
Vi kan skapa 100000 nya jobb i Sverige 
(Toni anmärkning: varför redogör man inte vart årligen 5 miljarder tar 
vägen som branschen erhåller från skattebetalarna och via EU som 
också är våra pengar) Det påstådda rekordet av tillväxt är från låg nivå 
och är det en bra bit kvar till 1988 års siffror, man kan fundera över vad 
är syftet med insändaren, ännu mer bidrag? Och varför tar samma 
personer och stöder inte de svenska bussresearrangörerna och deras 
kamp mot momsvirrvarr, resegaranti etc? knepigt när man skickar ut 
krav utan att vara konkret) 
 

För sjätte året i rad sätter besöksnäringen i Sverige nytt rekord. Turism kan 
bli landets nya basnäring redan år 2020 och därmed skapa 100000 nya jobb. 
Men vi saknar den samlade politiken från regeringen. Näringen står enad men 
politiken spretar, skriver en rad företrädare för turistnäringen.  

 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-kan-skapa-100000-nya-jobb-i-sverige_5904861.svd  

Vi gjorde det igen! Det vill säga slog besöksrekordet för sjätte året i följd. Fakta enligt de 

senaste siffrorna är att turismens omsättning i Sverige har ökat från 150 till ungefär 250 

miljarder kronor på tio år, eller med nästan 68 procent räknat i löpande priser. Vårt 

exportvärde har under den här tiden exploderat till över 93 miljarder kronor, mer än värdet på 

den svenska personbils- och stålexporten, tillsammans. Denna ökade turistexport, som därmed 

placerar besöksnäringen före flera av de ”gamla” basnäringarna, har flyttat fram vår position i 

den svenska samhällsekonomin på ett remarkabelt sätt.  

Vi gläds förstås över framgångarna, men nöjda är vi inte. För inte kan man slå sig till ro 

när så mycket mer finns att göra. Därför har vi sjösatt vår vision för de kommande 

åren, nämligen att med fokus på hållbarhet fördubbla svensk besöksnäring. I detta 

ligger att vi ska vara Sveriges nya basnäring år 2020, med en omsättning på 500 

miljarder kronor. Målet är att gå från dagens cirka 15 exportmogna destinationer till 

35, en expansion som vi bedömer ska skapa 100 000 nya jobb i vårt land.  

För regeringen, som har satt arbetslinjen som sin främsta prioritering, borde detta vara ljuv 

musik. Men var finns den samlade politiken från regeringen för svenska besöksnäringen? Vi 

noterar visserligen att flera av statsråden engagerar sig i frågor som har bäring på 

besöksnäringen. Det handlar till exempel om ”Matlandet Sverige”, landsbygdsministerns 

projekt men även näringsministerns och handelsministerns tidigare inbjudningar till 

branschens företrädare för gemensamma diskussioner. Detta är naturligtvis glädjande, 

eftersom näringen tidigare har åsidosatts då den ansetts vara splittrad och ofokuserad. Nu är 

läget dock det motsatta. Näringen står enad men politiken spretar.  

Har regeringen någon egen vision på detta område?  



I jämförelse med Sveriges månghundraåriga basnäringar är besöksnäringen en utpräglad 

servicebransch och en ”tonåring” vars behov i mångt och mycket skiljer sig från de som 

industrin har. Förutom stora säsongvariationer handlar det om företag som är spridda över ett 

flertal branscher, och i många fall om små företag, inte minst på landsbygden. När 

förutsättningarna skiljer sig åt blir också utmaningarna särskilt stora, vilket ställer krav på en 

kommande politik. Viktigast är givetvis långsiktighet och stabila spelregler.  

Det finns problemområden där det krävs särskilda åtgärder. Bland de mer 

grundläggande hör infrastruktur och transporter till destinationerna, befintliga såväl 

som nya. Dessa måste fungera. Det kan handla om allt från att värna flygplatsen eller 

hamnen till att uppgradera vägstandarden eller att få tåget att stanna vid närmaste 

station. Hade ishotellet i Jukkasjärvi funnits utan fungerande flygförbindelser? Hur ska 

Gotland kunna expandera som besöksmål på åretruntbasis då förbindelserna till ön 

vilar på korta varsel om förändringar?  

Insatser på skatteområdet brådskar, inte minst den sedan länge efterfrågade sänkningen av 

restaurangmomsen. Vi gläds när vi hör att detta ska ske ”så snart som samhällsekonomin 

tillåter” men börjar undra hur bra det måste gå för landet innan detta vallöfte kan verkställas. 

Låt oss därför erinra om att det handlar om en åtgärd som skulle öka sysselsättningen med 15 

000 nya jobb och ge fler ungdomar chansen att komma in på arbetsmarknaden – i Sverige!  

Vidare behöver momssatserna inom olika delar av besöksnäringen harmoniseras. Ett konkret 

exempel är att hotellanläggningar ofta även har en restaurang. Men här gäller olika 

momssatser, 12 procent i hotelldelen och 25 procent på övriga tjänster. Om man dessutom 

tillhandahåller någon form av transport för sina gäster beläggs dessa med 6 procent moms. 

Detta skapar onödigt krångel för de anläggningar (ofta små) som erbjuder paketlösningar som 

rum och frukost. Och verkar dessutom som en barriär för innovativa lösningar i näringen.  

Vi efterlyser också regeringens principiella syn på Sverige som plats och värd för stora 

internationella events. Stora satsningar kräver samsyn mellan politik och näringsliv, det 

vill säga ett gemensamt, uthålligt arbete för att få och genomföra sådana arrangemang.  

Vår strategi har lagt fast hur vi inom näringens olika delar ska arbeta, agera och ta ansvar för 

att nå målen. Men för att klara de krävande men stimulerande uppgifter som ligger framför 

oss behöver vi gå hand i hand med politikerna. Tillsammans kan vi uträtta storverk för 

Sverige som turistmål. Antar regeringen utmaningen?  
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