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0. SAMMANFATTNING

Uppdraget

Utredarens uppgift eniigt direktiven är att förutsätt-
ningsiöst ompröva statens roii i Sveriges turistråds verk-
samhet med bi utgångspunkt i näringspoiitikenatta skaii
inriktas på främjaatt effektivitet och strukturomvandiing

defensivasamt att branschstöd skall avveckias. Detta in-
nebär att möjiigheterna ti11 alternativ finansiering av
de1ar turisträdets verksamhetav ska11 prövas. Utredaren
bör vidare närmare precisera måi Sverigesde turistrâd bör
ha i sin fortsatta verksamhet samt de eventueiia organisa-
toriska föijder detta kan medföra. Utredaren bör därvid
beakta turismens regionalpoiitiska betydeise. Vidare bör
utredaren överväga huvudmannaformerna i sina försiag ti11
organisation för uppgifterna främjaatt turismen.

Utredaren i uppdragges att förhandlingaruppta med före-
inom turistbranschentag i avsikt att att skapa bas fören

iångsiktig finansieringen verksamheter inom turistom-av
rådet.

Arbetets bedrivande

En stor mängd kontakter har tagits med företrädare så-för
vä1 branschorganisationer enskiida företag. Några kon-som

förhandiingarkreta bidrag långsiktigatiii den finan-om
sieringen turistrådets harav verksamhet dock inte kommit
tiil stånd.

Ett skä1 ti11 det iåga intresset Iångsiktigför medfinan-
frånsiering företag och branschorganisationer är skatte-

reformens genomsiag på turistnäringen. Utredningen har
däremot mött ett intresse medfinansieringför aktivite-av



projekt, aktiviteterkampanjer och dvs reia-ter, som
påvisbarativt sikt företagsekonomiskakort kan effek-ge

ter.

utgångspunktFinansieringsförsiaget har därför in-attsom
från näringsiivet skaii ha formensatserna störreav en

ande1 projektfinansiering Dessutom organisationsför-har.
så förutsättningarsiaget utformats att det skapar för

förhandiingsiösningar i ett skede.senare

i Sverige splittrad organise-Turistnäringen år och svagt
emeiiertidpågår strävanden inom näringenrad. Det att

samverkan skapa organisationerstärka attgenom repre-som
turistnä-fiertaiet de intressena inomtungasenterar av

organisationer funnitringen. denna sina formerNär typav
biida tiil statiiga int-och har mandat deatt motparten

för iångsiktiga,förutsättningarna finansiei-ökarressena
iösningar.ia

så iångt möjiigtUtredningen har byggt försiagen- -
på Sveriges turistråd.omgivningens Förutom bransch-krav

dis-organisationer och företag inom turistbranschen har
turismenkussioner det statiiga inomförts engagemangetom

för regionaia iokaia intressen,med representanter och
ideeiia organisationer, statiiga myndigheter medsamt

Sveriges exportråd.Svenska institutet och Kontakter har
turistorganisationer däribiandtagits andra ländersmed

fungerar förebiid inom deiar denIriand, som en avsom
turistbranschen.svenska

Motiv i turismenför statens engagemang

utifrån samhäiisekonomisktUtredningen detatt ettmenar
påperspektiv finns föijande motiv statiiga insatserför

områdeturismens



a Genereiia motiv

Turismen exportnäring i iikhetär med andra nå-somen
ringar exportfråmjandehar åtgärder.nytta av
Det kan regionaipoiitiskafinnas skåi ti11 statiigtett
stöd ti11 turistbranschen.
Turismen inom såväihar betydeise naturresursanvänd-
ningen miijövården.som
Liksom områdeninom finnsandra det statiigt intres-ett

iångsiktig kunskapsuppbyggnad på turistområdet.se av en

b Specifika motiv

Turismenk både direktbidrar och indirekt tili profi-en
iering Sverige nation.av som
Turismen indirektainnebar konsumentvärden. Dessa kan

materieila, ökad efterfrågan påt.ex. svenskavara pro-
dukter, e11er immaterieiia, t.ex. ökad me11anfo1k1ig
förstâeise.
Som ett 1ed i väifärdspoiitiken kan staten stödja möj-
iigheterna ti11 rekreation.
Turismen är i gradhög nyttighet många.en som gynnar

Försiagens förutsättningar

Med utgångspunkt från direktiven isamt de samhäiisekono-
miska vi1ar därför försiagen på föijanderesonemangen
förutsättningar

Detk ska11 även framgent finnas turistrådett med en
samordnande påro11 det nationeiia pianet.
Måienk för turistrådet måste göras tydiigare.
Turistnäringeni såska11 i stor utsträckning möjligtsom
behand1as på sätt andra näringar.samma som



10

iângsiktigtochEtt omfattande ekonomisktmermer
från näringens sida krävs i turisträdetsengagemang

verksamhet.
Samordningen Sveriges turistråd,meiian Sveriges ex-
portråd, Svenska institutet utrikesförvaltningenoch
måste förbättras.

påverkan måsteEGs beaktas.
Mäien för Sveriges turistråd bör preciseras inom ramen
för den statliga turist- rekreationspoiitiken.och
Ansvarsfördeiningen meiian turisträdet in-och andra

inom turistområdet måstetressenter göras kiarare.
Förslagen skaii syfta tiii ökad samverkan inom tu-en
ristnäringen, deis regionait, deis inom branschen.
Hänsyn måste tiiltas de förändringar skett inomsom
oiika politikområden sedan de grundiäggande besiuten
inom turistpoiitiken fattades.

Mäiet för statiigaden turistpoiitiken

Det turistpoiitiska máiet skall eniigt direktiven falla
inom för den övergripande samhäilspoiitik riks-ramen som
dag och regering iagt fast. Samtidigt formuieras i direk-

påtiven krav måietatt skaii formuieras operationeiit.
Med detta grund kombinerat med samhäiisekonomisktettsom

utredningen det övergripande mâietattresonemang menar
för den statiiga turistpoiitiken bör främja ochattvara
utveckla turismen till i Sverige. Somoch framgårnedan
föresiås måiet turistrådetsför verksamhet bii begrän-mer
sat.

Samhäiisorganisationen på turismens område

De samhäiieiiga insatserna måste utformas på sådant sätt
att de kompietterar varandra. Detta gäiier deis ansvars-
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fördelningen mellan stat, landsting och kommun ideel-samt
la organisationer i den fårdel de statligt stöd för att
utföra bestämd uppgift, dels mellan olika statligaen or-
gan.

Grunden för ansvarsfördelningen inom turistpolitiken är
enligt utredningen denna

Regeringskansliet för samordning insatsersvarar av som
vikthar förstor turismen.

målenDe generella skall fullgöras inom för deramen
myndigheter har det generella ansvaretsom -
industriverketNUTEK, naturvårdsverket, länsstyrelserna,

regionalade utvecklingsfonderna, högskolorna.
förAnsvaret främjaatt resandet till Sverige åvilar

Sveriges turisträd.
iSamarbetet det exportfrämjande arbetet på turismens

område kräver delvis samarbetsformer mellan Sverigesnya
turisträd, Svenska institutet Sverigesoch exportråd.

ochKommuner landsting, i första hand sina regio-genom
turistråd,nala främjaför ochatt utveckla tu-svarar

i Sverige.rismen En isamverkan större regioner under-
dettalättar arbete.

främjaFör att och turismen Sverigeutveckla i spelar
ideella organisationeräven viktig roll.en

Utredningen målenatt det statligaförmenar engagemanget
turist-i respektive rekreationspolitiken måste skiljas

åt. Inom rekreationspolitiken olikadetas delarna handom
ordningi än vad gäller för turismen. Så harannan som

landstingochkommuner tillsammansprimäransvarett med
organisationer.ideella På myndighetsnivåcentral har na-

turvårdsverket ett för deninom fysiska pla-ansvar ramen
Behovetneringen. departemental samordning rekrea-av av

tionsfrågor ökar.
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Mål och inriktning för Sveriges turistråd

Utredningen föreslår turistrådetsatt mål skall formuleras
ett främjandemålsom

Sveriges turistråd skall verka för ett ökat resande till
Sverige.

Inriktningen Sveriges turistråds verksamhetav kan grovt
karaktäriseras på följande sätt

Sveriges turistråd bör i första hand för informa-svara
tions- och marknadsföringsinsatser syftar till fåattsom
utländska turister till Sverige.

En förutsättningarna förav att kunna sälja Sverige
utomlands är att det sker utveckling turistproduk-en av
ter. Turistrâdets uppgift i detta sammanhang är att genom

medvetenhetenkunskap öka hos aktörerna inom näringsliv,
offentlig sektor och ideella organisationer behovetom av
samverkan för att skapa och utveckla turistprodukter av
god kvalitet. Det konkreta arbetet sker lokalt eller re-
gionalt, vilket inte utesluter samverkan på riksnivâ.en

Sveriges turistråd bör verka för ökad pâsamordningen
den regionala nivån i syfte att stärka de organisationer

för information ochsom svarar marknadsföring turism iav
Sverige.

Sveriges turistråd bör förutom information och marknads-
föring på utlandsmarknaden även ha ett för sådanaansvar
frågor kräver kontakter med myndighetersom och organisa-
tioner verkar på nationell nivåsom och där det finns up-
penbara behov lösningar helaav landet. Isom dennaavser
roll kan Sveriges turistråd fungera sektorsbevakaresom
gentemot andra myndigheter.
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Organisationsform

Utredningen har haft att ta ställning till organisato-en
risk lösning Sverigesför turistråd skapar förutsätt-som
ningar förmåför turistnäringenatt långsiktigtatt ta ett

för Detverksamheten. alternativansvar utredningen har
valt är turistrådetombildaatt från stiftelse till etten
aktiebolag. Bolaget inledningsviskan helstatligt.vara
Ambitionen bör dock att andra intressenter på siktvara
skall ingå i aktiebolaget. Det är näringen sinagenom
organisationer regionalaeller turistorganisationer som
ligger närmast till hands att utgöra delägare.

Vad beträffar turistrådets utlandsorganisation ställs krav
på långtgående samordning med i första hand exportrå-en
dets utlandsverksamhet.

Finansiering

Avsikten turisträdetmed det såvälär att statennya som
näringen skall förta de turistfrâmjande insatser-ansvar

Utredningen därför att det rimligtna. är att statenmenar
och övriga intressenter tar lika ekonomisktstort ansvar
för finansieringen Sveriges turistråd. Det är rimligtav
att staten för den helt övervägande delen finan-svarar av
sieringen de uppgifter främst samhället har intres-av som

för. För marknadsförings- och informationsinsatserse ä
andra sidan isägs det direktiven att näringen skall ta
det huvudsakliga ansvaret.

Utredningen presenterar beräkning anslagsnivån fören av
statens stöd till turismen. Den statliga insatsen för tu-
rismen beräknas samlat till 115 milj kr, Sverigesvarav
turistråd föreslås fâ den huvudsakliga delen 100 miljom
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respektive regionalaideella organisa-Stöd till dekr.
påi samlade anslaget.tionerna inberäknas det Kraven

turistrådetsfinansiering kopplas till verksamhe-extern
tillvilken bör lika de statliga medlenstorter, vara som

turistrâdet, 100 miljdvs kr.

anslagsnivänDen beräknade innebär statliga ansla-detatt
Sveriges turistråd frånför minskar 120 miljget krca

100till milj kr. Verksamhetens inriktning skall också
ändras. De delar aktivite-verksamheten idagav som avser

sigvänder till avvecklas ellerter svenskar skallsom som
nedprioriteras. Insatserna iställetskall inriktas till

öka turismen frånatt utlandet till Sverige. Det ökade
medfinansieringskravet förutsätter totaladärmed denatt

frånomslutningen i 165ökar dag milj till 200 miljkrca
kr.
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1. INLEDNING

1.1 Utredningens direktiv

1990 regeringen särskiit utred-ti11ka11adeI december en
turistrådsuppgift Sveriges verk-ningsman med utredaatt

i direktivenBakgrundensamhet ti11 uppdraget angavsm.m
1 regeringen ibiiaga gjordedels de uttalandenvara som

19909150 åtgärderangående stabi-skriveise försin att
ekonomin tiiiväxten i offentiiga1isera och begränsa de

dnrdeis riksrevisionsverketsutgifterna, rapport
19881502 Sveriges turisträd.

uppgift förutsättningsiöstUtredarens är ompröva sta-att
Sverigesro11 i turistråds verksamhet bimed ut-tens a

påigångspunkt att näringspoiitiken ska11 inriktas att
effektivitet, strukturomvandiing defensivafrämja attsamt

branschstöd ska11 innebär möjiighe-Dettaavveckias. att
ti11 aiternativ finansiering delar verksamhe-terna av av

skaii prövas. vidare preciseraUtredaren närmarebörten
måi Sveriges sin fortsattaturistråd i verksam-hade bör

organisatoriska följder kande dettasamt eventueiiahet
Utredaren turismens regionalpo-beaktamedföra. bör därvid

betydeise. vidare i sina försiagiitiska Utredaren bör
uppgiften främjahuvudmannaformerna tu-överväga för att

rismen.

1991Regering har 23 maj tili utredningenbesiut dengenom
199091175kopia skriveise ochöveriämna riksdagensav

199091KrU16kuiturutskottets för beaktande.betänkande

regeringen 15skal] ti11 denföreUppdraget avrapporteras
1991.juni
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1.2 Arbetets bedrivande

I direktiven påpekas att utredningens syfte iär att sam-
verkan med berörda företag, organisationer och samhäiisor-

brett beiysa turistrádets verksamhet. Utredningen hargan
också fört diskussioner med fiertaiett intressenter.

Biand branschorganistionerna har vi haft kontakt bimed a
Resebranschens Riksförbund, Sveriges Hoteii- Restau-och
rangförbund, Föreningen Sverigeturism, Campingvardarnas
riksförbund, Liftägarna SLAO och Köpmannaförbundet. Vi

ocksåhar varit i kontakt med antai enskiidaett företag
inom branschen. Kontakter har vidare tagits med bi a
Stockhoim Convention Bureau och Svenska Turistföreningen.

Vi intervjuathar förrepresentanter rad statiigaen myn-
digheter, bi industriverket, turisthögskoiornaa en av

iänsstyreiser.samt Utiandsorganisationen har beiysts ge-
kontakter med bi Svenska Institutet och Sverigesnom a

Exportråd.

För fåatt den regionaia nivån inom turismens omrâde be-
iyst har diskussioner förts Svenskamed Kommunförbundet
och Landstingsförbundet. Vi har dessutom varit i kontakt
med fiertaiett regionaia turistråd samt representanter
för enskiida kommuner och iandsting.

Inom Sveriges turistråd har vi diskuterat med ieda-deis
från såväimöter styreise deiegation, deis iednings-som

och representanter för kansiiet i övrigt. Förutomgruppen
kontakterna med huvudkontoret har intervjuer även gjorts
med representanter för marknadskontoren i Osio, Köpenhamn
och Hamburg samt med informationskontoren i Amsterdam och
Paris. Kontakt har också tagits turistrådetsmed dotterfö-

Resurs AB.retag
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iförhållandenaunderlag trejämförandeFör få haratt ett
DetIrland.nämligen Danmark, ochländer Norgestuderats,

ämbetsmannakommitté förministerrådetsarbete Nordiskasom
vi orienteratbelysts. Dessutom harturistfrågor gjort har

på turistområdet.politikEGsoss om

uppläggning1.3 Betänkandets

utgångspunkt beskrivning deniBetänkandet sintar aven
tyngdpunktenrekreationspolitiken medstatliga ochturist-

kap 2.politikområdetpå mål förde gällersom

4kap 3 ochturistnäringenturismen ochBeskrivningen av
iblmed hänsyn till det tu-har kortfattad attgjorts a

utförliga redo-finns ochristrådets strukturplan aktuella
och näringen.visningar turismenöver

landsting-ochI kapitel statens, kommunernasberörsom
lagtsi beskrivningen delstyngdpunktinsatser, harens

turistråden, delsolika regionalavid genomgång deen av
utredningen sär-på ärde verksamheter förstatliga avsom

skilt intresse.

gjortsturistråd 6Sveriges i kapitel harBeskrivningen av
utförlig.

kapitel 7.förhållanden redovisas iVissa internationella
Danmark, Ir-ochenskilda länder NorgeDet gäller dels

ministerrådet EG.land, ochdels Nordiska

såväl revisionriksrevisionverketsEnligt direktiven utgör
1990911 viktigarevisorers betänkanderiksdagenssom

riks-liksomutgångspunkter vår RRVsför arbete. rapport
tilli anknytningrefererasdagsrevisorernas betänkande

huvudsakli-innehållet behandlas,i förslag dvsderasatt
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turistpo1itiska måleni kapite1 2 de och kapitel 6omgen
turistrâd.Sverigesrörsom

Rapporten avslutas med kapöverväganden och förs1ag 8 och
9.
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2. DEN STATLIGA TURISTPOLITIKEN M M

2.1 Begreppen turism rekreationoch

Enligt OECD är utländsk turist besökeren en person som
land sittett annat än i 24 timmaräneget kortaremer men

år.tid än ett Anledningen fårtill besöket inte vara ar-
betalasbete någon besöktai det landet. Undantagnasom av

från denna regel är utländska studenter tillfälli-tarsom
arbeten. Andra kategorier besökare i landettga av som

skallinte räknas turister flyktingar, diplomaterärsom
familjer,och deras tjänstefolk, militärer, nomader och

transitresenärer. Till detta kommer tillfälliga besökare,
med begränsningar i landetstannarsamma som ovan, men som

tid 24kortare än timmar. frånUndantagna denna regel är
affärsresenärer inte turisterräknas de stannarsom som om

tid 24kortare än timmar.

års1969 turistkommitté SOU 197352När Turism och re-
Sverigekreation i skulle definiera begreppet turism me-

kommitténnade att 0ECDs intedefinition tillämpligvar
den enbarteftersom avsåg utländska turister. Kommittén

dågjorde koppling turismmellan begreppen och rekrea-en
Tidigaretion. hade turism rekreationoch räknats som

politikområden.skilda gjordeKommittén även defi-en egen
nition begreppet avsågturism kommitténturism. Medav

resande innebardet övernattning utanförminst hem-som en
gjordesoch i Resor iorten rekreationssyfte. arbetet in-

Därmedinte.gick blev väsentligt för kommittén attdet
definieraockså begreppet Avgränsningenrekreation. gjor-

sâ begreppetattdes avsåg fjärrekreation ochenbart
utomhusaktiviteter.

det att turistkommitténEfter sin definitiongjorde har en
definition Tourismetablerats FN-organet worldannan av
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WTOOrganization En turist friviiiigtär en person som
frånborta bostaden minst 24 timmar. Syftetär under med

Bådevisteisen privatresandeär egalt. och i tjäns-resor
in i Ifrågaten räknas begreppet. boendet utesiutsom
frånvaroofriviiiig miiitärtjånstgöring, sjukhusvis-som

anstaitsvård. Ocksåteise och viss friviilig frånvaro,
studier påt och samboende med än hem-ortex annan annan

utesiuts. Av resandet det främst pendiingsresororten är
undantas.som

Sveriges turistråd beskriverNär turism och rekreation i
sin strukturpian används de internatione11t vedertagna de-
finitionerna, wT0s.b1 Definitionen kompietteras docka
med påkrav dagsresa 10ett att ska11 iangre änen vara

Turistrådetmi] enkei dock att det knappast arresa. menar
möjiigt e11er önskvärt att försöka iägga fast precisen
definition begreppet turism ska11 gäiia på a11a ni-av som
våer ioch a11a sammanhang. Jämsides med turism och re-
kreation ocksåanvänds därför begreppen resenäring och be-
söksnäring samiingsnamn på de verksamheter in-ärsom som

påriktade betjäna privat- tjänsteresenärer.att och

2.2 statligaDen turistpoiitiken

2.2.1 Bakgrund

Information Sverige i utiandetom

Ett tidigastede statliga insatserna för Sve-att göraav
rige årkänt utomiands 1907 då Kungi. Majzt före-mer var
slog riksdagen 15att 000 ti11avsätta kr dei-ett svenskt

i internatione11tagande idrotts- och turistutstäiiningen
i Beriin. Riksdagen godkände försiaget.
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Före tilldeladesvärldskrigetandra Svenska turisttrafik-
förbundet för utlandsinformationstatsanslag Sverige.om
Efter återkriget förbundet årligafick statsanslag för
detta ändamål. komDessa att ökas, framför allt försenare
information USA. Införriktad mot budgetåret 195152 gavs
USA-kampanjen särskild ipost Anslags-statsbudgeten.en

1970-talet.tillposten behöllsfram

Den iinformationen utlandetsvenska delades efter andra
världskriget på två Svenska institutet kultu-förorgan,
rellt utbyte Svenska turisttrafikförbundet.och Institutet

Stiftelsenomvandlades 1970 till Svenska Institutet. Byg-
gandet Sverigehuset i Stockholm skedde i mel-samarbeteav
lan organisationerna och huset blev inflyttningsklart vid
slutet 1960-talet.av

Parallellt med utvecklingdenna främjandeorgani-växte en
svensksation för fram,export bl inrättades 1966 Kol-a

legiet för Sverigeinformation i utlandet. Sveriges export-
råd bildades 1972.

Turism och rekreation

År 1938 stiftades Sveriges första semesterlag, innebarsom
två veckors Semesterlivetsemester. blev därmed angelä-en
genhet även för breda folkgrupper.

Året därpå Statensinrättades fritidsnämnd huvudupp-vars
gift blev och utlåtandengranskaatt över ansökningaravge
till Kungl. Majzt anslag den samtidigt inrättadeom ur
Fonden för friluftslivets främjande, finansierades viasom
tipsmedel.

År 1969 tillsattes utredning för planering-att överen se
Årturistanläggningar friluftsområden.och 1973 ladeen av



22

SOU 197352kommittén sitt Turismfram betänkande och
rekreation i Sverige. Utredningens förslag iresulterade

197546proposition planering och samordning samhäl-om av
insatser turismlets för rekreation och propositionsamt

197547 inrättande finansiering Sveriges turist-ochom av
råd.

De riktlinjer riksdagen 1975 innebar allmännaattangav
medel för turism och rekreation skulle på så-användas ett
dant sätt bred allmänhetatt kunde utnyttja anlägg-deen
ningar områdenoch byggts med allmäntut stöd. Vidaresom

att den framtida utbyggnaden för turism och rekrea-angavs
tion borde åtgärderske samordnade i tjugotalettgenom

k primära rekreationsområden. Riksdagen beslutade atts
inrätta särskild beredning för planering och samordningen

de statliga insatserna för turism re-och rekreationav
kreationsberedningen. För planera,att samordna och ge-

åtgärdernomföra för främja marknadsföringenatt turismav
i Sverige inrättades Sveriges turistråd.

År 1979 regeringen rekreationsberedningen i uppdraggav
vägledningrådatt och för arbetet utvecklingspro-medge

i de primära rekreationsområdena. I ingickuppdragetgram
också utifrånatt riksperspektivett till regeringen- -
redovisa de bedömningar och förslag arbetet kundesom ge
anledning till. Rekreationsberedningen sittavrapporterade
arbete SOUi betänkande 198343 Områden för turism och
rekreation.

Regeringen utsåg 1978 även särskild utredare för atten
Ärutreda den statliga rekreations- och turistpolitiken.

1982 utredningen, antagit TUREK, parla-namnetgavs som en
mentarisk sammansättning och fick direktiv. I dessanya
direktiv TUREK iatt huvudsak skulle inrikta arbe-angavs

påtet den k hinderproblematiken och därvid kartläggas
hur människor använder sin fritid, vilka hinder före-som
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föresiå åtgärderligger samt för att undanröja dem. TUREK
vidareskuiie beiysa rekreations- och turistsektorns sam-

häiisekonomiska betydeise. 1983TUREK överiämnade betän-
SOU 198345kandet Turism friluftsiiv 2och förut-om-

sättningar och hinder.

2.2.2 De turist- rekreationspoiitiska måienoch

proposition 198384145I turist-Om och rekreationspoii-
tiken byggde på TUREKsdeis utredningsarbete,m, somm

på rekreationsberedningensdeis betänkande, de tu-angavs
rist- och rekreationspoiitiska måien. Dessa skuiie vara

deis marknadsföringsåtgärderatt och utveckiinggenom av
åstadkommaturistnärringen förbättringar i bytesba-svensk

nå regionaipoiitiskaians, sysseisättningsmässigaoch ef-
deis åtgärderfekter genereiia förbättra möj-m,m genom

för bredaiigheterna tiii turismfolkgrupper och rekrea-
tion.

propositionenEniigt måste statliga insatserna inriktasde
stödjaatt företagens ansträngningarmot ökaattegna

svenskars och utiänningars efterfrågan på turism och re-
i Sverige.kreation Det enligt propositionen företagensär

förmåga viijaoch ti11 och utvecklingförnyeise utgörsom
för konkurrenskraftengrunden turistsektorn.inom Det

statiiga ansvaret för turistpoiitiken ibör första hand
förbättraatt möjiigheterna för marknadsföringsinsat-vara
turistnäringen. turistrådsinom Sveriges ro11 som cen-ser

marknadsföringsorganisation föresiogs biitrai marke-mer
viktigtEtt sida eniigtstöd från utgörsrad. statens pro-

depositionen vidtas istatiiga åtgärder syfte attav som
basresurserna rekreation,och bibevara för turism a ge-

naturvård och miijöskydd.nom
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särskiit inomPropositionen understryker iönsamhetenatt
turistnäringen bäst förbättras genereiia ekonomiskagenom
åtgärder. angeiäget näringen inte biirDet är därför att

oiika statligaberoende stödformer.av

aniedning TUREKs redovisning hur människorMed av av an-
vänder sin fritid och viika hinder finns för ut-attsom

fritiden, propositionennyttja framhöiis i inte iatt det
åtgärderfritidspoiitiskaförsta hand situa-är genom som

åt-tionen kan förbättras genereiia poiitiskautan genom
pågärder bi arbetsmarknads-, famiije-, bostads-,a so-

områden. Mångaciai- kuiturpoiitikens redovisadeoch deav
sådanaproblemen enligt propositionen i handär förstasom

kommunerna har iösa.att

Riksdagen proposi-betonade i samband behandiingenmed av
tionen samhäiiets insatser turist- rekreations-att och
området måste såutformas godode kan komma a11a tiiiatt
och bidra ti11 minska sociaia ekonomiska hinderatt och

utnyttjaför de för turism och rekreationatt resurser som
KrU 340.finns Sverige 22,i rskr.

Genom 1984 års besiut iades rekreationsberedningen ochner
Turistrå-tili Sveriges turistrâd.verksamheten överfördes

det fick strukturpiani uppdrag fortiöpande framatt ta en
för turism rekreation.och Pianen skuiie syfta tili att
samordna närings- regionaipoiitiska åtgärdernade och med
åtgärder turist-inom och rekreationspoiitiken.

2.2.3 Sveriges turistråds uppgifter

Regeringen bes1utade i eniighet riksdagensmed bes1ut om
från 1 ju1i 1984att den ändra stadgarna för stifteisen

Sveriges turisträd. Dessa giitiga.stadgar fortfarandeär
Turistrådets uppgifter eniigt stadgarna är
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planera,att centralt samordna och genomföraorgansom-
åtgärder främja turismför och rekreation i Sverigeatt
i riksdagenenlighet målen,med de fastställdaav

att turismen och marknadsföringsåtgärderutveckla genom-
förbättra bytesbalans,svensk sysselsättning stödjaoch
regional utveckling,

att förbättratill attmedverka möjligheterna för breda-
folkgrupper turism ochtill rekreation.

I det regleringsbrev innevarande budgetårsom avser
199091 målföljande Sveriges turistrådföranges

Sveriges turistråd skall ägna åtsärskild uppmärksamhet
samordning insatserolika för turism rekreation.ochav
Turistrådet därvid ocksåskall i kontakt näringslivetmed
och andra berörda myndigheter, organisationer fl sökam
samordna insatserna för utveckling turism i tillochav
Sverige främja samordning ochsamt utveckling regionalt
och lokalt. Turistrådet ocksåhar i enlighet med riksda-

beslut 198788 ett för sociala målenatt degens ansvar
för turist- rekreationspolitikenoch fullföljs.

2.2.4 Departements- och utskottstillhörighet

Under 1970- 1980-taletoch har turist- rekreationsfrå-och
till olikahört flera departement riksdagsut-ochgorna

skott.

När rekreationsberedningen inrättades 1976 fördes den till
jordbruksdepartementets ansvarsområde. Sveriges turisträd,

bildades för att marknadsföra svensk turism, fördessom
till handelsdepartementet.



26

Huvudansvaret för statens medverkan i exportfrämjande
iåg dåverksamhet hos handeisdepartementet, ävensom var

huvudman för Koilegiet Sverigeinformationför i utlandet.

Då handeisdepartementet 1982avveckiades fördes Sveriges
turistrådet ti11 jordbruksdepartemenetet. Koiiegiets för
Sverigeinformation verksamhet deiades meiian utrikes-upp
departementets informationsbyrä, Svenska institutet och
exportrådet.

Kuiturutskottet fick samtidigt samiatett i riksda-ansvar
för turism och rekreation sedan turismens marknadsfö-gen

ringsfrågor övertagits från näringsutskottet.

Industridepartementet 1988övertog Sverigesansvaret för
turistråd från jordbruksdepartementet. Kuiturutskottet be-
hö11 däremot turistfrågorna.

2.2.5 Sveriges turistrâd och de sociaia målen

År 1973 iade Turistkommittén fram betänkandet Turism och
rekreation i Sverige. Kommittén avsåg med turism resande
i rekreationssyfte. Rekreation begränsades ti11 att avse
utomhusrekreation såsom motion, avkoppiing och friiuftsak-
tiviteter. Däremot berördes inte inomhusverksamheter som

teatrar och bibiiotek. Fjärrekreationen denmuseer, var
intressanta dådeien det denna kunde koppiasvar som sam-

med turismen. Vid sidan turistrådet skuiieman sär-om en
skiid samarbetsdeiegation för turism- och rekreationsfrâ-
gor inrättas. Kommittén avståndtog från ett direkt nä-
ringsstöd ti11 turistbranschen. Likaså kunde inte syssei-
sättningsaspekten e11er vaiutainkomsterna avgörandevara
för turist- och rekreationspoiitiska satsningar.
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Det övergripande måiet poiitikområdetför kommitténmenade
borde offentligaatt mede1 skuiie såsatsas attvara, en
bred aiimänhet kunde utnyttja aniäggningar områden.och
Särskilt viktigt väsentiigtatt skapa förbättradevar,
möjiigheter för bi iåginkomsttagarehandikappade, ocha
barnrika familjer utnyttja rekreationsaniäggningarna.att
Utredningen föresiog primära rekreationsområden,23att

kom biiatt 25, sku11e inrättas. I dessa primä-som senare
rekreationsområden ingick inte närrekreationsområdena.ra

utredningensI förslag iåg fördeiningspoiitisk aspekten
då pianering och samordning skuiie ieda ti11 rationaiise-
ringar skuiie förbi11iga fjärrekreationen.som

Rekreationsberedningen 1978iade fram sin Statiigarapport
förinsatser turism och rekreation. En satsning på de bre-

da foikgruppernas turism eniigtsku11e beredningen vara
effektivastedet sättet stödja turistnäringen. Bered-att

ningen konstaterade saknadeatt för dem ekonomis-som egna
ka hade utveckiingen medfört försämrade möjiig-resurser

att utnyttjaheter fjärrekreation.försemestern Bered-
ningen föresiog b1 inrättandet rekreationspoii-etta av

investeringsstödtiskt på år50 miij kr och mark-per en
förvärvsiånefond för rekreation på 15turism och miij kr

år under femársperiod.enper

Beredningen 1ade huvudansvaret kommuner,hos iandsting,
turistnäring och foikröreiser. En aktivare frånmedverkan

ansågs önskvärdstaten hand i formi första förbätt-av en
samordning me11anrad tiotai statligadet dryga myndighe-

handiade frågor anknytning tiiiter turist-med ochsom
rekreationspoiitiken.

TUREK-utredningen, 1979,tiiisattes fiertaiettsom angav
åtgärder för nåatt måien års1975 rekreationspoiitiskai

exempeivisbesiut, arbetstiden ti11 timmaratt sänka sex
eiierdag att kommunerna underiättar för barnfamiijerper
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hyra Utredningenatt stugor. fann svårt i rådandedet eko-
nomiska läge sigatt tänka semestersubventioner, ettmen
riktat konsumentstöd kunde längre sikt fördelar. Denge
offentliga sektorn borde vidare på förbättringsatsa av
infrastrukturen. Kommunerna borde i sin planering beakta
olika behov friluftsliv.gruppers av

Enligt 1984 års turistpolitiska beslut skulle statligaden
politiken på området åtgärdergenerella förbättragenom
möjligheterna för breda folkgrupper till turism och re-
kreation. En viktig utgångspunkt enlig propositionen,var,

alla möjlighetatt använda sådanaatt sin fritid förge
former rekreation och turism önskar.ochav som var en
Särskilt framhölls att väsentlig del tillgängligten av
reformutrynnm har använts för människorsatt öka fritid.
Regeringen underströk väl fungerandeatt turistnäringen
också får positiva rekreationspolitiska effekter.

I samband med riksdagens behandling propositionenav un-
derströk kulturutskottet vikten i principatt alla med-av
borgare bereds möjlighet att ta del de värden tu-av som
rismen i Sverige kan erbjuda. Vidare menade utskottet att
det särskilt angelägetär att samhället olika görsätt
de ställdasvagast individernaoch delaktiga igrupperna
de rekreationsmöjligheter turismen inom Sverige erbju-som
der. Samhällets insatser på rekreations- turistområdetoch
måste såutformas deatt kan komma alla till bi-ochgodo

tilldra minska existerandeatt sociala och ekonomiska
hinder för att utnyttja de för turism och rekrea-resurser
tion finns i Sverige.som

Rekreationsberedningen inordnades 1984 med visst eget myn-
dighetsansvar i form delegation i Sveriges turist-av en
råd. Propositionen förutsatte att särskild avdelningen
inrättades vid turistrådet för planerings- och samord-
ningsfrågorna. Delegationen fick i turistrådets budget
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rådetsskuiie utnyttjainget utaneget ansiag, resurser
aiitefter behov.

åren 1986-88 kuiturut-under harEfter riksdagsmotioner
foikgrupper-uttalanden de bredaskottet sinaupprepat om

turism rekreation. B] efter-ochtiilmöjiigheter anas
in-personaii form medei ochIystes särskiida resurser av

infria deimáiet. pekadeUtskottetturistrâdet attförom
kommersiei-hårt prioriterar deaiitförpå turistrådetatt

ia verksamheterna.

19878820 19841988 KrU atterinradeKuiturutskottet om
underströkfortfarande gaiide.års Utskottetmåisättning

medturistrådet sin verksamhetiattdet angeiägetatt är
såinSverigeturismen även sätteratt utveckia resurser

får sådan inriktning de kanattinsatseratt samhäiiets en
godo.komma a11a ti11

1988 uppdrogkuiturutskottets uttaiandeMed aniedning av
turistrådet iåt senastregieringsbrev attregeringen i

turistrådetspian för1989 redovisa huroktober ansvaren
mâien ska11 fuiiföljas.för de sociaia

måienTuristrådets sociaiadep1an för

regeringen1989 denTuristrådet redovisade under hösten av
begärda pianen.

fri-utgångspunkter rikaturistrådets detattEn varav
foikröreise-kuituriiv starkoch mediufts-, rekreations-

grund-heia iandet utgörfinnsförankring över en avsom
eniigtturismen. Det är,svenskaförutsättningarna för den

turism ochoiika formerturistrådet, endast att avgenom
möjligt iså mångati11gäng1iga förrekreation görs som

upprätthåiia väiut-möjiigtdet b1ir attsamhäiiet ensom
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turistnäring-Den svenskaturistisk infrastruktur.veck1ad
mâisättningende] beroendesåledes ti11 attstorär aven

upprätthåiias.turism a11a kanförom

ansåg turistrâdet, rad vaidokumenteradeDet finns, so-en
uppratthåiiasamhäiisekonomiska ska] för attciaia och

drivas i marknadsmäs-inte e11er börverksamheter kansom
ti11räck1igt försiga former. För skapa utrymmeatt ett

infördeiningspoiitiskt motiveradesamhäiisekonomiskt och
rekreationsområdet fordras dockinom turist- ochsatser

företagsekonomiskt iönsamma de-turistrådeteniigt deatt
förutsättningar expande-rimiigaiarna attsektornav ges

ra.

in-såväi seiektivaTuristrådet genere11aredovisade som
måisättningen turismuppfy11agenomfört för attsatser man

för a11a.

ochinom informations-insatserna biDe genere11a görs a
fantastisktkunskapsomrâdet. kampanjen SverigeGenom är
för ochturistrådet skapat intressesig ha ett enanser

Sverige. Dennaimöjiigheterna semestramedvetenhet attom
Sverige.kampanjen Upptäckaktivitet fortsatt medhar

riktasturism för a11a mot ettDe seiektiva insatserna för
områden såsom kuitur,rekreationen centraiaanta1 för

handikapp.idrott, biiturism ochnatur,

hanteras deiegationen, för-I försöksverksamheten, som av
samordna samhäiisresurser,medei i syfte bättredelas att

tiiitiiigängiigheten utbudetförbättra utbiidning, öka
aktiviteter ochski1da utveckia bredaför samt attgrupper

intresseorganisa-främst varitharMottagarearrangemang.
regionaia turistorganisationer,tioner, kommuner och men

fåttprivata stöd.företag haräven
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turistrådetEniigt syftar insatserna tili att garantera
turism såväi frånsvensk utveckias positivtatt sett so-

ciaia ekonomiska Båda sidornasynpunkter. är närasom sam-
mankoppiade.

Riksrevionsverketi

skriver i 1989RRV revisionsrapport måiende sociaiaen om
syftardessa ti11 breda foikgruppersatt förbättraatt

möjiigheter ti11 turism rekreation. Medoch breda foik-
oftast Utgångspunktende äravsesgrupper svaga grupperna.

Åtgärderdärmed närmast fördeiningspoiitisk. inom området
ofta genereiiär karaktär, omfattar åtgärderoch ävenav

förutanför turist- rekreationspoiitiken.och Dettaramen
o1ikagä11er t möjiigheter ti11ex resurssvaga gruppers

fritidssysse1sättning.

konstaterarRRV ochatt det turist- rekreationssek-inom
mångafinns aktörer verksamhet syftartorn tiil attvars

möjiigheternaförbättra folkgrupperbreda ti11 turismför
rekreation. Deoch aktörer närmastRRV är kommuner,avser

iandsting och idee11a såsomorganisationer Svenska Turist-
föreningen. Att möjlighetbreda til]foikgrupperge re-
kreation fritiden primärt frågaRRV förvaraanser en

organisationer. föreslårdessa denna bakgrundRRV mot att
turistrådet inte uppgiftska11 förbättra bredaattha som

möjiigheterfoikgruppers turism och rekreation.tili

revisorerRiksdagens

År riksdagensfick1990 riksdgens uppdragrevisorer att
turistrådet socia1a de1må1ethur detgranska uppfy11er
1990911Betänkande turistråd och sociaiaSveriges de

måien.
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påpekarRiksdagens revisorer turistrådetsatt de granskat
utifrån måiverksamhet samtiiga riksdagende stäiit upp.

framhåiisDock betänkandet har så denatt avgrärsats att
kompietterar RRVs granskning. Man har därför stude-enbart

turistrådethur socia frågorna,rat arbetat med de hur
detta för riksdagenarbete redovisats viikaoct krav som
framöver stäiias turistrådet ibör detta avseende.

Riksdagsrevisorerna påpekar det inte tiiiatt kommit
klart iuttryck regeringens turistrådetstadgar för hur
turistrådet nåien.skaii arbeta för Turistrå-de sociaia
dets uppgifter inte preciseratshar det skal]utöver att

åtgärdersamordna, pianera genomföra främjaoch för att
turism rekreation i Sverige i eniighetoch med de fast-
stäiida måien.

Revisorerna finner turistrådetsatt verksamhet inte sär-
skiit inriktats på bidra tiii uppfyiia sociaiaatt deatt
máien för turism och rekreation. Betänkardets siutsats

turistrådetbiir inteatt arbetat särskiit för svaga grup-
turistrådet för turism förutan att arbetatper snarare

aiia.

Kritik riktas regeringen genomfört e11ermot att varken
någonredovisat utvärdering turistrådets arbete med deav

frågornasociaia for riksdagen.

Eniigt riksdagsrevisorerna bör resuitataraiysen i samband
fördjupademed den ansiagsframstäiininger turistrå-beiysa

dets frågorna.arbete med de sociaia Exenpei på frågor som
behöver belysas är det dåiigtär bra eiier ökadmedom en
Sverigeturism, hindren oiikaför människor ochgrupper av

sociaiade konsekvenserna markutnyttjande för turismav
och rekreation.
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behandlingKulturutskottets

till199091KrU 16 Stödbetänkande tu-I kulturutskottets
för-revisorersbehandlas riksdagensrism rekreation,och

turistpoli-turistråd. Angående målen förslag Sverigesom
anledning attdet inte finnsatttiken utskottet om-menar

rekreationspolitiken eller attochturist-målenpröva för
hellerintekomplettering dem. behövsDetnågongöra av

står Ut-mål fast.uttalande angivnanågot attsärskilt om
fortsätt-uppfattning det ävenvidhåller sin attskottet

mål turist- och rekrea-socialt iingåningsvis ettbör
tionspolitiken.
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TURISMEN3.

3.1 Iniedning

Redovisningen bygger i kapitei i på turist-detta huvudsak
rådets material Strukturpian 90 Marknadsbeskrivningoch-

199192.marknadsbearbetning Föroch detaijeraden mer ge-
nomgång hänvisas tili båda Syftetdessa dokument. här är

några huvudiinjeratt i turismens omfattning och ut-ge
veckiing.

SverigeTurismen i består två delar, deis iresandetav
Sverige, dvs svenskars i det iandet, deis ut-resor egna
Iänningars Sverige.ti11 denI första deienresor ger
turistrådets Turistoch TDBResedatabas mycket goden
uppfattning påresandet och TDB baseras ettom resvanor.

seanta1 teiefonintervjuer 6.4.1.stort även

Det underlag finns för ti11 Sverigeatt mäta resandetsom
år SCBs inkvarteringsstatistik,osäkert.mer som ger en
Tång tidsserie, komp1etteras med uppgifter i TDB, som ger
uppiysningar i viiken utsträckning utiändska turisterom

siäktingarvänner.övernattar hos svenska Andra kompiette-
rande kä11or reseva1utastatistiken,är tax-free-försä1j-
ningens omsättning och Sveriges andel o1ika iändersav re-
sevaiutautgifter.

Turistrådet ihar anaiysdeien sin gjortstrukturpianav en
sammanvägning ti11gäng1iga kä110r, förutom deav ovan upp-
räknade fiyg- färjestatistikäven och i syfte attm m,
spegia den utiändska turismen avsnittti11 Sverige
3.4.5.
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3.2 Fördelning mellan inhemsk och utländsk turism i
Sverige

inhemska turismenDen dominerar kraftigt Sveri-turismen i
Enligt inkvarteringsstatistiken svenskar förge. svarar

80% alla övernattningar i kommersiella boendeformer.av
Utländska turisters 20%.andel är

Fördelningen 80%med turism 20% åter-svensk och utländsk
ocksåfinns när omsättningen. Svenskartillman ser spen-
enligt TDB 80 påderar miljarder Dettakr resande. kanca

jämföras med 16,3resevalutaintäkterna miljarder kronor
3.4.6.se vidare

Resandet3.3 i Sverige svenskars resor-

gjorde 1989Svenskarna 120 miljoner Sverige,idrygt resor
15motsvarande resoråroch ärca resor personper som

tioän mil eller övernattning.längre medför Av dessasom
gjordes 23% i 77%arbetet, resterande fritidsre-resor var

sor.

totala utläggen i storleksordningenDe under är 80resorna
Ävenmiljarder kr eller 670 tjänsteresornakr resa. omper

mindre delutgör de förantalet drygten svararav resor
54% allahälften utlägg.av

innebar övernattning.Av arbetsresorna 40% Motsvarande an-
fritidsresornadel för 56%.var

medFritidsresor övernattning

fritidsresorFlertalet övernattning En fjär-är korta.med
omfattar bara medfördedel En femtedelbortavaro.nattsen
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fyra övernattningarän utanför Genomsnitthemmet. ärmer
3,3 övernattningar.

De fiesta övernattningarna 41%sker hos siakt och vänner
24%medan övernattningarna sker i den fritidsbo-av egna

23staden, dvs sammaniagt nästan a11a övernattningar.av
Biand övriga boendeformer dominerar camping hyrd fri-och
tidsbostad.

Tre fjardedeiar fritidsresorna Måietsker med bil. förav
oftast storstadsiánen. Stockholms måietär Ian ärresan

15%för föijt Göteborgs och ianBohusca av resorna, av
10%. Utanför storstadsiänen Kopparbergs vik-är 1an det
tigaste resmâiet.

Fritidsresor utan övernattning

Det vanligaste skälet för dagsresa villär att be-en man
39%,siäktvännersöka föijt motiv in-göraattav som

köpshoppa 10%, nöjeunderhåiining 8% och de1ta i
5%.idrott Biien är det helt dominerande färdmed1et. Den

86%för a11a Storstadsiänen dominerar,svarar av resor.
sådock inte kraftigt för fritidsresa med övernatt-som

ning.

