 284,4 miljarder kronor 2013 
 
Det är inte vad svenska och utländska turister omsätter på sitt turistande i Sverige, utan 
följande ingår  
 
Hur man trixar med statistiken 
  

Svenska resenärers resor till utlandet där delar av konsumtionen hamnar i företag med 

verksamhet i Sverige, exempelvis researrangörer (Fritidsresor, Ving, Apollo med flera), 

resebyråer, flygbolag, rederier och många andra. 

 

Charterbolagens guider utomlands får sina löner i många fall utbetalda ifrån Stockholm  

 

2010 var det 24 000 som arbetspendlade över Öresundsbron (källa 
Öresundskonsortiet). Detta avsåg främst danskar som var bosatta i Skåne, men 
arbetade i Danmark. Före Öresundsbrons tillkomst var denna form av 
arbetspendling mycket blygsam. Enligt Riksbanken har denna arbetspendling en 
påverkan på resevalutabalansen med minst åtta miljarder kronor. Sen finns även 
alla de som arbetar i Norge. 
 
Totalt blir detta cirka 100 miljarder kronor 
 
 

Av de 284 blir det 184 kvar. 
 
Exportvärdet på 106 miljarder är nog bara drygt hälften, men som sagt 284 miljarder låter 
bra. 

 

 
För mer information: Lars Paulsson, lars@resurs.turism.se eller 070-739 51 01. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Best Regards 
 
Hans Remvig 
 