Arbetsresor med övernattning

Hâiften a11a arbetsresor med övernattning baraomfattarav
natts bortavaro. Var tionde medför fyraänen resa mer

övernattningar utanför hennet. 60%Mer än a11a över-av
nattningar hotei1pensionatkursgård.sker övrigtI är

14%hyrd fritidsbostad 10%och camping förekommande
övernattningsformer.
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konferenskongresskurs/se-Ca 30% arbetsresorna avserav
mässautstäiining. 28%på Caminarium besöke11er avser

dominerande färd-hemorten. Detutanförordinarie arbete
Fiy-60% a11aför översättet är bi1, resor.avsvararsom

20%.medget är störstnäst

Stock-Målet oftast storstadsiänen.ärför tjänsteresan
Göte-24% följtmedholms iän dominerar avca av resorna,

11%. Jön-Utanför storstadsiänen ärborgs 1änoch Bohus
resmåiet.viktigasteköpings Iän det

övernattningArbetsresa utan

övernattningDe viktigaste för arbetsresa ärskäien utan
43% ordinarie utanförvaniiga m och arbetemöten m

Den34%. dominerande färdmediet.hemorten Biien är det
Storstadsian dominerar81% a11aför somsvarar resor.av

interesmåi, så medkraftigt för arbetsresa över-dock som
Östergötiands 1ikaiännattning. i det närmaste ettär

resmâi 1än.Malmöhusstor som

Sverige utiänningars3.4 ti11Resandet resor-

Turist- god bi1doch Resedatabasen mycket av sven-enger
både Sverige Däremotturistande i och utomiands.skars -

på fuiiständiga beiysasaknas underiag sättför att samma
Sverige.utlänningars ti11resande

någraTuristrådet i sin strukturpian kä11or,redovisar
inkvarteringsstati-SCBsresevaiutastatistiken,exempeivis

olikatax-free-försäijningen Sveriges andeistik, och av
samiadiänders resevaiutautgifter, underiag för be-ensom

sådan också i strukturpianen.dömning. En presenteras
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3.4.1 Resevalutastatistiken

Enligt riksbankens definition omfattar resevalutaposten
alla svenska utgifterresenärers för personligt bruk under
vistelse resevalutautgifterutomlands och alla utländska
resenärers motsvarande utgifter i Sverige resevalutain-
komster. Resevalutaposten omfattar fritidsresor, affärs-

gränshandel Självaetc. fråntransporten till ochresor,
Sverige ingå dock inte i resevalutastatistiken utan redo-
visas under posten transporter i betalningsstatistiken.

Resevalutautgifterna låg 1980-taletsunder första hälft
relativt stilla kring 17 imiljarder 1989 årskr penning-
värde för därefteratt snabbt öka till drygt 39 miljarder
kr. Resevalutaintäkterna har tioärsperiodöver utveck-en
lats årligmed tillväxt i fast penningsvärde på 7%.ca
År 1989 utgjorde resevalutainkomsterna 16,3 miljarder kr.

3.4.2 Gästnätter enligt inkvarteringsstatistiken

SCB tillsammans med Sveriges turistråd in-försvarar en
kvarteringsstatistik, omfattar kommersiella boendefor-som

hotell, stugbyar, vandrarhem campingplatser.ochmer -

Antalet utländska övernattningar i kommersiellt boende
uppgick 1990 till 6,6 miljoner vilketgästnätter, är en
ökning 1,6ned miljoner 1980.sedan Efter praktiskten
taget kontinuerlig ökning frän 1980 1989,till då antalet
övernattningar drygt 7,5 miljoner, innebar 1990 ettvar
kraftigt trendbrott. Den utländska turistvolymen gick
tillbaka till 1983 års nivå. Antalet svenska gästnätter

enligt inkvarteringsstatistiken 1990 miljoner.27,1var

Besökare från nordiska länder svarade för 40% gäst-ca av
nätterna, övriga Europa för 45% och de utomeuropeiska



39

marknaderna för 15%. Europamarknadenresterande Medan
utanför Norden utanför Europasamt marknaderna endast no-

marginella 1989 1990terade förändringar mellan och har
det skett mycket kraftig minskning resandet inomen av

i synnerhet frånNorden, Norge.

Länder enligt inkvarte-representerar flest gästnättersom
ringsstatistiken är

Förändring Förändring
Gästnätter 1989-90 1980-90Länder

1.545.000 -32% +29%Norge
1.402.000Tyskland 7% +26%-

587.000 -11%Danmark +20%
Finland 580.000 -10% +65%-
Nederländerna 380.000 5% 5%- -A 342.000USA 2% +31%-
Storbritannien 336.000 1% 6%+-

viktigaste resmålet utländska besökarnaDet för de är
län,Stockholms 23% de utländskaför gäst-som avsvarar

Göteborgs 14%.för Därnästnätterna. och Bohus län svarar
Värmlandsföljer län, län och Kopparbergs länNorrbottens

5-6%.vardera

växlarResmâlen dock för nationaliteter. Det vikti-olika
resmålet för Göteborgsgaste och Bohusär lännorrmännen

22% följt Värmland 12%. För tyskarna Stockholmsärav
viktigaste 12% följtresmålet Göteborgslän det ochav

9% och 7%. För danskarna Göte-län VärmlandBohus är
och Bohuslän, Stockholms och Kopparbergs länlän deborgs

resmålen 10% vardera följt Jönköpings länviktigaste av
Dominerande Stockholms8%. finländare länresmål ärför

följt 17%27%, Västerbottens Norrbottensochmed länav
7%.län
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För övriga Europa liksom för marknaderna utanför Europa är
Stockholms län det dominerande resmålet 33% 60%, iresp
båda fallen följt Göteborgs och Bohus län.av

3.4.3 Tax-free-försäljningen

Shopping viktigtär ett inslag i de utländska besökarnas
vistelse i Sverige. Genom setax-free-systemet 4.4även
får de utomnordiska besökarna tillbaka på sina in-momsen
köp. Varuhushandeln dominerar omsättningen inom tax-free-
handeln. Populära är kläder, glas, guldsilver,varor ra-
diostereo, klockor och pälsar.

Tax-free-försäljningen har ökat kraftigt under 1980-talet.
År 1990 omsattes 547 milj vilketkr, kan jämföras medca
120 1982.milj kr USA svarade med 15% för den störstaca
delen tax-free-försäljningen med Tyskland på andraav

10%.plats Den stora ökning årende senaste har främst
Östeuro-berott på tax-free-försäljning till resanden från

USAEfter och Tyskland följer i statistiken 1990förpa.
Sovjetunionen 10% 7%.och Polen

3.4.4 Sveriges andel olika länders resevalutaut-av
gifter

Sveriges betydelse turistmål speglas Sveriges andelsom av
olika länders resevalutautgifter. Det är enbart iav för-

hållande till de nordiska grannländerna Sverige är ettsom
resmål.stort För Norge Finland ståroch Sverige för runt

fjärdedel den utländska resevalutan. Utanför Nordenen av
denär svenska andelen 1%,under dock med undantag för

i Tyskland. Uppgifterna 1985.avser
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28%Norge
24%Finland
10%Danmark

1,3%Västtyskland
0,7%Holland
0,6%Storbritannien
0,5%USA
0,4%Frankrike
0,3%Italien

Österrike 0,3%

3.4.5 Turistrådets skattning utländskaantaletav
gästnätter

fångasUtöver via inkvarteringsstatis-det boende som upp
tiken såsomövernattningsformer, icke-förekommer andra
kommersiell förmedling fritidsbostäder, andelslägenhe-av

olika privat in-ter Dessutom förekonner formerm m. av
släktvänner.kvartering, exempelvis i fritidshus och hos

Enligt svenskar 1990 tagitTDB de underatt emotuppger
utländska i omfattning 7,7 miljo-gäster motsvararen som

registrerasdvs fler än degästnätter, gästnätterner som
i inkvarteringsstatistiken.

Sveriges turistråd 1988för gjort skattninghar samladen
pådet totala antalet gästnätter. Beräkningen pekar attav

övernattningar uppgick till 19det totala antalet knappt
miljoner.

i inkvarteringsstatistikenMedan arbetsresorna försvarar
34% blirtotala antalet andelendet gästnätter arbets-av

turistrådetsenligt sammanvägda beräkning endastresor
14%.
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i förs-inkvarteringsstatistiken detärförhållande tillI
USA har denTyskland ochFinland,Danmark,handta som

i inkvarter-inte inrymsandelen gästnätterstörsta som
förhållande gäller förSammaringsstatistiken. gruppen

Övriga Europa.

turistrådetssig enligtfördelarDe utländska gästnätterna
beräkningar följande sätt

18%Tyskland
16%Norge
12%Danmark
10%Finland
10%USA

6%Storbritannien

övernattning hosstatistiken blirsammanvägdaEnligt den
ochövernattningsformenvanligastesläktvänner den svarar

föl-Därnästutländska gästnätterna.40% deför närmare av
vikti-16%.drygt Andravarderahotell medjer camping och

fritidshus.fritidshus och egethyrtboendeformer ärga

något turisterförväxlarboendeformernaDe vanligaste
några deSå förfrån här mönstret utolika länder. avser

flest gästnätterländer harsom

24%SläktvännerTyskland
22%Camping
17%fritidshusHyrt

50%CampingNorge
19%Hotell
8%fritidshusHyrt
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Danmark Eget fritidshus 28%
Hyrt fritidshus 23%
Släktvänner 17%

USA Siäktvänner 76%
Hote11 17%
Turisthoteii 5%

3.4.6 Vaiutainkomster

Utifrån b1 boendeform turistrådethar gjort skatt-a en
ning de utländska turisternas sammaniagda utiägg iav sam-
band med övernattningsresor ti11 Sverige.

De totaia utiäggen beräknas tili storieksordningen 10 mil-
jarder kr. Detta kan jämföras revalutastatistikensmed in-
komstuppgift för år 1988 drygt 14 miijarder kr.samma
I ingården emeiiertid även gränshandeinsenare och ut-
iändska turisters utiägg i samband med dagturism. Detta

eniigtbör turistrådet indikera feikäilornaatt i reseva-
iutastatistiken gängsetrots den uppfattningen är re-- -

måttliga.iativt

Trots att arbetsresorna 14%förendast det to-svarar av
ta1a antaiet utländska härrör sig 55%gästnätter deca av

inkomsternatotala från utiändska arbetsresor.

En fördeining efter nationalitet vid handen att Norge,ger
DanmarkFinland, och Tyskiand tiiisammans försvarar unge-

häiftenfär a11a valutaintäkter. Intäkterna frånav vart
Iändernaoch ett är jämnstora.ungefärav
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TURISTNÄRINGEN M M4.

turistnäring4.1 Begreppet

turistnä-definition begreppetentydigDet saknas aven
intepå i egentiig mening ärturismring, viiket beror att

Turistnä-bransch.mindrenäringsgren, än en egenen egen
flertai nä-står samlingsbegrepp förringen ettettsom

sig oiika karaktär.förringsgrenar och branscher med var

turistrådetspå struktur-Redovisningen baseras främsthär
redovisarsamiatunderiagpian, endadetär mersomsom

näringsstrukturen.

resenäringenbesöks- eller närOfta begreppenanvänds man
Sverigesnäringsperspektiv. Närturismentaiar ettom ur

Sverige begreppetturistråd beskriver turismen i med rese-
Hit räknas före-turismens producentied.näringarna avses

ideeiiaprivata, och verksamheterkonmunaia ochtag som
des-och harsäijer tjänster ti11 resenärerochproducerar

fiertaihuvudkunder. Detta innebär att ettsinasa som
viss de] hargenereiit ti11sett endastbranscher ensom

resenä-inte inkiuderas i begreppetför turismenbetydeise
exempeivis detaijhandein.Hit hörringarna.

huvudgrupperTuristrådet resenäringen i femde1ar in
Restaurangnäringen äta1. -

bo2. Loginäringen -
Transportnäringen färdas3. -

säijapaketeraDistributionsnäringen4. -
göraarrangemangsnäringen5. ochAktivitets- -

svårt meiiandra k1ar vad är tu-Det att gränsär en som
ti11 annatverksamhet och vad härrör sigristreiaterad som

friiuftsiiv ku1ture11 verksamhet. sta-slag e11er Närav
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SIND beskrivertens industriverk resandenäringen tar man
hänsyn avgränsningsprobiemti11 detta och försöker beskri-

resandenäringen.den SINDsrenodlade definition tu-va av
rism definierasär branscher ingåde i resandenäringensom
SINDs 1991, Skattereformenaprii turismen.rapport och

Branscher SIND ingåreniigt i resandenäringensom
Restaurang, konditori endgri11, servering, kafé,m
mjöikbar, gatukökpub, stoiar;m
Hote11 inki restaurangverksamhet, pensionat, vandrar-
hem, camping;
Järnvägstrafik;
Buss iinjetrafik;spårväg ioch
Sjöfart;
Luftfart;
Fiygpiatstjänster, stödtjänster, förvaitning;
Resebyråer och researrangörer;
Sport- motionsinrättningar;och
Nöjesfäit, djurparker dyi.0

4.2 Turistnäringens omfattning

4.2.1 Turistrådets strukturpian

Sveriges turistrådet redovisar i Strukturpian 90 studieen
över resenäringens struktur. Redovisningen sammanfattas i
följande tabeii visar anta] arbetsstäiien, omsättningsom
och årsverken.
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Års-OmsättningNäring Antai
miij krarb.stä11en erkenbransch

15 000 38 0009 200Restaurang

9 500 000Logi 2 500 25
1 150 150 21 700Hote11 8

Stugby 320 670 1 500
Vandrarhem 280 80 400
Camping 600 1 400750

14 100Transporter 2 000 400 22
Tåg 15 1 800 6 000
Fiyg 6 000 100250 4
Buss 665 1 500 0004
Färja 470 000 6 7004

1 100 1Biiuthyrning 600 300

Distribution 700 2 300 6 000
Resebyråerarrangörer 1 900 500430 4
Turistorganisationer 270 1 500400

Aktiviteter 100 2006 400 3 24
Sportaniäggningar
ink1. Tiftar 4004 850 9

200 700Museer 3-
Teatrar 200 3007m m -
Mäss-, konferens-

nöjesan1äggningar 850 2 7000 -
Temaparker, djur-
parker 300 1 100m m -
Totalt 20 800 13544 300 300
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Resenäringarna turistrådetsomsatte enligt beräkningar to-
miljardertalt 44 1987.kr Sysselsättningen motsvarade

är 115 000 årsverken. 21Av de knappt 000 företa-sanna ca
genarbetsstälena mindre 50än för hälftenänsvarar mer

den totala turistproduktionen. Dessa 50 företag finnsav
inomfrämst flyg-, järnvägs- och färjetrafiken ho-samt

resebyrâbranscherna.tell- och Flertalet företag har dock
endast arbetsställe.ett Större företag saknas inom akti-
vitetsnäringen liksom på logisidan med undantag för hotel-

Resenäringarnalen. 3% BNP.svarade för Förädlingsvar-av
det uppskattas till drygt 20 miljarder kr.

Turistrådet framhåller statistiskaatt det underlaget för
aktivitets- och arrangemangsnäringen är mycket bristfäl-

Ävenligt. avgränsningsfrâgan besvärlig.är Den offentliga
andelsektorns är näring,stor i denna bl ingår anlägg-a
inomningarna den kommunala fritidssektorn. Verksamheten

primärtoftaär uppbyggd betjänaför den lokalaatt be-
folkningen, anläggningarna utnyttjas i reseverksamhe-men
ten.

Även i andra avseende finns enligt turistrådet brister i
underlaget. I statistiken ingåröver stugbyar bo-t ex
stadsrättsföreningar. I redovisningen transportnäringenav

enbart persontransporter. Lokala transporter, dvsavses
under 10 mil, godstransporter desamt transporterresor

företagsvenska ingårutomlands inte.utför Under rub-som
riken restaurang har inkluderatssamtliga restauranger
med undantag personalmatsalar, gatukök m.av m

SINDs4.2.2 branschstudie

i sinSIND branschstudie 19865har PM utgått från samma
definitioner i från 1991.sin skatterapport Antaletsom

1985företag enligt 17 400 fördelade på 200SIND 24var ca
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Vid 173arbetsställen. dessa 300 sysselsatta.var personer
Produktionsvärdet i de berörda branscherna uppgick till ca

kr,63 miljarder 36 miljarder kr kunde hänföras tillvarav
den renodlade turistverksamheten.mer

4.2.3 AMS beräkningar

AMS många någonhar studerat hur gäng underpersoner som
1989 haft arbete till Tu-ett knutet resenäringensom var
rism och resenäringarna En näring i fokus, frånRapport-
Utredningsenheten vid Arbetsmarknadsstyrelsen, 19909.

Enligt AMS undersökning 235 000 någon gångvar personer
under 1989 isysselsatta resenäringen. Av dem arbetade
104 000 mindre året mångahalvaän och sä-personer var
songsanställda. Flertalet 60dessa, eller 000, arbetadeav
inom åretnäringen under nå-del för inomatt arbetaen av

näringsgren under övriga tider. En del demgon annan av
kombinationsanställningar,hade vilket innebär hosarbete

arbetsgivare inom resenäringen under högsäsong ochen ar-
någonbete hos arbetsgivare under övriga delarannan av

året. Feriearbete förekommer främst under och sä-sommaren
songsanställningar under vintern.

4.2.4 Samlad bedömning

Turistrådets uppgifter 21 000 115arbetsställen 000medom
årsverken, påomsättning 40 miljarder kr och andelen en

på 3%BNP används i olika sammanhang för beskrivaattav
turistnäringens struktur, volym Turistrådet på-och värde.
peka svårtatt det mycket turistnäringensatt bestämma om-
slutning m m.
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tiiikritisk tu-revisionsrapportsiniRRV förhåiier sig
på värde-gär in attinteoch närmareristrådets uppgifter

framháilerRRVsamhäilsekonomiska betydeise.turismensra
denutgörturistnäringenibranschernaoiikaatt inom de

deiendastti11 turismhänförasefterfrågan kan avensom
därförärnäringsgrenTurismenefterfrågan.den totaia som

går attinteeniigt RRV detattinnebärdiffus. ex-Detta
samhäiisekonomin.betydeise förakt turismensange

tiiigängiigafinnsstudierde treutgångspunkt iMed som
omfatt-turistnäringensvärden förföijandekan man ange

uppgifternadeivis attförkiarasning. Skiiinaderna av
skiii-består dockår. Huvudsakiigenoiikatilihänför sig

beräkningssättochdefinitionernaderna i olika

ST80020arbetsstäilenzAntai
SIND20024

STårsverken115.000Anta anstäiidaz
AMSåretdeiensysseisatta större000130 av

173.000 SINDsysseisatta
SINDkrmiijarder36Omsättning
STmiljarder kr44

voiymproduktion ochResenäringarnas4.3

voiym byggerproduktion ochresenäringarnasUppgifterna om
1987.ochstrukturpianturistrådetspå avser

Restaurangnäringen4.3.1

personaimatsaiar,med förundantagRestaurangnäringen
inomnäringsgrenengatukök den störstautgörkiosker och

års-i antaomsättning ochibåde mättturistbranschen,
30%.caverken



50

Iokaiisering föijer naturiiga skäi be-Restaurangernas av
foikningsfördeiningen och resandeströmmarna. Fördeiningen

föijandezme11an oiika regioner är

på regioner %Fördeining
Storstäder 52
Primära regionalaoch 36centra
Fjäiiområdet 1

sjöomrádeKust och 5
Övriga områden 6
T0ta1t 100

Restauranghanteringen utprägiad smâföretagarnaring.är en
Några stora företag kedjoroch finns. De tio harstörsta
25% a11a anstäiida. Insiaget kedjebiidningar harav av
ökat år.under senare

4.3.2 Loginäringen

sam1adeLoginäringens kapacitet i bäddar 600 000. Pri-är
står 34%vatresandet för omsättningen.av

Av det konnersieiia boendet hote11en 86%för he1asvarar
omsättningen. Tjänsteresandet är hoteiiföretagens eko-av

Ävennomiska mångaryggrad. de traditi0ne11a turistho-av
te11en får a11t större dei sin omsättning frånen av
tjänsteresande, främst konferenser. Ca 20% hoteiigäs-av

frånterna kommer ut1andet.

F1erta1et vandrarhem finns i Sydsverige. Merparten av
vandrarhemmen ägs kommuner även det f.n. skerav om en
ti11vâxt privata vandrarhem. De kommunala subventioner-av
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uppgår 10 Motiventill totalt milj till det kom-kr.na
rekreationspolitiskt, delsmunala delsengagemanget är

kulturpolitiskt.

Motivet tillär 20% kommunalt ägda. detAv stugbyarna ca
Mångarekreationspolitiskt.kommunala ägandet är främst av

kommunalastugbyarna har ekonomiska problem, främst an-
i ensäsongsområden.läggningar

kommersiella camping-fritidsboendet domineras heltDet av
40%bl alla utländskaför drygt över-a svarar avsomen,

60%i kommersiellt Ca campinganlägg-nattningar boende. av
Mångaellerningarna ägs drivs arrenderas utkommuner.av

bolag, stiftelser privatpersoner. Husvagnsboen-till eller
för drygt 70%det gästnätterna.svarar av

Omsättningen inom loginäringen

Logi %milj kr
Hotell 8 150 86
Stugbyar 670 7
Camping 6600

1Vandrarhem 80
100Totalt 9 500

totala 49%.antalet hotellen fördetAv gästnätter svarar
har omsättningenCampingen, do-liten andelsom en av men

fritidsboendet, 37% antalet gästnätter.minerar har av

Transportnäringen4.3.3

uppgår 50%Transportnäringens privatreseomsättning till av
ingår inte lokalapersontransporterna. tran-I tabellen

dedvs mil, samt transporter10undersporter, somresor
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tiil Dockföretag utför utomiands eiier utlandet.svenska
färjetrafiken. imed undantag för Antaiet resenärer avser

princip enkeiresor.

Privatrese- OmsättningResenärer
% %Bransch miij miijomsättn krresor

Färja 36,0 75 4 000 28
Buss 16,0 90 1 500 10
Tåg 12,5 1 1377 800

8,0 20 41Fiyg 6 000
Biluthyrning 1 10034 8..
Totait 14 400 10072,5

Transportnäringen innefattar fiera företag harstora och
den genereiit högsta produktiviteten inom resenäring-sett
en.

Tågtrafiken domineras heit SJ. Sex huvudiinjerav svarar
75%för persontrafikens omsättning. Omkring 90%av av

60%och Stockhoim. SJnattresandet dagresandet berörca av
också hoteiikedja 11 000är stor med ruiiandeen ca

bäddpiatser.

Fiyget domineras SAS Linjeflyg.och Dessutom finns ettav
påantai regionaia företag. Trafiken bedrivs 30-taiett

passagerartiiiväxtendestinationer. Inrikes har varit
kraftig. Ca 60% i tjänsten.resenärernaav reser

Den busstrafik redovisas bestäiiningstrafik.här ärsom
småföretagarnäring.Det utprägiadär en

Färjetrafiken någradomineras få företag. De störs-av sex
rederiernata för huvudparten verksamheten. To-svarar av

tait 36 miijoner viaresenärer färjetrafi-transporteras
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Tax-free-försäljningen viktigt resemotivken. är ett sam-
tidigt företagen ekonomiskt utbyte.gottdetsom ger

Den här redovisas korttids-biiuthyrning enbartsom avser
bransch består deiuthyrningen. ti11 övervägandeDenna av

småföretag. företagFiertalet avta] knutnaär dock genom
rikstäckandeti11 Sex dominerarkedjorkedjor.större

10%starkmarknaden. finns koppiing ti11 fiyget,Det en av
stationerade påhyrbiiarna Sverige är Arianda.i

Distributionsnäringen4.3.4

inkiuderar resebyråer,Distributionsnäringen researrangö-
resebyräernasturistorganisationer. Ca 70%och om-rer av

från tjänsteresandetsättning med bl växandekommer a en
marknad ochför konferens- mässarrangemang.

4.3.5 Aktivitets- och arrangemangsnäringen

Uppgiften dei omsättningen inom aktivitets-hur stor avom
frånarrangemangsnäringen turismoch härrör ärsom som-

tidigare pâtaiats osäker.-

6.400 företagenheter. SportaniäggningarTotait finns det
75% 39%antaiet enheter, bara omsätt-försvarar av men av

dåningen. offentiigaDen sektorns är stort,engagemang
i kommunaia fritidssektorn med-bi aniäggningarna dena

räknas.

iiftaniäggningar 900 iiftar. DessaDet 400 med drygtfinns
miij i iiftintäkter.370 kromsätter ca

kongressaniäggningar utnyttjas oftakonferens- ochMäss-,
åretändamäi. dei används deför oiika Under begränsad av
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fördelarunder andrakonferenser,och störreför mässor
tävlingsarrangemang m.m

vuxit starkt undertemaanläggningar harmedVerksamheten
pri-kommunal regi medan andra ärMånga drivs iår.senare

nöjesparker.ingår djurparker ochävenIvata. gruppen

ShoppingTax-free4.4

ingårShopping i företagsgruppen EuropeSweden Tax-free
ETS. I.M. AB.Shopping AB Huvudägare är InventTax-free

Sverige i Belgien,finns förutom i ävenTax-free-företag
Österrike, Tyskland, Frankrike,Danmark, Finland, Norge,

Portugal medHolland, Italien, Luxemburg, samt, sär-en
Storbritannien. Vidare finns ytterligareskild lösning, i

AB.ETS, Europe Tax-free Perfumeföretag iett

i marknadsföra,vill spela aktiv roll ad-Företaget atten
momsåterbäring till utländskaministrera finansieraoch

ETS, både kompliceratbesökare. Detta är ettannars, menar
byråkratiskt mångahanterande i länder.och

i ETS,dyl i länder deltarAffärer, varuhus tretton som0
återbäringsställen,3 000 antingen medstödjer egenca

innebär ETS finnsservice eller Dettaagenter. attgenom
gränsövergångarna, flygplat-vid de flestarepresenterad

färjeterminaler.ochhamn-ser,

så turistETS-systemet inköpfungerar att när gör etten
fårpriset inklusivebetalar han det Hanutsatta moms.

återbetalningen,Tax-free-check för äräven som momsenen
får,ETS servicekostnad. Affären efterreducerad med att

in sin blivit registerad,turisten löst check och checken
från ETS bevis Försäljningenhandling för export.en som

skattefrikan därmed bli bokförd export.som en
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Turismens4.5 regionala betydelse

SIND, haft regeringens följauppdrag skatterefor-attsom
påeffekter påturismen, turismens regionalapekarmens

betydelse i sin 1991.rapport

SIND betydandeatt resenäringen,delar bl ho-menar av a
tell, restauranger, liftverksamhet,camping och i flera av

regionerlandets har säsongsvariation gör att na-en som
verkligaringens betydelsen sällan kommer fram vid tradi-

tionella analyser.

rekreationsområdenutprägladeI har semesterresenärerna
betydelse för regionerIstor verksamheten. med starkt ut-

näringslivvecklat ofta affärsresenärernaspelar däremot
Genomroll. position inomsin internatio-störst starka

nationelltoch såvälnellt inom rekreations-resande som
affärskonferensmarknaderna Stockholmsregionenintar en
särställning inom logi- restaurangnäringarna.och Av den

omsättningentotala näringarinom dessa Stockholmsvarade
13. De treför svarade tillsammansstorstadslänen förca

hälften den omsättningen.över totalaav

Resandenäringen hade periodexpansiv under andra halvanen
1980-talet, vilket exemplifieraskan med den ökadeav sys-

Ök-selsättningen inom hotell- restaurangbranschen.och
mellan 1985-89ningen 30%. Av de drygt 50 000 arbe-var ca

tillkom utanför storstadsregionerna hänför sigten som ca
eller 25%13 000 till hotell och restaurang.

mellanBeroendet resandenäringen växlar olika typerav av
fjâllkedjanområden. I regioneroch där bero-finns orter

tillresande till sådan nivåendet utvecklats attharav en
sigi är näringen. SINDturismen den dominerande bedömer

dettadelvis vinter-stora betydelseeffekt densom en av
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säsongen har, vilket staiit påkrav fastastora investe-
ringar. Dessa investeringar ihar sin tiiitur gett upphov

direktett beroende resenärer gör områdenatt heiaav som
ståkan och faiia med utveckiingen inom näringen.

SIND konstaterar detatt dessutom finns områden turis-där
biandär fiera basnäringar ioch vissa fal] mycketmen en

starkt säsongsberoende. I södra Sverige sonmarturistor-
terna är det direkta beroendet Påmindre. de] orteren
kan turismen inkomsterextra ti11 den sektorn ige agrara
form kombinations- och säsongssysseisättning.av

Eniigt SINDs anaiys fördelar sig arbetsiösheten inom re-
sandenäringen dock efter väntad regionaipoiitiskmer en
kurva någonefterän typ turismberoendekurva.av

4.6 Turistnäringens organisation

Den svenska turistnäringen finns inte samiad i endaen or-
ganisation. Sedan tvâ år har paraplyorganisation etab-en
ierats för branschorganisationer inom och turism,resor
Svenska Resebranschens Riksförbund, RRF.

Mediennnr i RRF är
Trafikföretagens förening;-
Svenska Resebyråföreningen;-
Researrangörsföreningen;-
Bussresearrangörsföreningen BRA;-
Föreningen Svenska Biiresearrangörer;-
Föreningen IT-arrangörer;-
Board Airiinesof Representatives in Sweden BARIS;-
Trave1 TMG;GroupManagement-
ResoStockhoim-Saitsjön.-
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ärAssocierade medlennar
turistråd;Sveriges

Hande1skammarförbundet;Svenska
turistråd SverigeiANTOR Utländska

Busstrafikförbundet.Svenskal

organisationerframgår de företag ochattAv uppräkningen
turistbransch-inom he1a ochverkaringår RRFi rese-som

på fö-någon tyngdpunktsärskiidinteDet finns ten. ex
Mediemmarnatiii Sverige.resandeförretag arbetarsom

vis-intressen. Bi dettaski1dahar deivisdärför angera
vaitförkiaring ti11 varför de attorganisationer somsa

organisationen.stå utanför

står RRF kan nämnasutanförorganisationerBiand de som
SHRRestaurangförbundochSveriges Hote11-

SCRRiksförbundSvenska Campingvärdars
SLAO;organisationiiftaniäggningarsSvenska

SBFBussägarna
Bi1uthyrarnaBURF;

FÖRST.SverigeturismFöreningen

Sveriges tu-näringen harmedkontakternaSom 1ed iett
förbestående representanterristråd refensgrupp, aven

ingår iRRFbranschorganisationer. Förutomföretag och re-
imediemmarföreningar ärnågra deferensgruppen somav

resbyråföreningen. DessutomSvenskaochRRF BARIS, BRA-
ingår ävenSHR och SCR. Iingår i referensgruppen gruppen

i researrangörSTF egenskapnågra företagenskiida av-
somkonsumentorganisation, representantABLisebergoch

aktivitetsaniäggningar, ResoStockho1m-Sa1t-TMG ochför
sjön
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organisationerIdeella4.7

ideella organisationerna har haft betydelseDe stor för
Såutvecklandet svensk turism. har Svenska Tu-tav ex

STF 100 årristföreningen i över verkat för stimule-att
turismsvenskars och rekreation i det landet. Denra egna

billighetslogi i form vandrarhem STF står för harav som
bidragit till göra det ekonomiskt möjligtatt för breda

turista i Sverige.att Föreningen arbetar även medgrupper
ledsystem och övernattningsmöjligheter STFi fjällvärlden.

ocksåhar särskild roll båtturismför svensk sinen genom
gästhamnsverksamhet.

STFs målsättningI ingår få intresseradeatt ungdomar av
turista i sittatt eget land. Därför anordnar föreningen

skolresor och lägerskolor. STF att dettamenar resor av
slag ofta inkörsportenär till fortsatt iett resande det

landet.egna

Vid sidan kommunerna spelar de ideella organisationernaav
viktig roll för den k närrekreationen. Det gälleren s

exempelvis organisationer Svenska förbundet för kolo-som
niträdgârdar och fritidsbyar.

Sveriges turistråd stödet till vissaatt organisa-anser
tioner är avgörande betydelse för utvecklingen tu-av av
rism och rekreation i landet. Turistrådet statens stödser
till organisationerna viktigt iett medel strateginsom
för utveckla turismen. Turistrådetatt förutomser samar-
betsmöjligheterna kring turistservice även möjligheter att
i vissa fall köpa tjänster organisationer fram-av som en
komlig väg öka informationenatt till konsumenterna och
bedriva utvecklingsverksamhet.

Under industridepartementets anslag 6. StödB till turism
och rekreation lämnas bidrag till vissa organisationer.
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Ansökningar bidrag turistrådetlämnas till och bedömsom
dess delegation. budgetåret 199091För beviljades bi-av

följandedrag till organisationer

ÄndamålSvenska Turistföreningen gästhamnar samta.
fjällverksamhet;
Svenskab. förbundet kolonitradgårdarför fritidsbyar;och
Skidsäkerhetsrådet.c.

inkom tillDessutom turistrådet ansökningar från
Svenska cykelsällskapet;-
Friluftsfrämjandet;-

båtunionen;Svenska-
Sveriges sportfiske- fiskevårdsförbund.och-

turistrådSveriges har för ideellareferensgruppen orga-
nisationer. I ingårgruppen

Riksidrottsförbundet;
Friluftsfrämjandet;

.
Svenska turistföreningen;

Båtunionen;Svenska
Sportfiskarna;
Svenska naturskyddsföreningen;

Kyrkan kommitténSvenska fritidskyrka turism;för och
Svenska Ungdomsringen bygdekultur;för
Riksförbundet för hembygdsvård;
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisation;
Folkbildningsförbundet;k

Riksförbund;Motormännensk
Cykelsällskapet;Svenskak
Kommunförbundet.Svenska

turistrådSveriges har också referensgrupp beståendeen av
intresseorganisationer folkrörelsekaraktâr. I gruppenav
ingår representanter SACO,TCO, LRF, Handikappor-för LO,
ganisationernas Pensionärernas riksorga-centralkommitté,
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PRO,nisation Foikets Husföreningarnas Riksorganisation,
Foikparkernas Riksorganisation Bygdegårdarnasoch Riksför-
bund.
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INSATSERLANDSTINGENSKOMMUNERNASOCH5. STATENS,

landstingenoch5.1 Kommunerna

5.1.1 Kommunerna

turistinforma-bedriver lokalI kommunerallastort sett
till turismen attkommunernation. bidrarDessutom genom

utsträckningmindrei större ellerstödja somarrangemang
karaktär. stödjer ock-ellerKommuner driverhar turistisk

gästhamnarså vandrarhem,campingplatser,hotell, m m.

faller inomhuvudsakligeninsatserKommunerna gör även som
turistisk bety-till viss del harfritidsområdet, sommen

tillhandahålla ochmotions-delse. gälla attDet kan
organi-samlingslokaler. Dessutomidrottsanläggningar samt

för ungdomarfritidsverksamhet, främstkommunernaserar
också bibliotek ochdriveroch pensionärer. Kommunerna ger

föreningslivet.bidrag till

del regleradtillDen verksamheten är storkommunala genom
Lokalastatsbidragsregler.styrdförordningar eller genom

ambitionsnivå dock ut-varierandeförutsättningar och ger
kommunalaDenmellan olika kommuner.skillnaderförrymme

fåde sektoreremellertidfritidsverksamheten är somen av
fri-sinfinansierari oreglerad. Kommunernastort ärsett

Någraskattemedel.huvudsakligen viatidsverksamhet mer
spelaravgifterfinns inte ochstatsbidragomfattande m m

underordnad roll.totalt sett en

miljar-1989 till 223utgifter uppgickKommunernas samlade
1989.SCB, finanser16% BNPder Kommunernaskr eller av

driftskostnadernarekreationFör fritid ochsektorn var
5% kommunala ekono-11,1 denmiljarder kr ellertotalt av

följandefördelade sig enligtmin, vilka
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4,3 miljarderfritidsanläggningar, kr;ochIdrotts-
2,0 miljarder kr;Parkverksamhet,

1,8 miljarder kr;Fritidsverksamhet,
1,6 miljarderfritidsverksamhet, kr;tillStöd

0,7 miljarder kr;Turistverksamhet,
Fritidsadministration, 0,55 miljarder kr.

22,5investeringar 1989 totalt tilluppgickKommunernas
1,5fritid rekreation demiljarder För sektorn ochkr. var

kommunala7% demiljarder vilket motsvarade knapptkr, av
Fördelning mellan olika verksamhetsgrenarinvesteringarna.

följandei huvudsakvar

fritidsanläggningar, 850 milj kr;Idrotts- och
275 miljParkverksamhet, kr;

Turistverksamhet, 200 milj kr.

turistråds presenterade iSveriges dotterbolag Resurs AB
1990 olika offentligadecember beräkning de organensaven

1989området turism rekreation underinsatser inom och
198889. både driftskostnaderinkluderas ochI studien

mil-till 2,4investeringar. Totalsumman beräknades drygt
800 miljjarder svarade kommunerna för drygtkr. Av detta

kr.

125 milj kr de kommu-Enligt studie användesResurs avca
camping,olika exempelvisnala medlen till boendeformer,

Störsthotell, satsning gjordesstugbyar och vandrarhem.
på ca kr.60 milj kom hotellverksamhetcamping Därnäst

25 milj kr.med runt

På aktiviteter ladeverksamhet kommunernarör nersom
anläggningarmilj ut-drygt 260 kr, bad och andravarav

Övriga insat-gjorde dominerande delen. kommunaladen helt
skidspårgolfbanor,gjordes i form mser av m.
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Arrangemang och fritidsverksamhet 140fick sammanlagt milj
kr och operativak 275medel omfattade knappt milj kr.s
Med operativa medel regionala och lokala turistor-avses
ganisationers verksamhet utveckling,med marknadsföring,

m.lokaler m

Enligt Resurs studie gjordes insatserna totaltde största
Öster-63kommunerna kr,sett i Stockholms län miljav

69götlands län milj kr, 66BohusGöteborgs och län
Älvsborgskrmilj och kr.62 miljlän

Relativt sett satsade i Jämtlands påkommunerna län mest
turism och rekreation 23 krinv000 följt Västerbot-av

19 000län krinv.tens Insatser ungefär stor-av samma
Öster-16leksordning 000-18 krinv gjordes000 iäven

Gotlandslän,götlands län, Kalmar län Gävleborgssamt
län.

ÄlvsborgsInsatsernas art växlade mellan länen.kraftig
22satsade miljlän kr på camping, dvs 30% kommuner-ca av

totala insatser camping.inom området Kopparbergs lännas
Norrbottens länoch för 70%tillsammans kom-svarade ca av

totala hotellsatsningar. i GöteborgsKommunernamunernas
Bohuslän 45%och svarade insatserna iför caensamma av

anläggningar.

Landstingen5.1.2

KommunernasLandstingens SCBtotala enligt fi-utgifter
1989 uppgick miljarder114 kr, vilkettill ut-nanser ca

8% BNP. Landstingens verksamhet domineras hälso-gör av av
sjukvården, 73% landstingens drifts-och försom avsvarar

88 miljarder särredovi-kostnader SCBs redogörelsekr. I
omfattningeninte inom sek-landstingenssas engagemangav

turism och rekreation.torn
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området rekreationLandstingens insatser turism och var
Stockholms1989 enligt 94 milj kr. länsResurs rapport- -
drygt 13 miljlandsting insatsensvarade för den största

Älvsborgs krdrygtkr 8 miljföljt läns landstingav
6 kr.landsting miljSkaraborgs länsoch

finansiering regionalainsatser delsLandstingens avser av
nedan, åtagandenturistråd se dels i camping-form av

fritidsområden, föreningsstöd, bidragplatser, vandrarhem,
anslår medelVidare landstingentill kanalverksamhet m.m

projekt.och för olikaför enskilda arrangemang

åtagitSedan 1976 landstingen huvudansvarethar sig ett
Landstingensför den regionala kulturverksamheten. engage-

länsmu-främst huvudmannaskap för länsteatrar,mang avser
länsbibliotek, oftast tillsammans med länetsochseer

Därtill kulturverksam-kommun. kommer förstörsta ansvaret
tillinom landstingets institutioner, stödheten egna

organi-folkbildning folkrörelser olika formeroch samt av
sationsbidrag.

regionala turistorganen5.2 De

5.2.1 Organisation finansieringoch

I hälften länen landsting och kommunerungefär är ge-av
turistrådetsregionalaansvariga för det verksam-mensamt

självt iLandstinget ansvarig för verksamhetenhet. är en
fjärdedel länen.av

regionala turist-Den vanligaste associationsformen deför
räden stiftelse. Den förekommer i ungefär hälftenär av

Övriga aktiebo-länen. förekommande associationsformer är
lag, ideell förening eller förvaltning inom landstinget.
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Det mindre offentligt ekonomisktfinns tendens mot en-en
turistråden. på medfinansie-regionalai Kravdegagemang

ring på näringen långsiktigtattställs liksom tar ett an-
ocksåför Utvecklingen går friareverksamheten. motsvar

stiftelseorganisationsformer eller aktiebolag.som

Följande 1991.beskrivning läget våren Detunderavser
förhållandenaskall påpekas snabbtdock att förändras

Stockholms län
Organisatio SIS.Stockholm Information Stif-Service
telse stad och Stockholms landstingmed Stockholms läns

stiftelsebildare.som
Finansiering båda huvudmännen bidrar 5,2 milj krDe med
vardera. projektbidrag på miljkommer 2,5 krTill detta

intäkter4,3 i form isamt milj kr verksamheten.av
Övrigt SIS finns i Stockholm flertalVid sidan ett or-av
ganisationer turistområdet.inom Destination Stockholm AB
har SIS Stockholm Con-majoritetsägare. Dessutom harsom
vention Bureau bildats.
Framtiden samordning olika organisationers in-En ökad av
satser diskuteras.

Uppsala län
Organisation stiftelse, bildad lands-Uppresor är en av
tinget.
Finansiering Landstinget bidrar 1,0 miljmed kr. Med-ca

uppgår 1,2finansieringen till milj kr.

Södermanlands län
Organisation Destination Sörmland. Turistfrågorna hand-

ocksåläggs landstingets turist- och friluftsnämnd,av som
friluftsområdentill uppgift landstingetshar förvaltaatt

tillhörandemed byggnader.
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1990 2,0 milj kr,anslagLandstingetsFinansiering var
rörliga medel.utgjordesmilj kr1,0 avvarav

1990 föreslås attiavgivenutredningIFramtiden marsen
bildadlandstingetövergå tillskallturistfrågorna aven

Lands-styrelse.parlamentarisk sammansattmedstiftelse
finansiera verksam-fortsättningenföreslås iäventinget

näring-medsamarbetaattinriktningen börheten, varamen
marknadsföringsinsat-få blbidrag tilloch därmed aen

23bidra deskall mednäringenMålet bör att avvaraser.
princip antagit utred-iLandstinget harmedlen,obundna

inte be-dockOrganisationsformen är ännuningens förslag.
Denstiftelse.aktiebolag ellerblir antingenstämd. Det
varit1975, hafunnits sedanlandstingsnämnd har ansessom

näringslivet.i medbegränsande samarbetet

Östergötlands län
Östergötlands politiskLänsturistnämnd ärOrganisation en

kommunför-landstinget ochnämnd ledamöter utses avvars
huvudmannaskapet.delarlänsavdelning. Dessabundets

landstinget ochdelas mellanFinansieringenFinansiering
ochDe kommunernalänsavdelning. trettonkommunförbundets

vilket0,5 skattekrona,med örelandstinget bidrar per
finansie-Den3,0 milj kr. externasammanlagtmotsvarar

300 000uppgår till kr.ringen ca
eller anslagorganisationförändringarFramtiden Inga av

Östgötakesan, boknings-länsturistnämndenshar aviserats.
tidigare1991 övertagits defrånharverksamhet, av en av

privat regi.drivs ianställda och nu

Jönköpings län
Turistråd Jönköping delega-Smålands ärOrganisation en

länsavdelnings styrelse.kommunförbundetstion under
på milj6,0 kromslutningenFinansiering Av svararca

uppgårMedfinansieringenhälften.kommunerna för knappt
finnsintäktertill 3,0 milj Vissa även.kr.
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Framtiden Tydligare på medfinansiering frånkrav och sam-
ordning näringenmed har ställts.

Kronobergs län
Organisation Smålands Turistråd Kronoberg avdelningär en

styrelsemed lyder under kommunförbundets länsav-egen som
delnings styrelse.
Finansiering Det 1totala anslaget har motsvarat öre per
skattekrona. Hälften försvinner fråndetta och medav
1991, då landstinget sittdrar bort anslag. Budgeten för
1991 1,3blir milj fåkr. För rörliga 30-40%medel haratt

de befintligatre såltstjänsterna till Glasriket, Do-av
mänverket och ett projekt landsbygdsutvecklingför som
konsulttjänster.

Kalmar län
Organisation Kalmar Turistrâd SåvälLäns AB. landstinget

länets kommuner föreningen Kalmartillhör Lans Turist-som
råd äger Kalmar TuristrådLäns AB.som
Historik För årtre aviserade landstinget 1990sedan att

sistadet år utgå.skulle Ianslag september komvar som
att kommunernabeslut inte skulle anslag 1991.för Ige

komoktober nedläggningsbeslutet, nedläggningsom avser
från och med februari 1991. Då bildades turistserviceföre-

Kalmar Läns Turistrådtag AB.
Finansiering Köpmannaförbundet medlem i föreningen ochär

med 300bidrar 000. Till kommuner övri-kommer ochdetta
tillbidrarga basfinansieringserviceföretagets medsom

000 1,0100 kr 1,5000-200 sammanlagtvardera, milj kr.-
verksamhet helt projektfinansierad.All operativ bliavses

Gotlands län
GotlandsOrganisation Turistförening ideell före-är en

600 medlemmar.ning majoritet i styrel-med harKommunen
representationen näringen skall ökas.försen, men
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Framtiden Strävan från 1993 närings-är och med skaiiatt
infiytandet tiii på 5050 åökas fördeiningen me11anen

sidan iänsstyreise, å sidankommun och andra näringen.ena
Eventueiit Närings-kommer associationsformen ändras.att

på 0,1iivet ska11 sikt bidra uttaxering pågenom en -
0,3% sin omsättning. med 850 före-Man räknar att deav av

på 70%skaii verksamheten.tagen ön stöttaca

Blekinge Iän
Organisation TuristrådBiekinge stifteiseär meden
Iandsting och kommuner stiftelsebiidare.som
Finansiering Stifteisebiidarna finansierar basadmi-en

övrigtdrygt 1,0 kr.nistration miij Alit projekt-är
uppdragsfinansierat.e11er

1991Framtiden turistrådetUnder kommer ombiidas ti11att
60%ett konsuitföretag, där aktierna näringsii-ägs avav

iandstingetoch och kommunerna. Detvet resten fö-av nya
fåttbi frånhar uppdrag Kariskronaretaget kommun,a som

bå-Iägger sitt turistfrämjande.ned eget Uppdraget gäiier
de turistinformation och aiimän kommunal information. Fö-

på frånkommer baserasretaget att uppdrag ägarna, men
också från utomstående,därutöver iänsstyreisenbi ocha

iänsarbetsnämnden.

KristianstadsMaimöhus län 1än
Skånes TuristrådOrganisation idee11 föreningär en vars

bådahuvudman de landstingenär med för kommunernarätt
de1ta via kommunförbundets iänsavdeiningar.att

Historik En omfattande förändringsprocess genomfördes un-
198687.der Den rå-orsakades organisationen biatt aav

svårigheter.kat i ekonomiska återuppbyggna-medI samband
den utarbetades fickstrukturpian utgöra den stra-en som
tegiska basen för förändringsarbetet.
Finansiering En utdebitering på 0,5 öre skatte-görs per
krona, 1991viiket motsvarar 7,0 miij kr. Medfinan-drygt
siering och övriga intäkter 2,0 miij kr.utgörs caav



69

Hallands 1än
iands-Haiiandsturist medstifteiseOrganisation är en

stifteisebiidare.tinget och kommunerna som
förStifteisebiidarna tiiisammansFinansiering ensvarar

medfi-miij3,9 kr. Ti11 kommerdettagrundfinansiering
1,1 miij kr.nansiering ca

GöteborgGöteborgs 1änBohusoch -
Turistrå-Turistråd way.Organisatio och westGöteborgs

aktie-stifteise way ettmedan Hest ärdet kommunaiär en
Liseberg,inom näringenboiag aktörernadär de tunga

CityföreningenScandinaviumSvenska U11evi, ochMässan,
är majoritetsägare.

påsammaniagda finansieiia basen ärFinansiering Den ca
Tiii på 12medienkommer operativa5,5 mi1j dettakr. ca

miij kr.
1991 Göteborgjuii biidas Träffpunkt1Framtiden Från den

in-o1ikaparapiyorganisation därAB, ska11som vara en
ie11eringå i styreisenägare,tressenter kan pro-som

intressen-invoivera f1erta1jekt. ettVerksamheten avses
och före-Förutom organisationerGöteborgsregionen.iter

fö-anknytning ti11 besöksnäringen kan ävendirekttag med
ingå.byggföretagsåsom ochbankerretag

Bohus1änGöteborgs Iänoch Bohus -
iandstingetBohusTurist, verksamhetOrganisation vars

o1ikamedverkar iKommunernastifteiseform.för isvarar
ServiceBohusTuristaktieboiagfinnsprojekt. Dessutom ett

bokning, uthyrningAB för m m.som svarar
milj medanbidrar 3,8 krLandstinget medFinansiering

1,5uppgår ti11 miij kr.medfinansieringen
önskemåi nä-uttryckt attLandstinget harFramtiden om

från ochi gradfinansiera verksamheten högreringen ska11
1993.med
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Älvsborgs Dalslandlän -
turistrådDalslands stiftelseOrganisatio är meden

stiftelsebildare.landstinget och kommunerna som
LandstingetFinansiering för knappt hälftensvarar om-av

på personal administration.sättning 5,0 milj kr och
bidrar tillKommunerna marknadsföringsinsatser efter skat-

Medfinansieringen fråntekraft. näringen, exempelvis i
form annonsförsäljning, uppgår 1,2till milj Tillkr.av
detta kommer projektmedel från bl länsstyrelsen,en a
länsarbetsnämnden och landstingets kulturförvaltning.

Älvsborgs län Skaraborgs län Västergötland-
Organisation TuristrådVästergötlands stiftelse medär en

bådade landstingen och kommunförbundets länsavdelningar
bildare.som

Finansiering Tidigare svarade enbart landstingen för fi-
nansiering. deNumera fyra 25%parterna för varde-svarar

Medfinansieringenmotsvarande totalt 5 milj uppgårkr.ra,
13till milj kr.

Värmlands län
Organisation Värmlands Turistråd är landstingsstiftel-en
se.
Finansiering Landstinget och länsstyrelsen bidrar till

medverksamheten sammanlagt 4,5 milj Medfinansieringenkr.
uppgår till 2,2 milj kr.ca

Örebro län
ÖrebroOrganisation Turistråd.Läns Landstinget och kom-
Kommunförbundets länsavdelning pådelar hu-munerna genom

vudmannaskapet.
Finansiering Landstinget och kommunförbundets länsavdel-
ning har 1,5för 2,0 miljsvarat kr vardera. Till detta-
kommer medfinansiering 0,5 milj kr.ca
Framtiden Såväl landstinget länsavdelningen har tagitsom

principbeslutett att frånupphöra med anslagen och medom



71

1 1991. Diskussionerjuli pågår dock fortsättning,om en
finns påbl planer någon form samarbete, medta av ex

turistråd.Värmlands

Västmanlands län
Organisation Västmannalurism dels stiftelseär meden
landstinget och kommunerna stiftelsebildare, dels ettsom
aktiebolag stiftelsendär samtliga aktier.äger
Finansiering Landstinget påkommunerna delar finan-och
sieringen. Den del Västmannalurism arbetar med tu-av som
ristisk marknadsföring 4,6 milj kr,omsätter ca varav

000300 medfinansiering.är

Kopparbergs län
Organisation Dalalurism AB drivs landstinget i aktie-av
bolagsform.
Finansiering Landstinget 2,2 miljbidrar med kr. Ungefär

mycket tillkommerlika från andra, exempelvis kommuner,
näring, branschorganisationer myndigheter.och
Framtiden En utredning eventuellt pågår.nytt ägarskapom

Gävleborgs län
Organisation Gästrike-Hälsinge Turistråd stiftelseär en

landstingetmed och länsavdelningkommunförbundets som
stiftelsebildare.
Finansiering Stiftarna likaför ungefär de-storasvarar

finansieringenlar ca sanmanlagt.milj kr Till4,5av
kommer 1,3detta milj kr från näringen.

UtredningFramtiden pågår. Syftet blär de ekono-atta
fråninsatsernamiska landstingkommuner och skall bestäm-

graden från näringen.medfinansieringmas av

Västernorrlands län
MittsverigelurismOrganisation stiftelseär med läns-en

landstingetstyrelsen, stiftelsebilda-kommunernaoch som
re.
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Finansiering De stiftarnatre för grundfinan-svarar en
siering på 0,5 miij kr vardera. Ti11 detta kommer iänssty-
reisens projektansiag medfinansiering,samt sammaniagt ca
3,5 miij kr.

Jämtiands Iän
Organisation Jämtiands-Härjedaiens Turistinformation har

vårenunder ombiidats tili aktieboiag,ett ägt iands-av
tinget och kommunförbundets iansavdeining.
Finansiering Landstinget för 50% finansiering-svarar av

kommunförbundet för 25% näringenoch för 25%. Omslut-en,
ningen beräknas ti11totait 5,0 miij kr.ca

Västerbottens Iän
Organisation Västerbottens Länsturistnämnd är ideeiien
förening, huvudmän iandstingetär och kommunförbun-vars
dets iänsavdeining.
Finansiering Kommunerna bidrar med 0,4 öre skattekro-per

0,8 krmiij medan iandstinget bidrar 2,1med miij krna
1991. Medfinansieringen beräknas ti11 3,0 milj kr.
Framtiden Eniigt försiag iett iänsturistnämnden skaii
kontoret fiyttas ti11 Storuman 1991.under Skäien är re-
gionaipoiitiska. Inga neddragningar personai e11erav an-
siag har aviserats.

Norrbottens 1än
Organisation Norrbottens Turistrâd och Nordkaiottresor AB
är aktieboiag helt ägs iandstinget.som av
Finansiering Landstinget och iänsstyreisen varderasvarar

Övrig3,1för miij kr. medfinansiering uppgår ti11 3,0ca
miij kr. Nordkaiottresor kommer försäijas 1991att under i
syfte att renodia regionaiaden turistorganisationens
verksamhet.
Övrigt Norrbotten detär enda ián där anslagen för turism
ökar markant under 1991. Främst beror ökningen på medel
från iänsansiaget.
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5.2.2 Verksamhet

Följande turistrådensde regionala verksam-beskrivning av
het turistrådsSverigesbygger strukturplan

a Produktprofiler och produktutveckling

regionalaDe turistorganflesta i betonathar sina planer
behovet produktmässig profileringkoncentration och avav
regionen turistmål. Med storstadsregio-undantag försom

nöjen genomgå-betyderdär och detkultur ärnerna, mera,
ende den försöker exploaterautgörnaturen resurs mansom
turistiskt.

Trots regionalaflesta turistorgan understryker be-deatt
hovet påfallandeutveckla produkter är utbudetatt nyaav
likartat Så påverkasregioner. exempelvis insat-i olika

trender tillfället domine-i grad de förhögserna av som
inom för sportfiske ochturistsektorn, närvaranderar

golf.

Insatser servicen viktigförbättra del iför att är en
produktutvecklingen.

b Marknadsinriktning och marknadsbearbetning

De regionala turistorganen vanligen övergripandeuppfattar
marknadsföring regionen sin huvuduppgift. I mark-somav

ocksådokumentnadsplaner och andra är de marknader man
på i allmänhet väl beskrivna olikaoch marknadsfö-satsar

ringsåtgärder detaljerat redovisade. Samtliga regioner har
SärskildSverige huvudmarknad. vikt läggs ofta vid densom

ochellerregionen regionerna i omgiv-den närmasteegna
genomgåendeningen. Av utlandsmarknaderna tillmäts de nor-

diska följdaländerna betydelse, Tysk-störst närmast av
USA, Storbritannien.land, Holland och
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e11er mindre omfattan-håiier sig medregionerA11a en mer
Distribu-trycksaker.och andrabroschyreruppsättningde

turistbyråer,via ochhuvudsakiigentionen sker rese-
direktutskick ti11 konsumenter.oche11ertransportföretag

marknadsföringsåtgardvaniigmycketMässdeitagande är en
Fiertaletregionaia turistorganen.bland de annonserar

Många turistorganockså arbetari och fackpress.dagspress
presentationsre-massmediabevakningför braäven genomen

regionaiapersoniiga kontakter. Depressreleaser ochsor,
också främst arrangörerresearrangörer,bearbetarorganen

såsom pensionärsresor och före-skoiresor,av gruppresor
ningsresor.

c Prioriterade marknadssegment

måigrupp.prioriteringVaniigtvis ingen uttaladgörs av
på tyderförhåiiandevis satsningen stugkataiogerDen stora

måigrupp.viktig Myc-på barnfamiljernaatt som enman ser
tillti11 naturintresserade ochsigket materiai vänder

skidåk-såsomspecieiia aktiviteter,dem önskar utövasom
Även äventyrsbeto-sportfiske.ning, segiing, golf och mer

storstä-representerade. Förutomnade aktiviteter vä1är
vänderDaiarna Gotiandi hand ochderna det förstaär som

sig ti11 kuiturintresserade.de

5.2.3 Utveckiingstendenser

ti11 regionaiaFörändringarna i iandstingens ansiag de tu-
småförhåiiandevis 1980-talet.ristorganen varit underhar

kraftigt.år sina ansiagI minskar dock fiera iandsting
iminskar kommunaia ansiagenSamtidigt eiier deupphör

regionaiaväijs för förändra defiera 1än. De sätt attsom
turistorganen dessaär
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a Minskning verksamheten, eventuellt kombinerat med
försäljning konsulttjänster.av

b Dmbildning till aktiebolag gårdär näringen in, i förs-
handta deltagare i projekt eller aktiviteter. Avsik-som

är dockten att näringen förlängningeni även skall ta ett
ägaransvar.

c Samgående med turistorgan.annat

d Nedläggning.

Turistorganen själva bolagiseringatt har nackdelenanser
organisationernaatt inte längre kan fullt objek-utvara

kommersiellaDentiva. finansieringen begränsar marknads-
föringen till att i första hand uppdragsgivarnasavse
verksamhet.

Ett stort problem för är oftaturistorganen anslagsgi-att
beslut att dra förväntadein de medlen kommervarnas om

såmed kort varsel tidatt det saknas ombildaatt organi-
sationen och söka andra finansiärer.

finns riskDet att landstingen sinomprövar roll, vilket
innebärakan att de turistorganen fårregionala minskade

elleranslag läggs åren.ned de närmasteunder

statligaDe5.3 insatsernas omfattning

statliga insatsernasDe svåromfattning är beräkna.att I
studie Resursden AB inkluderas följandegenomfört tre

kretsar

a regionalaDe statliga insatser omfattar drygtorganens
Dåmilj500 kr. inkluderas regionala insatsernadedels
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sysselsättningspolitikensinom regionalpolitikens och om-
m,länsstyrelse, utvecklingsfondråde länsarbetsnämnd, m

utbildningsinsatser.dels

b till kultursfa-statliga organisationer hörEn grupp
uppgår till 700 miljren. i denna del änInsatserna mer

anslaget tillbl hela statligakr och inkluderar deta
riksmu-Operan, Riksteatern, Rikskonserter ochDramaten,

seerna.

natursfären.c statliga insatserEn tredje avsergrupp
drygt 250 milj till blHär staten kr natur-avsätter a

vårdsverket mark naturvårdfriluftsliv, skötselför av
naturen,kampanjen till vägverketnaturreservat, Nära

rastplatser skyltning, marknadsföring,Domänverket0
m, fiskeri-Vattenfallvandringsleder, rastställen ochm

styrelsen.

Statliga myndigheter5.4

utsträckningi mindreEn rad myndigheter är ellerstörre
involverade i turismen. En mycket brett avgränsasätt att

myndigheter och organisationer Resurskretsen är den som
behand-Vi skall i avsnittet enbartsig det häranvänt av.

våramyndigheter och berörsla de resonemangorgan som av
turistrådSverigesförslagkapitlen.i övervägande- och

6.beskrivs i kapitel

5.4.1 Centrala myndigheter

Statens industriverk

1973Statens industriverk, SIND, inrättades centralensom
förvaltningsmyndighet industriför ärenden ochrörsom
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detcentralmyndighet förSIND1983 är ävenhantverk. Sedan
stödet.regionalpolitiska

industrins omvand-dels främjaär attSINDs huvuduppgifter
industripo-utredningsverksamhet,ling och tillväxt genom

insatser,företagsutvecklandestöd ochlitiskt finansiellt
utvecklingregionalbalanseradtilldels bidra ge-att en

företagsstöd.finansielltnom

påfattasinsatserregionalpolitiskt motiveradeBeslut om
gällerDettalänsstyrelserna.SIND ochmyndighetsnivä av

remitterarberedningsinSom led ituristområdet. ettäven
el-myndighetertill sakkunnigayttrandeSIND förärenden

länsstyrel-bådeskall SIND ochI dagler organisationer.
turistnä-investeringar inomärendenremittera omserna

turisträd.ringen Sverigestill

NUTEK inrättasnäringspolitisk myndighetEn centralny
engergiverk, sty-Samtidigt läggs1 statens1991.den juli

Uppgifternautveckling SINDochtekniskrelsen för ner.
19909187propositionenligtbörmyndighetenför den nya

tillbidratillväxt, bl attNäringspolitik för envaraa
kon-näringslivetstillväxt, ökamiljöanpassad ekonomisk

markna-fungerandetill att skapabidrakurrenskraft och
utvecklingen ettvidare främjaskallder. Myndigheten av

till attmedverkanäringsliv ochlångsiktigt livskraftigt
för attuppnås. Insatsernautvecklingregionalbalanserad

påinriktasskall främstutvecklingfrämja näringslivets
företagen.små medelstorade och

kunskapsut-förvidarehar attmyndighetenDen svaranya
inomerfarenhetsutbyteinformations- ochveckling, m m

läns-bedrivsnäringspolitiska arbeteför det avsomramen
viktigEnfl.kommunerutvecklingsfonder,styrelser, m

utveckla och byggablirmyndigheten attuppgift för upp
nätverklokaltregionalt ochaktivteffektivt och avett
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såväl frågorteknikpoiitiken små-betydelse för försom om
företagsutveckiing sådantoch regionai utveckling. Ett

innehå11a såväi offentiiganätverk bör privata intres-som
senter.

SIND har ro11 åtutredningsorgan regeringen, bien som a
på område.turismens Denna utredningsro11 konner även

få.NUTEK att

Statens naturvårdsverk

Statens naturvårdsverk biidades 1967 sammansiag-genom en
ning fiera statliga Naturvårdsverketverksamheter. ärav
centra1 förvaltningsmyndighet naturvård,för ärenden om
Vattenvård, iuftvård, buiier renhåiining och avfa11,m m,
röriigt fri1ufts1iv, faunavård jakt.och

Naturvårdsverket har eniigt NRLnaturresursiagen ett
primärt för det röriiga friiuftsiivet. Turismensansvar
intressen finns dock inte uttryckta målnationelitettsom
i denna Iag. Det ändåkan områdendenoteras att som anges
i NRL intressanta för det röriiga friiuftsiivet i a11-som
mänhet har turistiskäven stor betydeise. Länsstyreiserna
har koordinerande ro11 en1igt p1an- PBLoch byggiagenen
och NRL den ska11att samordna de statiiga sektors-genom
intressena i piansammanhang.

Utredningen naturvårdsverket SOU 199132, Naturvårds-om
verkets uppgifter organisationoch att verket börmenar
ha huvudansvarett för inriktningen och utformningen av
den natione11a mijöövervakningen och för inriktningen av
miijöforskningen. Beträffande naturvårdsverkets framtida
ro11 och uppgifter inom arbetsområdet friiuftsiiv isägs
utredningen
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Vi verkets friiuftsiivsfrågoratt med börarbeteanser
prioriteras ti11 främjabeakta och fri1ufts1ivets in-att

itressen samband arbetsuppgiftermed verkets eniigt iag-
påstiftningen miijöområdet, i då naturvårds-första hand

lagstiftningen. Friiuftsiivsaspekterna bör b1 vägaa
i sambandtungt med biidandet och skötsein nationaipar-av

ochker naturreservat iiksom det gä11er informationnär
åtgärderandraoch för tiiigängligheten a11-öka föratt

tili sådanamänheten områden. Verket vidarebör även fort-
sättningsvis ha ett särskiit för urva1et ochansvar av-
gränsningen områden riksintresse för fri-ärav som av
1ufts1ivet. När det fri1ufts1ivetgäiier i övrigt bör an-

försvaret ett aiimänt främjande, kampanjverksamhet,mera
närrekretationsfrågor princip fa11a påi andra huvud-m m

idee11a stifteisermän organisationer, påoch kommu-som
nerna.

Regionaia5.4.2 organisationer

Lansstyreiserna

Länsstyre1serna har regionait för fieraett sek-ansvar
torsfrågor stor turismen,betydeise främst pianfrå-förav

PBLNRL och regionaipoiitiskadet stödet. Länssty-gor
bevakarrelserna även har betydeiseintressenandra som ur

turistisk synvinkei, kuiturmiijöfrågor, beva-exempeivis
landsskapsbiid, byggnadsminnesmärkenrande Läns-av m m.

deitarstyrelsen i if1erta1et eiier1än större mindre om-
i aktiviteterfattning ti11syftar att utveckia turis-som

näring. Som redovisas iänsstyreisensexempeiettsommen
i Jämtiandsarbete 1än.
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frånområde Jämt-på turismens exempelRegionalt arbete -
lands län

näring jord- ochi likaTurismen länetär stor somen
0005 arbets-Turistnäringen beräknasskogsbruket. ge ca

Åre heltHärjedalen är be-tillfällen. Kommuner ochsom
turismen.roende av

består antal mindre familjefö-Turistnäringen ett stortav
ifåtal Näringen samarbetarföretag.och störreettretag

bildar Jämtland-Landstingbranschföreningar. och kommuner
marknadsfö-Turistinformation, förHärjedalens som svarar

turism.länetsringen av

Östersund turisthögskolor. AMU Tu-landets trehar en av
turistnäringen.också utbildning inomrism ger

särskild turistbered-Frågor turism irör tas ensom upp
landshövdingen Ii vilken ordförande.ningsgrupp är grup-

regionala statliga ochförfinns representanter organpen
turistrådet,regionala högskolan, lands-detmyndigheter,

länsavdelningkommunförbundetstinget, kommunerna genom
finns hand-Tillnäringslivet. stöd för arbetet ettsamt

lingsprogram.

ilänsstyrelsens första hand nä-Motivet ärför engagemang
långsik-synvinkel behovetringspolitiskt. Ur länets är av

målet.sysselsättning dominerandedettig

och handlingspro-länsstyrelsen, turistberedningenMedan
på produktutveckling regionalainriktade är detgrammet är

information.pä marknadsföring ochinriktadturistorganet

högskolanolika i länetGenom samverkan mellan krafter som
tillgång till turistdatabas, länssty-sin kunskap ochmed

regionalpoli-infrastrukturen denochrelsen med ansvar
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turistrådet meddet regionalatiska samtutvecklingen an-
särskild tyngdvill fålänetmarknadsföringför ensvar

turism.centrum försom

Utvecklingsfonderna

1 julistartade sin verksamhet denUtvecklingsfonderna
uppgifter. Av-1978 då företagareföreningarnasoch övertog

näringspolitiska in-sikten och bygga debredda utattvar
nivå. byggdesUtvecklingsfondernapå regionalsatserna upp

huvudmän.landstingeni stiftelseform ochmed staten som
medsjälvständig regional stiftelseVarje fond är enen

landstinget ochhelhetstyrelse, i sin utses somavsom
mål ochverksamhetsidé, ut-fondenshar huvudansvaret för

veckling.

Utbildningsväsendet5.4.3

turis-På nivå utbildningarerbjudslokal regionaloch
enskildaoch ut-organisationerområde samhället,mens av

offentliga ut-bildningskonsulenter. detHär presenteras
högskolenivå. Materialetbildningsutbudet på gymnasie- och

19905,turistråds Kom-på Sveriges rapportbygger i stort
resenäringarna.turism-inom ochpetensförsörjning

på 30-gymnasieskolan ettturistutbildning inomDet finns
vuxenutbildningenInom den kommunalai landet.tal orter

Fleragymnasieskolan.liknar det ifinns utbudett som
inrikt-medpå år kurserstartatharfolkhögskolor senare

utbildningar förradturism. Vidare förekommerning mot en
AMU.resenäringarna anordnasturism- och avsom

högskoleen-turismlinjen vidvidHögskoleutbildning finns
Östersund, Utbild-FalunBorlänge Kalmar.ochiheterna
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två års heitidsstudier.80 dvs Detningen poäng,omfattar
uppgår 180.tiiiantaiet piatsertotala

forskningsinstitutTi11 turisthögskoiorna finns knutna.
på sådant institutSom exempei hur arbetarett ett presen-

kortfattat Institutet för turismhär och reseforsk-teras
FaiunBoriange.ning vid högskolan i

Institutet ITRför turism reseforskning i Borlängeoch
reiativt nybiidat. iång-är Forskningen tiii deiär stor

siktig marknadsfrågor,och rör-bi framtidstendenser,a
infrastruktur på såväioch inom turismen regio-management
nai nivå.nationeii internationeii finnsoch Dessutomsom

branschråd såväiett fungerar referensgrupp försom som
institutet Rådetför turismiinjen. bestårsom av represen-

för oiika näringen, SHR,tanter deiar b1.a RRF, Före-av
ningen Sveriges Turistchefer, också turistrådSverigesmen
och iänsstyreisen.

Även vid universitetantai andra och högskoior bedrivsett
forskning med anknytning tiii turismen.

5.4.4 Utiandsmyndigheterna

Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet huvudman för den statiigtär finan-
sierade aiimänna informationsverksamheten med utiandet och

Informationsbyrån,för dess finansiering. jämtesvarar som
pressbyrån och UDs informa-pressrummet, utgör ochpress-
tionsenhet, för pianering och samordning övrigamedsvarar

UD finansierade aiimänna informationsorgan. Pressby-genom
rån för information ti11 svensk och utiändsksvarar press

utrikesfrâgor.och andra massmedier Pressrummetom ansva-
för inbjudningar och tiiiresande,för utiänds-rar program
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ka journalister serviceorganisation isamt är gentemot
Sverige verksamma för utländska nyhetsme-representanter
dier.

Informationsbyrån uppgifthar till dels fördela deatt me-
anslåsdel Sverigeinformationför i utlandet, dels attsom

själv besluta vissa projekt. I det förra falletom avses
bl anslagen till Svenska institutet, Sveriges Riksra-a
dios programverksamhet Svensk-Internationel-för utlandet,

Pressbyrånla och Ingenjörsvetenskapsakademien.

Utredningen de inom Sverigeinforma-statliga insatsernaom
tionen och kulturutbytet SOU 19889,med utlandet Sveri-
geinformation och kultursamarbete, IKU-utredning-den ks
en föreslog bl-a förändringar i uppgiftsfördelningen

UDsmellan insti-informationsenhet och Svenskaochpress-
Departementetstutet. skulle förändringenuppgift genom

tillrenodlas att ekonomiskaenbart de förramarnaavse
Sverigeinformationen fastställa riktlinjer församt att

Myndighetsfunktionendenna. bliföreslogs tillöverflyttad
institutet.Svenska Vidare föreslog utredningen föränd-en

organisationrad för informationsenheten.och Enhe-press-
enligtbör förslagetten få ställning avdelning inomsom

tvåmedUD enheter, informationsenheten.ochpressenheten

Sveriges exportråd

Exportråd Sveri-Sveriges bildades avtal mellanettgenom
Exportförening ExportrådetAllmänna regeringen.ochges

styrelse enskilda näringsli-leds där och detstatenenav
består tvåföretrâdda. Exportrådet delar, delsärvet av

handelssekreterarna statliga utlandsmyndigheter,ärsom
exportrådet i Sverige förvaltningsrätts-ettdels ärsom
subjekt.ligt
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Exportrådets med allmän exportfräm-uppgift arbetaär att
stimulerar till ökning svenskjande verksamhet avsom en

sinhjälp medbiträda företag behöverexport samt att som
utlandsmarknaderna.marknadsföring

exportrâdets delad mellanFinansieringen verksamhet ärav
gäl-näringslivet. Staten bidrar enligt detstaten och nu

exportrådet belopp motsvarandelande avtalet med ettom
exportrådets exportserviceförskillnaden mellan kostnader

exportrå-mindre omfattning ochtill företag med export av
från stäl-abonnemangsintäkter företag. Vidaredets dessa

förfogande förenligt nämnda avtal medel tilller staten
exportrådets handelssekrete-uppgift planera och ledaatt

in-verksamhetenverksamhet och den exportfrämjanderarnas
utrikesrepresentationen.om

rådet respektiveRätt anlita och handelssekreterarnaatt
utrikesrepresentationens exportfrämjande de fö-tillkommer

exportrådet.abonnemang medtecknatretag som

marknaderEtt antal ambassader och konsulat i länder med
intressanta uppdragsverksamhetbedöms för tarsomsom -

vissa exportfräm-liksom handelssekreterarna betalt för-
jande tjänster.

sidanPå många i finns vidframför allt Västeuropa,orter,
ocheller han-ambassader handelskontor svenskaävenav
många utveck-I fall har samarbetedelskamrar. ett nära

lats.

Upp-Exportrådet finns följande orter.representerat
april 1991.gifterna avser

Exportrådet har följande handelskontor i Västeuropa



Land Handelskontor filial
Belgien Bryssel
Danmark Köpenhamn
Finland Helsingfors
Frankrike Paris
Irland Dublin
Italien Milano
Nederländerna Haag

OsloNorge
Portugal Linda-A-Velha Codex
Schweiz Zürich
Spanien BarcelonaMadrid
Storbritannien London
Tyskland Düsseldorf Hamburg, Berlin,

Stuttgart, München
Österrike Wien

Exportrådet följandehar handelskontor i Nordamerika

Land Handelskontor filial
Canada Toronto Montreal, Vancouver
USA Chicago BirminghamDetroit,

Atlanta, YorkLos Angeles, New

Exportrådet har följande handelskontor Central-i och
Östeuropa

Land filialHandelskontor
Bulgarien Sofia
Polen Warszawa
Sovjetunionen Leningrad

Tallin
Tjeckoslovakien BratislavaPrag
Ungern Budapest
Turkiet Istanbul
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exportrådet på följandefinnsvärldendelarövrigaI av
platser

filialHandelskontorLand
SydneyAustralien
Sao PauloBrasilien
HongkongHongkong
TokyoJapan
PekingKina
MexicoMexico
AucklandZeelandNya

RiyadhSaudi-Arabien Jeddah
TaipeiTaiwan

Svenska institutet

SI centrala för denSvenska institutet organetär det
Sverigeinformationen i utlan-statsfinansierade allmänna

näringslivet och andraSI 1945det. bildades staten,av
statlig stiftel-1970 ombildades SI tillintressenter. en

styrelseVerksamheten leds utses rege-som avse. av en
ringen.

institutet till uppgiftSvenska har att
i utlandetsprida kännedominformationsverksamhetgenom

kulturliv,svenskt samhälls- ochom
Sverigemellan ochfrämja kultur- och erfarenhetsutbyte

utlandet,
utbildning forskninginom studier, ochfrämja utbyte

mellan Sverige utlandet,och
språkfrämmande ifrämja undervisning i svenska ut-som

landet,
i Parisvid Svenska kulturhusetför verksamhetensvara

Centre CCS.Suédois,culturel
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Verksamhet vid Svenska institutet uppdelad iär sju pro-
nämligen informationsverksamhet, allmän kulturverk-gram,

stipendieverksamhet,samhet, forsknings- och studiebidrag,
tillstöd undervisning i utomlands,svenska svenska kul-

turhuset i Paris personal administration.samt och

Sverigeinformation i utlandet bedrivs huvudsakligen inom
avdelningen för Sverigeinformation. Avdelningens huvudupp-
gift är bedrivaatt informationsverksamhet det svenskaom
samhället tillhandahållaatt material i formgenom av
trycksaker, filmer och utställningar tjänster,samt fram-

alltför dokumentationsservice för utlandet studiebe-och
söksservice i Sverige för utländska specialister. Dokumen-
tationsservicen innebär bl besvara förfrågningaratta
från utlandet. Institutet tillhandahåller också bilder för
publicering i utländska massmedier. I Sverigehuset har in-
stitutet informationsbokhandel och referensbiblio-etten

Institutettek. lagerhåller distribueraroch infor-tryckt
mationsmaterial till utlandsmyndigheter,svenska ilärare
svenska utomlands organisationer ochsamt enskilda i ut-
landet Sverige.och i

i institutetsBasen informationsmaterialutgivning ärav
serie faktablad på bestårDen 60engelska. änen av mer

titlar i olika ämnen, ocksåflesta páfinns fran-devarav
ska, spanska och tyska. titlar finns påVissa utgivna ita-
lienska, japanska och Enstakaportugiska. faktablad finns

ytterligarepå 20-talett språk. Som komplement tillett
faktabladen institutet artikelserien Current Swedenutger

engelska,på franska, och tyska. Artiklarnaspanska vill
utländskför publik aktuella frågorpresenteraen som

i Sverige.debatteras specialskrivet informa-Vidare finns
tionsmaterial, böcker m m.
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Verksamhetens innehåll och inriktning bådebestäms ut-av
efterfråganlandets på information Sverige och svenskaom

samhällsförhållanden ofta framförd via de svenska ut--
landsmyndigheterna önskemål frånoch myndigheter, in-av-
stitutioner och organisationer i Sverige.

Samarbetet Svenskamellan institutet, exporträdSveriges
Sveriges turistrådoch

Huvudansvaret för den allmänna Sverigeinformation i utlan-
åvilardet Svenska institutet framhålls IKU-utredningenav

SOU 19889, Sverigeinformtion kultursamarbete.och Detta
arbetet skall när det gäller den handelsfrämjande informa-
tionen kompletteras Sveriges exportråd och gäl-när detav
ler turistinformationen kompletteras Sveriges turist-av
råd.

IKU-utredningen konstaterar statsmakterna vidatt ett
flertal tillfällen understrukit olika institutionernasde
självständighet, också dem samarbeta.uppmanat attmen

Utredningen påpekar att faktorer Svenska institu-attsom
tets uppgift allmän och objektiv informationavser en om
Sverige förhållandenoch svenska exportrådetsmedan och
turistrådets inriktning på marknadsföring har medfört att
institutionernas målsättning blivit alltmeroch arbetssätt
olika. IKU-utredningen objektiva hinderdettaatt ärmenar
för det närmare samarbetet statsmakterna har uttalatsom
sig för. Utredningen konstaterar samarbetetatt inte fun-

såsomgerat statsmakterna önskat.

Utredningen föreslår Svenskaatt institutet fåbör ansva-
förret den allmänna informationsverksamheten allmänsamt

och turistfrämjandeexport- information. Utredningen menar
informationatt det är kan samtliga områdenkomma tresom
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ti11g0d0. Utiandsmyndigheterna, exportrâdet, turistrådet
e11er institutioner ska11andra kunna vända sig ti11
Svenska erháiiaoch därinstitutet denna aiimänna informa-
tion.
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TURISTRÅDSVERIGES6.

Bakgrund6.1

central organisa-turistråd 1976inrättadesSveriges som
Huvuduppgiftenturistfrämjande verksamhet.tion för var

åtgärder främ-förgenomföra attsamordna ochplanera,att
Samtidigt inrät-i Sverige.marknadsföringen turismja av

rekreationsberedningen förberedningsärskildtades en
förstatliga insatserna tu-samordning deplanering och av
uppgiftRekreationsberedningen fick irekreation.rism och

områdeninom med sär-insatsernastatligaatt samordna de
turism, krekreation ochskilda förutsättningar för s

skulleRekreationsberedningenrekreationsområden.primära
utbyggnadfrågor stöd tillstatligtbedömaäven an-avom

läggningar rekreationslivet.för

marknadsförings-rollturistråd fick 1976Sveriges somen
föregångares Svens-Turistrådet sindels övertogorgan. -

delspersonal,uppgifter ochTuristtrafikförbundetska -
marknadsföringuppgifter inomturistrådet utvidgadegavs

innefatta mark-Planeringsfunktionen skulleoch planering.
anslutning tillrådgivning i dessa.nadsanalyser och

Svens-Turistrådet stiftelse med staten,fick formen av en
stiftare.Landstingsförbundetochka kommunförbundet som

organisationsformtill välja dennamotivet attDet främsta
stånd väsentligtfå tillpropositionen ettenligt attvar

turismen mellan och kommu-inom statenutvidgat samarbete
vi-från Turisttrafikförbundet hadeErfarenheternanerna.

inte kom-och kommunermed bl företagsamarbetesat att a
Turisttrafikförbun-stånd omfattning.mit till i önskvärd

turist-regionalamedlemsorganisation med bldet avar en
råd medlemmar.som
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6.2 Sveriges turistråds ro11 uppgift en1igtoch
proposition 198384145

Turistrâdets6.2.1 ro11

Genom riksdagens 1984 turist- rekreationspo-beslut ochom
Sverigesiitiken fick turistråd ro11 samiandeen ny som

organisation för den turist- rekreationspo-offentiiga och
litiken.

turistrådetVid sidan sin marknadsföringsfunktion fickav
myndighetsfunktion. Besiutanderätt i de myndig-även en

hetsuppgifter turistrådet frånfördes rekrea-ti11som
tionsberedning Iades på deiegation, under-permanenten

turistrådetsstä11d Motivet Iösningstyrelse. för denna
bi särski1desatt säkra myndighetsfunktionenattavar

från marknadsföringen. därmed detDeiegationen övertog
samordningsansvar tidigare vilatför insatserstatiiga som
på rekreationsberedningen. frågorDeiegationens sku11e

turistrådet.handiäggas avdeining inomsärski1d Ut-av en
turistrådetförändrad ocksåverksamhetöver fick ny orga-

nisation och stadgar.nya

Turistrådet må1enfick turist-i reaiisera föruppgift att
rekreationspoiitiken. uppgifter sku11e denoch Trots nya

dominerande uppgiften fortsättningeni attdock även vara
sommarknadsföra Sverige turistiand.

turistrådets målen för den statligaI stadgar återgavs tu-
åligger så1edesrekreationspo1itiken.och Detrist- tu-

ristrådet särskiit turismen och attutveckiaatt genom
marknadsföringsätgärder svensk bytesba1ans ochförbättra
sysse1sâttning, utveckiingregionai samt attatt stödja

fo1k-ti11 bredamedverka föratt förbättra möjligheterna
ti11 turism rekreation.ochgrupper
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År turistrådet.1986 förändringsprocess inominieddes en
för verksamheteninriktning strategi utarbetadesochNy ny

turist-Detorganisationen företogs.och översyn nyaaven
utveckiing kon-rådet samtskuiie prioritera kunskap och

personaienledningensina insatser. Deiar ochcentrera av
af-Turistrådet avdeining förfick bibyttes ut. a en ny

produktutveckiing.färs- och

områdenainom kompetens-1987 avskiides funktionerFr 0 m
särskiid resui-serviceproduktion tiiiutveckiing och en

19881 julituristrådet, Sedan deninom Resurs.tatenhet
aktieboiagsform.bedrivs verksamhet idenna

Turistrådets uppgifter6.2.2

a Marknadsföring

turistrådets dominerande1984Enligt propositionen sku11e
turistiandSverigearbetsuppgift marknadsföraatt somvara

Marknadsföringsin-såväi internationeiit.inom iandet som
sådan inriktning bievsku11e att de ettsatserna ges en

näringsiivsturistnäringens övrigt strävanstöd för och
PropositionenSverige internationellt.marknadsföraatt

också be-inhemsk turism har storkonstaterar ökadatt en
vik-detturistinkomster. Därförtydeise för iandets var

också inriktades mottigt marknadsföringsinsatsernaatt
Turistrådets därförstyreise bordeden inhemska marknaden.

marknads-fortsättningsvis tiiiförsäkras iäven kompetens
föringsfrågor. Ti11 rådets refe-styreise knöts därför en

turistnäringsfrågor.imed bred kompetens birensgrupp a
ingå producentintressen.I skulle företrädare förgruppen

frågor Sverige utomiandsI marknadsföringenrör avsom
exportråd.turistrådet Sverigesförutsattes samarbeta med
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b Pianerings- utveckiingsfrågoroch

Ti11 rådetden inomavdeining eniigt propositionensom
skuiie pianerings-arbeta med och utveckiingsfrågor hän-
skjöts frågor bidragsärenden,b1.a yttranden överom ar-
betsmarknads- lokaiiseringsärenden,och forsknings- och
utbiidningsfrägor rekreationsfrågor.samt Avdelningen
skuiie också utveckiingenfölja de primära rekreations-av
områdena fortlöpandeoch för utarbetandetansvara av en
strukturpian. Deiegationen beslutanderätt i dessagavs
frågor.

Propositionen betonade starkt inordnandetatt rekrea-av
tionsberedningens uppgifter i turistrådet inte fick inne-
bära frågorna fortsättningsvisatt skulle ti11mätas mindre
vikt.

c Kontakter oiika intressentermed

Turistrådet eniigtborde propositionen fortiöpande ha kon-
takt med foikröreiser, centraia och regionaia myndigheter
samt med kommuner och näringsiiv. Rådet sku11e vidare sam-
arbeta med universitetberörda och högskoior föijasamt
forskning utbiidningoch och redovisa de behov eniigtsom
turistrådet finns på områden.dessa

d Marknadsstudier

Eniigt propositionen borde turistrådet för be-attsvara
iäggningsstatistik upprättas och att anaiyser genomförs
rörande utiändska och svenska marknader, fritidsvanor och
fritidens användning.
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i stortOrganisation6.3

stiftelsetidigare nämnts,turistråd är,Sveriges ensom
Landstingsförbun-ochkommunförbundetSvenskamed staten,

in-underTuristrådet sorterarstiftelsebildare.det som
utsesstyrelseledsochdustridepartementet avsomenav

ochpolitikerbestår blStyrelsenregeringen. repre-a av
näringsliv.organisationer ochförsentanter

direk-verkställandeledsverksamhetenoperativaDen av en
avdelningarfyraorganiserad ihuvudsakligenoch ärtör

marknadsavdelning-utvecklingsavdelningen,ochforsknings-
administra-serviceavdelningen samtochinformations-en,

utlandskon-marknadsavdelningen hörTilltiva avdelningen.
kansli.VDsfinnsVidareländer.i tiotaletdrygttor

årsar-96motsvarandeTuristrådet 104 anställda,har ca
57Sverige omfattariâa. Verksamhetenbetskrafter ca

åa.39 Utöveromfattarâa. verksamhetUtlandskontorens ca
Sveri-åa och för4,5Resursvid dotterbolagetfinnsdetta

10 åa.förvaltninggehusets ca

årsarbetskrafterochanställdaAntal
âa57,4560Huvudkontoret pers
âa38,844Utlandskontoren pers

96,25 âa104Totalt pers

milj169,7totalt199091 omsluterTuristrådets förbudget
Medfinansieringenmedel.statliga123 milj kr ärkr, varav

Turistrådet inklude-således 46,7 milj kr.tillberäknas
medeldedvsanslaget B ävenhelai sin budget somrar

organisationer. fördelarMedlentill vissabidragavser
följandesig enligt
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Budgetens fördelning 199091 milj krför
Operativa medel 115,4
Personal 37,6
Hyra 16,7m m
Totalt 169,7

Den redovisade medfinansieringen uppgår till 27%drygt av
totaladen omsättningen 40%eller de operativa med-ca av

Turistrådetlen. har redovisade medfinansie-utöver den
ringen även andra medfinansiering.typer av

turistrådetInom finns delegationpermanent leda-en vars
förordnasmöter regeringen. I delegationen ingårav repre-

för riksdagen,sentanter Kommun- och Landstingsförbunden,
arbetsmarknadsverket, industriverk ochstatens statens na-
turvårdsverk. I ingårdelegationen vidare frånsakkunniga
arbetsmarknads-, industri- kommunikationsdepartemen-och
ten.

Delegationen skall turistrådetsenligt stadgar leda arbe-
utvecklingenmedtet strukturplanen medan beslut denav om

styrelsen.fattas strukturplanenArbetet med har underav
åren blivit turistrådet.uppgift för helaen

Delegationen är remissinstans i regionalpolitiska och sys-
selsâttningsskapande enligtstödärenden förordning om
statsbidrag till rekreationsanlåggningarturist- och av

1984702.riksintresse Primärt yttrandenam m avses ge
förunderlag stödens förenliga med bedömdsyfte ärom en

utveckling turistmarknaden.av

stödMed nämnda förordning bidrag lämnas till för-kanav
söksverksamhet, socialtdel insatser kanvarav en avse
inriktade verksamheter. Delegationen bedriver dessutom

samordnings-visst planeringsarbete,och exempelvis av-
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fritidsbåtslivetseende bilturism, kultur-natur- ochsamt
områdena.

rekreationsberedningenNär lades ned och den nuvarande de-
turistrådetlegationen inrättades tillfördes medelvissa

från 1984anslag. Sedan i regleringsbre-andra har därför
vet anslagspost förts för täcka kostnaderatt fören upp
planering, delegatio-försöksverksamhet, strukturplan samt

Budgetåren 199091 påkostnader. anslagspostennens var
9,2 milj Till statsbidrag organisa-kr. detta kommer till

2,7 199091tioner milj personalkostnader.kr samt

199091Delegationens budget för 6,7 milj 3,5är kr, varav
milj bidragsgivning enligt regleringsbrevet.kr utgör

turistråds6.4 Sveriges verksamhet

6.4.1 Forskning utvecklingoch

bestårForsknings- utvecklingsavdelningen FoU 9,5och av
åa, åavilka 7 kunskapsbanker. Avdelningen förserav avser

turism med planerings-svensk och beslutsunderlag samt
påstödjer bidrar till fortsatt kunskapsutvecklingoch tu-

ristområdet. Avdelningen samlar in, bearbetar och analyse-
information och kunskap turism. Ett antal utveck-rar om

lings- resultatuppföljningsprojektoch bedrivs, bl a
turism, inkvarteringsstatistik,strukturplan för svensk

turist- resedatabasen produktbanker.och och Avdelningen
också turistrâdetsför kontakter med utbildnings-svarar

sektorn.

exemplifieraFör FoU-avdelningensatt verksamhet redogör
vi här dels för turist- förkort och resedatabasen, dels

Swedline-konceptet.produktbanken och det ks
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Turist- resedatabasenoch

Arbetet och TDBturist- resedatabasen påbörjadesmed
År1985. 1988 utvidgades och förnyades TDB. Huvudman för

databasen Turistråd.Sveriges Det intervjuarbeteär som
utgör databasen görs Marketinggrunden för Burke Infor-av
mation sjäivaAB hanteraräven databasen.som

TDB står tiii förfogande för företag, organisationer och
myndigheter viiifi använda databasen i forsknings-somm
eiier utbiidningssyfte.

Databasen påbygger information från 24 000 intervjuerde
åriigen med urvaigörs ett Intervjuernasvenskar. skersom
teiefon fördeiade veckoomgångaroch 500 in-ärper om

tervjuer året.och heiagörs

Intervjuerna förutom bakgrundsuppgifterger om personer--
sjäiva uppgiftna om-

månadenssenaste resande-
åretssenaste resande-

kommande haivârs resande-
utiändska hushâiietgäster i-

iresande arbetet-

Resorna beskrivs variabierzi i Sverigetre respek-resor
tive tiii utiandet; fritidsresor respektive arbets-resor

respektivemed övernattning.utanresor; resor

Intervjupersonerna beskrivs i âider,termer bi kön,av a
sysseisättning, hushåiisinkomstciviistånd, tiiigångoch

tiii fritidshus.

TDB för frågor,därutöver utrymme bestäiidager vars svar
övrigkan stäiias ai] information.mot
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Produktbanken

turistråds informa-Sveriges databas förProduktbanken är
turistprodukter.svenska utbudettion det avom

föijandezSyftet med produktbanken är
turistprodukter tiiigängiigt för profes-utbudet görsav-

turistbyräersione11a exempeivis ochanvändare, resepro-
ducenter i och utanför iandet,

såutbudet ti11gäng1igt deför konsumenter attgörs-
självständigt resmåiväijakan m m,

utbiidningdatabasen ska11 vidkunna användas av perso--
na1 inom turistmottagandet.

1987 hanteringUppbyggnaden inieddes medproduktbankenav
information utvidgades 1988 ti11och attav om evenemang

information Externregistre-även omfatta sevärdheter.om
ring uppgifter bi tiliför-har för att ökastartats,av a
1it1igheten informationen.i

områdena bo, äta, re-Idag hanteras information inom
Måisättningensa, göra a11män turistinformation.och

2 000 2 000 1 000 akti-är att ha sevärdheter,evenemang,
iviteter inte anta] aiimänna objektoch bestämtett ännu

databasen.

Användning produktbankenav

turistrâdetMed hjäip produktbanken snabbare framtarav
tili årligentext fiera producerade trycksaker.

Det finns miniversionäven produktbanken bi aen av som
turistrådetsanvänds utiandskontor, externregistrerarnaav

och andra intressenter. Den svenska versionen distribueras
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på disketter gånger år gångeroch den engeiska tresex per
år. En tysk version under utarbetande.ärper

Evenemang kan sökas oiika variabier,efter exempeivis
tidsperiod i kombination geografiskt områdemed eiier ef-

rubrikerter typ speimansstämma eiier ishockey. Sevärd-av
på iiknandeheter söks sätt.

turistrådSveriges kiassificering turistiskaattmenar av
produkter innebär nivåindeiaatt kan utbudet i syfteman

enkei information,skapaatt skaii hjäipa turisten attsom
jämföra och hitta varieraträtt i utbud boendeai-ett av
ternativ, också biand aktiviteter och attraktioner.men

produktbankenI nivåer för eiiertre ettanges evenemangs
attraktionsvärdesevärdhets iokait intresse riksin-en -

internationeiit intresse. Nivåindeiningentresse grun--
på uppgiftsiämnarensdas bedömning kompletterad med t ex

besöksstatistik kvaiiteteninnehåiietoch i attraktionen.
Så det registreratsär sevärdheter Riksantik-ex som av

cavarieämbetet 500 i samarbete med landetsutvalda
iänsantikvarier och eiierriksintresse internatio-är av

intresse.neiit

få tiiiföriitiigin iAtt information produktbanken är ett
tidskrävande arbete. turistorganisationerRegionaia denär

Sverigeskä11a turistråd anlitar för inhämtaatt in-mest
formation vad och i landet. Sexfinns göraattom som se

kuiturorganisationercentraia dessutom knutits ti11har
produktbanken registrerare.som

turistrådSveriges datafångst ioch registreringsamordnar
produktbanken så informationatt skaiiaktueii finnas i

ti11 pianeradbanken trycksakproduktion. Turistrådet re-
dessutomgistrerar regionaiafrån turistorgani-uppgifter

intesationer tiil produktbankenär samtuppkoppladesom
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uppgifter kongresser, idrottsevene-mässor och störreom
mang.

Swedline framtida informationssystemett-

ingårProduktbanken i turistrådetdet koncept benämnersom
Swedline. Turistrådet förbereder investeringar i dettanu
informationssystem. iEtt steg utvecklingen har tagits
tillsammans med STUstyrelsen för teknisk utveckling in-

för ett syftar till höjaatt attom ramen program som
tjänstesektorns produktivitet med hjälp bättre ochav sam-
ordnad informationsteknik. Turistrådets och STUs satsning
omfattar i omgångenförsta 4,5 milj kr under perioden
1990-91.

Miniversionen produktbanken utgångspunktär för arbetetav
med utveckla framtidaatt där olika uppgifts-ett system
lämnare förser produktbanken med information däroch upp-
gifter används professionella användare, bl inomav a re-
sebyråledet.

Swedline är ett steg vägen informationssystemmot ett
tillsyftar omfatta all Sverigeinformation.att I det-som

blirta sammanhang den turistiska informationen endast en
mindre Avsiktendel. med systemet förse ambassader,är att
konsulat, handelssekreterare, utländska med Sve-företag
rigeintressen, tidningsredaktioner aktuell Sve-fl medm
rigeinformation.

För möjliggöraatt utbyggnad informa-en av en gemensam
tionsstruktur tillvaratar både producenters och använ-som
dares intressen Sverigeinformation, turistrådet,av menar

det viktigtatt är att samverka med de informationssystem
finns eller är under uppbyggnad blinom UD, Svenskasom a

institutet, Sveriges exportråd, lantmäteriver-vägverket,
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ket SMHI. Kontakter medoch dessa organisationer har ta-
gits fortsättaoch skall att utvecklas.

6.4.2 Marknadsföring

Marknadsavdelningen planerar, samordnar och genomför mark-
nadsåtgärder Sverige ochi de utlandsmarknader där tu-
ristrådet Inomkontor. avdelningen ocksåhar bedrivs mark-
nadsföringsprojekt, Upptäck-Sverige-kampanjen,t samtex
utvecklingsprojekt tillsammans med turistnäringen. I Sve-
rige marknadsavdelningenomfattar 12 åa, åa4ca varav ca

utvecklingsprojekt. Utlandsorganisationen omfattaravser
39 åa.

Som på verksamhet inomexempel marknadsområdet kan Upp-
täck-Sverige-kampanjen nämnas. Den har huvudsakligen fi-
nansierats deltagande företag, tillomsättningav vars
viss del från turism,kommer Statoil. Sve-t Förutom iex
rige har kampanjen bedrivits våraäven i nordiska grann-
länderna. motsvarighet tillEn Upptäck-Sverige-kampanjen,

för vintersäsongen, har Ski Swedengenomförts i Sve-men
rige Finland..Sei Danmark och 6.7.2.samt även

Ett påexempel utvecklingsprojektett organisationstu-är
rism i LO. Syftetsamarbete med är viaatt uppsökande
verksamhet på arbetsplatserna nå LO-medlemmar informa-med
tion stimulerar dem till inhemskt Somett resande.som un-
derlag för projektet har undersökning semestervanoren av
bland Metallarbetarförbundets medlemmar legat.

Utvecklingsprojektet handikappturism syftar till Sve-att
rige bliskall föregångslandett handikappturismen om-
råde. Turistrådets Handikappguide med tips, information
och upplysningar handikappade ihar nytta sittsom av se-

och affärsresandemester- distribueras framför viaallt
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Europeiska Tu-handikapporganisationer. Under detolika
semesterlandriståret 1990 lanserades Sverige braettsom

handikappade.för

Marknadsavdelningenproducerar Sverigekatalogen ärsom av-
konsumentbearbetning. Katalogen tillför deAsedd anpassas

flertalmarknaderna och finns tillolika översatt ett
språk;

Upptäcktsresan i 1990katalog septemberär utgavssomen
i Riksantivkarie-samarbete mellan Folkbildningsförbundet,

Rikskonserter, Riksteatern, Riksutställningar,ämbetet,
SvenskaSvensk Sveriges turistråd medform, Kyrkan och

faktainformati0n.ba§erad på uppgifter registrerats isom
produktbankenav respektive organisation.

och turistrådetRikskonserter Sommar-broschyrenutger
innehållermusik, information festivaler,den kon-som om

spelmansstännnrserter och Rikskonserter registrerat isom
produktbanken.

Riksutställningar registrerat information 400har om ca
informationen i skriften Museer ioch har använtsmuseer

Sverige.

På den marknaden finns marknadskontor isvenska även ett
sam-Stockholm åa. Måletmed 2 för verksamheten iär att -

från direktarbete med näringslivet be-större partners -
såarbeta förläggerkonsumenten, att denne delstörreen

Sverige.sin i Marknadskontoretsemester harav a ge-
nomfört sommarkampanjen Upptäck Sverige vinterkam-och
panjen Ski Sweden.
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6.4.3 Utlandsverksamheten

Sveriges turistråds marknadsföringsinsatser innefattar
åtgärderförutom och utvecklingsarbete i Sverige även

påinsatser ett antal platser irunt världen.om

Turistrådet har marknads- eller informationskontor i Sve-
rige, Danmark, Finland, Storbritannien,Norge, Tyskland,

köptBelgien tjänst, Frankrike, Italien, Nederländerna,
USA NewSchweiz, York, Chicago, AngelesLos Japan.samt

I Los Angeles och Tokyo bedrivs verksamheten tillsammans
Danmarksmed och Norges turistråd.

Utlandsverksamheten beskrivs utifrånhär turistrådets re-
sultatanalys för perioden 198788-198889. De konkreta
målbeskrivningarna för 199192respektive land har för

generellfått målbeskrivning påtillämpas samt-en mer som
liga marknader, nämligen att stärka och samordna mark-
nadsföringen Sverige resmål och därigenom bidraav som
till positiv utveckling frånresandet xxx-land tillen av
Sverige. För ytterligare fördjupning utlandsverksamhe-om

hänvisas tillten nämnda resultatanalys turistrådetssamt
marknadsbeskrivningar.

Utlandsetableringen land för land.presenteras De konkreta
aktiviteter nämns skall exempel på vilkensom typses som

verksamhet kan Redovisningenförekomma. inteav som avser
att heltäckande bild. gällerDessutom denge fören ovan

period.nämnda

vissafinnsDet i bearbetningen olikadraggemensamma av
Massmediabearbetningmarknader. innebär bl journa-atta

med stöd frånlister turistnäringen bjuds in till Sverige.
beräknas färnEffekten många spaltmillimeter redaktionell

besöket Konsumentinformationtext ingårgenererat. i stör-
mindreeller omfattning utlandskontoretsi verksamhetre
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beroende på marknadens karaktär. Sverigekatalogen finns
alltid tillgänglig. Att bearbeta producenter, arrangörer

säljled ingår ocksåoch i uppgiften, bl fackmäs-a genom
säljturnéer och studieresor.sor,

Danmark Marknadskontoret i åa.Köpenhamn 5,3har Under
den angivna perioden målethar i ingått fåatt danskarnas
fritids- och till Sverigesemesterresor 5%öka medatt
årligen. Marknadskontoret har bl genomfört annonskam-a
panjer Sverigerederierna.med de stora Destinationskam-
panjer har genomförts tillsammans turistrådregionalamed
och Domänturist.

Finland Marknadskontoret i Helsingfors åa.3,5har Här
målet för perioden ökaatt resandet till Sverige medvar

7% årligen. medFinlandI sker samarbete bl rederiernaa
FinlandSverige,i SAS och regionala turistråd i Sverige.

Norge Marknadskontoret i Oslo har åa. Målet4 undervar
perioden Sverigesatt öka marknadsandel resmål blandsom

reserde tillnorrmän utlandet från 20% till 25% samtsom
att prioritera marknadsföringen till konsumenterna. Samar-
bete med svenska campingintressen har Destina-ägt rum.
tionskampanjer Stockholmför och Göteborg har särskilt
marknadsförts. Massmediabearbetningen viktig iär Norge
eftersom finnsdet positivt intresse Sverige.för

Tyskland Marknadskontoret i målHamburg 6,3 åa.har Ett
för perioden hållaatt marknadsandelen på 1,26% denvar av
utgående västtyska turismen påverkaoch att potentiellt
intresserade Sverigesresenärer. turistråd har i samverkan
med de övriga nordiska turistråden Nordiska Minister-samt
rådet genomfört projektett bl omfattat skandi-som a en
navisk annonskampanj, Der skandinavische Sommer. Kampan-
jen har primärt riktats södramot och mellersta Tyskland.
En resebyråkonsulent skandinavisk har bearbetat utvalda
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prioriterade områdena. finnsresebyråer I Hamburgi de
Europakoodineringen åa.även 2,5den medks

Storbritannien åa.Marknadskontoret 3,6 Etti harLondon
måien periodenmarknadskontoret under kon-för attav var

kringturistverksamheten biiturism fiyg- ochcentrera samt
År1igenaffärsresandet. förekonner konsumentmässorstora

Påskandinavisk fack-i samverkan.de1tagarsom genomman
mässan Market fungerarHor1d Trave1 marknadskontoret som
Sverigekoordinator.

Frankrike åa.i 1,3 IInformationskontoret Paris har
Frankrike Sveri-åstadkomma ökning antaietvi11 en avman

på Sverige-fokusera biirundturer.bi attgeresor a genom
information också ti11 konsumenter i text-TV-systemetges
Minitei. skandinavisk samverkan i konsument-I de1tar man
mässor.

Nederländerna 1,3Informationsskontoret hari Amsterdam
åa. Under perioden brytaden angivna det angeiâget attvar
den vikande från perio-Underbesökstrenden Nederiänderna.

1978-89den antalet kommersie11t bo-minskade gästnätter i
ende med 5%. 1987-89 6%.ökade antaiet medUnder

Schweiz Informationskontoret 1 åa.i Zürich Ett ökathar
resande ingår måibeskrivningen. Turistrådet i Zürichi
hyrde tidigare Exportråd.Sveriges10ka1er hos

åa.i 1Informationskontoret Miiano har KontoretItalien
i198990. Sveriges turistråd har kontortiiikommit efter

exportrådets 1oka1er.

Övriga samtiigaEuropaMarknad övrigaMedEuropa avses
turistrådet driverinte egetmarknader i Västeuropa där

Verksamhetenk oprioriterade marknader.marknadskontor, s
turistrådetsfrån Europakontori koordinerasdessa länder
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begränsat antal broschy-distribueras ettBli Hamburg. a
tillkonsulat, ävenambassader ochtill svenska menrer

SAS-kontor.handelskamrarhandelssekreterarkontor, samt

åai USA sanmanlagt 7 fördelatharUSA Marknadskontoret
åa bedrivs2 i Chicago. Dessutomåa i York ochmed 5 New

anställdi Angeles, där personalenverksamhet Los är av
Turistråd. Chicago Angeles bedrivsI och LosDanmarks

Turistrådmed Danmarks ochi samarbete Norgeskontoren
Scandinavian Tourist Board. I Yorkbenämningen Newunder

också Scan drivsdistributionsföretaget Servefinns som
turistråden.de nordiskagemensamt av

turistrådetUSA åstadkomma stabilise-I vill ökat ochett
från USA till Sverigeresande koncentrerarat attgenom

målgrupperna deverksamheten de lönsammamot mest och mot
områden Massmediasgeografiska potential.har störstsom

intresse Sverige sig bl i sändningarför uttrycktog a
från nådde 12 miljo-ABC Good Morning America, tillutsom

hushåll.ner

Sveriges turistråd följeri York bevakar och ut-New även
vecklingen kanadensiska marknaden.denav

På anställdJapan i Tokyo personalenmarknadskontoret är
Turistråd, drivs tillsammansDanmarks kontoret ävenav men

Turistrâd. få tillmed Norges Verksamheten är avsedd att
stånd Sverige, Sverige-ökat till bl spridsresandeett a
broschyren japanska.

Övriga De övriga bevakas fram-marknader marknader ärsom
Ostasien.för allt Australien, Gulfländerna, Sydost- och

distribueras exempelvis Sweden,Här engelsk broschyren
bl till SAS-kontor flyg-svenska ambassader, och andraa

fjärrmarknaderna, resenáringenbolag, företagsvenska
på vissa marknader undersamt mässor.
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6.4.4 Information serviceoch

Informations- och serviceavdelningen massmedierbearbetar
informerarsamt turisträdets verksamhet och policy.om

Verksamheten skall turistrådetsstödja övriga arbete inom
marknadsföring, utvecklingsarbete m m.

Avdelningen turistrâdetsSvensk Turism,ut tidskriftenger
verksamhetsberättelse, turistrådet ochtrycksaker annatom
informationsmaterial. informationenAvdelningen försvarar

statistik,kring utveckling turistrådetsturismens samt
tillverksamhet svensk press m m.

Avdelningen anordnar för utländska journa-reportageresor
informationsresorlister, utländska säljledsrepresen-för

årligoch Avdelningen ochtanter hanterarworkshop.en
utvecklar bild-ett Videoarkiv grundstenoch utgörsom en

tillhandahållsi Sverigeprofil.arbetet med Vidare blen a
produktions- och distributionsservice.

Konsumentinformationen svenska marknadenpå den samt tu-
ristrådets service turistbyråertill ocksåskötslandets
på avdelningen.

Informations- består 19 åaoch serviceavdelningen av varav
åa information2 organisationsövergripande karak-avser av

åa 1 åa3 utländsktär, åa säljled och workshop,2press,
10 åaoch konsumentinformation, produktionbild m m.

Avdelningen framställer trycksakerföljande
Scandinavian Agents årligen producerad handbokManual -

reseproducenter i USA och Kanada.för säljareoch
Coming EventsSweden
SverigeDagbok
in SwedenHotels
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såsomUtöver detta produceras antal trycksaker Sveri-ett
gekartor, Marknadsfakta, Fakta turismom m m.

Avdelningen sammanställer faktablad produktbankens se-ur
påaktivitetsdatabaser. sådanavårdhets- och Exempel fak-

Djurparker,tablad Museijårnvâgar, Sommarland, Fritids-är
fiske, Båtuthyrning, Hemslöjdsbutiker, Konsthantverk.

6.4.5 kansliVDs

6 åa hålla så-VDs kansli har i uppgift kontakt medatt
väl internationella organisa-svenska myndigheter ochsom
tioner, regionala lokala turistråd.bl och Dessutoma

kanslietsamordnar kontakterna turistnäringens,med han-
delns och industrins organisationer. Inom VDs kansli sam-

ocksåordnas delegationens arbete.

Turistrådet deltar kansliet såväl i nordisktgenom samar-
internationellt inombete annat arbete turism ochsom re-

frånkreation genomför särskildasamt förhandlingsuppdrag
regeringen. Kansliet också turist-anordnar möten typav

initierarchefskonvent och genomför utredningar.samt

6.4.6 Administration

administrativa åa.Den avdelningen 9omfattar Till det-ca
konnnr förvaltningen Sverigehuset åliggerta tu-av som

ristrådet. Avdelningens uppgifter omfattar

ekonomifunktion, turistrådetsdvs budget, driftsbudget,
bokslut, huvudkontorets utlandskontorens redovis-resp
ning, kund- och leverantörsreskontra, kontantkassa, bok-
föring;
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dvs ekonomiskcontrollerfunktion, uppföljning turist-av
rådets intern ekonomiutbildning;projekt,

dvs bemanning,personalfunktion, rekrytering, utveck-
ling, anställningsvillkor,löner, uppföljningavtal, av
förhandlingsverksamhet, stipendiefond;
datafunktion, drift turistrådetsdvs datasystem.av

6.5 inriktningVerksamhetens

kostnaderTuristrådets kan sådanfördelas mellan verksam-
het sådanSverige och Sveri-utlandet.som avser som avser

sådanturistråd gjort budgetåretberäkninghar förges en
199091. framgår turistrådetsAv den att tillverksamhet

48% Sverigeriktar sig till 52%mot och utlan-motca ca
det.

Den del verksamheten fullt riktar Sveri-sigut motav som
Sverige,är marknadskontor försöksverksamheten, delega-ge

tionens löpande verksamhet, organisationsbidrag samt
driftskostnaderna för huvudkontoret. infor-Marknads- och
mationskontorens verksamhet motsvarande heltsättavser

Övrigautlandsverksamheten. bådeverksamheter riktar sig
till Sverige och utlandet.

6.6 Personalresurser sammanfattning-

turistrådsSveriges budgetåretpersonalresurser för
199091 påfördelar sig följande mellansätt enheterna.
HK står huvudkontor,för MK för marknadskontor IK föroch
informationskontor.
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Anta] AntaiEnhet
tjänstermotsvarande personer

8 8VD+VDs kans1i
Administrativa 9,5 9,3avd
FoU-avde1ningen 9,5 9,5

service 20 18,95Info 0
Marknadsavdningen 13 11,7

Summa HK 60 57,45

SverigeMK 2 2
DanmarkMK 7 5,3

MK FinTand 3,54
MK Norge 4 4
MK Europakoordin. 2,5 2,5

Tysk1andMK 6,5 6,3
WMK Storbritannien 5 3,6

MK New York 5 5
MK Chicago 2 2

aMK Los Ange1es - -
aMK Japan -

IK Frankrike 1,32
IK Ita1ien 1 1

1,3IK Neder1änderna 2
bIK Be1gien - -

IK Schweiz 11

Summa MKIK 44 38,8

TOTALT 104 96,25
a Anstä11da TuristrådDanmarksav
b Köpt tjänst
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6.7 Finansiering

Turistrådets verksamhet finansieras deis ett stat-genom
1igt ansiag för budgetåret 199091 uppgår 120tiiisom
mi1j kr, dels medfinansiering från intressenter samtgenom
övriga intäkter, uppgåberäknas ti11 46,5 miij kr.som ca
Dotterboiaget Resurs sinbedriver verksamhet utan resurs-

fråntillskott turistrådet.

6.7.1 Statliga medei

Turistrådets medei anvisas via ansiaget B 6. Stöd ti11 tu-
rism och rekreation under industridepartementets huvudti-
te1. Ansiaget uppgår budgetårför 123innevarande ti11
miij kr och består följande ansiagsposterzav

1. Turistfrämjande organisationskostnaderverksamhet, mm
85,6 miij kr

fårAnsiagsposten turistrådetdisponeras för kostnader-av
turist-för och rekreationsfrämjande verksamhet,na orga-

nisation ioch övrigt rådets iöpande eniigtför verksamhet
198384.riksdagsbesiut ansiagspostenUnder har beräknats

kostnaderna för avdeining förmed turismens sek-en ansvar
torsfrågor motsvarande lokaier,iöner, utrustning m m.

2. Särskiida insatser turismens utveckiingför 25 miij kr

får turistrådetAnsiagsposten disponeras för kostnaderav
treårigtett turismens utveckiing. Dispo-för förprogram

medei förutsättersition medfinansiering i skäiigav om-
intressenterfattning marknadsföringsin-förstärktaförav

medien ska11 övrigakompiement ti11satser; betraktas som
finansiering.intressenters Turistrådet fortiöpandeska11

föija redovisa ochprogrannmt utvärdera desssamtupp ge-
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nomförande och effekterna särskiid redovisningdärav; en
utvärderingen ingå rådetsska11 i fördjupade ansiags-av

199192-199394.framstäiining periodenför

3. Pianeringsinsatser, utveckiings- och försöksverksamhet
9,2 milj krm m

Medien avser
a Kostnader vissa myndighetsuppgifterför somm m ryms
främst inom turisträdets deiegations verksamhetsområde för
samordnings-, pianerings- uppföijningsarbeteoch församt
den fortiöpande strukturpianen enligt rikt-fastiagdam m
Iinjer. Delegationen skaii disponera erforderliga medei

turistrâdetsinom för budget.ramen
b Bidrag tiii turist- rekreationsaniäggningaroch av
riksintresse ti11 utveckiings-samt och försöksverksamhet
inom turist- och rekreationssektorn eniigt särskiid för-

1984702.ordning

Bidrag4. ti11 vissa organisationer 2,7 miij kr

fårAnsiagsposten disponeras för
a ersättning tili Svenska turistföreningen deis för ser-
vice ti11 gästhamnar, de1s fjäiiverksamhetavseende med
ett sammaniagt be1opp 2 300 000 kr,av
b bidrag 230 000 ti11med kr Svenska förbundet för koio-
niträdgárdar och fritidsbyar för dess verksamhet,
c Skidsäkerhetsrâdetbidrag ti11 180med 000 kr för dess
verksamhet.

5. Ti11 regeringens disposition 0,5 miij kr.

199192För budgetårkommande är ansiaget oförändrat,
krL123dvs miij
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Medfinansiering6.7.2

redovisas turistrådets samiadeI tabeT1 ut-nedanstående
199091 medfi-omfattningengifter budgetåret samtför av

frånUppgifterna är hämtade den budgetnansieringen. som
199091.budgetåretTadeturistrådets styreise fast inför

medfinan-Kostnad medfinan-varav
tkr tkr %sieringVerksamhet totalt siering

10%200 800Huvudkontoret 77 7
49%300 6 000MK Sverige 12

15%13Sza 500 800Sverige 89

Övr. 24%17 900 3004Norden
Övr. 23%300 5 500Europa 24

73%USA 31 400 22 900
6%200 200Japan+övr.fjärr 3

43%Sza 800 90076 32utiandet

28%TOTALT 166 300 46 700

totaikostnadenTi11 ej pianeringsre-kommer fördeiaden
på tkr.3 300serv

15%Medfinansieringsgraden för verksamheten i Sverige är
den43% verksamheten utomiands. Undantasförmedan den är

Scandinavia bedrivs i USAkampanjen Focusstora on som
21%.utom1andsbiir medfinansieringsgraden

nedanstående redovisas enbart de verksamhetertabe11erI
på turistrå-medfinansiering. Uppgifterna byggerharsom

skiijer meiian fasta kostnaderredovisning därdets man
ingåroperativa medei. I de fasta kostnadernaoch perso-



114

Turistrådet sjäiv oftast medfinansie-na1, hyra angerm.m
andel de operativa medlen.ringsgraden avsom

199091vid huvudkontoretVerksamheter

Operativavid medfinan- medfinan-Verksamhet varav
tkr %siering sieringhuvudkontoret medel

16 940 26%FoU 4 460
varav
Info.system 5 080 000 39%
TDB 24%200 0004

100Inkvart.statistik 3 000 3%
Marknadsanaiys 1 500 860 57%

100%Utbildning 500 500

INFO 0 SERVICE 10 635 15%585
varav
Tidn Svensk Turism 1 100 8%300
Trycksaksprodukt. 2 415 300 12%
AV-materia1 750 7%50

91%workshop 1 100 000
Turistbyråservice 185335 55%

SEKTOR 120 1003 3%

MARKNAD 350 400 32%4
varav
Kultur turism 2 200 000 45%0
Kiassif. camping 400 400 100%
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Verksamheten vid marknads- och informationskontor 199091

Verksamhet vid Operativa medfinan- medfinan-varav
utlandskontoren siering tkrmedel siering %

MKSverige 11 350 6 000 53%

Danmark 3 850 1 100 29%
Norge 5 400 2 200 41%
Finland 3 450 1 000 29%

Tyskland 9 280 3 780 41%
Storbritannien 2 425 775 32%
Frankrike 830 330 40%
Nederländerna 700 200 29%
Schweiz 225 0 0
Italien 550 50 11%

ASpanien 220 20 9%
Belgien 100 0 0
Europakoordination 1 585 385 24%

USA 28 325 22 875 81%
Focusvarav on

Scandinavia 22 22 100730 97%
Japan 800 50 6%
Övriga fjärrmarkn. 100750 13%

budgetåren 198788-198990Under har 60-talett intressen-
finansierat delar turistrådetster verksamhet, främstav

arrangörer,transportörer, resebyråer, offentliga organi-
myndigheter.sationer, ochhotell restauranger. Av nedan-

tabellstående framgår kategoriervilka har medverkatsom
omfattningen uppgifternaoch derasav engagemang avser
år.tre
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Finansiärerkategori Beiopp tkr
11 300Transportörer

ministerrådetNordiska 8 900
900Företag inki. affärsverk 4

turistråd 700Nordiska 2
1 700Myndigheter-
1Hote11 700restaurang
1Turistföreningar 600
1 300Arrangörer

Resebyråer 400

ministerrådetNordiskaDet den störstabör noteras att är
enskiida medfinansiären bidragoch dess kampan-att avsett
jen Scandinavia.Focus Transportörernaon som grupp
främst SJSAS dock kategorin finanoch är den största
siärer.

såFinansieringen knyts utesiutande ti11 kampan-gott som
annonsering.jer, projekt eiier

o1ika intressenter ti11ika finan-Hur samarbetet med och
gåsiärer ti11 exempiifieras kampanjen Upp-kan här med

1989. Turistrådets bi-täck Sverige för samarbetspartner
drar inte enbart med medel i kampanjbudgeten gemensam

också Sådanaaktiviteter. insatsergenomför ärutan egna
turistrådetsmedfinansiering inte iform synsen av som

budget resuitatredovisning.och

SverigeExempiet Upptäck

Den kampanjen tidning, annonsering, af-centrala bestod av
fischer, presskonferens, semesterguide för handikappade

m m.
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De åtogdeltog sigpartners föijandesom

Statoi1 Turistservice aiia bensinstationer, turistut-
biidning personaien,för distributionden mate-egna av
riai, affischer.
Egna åtgärder rekiam,Direkt Premium Ciub, annonsering.

Posten affischering.Distribution,
Egna åtgärder Sommarservice, rabattfrimärken, pårekiam
SL-bussar, bankservice, sommarerbjudande.

Vattenfaiiz Distribution.
Egna åtgärder Turistnyckei, annonsering.

SJ Distribution, affischering, information kampanjen iom
tidningen Tur Retur.
Egna åtgärder Annonsering, utomhusrekiam, sommarrabatter,
video på stationerna.

Pripps Distribution.
Egna åtgärder Direktrekiam, Sverigetäviing, butiksmate-
riai, annonsering, uppskyitning distriktsbiiar, säijkårav

information kampanjen.som ger om

6.8 Resurs för besöksnäringen ResursAB

Resurs Resursför besöksnäringen AB heiägtär dot-ett
terbolag Sveriges Turistråd.ti11 1Resurs biidades den
juli 1988 med syfte handha vissatt konsuitverksamhet inom
turism rekreation. 4,5 åaoch Fem påarbetarpersoner
Resurs.

Resurs affärsidé kommersieiiär att basis besöksnä-öka
ringens konkurrenskraft höjaatt dess kompetensgenom ge-
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Affärsområdenaspecialdesignade tjänster. är marknads-nom
marknadsbedömningar,analyser, marknadsundersökningar, af-

färs- marknadsplanering, marknadsföring,och kampanjplane-
ring utbildning.och

Sveriges turistrådAv har Resurs bl i uppdrag att ut-a
veckla klassificeringssystem för turistprodukter.

Resurs kunder är förutom Sveriges turistrâd i första- -
hand enskilda såsomföretag destinationsföretag och ho-
tell, regionala och kommunala turistorganisationer och tu-
ristbranschens organisationer. Den största kundgruppen ut-
görs kommuner.av

Resurs har tidigare närför den workshopensvarat svenska
svenska resesäljare träffar köpareutländska och turist-
byråservice det gick inte, enligt Resurs bedömning,men
att betalt Sådanata för den servicen. uppgifter har nu
åter förts till turistråd.Sveriges

påExempel Resurs arbete

Ett avsåguppdrag affärsplanering kring Siljan, vilket re-
sulterade i marknadsbolaget Siljan Turism AB. Kommunerna
Rättvik, Leksand, Orsa och företagarfö-Mora samt de fyra
reningarna ville samarbeta, svårt hittahade for-attmen

Resurs kontaktades och gjorde nulägesanalysmerna. en som
visade turismens området.betydelse i Med den analysen som
grund utvecklades affärsplan bolaget kunde arbetaen som
efter. Nu marknadsförs Siljanområdethela medgemensamt
bl symbol och i tidningar.a en gemensam annonser
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6.9 Sverigehusets förvaltning

För Sverigehusets åtgårförvaltning 11 åa. Förvaltning-ca
har budget 199091för på inklusive7 milj kren en ca

hyra för lokaler. Förvaltningen finansierasgemensamma
fullt deut olika lokalutnyttjarna.av

Sverigehuset vid Kungsträdgården i Stockholm invigdes
1969. Förutom Svenska Institutet Sverigesoch turistråd
inryms i dag även Stockholms stads turistverksamhet SIS
Stockholm Information Service och privat restaurangnä-
ring.

Enligt gällande regleringsbrev Sverigesför turistråd
skall turistrådet i fråga Sverigehuset förvalta deom
statsägda inventerierna, handha de administra-gemensamma
tiva densamt för verksamhe-resurserna ansvara gemensamma

i konferensrum,ten filmsal och restaurang. Lokalutnyttja-
Sverigehuseti skall turisträdetersätta för kostnader-re

för service.gemensamna

Sveriges turistråd bör enligt regleringsbrevetvidare i
frågor såväl service anskaffning inven-om gemensam som av

tilltarier Sverigehuset avtala med övriga lokalnyttjare
full kostnadstäckning relation tilli nyttjandet lo-om av

kalerna. Lokalnyttjarna avtala fördelningbör även om av
kostnaderna för framtida återanskaffning inventarier.av

lokalnyttjarnaochVar ett eget hyreskontraktharaven
byggnadsstyrelsen förmed betalar hyra de lokaleroch som

användsexklusivt för organisationens ändamål. För gemen-
ochutrymmen kontorsservice, t telefonväxel,samma som ex

kostnadenregleras avtal.genom
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6.10 RRVs revision

RRV har i sin revision turistrådetgranskat hur fuilgjort
sin uppgift turistrådetoch därmed även har organiseratom
sin verksamhet sina päoch fördelat ändamåis-ettresurser
eniigt sätt. RRV har dessutom huvudmannaskapprövat och
associationsform. Vi redogör här kortfattat för de huvud-
drag i RRVs analys organisationen.som avser

6.10.1 Uppgifter och ro11

RRV två hinderatt ett de finns för att tu-anser av som
ristrådet ska11 fungera turistrådetsfu11t organisa-ut är

Dettion. hindretandra aiitförär ett brett spiitt-och
uppdrag. RRVrat denatt nuvarande organisationenanser

försvåratbi har turistrådetför utveckla sin r011atta
sektorsansvarig organisation. Mångfaiden i uppgifternasom

och organisatoriskaden konstruktionen deie-med bi a en
rådetgation inom försvårathar rådetför följaatt en

konsekvent iinje och arbeta effektivt.

RRV vidare turistrådetsatt r011 och uppgift börmenar
renodias. Sveriges turistrâd har komparativa fördeiar i
sitt omfattande nätverk inom den privata offentiigaoch

bådesektorn, i Sverige Rådetoch utomiands. den endaär
organisation har överblick över och samiad kun-som en en
skap turistsektorn. också rådetRRV uniktatt ärom menar
i sin egenskap neutrai statiig organisation.av

6.10.2 Arbetssätt

RRV turistrådetsatt arbetssätt bör sektorsor-menar vara
Det innebärganets. b1.a inom sitt verksamhetsområdeatt

pianera och initiera insatser verkasamt för samordning. I
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sin kunskapkraft och stäiining centrai, oberoendeav som
turistrådetaktör bör idéer sådanaoch initieragenerera

aktiviteter åstadkomma.marknaden sjâiv inte kan Ensom
viktig uppgift härvid sammanföra ti11är att aktörer ge-

satsningar, både inom marknadsföring produkt-ochmensamma
utveckling.

sektorsroiien ingårI också verka för uppbyggnad,att ut-
veckiing och spridning kunskap fungerasamt attav som ex-

inompertorgan ocksåsektorn. rådetRRV att har ettmenar
för att producentperspektivett bevaka och främ-ansvar ur

turistiskaja intressen i samhälispianeringen i stort.

viktigasteDet instrumentet rådetför pianerande ochsom
samordnande organisation eniigt RRV strukturpianen.är

RRV rådetatt given uppgift för stödjaâr ochattanser en
samordna marknadsföringsinsatser. En viktig uppgiftannan

främjaattär utveckiing investeringaroch i sådana tu-av
ristprodukter har marknadsförutsättningar.goda RRVsom
föresiår att turistrådet infiytande över inves-störreges
teringar inom turistområdet.

6.10.3 Organisation

inteRRV har funnit några fördelar med att huvudmannaska-
turistrådetförpet Svenskadeias me11an staten, kommun-

och Landstingsförbundet.förbundet Eftersom turistrådet
statens finansierasverkar uppdrag och staten,av anser

staten turistrådet.huvudman förRRV att börensam vara
attföresiår den stifteisekonstruktionenRRV nuvarande

Aiternativ stifteise myndighet.uppiöses. e11ertorde vara

Deiegationens uppgifter viktig turistrå-deiutgör en av
verksamhet, inte fått tiil-dets RRV denatt harmen anser



122

kommit iräckiigt Sektorsuppgifterna har därmedutrymme.
skymundan.

turistrádet inta renodlad ro11börRRV att somenanser
planering, samordning och kunskapsupp-sektorsorgan för

deiegationensförutsättning för detbyggnad. En är att
turistrådet.uppgifter övertas av

turisträdetsfunnit samspeiet meiian huvudkon-RRV har att
försvårasutiandsorganisationen organisa-och atttor av

uppgifteroiika deiar tili viss dei har skiida ochtionens
försvårasmåi. det i vissa avseendenSamspeiet även attav

föreffektiv stödorganisation vid huvudkontoretsaknas en
verksamhet.marknadskontorens

turistrådets konsumentinformation utomiandsRRV attanser
samhâiisservice därmed börkan slags ochbetraktas ettsom

finansieras med ansiagsmedei.

föresiår börmarknadskontorens verksamhet kiarareRRV att
från turistrådets kanövriga verksamhet. Dettasärskiijas

ti11 resuitatenheter inom tu-ske att kontoren görsgenom
möjiighetristrådet. Vidare attbör marknadskontoren ges

konsuitverksamhet och betait för denna.utveckia ta

turistrådets avskiijavai konsuitverk-RRV attattanser
ifrågasätterboiag visat sig RRVti11 iyckat.samheten ett

organisatoriska konsuitverksamheten,inte den formen för
me1-viktigt kiar finnsdet är gränsatt attmen anser en

turistrådet dotterboiaget.1an och

6.10.4 prioriteringarInterna

turistrådet småRRV aiitförsatsaratt resursermenar
utveckling turistproduk-för och förbättringatt verka av
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jämförtter med de påiäggs marknadsföring.resurser som
RRV föresiår därför turistrådetatt satsar större resurser
på produktutveck1ing. För små också påläggs de-resurser
1egati0nens uppgifter. En viktig de1 sektorsansvaretav
utgörs kunskapsuppbyggande, viiket turistrådet satsarav
på.

attRRV föresiår turistrådet gör översyn såvälen av re-
sursförde1ningen me11an o1ika uppgifter och verksamhetsom-
råden fördeiningen inom respektive verksamhetsområde.som
En avvägning bör göras me11an personairesurser och opera-
tiva mede1.

6.11 Riksdagens revisorer

Riksdagens revisorer iämnar i sitt betänkande med ut--
gångspunkt i sina överväganden turistrådets mä] för-om -
slag ti11 förändrad organisation Sverigesför turistråd.

Riksdagsrevisorerna föres1år turistrådetatt bör b1i en
centra1 myndighet för turism och rekreation. Den nya myn-
digheten bör, förutom huvuduppgiften att pianera, samordna
och åtgärdergenomföra för främjaatt turism och rekrea-
tion i Sverige, också precisa arbetsuppgifter,ges mer
bi beträffande de sociaia aspekterna på turisma och re-
kreation. De myndighetsuppgifter i dag utförs de1e-som av
gationen bör eniigt riksdagsrevisorerna föras över tiil
den myndigheten.nya
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FÖRHÅLLANDENINTERNATIONELLA7. VISSA

turist-påperspektiv ti11 viiketFör det sättatt ettge
kapitei kort-frågorna Sverigei ska11 vi i dettahanteras

förhåiiandena Danmark,i Nor-fattat Tändertrebeskriva -
på7.1-7.3. deisRedovisningarna byggeroch Iriandge
vårenunderdeis vi gjortoffentliga de besökdokument,

Även internationeiia1991. organisationer Nor-vissa som
dåEG dessadiska och beskrivs kortfattatministerrådet

åtminstone deivis berör denverksamhetorganisationers
7.4 7.5.turistpolitiken ochsvenska

7.1 Danmark

7.1.1 Förutsättningar

industriministeriet iandetsturistsektornEnligt danska är
väsentiig ro11exportnäringtredje och spelarstörsta en

förbättring betainingsbaiansen.i årensde senaste av

bestårochturistnäringen splittradDen är mycketdanska
omrä-tradition inommånga små verksamheter saknarsomav

Därtiii kom-produktutveckiing marknadsföring.den ochsom
deiarvid samarbeta storabristande att samt attmer vana

iekonomiska Näringen dagprobiem. harnäringen harav
stabii tiiiväxt. viktigaste orsakernadock Degod ochen

de fyraindustriministeriet, ärti11 tiiiväxt,denna menar
haftårens turistpoiitiska satsning, har ettsenaste som

brett poiitiskt stöd.

Insatsen medförthar
marknadsföring prioriterade marknader,kraftigt ökad

produktutveckiing,I
näringen ochmednära samarbete

professionaiisering.
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År 1987 23 miijavsattes dkr tiil att genomföra det tu-
ristpoiitiska handlingsprogram, besiutades året innan.som
Programmet från början tänkt gä11a treårspe-att undervar
rioden 1987-1989, såresuitaten goda periodenattmen var
föriängdes.

År 1989 40 miij 1990avsattes dkr 65och miij fördkr tu-
ristfrämjande insatser. Ansiagen ti11 TuristrádDanmarks
har under period frånökat 75 miij 100dkr tiiisamma ca
miij dkr.

Det turistpoiitiska handiingsprogrannet syftar ti11bi a
iatt nära samarbete med branschorganisationen Turismens-

Faeiiesråd iösa branschens Faeiiesrå-strukturprobiem.-
det, biidades 1987, medverkar i försöken samiaatt ochsom
stärka näringen.

Förbättrad miijö- och badvattenskvaiitet, iåg infiation
och påtendens kontinenten ti11 nordgående haren ny resor
också bidragit ti11 uppgången.

7.1.2 Turistsektorns aktörer

För fåatt utveckiingsmöjiigheterna betraktas tu-grepp om
rismen inte avgränsad beståendeverksamhet tran-som en av
sport, övernattning, restaurang och attraktioner iutan
stä11et integrerad dei den totaia näringsstruk-som en av
turen.

Industriministeriets ro11 inom turismen är att koor-vara
dinator och formuieraatt den överordnade turistpoiitiken.
De turistfrämjande insatserna gör industriminsterietsedan
i nära samarbete med Danmarks Turistråd och Turismens
Faeiiesråd.
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Turistråd genomgåttDanmarks 1986har sedan grundiäg-en
gande strukturförändring iarbetar dag efteroch mark-en

och näringsorienterad Turistrådetnads- strategi. står för
överordnadeden marknadsföringen Danmark turistdes-av som

tination. Natione11a turistorganisationer påfinns även
Gröniand.Färöarna och

TuristrådDanmarks marknadsföringen Danmark isamordnar av
påutiandet och hemmamarknaden viktigtsamt utgör ett cen-

utveckiingenförtrum turistprodukten heihet. Av-av som
sikten är att det turistrådetkunnande besitter i ökande
omfattning bör utnyttjas såväi turistnäringenav avsom
offentiiga aktörer.

turistpoiitiskaMed det handlingsprogrammet hjäip-har
ti11-självhjäip-principen i turistfrämjan-introducerats

Principen innebär pådet. näringens ekonomiskakrav med-
viiketverkan, syftar insatsernati11 garantera att äratt

Principenreievanta. flesta turistrådetsdeanvänds för av
aktiviteter.

medfinansieringNäringens att denäven omfattandesäkrar
marknadsföringen och genomförs turist-koordinerassom av

står irådet överenstämmeise ti11gäng1igamed den produk-
Finansieringsprincipen och näringenten. att staten be-är

hälftentaiar var.-

turistpoiitiska s1år också fastDet handiingsprogrammet
danska turismenden utveckias denatt inte kan utan att

tiii miijöintressena.hänsyn Turistnäringen ska11 itar
avseende kvaiificerad samarbetspartnerdetta ti11vara en

miijöansvariga Danmarks Turistråd,de myndigheterna. Tu-
Faeiiesråd, och Skovrismens Pianstyreisen Naturstyrei-og

utarbetar ti11sammans p1aneringsunder1ag för mii-ettsen
inom turismen.jöhänsyn
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7.1.3 insatsomrädenTuristpoiitiska

I turistpoiitiskadet handiingsprogrammet redovisas ett
insatsområden. Någraanta] dessa ärav

Marknadsföring. Den överordnade aktiviteten i turistfram-
jandet marknadsföringen.är Den operationeiia marknadsfö-
ringsbudgeten har fränökat 20 miij 1987dkr ti11ca
knappt 120 mi1j 1990.dkr En såvälmarknadsföring av pro-
dukter image genomförs i samarbete Turistrådetme11ansom
och näringen. Insatsen koordineras och verkstä11s Tu-av
risträdet.

Produktutveck1ing. måisättningEn viktig i turistfrämjan-
det är ökad produktutveck1ing. Insatsen har inne-ten ex
burit etabiering vatteniand, byggande moderna hote11av av
och konferenscenter, iyxsemesterhus, kasinon, byggande av
nöjesparker och andra attraktioner utbud indivi-samt av
due11a paket- och kombinationsresor.

Inhemsk turism. Danmarks Turistråd fick 1986 särski1tett
för främjaatt den inhemska turismen. Under perio-ansvar

den 1987-1990 genomfördes marknadsföringsaktiviteter för
100än mi1j dkr näringen svarade för hälften.mer varav

Satsningen har inneburit 150att 000 fier danskarca per
år isemesterar Danmark.

Nätverk. Som ett 1ed i näringens strukturanpassning främ-
jar danska biidandetstaten nätverk. En förutsättningav
för att destinationer ska11 biidas krävs detatt etab-nya
ieras ett-nära samarbete. Nätverken kan horisonteiia,vara
t me11an hote11, e11er vertikait, t.ex me11an företagex
på Samarbetetort. påska11 ske kommersie11a vi11kor.en
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Under bidrar biidandettreårsperiod ti11 nät-staten aven
fåâr. Ett nätverk kanverk blivandemed 20 miij dkr per

påstöd oiika sätt
1 ba-Fas för deitagande reder utstöd att deEtt mindre

samarbete;sittförsen
2Fas kiara denågot stöd kan för utEtt större attges

praktiska samverkan;juridiska och förramarna en
3 också underFas för driva nätverketStöd attkan enges

tvåårsperiod.in1edande

En stimuiera biidandetti11satts förstyrgrupp atthar av
bedöma ansökningar. Gruppen ärnätverk för attsamt sam-

från industriministeriet, Dan-representantermansatt av
Faeliesråd, ochTurismens kommunförbundetmarks Turistråd,

näringen.

turistex-Turistexportgrupper. Avsikten regionaiamed de
tiiivaratar koordinerar ettde ochportgrupperna är att

marknadsföringen.omrâdes särskiit inomstörre intressen,
frångrundfinansieras bidrag kommuner ochVerksamheten med

10 turistex-iän. 1991 förväntas regionaiaI siutet caav
viktigaetabierats. Dessa utgörportgrupper ha grupper

Turistrâd mark-iDanmarks de storasamarbetsparter för
på prioriterade utlandsmarknader.nadsföringskampanjerna

År turist-Utbildning. 1989 etablerades inom för detramen
Uddannelsesekreta-Turismenspoiitiska handiingsprogrammet

sekreta-riat. med utbiidningssektorn harI samarbetenära
utbiidningsutbud inomriatet brett tu-1yckats skapa ett

sâväi vidare- ochrismens område, omfattar grund- somsom
turistekonomiutbiidning.högsko1eutbi1dning, t.ex en

be1ö-incentive-resandeAffärsturism. Kongressturism och
rå-ningsresor inom vi1ka detstarkt växande sektorerär

viktighårdder internationeii konkurrens. Det âr enen
eftersommåigrupp, turister förbrukar fyradenna typ av
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gånger så mycket genomsnittiig semestertu-pengar som en
rist.

Prioriteringen kongress- incentiveturismoch medverkarav
även ti11 skapaatt säsongsspridning, öka stadsturismen
och stärka iandets internationeiia relationer inom områden

forskning, handel och kuitur.som

År 1990 Danmarks bästa kongressâr. Landet vard förvar var
162 internationeiia kongresser vaiutaintäkter påsom gav

700 mi1j dkr.ca

Danish Convention DCBBureau samarbetar med turistnä-
ringen och med danska mediemmar internationeiia organi-av
sationer i syfte deisatt föriägga kongresser ti11 Dan-
mark, deis intensivtatt marknadsföra Danmark utomiands

resmåi incentivresor.för DCB icke-vinstdrivandeärsom en
stiftelse, biidad 1988. DCB påär exempeiett nätverkett

beståroch föijande partnersstifteisebiidarez Danmarksav
Turistråd, Turismens Faeiiesråd, Danmarks hoteii-, reseby-
rå- och kongresscenterorganisationer, danska järnvägen och
SAS. Medien kommer huvudsakiigen från Danmarks Turistråd

frånoch industriministeriet, frånäven medstiftarna.men
DCB arbetar enbart för sina 110 mediemsföretag, i hu-ca
vudsak från turist-, och hoteiibranschen.rese-

7.2 Norge

7.2.1 Stödet ti11 turistnäringen

Näringsdepartementet har 1988sedan för turist-ansvaret
frågorna i regeringskansiiet. De styrmedei finns ti11som
regeringens förfogande dockär påspridda ett f1erta1 de-
partement. Utrikesdepartementet är huvudmant för detex
norska turistrâdet NORTRA, för marknadsfö-som ansvarar
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ringen. Samordningen sker interdepartementaigenom en
med representanter för närings-, kommun-, kuitur-,grupp

miijö-, kommunikations-, utbiidnings- utrikesdeparte-och
menten.

Ansvarsfördeiningen meiian dennadepartementen är

Utrikesdepartementet Norgeinformation; profiiering och-
marknadsföring; NORTRA;
Näringsdepartementet Näringsturistpoiitik; Industrifon--
den;
Konnundepartementet Regionaipoiitik; Uppbyggnad in-av-
frastruktur;
Jordbruksdepartementet Bygdeturism;-
Kulturdepartementet Uppieveiseutbudz-
Utbildningsdepartementet Utbiidning och forskning;-
Miijödepartementet naturfrågor.Miijö- och-

En7.2.2 nationeii turiststrategi

Huvudmåiet för den turiststrateginnationeiia är bättreen
samordning och större koncentration de offentiiga in-av

så att investeringarsatserna ökad ekonomisk effekt.ger
nationeiia områdenDen strategin trepekar ut

a Forskning och sker inomutveckling. Insatserna flera
departementsområden bi forskningspro-och omfattar etta

turismen,för fier vid turisthögskoiorna,eievpiatsergram
uppbyggnaden kompetenscentra, turismdeis förav gene-

deis förre11t, bygdeturism.

Marknadsföringb NORTRAoch försäljning. har huvudan-ett
internationeiiaför den marknadsföringen försälj-ochsvar

Norge måsteningen turistmåi. dockDenna utveckiasav som
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positivt turistnäringens initia-vidare, varför man ser
aktiebolagregionaia organisationertiv skapaatt sex

försäljning.produktutveckiing, marknadsföring ochför
iregionernas totalastärkaDetta kommer att engagemang

organisation ti11turistnäringen och skapa en som mer ser
heiheten.

c Turistnäringens infrastruktur. Det finns behovett av
utveckia aktivitets- uppieveiseutbudet, specieiitochatt
anknytning tiil investeringarmed och kuitur. Dessanatur

i sig inte konnmrsieiia svåraär och därför finan-är att
siera turistnäringen in. Inomde medei tjänargenom som

för de medei oiika tiii sittdepartement harramen som
förfogande skaii därför turistinvesteringar prioriteras.
En särskiid fond med kommunde-eget upprättasprogram av

investeringarpartementet för i turistisk infrastruktur.

Måien för årenden norska turism under de skaiinärmaste
förbättraatt näringens iönsamhet produktivitet,ochvara

bi att föriänga iägga särskiid viktsäsongerna,a genom
vid godkvaiitet miljö, frisk iuft, säkerhet,natur,ren
kompetens, anpassning EGs utnyttjati11 inre marknad samt
de möjiigheter vinter-OS i Liiiehammersom ger.

Vidare prioritering igörs form pian interna-fören av en
tione11 marknadsföring ferie- fritidsiandetoch Norgeav

utgår från internationeiit kända företeeiserzsom sex
Nordkap
Fjordarna
OS i Liiiehammer
Hurtigrutten
Lofoten
Röros.-

Osio, Bergen och Tromsö påska11 dessutom marknadsföras
konferensmarknaden.internationeliaden kurs- och
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7.2.3 NORTRA

NORTRANortravei Marketing är turistnäringens marknads-
föringsorgan. inrättades 1984 stifteiseNORTRA och är en

Norges Reiseiivsrädmed turistnäringenstaten och som
stifteisebiidare. NORTRAS verksamhet omfattar marknadsfö-
ring, näringen,tiii turistisk information inomservice
och marknadsanaiyser,utom iandet, konsuitverksamhet samt
produktutveckiing.

Norges Reiseiivsrâd branschorganisation ska11är en som
i sina med1ems-branschen samt samarbete medrepresentera

organisationer NORTRA produktutveckiing inomoch försvara
turistnäringen. hå11erReiseiivsråd avveck-Norges att
1as.

NORTRAS Iångsiktiga må] sysseisättningen iär att öka
branschen, bidra ti11 skapa iönsamma företag ochatt för-
bättra resevaiutabaiansen.

År 1988 NORTRAfördes det departementaia för överansvaret
från kommunikationsdepartementet ti11 utrikesdepartemen-

Syftet uppnåtet. koordinering medbättreatt en annanvar
exportfrämjande verksamhet.

NORTRAS bedrivsverksamhet deis vid huvudkontoret i 0510
med 30 vid sammaniagtanstäiida, deis utiandskontoren, som
har 28 Ti11anstäiida. detta kommer projektanstäiida.

7.2.4 NORTRAS finansiering

De statiiga med1en för marknadsföring norsk turism god-av
påkändes tidigare projektbasis. Genom inrättandet av

NORTRA näringen friare stä11ning. Somönskade motpres-en
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tation ålades näringen att ytterligare bidra till verksam-
heten enligt matchningsprincipen, innebär deatt stat-som
liga intemedlen skall överstiga 50% NORTRAs totalaav om-
sättning. Syftet bakom principen tillförsäkraär att att
de statliga medlen påanvänds sådant sätt att de kommer
till för näringen.nytta

Av NORTRAs på sammanlagt 128 1990milj nkrresurser avser
10-15% verksamhet riktad Restenmot Norge. ut-ca avser

landsverksamhet.

Statsmedlen tilldelas på årsbasis, vilket, NORTRA,menar
försvårar långsiktig planering och strategiutveckling.mer
En departementala arbetsgrupp har därför föreslagit en
uppmjukning påkravet full matchning. En viss andelav av
NORTRAS statsanslag, 30%, föreslås gåt matchnings-ex
fritt till generella profilieringsinsatser, generell tu-
ristinformation och marknadsrapportering. Resten stats-av
bidraget bör gå till konkreta marknadsföringsinsatser i
samarbete med de regionerna och med prioriteringsex en av
projekt stimulerar till samordning mellan NORTRA ochsom

regionalade organisationerna.

7.2.5 Samspel mellan central regional nivåoch

I rapporten NORTRA och reiselivsnäringen från augusti
1990 interdepartemental diskuterassom avgavs av en grupp
samspelet mellan den centrala och regionala nivån

Turistnäringens marknadsföring har regional nivå i be-
tydande grad varit fragmentarisk och okoordinerad. Näring-

småmedstruktur företag dåligmed lönsamhet ärens en av
förklaringarna, problemen har också att medgöra attmen
det på regional och nivåcentral inte funnits strukturen

insatsernakunnat samla och effektivt kunnatsom som sam-
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manbinda produktutveckling, marknadsföring och försälj-
ning.

Tillkomsten regionala organisationer bidrar tillav sex
stärka regionernasatt i turistnäringen.totala engagemang

Dessutom det enhetlig organisation.ger en mer

Gruppen det viktigt regionala organisatio-deattser som
inte domineras på såoffentliga intressen ochnerna av

i första handsätt tillvaratar lokala politiska intressen.
Därför bör det finnas kommersielltstarkt inslag iett or-
ganisationerna. Med majoritet offentliga eller halv-en av
offentliga tjänstemän i organisationernas styrande organ

de medkommer rätta uppfattas offentligaatt kunna or-som
Detta försvagar konnersiella trovärdighetenden ochgan.

organisationernagör mindre attraktiva samarbetspart-som
ners.

fårEnligt organisationenden regionala integruppen nya
innebära detatt i etableras mini-NORTRApraktiken sex

att samordningutan mellan de regionerna,delsskeren sex
mellan dessadels regionala organisationer-och NORTRA. De

habör ett produktutveckling,för marknadsplaneransvarna
försäljning såväloch päkompetensuppbyggnadförsom re-

nivå. Organisationernagional också ha operativtbör ett
NORTRA bör internationella marknads-samordna denansvar.

Genomföringen. utifrånatt NORTRA den överordnadeagerar
nationella strategin påverkas landets totala profil vid
marknadsföringutomlands.

fortsättaNORTRA bör sin position ef-utveckla ettatt som
fektivt centralt turisttjäns-marknadsföringförorgan av

utlandet.i Detta turistnä-ter viktigt för att stärkaär
förståelseringens inteför marknadsföring utomlandsatt
nödvändigt,bara är också måste på så rationelltskeutan

effektivtoch sätt regionalaDe organisatio-möjligt.som
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viljadock ha direkta kontakterkommer att mednerna egna,
i utiandet. hindra frånmarknader Ingen kan dem detta, ii-

måste exportrådetka iite anlita i sinvaruexportörsom en
marknadsföring. effektivtMed fungerande centraitett
marknadsföringsorgan biir det dock mindre attraktivt att
på hand marknadsföra sin turistprodukt utomiands.egen

De regionaia organisationerna bör kommersieiit base-vara
rade, igärna form aktieboiag. De bör regiera arbets-av
fördeining i form samarbetsavtai, NORTRA,deis med deisav
med enskiida företag och iokaia organisationer. Det är
också viktigt förhâiiandemed kiartett tiil reseoperatö-

resebyråer.ochrer

Genom de regionaia organisationerna stärks NORTRA som ope-
rativt NORTRAs kunskap marknadsutveckiing ochorgan. om
marknadsstrategier bör överföras tiii de regionaia organi-
sationerna så dessaatt kan sina produkter efteranpassa
marknadens behov.

De regionaia organisationerna bör kanaiisera information
ti11 NORTRA på såför att sätt utveckia nationeiiaden
strategin. NORTRA bör lägga viktstörre vid kompetensut-
veckiing och förbättrat samarbete med näringen. För spe-
ciaiiserade konsuittjänster NORTRA påbör sättsanna som
exportrádet i större utsträckning betait för sinata
tjänster. såsomBastjänster, genereiia marknadsöversikter,
bör NORTRA dock för utan kostnad för näring eiiersvara
myndigheter. Vid omfattande uppdrag ska11 uppdragsgivaren
täcka kostnaderna i dess heihet.

Som operativt NORTRAbör bedriva profiieringorgan en av
turistnäringen genereii turistinformation ochgenom gene-
re11 internationeii marknadsföring. Denna uppgift bör sam-
ordnas exportrâdetsmed och utrikesförvaitningens verksam-
het.
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7.2.6 Samordning den internationella marknads-av
föringen

Den departementala hade uppgiftäven i att bedömagruppen
möjligheterna bättre koordinering totalatill deen av
marknadsföringsinsatserna för den norska exporten av varor

fråganoch tjänster, i synnerhet samordning av ex-om en
portrådets organisationNORTRAs utomlands.och hemma och

De kontakter visarhaft starkt generelltettgruppen
önskemål samordning marknadsföringsinsatserna.avom en
Fördelar bl dessaär a

såvälstörre genomslag för marknadsföringen ochav varor-
tjänster turistprodukter profileringenför och försom

Norge i utlandet,av

såväl mänskliga offentliga och privataresurser som me--
del rationellt,används mer

möjligheter få enklare organisation föratt export-en-
stödjande verksamhet,

enklare genomföra insatser föratt är tu-som gemensamma-
ristnäringen övrigt områdenanäringsliv inomoch mark-
nadsbearbetning, marknadsföring profilering.och

En på långtgåendesamordning kan dock ske olika sätt. Mest
är sammanslagning exportrådet och NORTRA. Skälen fören av

sammanslagning ären
organisation hemma utomlands för allaochen gemensam-

företagexportörer,
möjlighet till bättre styrning,-
billigare administration,-
bred kompetens.-
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Skälen sammansiagning i huvudsakmot ären
oiika måigrupper,-
olika arbetsmetoder,-
olika finansieringssätt,-
de oiika fackmiijöerna bevaras inte,-
okiar arbets- och ansvarsfördeining.-

Den departementaia förordade samordningsaiter-ettgruppen
nativ NORTRA exportrådetdär samiokaiiseras centrait med
och praktiskt åtgärdett samarbete etabieras. Denna bör,
eniigt kompietteras med krav stäiis syf-attgruppen, som

ti11 praktiskttar fastare samarbete hemma och utom-en
1ands. koordineraEtt samarbetsorgan bör inrättas för att
de marknadsföringsinsatserna. exportrâ-samiade NORTRAoch

behåiierdet sin fuiiadock operativa frihet, medan den
totaia marknadsföringsinsatsen a11t präglas ettmer av
samiat uppträdande.

Gruppen vidare uppnådet viktigtatt är attmenar en sam-
iing utomiands institutio-och de norskaattav resurser

har samiat uppträdandeett utomlands. Där det ärnerna
därför iämpiigt NORTRAs anmäiasäven att representant som
turistattaché och deitar i ambassadens arbete.

7.3 Iriand

7.3.1 Bakgrund

Under decenniet framti11 1986 föriorade Iriand marknadsan-
påde1ar a11a sina viktigare turistmarknader, Stor-t ex

USA,britannien, kontinentaia Europa, in-Kanada och den
1986hemska marknaden. Sedan har turismen ökat. De utiänd-

besökssiffror 1987-1988ska ökade 30% periodenmed över
14och skapade därmed 000 arbeten.nya
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Den irländska regeringen lade 1986 fast Programme for Na-
tional Recovery och Programme for Economic Socialand Pro-

Bl föreslogs förändringar i beskattningen.gress. a

Flera momsändringar har gjorts inför eller inom förramen
Årförprogrammet ekonomisk socialoch tillväxt. 1984

sänktes på hotell från 23% till 10%,momsen varefter mom-
restauranger tillsänktes nivå 1986.sen Momsensamma

på sprit, vin och öl, både på restauranger och i butiker,
ligger dock kvar på 23%. Fr 1991 sänktes denmars0 m ge-
nerella från 23% 21%tillmomsen ett led i EG-an-som en
passning. Samtidigt höjdes restaurangmomsen 12,5%till me-
dan hotellmomsen har behållits oförändrad på 10%.

Den strategi för ökad ekonomisk och social tillväxt, som
irländskaden regeringen strateginär enkel gåroch päut
hålla kvaratt inflationen på låg nivå med stabil valu-en

takurs kan konkurrera internationelltsom och landetge en
levnadsstandardhögre nåoch därmed de sociala mål ef-man

tersträvar.

enlighetI med Programme for National Recovery turismenär
de sektorer valtssärskilt ut förav att skapaen som nya

arbetstillfällen.

Regeringens utvärdering gjordade insatserna turis-av
område visar på dramatiska förbättringar.mens 1989 var

rekordår förett sektorn. Antalet utländska besökare var
+16%,miljoner2,8 inkomsterna 989 milj irl pundvar

+18% och ytterligare 6 000 tillskapades.arbeten

Den irländska regeringen fortsättaatt satsningen påavser
turismen och ytterligare antalet sysselsättningstill-öka

inomfällen denna mycket arbetsintensiva sektor. Investe-
ringarna är stora och regeringen kommithar överens med EG
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strategi utveckia denför attekonomiskt omfattandeom en
1989-1993. Rege-periodenunderturistsektornirländska

och kommuni-turism,departementet för transporterringen
det specifika programmetkation samlat strategin ochhar

1989-1993.TourismOperationai Progranne fori

turistiskautveckling marknadsföringProgrammet ochrör av
efterfråganbegivenheter på Iriand. Programmet mötaavser

från internationeiia turist-identifierade densegment
marknaden.

huvudsakiigaI utveckiingsprogrammet styrke-pekas sex
faktorer iriändska turismen,karakteriserar den t exsom
vänligt foik, ievande foikkuitur, och oförstörden en ren
miijö, kuiturarv, bra övernattningar, väridsomfattandeen
etnisk marknad. De svagheter kunde konstateras var ensom
underutveckiad kvaiitetinfrastruktur, otiiiräckiig och
omfattning iriändska turistprodukten, pris- ochdenav

påmarknadsprobiem svårigheter tiiigängiighetensamt med
grund perifera geografiska piaceringen.denav

Regeringen måi âriiga besöksantaietöka detsatte attsom
med över 90% ti11 1993, turistinkomsterna 500 miljmed
pund och 25 000skapa arbetstiiifäiien.att

7.3.2 Sektorstrategi för turismen

Deistrategier

Strategin uppnå sektorsmåien innehåi-för turismenföratt
ier fyra huvudeiement.

a Produktstrategi attraktivaremycket och bredare pro-
duktomrâde;



140

Konkurrensstrategib bättre kvalitetvärde i termer av
och strategi ligger irländskapris. denI bl attdenna a
turistnäringen möjligtdär detöverens att ärär om --
stabilisera priserna nationella fem-sänka under denoch
åriga därmed behålla kon-planperiod att och förbättraför
kurrenskraften;

Marknadsföringsstrategic marknadsbearbetning, in-ökad
vis-träde på och marknadsföring inommarknader störrenya

strategi huvudrollennischer. turistrådetharsa I denna
för irländsk utomlands. Primäramarknadsföring turismav
utlandsmarknader Storbritannien, FrankrikeNordamerika,är
och Tyskland. andrahandsmarknader Australien,Viktiga är
Japan, Italien, Schweiz Skandinavien;Benelux, och

d Distributionsstrategi irländsktillförsäkraatt att
turism tillgänglig potentiellaför kunder.är brett

Turismcentra

marknadsföringsstrategier-En produkt- ochsätt kopplaatt
vissa turismcentra.är etableraatt orterna genom som

Dessa såsom minimumskall uppfylla vissa kriterier, ett av
100 itillfredsställer skillnader besökarenssovrum som

aktivitetsmöjligheterbudget matmöjligheter,och smak, bra
tilloch nattunderhällning,besöksattraktioner, transport

informationandra runtomkring i distriktetoch samtcentra
till besökare.

Produktteman

produktutveck-Investeringar, särskilt riktade tillärsom
ling inklusive utbildningsstöd och marknadsföring, kommer
enligt till produkttemanzprogrammet att koncentreras fem
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seéiing,a aktiv turism, fiske, goif ridning;t ochex
b passiv turism, siäktforskning språk-t och engeiskex

utbiidning;
c kuitur, kuiturarv underhåiining;och
d nöjen, kondition och häisa;
e affärer, t konferenser och incentive-turism;ex

7.3.3 Finansiering

Det turistpoiitiska handlingsprogrammet kommer perio-för
1989-93den kosta 300 miijatt iri pund vilka 118drygtav

milj frånpund EGS ERDFkonnmr strukturfond 28,5och
miij från EGspund sociaia ESFfond

Tusen 1989pund 1990 1991 1992 1993 Totait
Offentiigt 963 5047 8 349 3148 7 524 32 653
Privat 27 000 26 000 22 000 19 000 26 300 120 300
ERDF 17 540 25 040 25 665 480 11824 25 750 475
ESF 7 132 1327 132 1327 7 28 528
Totait 45 503 65 676 63 146 58 926 66 706 299 956

Av heia står den iriändskaprogrammet 10%staten för ca
medan de privata intressenterna för 40% EGochsvarar ca
för 50%.resterande

Progrannet indeias i underprogramtre
1 för turistutveckiing offentiiga e11er iiknandeav or-

96;
2 prioriteradför produktutveckiing och marknadsföring av

den privata sektorn;
3 för utbiidningsbehovatt möta i den expanderande sek-

torn.
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Av de underprogrannmntre 2är stöd till denprogram -
privata sektorn 62%. 1störst med Program föravsett- -
den offentliga sektorn uppgick till 23% demedan reste--

15% avsågrande utbildningsinsatser. De privata medlen
satsades helt hålletoch 2.i program

7.3.4 Bord Failte turistrâdIrlands-

Bord Failte är Irlands turistrád och har halvofficiell ka-
Verksamhetenraktär. drivs självständigt utifrån de mandat

måloch är uppsatta.som

Failte harBord 233 anställda centralt och utom-personer
77lands samt i regioner,regionalt dvspersoner sex
310sammanlagt 1989-12-31.personer

påFailteBord är de brittiska öarna representerat i Eng-
Londonland och BristolManchester, wales och Nordir-
Belfastland och Derry. övriga EuropaI finns ikontor

Amsterdam,Nederländerna Bryssel, Kö-Belgien Danmark
penhamn, Tyskland Frankfurt Main, MilanoItalienam

Frankrike Paris.och At-finns USAI Amerika kontor i
Chicago,lanta, New York FransiscoSan ioch och Kanada

Toronto. I övrigt turistbyrånhar irländskaden repre-
sentation i Australien Sydney, AucklandNya Zeeland

Tokyo.Japanoch

Turistrådets budget totalt drygt 22 miljomfattade pund.
detta utgörsAv 8 milj statsanslag. Procentuellpundca av

sig budgetenfördelar följande.enligt
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Verksamhet
Marknadsföring 7
Utveckiing
Administration
Regionai turistorganisation
Övrigt
Totait 10

Bord Faiite Conventionäger Bureau tiiisammans meden som
Iedande hote11 och transportörer driver särskiitett pro-

the Conference Ambassador Progranne.gram,

Genom de bidragsmedei Bord Faiite förfogar över harsom
turistrådet starkt styrande ro11 när det gäiier hei-en
hetssynen på turismen och produktutvecklingen. Bord Faiite

ocksåhar rätt att utfärda föreskrifter för den mil-yttre
jön.

7.3.5 Regionaia turistorganisationer

De regionaia turistorganisationerna 1989biev define-sex
på tvårade sätt, deis geografiskt för att kunna reiateras

ti11 EGs regionaia pianeringsområden, deis administrativt
i stramare struktur för regionaia råd ochen marknadsfö-
ringskommittéer.

En övernattningsavgift iiksom försäljning litteraturav
och turistprodukter 44% åriigaden operativagenererar av
inkomsten de regionaiaför turistorganisationerna. Avgif-
ter från mediemsskap och bidrag från iokaia myndigheter
medverkar ti11 att den iokaia nivån står för 65%, resten
är bidrag från Bord Faiite.
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ministerrådet7.4 Nordiska

uppmärksammasministerrådets arbete turismNordiska med
Sverigesspeiar tu-här, det ro11 fördeis att stordärför

därförristråds amerikanska de1sden marknaden,arbete
aktiviteter direkt svenskaden tu-beröratt projekt och

rismen.

bedri-Samarbete turism längefrågor rör har sedani som
Årländerna. 1978 inrättadesvits nordiska Nor-me11an de

turistutskott NMT, viiket frdiska ministerrådets o m
ämbetsmannakammitté1990 nordiskti11är ombiidat en

AK-T.

7.4.1 medeiMål och

områdeI nordiskt samarbete turismensdet förprogram
ministerrådet 1978 främstaNordiska antog detsom anges

främjamåiet inom områdetsamarbete attför nordiskt vara
denNorden. Syftetnordbors inom är attresandet en-ge

rikare fritid skapaskiide möjiighet ti11 samt atten
me11andärigenom samhörighetenbättre och stärkakontakter

på åt-Dessutom inriktas samarbetetde nordiska iänderna.
i Där-främja utiänningars turism Norden.gärder för att

förståelse främjas 1ik-foikenigenom ömsesidig meiiankan
sådan turismkuiturutbyte. Vidare medförett ökatsom en

iönsamhet väikommenvaiutaintäkter, för näringensökade en
sysseisättningsförhåiiandenbättresäsongsutjämning samt

nivå.på 1oka1och service

ministerrådets måi ska11 nästuristpoiitiskaNordiska
utveckiingsar-främst utrednings- ochgemensamtettgenom
tiiigängiigaturisttjänsterdeis i syftebete, att göra

människors deis föroch bättre anpassade för behov, att
typer efterfrågasviika inomnordiskautröna av resor som
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biand olika resande, pensionärert och barn-grupper av ex
famiijer, för fåsamt att fram krav boende, transpor-
ter, priser Vidare förordas bi motivationsskapandem.m a
åtgärder, information, marknadsföring, planering och ut-
veckiing geografiska områden och aniäggningar samt ut-av
biidningsinsatser.

Ämbetsmannakommittén fungerar ett forum för erfaren-som
hetsutbyte information.och Den har även föransvaret ge-
nomförandet det nordiska turistprogrammet. Vidare utgörav
arbetet i kommittén bas för nordisk samverkan i oiikaen
internationeiia såsomsammanhang 0ECDs turistkommitté.

Sedan iänge ocksåsamarbetar de nordiska iändernas turist-
råd Nordiska turistrådet. Samarbetet sker på mångagenom
områden, såsom turistkontor i vissa USAländergemensamma

Japan,och marknadsföringssamarbete, marknadsundersök-
ningar, forskningsutbyte Nordiska turistrådet bilda-m m.

på 1920-ta-des 1et och finansieras de nationeiia tu-av
ristråden. Nordiska turistrådet b1utgör remissorgana
ti11 Nordiska ministerrådet.

7.4.2 Det nordiska samarbetsprogrammet för turism

samarbetsprogrannetDet nordiska gäiier för tiden 1990-
1992 föijt utvärdering påbörjas 1992.av Progranneten som
kompietteras varje år med aktivitetspian.en

Programmet huvudmålsättningartrehar
1 att inomnordiskaöka det resandet,
2 fieratt förmå utomnordiska turister att göra Norden

ti11 resmåi,
3 att turistnäringen.utveckla
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nordiskaI den budgeten 2 miljhar avsatts drygt dkr för
1991.turistprojekt 11 frånDärutöver tillkonner milj dkr

nordiska handlingsplanenden Ett Norden förstarkare
finansiering den samnordiska turistkampanjen i USA,av

Scandinavia.Focus on

identifierar åtgärdsområdenProgrammet följande

Ökada kunskap turismom

Utvecklingsarbete område.inom turiststatistikens

Ökad forskning etablerandeintensifierandeoch forsk-av
ningssamarbete.

den internationellaAnalys utvecklingens konsekvenserav
turismen samt fastläggande iför gemensamt uppträdandeav

frågor nordiskt intresse internationella organisatio-iav
ner.

Identifiering restriktioner olikarättsliga ellerav
företeelser försvårarfaktiska turismenför och mot-som

utvecklingen turistnäringen.verkar av

b tillStöd utvecklingen turistnäringenav

till näringensStöd produktutveckling, blmedarbete a
kontaktförmedling turistnäring och för demmellangenom

sektorer idrottintressanta natur,kultur, etc samt--
till konkreta utvecklingsprojekt.bidrag

till utbildningStöd framtagande läromedel,avgenom
studieplaner m m.

Information till turistnäring-utvecklingenstöd för av
en.
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åtgärderStöd näringenti11 kan vidta för att underiätta
öka tiiigängiighetenresandet och för ti11 Norden.resor

marknadsundersökningarStöd til] på marknader där de
nordiska iänderna kan ha intresse att gemensamt.agera

påExempei projekt Kungsvägen0510-Heisingfors.är Efter
inventeringden ministerrådet svarat för kommer berör-som

da kommuner sjäivaatt bedriva marknadsföringgemensam
m m.

I fortsatt produktutveckiing ingår konkretatten mer upp-
märksamma de nordiska iändernas kuiturhistoria. 1991Under
startas förprojekt angåendeett deis vikingar, deis Hansan

utgångspunktmed i historiska ivägar Nordeuropa. Projek-
är koppiadeten ti11 Europarådets satsning European Cui-

turai Routes..

c Marknadsföring

Kriterier för nordisk marknadsföring på fjärr-gemensam
marknader och närmarknader.

Former för fortsatta marknadsföringskampanjergemensamma
Focustyp Scandinavia.on

Den nuvarande handiingspianen 1989-92 b1ir förmodiigen den
sista satsningen denna Det innebärtyp. detatt ekono-av
miska utrymmet för aktiviteter USA-kampanjentyp inteav
biir möjiigt inom för kommitténs sektorsbudget.ramen

medd Samarbetet Nordiska Turistrådet

Samarbetet med Nordiska Turistrådet måste intensifie-
ras.
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e Förbättrat sektorssamarbete med andra ämbetsmannakom-
mittéer

Intensifiera kontakterna ämnesområdemed sektorer vars
har anknytning turismen.ti11

7.5 EG

Detta påavsnitt bygger redovisningen västeuropeis-detav
ka integrationsarbetet, Sverige-EFTA-EG 1990, från utri-
kesdepartementet 1991.

Grunden för EG-kommissionens arbete inom turistsektorn ut-
görs rådsresoiution från 1984 84C11501. EG harav en
också inrättat särskiid rådgivande kommitté för turist-en
frågor. Kommittén minst gångmöts året för biatten om a
utbyta statistik och information betydeise förannan av
turismen inom EG. För perioden 1989-1993 har inomman ra-

för EGs turistpo1itik tvåavsatt över miijardermen ecu
14 miijarder kr för turistprojekt. 1990 års verksamhet
på turistomrâdet har dock dominerats aktiviteter inomav

för turiståret.det europeiskaramen

I december 1988 rådetbesiöt 1990att sku11e b1i ett euro-
peiskt turistår. Ett uttaiat turiståretsyfte med attvar
rikta påuppmärksamheten den ekonomiska och sociaia bety-
de1se turismen liksom påhar, dess betyde1se försom re-
gionaipoiitik och arbetsmarknad.

Vid rådsmötet 1990i november med EGs turistministrar fat-
tade tvåårigtbesiut ett för harmonise-attman om program

och utarbeta statistik turistområdet. Syftet är attra
skapa bestännmiser inom EG för insamiing tu-gemensamma av
riststatistik.
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Inom EG diskuteras sådanaäven turistfrâgor rör lands-som
bygdsturism, turism miljö, treårigtoch forskningsprogram
rörande turism samt regionalpolitik.

Enligt utrikesdepartementets redovisning bedöms förverkli-
gandet EGs inre få återverkningarmarknad stora på tu-av
ristnäringen och turistströmmarna i Europa. Därför måste
den svenska turistnäringen i allt högre grad beakta den
turistpolitiska utvecklingen i EG och bevaka de möjlighe-
ter för svensk turistnäring den ökade västeuropeiskasom
integrationen kan innebära.

Även EGs utvecklingsarbete inom områdenandra turismenän
kan medföra förändringar påverkar den svenska harmoni-som
seringen. Några ytterligare EG-frågor är stor viktsom av
för den svenska turismens vidkommande tas här upp.

EGs arbete med liberaliseraatt luftfartspolitiken skapar
ändrade förutsättningar. På infrastrukturområdet har EGs
ministerråd fattat beslut ett antal prioriteradeom pro-
jekt finansiellt.stöds Bl stöds den skandinaviskasom a
länken med 5 milj Denna länk omfattar alla förbindel-ecu.

Danmark väg, järnväg, båt mot de övrigaser genom skan-
dinaviska länderna.

Gränskontroller och EG

I riksdagens beslut Sveriges deltagande i den västeuro-om
peiska integrationen framhålls att det är angeläget att
EGs successiva avveckling inrede gränskontrollerna in-av

lederte till inskränkningar i den nordiska passfriheten.
Den nordiska passkontrollöverenskommelsen bör samordnas
med det motsvarande system planeras inom EG. Dm dennasom
målsättning råder nordisk enhet.
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utrikesdepartementetsEnligt redovisning det attsynes som
gränskontrollfrågorna inte ingåkommer i EES-förhand-att
lingarna, eftersom EG-kommissionen saknar formell kompe-

föratens att förhandlingar på område.detta

Sverige har ett starkt enligtintresse, utrikesdepartemen-
få deltet, att de fördelar för resandet skulleav av som

påfölja avveckling personkontrollen vid inomeuro-en av
peiska gränser. För Sverige skallatt kunna bli delen av

med EGett område inregemensamt gränskontroller,utan
frånmåste ocksåsvensk sida ställning till frågantaman

eventuell samordning EGmed när det gäller riktlin-enom
jerna för det yttre gränsskyddet.

Regionalpolitik och EG

på årEG har dels kraftigt intensifie-beslutat attsenare
sin regionalpolitik sinavia strukturfonder, delsegenra

omarbeta reglernaatt enskildaför dehur medlemsländerna
får bedriva sin nationella regionalpolitik. Den ord-nya

innebärningen också kommissionen har direktkontaktatt
regionernamed och påställer krav medfinan-att aktivman

isiering beslutade projekt.

viktig nyordningEn regionalpolitikens inordningär under
strukturpolitiken. Ett detta medlems-resultat är attav

regeringarstaternas förhandlingarkan, efter kommis-med
få regionersionen, stödområden någ-godkända utan attsom

sedanbidrag utgår Regionalfonden.från I princip kanra
då nationell stödpolitik inom dessabedrivas områden under
förutsättning åtgärdernaatt konkurrenspolitisktär god-
tagbara.
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En viktig förändring ocksåär strukturpoiitiskaatt den
orienteringen regionalpoiitiken ska11 samordnas med öv-av
rig ekonomisk poiitik inom EG.

I utrikesdepartementets redovisning bedöms förändringarna
stödregierna innebära att nuvarande kraftfuiiaav re-

gionaipoiitiska insatser i Sverige bör kunna fortsätta
vidäven ett närmande tiii NågraEG. särskiida behov av

undantag för regionaipoiitiken bedöms för närvarande där-
för inte föreiigga i de pågående EES-förhandiingarna.
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ÖVERVÄGANDEN8.

Vi ska11 kapitei konnenterai frågordetta vissa deav som
beskrivits föregåendei kapitien.de Det gäiier deis di-
rektiven bedrivande 8.1,arbetetsoch deis turismen och
dess med särskiidorganisationer påtyngdpunkt Sveriges
turisträd 8.2-8.3.

I den aiimänna debatten har särskiid riktatsuppmärksamhet
mot den Iriandsmodeiien.k Vi finner det därför angeiä-s
get att kortfattat konnentera denna modeii och den rele-

vi modeiien har för förhäiiandenatt svenskavans menar
8.7. Avsnittet kompietteras förhäi-med iakttageiser om
iandena 8.8.i DanmarkNorge och

Vi vi11 dessutom kortfattatäven redovisa visst materiai
är genereii karaktär, har betydeise för för-stormer som
siagsdeien. iDet gä11er första hand Peter Bohms resone-

kring må]turistpoiitiska samhäiisekonomisktettmang ur
8.4.perspektiv Detta avsnitt följs redovisningav en av

de skäi vi statiigtför ett i turismenser engagemang
8.5. kringDen diskussion gränsorganisationer, dvs orga-

bådenisationer har offentiiga uppgifter och affärs-som
verksamhet, Peter winai redovisat intressehar försom
försiagen kring Sveriges turistråd 8.6.

8.1 Uppdraget

8.1.1 Direktiven

våraI direktiv ifrågasätts inte behovet centraiav en or-
ganisation på turismen område Sveriges turistråd. Utre--
darens uppgift iär stäiiet förutsättningsiöstatt pröva
statens roii. Detta innebär b1 möjiigheternaatt ti11a
aiternativ finansiering för delar turistrådets verksam-av
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het ska11 Utredarenprövas. skaii preciseraäven närmare
mâide Sveriges turistråd i sinbör ha fortsatta verksam-

het.

Utredaren i sina utgå frånbör förslag bi näringspo-atta
litiken inriktas påska11 främja effektivitetatt och
strukturomvandiing defensivasamt branschstöd skaiiatt
avveckias. Utredaren bör vidare beakta turismens regionai-
poiitiska betydeise.

I ingåruppdraget vidare må1att formulera operatione11a
för Sveriges turistråds verksamhet inom för denramen
övergripande samhäiispoiitik riksdag och regering iagtsom
fast. Utredaren bör beiysa olika turistrådetsaspekter

måiformuieringnuvarande måietinbegriper bredasom om
foikgruppers möjiigheter ti11 turism och rekreation.

nuvarandeNågra deiar turistrådets verksamhetområdeav
kommenteras sârskiit i direktiven

Utredaren skaii i samverkan med berörda företag,a. orga-
nisationer och samhäiisorgan kartiägga efterfrågan i tu-
ristnäringen utrednings-, utveckiings- samordnings-ochav
insatser. Det bör undersökas inte deiar den verksam-om av
het turistrådet i dag bedriver inombör ske försom ramen
ett huvudmannaskap,annat viiket kan organiseras bran-av
schens företag.

Förhandiingarb. bör upptas med företag direktärsom en-
igagerade branschen i syfte företagen iângsik-att genom

e11ertiga avtai andra förbindeiser sig i finan-engagerar
informations-sieringen och marknadsföringsinsatser.av

Branschens företag bör organisatoriskoavsett iösning ta
det huvudsakiiga finansieringenansvaret för informa-av

marknadsföringsinsatser.tions- och
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Utredaren bör pröva resursbehov och organisation förc.
fuiigörandet av-det Sverigessektorsansvar turistråd i dag
har redovisasamt för- nackdeiaroch med oiika organisato-
riska iösningar.

utgångspunktEnd. vid bedömningen hur ändamålseniigav en
effektivoch utiandsorganisation ska11 utformas bör vara
kiargöra vilkenatt prioritering kan o1i-göras me11ansom

ka utiandsmarknader sådanoch påverkahur kan omfatt-en
inriktningenningen och insatserna. Särskiid uppmärk-av

samhet bör ägnas branschens och branschorganisationernas
bedömningar. Möjiigheter ti11 utökad samverkan Sveri-med

exportråd, Svenska institutet och utrikesförvaitningenges
kiariäggas.bör

8.1.2 Arbetets bedrivande

direktivenI riksrevisionsverketstas revision ut-som en
gångspunkt vårtför uppdrag. Vidare omnämns det betänkande

riksdagens revisorer iämnat och vårenunder be-som som
ihandiats riksdagen. Kuiturutskottets betänkande

199091KrUl6 har sedermera överlämnats tili utredningen
beaktande.för

direktivVåra innebär utredningen skaii brettta ettatt
kring turistfrågorna. finns därförDet behov attgrepp av

bredare beskrivning områdetgöra tidigareän vaden somav
Beskrivningarnagjorts. ti11 turistrå-stor deibygger

planeringsmateriaiegetdets offentiigasamt utredningar.
områdetDå redan finns vibeskrivet har vait i deväi att

genere11a deiarna översiktiig beskrivning.göramer meren

iUtredaren förhandlingaruppdrag uppta med före-attges
turistbranscheninomtag i avsikt skapa föratt bas enen

iångsiktig finansiering turistområ-verksamheter inomav
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såväiföreträdare förtagits medharKontakterdet.
Några förhand-enskilda företag.branschorganisationer som

kommit ti11intedockharkonkret natur1ingar merav
stånd.

medfinan-iångsiktigiåga intresset fördetSom skâi för
branschorganisationerfrån ochföretagsiering uppges

turistnäringen. Vi har dar-genomsiagskattereformens
aktivite-medfinansieringintresse föremot mött ett aven

på re1a-aktiviteterprojekt,kampanjer och dvster, som
företagsekonomiska effek-påvisbarasikttivt kort kan ge

ter.

förutsättningar. Ettutgår våra frånförsiag dessaVi i
iemeiiertid varit de ettattsyfte med försiagen har -

förhandiingsiösning-ska11 möjiighet förskedesenare ge-
frånåtagandeniångsiktiga finansieiiainnebärsomar,

branschens sida.

på-organiserad. DetTuristnäringen spiittrad ochär svagt
stärkagår branschenemeilertid inom attsträvanden sam-

verkan organisationer representerarskapaatt somgenom
turistnäringen.inom Närf1erta1et intressenade tungaav

organisationer sina och harfunnit formerdenna typav
intressenamandat statiigabi1da ti11 deatt motparten

iångsiktiga, finansie11a 1ös-förutsättningarnaökar för
ningar.

våra omgiv-så Iångt försiagnbjiigt byggtVi har --
turistråd. branschorgani-på FörutomSverigeskravningens

vi diskute-inom turistbranschen haroch företagsationer
inom turismen medstatliga engagemangetrat det represen-

statiiga1oka1a intressen, medregiona1a ochförtanter
Svenska in-medidee11a organisationer samtmyndigheter,

tagitsexportråd.Sveriges Kontakter har ävenstitutet och
övrigadeturistorganisationer. Förutomiändersandramed
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skandinaviska vihariänderna studerat k Iriandsmo-den s
de11en, förebild inom deiarfungerar densom en avsom
svenska turistbranschen.

8.2 och dessTurismen organisationer

8.2.1 i SverigeTurismen

Turismen dominerasi Sverige kraftigt inhemskaden tu-av
rismen. inkvarteringsstatistikEniigt SCBs svenskarsvarar
för 80% övernattningar ia11a kommersie11a boendefor-av
mer.

Fördelningen 80% åter-svensk 20%turism utiändskmed och
finns också tili omsättningen. Svenskarnär man ser spen-

TDBderar 80 miijar-eniigt turist- och resedatabasen ca
der âr1igen ikr resande Sverige. Detta kan jämföras

1989med 16 miijar-resevaiutaintäkterna drygtsom var
der kr.

Av påturismens omsättning 100 miijarder fai-tota1a krca
Ier pämindre häiften den traditionelia turistnäringenän

hote11, rederier, bussföretag, f1ygbo1ag,restauranger,-
aktivitetsaniäggningar Turistrådet uppskattar omsätt-m m.
ningen i ti11 SINDdessa branscher 44 mi1jarder kr.ca
uppskattar omsiutningen ti11 36 miijarder kr.ca

Även i stårsvenskars resande enbartarbetet förom ca en
fjärdedei a11a dessa häiftenför änav resor svarar mer av
omsättningen. Samma proportioner gä11er för utländska be-
sökare. Den koppiing görs meiian turism rekreationochsom

därför inteär heit reievant.

Svenskars arbetsresor är siag, ungefär 1ikatre stora,av
konferens, vanligt möte eller ordinarie arbete utanför
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Övernattninghemorten. påsker hoteii och bi1en är det
vaniigaste färdmediet.

Svenskars fritidsresor i det Iandet oftast korta,äregna
siäktvännersyftet oftast besöka e11erär att det egna

fritidshuset, fårdmediet bii.år

Genom gårTDB det reiativt ti11för1it1igtatt ett sätt
bådebeskriva svenskars i det iandet ochresvanor, egna

utomiands. För det resandet ti11 Sverige svårighe-dockär
redovisaterna att heitäckande biid Turist-avsevärda.en

rådet iarbetar denna dei med går påmetod ut atten som
kombinera ti11gâng1iga kä11or.

En samiad bedömning vid handen de utiändska besö-attger
karna oftast frånkommer Norge, Danmark, Finiand, Tyskiand

Storbritannien.och Den vaniigaste boendeformen är över-
nattning siäktvänner,hos föijt camping och hote11.av

1990Under noterades tota1t kraftig minskningsett en- -
resandet ti11 Sverige efter stadig uppgång underav en mer

decennium.än ett Minskningen i frånresandet nordiskade
grann1ånderna mycket kraftigt frånmedan resandet öv-var
riga Iänder minskadeendast margineiit.

Resmönstret får i stort betraktassett fast. Det ärsom
från de nordiska granniänderna och Tyskiand de fiestasom
utiändska besökare kommer.

8.2.2 Turismens organisationer

organisationerTurismens kan deias in i kretsartre -
offentiiga ideeiia organisationer och turistnäring-organ,

samspelDet krävs ett nära me11an dessa o1ika kretsaren.
för turismen ska11 kunna utveckias.att
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invoiverade ioffentiiga oiika tu-rad sättEn ärorgan
Sveriges turistråd enda statligarismen. detär somorgan

rekreationsområdet.uppgifter inom turist- ochenbart har
ingår Detoffentiiga turismen dei.andraFör som enorgan

exempeivis naturvårdsverket och dess förgåiier na-ansvar
turresurshushåiiningen, deisindustriverkets föransvar

frågor småföre-frågor,regionaipoiitiska för rördeis som
så-förDet gäiier högskoiorna,tagsamhet. även som svarar

forskning utbiidning.väi som

nivå statiigapå regionai detLänsstyreiserna utgör organ
infrastrukturfrå-samordnar fiera viktigaför turismensom

regionaipoiitiskfaii turismen viktigI de utgör engor.
åiigger beaktauppgift det iånsstyreisen att detta.

nivå turistrådenregionai regionaiaPå samordnar de en
imarknadsföringsinsatserna. Huvudintressenterdeistor av

turistråden iandsting kommuner. Kommu-regionaia ochde är
inombedriver dessutom omfattande verksamhet tu-nerna en

iokaia turistby-deis direkta typrismen, insatsergenom
deis investeringar drift aniâggningar.råer, ochgenom av

sig campingpiaser, vandrarhem ei-rörakan hoteii,Det om
idrottsaniâggningar ochgästhamnar också bad,ier men om

insatsernarekreationsaniäggningar. kommunaiaDeandra
tiii iandstingens tiiiuppskattas 800 miij ochkrca

turistråds100 miij Sveriges medeikr. Förutomknappt av-
området100 miij naturvårdinomdrygt kr insatser m m.ser

utgifter kostnaden för kuitur-förasTiii statens kan även
institutioner..

påturismenorganisationerna betydeise förideeiia harDe
organisationer viii sti-Deis rörtvå sätt. det sig somom

exempeivisfritid,sina mediemmar aktivaretiiimuiera en
organisatio-PRO, deishandikapporganisationerna eiierL0,

möj-beredaverksamhet genereiittiii attsyftarvarsner
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organisatio-gällaDet kanfritid.rikaretillligheter en
Riks-ochFriluftsfrämjandetSportfiskarna,STF,somner

hembygdsvârd.förförbundet

total-Desvår avgränsa.attbranschTuristnäringen är som
turistnä-attvid handenturistrådet redovisarsiffror ger
årsarbe-115 000medarbetsställen21 000omfattarringen

kr. Upp-miljarderpå 44drygtomsättningharochten en
påvisa denförfinns fog attdetanvänds ofta,giften men

exempelvisSåuppgifterna. äriosäkerhetenmycket stora
personalmatsalar,med förundantagrestaurangnäringen ga-
turistnäringen. Res-iinkluderadm helheti sintukök m

näringen ochinombranschenden störstautgör sva-taurang
15omsättningarbetsställen,9 000för drygt enrar

turistnäringenTillårsarbeten.38 000miljarder kr och
exempelvis detaktiviteter därocksåräknas gruppen

fullt utochtillstatliga stödet teatrar ansesmuseer
turistnäringen.tillhöra

branschvis saknasDäremotorganiserade.Företagen är en
turistnäringen.helabranschorganisation församlande

RRF relativtriksförbund ärresebranschensSvenska en
nâg-organisationen saknasinomorganisation,nybildad men

Sveri-exempelvisbranschorganisationerna,de störreavra
restaurangförbund.Hotell- ochges

utomlandsmarknadsföringTuristnäringens8.2.3

19904 analyseratturistråd i rapportharSveriges en
Underutomlands.marknadsföringsinsatserturistnäringens

milj296 krturistnäringen drygtden svenska1988 satsade
för-tillsyftade attmarknadsföringpå internationell som

inbe-ISverige.besökaturistermå attutländska summan
inklusiveturistnäringoffentligsåväl privatgrips som

turistråd.Sverige
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totaiaDen svarade för 77% deprivata sektorn närmare av
Rederiernamarknadsföringsinsatserna. utgjorde den största

Största SASmiij kr. enskiida145 företagmedgruppen var
18Hoteiikedjorna mi1jmed 48 svarade för drygtmiij kr.

kr.

organisationernas på 67 miljAv insats krde offentiiga
turistråd32 miij förför Sverigessvarade kr,kommunerna

24,5 regionaia turistorganisationerna förmiij kr och de
10,5 miij kr.

rik-Den marknadsföringsinsatsernade störstamarknad som
35%.tades Finiand erhöii 95 milj kr e11ermot som cavar

marknadsföring påI övrigt mestadeis Tyskiand medskedde
38 mi1j Danmark med 32 miljkr och kr.

viaSverigeDet vanligaste att marknadsförasättet an-var
120 44% insat-miij eiiersvarade för krnonser ca avsom

serna.

8.3 Turistrådets verksamhet

År 1975 rekreations-besiut turist- ochfattades om en ny
genomföra poiitiken inrättadespoiitik. För denatt nya

turistrådtvä Sveriges fick i egenskaporganisationer. av
turistfrämjande iverksamhetencentralt för den upp-organ

åtgärdersamordna genomföra förgift pianera, och attatt
Sverige. Samtidigt in-främja marknadsföringen turism iav

pianeringsärskiid beredning och samord-förrättades en
turism rekreation.ning statiiga insatserna för ochdeav
uppgift samordnaRekreationsberedningen fick bi i atta

depianeringenstatiiga insatserna inom den fysiskade
rekreationsomrädena.k primäras
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pianeringsuppgifterDe rekreationsberedningens av-av som
såg pianeringen förts in i detden fysiska har sedermera

1988 påpianeringssystem i och byggerträdde kraftsom som
ipian- och byggiagen, kompietterad med bestänneiser na-

I pianeringssystem,turresursiagen. detta där tyngdpunkten
iigger kommunerna, har iänsstyreiserna roiien som sam-

statiiga intressena.ordnare deav

turistråd 1975Det främsta skälet för Sveriges gjordesatt
fåti11 stifteise eniigt propositionen tillatten var

stånd väsentiigt utvidgat inom turismenssamarbeteett om-
råde meiian iandsting och kommuner.stat,

Genom 1984 turistrådetriksdagens beslut fick roiien ny
samiande organisation offentiiga turist-för den ochsom

rekreationspoiitiken. Rekreationsberedningen iades ochner
ti11 turistrådet iiksom vissadess verksamhet fördes av

naturvårdsverkets uppgifter.

frågorBesiutanderätten i de tiilfördes turistrådetsom
på rådetsdeiegationiades permanent understäiid sty-en

Motivet bireise. säkerstäila myndighets-att attvar a
frånfunktionen hö11s ski1d marknadsföringsfunktionen. Av-

sikten handiäggningen frågor ide vilka deiega-attvar av
tionen besiutande sku11e inom särskiid avdel-skevar en
ning turistrådet.inom

1984 årsDet betonades i statiigabesiut detäven att an-
i första hand skuiie förbättra möjiighe-svaret attvara

marknadsföring. Turistrådetför skuiieterna därmed ha som
huvudsakiig uppgift samordna, stödja och kompietteraatt
turistnäringens marknadsföringsinsatser.egna

Såväi riksdagens revisorer riktatRRV kritikhar motsom
turistrådetden verksamhet bedrivit. RRV sinsammanfattar

såturistrådet tvåkritik det finns grundiäggandemot att
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turistrådet, deiseffektiv vidhinder för verksamheten
splittratrådets ochuppdrag är aiitför brettatt genom

måifått samtiigarådet i föruppdrag verka attattatt
rå-deisturist- och rekreationspoiitiken uppfyiis,inom

deiegationorganisation, meddär arrangemangetdets en
rådet iinjeförsvårat ochför föija konsekventatt ar-en

effektivt.beta

Även turistrådsSverigesriksdagens revisorer granskathar
Riksdagsrevisorernas granskning har begränsatsverksamhet.

turistrådet bidrar tiiiverksamhet atthur sinti11 genom
måien rekreation,de sociala turism ochuppfyiia för en

eniigt ringa be-revisorerna, i mycket gradaspekt som,
RRV.rörts av

turist-riksdagsrevisorernas betänkande konstateras attI
verksamhet på bi-särskilt inriktadrådets inte attvarit

Turistrådet inriktatsociaia måien. har främstti11 dedra
ali-Sverigeturismen i störstaverksamheten att främja

Från inriktningfrån haft starkattmänhet. början ha en
åtgärderenskiidamarknadsföring genomförandeochmot av

spridning kunska-produktutveckiing, uppbyggnad ochhar av
infrastrukturåtgärder betonatsturism för a11a samtper,

eniigt revisorerna.starkare,

turistrådetsförstifteiseurkund bildar basendenI som
måienfinns de sociaiamåiformuiering därverksamhet en

påpekatmarkeras. därefter att tu-särskiit Riksdagen har
sektorfrå-frågorristrådet iyfta och andrabör fram dessa

frågor myndighetskaraktär.dvs avgor,

Turistrådets sig uttryck i piane-verksamhet den tarsom-
marknadsfö-domineratsochringsdokument utfa11 har av-

utveckiingsinsatsernaringsperspektivet. Forsknings- och
kraftigt1986turistrådet inriktningsedan sinändradehar

ökat.
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turistrådetpåpekar interevisorer utvärde-Riksdagens att
målen.förhållande till sociala Viverksamhet i desinrat

turistrådetkritik utvidgas dithändenna kan attattmenar
inte utvärderati strukturplaner, verksamhetsplaner m m

någotsin riksdagen fastställdaverksamhet demot av av
målen. planering utvärdering deDen och sker motgörssom
mål turistrådet Turistrådetssjälvt formulerat. utvärde-
ring projektnivåföreträdesvis på i produktivi-sker och

ntetstermer.

Riksdagens turistrådetrevisorer kritiserar för deatt so-
ciala på rekreation inte avspeglas iaspekterna turism och
turistrådets Turistrådetorganisation. i sin redo-menar
visning målenhur de sociala skall tillgodoses detattav
inte meningsfullt några särskilda organisato-är vidtaatt
riska åtgärder, målenskall leda till de socialaattsom
för turism Turistrådet inriktaroch rekreation uppfylls.

påsig turism för alla inte särskilt påoch svaga grupper.

Vi har inget turistrå-invändaatt mot det resonemang som
det för. turistrådets åtgärder, vi,Däremot borde menar
tydligare målrelateras till riksdag och regering fast-de
lagt, inte måltill de själv formulerar.man

har vårDet inte varit uppgift djuparegöraatt en genom-
gång turistrådets förhållandena. utgångs-interna Somav
punkt våra liggerför förslag dock vissa iakttagelser av
turistrådets långa våraI iaktta-arbetssätt. stycken är

samstämmiga tidigare påpekatsgelser med det som

a måsteLedningsfunktionen bli tydligare. Detta gäller
bl den dubbla ledningsfunktion styrelsena som res-
respektive delegationen Ledningen utlands-utgör. av
organisationen otydlig.är



164

b måste i ti11sam-Sveriges turistråd högre arbetagrad
organisa-intressenter. Vi attmed andra menarmans

turistrådettionen grad prägiasi hög attaiitför av
sjäiv, stimuiera andra.vidtar åtgärder än attsnarare

c måste drivas iångsiktigt. Trots struk-Verksamheten mer
iångsiktiga arbetetpianer prägiasturpianer andraoch

insatser.snabbaav

påd iandstingsförbundetoch harKommunförbundet senare
år i sin r011 medstiftare.passivavarit som

e påAB det sättDotterboiaget har inte utveckiatsResurs
varit önskvärt.som

samhäiisekonomisktturistpoiitiken8.4 Mål för -
perspektiv

operationel-Eniigt ska11 utredningen formuieradirektiven
samhäiispoiitikmå]1a inom den övergripandeför somramen

skaii vidareriksdag iagt fast. Utredningenregeringoch
på turistrådets måiformtiering. Vibeiysa oiika aspekter

perspek-måidiskussionen samhäiisekonomisktvi11 etturse
Pe-perspektiv redovisar nati0na1ekonomentiv. Ett sådant

Sverige detTurismens betydeise förBohm i artikeinter -
ingårperspektivet, i densamhäiisekonomiska tu-avsom

Annoriunda.Längtan ti11 iandetristrådet utgivna boken
några förResonemanget redovisas här strukturerat efter

intressanta aspekteross

a områdensysselsâttningseffekter. IturismensVärdet av
iångsiktig finns det ekonomiska ochmed arbetsiösheten

bidrar sysseisättnings-sociaia skäl samhäiiet medför att
Ävenåtgärder. turisttjänsterproduktionskapande om av
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kan särskilt i viss region, i fjäll-aktuell tvara en ex
ifråga.alternativ Dettrakter, andra komma ärkan även

tilldärför viktigt statsmakterna ställer medelatt om
sysselsättningsskapande åtgärderförfogande pör dessaför

sökasutnyttjas uppfyllerkunna alla verksamheterav som
kriterier smågenerella varaktighet, säsongsvariationerom

m m.

Detta innebär stödvillkoratt skall generellt formu-vara
någonlerade och inte särskild Turistnä-verksamhet.gynna

fårringen med andra ord konkurrera stödet med andraom
pånäringar lika villkor.

turismensb Värdet valutaintäkter. Väljer statsmakter-av
vidta åtgärderatt för importen tillattna anpassa expor-

nivå bör åtgärder någondessa inte riktas speci-tens mot
fik exempelvis turistexporten,typ export, utanav avse

stimulera iatt allmänhet och motverka import iexport
allmänhet. Det finns alltså inga skäl stimulera elleratt
räkna värdet just till turis-för tjänster utländskaupp

föraAtt åstad-kostnadskrävande kampanj förter. atten
långsiktigkomma ökning moti-just turismen kan inteen av

veras.

innebär påDetta att de exportansträngningar görs tu-som
ristområdet måste vägas samhällets generella export-mot
ansträngningar liksom insatser inom andra branscher.

c turismens skatteeffekter. Det hävdas att tu-Värdet av
automatisktrismen upphov till skatteintäk-betydandeger

Detta riktigt delär i den kan sägaster för staten. som
härröra den och indirekt utländ-från skattmoms annan som
ska betalar i Sverige eftersom ärturister exportannan

sådana påintebefriad från skatter. Däremot utgör skatt
i turistnäringen någon statlig nettointäktarbetsinsatser

förutsättning alternativt skulleunder arbetskraftenatt
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haft sysseisättning. Uppgifter häiftenatt änannan om nwr
turismens tiliomsättning går ti11baka i formstatenav av

därför irreievanta.skatt är

d Turistinformation Turistinformazion ti11utomiands. är
dei koiiektivstor nyttighet, dvs nyttigheten en som gyn-

många och be-produktion därför kräver koiiektivavarsnar
i praktiken resursinsatser.s1ut, offentiiga Reklam- och

informationsâtgärder utiänningars viijaför öka attatt
Sverige bör så vinstökningenbesöka ske överstigerlänge

åtgärder. svårtkostnaden för identi-detEftersom är att
viika sådana åtgärderfiera exakt berörs och hursom av

vinster svårtderas påverkasmycket det fördelaär at
Utgifterna åtgärderkostnaderna. sådana ikan därförför

finansieraspraktiken skattemedel.aiimännamed

e Turistinformation i Sverige. Det saknas ski] att genom
förmåpåverkan Sverige.svenskar turista i Däremot kanatt

information utbudet ske.om

f Indirekta konsumentvärden. Utiandsturismen har vär-ett
den information ge1ere11tatt vär-de producerargenom av

bådegä11er förDetta svenskar ochde. för Jtsom reser
får utiänningar hitsvenskar fördeiar ochattsom eserav

informationfår Sverige. effekter ökadDessa deisärom
me11anfo1k1ig förståeise förståeiseökad invandra-och ör

deis ökad efterfrågan svenska produkte.re,

Vad statiigt8.5 motiverar ett engagenang

för turistnäringenMotiven ett istatiigt styrengagemang
den iiksom organi-måien för statiiga turistpoiitiken den

väijs. huvuisakiigensation De anförs ärmotivsom avsom
deis sådanatvå verk-s1ag, genere11a för stitiigärsom

sådanadeis områdetför justspecifika tu-samhet, ärsom
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rism och rekreation. Vi föijande motiv motiverarattmenar
statiiga insatser områdeturismens

Genereiia motiva.

iikhet1. Turismen är exportnäring i med andra nä-en som
nyttaringar har exportfrämjande åtgärder.av

2. Det kan finnas regionaipoiitiska skäi till statiigtett
stöd til] turistbranschen.

3. Turismen har såväibetydeise inom naturresursanvänd-
ningen miijövården.som

4. Liksom inom områdenandra finns statiigtdet in-ett
iångsiktigtresse kunskapsuppbyggnad på turistområ-av

det.

Specifikab. motiv

1. Turismen bidrar både direkt indirektoch tiii profi-en
iering Sverige nation.av som

2. Turismen innebär indirekta konsumentvärden. Dessa kan
materie11a, efterfrågant ökad på svenskavara ex pro-

dukter, e11er innmterieiia, ökad me11anfo1k1igt ex
förståeise.

3. Som 1edett i väifärdspoiitiken kan stödja möj-staten
Tigheterna ti11 rekreation.
Turismen4. är i hög grad nyttighet många.en som gynnar

8.6 godaDen gränsorganisationen

Peter i sinNinai avhandiing Gränsorganisationerhar -
Egenskaper, probiem och utveckiingsmöjiigheter i gränsian-
det privat och offentlig sektorme11an beskrivit tio-ett
ta1 organisationer organisatoriskt och verksamhetsmäs-som
sigt både offentiighar insiag förvaitning och affärs-av
verksamhet. Biand winais bådeexempei finns Sveriges tu-
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Sá grundläggande tan-exportrådet. här kan deristråd och
gränsorganisationen sammanfattas.karna den godaom

organisa-iändamålet allatydligt för1. ärVerksamhetens
och denna ärsamhällsuppgifthartionen. Organisationen en

samspelet med marknaden.utgångspunkten för

Organisationenstydligt.marknaden är2. Samspelet med
ellersig stödDet kanväxla. röraSpelregler kan om

påverka. Oavsetteller aktivtförvaltakonkurrens, att
organisa-det tydligt. Närskallvilket ärmandatet vara

klar-måste detmarknadsaktivitettionen ideltar varaen
gjort varför.

trovärdighet.måste ha3. Organisationen en

instrumentpedagogiskamåste utveckla4. Organisationen
Organisatio-till omvärlden.relationernaför att hantera

förklaraåt återkommandeuppmärksamhet attmåste ägnanen
sitt uppdrag.

avvägningar mellanställs införorganisationen5. När sam-
måste finnasdetmarknadsaktiviteterhällsuppgifter och en

konflik-Reellahur detta hanteras.medvetenhetutbredd om
nivåpå där de kan hante-denmåste förasdärförter upp

måste alltidstyrelsenivå. Dessa konfliktertras, ex
hanteras.

sinförochförfogar över6. Ledningen orga-ansvarar --
sin verk-försådana villkorOrganisationen harnisation.

godtyckligaochstå tillfälligaemotden kansamhet att
fått in-organisationenDet mandatunderhandsinflytelser.

verksamheten.löpandesker i deninteinhoppnebär att

sin kompe-organisationenstödjaskallStyrelsen7. genom
Detsitt kontaktnät.professionellt ochbådetens, genom
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kan frågorgälla verksamhetsidé, strategier och mark-som
nadsaktiviteter.

8. Organisationens styrsystem såbör utformat, attvara
samhällsekonomiska och företagekonomiska sannnnvägningar
kan göras. fårVerksamheten inte utformas så bådaatt de
perspektiven sammanblandas eller fårdetatt selektivena
eller sporadisk uppmärksamhet.

9. Belöningssystemet kompenserar obalanser. Medarbetare
arbetar närmare marknaden har lättare fåatt snabbsom och

tydlig feedback på sina insatser än andra. Denna obalans
kan motverkas att även arbetar langregenom personer som

organisationenin i utåtriktadei den verksamhe-engageras
ten. Pedagogiken i denna åtgärdertyp flerfaldig;ärav
Medarbetaren blir utåt,synlig får äterföringtydlig och
ökad medvetenhet organisationens yttre relationer ochom
arbetsbetingelser.

10. Ledarskapet i gränsorganisation ställer krav,storaen
vilket i den goda gränsorganisationen sigtar iuttryck
insikten särskildaatt insatser för ledarutvecklingom
krävs.

8.7 Irlandsmodellen

Utvecklingen turismen Irland har väckt stort intres-av
I Sverige har i huvudsak två aspekter den Ir-se. ks

landsmodellen uppmärksammats. Irlands sänkning av momsen
på turisttjänster har rönt uppmärksamheten,stor särskilt
sedan på hotell- och restaurangtjänster i Sverigemomsen
höjdes 1den januari 1990. Den andra aspekten Irlands-
modellen är de stora tillsammanssatsas medresurser som.
den tydliga strategin att utnyttja turismen motor isom en
samhällsutvecklingen.
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Irlandsmodellen har denOavsett vad läggs i begreppetsom
turist- resenäring förinspirerat och samlat ochsvensk

åtgärder i riktning.kräva modellensatt

hävstång Irlands struk-Turistsektorn viktig förutgör en
Utgångspunktenturomvandling. samhälle medett högär ar-

samtidigtoch lantbruketbetslöshet ett starkt beroende av
tillverkningsindu-uppvisar inomdet struktursom en svag

Målet så många möjligt syssel-har varit fåstrin. att som
kapital. Turismenmed begränsad tillgång till ärsatta en

sådan arbetsintensiv sektor.en

påsatsning EGsIrlands turism med struk-överensstämmer
turpolitik. Irlands EG avsevärdaomvandling stöds av genom

från fråni första strukturfonden,belopp hand ävenmen
fonden. försociala irländskaden Medan den staten svarar

uppgår 3,010% samlade tillde insatserna caav somca
på 50%.år, EG-fonderna med Nä-miljarder kr fem bidrar ca

på 40%. ir-andelen Denringslivet satsar den resterande
1991 81 miljinsatser till kr,uppgårländska statens ca

Sveriges turist-den förmindre än statliga insatsendvs
råd.

irländska turistnäringen bildatharDen orga-en gemensam
Från satsningen görsnisation. regeringshåll attbetonas
med alla turismen och det är dengemensamt attinomparter

möjliga Som led i detvägen framgång. etttillenda gemen-
bl hållanäringen attansvarstagandet åtar sig a ne-samma

pågår 1989-satsningenunder femårsperiodpriserna denre
1993.

turistsats-har verkställatill uppgift attDet somorgan
Organi-irländskadet turistrådet Bord Failte.ningen är -

såvälhar totalt anställda,sationen 300 re-personerca
vissaBord Failte hargionalt centralt utomlands.ochsom
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vilketbidragsgivning gör attuppgifter samtlagreglerade
irländskamyndighet. Detliknar svenskrådet närmast en

semi-halvofficielltdockturistrådet karaktäriseras som
official.

få så mångaFailte tydligt besöka-Målet Bord är attför -
frånmöjligt utlandet till Irland för därigenomattsomre

Turistrådetvalutaintäkter och arbetstillfällen. harskapa
åtsig inhemska turismen. Deninte i uppgift ägna denatt

påpositiva landet, marknadsföringen utrikes ochsomsyn
produktutvecklingen in-lett till, konner dock denäven

ocksåhemska marknaden till del. Den inhemska turismen har
ökat.

momsnivån påDiskussionen i Sverige hotell- och restau-om
rangtjänster utgångspunktofta sin i de momsföränd-tar

påringar gjorts i åt-Irland. Det hävdas debatten attsom
gärden haft irländskaavgörande betydelse för de fram-en
gångarna på turistmarknaden. Från departementshåll på Ir-
land hävdar inte i stället enskildadetta deutan attman
åtgärderna i turismenhänger total satsningsamman en

EGsdär fonder spelar roll.avgörandeen

inslagDe särskilt intresse Sverigeär för är,som av en-
ligt vår bedömning, strategiska, långsiktigadet och sys-
tematiska förhållningssättet i utvecklaarbetet med att
turismen. turistrådetDen klart avgränsade uppgiften för

att Bord Failte uppföljningsbara,gör har kvantitativa
mål. uttaladeI den och uppgiftsfördelningen mel-ansvars-

intressenter ingårlan olika bl näringenatt tar etta
finansielltstort ansvar.



172

8.8 Internationeiia iakttagelser

8.8.1 Danmark

Med utgångspunkt från bred kringpoiitisk uppslutningen
påbetydeisen genomförs i satsningturismen Danmark enav

turistnäringen. åtgärderSynsätt och nödvändiga för att
stärka turismen särskiitutveckia har iagts ioch fast ett
poiitiskt handlingsprogram.

Den många små näringsidkaredanska näringsstrukturen med
iiknaroch fåtai företag Däremotett den svenska.stora

har turistnäringen organisa-den samiat sigdanska som en
tion Faeiiesråd.Turismens-

Ansvars- intressen-uppgiftsfördeiningen olikameiianoch
Industriministeriet överordnatter är tydlig. har ett po-

påiitiskt Turistråd expertro11Danmarks haransvar. en
Faeiiesrådturistutveckling marknadsföring. Turismensoch

fungerar samarbetspartner motpart.änmer som

ti11Kompiexiteten turismen bi bidragit att skapai har a
två specieiia organisationsmodeiier. är nätverks-Den ena

i oiikamodeiien ti11 stimuiera samverkansyftar attsom
på så ti11konsteiiationer grundför iäggaatt sätt mer

Convention Bureausamiade och varaktiga strukturer. Danish
regionaiasådantär exempei. Den andra modeiien är tu-ett

koordinerarristexportgrupper särskiit ochtiiivaratarsom
områdens intressen, mark-större geografiska främst genom

nadsföring.

från 1988De samiade marknadsföringsinsatserna har ökat
med 57 miij 1991 113 miijdkr ti11 för underatt omsiuta
dkr. Staten marknadsföringsin-för huvudpartensvarar av

medfinansiering Undersatserna, kraven har ökats.men
1991 proportionerna 54%de eftersträvade ochär staten
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medfinansiering 46%. Medfinansieringen knyts till konkreta
projekt aktiviteter.och

Den danska turistpolitiken påverkas till viss del deav
EGs beslut miljö, skatter, dyltransportramar som om 0

Besluten dock inte någonbedöms ha betydelsestörreger.
för utformningen den nationella politiken. EGs konkretaav
former turistsatsningar bedöms mindre intressanta,av som
därför de inte kommersiellt gångbara.att är

Sverige på nivåsaknar nationell motsvarighet till Da-en
nish Convention Bureau, har klart mål,ett avgränsatsom
nämligen få så mångaatt internationella kongresser och

samtkonferenser incentive-resor möjligt till landet.som
Det danska exemplet visar affärsturismatt fördelmed

särskiljaskan från den traditionella ingårturism isom
turistrådsett verksamhet.

8.8.2 Norge

Grundprincipen är turistnäringenatt skall behandlas som
alla andra branscher. Eftersom turistpolitiken ingår som

näringspolitikendel övergripande måletär det atten av
få lönsam näring. Det finns inga målsärskilda socialaen

till turistpolitiken.knutna Frågan har heller inte varit
Det regionalpolitiskaaktuell. inslaget i turistpolitiken

såformuleras att områden fråni landet pekas utsex som
turistisk prioriterade områden.synpunkt

I Norge näringsdepartementethar det övergripande ansvaret
för Ansvaretturistpolitiken. för genomförandet dockär
fördelat på departement.flera Det norska turistrådet
NORTRA nationellthar för marknadsföringett ansvar av
Norge såDet bedöms fåutomlands. angeläget ståndatt till

NORTRAssamplanering verksamhet exportrådmed ochen av
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ambassader att även NORTRA tili utrikesdepartementethör
Hande1savde1ningen. Ytteriigare departement är berör-
da, bi kommundepartementet för infrastruktur-a som svarar
frågor utbiidningsdepartementetoch utbiid-försom svarar
ning och forskning.

Innebörden samordningen marknadsföringsin-de norskaav av
utomiands exportråd, NORTRAsatserna är och ambassaderatt

möjiigai samiokaiiseras.största utsträckning

Ambassaderna i sprida turistin-är uttaiat deiaktiga att
formation. Vikten ocksåframgårturistfrämjande attav av

i Köpenhamn har inrättat reise1ivsattaché vidman en am-
ochbassaden önskar 1ösning fler Ian-motsvarande igöra

ingårVidareder. i aspirantutbiidningdet i UDs ett ut-
biidningsmoment resenäring.turism ochom

frånuttaiatStaten har medfinansiering nä-starka krav
Den k tiiiämpas, vi1ket in-ringen. matchningsprincipens

NORTRA på årsbasis finansieringatt skaii mednebär ha en
5050.statiiga ansiag och finansiering fördeiadeextern

ansiagsframstäilningNORTRAs verksamheterI redovisas de
vi11 genomföra. verksamhetsårets åter-skerEfter s1utman

rapportering bedriven finan-ochverksamhet externom om
siering.

används aktieboiag organisationsform för deI Norge som
ska11regionaia turistrád biidas ochhâ11er att somsom

förankring näringsiivet. Samarbe-stark regionaiaha i det
me11an de regie-regionala organisationerna och NORTRAtet

avtaT.genomras
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a dragNågra8.8.3 gemensamma

i dedragnågravisammanfattaravsnitt gemensammaI detta
och Ir-Danmark, Norgesärskiit studeratviiändertre -

från säregnaden mycketförsökt bortsedockVi hariand.
bidragenekonomiskade storaintarIriandstäiining genom

från EGs fonder;

föregåttsgörs harDe satsningara Strategisk avsomsyn.
på de stat-strategiskaanaiysarbete. Denomfattande synen

poii-iområde finns samiadturismensiiga insatserna
priori-kiaraunderlag förtiskt styrande dokument som ger

teringar.

näringspoiitiskainriktning. Detb Näringspoiitisk syn-
aktiv ochbehovetdominerar. Dessutom betonassättet av

från andra aktö-från iiksomnäringenomfattande medverkan
turismenfrämjaför staten attDe viktigaste syftenarer.

bättresysseisättningen, skapafrämjaatt re-anses vara
betainingsbaiansen.gionai förbättrabaians och

näringsinrik-c turistpoiitiken. DetSociaia måi isaknas
uttaiatsaknas ettdettade turismen gör attsynsättet

måi.sociait

turist-nationeiitd turistråd. finnsNationeiit Det ett
detmarknadsförarád, uppgifthuvudsakiiga är att eg-vars

landet utomiands.na

Sättet knytaturistorganisation finns. atte Regionai
Danmarknivå Iväx1ar dock.regionaicentrai ochsamman

regionaitsjäivständiga ochbehovetbetonasoch Norge av
organisatoriskpåturistråd; Iriand deutgörförankrade en

turistrådet.nationeiiadei detav
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f Splittrad turistnäring. Turistnäringen spiittrad,är
vilket småinnebär många enheter enstakatiiisammans med
större dei iigger iföretag. En stor utveckiingsarbetetav

fåatt ståndti11 bättre samarbete inom näringen.

g aktiviteter.Medfinansiering Medfinansiering skerav
ti11 heit dei iövervägande form aktivite-projekt ochav
ter, a11t Frånframför rör marknadsföring. sidastatensom
formuieras genomgående önskemåi påe11er krav högreom
medfinansiering. fördelning 5050En kan densägas vara
nivån efter.strävarman

h Svag me11an marknadsföring utveckiingsin-koppling och
turistrådensatser. De statliga har utprägiad marknads-en

föringsroli utveckiingsinsatsermedan i huvudsak ochstyrs
turistrådet.utförs utanför
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FÖRSLAG9.

9.1 Försiagens förutsättningar

våra framgår direktiven.Förutsättningarna försiagför av
följandeVi vi11 dock särskiit iyfta fram

1. turistrådDet ska11 framgent finnas medäven ett en
pår011 nationeiia pianet.samordnande det

Måien turistrådet måste tydiigare.för göras

så utsträckning möjiigtTuristnäringen ska11 i stor som
näringar.behandias sätt andrasamma som

iängsiktigt ekonomisktEtt omfattande och enga-mer mer
turistrådetsfrån näringens sida krävs i verkgemang

samhet.

turistrâd, SverigesSamordningen meilan Sveriges ex-
portråd, Svenska institutet utrikesförvaitningenoch
mäste förbättras.

påverkanEGs mäste beaktas.

vi11 kompiettera förutsättningar föijandedessa med

Sveriges turistrádMåien preciseras inom förför ramen
statiigaden turist- och rekreationspoiitiken.

turistrådet in-Ansvarsfördeiningen meiian och andra
turistomrädet måsteinom göras kiarare.tressenter

inomFörslagen skali syfta ti11 ökad samverkan tu-en
regionait, inom näringen.ristnäringen, deis deis
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10. mästeHänsyn till förändringar inomtas de skettsom
olika politikområden grundläggande beslutensedan de
inom turistpolitiken fattades.

Mål9.2 för den statliga turist- och rekreations-
politiken

9.2.1 Generellt

Målen turist-för rekreationspolitiken ioch lades fast
198384145.proposition Målen skulle delsattvara genom

marknadsföringsåtgärder utveckling turistnäringenoch av
förbättringaråstadkomma i bytesbalans, regionalpo-svensk

ochlitiska sysselsättningsmässiga effekter dels ge-m n,
åtgärdergenerella möjligheterna för bredaförbättranom

till påfolkgrupper turism rekreation fritiden.och

turistrådetMålet såför stiftelselrkundenformulerades i
uppgift skulle pla-dess som centraltatt att organvara

samordna och åtgärder för främjagenomföra att tu-nera,
rekreationochrism i Sverige i enlighet med riksda-de av

fastställda målen.gen

vårt uppdrag utgångspunkt för bedömningarnasägsI att en
målen för turistrådet de skall formulerasattbör varaav

operationellt inom övergripande samhällspo-denförramen
riksdag fast.litik och regering lagtsom

utgångspunkt för operationella målformuleraEn att kunna
Sveriges turistrådets målturistråd preciserasför är att

för målen rekrea-statliga turist- ochinom för denramen
tionspolitiken.
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samhällspolitikenövergripandedeniutgångspunkt attMed
belysa hur den över-allmäntvi dockvillfastskall ligga

avsnitt 9.4Imälformuleringen kan utformas.gripande
Sverigesgälla för tu-mål börtillvi deåterkommer som

risträd.

rekreationspolitiken, de formu-ochMålen turist-för som
består två1975 1984, moment.ochi beslutenlerats av

marknadsföringsåt-turism ochutveckla svenskAtt genom
sysselsättningochbytesbalansförbättra svenskgärder

regional frän börjanutvecklingstödjasamt en upp-var
turis-turistrád. Uppgiften enbartSverigesgift för avser

till förbättramedverkaDet andra att attmomentetmen.
till turism ochmöjligheterna folkgrupperför breda re-

ochkreation rekreationsberedningenuppgift förvar en
turismavsåg politikomrädet och rekrea-i helhetdess

tion.

gårkoppling rekreationturism ochDen finns mellansom
tilltillbaks Turistkom-definition lades fastden avsom

1973.mittén in-Då avsågs turism resandemed det som
minst gjordes iochnebar övernattning utanför hemortenen

rekreationssyfte. Utredningeningick inte.Dvs arbetsresor
avsågsdäremot rekreationgjorde den begränsningen att med

fjärrekreationenbart utomhusaktiviteter.och

internationellaEnligt statistiska rekommendationer antag-
ârFN frivilligt bortaturist ärav somna en en person

Syftet vistelsenfrån minst 24 timmar. med ärbostaden
in iprivatresande i arbetet räknasochegalt. Både resor

gelnTuristrådet 24-timmarsre-kompletterarbegreppet.
inne-denäven kan göras över dagenmed turistresaatt om

förflyttning tio mil.bär längre änärsomen

Turistkommitténs definition rekreation endast skeratt-
iinte med vadfjärran överensstämmerutomhus och man-
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dag resande sin fritid.och nyttjandevet svenskars avom
Så vanligaste fritidsresa iär motivet til]aiirat detex
Sverige släkt och vänner.träffaatt

Vidare inslagviktigtett mycketutgör arbetsresor numera
i Samtidigtdet rese1ivet. a11t vanligarebiir detsvenska
med kombination e11erarbetsresor är konferens-ensom av
be1öningsresor insiag rekreation.med av

Begreppet vi1a,har inriktning fritid,rekreation moten
osv;avkoppiing konstgjord uppde1ning meiianvarför en

fjärrekreation respektive närrekreation måste ti11 för
ska11 ihop medatt rekreationsbegreppet kunna fungera tu-

ristbegreppet. så motivenTurism neutrait ti11vidaär att
till underordnat förfiyttningenmedan självaresandet är
e11er i tid det Det finns därförbortovaron är centra1a.

rekreation ian1edning ski1ja begreppen turism ochatt
ihop po1itikom-stä11et tvinga dem iför gemensamtatt ett

råde.

Även turismen a11tmer betraktas nä-det faktum att som en
ring turist-ski11naderna meiian rekreations- ochgör att
poiitik blir större.

Vi må1en iför det stat1iga engagemangetdärför attmenar
måsteturist- rekreationspoiitiken ski1jas. Virespektive

avstår från målendiskutera för rekrea-dock att närmare
tionspoiitiken. eme11ertid rekreations-Vi kan attnotera

ti11gångpoiitik i ti11 hanteras inombetydeise naturen nu
Rekreationspoiitikenför fysiska p1aneringen.denramen

måste också uppgift, viiketprimärt kommunaises som en
framhá11it.tidigare utredningar, bi TUREK, Beho-även a

sådana genereila insatser inom förvet görssom ramenav
väifärdspoiitikenförde1ningspo1itiken och den a11männa är

viktigt insiag i rekreationspo1itiken.detäven ett
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På nivå finnscentral statlig inget samlat föransvar re-
politikområdetkreationspolitiken. till sinEftersom ka-

tvärgående innebär olikaraktär det de delarnaär att av
rekreationspolitiken Påomhand i ordning. depar-tas annan

nivå socialdepartementtemental har generelltett ansvar
frågor anknytning till civil-för med välfärdspolitiken,

folkrörelsefrågor,departementet har för bostads-ansvar
idrottsfrågor utbildningsdepartementetdepartement för och

kulturfrågor. Till samordningför behovet departementalav
återkommer 9.3.1.vi i avsnitt

mål9.2.2 Turistpolitiska

målenDe turistpolitiska våraskall enligt direktiv falla
inom för övergripande samhällspolitik riks-denramen som
dag och regering lagt fast. Samtidigt i direk-formuleras

påtiven målenkrav skall formuleras operationellt.att
Med detta kombinerat samhällsekonomiskagrund med detsom

vi fört i 8.4 vi måletavsnitt förattresonemang menar
den statliga turistpolitiken främjabör att och ut-vara
veckla turismen till i Sverige.och

formuleringDenna det onödigt igör dagensatt, tu-som
ristpolitiska mål, hänvisa till valutabalans syssel-och
sättning. Det finns i första nationellt intressehand ett

att öka till Sverige,resandet varför resevalutaintäk-av
kan måttterna relevant utfallet statli-ett devara av

insatserna. Det inte heller givet ökadär attga sys-en
selsättning inom målturistnäringen i sig. Urär ett sam-
hället synvinkel skall den verksamhet bedrivassnarare som

avkastningen. månden största Enbart i den turistsek-ger
torn den mest lämpade sysselsättning bedrivas.är bör den
Det självändamålinget sysselsättning inomär ha högatt

näringsgren.specifiken
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Måien för regionaipoiitiken miijöpoiitikenoch sedanhar
det beslutet må]senaste turistpo1itikenför tydiigareom
definieras tvärsektorieiia.som

Grundiäggande för regionaipoiitiken den i sinaär hu-att
ska11 integrerasvuddrag a11 statiigmed verksamhetannan

medan statens industriverk ska11 roiiha samordnareen som
statiiga regionaipoiitiskade insatserna. Dennaav an-

svarsfördeining igörs tydligare sambandännu med in-att
dustriverket ombiidas näringspoiitiskttili ett verk.

inom regionaipoiitikenLiksom varjehar samhäiissektor
ålagts miijöhänsynatt ta i sin verksamhet. Fiera iänder

må]sådana inskrivnahar i sin turistpoiitik. Det rim-är
läggaIigt denna påatt turistpoiitiken. Frå-restriktion

fåtthar ökad aktuaiitet i samband med ett svensktgan
tiil EG.nârmande

Något uttaiat, specifikt måiregionaipoiitiskt elier mi1-
jömåi inom turistpoiitiken, vår meningdärmed eniigtkrävs
inte.

måiensociaia harDe uppmärksammats.särskiit I samband
riksdagens behandiing propositionen 198384145med av un-

kuiturutskottetderströk i principatt a11avikten av
bereds möjiighet de]medborgare de värdenatt ta av som

i Sverigeturismen dekan och att kan utnyttja sinerbjuda
sådanaifritid former och önskar. Det är sär-ensom var

angeiägetskiit oiikaatt sätt desamhä11et gör svagast
stä11da och deiaktiga iindividerna de rekrea-grupperna
tionsmöjiigheter Sverigeinom har. Samhäiietsturismensom

på rekreations- turistområdet måsteinsatser och utformas
kan kommaså de bidraatt godo och ti11 min-alia ti11 att

existerande ekonomiska hindersociaia förska att ut-och
de rekreation inyttja finnsför ochturismresurser som

Sverige.
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såmåietsociala deattturistråd formuierar detSveriges
folkgruppersbredaska11 förbättrainsatsernastatiiga

rekreation.turism ochti11möjiigheter

områdenaturistrådet vidtagit omfattar kun-åtgärderDe
vägied-produktutveckiing, information,skapsutveckiing,

försöksverk-distribution, resuitatuppföijning ochning,
samhet.

deiegationen,I försöksverksamheten, hanteras av-avsom
samhäiisresur-medei b1 för bättre samordnasätts atta

ti11tiiigängiigheten utbu-utbiidning, ökaförbättraser,
aktiviteterutveckia bredaför ski1dadet samt attgrupper

varit intresseorga-har främstoch Mottagarearrangemang.
turistorganisationer,nisationer, kommuner och regionaia

fåttprivata företag har stöd.ävenmen

måien må]framhåiier sociaia dessaRRV beträffande de att
möjlighetersyftar ti11 förbättra breda foikgruppersatt

turism breda foikgrupperti11 och rekreation. Med avses
Utgångspunkten därmedde är när-oftast svaga grupperna.
Åtgärder områdetfördeiningspoiitiskt. inom oftaärmast

åtgärder utanförgenere11 karaktär, och omfattar ävenav
gäiierför turist- rekreationspoiitiken. Dettaochramen

ti11 fritids-o1ika möjiighetert ex resurssvaga gruppers
sysseisättning.

rekreationsom-RRV vidare inom turist- ochkonstaterar att
många ti11rådet aktörer verksamhet syftar attfinns vars

möjiigheterna foikgrupper til] turismför bredaförbättra
rekreation. De RRV kommuner,och aktörer närmast äravser

såsomideeiia organisationer Svenska Turist-iandsting och
foikgrupper möjlighet ti11föreningen. Att breda re-ge

frågapå fritiden RRV primärt förkreation vara enanser
föresiårorganisationer. RRV bakgrundenmot den attdessa
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turistrådet skaii ha bredainte uppgift förbättraattsom
foikgruppers ti11 rekreation.möjiigheter turism och

När turistrâdetsriksdagens revisorer granskar verk-hur
sociaia mâiensamhet bidrar ti11 de turism och rekrea-för

turistrådetstion insatser. revisorernasinte Iaccepteras
betänkande turisträdets inteatt verksamhetkonstateras

på måienvarit inriktad att bidra til] sociaiasärskiit de
för rekreation. Rådetturism inriktathar främst verk-och

Sverigeturismsamheten på främja allmänhet.i störstaatt

Siutsatsen turistrådetriksdagensen1igt revisorer är att
inte särskiit förarbetar tu-utansvaga snararegrupper
rism exempei påför Som detta bi kampanjena11a. nämns a
Sverige fantastisktUpptäck Sverige.är

Riksdagens såväirevisorer resuitatanaiysenattanser som
budgetprocessen sin heihet turistrådetsi beträffande ar-

frågorna så,bete sociaia bör förmed de utvecklas att det
riksdagen frågorb1ir möjiigt stä11ning ti11att ta röran-
de mâien. Exempel på frågorde sociaia behöver be1y-som

dåiigte11er Sverigetu-är det bra med ökadärsas om en
rism, hindren o1ika socia-för människor och degrupper av
1a konsekvenserna markutnyttjande turismför ochav re-
kreation.

Vi uppfattningdeiar RRVs de insatseratt bör görassom
för foikgruppers tiliförbättra breda möjigheter tu-att
rism åtgärderrekreation oftast genere11och är karak-av
tär och fa11er turistpo1itiken.därmed utanförsom

påpekarRRV breda definie-vidare folkgrupper oftastatt
Såsvaga folkgrupper. exempeivis riksdagensgörras som

Turistrådet målenrevisorer. tolkar sociaia turismde som
åt a11a. A11a toikningarna inom det uttaiande somryms
riksdagen 1984.gjorde
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påpekasDet skall dock riksdagens uttalandeatt avser sam-
Såhällets insatser i turistrådetstort. har intet ex

några möjligheter bidra till minska existe-att attegna
rande sociala och ekonomiska hinder.

återkommerDen k hinderproblematiken i debatten tu-s om
rismen. Flera utredningar 1970-under 80-taletoch pekar
på åtgärdernade generella viktiga för kunnaattsom un-
danröja hinder för turism. Det frånhar sig alltrört om
sänkt arbetstid till semestersubventioner eller fonder för
markförvärv. iKraven har hög grad riktats Sverigesmot
turistråd inte åtgärderhaft möjlighet vidtaattsom av
den typen.

Vi turistrådetdäremot att kan fram kunskaptamenar som
belyser hinderproblematiken. Statsmakterna iskulle t ex

få frågansyfte påbelyst kunna läggaatt uppdrag turist-
rådet kontinuerligt följa och redovisa i Sve-att resandet
rige, vilka inte På såoch varför. sättgrupper som reser

riksdag fåskulle regering och early-warning-kunna ett
på.system Möjligheten åtgärdertillatt för attreagera

hantera ekonomiska institutionellaoch hinder ocksåligger
inom statsmakternas ram.

målI det övergripande vi föreslår att främja och ut--
veckla turismen till och i Sverige inryms åtgärder som-

målensyftar till att.de sociala bådeuppfylls, i bemär-
åtkelsen turism alla och insatser särskiltför utsatta

1Därför behövs inte något särskilt socialt målgrupper. an-
måleni för turistpolitiken. Bl de sociala målenges a

bör kunna bevakas inom för utvecklatett departemen-ramen
avsnitt 9.3.1.talt samarbete
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Samhällsorganisationen9.3

på sådantmåstesamhälleliga insatserna utformas sättDe
gäller delsde kompletterar Dettavarandra.att ansvars-

ideel-fördelningen landsting ochmellan kommun samtstat,
fårorganisationer i statligt stöd förla den del de att

olika statligabestämd mellanutföra uppgift, dels or-en
ansvarsfördelningen inomGrunden för den redovisadegan.

turistpolitiken sammanfattningsvis dennaär

a Regeringskansliet samordning insatserför somavsvarar
9.3.1.vikt för avsnittturismenhar stor

målenb generella inom för deskall fullgörasDe ramen
industriver-harmyndigheter det generella ansvaretsom -

naturvårdsverket, regiona-länsstyrelserna,ketNUTEK, de
avsnitt 9.3.2.utvecklingsfonderna, högskolornala

âvilartill Sverigec för resandetAnsvaret att främja
turistråd. Turistrådet utförligtbehandlas iSveriges

9.4-9,6 9.8.avsnitten och

inom kräver delvisd Samarbetet exportfrämjandet nya sam-
turistråd, institutetmellan Svenskaarbetsformer Sveriges

9.7.Sveriges exportråd avsnittoch

regio-hand sinaoch landsting,e i förstaKommuner genom
turistråd, turis-främja utvecklaochnala för attsvarar

Sverige. En regioner underlättari i störresamverkanmen
avsnitt 9.3.4-9.3.5.arbetedetta

främja i Sverigeturismen spelarf attFör och utveckla
avsnittorganisationerna viktig rollideellade en

9.3.3.
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landstingrekreationspoiitiken kommuner ochhar ettInom
organisationer. Påidee11amedtiiisammansprimäransvar

ettmyndighetsnivå naturvårdsverket in-harcentrai ansvar
avsnitt 9.3.2. Be-fysiska pianeringendenförom ramen

avsnitt 9.3.1.departementai samordning ökarhovet av

Departementai nivå9.3.1

bådeviss samordning oiika inom turist-En insatser ochav
turistrâdetsrekreationspoiitken sker i inom fördag ramen

tidigare påpekats bidrardelegation. Som förekomsten av
turistrådetsdeiegationen tili spiittra verksamhet,att

på Samord-b1 beroende skilda besiutsstrukturerna.dea
på nivå.ningen departementaibör därför i högre grad ske

Ett f1erta1 departement insatser syftarförsvarar som
ti11 turistpoiitiken.genomföra statliga I direk-att den

påtalastiven bristande Sverigesden samordningen me11an
turistrâd, under industridepartementet, ochsorterarsom
exportrådet och Svenska institutet, hör hemma undersom
utrikesdepartementet. miijödepartementetEn samordning med

mån miijöfrågorbiir viktig i tydiigare iden markeras tu-
frågorristpo1itiken utbiidningsdepartementet imedsamt

utbiidning turistomrâdet.rör och forskning inomsom

En samordning inommotsvarande kan komma krävasatt re-
kreationspoiitikens område. De departement berörs ärsom
delvis turistpo1itiken.andra för berördaän Närmast är

foikröreisefrâgorsociaidepartementet, civiidepartementet
frågor, turistfrâ-kommunaia industridepartementetoch

gor, idrottfrågor utbiidnings-bostadsdepartementet och

frånVi avstår i detaij fråganbehandia huratt re-mer om
geringen kansli organisera sig ioch dess bör dessa sam-
ordningsfrågor.
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myndighetsnivå9.3.2 Statiig

iångtturistnäringen så möjiigtEn utgångspunkt attär
in-näringar. Detpå sätt andraska11 behandias samma som

industriverketNUTEK,myndigheternebär biatt na-soma
konsumentverketturvårdsverket, arbetsmarknadsstyrelsen,

högskoior,konkurrensverk iiksomoch ochpris-statens
frågorutveckiingsfonder,länsstyreiser handharoch som

respektive i dessaperspektiv. Det ärturismen sinarör ur
på uppgif-deis oiika myndighetersfa11 visaviktigt att

och ansvarsfördeining.samarbetsformerter, deis

påiStatens har dag det centraia ansvaretindustriverk
regionaipoiitiken.myndighetsnivå näringspoiitiken ochför

ingå iFrån år SINDs denkonner uppgifter attden 1 juii i
NUTEKs Inommyndighetens uppgifter.näringspoiitiskanya

uppgifter rörföijande områden den myndighetenhar somnya
turismen.

regionaipoiitiskta beslut. BesiutRegionaipoiitiska om
på myndighetsnivå SIND e11ermotiverade fattasinsatser av

remitteraried i sin beredningiänsstyrelserna. Som ett
ei-ti11 sakkunniga myndigheterSIND yttrandeärenden för

bådeska11inom oiika sektorer. I dag1er organisationer
investering-SIND remittera ärendeniänsstyreisernaoch om

turistrådet. SIND.ti11 Detta görinom turistnäringenar
några ärenden. Det-remitterar sä11anLänsstyreiserna dock

då iänsstyreiseärenden kan ha01yck1igt storta är även
turistiska infrastrukturen.betydelse för den

sinavidsamarbetsformen NUTEK,Den framtida bör attvara
tiiiremitterariänsstyreiserna, ärendenbeslut, iiksom

turistrådet då sina synpunkteri uppgift iämnahar attsom
turis-främja utveckiasin uppgift ochbakgrund attmot av

men.
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b Utredningsinsatser. SIND har i dag ro11en utred-som
Ävenningsorgan åt regeringen, påbl turismens område.a

NUTEK kommer att ha utredningsresurser. Det därförär en
fråga regeringenför vilkenatt avgöra utredningsorganisa-
tion den vi11 aniita den naringspo1itiska myndigheten,-
turistrådet e1Ter stabsmyndighet.en

c Forsknings- utveckiingsfrågor.och fårNUTEK tiil upp-
gift vissaatt göra genereiia studier Tiksom näringsiivs-
projekt, kan beröra turismen. Någon FoU- verksamhetsom

direkt turismens områderör finns i pådag inte SIND.som
Detta gör iatt det dagsiäget finns behov Sve-ett attav
riges turistråd samordnar och initierar utveckiingspro-
jekt, sedan drivs andra.som av

d Stödet ti11 småföretagare år uppgift NUTEK. Ifören
frågordessa samverkar med utveck1ingsfonderna. Vissaman

utvecklingsfonder har särskiit utveckiade rik-program som
sig tiT1 småföretagaretar inom turistbranschen. NUTEK

fåkommer att regeringens uppdrag utarbeta utbiid-att ett
ningsprogram för fort- och vidareutbiTdningsinsatser rik-

ti1Ttade små och medeistora företag inom turistsektorn
samt att stödja utveckiingsfonderna i så-genomförandet av

utbiidningar.dana

Naturvårdsverket har primärtett för rörligadetansvar
friiuftâiivet enligt NRL.naturresursiagen Turismens
intressen finns intedock må1.uttryckt nationeiitettsom
Det dockkan noteras att de i NRL angivna områdena av
intresse det rörTiga friluftsiivetför i aiimänhet aven
har turistisk betydeise. Länsstyreisernastor har koor-en
dinerande ro11 eniigt p1an- och byggiagen NRLsamt genom

skaT1att den samordna de statiiga sektorsintressena i
piansammanhang.
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naturvårdsverketBeträffande framtida uppgifter isägs en
SOU Naturvårdsverketssärskild utredning 199132 uppgif-

organisationoch Vi verkets arbete medter attanser
friluftslivsfrägor bör prioriteras till beakta ochatt
främja friluftslivets intressen i samband med verkets ar-
betsuppgifter på miljöområdet,enligt lagstiftningen i

dåhandförsta naturvårdslagstiftningen. Friluftslivsas-
bör bl bildandetpekterna i samband med ochväga tungta

nationalparkerskötseln liksom näroch naturreservatav
information åtgärdergäller fördet andra att ökaoch

tillgängligheten sådana områden.för till Ver-allmänheten
vidare särskiltbör även fortsättningsvis haket ett an-

urvalet områdenför och avgränsningen är avsvar av som
förriksintresse friluftslivet. det friluftsli-När gäller

övrigt böri främjande,allmäntvet för ettansvaret mera
närrekreationsfrågorkampanjverksamhet, principim m

andra huvudmän organisationer, stif-falla ideellasom
påoch kommunerna.telser

i naturvårds-instämmer dettaVi och attmenarresonemang
fårdärmed instans påverket uttalatett ansvar sommer

nivåcentral för rekreationsfrâgorna.

FörutomHögskolorna. utbildning vid deden tre tu-som ges
risthögskolorna bedrivs forskning. Till turisthögsko-viss

Ävenfinns särskilda inom förlorna institut knutna. ramen
vidforskningen bedrivsandra och högskoloruniversitet

forskning med Sá exempelvisanknytning turismen. hartill
iprofessur nationalekonomi inriktning turismmed moten

rekreation innrättats universitetet i Umeå.och vid Avväg-
mellan olika samhällsområdens forskningsinsatserningar
forskningspolitiskai propositioner.görs

Turistrådet bör kunna förmedlare forsk-fungera avensom
ningsidéer utgångspunktoch formulera forskningsbehov med

speciella rådfunktion. särskilt för utveck-sini Ett
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områdenabåde inom kompetens-uppgifteriingsfrågor med
turistrâ-finnas vidkunnaforskning börochförsörjning

anknytningpå ie11ergörsUtveckiingsinsatserdet. som
utveck-med dedärigenom stämmashögskoior kanti11 av

låterturistrådet eiiersjäivt genomföriingsprojekt som
på forskningenSom kravstäiiareregi.igenomföra annans

specifikaro11viktig denturistrâdet speiakan genomen
besitter.kunskap man

regionalt för fiera sek-harLänsstyreiserna ett ansvar
pianfrå-turismen,torsfrågor främstbetydeise förstorav

Länsstyreiserna bevakarregionaipoiitiskt stöd.ochgor
turistiskbetydelseandra intressen haräven syn-som ur

kuiturmiijöfrågor, iands-exempe1vis bevarandevinkei, av
några bidrarbyggnadsminnesmärken I iänskapsbiid, m.m

turistrâdets finansie-iänsstyreisen ti11 det regionaia

ring.

viktig regio-för deLänsstyreiserna därmed partutgör en
På nivåturistråden. kan därför skapasnaia regionai en

myndighetsuppgifterarbetsfördeining meiianfungerande
och främjandeuppgifter.

9.3.3 organisationerIdee11a

antingen syfta tiiiBidrag ti11 organisationer kanidee11a
någontiliorganisation i heihet eiierstödja dessatt en

utgår ti11på idet stöd dagdei, exempel detta är som
Turistföreningen b1 gästhamnar.Svenska och som a avser

organisationer byg-väsentiigt deDet attär somengagera
såväiidee11t inompå friviiiigt ochett engagemangger

turistområdet speiar sedanrekreationen. Inomturismen som
vik-Turistföreningen viktig ro11. EnSvenskasekeiett en

speiar såsom Svenskaorganisationerandratig ro11 även
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Skidsä-koloniträdgárdar fritidsbyar ochochförbundet för
åtnjuter i ettorganisationer dagkerhetsrådet. Dessa

Itill turismen.för anslagetstatligt inomstöd ramen
inomturistrådet organisationermedandra fall samverkar

komfattning detAv ärprojekt. störstför olika sramen
Cykelfrâm-blförekonnmr medLoprojektet. ävenSamarbete a

jandet Sportfiskarna.och

förtvåknutet referensgrupper,Till turistrådet finns en
förfolkrörelsekaraktär samtintresseorganisationer enav

organisationer.ideella

defolkrörelserna ochsjälvklartDet naturligt och attär
roll inomväsentlig tu-spelarideella organisationerna en

organisa-rekreationssektorn. Den verksamhetrism- och som
syf-huvudsakligen verksamhettionerna bedriver somavser

stimuleraSverige, antingen attitar till turism genom
handi-LD,exempelvisaktiv fritid,medlemmarna till en

beredagenerelltPRO, elleroch attkapporganisationerna
exempelvisfritid. gällerrikare Detmöjligheter till en

FriluftsfrämjandetSportfiskarna,STF,organisationer som
hembygdsvârd.och Riksförbundet för

tillmedlemmarstimulera sinavillorganisationerDe som
påväljafriheten självamåste ha attfritidaktivareen

insatserprioriteraliksomvill verka attvilket densätt
insatser.rekreation andrainom turism och mot

möjlighetervillgenerellt beredaorganisationerDe som
fall bredarei flera ettfritid hartill rikare per-en

iturism. Det är ävenenbartpâ verksamhet änspektiv sin
sittväljersjälvorganisationenviktigtfall attdessa

organisationenmån finner attI den statenarbetssätt.
uppgift kanviktigfrån synpunktsamhälletsförsvarar en

bidrag.stödjasorganisationen genom
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vårDe ideella organisationernas roll enligt meningbör
mångastärkas. Eftersom organisationerna bedriver typer av

bidrag vissa insatserverksamhet bör bedömsavse somsom
viktiga synvinkel utvecklasärskilt samhällets för attur

till möjlig-turismen liksom för stimulera förbättradeatt
till rekreation.heter breda folkgrupper turism ochför

9.3.4 landstingKommuner och

offentligaKommunerna för del de samladestorsvarar en av
turism 800 miljutgifterna för och rekreation. Av de drygt

på gårkr turism rekreationkommunerna satsar ochsom un-
gefär till turismen medan resterande insatserhälften av-

huvudsakligen anläggningar ochser arrangemang.

på uppgårLandstingens satsning turism rekreationoch to-
till 100 milj hälf-talt knappt kr. Av detta ungefäravser

bidrag till regionala turistråd.ten

nivåPå Svenska Landstings-central är kommunförbundet och
turistråd,stiftelsebildare i Sverigesförbundet dock utan

någraskjuta till medel. I sin medstiftareegenskapatt av
båda intehar de förbunden varit särskilt aktiva under se-

år. turistrådsSveriges regionalakontakter med dennare
nivån huvudsakligenoch lokala sker via de regionala tu-

ristråden.

område iInom turismens verkar kommunerna lokal turistin-
formation. I alla turist-kommuner harstort sett en egen
byrå. infrastruktur miljö villGenom skapa god ochatt en

till Såväl kulturinstitutio-locka besökare kommunen.man
fritidsanläggning drivs i regiofta kommunal ochner som

turistsynpunkt. driver finan-har Kommuner ellervärde ur
sierar campingplatser, hotell och vandrarhem.även
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uppgifterna huvudsakligen lokal karaktär.De nämnda är av
information detgenerellt intresse dockAv attärmer om

såmöjligheter i spridsutbud och de finns kommunensom
ocksåeffektivt möjligt. finnas behovDet ettkan avsom

Somsamordning mellan kommunerna.turistinsatseraven
informationsutbyte fungerar i deför samordning ochforum

fall turistråden.flesta de regionala

alla i flesta län kom-landsting, de ävenI stort sett och
turisträden.involverade Tu-är regionalai demunerna,

ristråd finns i varje i vissa fall samarbetarlän, man
eller landskapsvis. Däremoti mindredock fasta formermer

ambitionsnivân.arbetssättetväxlar kraftigt liksom

turistråden ellerregionala vanligen i stiftelse-drivsDe
pågåraktiebolagsform. En friare organi-utveckling mot

från nämndförvaltning eller ideellsationsformer före--
till stiftelse, från till bolag. Landsting-stiftelsening

har varit i oförändrat,anslag det året stortsenasteens
från näringen ställsökade krav medfinansieringmen -

i fastare former.helst

Regionalt9.3.5 samarbete

regionala turistråden i förstai dag hand förDe svarar
marknadsföring regionen.av

bilda verkar över ettatt turistregionerVärdet somav
område påtalatslandskap harän länett eller ettstörre

håll. sinflertal regioner skulle hu-från ett Dessa som
regionensvudsakliga uppgift marknadsfö-ha samordnaatt

Sverige Förpå närmarknader. kommuner ochi ochring andra
påinnebär rationellarelandsting ettregionerna att man

turistråd innebärSverigesmarknadsförakansätt sig. För
starka samarbetspart-skulle få ochfåtalattdet ettman
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turist-Sverigeutvecklamed attarbete somi sittners
vidare attdetturistrâd innebärSveriges manFörland.

marknadsföringenförsamarbetspartners avregionalafår
innebärutlandskontorturistrådetsFörutomlands.Sverige
finnerregionerdemeddirektarbetakan manattdet man

intressanta.mest

regionala tu-debildatsorganisation harEn avgemensam
erfarit attVi harlänen.nordligasteristråden i fyrade
diskussionerpågårSverigeSydöstraochVästsverigeiäven

Viorganisation.regionalamotsvarandebildandetkring av
lösningarorganisatoriskadeerfaritvidare att somhar

olikamellanväxlaattsannolikhet kommerallväljs med
förut-styrka eftersommåstelandsändar. Detta som enses

växlar.gradi högverksamhetturistiskförsättningarna

denmeddrag gemensamtharturistregionerBildandet av
bildatill attsyftarpågår i ochNorge somprocess som

organisationderasstyrningNågon närmareregioner. avsex
bildatshittillsbåda regionerhar deinte. Docksker som

åtmin-näringslivregionensaktiebolag, därformenhaft av
nivåncentralamed denSamverkanhälftenägare.stone är

ansvarsfördel-ocharbets-avtalNORTRA sker omgenom
ning.

DenDanmark.praktiseras iangreppssättdelvis annatEtt
och byggerflexibelbetydligtorganisationen ärdanska mer

på etable-delsturistexportgrupper,på bildandedels av
uppgifttillharTuristexportgruppernanätverk.ring av

områ-geografisktstörrekoordinera ettochtillvarataatt
grundfinansierasVerksamhetenmarknadsföingsintresse.des

någonintesinsemellanGrupperna harlän.ochkommunerav
karaktäriseras attindelning, utangeografiskstrikt av

Dan-ärDessafrån viss ort.utgårverksamheten grupperen
vidsamarbetspartnersTuristråds viktigaste genom-marks

på utlandet.marknadsföringskampanjerförandet av
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Vid sidan turistexportgrupper danska bidragstatenav ger
till bildandet nätverk. Detta samarbete är avsett attav
fungera långsiktigpå kommersiell, basis. Nätverken kan

horisontella bildande hotellkedjor ellervara av- -
vertikala utveckla ort turistdestination. De kanen som-
också syfta till skapaatt kombinationer tnya ex-
transportör-hotell. Nätverken syftar primärt till att
stärka inom turistbranschen.strukturen

Vi väsentligtdetatt är att den regionala organisa-menar
tionen för marknadsföring Sverige hemmamarknadenav

påsamt stärks.närmarknaderna Denna marknadsföring är
dock primärt regional uppgift, i dag i huvudsaken som
ávilar turistråden.de regionala Samarbete över större
geografiska områden län dåän sker intressen-de regionala
terna finner motiverat.detta De regionala behoven skall
också styra i vilka former samarbete Eftersomsker. det år
viktigt nivånäven för den centrala regionalaatt den
strukturen bildandetbörstärks regionala ellernätverkav
fastare regionaltformer samarbete över länsgränsernaav
inledningsvis stödjas.

Inom för anslag tillett turismen bör statenramen reser-
medel för att stärka den regionala Bidra-samverkan.vera

skall syfta till att stärka den turistiska produktut-gen
vecklingen främjaoch den regionala marknadsföringen i
Sverige och andra närmarknader.

En samverkan turistrådetmellan och regionala turistorga-
nisationer, bl marknadsföring, samordning ocha om pro-
duktutveckling, viktig. Ettär uttalat samarbete börmer
ske i de fall turistrådetdär finner det angeläget.
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Mai turistrådSveriges9.4 för

rekreationspoiiti-1975 års proposition biI sades atta
såväimåste från sociaia ekonomiskabedrivas ut-ken som

gångspunkter. Rekreationsberedningen inrättades för att
turistrådrekreationspoiitiken. Sverigesbi samordnaa

rationalisera för-uppgift stimuiera ochfick bi i atta
säijningen och rekreationsresor. Försemester- attav
åstadkomma samordning, deis meiian kommunerna,bättreen

turistrâdetskuiiedeis meiian och kommunerna ut-staten
tiiihandahåiia produktutveckiing,veckia och kunskap om

sägrekreationsberedningenmarknadspianering Medanm m.
perspektiv sågrekreationen fritidspoiitiskt tu-ettur

ristrådet rekreation näringspoiitisktturism och ettur
perspektiv.

perspektivbåda 1984 rekreationsbe-sammanfördesDessa när
turistråd.Sverigesredningen fördes medsamman

turistrâdet 1984de faststäiidesNär stadgarna förnya
i samord-det uppgift centrait pianera,attgavs som organ

åtgärder främja turismoch för ochgenomföra att re-na
kreation i eniighet riksdagen fast-Sverige i med de av

måien. åiigga turistrådetstäiida särskiltDet ska11

marknadsföringsåt-utveckia turismen ochatt att genom-
förbättra sysseisättning ochgärder bytesbaians,svensk

stödja regionai utveckiing samt

bredamedverka-ti11 förbättra möjiigheterna förattatt-
tiii turism och rekreation.foikgrupper

turistrådet heiainnebär verksamtDetta att är övermandat
och rekreationspoiitiska arbetsfäitet. Detdet turist-

turistrådetsska]1 förstaatt den strecksatsenobserveras
uppgift området turism medanursprungiiga enbart avser
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den andra frånstrecksatsen början rekreationsberedning-
uppgift såväi turism rekreation.ens avser som

Både RRV riksdagensoch revisorer har pekat svårig-de
heter detta spiittrade uppdrag innebär.

Utgångspunkten för RRVs försiag är Sverigesatt turistråd
ska11 bedriva verksamhet ingen bedriver eiier isom annan

rådetvilken kan utnyttja sina komparativa Rå-fördeiar.
dets huvuduppgift bör att, med producenternas intres-vara

utgångspunkt utifrånoch ett nationeiitsom perspek-sen
såsomtiv, sektorsorgan främja ökning turismen ien av

Sverige. Turistrådet bör verka för samordning vad gåiier
såväi produktutveckiing marknadsföringoch uppbyggnad,som
utveckling och spridning Somkunskap. sektorsorgan börav
rådet dessutom i ett producentperspektiv bevaka och främja
turistiska intressen i samhäiispianeringen i Genomstort.

verka för ökadatt turism Sverigei främjas strävan atten
förbättra svensk bytesbaians varför denna deiuppgift kan

anserutgå. Vidare RRV rådets uppgiftatt förbättraatt
sysseisättningen, stödja regionai utveckiing och verka för

förbättraatt breda foikgruppers möjiigheter ti11 turism
rekreationoch skapar rådetsiprobiem verksamhet och

primärt bör frågor organisationer.för andravara

Riksdagens revisorer turistrådets verksamhetatt ärmenar
definieraddåiigt i De aiimänna måienstadgarna. för tu-

rism och rekreation biandas med turistrådets sär-samman
uppgifter.skiida Samtidigt framstår det, eniigt riksda-

revisorer, turistrådet ståatt ska11 för aiiagens som
samhä11e1iga insatser turismbeträffande och rekreation.

Turistrådet åtski11igahar gånger pekat svårigheterde
spiittradeden måibiiden förmedför verksamheten.som

turistrådetSjåiv har målenomformat ti11 främjande-ett
måi. Det ska11 observeras turistrådet i strukturpia-att
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någon samlad utvär-gjortinteverksamhetsplaner m mner,
riksdagendemotverksamhetenbedrivna avdendering av

självtmål rådetdemotPlanering skermålen.fastställda
formulerat.

följande199091budgetåret somregleringsbrevet angesI
turistråd skallSverigesturistrådetmål förform aven

olika insat-samordningåtuppmärksamhetsärskild avägna
därvidskallTuristrådetrekreation.ochturismförser

myndig-berördaandranäringslivet ochmedockså kontakti
förinsatsernasamordnafl sökaorganisationerheter, m

främjaSverige samttilli ochturismutveckling sam-av
Turistrådetlokalt.regionalt ochutvecklingordning och

198788 ettbeslutriksdagensockså enlighet medihar
rekrea-ochturist-målen försocialadeför attansvar

fullföljs.tionspolitiken

intressenturismensturistrådet skall bevakaRRV attmenar
riksdagensställerdettaproducentperspektiv. Motettur

ärdetVi attkonsumentperspektiv.revisorer ett menar
turistrâdetskringföra ettofruktbart upp-att resonemang

mellanskillnadgrundläggandeEnigifter dessa termer.
ibredden tu-ärrevisorersoch riksdagensRRVs resonemang

vill tu-revisorerriksdagensristrådets uppdrag, där ge
rekreationspolitiken.inomristrådet viktig roll ävenen

ifördelar med attfinns storadetVi attdäremotmenar
turistrådet uppgifter.stället begränsa

9.2,kapitelidiskuteradessamhällsmålenövergripandeDe
turistpolitiken börmålet förkonstaterades attdär det

Sverige.itill ochturismenutvecklafrämja ochattvara
föruppgifterviktigavi visat att9.3 harkapitelI

änandramål primärt falleruppfylla detta organatt
uppgiftenexempelvis attSåturistråd. fallerSveriges

lokalahand denSverige i förstaturismen inomfrämja
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och nivån, i månregionala dvs den främjandet är en upp-
gift för sektornoffentliga frågaden är det för kommu-en

landsting regionala turistråd.ochner,

Vi föreslår turistrådets mål skallatt formuleras ettsom
främjandemål

Sveriges turistråd skall verka för tillökat resandeett
Sverige.

Turistrådets turistområdet. Må-verksamhet begränsas till
let till Sverige,är resandetatt öka vilket innebär att
uppgiften turismenfrämja inom landet bortfaller. Dockatt
skall turistrådet stimulera framtagande turistprodukterav
i landet, såvälvilket utländska besö-konner svenskar som
kare till Verksamheten också såtillvidagodo. breddas att

såväl fritidsresor iansvaret samband medavser som resor
arbetet, konferenser och incentive-resor.t ex

Genom formulering verka för turistrådetbetonas haratt
huvudsaklig uppgift till åstadkommeratt andraattsom se

insatser för främja Sverige.ett ökat resande tillatt
Rollen idé- kunskapsförmedlareoch betonas därmed.som

Av vi i kapitel 9.2 såvälskäl konstaterade attsamma som
målen sysselsättning regionalpolitikoch detsom avser som
sociala målet utgå målbeskrivningenbör för den svenskaur
turistpolitiken, utgå målbe-bör de direktaäven denur
skrivningen Sveriges turistråd.för För statliga myndighe-

finns 19871100ter i verksförordningen angivet att myn-
digheten sini verksamhet skall beakta de krav ställssom

hänsyn till totalförsvaret, regionalpolitik och miljö-av
Åtminstonepolitik. bådade aspekterna har be-storsenare

tydelse turismen.för Det bör därför skrivas in i det sty-
turistrådetrande dokumentet liksom statligaför detatt -

myndigheter skall i sindessa hänsyn verksamhet.ta-
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verksamhetsmáioperationeiiaska11våra direktivEniigt
detvalt att göraVi har dockformuieras.turistrådetför

må] kanetti viika termervisaför attexempeii form av
ambitions-viikeniiksominriktningenkonkretaDenanges.

organisatio-iångsiktigtoch hureftersträvasnivå börsom
sambandifår utformasfrågorsådanarbeta ärbör somnen

gäiia överbörInriktningenbudgetbehandiingen.med en
mäi ärkonkretaformuieraI attperiod.iängre processen
meiiandiaiogutveckiadförkommerdetviktigt attdet en

turistrådet.ochregeringenansvarigt departement

Ökat Sverige kantiiimå1 resandeturistrådsSveriges
ökning ärvilkenattoperationaiiseras somgenom ange

exempei-må] kanoperationeiitövergripandeönskvärd. Ett
formuieras;vis

kommandedenturistråd underskaiiSveriges1Exempei
Sve-tiiiresandeökatförtreårsperioden verka ett

skaiiperiodenunderMåiet resandetattrige. är
ait. antairesevaiutainkomsteri25%med mättökas

b0ende.kommersieiitigästnätter

kommandedenturistråd ska11 underSverigesExempei 2
iångsik-för attverkai handtreårsperioden första

Måiet skaliresmåi.Sverigeetabieratigt varasom
tioârspe-underturistinkomsternasvenskadeatt en

fördubbias.ska11riod

riktiin-Även tydiigamå]formuleradegenereiitså här ger
1Exempei innebär tturistrådets verksamhet.jer exför

Användsgenomsiag.snabbtska11 ha ettåtgärdernaatt
det attmått innebärkommersieiit boendeigästnätter som

hargrupperiänderdeinriktasska11insatserna som
måttetAnvändsboendeformer.i dessaboende re-ande]stor

spende-mångameiianfinns vaiettsevaiutainkomster som
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lite eller få mycket.spenderar Alternativ 2rar som
lângsiktighetenbetonar i turistrådets arbete innebäroch

att eventuellt andra, kanske inte lika snabbt verkandemen
åtgärder bör vidtas.

De övergripande målet bör fastställas riksdagen börsom av
sedan brytas regeringen och till turistrådet iner av ges
form resultatkrav i treârspe-regleringsbrevet införav en
riod. lämnasHär fyra operationella mål påexempel den
nivå kan rimlig regeringensför styrning tu-som vara av
ristrådet

1 MotExempel bakgrund kraftiga minskningendenav av
resandet till Sverige från de nordiska grannländer-

i synnerhet skall Sveriges turistrådNorge, underna,
treârsperioden prioritera insatser tillsyftarsom

återställaatt 1989 årstill nivå.resandet

Exempel 2 Ett viktigt stimuleraskal för att resandet
till Sverige är skapar bättreatt det kännedomen om
vårt land, vilket erfarenhetsmässigt tillleder ökad
efterfrågan på turistrådprodukter. Sverigessvenska
skall därför treårsperiodenunder kommandeden sär-
skilt prioritera vilkainsatser de länder med
Sverige har ett handelsutbyte eller där han-stort
delsutbytet är kraftig Sveriges turistrådökande.
skall planera sina tillsammans Sverigesinsatser med
Exportråd.

TuristresorExempel 3 nationsgränser haröver under mer
ett decenniumän stadig ökningen.visat gäl-Dettaen

Årgäller även 1990 innebarSverige. docktillresor
trendbrott.ett Då i omvärlden kraftigtförhållanden

påverkar turismens omfattning och utvecklingen bör
målet för Sveriges turistråd treârs-att undervara
perioden verka utvecklingen tillför resandetatt av
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tiiiutveckiingenpositivt änskaiiSverige mervara
Norge.Danmark ochhandi förstaiänder,jämförbara

betydeise attregionaipoiitiskstorärDetExempei 4 av
turist-Sverigesxxx-iän.inäringsstrukturenstärka

prioriterasärskiitinsatsersinaidärförråd skaii
tu-utiandskadenstärkati11 attsyftarinsatser som

sittskaii ituristrådSverigesregionen.tiiirismen
turistor-regionaiaberördamedsamarbetanäraarbete

regionen.inäringenganisationer samt

generaiiseringsni-angivnahärdenmå1 på ungefärUtifrån
pianeringsinutformaturistrådet att egensedanvån har

treårsperio-Efteråtgärder.praktiskamåien ioch omsätta
vadredovisaregeringen somturistrådet ti11ska11den

vilketeffekt samtåsyftad re-åstadkommaför attgjorts
denbudgetdiaiogDärpå föijer omnått.suitat nyenman

utvärderingarTuristrådets avinriktningen.kommande egna
turistrådetssamtbedömningarexternainsatser,gjorda
grund försedaninriktning utgör rege-tiilförsiag enny

bedömning.ringens

uppgifterochinriktningTuristrådets9.5

Inriktning9.5.1

isamhäiisorganisationen9.3 visatavsnittiVi har
ochkommunerstatligadet organ,ochstort ansvar som

turistområ-inomorganisation harideeiiaiandsting samt
det.

representerarbranschorganisation somi dagsaknasDet en
delbran-oiikaärDäremotheihet.i dessturistbranschen

på dessaankommafuiit utbörDetorganiserade.vä1scher
in-opinionsbiidningenförbranschorganisationer att svara
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turistområdet. uppgiftDenna måste frånskiljas uppgif-om
ten att utredningar ett objektivt underlag förgegenom
beslutsfattare, kanvilket uppgift för Sverigesvara en
turistråd ingå ledoch ett i ett allmänt bevakningsan-som

för turistområdet.svar

Inriktningen Sveriges turistråds verksamhet kan ut-av -
ifrån målet förverka ettatt ökat resande till Sverige -

pågrovt följandekaraktäriseras sätt

a Sveriges turistråd bör i första hand for informa-svara
tions- marknadsföringsinsatseroch till fåsyftar attsom
utländska till Sverige.turister

b En förutsättningarna för kunna sälja Sverigeattav
utomlands det skerär att utvecklingen turistproduk-en av
ter. Turistrådets uppgift i detta sammanhang är att genom
kunskap hosöka medvetenheten aktörerna inom näringsliv,
offentlig ideellasektor och organisationer behovetom av
samverkan för skapa ochatt utveckla turistprodukter av
god kvalitet. Det konkreta arbetet sker lokalt eller re-
gionalt, vilket intedock utesluter påsamverkan riks-en
nivå.

c Turistrådet bör verka för påökad samordning denen re-
gionala nivån i syfte att stärka de organisationer som

för information och marknadsföring turism i Sve-svarar av
rige.

d Sveriges Turistråd bör förutom information och mark-
nadsföring på utlandsmarknaden även ha så-ett föransvar
dana frågor kräver kontakter med myndigheter ochsom orga-
nisationer påverkar nationell nivå däroch det finnssom
uppenbara behov lösningar hela landet. I den-av som avser

roll kan Sveriges turistråd fungera sektorsbevakarena som
gentemot andra myndigheter.
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Uppgifter9.5.2

deiasuppgift kan grovt settturistråds nuvarandeSveriges
myndighetskaraktär,uppgiftersektorsuppgifter,i avupp

marknadsföringsupp-informationsuppgift,kunskapsuppgift,
uppgifterbeskrivs dessHärutiandsverksamhet.gift samt

Även riksdagensRRV ochsynpunkterdekortfattat. re-som
redovisas.visorer iämnat

sjäivturistrådets uppgift ut-attmåste detDet nyavara
viDe kommentarerkonkret.arbetsuppgiftersinaforma mer

konkreti-får sätt attettdärför närmasthär gör ses som
uppgifterna.vår deuppfattning nyaomsera

består i bevakai dag tu-Uppgiften attSektorsuppgift
turistintresse-främjai oiika sammanhangristsektorn samt

utveck-i andrasingår vidare medverkauppgiften attIna.
näring, och andrastimuiera kommuneriingsarbete attsamt

turistfrågor.kringsystematiskt samarbetaaktörer att

prägiasturistrådets i grundenarbetssättRRVEniigt bör
eniigt RRVinnebär attsektorsuppgifter. Dettadessaav

initiera andraturistområde planera ochinom skaiirådet
kraftsamordning. Iinsatser verka församtaktörers av

idéerturistrådetstäiiningkunskap börsin och generera
intesjäivinitiera sådana aktiviteter marknadenoch som

ingåvidareeniigt RRVåstadkomma. sektorsroiien börIkan
spridning kun-utveckiing ochuppbyggnad,föratt verka av

sektorn.inomfungera expertorganskap attsamt som

turistrådets karaktärverksamhet ändrarVi att genommenar
resandeökatbiir verka förprimärt att ettuppgiftenatt

också tyngd-däriförändras attUppgiftentill Sverige.
Sverige biirturism 1marknadsföringenpunkten i enav

1oka1aregionaia och tu-främstandra aktörer,uppgift för
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ristorgan. Förändringen turistrådetsinnebar att huvudsak-
Tiga kontakter kommer påverkar natio-att avse organ som
neTT basis regering och riksdag, centraia myndigheter,-

Landstingsförbund,Kommun- och branschorganisationer m m.

Sveriges turistråd har koordinatorroT1 insatsersomen av
sker regionait. I Tigger biroiien medverkaattsom a

tiTT kunskapsspridning oiika regionermeiian och att utfö-
marknadsanaTyser förgrund gemensamt agerande.ra som

sektorsroiien ingårI även utvärdera den statiigaatt tu-
ristpoiitiken. Turistrådet i uppgift försehar även att
beslutsfattare med besiutsunderiag och konsekvensbeskriv-
ningar.

Uppgifter myndighetskaraktär Dessa uppgifter Tiggerav
sektorsuppgifterna.nära Uppgifter myndighetskaraktärav

ti1Tyttranden industriverket, Tansstyreiserär eiier
Tänsarbetsnämnder i regionaipoiitiska eTTer sysseisätt-
ningspoiitiska Turistrådetärenden. även yttrandeavger

regeringen,tiTT remissvar eTTerexempeivis i form ytt-av
organisationersrande över ansiagsframstäiiningar.

RRVEniigt bör turistrådet haframgent ett för attansvar
näringens perspektiv och främja turistiska in-bevakaur

gai-i samhäiispianeringentressen i stort, t detnärex
utbiidning, kommunikationer naturvård. TuristrådetTer och

infiytande investeringar inombör även större tu-överges
ristområdet.

däremotVi att turistrådet bör, ett närings-menar ur mer
poiitiskt perspektiv oiikai sammanhang tiT1va-än i dag,

turistiskadet intresset. innebärDetta roT1enrata att
såfår annorlunda gårdet inte Tangrekaraktär att atten

uppgifter Turistrådetstaia myndighetskaraktär.om av upp-
ibiir stäTTet tiTThan-gift egenskapatt i expertorganav
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iänsstyreiser,SINDNUTEK,myndigheterdahåiia besiutande
bestämtettfi underiagettnaturvårdsverk per-som germ

sedan denDet ärbehandias.fråga skaiipåspektiv den som
synpunkteroiikauppgift att vägamyndighetensbesiutande

förhåiiningssättet gentemotSamma ärvarandra.mot rege-
e11er under-turistrâdet remissvar annatringen när avger

stäiiningstaganden.iag för

turistrådeti dagUppgiften innebär attKunskapsuppgift
utveckiingsin-forsknings- ochbestäilarefungerar avsom

vidareinnebär attområde. Uppgiftenturismensinomsatser
Turist-turistrádet regi utveckia typi kan system avegen

Turistrådet har ävenproduktbanken.Resedatabasen ochoch
särskiitturism,förmedia kunskapsammanstäiia ochatt om

utredningarkunskapsbaseraderesestatistik genomförasamt
marknadsföringsmetoder.och utveckia

Kunska-viktig.turistrådets kunskapsroii ärVi attmenar
turistrâdetsåväliigga besiutkan ti11 grund för avpen

organisationer ei-regionaiasjäivt andra, exempeivissom
ingår sti-turistrådets kunskapsroii attregeringen.ier I

mån detutveckiingsarbete i denforskningmuiera och annat
dock än-icke-kommersieii karaktär. Det kanâr vara merav

turistrådet gå i utveckiingspro-damåiseniigt inför att
uppenbarligen inte finnsjekt omfattning detstörre närav

projektet.drivaorganisation kannågon iämpiigannan som
utveckiassamfinansieras med ochDenna typ projekt börav

tiiisanmans faii bör strävananvändarna. I dessamed vara
gångbara.på kommersieiitsikt ska11insatsernaatt vara

produktbanken.ochexempeivis turistdatabasenDetta gä11er

ingår iinformationsuppgiften dagInformationsuppgift I
Sverigeturismen iinformationsmateriaiframatt ta om

turis-Sverigeinformation inomgenere11samordnasamt att
område.mens
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Som måibeskrivning Verksamhetsinriktningframgått ochav
bör kraftigtturistrådet få roTT det gai-begränsad nären
Ter riktad tiTT in-turistinformation För dennasvenskar.
formation måste aktörer hand regio-andra i förstasvara,

turistrådetsnaia organisationer.och ViTokaia attmenar
måsteuppgift Sverige utomiands. Dettaär informeraatt om

Svenskagöras i med Sverigessamarbete Institutet ochnära
9.7.2.exportråd se vidare

Marknadsföringsuppgift Turistrådet i dag för pro-svarar
duktutveckiing marknadsföring i Sverige.och

EnTigt turistrådetgivenRRV uppgift för attär det en
stödja Turistrådetmarknadsföringsinsatser.och samordna
bör sinaeniigt hand sin kunskap ochRRV i första satsa

finansieiitpersoneiia bör även kunnamenresurser, ge
Turistrådet vidare in-stöd. främja utveckiing ochbör av

sådana turistprodukter turistiskavesteringar i harsom
marknadsförutsättningar.

turistrådetVi genereTTt skaTT koncentreraatt settmenar
sina insatser tiT1 utiandsmarknaden, viiket innebär att

imarknadsföring inom Tandet första hand bör vara en upp-
gift Tokaia ideei-för regionaia och intressenter församt
Ta STF. inne-organisationer Inom produktutveckTingentyp

turistrådetbär den skaTTroTTen att ha mycket nä-ettnya
såväi regionaia Tokaia organisationersamarbete med ochra

ideeTTa frågor områdetorganisationer. De inom ärsom som
turistrådetnationeii kan i denkaraktär genomförasav av

mån företag e11er organisationer betalar uppgiften.för

TuristrådetUtTandsverksamhet i marknads-dag försvarar
föring och marknadsbearbetning riktar sig utTan-motsom
det. både anordnaVerksamhet bedrivs i Sverige workshops,

m marknadskontorjournaiistresor in-och utomiands ochm
formationskontor.
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in-turistrådets med denkommerDenna del verksamhetav -
föreslår del framgent.viriktning att utgöra tyngreen-

fråganåterkommer avsnitt 9.7 till samverkan utom-Vi i om
Sve-Svenska institutet ochlands andra intressentermed
påvårexportråd. redovisar viriges I avsnitt 9.8 syn

turistrådets inom utlandsverksamheten.prioriteringar

Turistrádets9.5.3 framtida struktur

påutgångspunkt falleri uppgifter framgentMed de som
turistrâd VerksamhetsbeskrivningSveriges följandekan

göras

icke-kommersiella artUppgifter huvudsakligen är avsom

deUppgift De uppgifter hänförs till denna punkt ärsom
uppgiftersektorsuppgifter redovisats desamt somovansom

påmyndighetsuppgifter. förändrade synsättetbenämts Det
kallafrågor relevantdessa det knappast är attgör att

påliggamyndighetsuppgifter.dem Tyngdpunkten kommer att
tillvarata turistsektorns intressen.att

fram-Verksamhetens omfattning femtedel detKnappt aven
turistrådets Dettida uppgifterna dennabör typ.vara av

något andelfår änbetyder de relativt störreatt setten
turistråd.i dagens

huvudsakligenExtern styrning Den styrningen skerexterna
statligapolitiska budgetstyr-beslut och dengenom genom

ningen.

Finansiering Anslagsfinansiering.
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b Uppgifter kommersieiihuvudsakiigen artav

Uppgift Ti11 denna uppgifter hänförs produktut-typ av
veckiing och utiandsverksamheten.marknadsföring, samt

Verksamhetens omfattning verksamhet bör omfattaDenna
turistrâdets Dethäiften samiade ärdrygt resurser. enav

något mindre förkiaras detande1 i attän dag. Detta genom
turistrådets marknadsföringi huvudsak den deiär somav

sig ska11 kraftigtriktar be-mot svenskar framgentsom
frånomfördeiningDessutom skergränsas. av resurseren

marknadsföring i Sverige till insat-och produktutveckling
utomiands.ser

turistrådetsStyrning Uppgiften hu-ska11 betraktas som
internavuduppgift och huvudsakiigenstyrs därför genom

utifrån riksdag ochde riktlinjerbeslut rege-som ges av
marknadsråd tiliEtt styrningen verk-kan bidraring. av

samheten.

huvudsakiigen finan-Finansiering Denna ska11verksamhet
externt.sieras

både icke-kommersieiitc Verksamhet ochkommersieiitav
s1ag.

både kom-Ti11 den ärUppgift uppgifter avgrupp somav
icke-kommersieii deis kunskapsupp-mersie11 och hörnatur
informationsuppgiften.deisgiften,

bör för ungefärVerksamhetens omfattning Uppgiften svara
andei verksamhet denturistrådets framtidaav somsamma
dag, dvsi runt fjärdedei.gör en
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politiskastyrningendel skervissTillStyrning genom
och ii näringenutifrån behovhuvudsakligenbeslut, men

regionerna.

anslagsfinansierad,delvisUppgifter ärFinansiering men
försälj-exempelvisfinansiering krävs,även genomannan

katalo-isystemutvecklingsprodukter,ning annonseravav
och rapporter.avger

Turistrådets organisation9.6

stiftel-1976bildandeturistråd sedan dessSveriges är en
Landstingsför-kommunförbundet ochSvenskamed staten,se

svaratdockStaten harstiftelsebildare.bundet ensamsom
val-stiftelseformentillfinansieringen. Motivet attför

mellansamverkan stat,den skulle stärkades attvar
såväl väsent-samverkan ärDennalandsting och kommuner.

visathar dockturistrådet bildades. Detlig i dag närsom
samordning-avseddainte densig den valda formen gettatt

insatserna.de offentligaaven

naturligförefallersamordning i dag mestDen form för som
uppgifter, dels attrenodling ochdelsär ensen varsav

nivån därpå regionaladenintressenade mötsgemensamma
turistverksamhet.landsting aktivt stödjeroch kommuner en

nivåncentralaför denStaten det ekonomiska ansvarettar
ekonomiskalandsting ansvaretkommuner detmedan och tar

hindranivån. inte att statenDetta börför regionaladen
livs-stimulera utvecklandetkan lämna bidrag för att av

organisationer.kraftiga regionala

associationsformturistrådetsRRV finner naturligtdet att
turistrådet intautgångspunkt böriMed attomprövas. en

samordningplanering,förrenodlad sektorsorganroll som
båda alternativRRV dekunskapsuppbyggnad attoch menar
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finns stiftelsetorde eller myndighet. Riksdagenssom vara
revisorer, också betonar föreslårsektorsrollen, attsom
turistrådet tillombildas myndighet.en

Förutsättningarna vårtför arbete delvis Denär andra. nä-
ringspolitiska betonasaspekten i våra direktiv liksom
möjligheterna långsiktigttill ett från nä-mer engagemang
ringens turistrådet.sida Dettai innebär rådet vidatt
sidan sektorsorgansin roll måsteäven ettav som vara or-

i företagsamverkan med och branschorganisationergan som
verkar för marknadsföra Sverige på-att utomlands. Detta
verkar diskussionen lämplig organisationsform.om

Några organisatoriska varianter till förmåsyftar attsom
näringen långsiktigtatt ta ett kan här nämnasansvar som
exempel.

Exportrådet bildades ett avtal mellan staten och nä-genom
ringen i Sverigesform Allmänna Exportförening. Genomav

somett abonnemangssystem dock 5%endast motsvarar ca av
exportrådets omsättning blir enskilda nmdlennmrföretag
och kan exportrådetsutnyttjasedan tjänster, vilkaför de
betalar. Företag kan även medlemmar i särskildavara sam-
verkansgrupper{

Det turistrådet NORTRAnorska är stiftelse statenmeden
och näringen i form ReiselivsrâdNorskt stiftelse-av som
bildare. Danish Convention Bureau stiftelse medär etten
flertal branschorganisationer turistrådDanmarkssamt som
stiftelsebildare. Dessutom är hundratal företagett en-
skilda medlemmar deoch är endast kommer ifrågadessa som
för de aktiviteter byrån bedriver.som

Såväl de regionala någranorska organisationerna som re-
gionala turistrådsvenska drivs i aktiebolagsform där nä-
ringslivsorganisationer eller ingårenskilda företag som
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of-turisträden dockregionaia äraktieägare. De svenska
sig antingendetsamtiiga fal]I rörstifteiser.tast om

iands-stifteiser mediandstingsägda stifteiser eiierhe1t
stif-iänsavdeiningkommunerkommunförbundetsting och som

vi11 med nä-turistråd haregionaiateisebiidare. De som
aktie-valtorganisationen hari den permanentaringsiivet

boiagsformen.

iångsik-förförutsättningarna ettgrundläggandeTi11 de
turistnäringenfrån sida hör attnäringenstigt engagemang

samiad motpartså kanorganiserad den utgöraär att en
dockkaraktäriserasSverigeTuristnäringen iti11 staten.

Resebranschensorganiserad.reiativt svagtden ärattav
sigi bäraRRF och kanrelativt nybiidatriksförbund är

Ettnäringen.organisation församiadti11embryoett en
i RRF,emeiiertid inteingåranta] viktiga intressenter

SHR Camping-ochRestaurangförbundetsåsom Hote11- och
iföretagmediemmarriksförbund. RRFs ärvärdarnas rese-

fränsåväi ti11turismintressebranschen har somavsom
harorganisationenkonstruktion innebär attSverige. RRFs

turistråd.Sverigesintressendeivis andra änbredare och

iintresseframgår i dag saknasvåra detAv kontakter att
grundfinansie-iiångsiktigt sigbranschen att enengagera

före-enskildaturistråd. medverkarSveriges Dockring av
fåkampanjer de kandärprojekt e11eri konkretatag gärna

troiiga intäkter.ochreiativt biid kostnaderk1ar aven

och nä-stifteise med statenbiidaOm överväger att enman
deis detatthuvudintressenter kräver dettaringen som

organisationsindeis näringenfinns attmotpart, genomen
finansieringiångsiktiggå in medär beredd att aven

Även fö-ekonomiskorganisationsformverksamheten. somen
finns.kiarapå partermotsvarande attrening fordrar sätt

i dagsiäget.förutsättningar bedömer vi saknasDessa
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En helstatlig stiftelse skulle kunna alternativettvara
inte, vårai direktiv, få ståndatt tillmanom som avser

långsiktig medfinansiering från näringens sida. RRVen
framhåller i sin dnr 1989422rapport Stiftelser för
statlig verksamhet stiftelse inte,att myndig-en som en

läggashet, kan när intedess verksamhet behövsner
längre, endastutan styrelsennär uttömt alla möjligheter

uppfylla stiftelsensatt ändamål. RRV stiftelse-attmenar
formen mindreär lämplig för verksamhet till de-storasom
lar finansieras staten, betydande allmäntär inresseav av

ingår ioch samlad tillgodoserpolitik. Här enligt RRVen
myndighetsformen, aktiebolagsformen eller avtalsformen
ofta bättreett sätt behovet styrning och insyn.av

Myndighetsformen bedömer vi det minst lämpliga alter-som
nativet. De sektorsuppgifter vi turistrådet börsom menar

sådanha är karaktär så ringaoch omfattning att deav av
inte motiverar myndighetsformen.

alternativDet vi här ombilda turistrâdetvalt frånär att
stiftelse till Bolagetett aktiebolag. kan inlednings-en

helstatligt.vis dockAmbitionen bör att andravara vara
påintressenter sikt ingå aktiebolaget.skall i Det är

näringenfrämst sina organisationer eller regionalagenom
turistorganisationer liggervi tillnärmastsom menar
hands utgöraatt delägare.

Staten bör iäven perspektivett längre ha majoritet i ak-
liksomtiebolaget i dess eftersomstyrelse staten även

framgent kommer att delför stor de medelsvara aven som
harbolaget att ocksåarbeta viktigtDet ärmed. värnaatt

turistrådet organisation officiellneutral medsomom en
prägel. Det är dock någonviktigt formatt avtal slutsav
mellan staten och andra i bolaget för klargö-delägare att

olika ägares åtaganden.ochra ansvar
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ingåturistrâds styreise börSveriges rep-aktieboiagetI
Ägaren kanägare.i egenskapför statenresentanter av

turismenfrån oiikaiedamöterrepresenteras avdock genom
sådan kompetensövrigt börIsamhäiissektorer.berörda

turistrådetförnyttastorrepresenterad ärfinnas som av
arbete.i dess

si-fu11görakunnaoch bättresinstarka kompetensFör att
tiii sigturistrådet möjiighet atthauppgifter börna

mark-sådanbred ettEnreferrensgrupper.knyta grupp -
näringen,förnadsråd finnas med representanterbör re--
organisationeridee11amyndigheterstatiiga samtgionerna,

främst STF.

Även Exempelvisbiidas.rådgivande bör kunnaandra grupper
forskningsråd medfinnas behov ettkan det represen-av

bedriver forsk-högskoiorinstitutionerför detanter som
ti11 turismen.ning med anknytning

rådgi-turistrådet finns behovdet ettBedömer att av en
represente-finnsbestår partervande de somavgrupp som

sådan biidas.deiegationi kanrade dagens gruppen

sin de-självt utformapå turistrådet attDet bör ankomma
Sverigesorganisationfåtaijorganisation. För att somen
sig ibefinnaturistråd attframgent kommerävensom-

privat sektor attoffentiig ochgränslandet me11an -
utformamedarbete attkrävs omfattandefungera ett orga-

refereratsDe aspekterstyrning.nisation och intern som
sådantti11 förgrund ett8.6 vi bör 1iggai avsnitt menar

arbete.

organisation bör dockturistrådetsUtgångspunkten för vara
förutom utiandsetabieringar.finnshuvudkontoretatt det

iångtgâende samordning imedpåstä11asDock kravbör en
utiandsverksamhet.exportrådetsförsta hand
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Huvudkontorets organisation med indeining i avdelningar
bör inte regieras utannärmare är uppgift turistrå-fören
det och i desshandförsta styreise.

Turistrådet i dag ett dotterboiagäger Resurs AB. Syftet
med att bilda dotterboiaget sådanati11att det föravar
verksamheter på konsuitbasis helt kan finansierassom av
köparna. har dockVerksamheten inte fått den förväntade
omfattning intressetoch aniitaatt boiaget är biand deav
potentieiia mâttiigt.kunderna Det förefaiier därför mer
ändamåiseniigt i turistrådatt ett drivs i aktiebo-som
Iagsform så iângt möjligt samia de verksamheter hörsom
tili dess uppgift.

9.7 Samverkan Svenskamed institutet, Sveriges
Exportråd fim

Eniigt direktiven skaii utredningen kiariägga möjiigheter-
tiii samverkanutökad meiian Sveriges turistråd,na en

Svenska institutet, Sveriges exportråd och utrikesförvait-
ningen.

Dessa organisationer har måisättning attsom gemensam
utomlands informera Sverige. Däremot är syftet med in-om
formationen ti11 dei olika.stor

9.7.1 Berörda organisationer

Utrikesdepartementet huvudmanär för den statiigt finan-
sierade ailmänna informationsverksamheten utiandetmed och

för dess finansiering. Informationsbyrån försvarar svarar
pianering och samordning med övriga UD finansieradegenom
aiimänna informationsorgan. Pressrunnet för in-ansvarar
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journa-utländskatillresande,förbjudningar och program
Sverigeiserviceorganisation gentemotlister ärsamt

nyhetsmedier.utländskaförverksamma representanter

Sveri-avtal mellanExportråd bildades ettSveriges genom
Exportrådetregeringen.Exportförening ochAllmännages

näringsli-enskildadetstyrelse där staten ochleds av en
medExportrådets uppgift arbetaår attföretrådda.vet år

tillstimulerarverksamhetallmän exportfrämjande ensom
behö-biträda företagökning svensk samt attexport somav

på utlandsmarknaderna.sin marknadsföringhjälp medver
mellandeladexportrådets verksamhet ärFinansieringen av

näringslivet.ochstaten

respektiverådet handelssekreterarnaanlita ochRätt att
tillkommer denexportfrämjandeutrikesrepresentationens

Exportrådetrådet. harmedtecknat abonnemang egensom
Dessutom etttrettiotal länder. tarirepresentation ett

med marknaderkonsulat i länderambassader ochantal som
liksomuppdragsverksamhetförintressantabedöms som -

exportfråmjandevissabetalt förhandelssekreterarna -
tjänster.

sidanfinns vidPå många framför allt i Västeuropa,orter,
han-ocheller svenskahandelskontor ävenambassaderav

utveck-många samarbetefall näradelskammare. I har ett
lats.

denSI förcentralaSvenska institutet är det organet
i utlan-Sverigeinformationenallmännastatsfinansierade

Verk-stiftelse.till statlig1970 ombildades SIdet. en
regeringen.styrelseleds utsessamheten som avav en

lig-består avdelningarfemSvenska institutet varav enav
CCS.SuedoisCulturelCentrei Paris och utgörs avger

informations-uppdelad i sjuSIs verksamhet är program -
stipendieverksamhet,kulturverksamhet,allmänverksamhet,
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forsknings- och studiebidrag stöd till undervisning im m,
svenska utomiands, svenska kuiturhuset i Paris samt perso-
nai och administration.

9.7.2 Aiiman Sverigeinformation

Svenska institutet har genereiitett för den a11-ansvar
Sverigeinformationen.männa Denna information kompietteras

andra organisationer. Så producerarav exempeivis Sveriges
turistråd information Sverige i det uttaiade syftetom att
öka resandet ti11 Sverige. Sveriges exportråd påhar mot-
svarande isatt uppgift iämna informationatt stimuie-som

tiil ökat handeisutbyte Sverige.medrar

IKU-utredningen menade 1988 huvudansvaretatt för den a11-
Sverigeinformationenmänna i utlandet bör äviia Svenska

institutet. Denna information kan sedan kompietteras av
exportrâdet och turistrådet.

Utredningen konstaterade vidare att statsmakterna vid ett
f1erta1 tiilfäiien understrukit de oiika institutionernas
sjäivständighet, också demuppmanat att samarbeta.men Ut-
redningen menade dock att det faktum informationenatt har
oiika syften utgör objektiva hinder för det närmare samar-
betet statsmakterna har uttaiat sigsom för.

IKU-utredningen föresiog Svenska institutetatt skuiie få
föransvaret den aiimänna informationsverksamheten samt

allmän export- och turistfrämjande information. Utredning-
menade att detta är information kan kommaen samtiigasom

områden ti11godo.tre Utiandsmyndigheterna, exportrådet,
turistrådet iiksom andra institutioner sku11e kunna vända

Svenskatilisig institutet erhå11aoch där denna aiimänna
information.
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ivärde denSverigeinformationen har ettsamordningEn av
NågonSverigebiid.enhetiigviii ge-mån skapa enman

skaiiSverigebiidsådanhuruppfattning seenommensam
inte.dockfinnsut

organistio-de berördameiianinformationsutbytevisstEtt
utrikesdepartmen-förinomhittiiis sketthar ramennerna

emeiiertidinformationsutbyte harDettaverksamhet.tets
samordning har sty-otiiiräckiig. Ensigvisat ensomvara

inomskeSverigeinformationen kaneffektrande ramen
turistfrågor ti-förinterdepartementaiadenför somgrupp

föresiagits.digare

Sve-informationsmateriaiproduktiondet gäiierNär omav
närmareuppfattningen ettti11 attrige ansluter vi oss

isamarbetedettaförformernasamarbete bör ske, attmen
organisationerna.fråga de berördaförförsta hand är en

vi dock kanföljande siagEtt samarbete vara enmenarav
diskussionernautgångspunkt vidareför dereaiistiskt som

få iinstitutet kanSvenskameiian organisationerna. upp-
sådantexportrådetturistrådet ievereraattochdrag deav

organi-Sverigeinformationsmateriaigrundiäggande somom
informations-på. Dettavidaresationerna sjâiva byggakan
enkiareeiierfaktabiadmateriai ibör finnas form av

vi-såsom böcker ochpåkostat materiaibroschyrer. För mer
ståndtiiisådan attdeofiimer samverkan kommabör or-en
beståiiareganisationerna uppträdakan avgemensamsom en

materiaietProduktioneninformationsmateriai.dylikt av
produktionsboiag.hos föriag e11ersedan skekan

utgångspunktendistribution ärSverigeinformationensFör
kanaiermåste aiia despridasinformationenden att genom
handeis-ambassader,står Det kan sketi11 buds. genomsom
Ävenförsorg. härturistrådets utiandskontorskontor eiier

mås-organisationermeiian berördadiskussionerdetär som
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te ligga för att finnatill grund de smidigaste och effek-
tivaste samarbete.formerna för

Turistrådet Swedline-konceptet,utvecklar syftar attsom
samla uppgifter Sverigemängd i databank,stor omen en
bl institutet exportrådetbåde Svenska ochmeda som upp-
giftslamnare. sådant system kan distributio-Ett förenkla

liksominformation att kan möjlighe-ökasystemetnen av
informationenterna hålla Systemetaktuell.att kräver

dock delvis kunskaper effektivtanvanderna för attavnya
kunna viktigt led mås-Ett i utvecklingsarbetetutnyttjas.

informationente därför lätt tillgängliggöra förattvara
de framtida och att derasanvändarna synpunkter väger
tungt vid utvecklandet systemet.av

9.7.3 åtgärderExportfråmjande

Vi delhar den turistfråmjandetpekat att av som avser
marknadsföring Sverige utomlands bör delav ses som en av
exportfrämjandet.

utgångspunktDen direktiven våraär förslag skallattger
ökad mellan självständiga organisationer.samverkanavse

sådanEn på påkan dock ske olikasamverkan sätt.

Ett sätt närmare mellan turistrå-att skapa ett samarbete
exportråddet Sveriges låta bådaoch är organisa-att de

tionerna tillhöra departement.sanna

I Norge departementsförändring genomförts. Darhar haren
även utvecklat mellanett ännu samarbete det norskamer
turistrådet NORTRA exportrådetoch det diskute-norska

inomrats för departementalramen en grupp.
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departementalasamordning denDe fördelar med stark somen
redovisar bl dessaär agruppen

såväl marknadsföringen ochgenomslag förstörre av varor-
profileringenturistprodukter och förtjänster försom

i utlandet,Norgeav

såväl mänskliga offentliga privataoch me-resurser som-
del rationellt,används mer

fåmöjligheter enklare organisation för export-att en-
stödjande verksamhet,

genomföra insatser förenklare är tu-att gemensammasom-
områdenanäringsliv mark-ristnäringen och övrigt inom

marknadsföring profilering.nadsbearbetning, och

diskuteradeAv de former för ökad samverkan som gruppen
alternativ NORTRA samlokaliserasförordades det där cent-

exportrådet etable-ralt med och praktiskt samarbeteett
åtgärd enligt kompletteras medDenna bör,ras. gruppen,

till praktiskställs syftar fastareatt krav sam-som en
bådeordning hemma och utomlands. Ett samarbetsorgan bör

marknadsföringsin-inrättas koordinera de samladeför att
exportrådet behåller fullaNORTRA och dock sinsatserna.

frihet,operativa medan den totala marknadsföringsinsatsen
allt präglas samlat uppträdande.ettavmer

Gruppen vidare viktigt uppnådetatt är att sam-menar en
institutio-ling utomlands och att de norskaresurserav

samlat uppträdande utomlands.har ettnerna

exportrådSveriges i länder, viktiga handels-har ärsom
beskickningk0nsu-handelssekretare jämsidespartners, med

Exportrådetslat. representation i huvud-dels formär av
kontor, filialer. I länderdels med begränsad efter-mer
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frågan på statliga åtgärderexportfrämjande be-svarar
skickningkonsulat för det exportfrämjande arbetet. I and-

länder, främst utvecklingsländer, utförs ira regel det
handelsfråmjande arbetet inom beskickningen.

Exportrådet och turistrådet har lokalmässig samordning i
PåMilano. ytterligare tiotalett finnsorter både export-

rådet och turistrådet representerade. Det år lämpligt att
genomgång görs land för land för att utröna i vilkaen

former ett närmare samarbete skall komma till stånd.

Exportrådet finns i långtrepresenterat fler länder än tu-
ristrådet. Av dessa länder fleraär turistiskt intres-av

särskilt på längre sikt. Dock har förutsättningarse, sak-
för turistrådetnats att själv etablera sig i landet.

på sådanaExempel Öst-länder eller regioner Spanien,är
ÖsternCanada, Fjärran och Australien.europa, Det är an-

geläget att samverkan utvidgas dessa marknader så att
exportrådets kontor även kan för viss turistservicesvara
gentemot det land verkar i.man

föreslårVi att genomgång Sverigesgörsen representa-av
ition olika länder för finna de effektivasteatt samar-

betsformerna. Det kan exempelvis ske i form försöks-av en
Ävennågraverksamhet i länder. nivåcentral bör ett

utvidgat samarbete kunna effekter. Sågoda kan exempel-ge
lokalmässigvis samordning prövas.en

9,8 Turistrådets utlandsverksamhet

direktivenI sägs att utgångspunkt för skapandeten av en
ändamålsenlig och effektiv utlandsorganisation för Sveri-

turistråd bör vilkaklargöra prioriteringarattges vara
kan göras mellan olika utlandsmarknader och hur dessasom

prioriteringar kan påverka omfattningen och inriktningen
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bedömningenTi11 grund förturistrådets insatser. avav
utiandsverksamhet börsinturistrådet skaii utformahur

genomgångenskisseradeföregående avsnittiigga den i av
i oiika iånder.representationSveriges

turistrådetsmeiiani sin revision samspeletRRV attfann
försvårasutiandsorganisation att dessahuvudkontor och av

Sam-måioiika uppgifter för verksamheten.deivis har och
försvåras vissa saknasdet i avseendenspeiet attäven av

RRV före-effektiv stödorganisation vid huvudkontoret.en
kiararevidare verksamhet sär-siog att marknadskontorens

från turistrådets övriga kon-skiijs verksamhet attgenom
mark-tiii resuitatenheter. RRV atttoren görs ävenmenar

konsuitverk-nadskontoren bör möjiighet utveckiaattges
samhet och ta betait för denna.

våra försiag får turistrådetsI utiandsverksamhet en mer
centrai roii. förändrasArbetssättet kommer dessutom att
så såväiinriktning gäiia huvud-att kommer förattsamma

ro11kontor utiandskontor. Utiandskontorens viktigaresom
måste också Genomorganisatoriskt störremarkeras. att

på vi biirkrav externfinansiering stäiis detattmenar en
tiilsjäivkiarhet för organisationenden att ta varanya

finansieringsmöjiigheter in-de finns, viiket börävensom
kiudera konsuittjänster.

Konsumentbearbetning, säijiedsbearbetning, workshops,
journaiistbearbetning, mässdeitagande de metoderär tu-

Turistrådetristrådet vaniigen sig haranvänder attav.
inomföija utvecklingen marknadsföringen och att använda

i reiation tiii resursinsat-de effektiva metodernamest
mediateknoiogi och börAnvändandet modern nyasen. av

prövas utifrån detta.
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Genom val arbetssätt avgörs också i vilken månav resurser
för marknadsföring skall Sverigebaserad verksamhetavse
eller utomlands.verksamhet

Genom kraven på gradhög medfinansiering kommer deaven
insatser iatt storgörs utsträckning tillsom anpassas
den inriktning svensk turistnäring önskar. Det kansom
gälla både marknadsföra Sverige, målgruppersätt att de

vänder och i vilketsig till land insatsen görs.man

Det är uppgift förviktig turistrådet vidarebeford-atten
sin kunskap olika utländska tillmarknader andrara om

svenska verkaraktörer, för få utländskaatt besökaresom
till Sverige, exempelvis företag eller regionala turistor-
ganisationer. Turistrådet har iäven uppgift skaffaatt

djupgående kunskap vilka målgrupperländer ellermer om
intressantagenerellt kan bearbeta.attsom vara

Resemönstret till Sverige är relativt stabilt, vilket ger
grund prioriteringarnaför utlandsbearbetningen.en av

De nordiska länderna, hittills varit mycketsom en expan-
siv marknad, minskade kraftigt 1990under till den ni-ner
vå 1980-taletsgällde under första hälft. Inköpsresorsom
liksom affärsresor för stor andel resandetsvarar en av
inom Norden. Det förefaller självklart att Norge,vara
Danmark Finlandoch har den högsta prioriteten för bear-
betning utomlands.marknaderav

Europamarknaden utanför Norden ocksåär omfattande. Resan-
fråndet Tyskland dominerar och för nästan hälftensvarar

de europeiska gästnätterna Norden övrigtundantas. Iav om
visar Nederländerna Storbritannienoch flest gästnät-upp

attViter. Tyskland har särställning vid sidanmenar en
de nordiska länderna, varför prioritering insat-om en av

på denna marknad ligger tillnära hands.serna
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turistbearbetningenviktigt fortsättaDet dock attär av
avvägning måste fastEni görasEuropamarknaden stort. om

lös-turistrâdet eller andraangelägetetablering är omav
ivariationernarelevanta. Eftersom är storaningar är mer

mästeolika europeiska ländervillkor iresandets ge-en
ändamålsenliga arbetssättetnomgång görasdet mestav

särskilddetmarknad. I det sammanhanget armarknad för av
samutnyttjande olikai manvikt vad ettatt överväga av

utlandsmyndigheters kan ske.svenska resurser

USA. Ettutanför Europa dominerar stortAv marknaderna re-
tväfrån dessaJapan. Bearbetningenfinnssande även av

skandinaviskt samarbete.i dagfjärrmarknader sker genom
också svenskaPå spelar samarbetet medfjärrmarknaderna

utlandsorganisationövrig bety-ambassader och svenska en
såväl nordiska samarbetedande roll. Vi detatt sommenar

särskiltsvenska intressenter ärsamarbete med andra av
påmarknadsföringen fjärrmarknaderna.vikt vidstor

resmål vik-Då förändras detdet gäller ärpreferenser när
turistrådet stabilaparallellt de marknadernatigt medatt

internationella konkurren-Den ökadeäven undersöker nya.
områdepå ytterligaremarknadsandelar turismens ärsen om

in-Vid sidan länder kan detskäl för detta. varaav nya
sådanamålgrupper. Exempelbearbetatressant att nya

målgrupper utgångspunkt intresset försin i blkan ta a
Sverigesvenska företag; utmärksaffärer med attatt göra

åka miljö; kultur;säkert landför ett attatt renvara
såsom fisketill aktiviteter Det ärmöjligheter enosv.

turistråd utveckla strategiSverigesuppgift för att en
målgrupper.ochför marknadernya

turistrådets marknadsanalyser mark-för ochSom grunden
turistrådets kunskapsroll. Detnadsbearbetning finns är

turistrådet gradviktigt i roll i högredärför dennaatt
långaDen erfarenhetenbetonar utlandsverksamhetens behov.
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och kunskapen utiandsmarknadernaav erhåiisom via tu-som
ristrådets utiandsorganisation fåbör större genomsiag.

9.9 Turistrådets finansiering

9.9.1 Ansiagskonstruktion

I direktiven sägs att det rimligtär att organisationer
direktär engagerade i turistbranschensom främst före--

tag tar det huvudsakiiga föransvaret finansiering- av
informations- och marknadsföringsinsatser. I övrigt be-
handiar direktiven inte frågan ansiagskonstruktion ei-om
ier ansiagsnivå.

Direktivens uttaiande betyder att, medan branschen dettar
huvudsakliga föransvaret finansieringen informations-av
och marknadsföringsinsatser, bör staten ha finansieiitett

för övriga insatser på centra]ansvar nivå. Det finns dock
uppgifter har värde bådeen grupp stort försom staten och

branschen. Hit hör främst långsiktig kunskapsuppbygg-mer
Detnad. är därför rimiigt finnsdetatt påett krav med-

finansiering i denna dei, kravenatt sätts lägre änmen
informations-för den och marknadsföringsverksamhet som

i direktiven. Pâ iiknande sätt finnsanges det deiar av
informationsverksamheten sådanär karaktär att detsom av
inte rimiigtär att näringen fuiit ut medfinansierar den.

Grundiäggande för turistrådets heia verksamhet bör sjäiv-
faiiet att turistrådet ska11vara inte utföra uppgifter

skuiie kommit tiii stånd dess medverkan.som utan Detta
pågä11er även informations- och marknadsföringssidan. De

påkravenökade medfinansiering får inte innebära att tu-
ristrådet tar över uppgifter i dag utförs och finan-som

näringen.sieras Detta viktigav är förutsättning nären
medfinansieringsgraden faststäiis.
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turistrådet såvälmed det är statenAvsikten att somnya
skall för de turistfrämjande insatser-näringen ta ansvar

menar|därförattVi det rimligt ochär staten öv-attna.
riga intressenter lika ekonomiskt för fi-tar stort ansvar

turistråd.Sveriges rimligtnansieringen Det är attav
för den helt övervägande delen finansie-staten svarar av

ringen verksamheterde har int-staten det störstaav som
få utförda. För infor-resset marknadsförings- ochattav

mationsinsatser det i direktiven näringen skallsägs att
det huvudsakliga finansiellata ansvaret.

turistrádetFör undvikaatt insatser ändåatt gör som
skulle kommit till stånd turisträdet anslags-bör i sina
äskanden tydligt ändamål.medlens regering-Dettaange ger

möjlighet endast bidra sådanatt till verksamheten som
bedöms allmänt intresse. En bedömning de kon-vara av av
kreta insatserna i form projekt eller kampanjer görsav

turistrådetsäven styrelse ägarenstatendär kan styraav
medlens användning.

Regeringen kan formuleraäven generella krav för hurmer
medlen skall användas, fårexempelvis insats inteatt en

ett lång-enda företag, det skall finnas vissattavse en
siktighet i insatsen eller insatsen skall innebäraatt ett

måttvisst allmän turistinformation Sverige.av om

medfinansieringskravDe påställs turistrådet bör hu-som
vudsakligen beräkningsunderlag vid fastställandeses som

ankommaturistrådets anslag. I praktiken måste pådetav
turistrádet försöka få så medfinansieringatt stor som
möjligt, såväl från privata offentliga intressenter. Isom
det enskilda projektet eller aktiviteten kan medfinansie-
ringsgraden frånväxla allt 5%mellan 95%.och
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Som grund beräkningenför medfinansieringsgraden måsteav
ligga verksamheten i dess helhet, såväldvs fasta kostna-
der operativa medel. Detta beräkningssättsom skiljer sig
från det tillämpasi dag inom turistrådet då medfinan-som
sieringsgraden oftast beräknas andel de operativasom av
medlen.

attDet är viktigt turistrådet har möjligheter till en
långsiktighet planering.i sin Om det visar sig omöjligt

låtaatt ingåturistrådet i treårigasystemet med budget-
bör långsiktighet och stadgaramar för turistrådets verk-

samhet påsäkerställas annat sätt, exempelvis genom av-
siktsförklaringar i budgetpropositionen.

Utöver den fasta budgeten kan turistrådet utföra uppdrag
staten finansierar särskildasom medel. Dessutomgenom

förutsätts turistrådetatt köper och säljer tjänster mel-
lan sig och de regionala turistorganisationerna för påatt
så nåsätt möjligastörsta effektivitet.

9.9.2 Anslagsnivå

Under innevarande budgetår 199091 omsluter industride-
partementets anslaget B 6. Stöd till turism och rekreation
123 milj kr. Anslaget fördelar sig enligt regleringsbrevet
på följande anslagsposter

Sv turistråd Turistfrämjande verksamhet 85,6 milj kr
2. Sv turistråd Särskilda insatser 25,0 milj kr
3. Sv turistråd Planeringsinsatser 9,2 milj kr

4. Bidrag till vissa organisationer 2,7 milj kr
5. Till regeringens disposition 0,5 milj kr
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Även budgetåret 199192 uppgårför anslaget tilltotalt
123 milj kr, det har med andra inteord skett någon juste-
ring pris-för ökade och lönekostnader.

120Av de milj turistrådet postknappt kr disponerarsom
1-3 enligt uppgift från turistrådet ungefäravser - -
hälften insatser riktar sig Sverigemarknadenmot medansom
den andra hälften riktar sig utlandsmarknaden.mot

Turistrådets såmedel fördelar sig tvåknappt tredje-att
delar motsvarande 80 milj kr hu-av resurserna, ca avser
vudkontoret plus marknadskontoret för Sverige, medan res-

40 milj kr utlandskontoren.terande avser

Medfinansieringsgraden för de verksamheter turistrådet be-
driver i Sverige 15%, för utlandsverksamhetenär 43%. Ex-
kluderas kampanjen Focus Scandianvia är medfinansie-on
ringen på 21%.utlandsmarknaden

Vi det framgent finnsatt även starka skål för stat-menar
liga på område.insatser turismens Några uttryckliga be-
sparingskrav ställs inte våradock i direktiv. Vi menar
emellertid finns det skäl inom turismens omrâdeatt att
liksom flertaletför andra statligt finansierade verksam-

minskaheter statens kostnader. Vi har valt här räknaatt
med neddragning i 10%.storleksordningenen

123Dagens B 6-anslag är milj kr, turistrådetsvarav
120 miljandel knappt kr. Det utgå frånär år rimligt att

särskilda insatserde gjortsatt under periodsom nu en
upphör. Anslaget skulle uppgådärmed till 95 milj el-kr,
ler 100 milj kr efter pris- och lönejustering. Tillca
detta till ideellabör komma stöd organisationer visom
föreslår till 5 miljbör ökas kr stöd till regionalasamt

10organisationer med milj kr. Detta påanslagettger
115 miljsammanlagt kr.
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B 6-anslaget efter pris- lönejusteringaroch skulle uppgå
till 130 milj kr. Våra beräkningarca innebär minskningen

15med milj kr eller drygt 10%.

Den statliga insatsen bör således omfatta 115 milj kr.
Till detta kommer den externa finansieringen, börsom vara
lika stor de statliga medel Sverigessom turist-som avser
råd, 100dvs milj kr.

Vårt förslag innebär att det inom den totala görsramen
omfördelningar mellan olika ändamål. Vi föreslår följande
anslagsstruktur för statens tillstöd turismen

Staten Extern
milj kr finan- Sa

siering
milj kr

turistrâd1. Sv Marknadsfö-
ring Sverige 50av 100 150m m

2. Sv turisträd Samhälls-
uppgifter. 50 50--

Sv turistråd3. Särskilda in-
satser xx xx--

till4. Stöd ideella organisa-
tioner 5 5--

Stöd till5. regionala orga-
nisationer 10m m 10--

Totalt 115 100 215
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Konnmntarer

Turistrådets verksamhetTuristrådets verksamhet.1-3Post
marknads-Den förstapå ansiagsposter.fördeias tre avser

inom viiken detverksamhetdenSverige dvsföring m,av m
medfinansiering. Denpåstäiiaaniedning kravfinns att en

sådan karaktärverksamhet ärdenandra posten som avavser
organisationenpåstäiiarimiigt kravinte år attdetatt

prakti-medfinansiering. Iskaii kunnadenatt generera en
båda såsomkommer dock meiian dessa poster,ken gränsen

får huvudsakiigenpåpekats,tidigare fiytande ochatt vara
ansiag. Iunderiag beräkning motsatsförett avses som

iångsiktigti11 2, ti11 sin karaktär ärpost av mersom
preciserade insat-ti11fä11igakaraktär, punkt 3 ochavser

ser.

turistrâdetKonstruktionen medeiinnebär för deatt som
1001 2 miij krdisponerar under ansiagsposterna och av-

medfinansieringstatsmedei på iikastä11s krav storen-
medei.externagenom

iKoppias ansiagsberäkningen uppdeining vi gjordeti11 den
9.5.3 50%avsnitt och där det konstaterades att drygt av

verksamheten uppskattningsvis avsåg konnmrsieii verksam-
25% både kommersieiia ochhet, verksamheterca som var

icke-kommersieiia, 20% icke-kommersieiiknappt verk-samt
fåssamhet, finan-föijande medeisfinansiering och extern

sieringsgrad
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Staten Extern Extern
milj kr finans finans.-

milj kr %grad

Kom. verksamhet 40 80 67%
Både kom. och icke-kom. 30 20 40%
Icke-kom. verksamhet 30 0%--

Totalt 100 100 50%

Det inteär rimligt att ställa påkrav turistrådet di-att
rekt ha medfinansiering i stipulerad omfattning. Detta
faktum bör dock inte föranleda att staten skjuter till yt-
terligare medel.

Post 4 Stöd till ideella organisationer. Eftersom de
ideella organisationerna spelar stor roll för att stöd-en
ja turismen i Sverige föreslår vi att stödet till dessa
organisationer Dettaökas. dels möjlighet tillger en

denbreddning krets organisationer i fårdagav stöd,som
dels att öka det stöd organisationer i åtnjuter.dag

Post 5 Stöd till regionala organisationer och nätverk. Vi
har tidigare påpekat vikten att den inhemska strukturenav
stärks på regional och lokal nivå föreslåroch därför att
ett särskilt statligt bidrag inledningsvis utgår dels för
att stimulera uppbyggnaden slagkraftiga och länsland-av
skapsövergripande regionala organisationer, dels bidra
till ökad integrering mellan offentligaen och nä-organ
ringen. Beslut bör kunna fattas turistrådet i samverkanav
med regionala intressenter och näringen. måsteKrav stäl-

pålas att de mottagande organisationerna själva bidrar
med huvuddelen.av de medel krävs för drivaatt och ut-som
veckla verksamheten.
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9.9.3 Resurser och prioriteringar

Den anslagsnivånhär beräknade innebär statligaatt det
turistrâdetanslaget till minskar från 120 milj tillkrca

100 milj kr. Dock ökas medfinansieringskravet så denatt
totala omslutning förutsätts från i 165öka dag miljca
kr till 200 milj kr.

Samtidigt ekonomiskade villkoren förändras skall ock-som
så verksamhetens inriktning förändras. Det innebär detatt
är de delar i dag aktiviteter sigvändersom avser som
till svenskar skall avvecklas eller nedprioriteras.som
Ambitionsnivån i den verksamhet få utländskaattsom avser
turister till Sverige skall öka.
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En väsentlig beredningensdel uppgifter skulle i förstaav hand behandlas
delegation inom turistrádet.av en permanent Enligt turistrâdets stadgar

skall delegationen frågorbl.a. avgöra bidrag, enligtom regeringenssom
föreskrifter skall denna, ochprövas yttranden över arbetsmarknads-av avge
och regionalpolitiska stödärenden. Vidare skall delegationen följa arbetet
med utformningen strukturplan för utvecklingen turismav en och rekrea-av
tion. Planen skall dock fastställas turistrådets styrelse.av

Av stiftarna turistrådetsdet endastär finansierarstaten som verksamhet.
Det statliga uppgår föranslaget budgetåret 199091 till 123 milj.kr. Utöver

finansiering rådetredovisarstatens beräknad medfinansieringen 45av ca
milj.kr. främst i anledning marknadsföringsinsatserav gemensamma med
näringslivet.

Riksdagen år ocksålade 1984 fast de allmänna riktlinjerna för turist- och
rekreationspolitikens inriktning och mål. Politiken skall syfta till för-att
bättra uppnåsvensk bytesbalans. regionala och sysselsättningsmässiga effek-

förbättrater möjligheterna för bredasamt folkgrupper till turism och rekrea-
tion fritiden. Arbetet inom politikområdet inbegriper således åtgärder
inom flera sektorer i samhället. Turistrådet verka förett dengavs attansvar

riksdagen beslutade inriktningen politiken.av av

Ändrade förutsättningar för lurislrâdets verksamhet

Regeringen har i skrivelse 19909150 till riksdagen berett dennaen nr till-
fälle del utdragatt regeringsprotokolletta ett den 26 oktoberav ur 1990av-
seende sitt åtgärdsprogram för stabilisera denatt svenska ekonomin. för-
bättra ekonomins funktionssätt och begränsa tillväxten de offentliga utgif-av

Förslagterna. regeringen kommersom att ta föreläggasavser attupp senare
riksdagen i antal särpropositionerett och i 1991 års budgetproposition. 1
skrivelsen har regeringen anmält turistrådets verksamhetatt kommer att ses
över med inriktning näringensatt skall öka. l dettaeget engagemang sam-
manhang skall också klargöras hur de sociala målen i turistpolitiken skall till-
godoses.

Riksrevixitmsilerkel Imr analyserat lurllvlrådcLs rcrksunzhel

Riksrevisionsvcrket RRV har till regeringen i januari 1990 överlämnat
sin förvaltningsrevisionöver Sverigesrapport turistråd.en l sin analysav av

turistrådets verksamhet har RRV iakttagit två slags konflikter. Dels orsakar
miilde statsmakterna formulerat för rådet det uppkommersom att oklarhet
vilka intressen rådet skall företräda, dels orsakar delegationensom uppgifter
intressekonflikt mellan delegationen turistrådetoch ien övrigt. Delegatio-



b

rådets verksamhet. har enligt RRV inte fattviktig delutgör avnen. ensom
i vilaruppgifter dag delegationen hörtillräckligt De iver-utrymme. som

delegationen avskaffas.börrådet denföras ochtill permanenta
enligt RRV med producenternaishuvuduppgift börTuristrådets att.vara

utifrån nationellt perspektiv.utgångspunkt och sek-intressen såisomettsom
i Sverige. Turistrådetökning turismen bör verka förfrämjatorsorgan aven

såväl produktutveckling och marknadsföringsamordning vad gäller som
och spridning kunskap. Som sektorsorgainutveckling hör rä-uppbyggnad. av

producentperspektiv bevaka främjaoch turistintrcssendet dessutom i iett
Genom verka för ökad turism i Sverigesamhällsplaneringen i främ-attstort.

bytesbalans.förbättra svensk varför detta delmåljas kan utgästrävan atten
rfidetsmålstrukturen. RRV uppgift förbättraVidare syssel-att attanserur

regional utveckling och verka för förbättrasättningen. stödja breda folk-att
rekreationtill turism och skapar problem i rädetsmöjligheter verk-gruppers

frågor för andraprimärt börsamhet och urgan.vara
några fördelarfunnit med huvudmannaskapetvidare inte förRRV har att

turistrådet och Kommun- och Landstingsförbunden.delas mellan Ef-staten
uppdragturistrâdet verkar och finansierasstatens staten.tersom av anser

bör huvudman. RRV har funnit stiftelsefor-RRV attatt staten ensam vara
någotassociationsform inte problem för turisträdet.utgör Där-sommen

frånkontrollproblemden vissa insyns- och bl.a.orsakar statsmakter-emot
idet lämpligt samband medsida. RRV övervägandenär attattansernas ont

turistrådet rådetsför zissociationsform.huvudmannaskapet prövaäven För
åstadkomma turisträdet föreslårytterligare renodling RRV mark-att attav

särskiljs från rådetsuppgifternadskontorens klarare övriga verksamhet,
marknadskontoren till resultatenhetergörs inom rådet.t.ex. att omgenom

ocksåföreslår marknadskontoren möjlighetRRV utvecklaatt attges egen
konsultverksamhet.

tillsammansRRVs har remissbehandlats förslag frånmed Sve-rapport ett
rådetsturistråd oktober framtidariges i 1989 utlandsorganisation. Elvaom

yttranden har avgetts.
delarRemissinstanserna i huvudsak RRVs bedömning renodlingom en

turistrådetsmålen harför verksamhet. olika bedömningar avseendeav men
möjliggöra bredauppgiften folkgruppers turism och rekreation.att

ställning delarBeträffande delegationens huvuddelen remissinstan-av
Turistrådet instämmeruppfattning. i RRVs förslagRRVs delega-attserna
styrelsens beredningsorgantionen till och dessomvandlas särskildaett att

beslutskompetens styrelsen. Det föreligger dock reservationövertas av en
ordförande, tillika delegationens ordförande,styrelsens viceav som anser

frågorturistrådet de i nuläget handläggs delegationenbör delsatt somge av
inom organisationen.plattform delsorganisatorisk personell förstärkningen

och ökade ekonomiska resurser.



Riksdagens revisorer har i skrivelse till riksdagen i lecemberen 1990re-dogjort för granskning hur Sveriges turisträden fullföljerav det statsmak-av
beslutade delntåletterna förbättra möjligheternaatt för breda folkgrupper

till turism och rekreation fritiden. Revisorerna har hemställt riksdagenatt
regeringen till känna vad framkomntitger i granskningen.som

klarmmlsjörirqøii turismm

Det naturligtär de mänga aktörernaatt i turistnäringen kan ha svårt att
organisera samlad information utbudet tjänsteren till såväl inhemskaom av

utländska kunder. l de flesta andrasom med Sverige jämförbara länder är
turistpolitikcn sä upplagd haratt förstaten produktionenansvaret infor-av
mation och har samordnande iroll den aktivaen marknadsföringen landetav
i fraga. Det har dock visat sig viktigt detta arbete i mångaatt fall genomförs
i samverkannära med branschfiiretzigert och låter dessaatt i största möj-man
liga utsträckning finansiera verksamheten. eftersom det deär drarsom

insatserna.största nytta av
Frågan finansiering och organisationom marknadsföringsinsatser förav

turism i tilloch Sverige har väckts i olika sammanhang. Jämförelser har
gjorts med lvl.a. finansieringen Sveriges exporträd. har uppgifterav som som

delvis närbcsliiktatleär de Sveriges turisträd har utföra. Finansieringenatt
Exporträtlcts verksamhet skerav och näringslivet.gemensamt statenav Ata-

gandena avtalsbuntlnzt.är Detta naturligt eftersom ntarknzitlsföringsin-synes
primärt är intresse försatser företagen.ett

Information Sverige allmän erbjudsom Svenskaart institutetav ochav
finansieras med statliga medel. Allmän turistinformation Sverigeom .prioriterade marknader i utlandet erbjuds Sveriges turisträd.av ävenmen

kommuner och landsting och finansieras huvudsakligenav med allmänna
Traditionellnxcdel. marknadsföring turism sker. nämnts. i vissav som ut-

sträckning i samfinansieriiig näringslivet.med De organisationernatre Sve-
exporträd. Sverigesriges turisträtl Svenskaoch institutet till vä-svarar en

sentlig del för den Sverigebild förmedlas utomlands. Mellansom organisa-
tionernas ;unsvarsornrfideri har åren konstaterats gråzons.k.genom i in-en
formationsinsatsernzt bristande samordning.samt En ökaden samverkan

de olikamellan organisationerna informzitionsområdet därför börasynes
iverviigas.

Uppdraget

Regeringens föreslagna åtgärder för stabilisera denatt svenska ekonomin
innehåller riktlinjeräven avseende översyn statsfinansierade verksamhe-av

skallDärvid prövas vilketter. och kanengagemang moti-ansvar som anses



inriktninggenerellaNäringspolitikenssig.pårimligt tarstatenoch attverat
förincitamentskapakonkurrensoch samteffektivitetfrämjaskall attvara politiksåidztnled i iirEttnäringslivet.strukturoittvzitttllingi ennödvändigen sädanmotverkarbransehstödstatligade enavveckla somellerbegränsaatt

politiken.inriktning av
nnrädenztinom bLa.turistnäringenförinsatsersamhälleligagörStaten
ocksåforskning harkompetensutveckling. Statenoch en-grundutbildning.

kunnatinte haraktörermångadesseftersom or-turistnäringensig igagerat
inhemskasävältilltjänsterutbudetinformationsamlad avomganisera en

inriktats pähittillsdärförhar attrollTuristrådetskunder.utländskasom
utbud. delsdettainformationsspridningeffektiv omdelstillmedverka en

Det harturisttjänsternzt. ävenproducenternztolikademellansamordning av
betydelseturismensintresseregionalpolitisktstatligt genomutvecklats ett

inland.Sverigessärskiltibosättningochsysselsättning norraför
sävâil inombehövakan görasmarknadsföringsinsatscrochlnformations-

faktisk ellerbetydandefinnsdetutlandsmarknader därde enlandet som
insatser bördessafinansieringen utre-förefterfrågan. Ansvaretpotentiell av

främstbranscheniengageradedirektärrimligtDetdas. är att -somorgan
alltid fal-vilket inte ärfinansieringen,förhuvudsakligtföretag ansvartar-

företrä-medförhandlingardärförbörUtredarennärvarande. taför upplet
avtal ellerlångsiktigasyfteinäringslivet attberörda delardare för genomav

sådanÖvertagandeellerfinansieringisig avförbindelse engageraannan
verksamhet.

turist-roll iomprövningutredarens statensutgångspunkt förEn allmän av
utrednings-,turistnäringenefterfrågan ikartläggningrådet bör avavvara en

samverkangenomföras ibörArbetetsamordningsinsatser.utvecklings- och
under-Därvid börsamhällsorgztn.ochorganisationerberörda företag.med

dag börturistrådet iibedrivsverksamhetdeninte delarsökas somavom
organiseraskanvilkethuvudmannaskap,för avinomske annatettramen

företag.branschens
fragorbåda dessalösningartillförslagfram somUtredaren bör lägga av

och företag.organisationerberördamedgrundas förhandlingar
börÄven utlandsverksamheteffektivochändamålsenligfrågan un-om en

prioriteringvilkenklargöradärvidbörutgångspunkt attdersökas. En vara
påverkasådan kanoch hurutlandsmarknaderolikakan mellan engörassom

uppmärksamhet bör här-Särskildinsatser.inriktningenomfattningen och av
bedömningarbranschorganisationernas ut-ochvid branschens avägnas
skäl till detfinner ärutredarenOmomfattning. attlandsorganisationens mo-
finansierasdelvisellerheltutlandsorganisation statentiverat med avsomen

exportråd,med Sverigessamverkanutökadtillbör möjligheterna en
Även frå-hurklarläggas.utrikesförvaltningen oavsettSvenska ochinstitutet

angelägen.samverkansådan ytterstfinansiering löses är engan om



verksamhctsmål bör utgångspunkt för bedömningarnaBeträffande en
för den övergri-operationell inomformulerasskallmålen ramenattvara

såvälriksdag och regering fast. Detta stödslagtsamhiillspolitikpande avsom
förslag RRVrevisorer redovisat de lämnat.de riksdagenssynpunkter som

mål-den nuvarandebelyst olika aspekterlirEn frågaangelägen att nu
turistråds måletinbegriperverksamhetSverigesformuleringcn för omsom

rekreation.till turism ochmöjligheterbreda folkgruppers
verksamhetsmålen bör blibedömningarutredarensEn konsekvens avav

organisation för fullfölja detoch sektorsan-resursbehovprövning atten av
uppfattning redovisat beho-har sinRRVi dag.harturisträdet somsvar som

redo-Utredaren börsektorsorgzm för turism.rollrådetsstärka somvet attav
därvidlösningar ocholika organisatoriskamednackdelarvisa för- och

Utredarenorganisationsformer.ändradeochresursbehovtilllämnat förslag
inte bunden hittills-ordningövervägandenbör vid sina aven annan varaom

delegationen inomuppgiftsfördelning mellanellerorganisationvarande tu-
huvudmän.ristrådet andraoch

juni 1991.den 15avslutatbörUtredningsarbetet senastvara
angående riksdagens reviso-beslutarriksdagenvadtillMed hänsyn senare

frågorna direkti-kansocialabefattning med deturistrådetsutredningrers av
kompletteras.kommautredningsarbeteför attsenareven

kommittéersamtligadirektiven tillivad sägsbeaktaUtredaren skall som
inriktning dir.angående utredningsförslagensutredareoch särskilda

utrednings-iEG-aspekterangående beaktandedirektivenl984z5 avsamt
l98843.dir.verksamheten

Hemställan

regeringen be-jaghemställeranförtharjag attvadtillhänvisningMed nu
industridepartementetförchefenmyndigar

kommittéförordningenomfattadutredaretillkalla avatt en -- turistrådsSverigesrörandefrågorutredauppdragmed1976119 att-
verksamhet samtm.m.

biträdeochsekreteraresakkunniga. annatexperter.beslutaatt om-
utredaren.

skall belastakostnadernabeslutarregeringenjag atthemställerVidare att
Utredningarinslaghuvudtitelnstolfte m.m.



Seslut
bifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen

hemställunm.lans Industridepartemcntet
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