
"Turismen är nästa basnäring" 
Läs Tonis kommentar sist, ”skitsnack” är vår tids ledmotiv med förödande 
konsekvenser. 
Sverige har potential som turistland. Men vi är värdelösa på att ta 
den till vara. Det menar Jan Lundin, vd för Rese- och 
turistnäringen som nu planerar att starta ett investmentbolag. 

 
Sverige är konkurrenskraftigt som turistland. Det menar World Economic 
Forum som för andra året i rad jämfört 130 länders konkurrenskraft inom 
rese- och turistbranschen. Sverige tar jätteklivet från sjuttonde till åttonde 
plats på listan.  

Sverige är konkurrenskraftigt som turistland. Däremot är vi dåliga på 
att attrahera turister genom marknadsföring och varumärkesbygge, hela 
73 av de 130 länderna i undersökningen är bättre än oss.  

Även samhällets syn på sektorn lämnar övrigt att önska. För när det gäller 
regeringens prioritering av branschen, som står för närmare 3 procent av 
Sveriges BNP, hamnar vi först på plats 88. 

Enligt Jan Lundin, vd för näringslivsorganisationen Rese- och 
turistnäringen i Sverige, visar rapporten att det finns förutsättningar att 
utveckla turismen i Sverige. Men, säger han, det måste till en 
attitydförändring för att vi ska lyckas.   

Vad menar du när du säger attitydförändring? 
”Vi i Sverige är dåliga på att ta till vara på möjligheterna. Så fort vi säger 
turism blir folk privata med privata resonemang. Man tänker folk i 
träningsoverall på camping, inte affärsmöjligheter”, säger Jan Lundin, som 
bland annat för samman investerare med turistföretag. 

När VA träffar Jan Lundin är det bråda dagar inför rese- och turistmässan i 
Göteborg, där trettiofem projekt ska visas upp för investerare på Rese- 
och turistnäringens kapitalmarknadsdag.   

Hur het är turistnäringen för investerarna? 
”När vi för fyra år sedan började närma oss kapitalmarknaden visade det 
sig att de inte hade någon aning om vad turistnäringen är. De såg det 
heller inte som en sektor som man investerar i. I dag finns det fortfarande 
ingen som strategiskt investerar i turistnäringen. Det är snarare 
affärsänglar än stora institutionella investerare som går in i turist-
företagen.” 

Varför då? 
”Eftersom det finns få turistföretag på börsen är det svårt att mäta och 
jämföra sektorn med andra branscher. Det finns heller ingen analytiker 
som bevakar sektorn. Däremot finns det bolag som investerar i 
hotellfastigheter eller mark som exploateras, men de ser inte kopplingen 
till turistnäringen.”  



Men hur bra är ni själva på att locka investerare? 
”Med undantag för internetresebyråerna, vars verksamhet ligger nära IT-
sektorn, är det få som vet vart de ska vända sig. Mycket bygger på hjärta 
och känsla medan affärsbiten glöms bort. Första gången vi sammanförde 
turistföretagen med investerare pratade de bara om hur roligt det är och 
så sitter investerarna där i kostym och vill veta hur mycket pengar 
turistföretagen vill ha, vad de ska göra och när de kan göra en exit.”   

Hur ska man då få riskkapital till sektorn? 
”Vi har som mål att i år starta ett investeringsbolag inom turistnäringen 
som investerar i sig självt för att visa att det faktiskt är kommersiellt 
lönsamt och gångbart att investera i sektorn.” 

Vilka kommer att äga investeringsbolaget? 
”Initiativet kommer härifrån, men sedan är det alltid några som bidrar 
med pengar och de blir de formella ägarna. Vi gör detta tillsammans med 
kapitalmarknaden, näringsaktörer och regionala aktörer. Det vi från vår 
sida tillför är en investeringsdatabas som vi har byggt upp tillsammans 
med Invest in Sweden Agency samt kompetensen att bedöma 
framgångsrika projekt. Om vi lyckas så visar vi vägen för andra. Just nu 
förs det samtal för att få ihop det hela.” 

Hur mycket kapital vill ni ha in? 
”Det rör sig i runda slängar om 250 till 500 miljoner kronor. Annars märks 
det inte.” 

Hur tror du att intresset är? 
”Vi har vid ett flertal tillfällen fått förfrågningar från utländska 
institutionella investerare som är intresserade av att investera i 
turistnäringen i Sverige, men de vill inte köpa en anläggning utan gå in i 
ett bolag som jobbar strategiskt och det finns inte i dag. Men det är 
intressant att få de signalerna utifrån. Tittar man i Centraleuropa i dag så 
sker nästan inga investeringar inom skidorter och det är klart att 
marknaden söker sig någon annanstans. Vi har inte sett effekterna av det 
riktigt ännu, men vi börjar se det.” 

Du menar att vi är dåliga på det kommersiella arbetet, hur kan vi 
då bli bättre? 
”Vi är väldigt duktiga på verksamheter där vi paketerar vår omvärld, men 
inte vårt eget land. Sverige är rätt omoget som turistnation. Potentialen 
ligger i att omvandla naturresurserna till bra produkter för våra besökare, 
men vi har nog svårt att se värdet i dem. Det är ett mörkt, kallt och 
folktomt land. Utmaningen handlar om att ha ett utifrånperspektiv och ha 
förmågan att ta betalt. Ishotellet är ett bra exempel där man har tagit alla 
de här sakerna med att det är trist och mörkt och skapat något unikt. Folk 
betalar ju 2 500 kronor för att ligga och frysa en natt.” 

Trots att vi inte är särskilt bra på att marknadsföra oss har den 
totala turistkonsumtionen ökat med närmare 70 procent i löpande 
priser på tio år och värdet av utländska besökares konsumtion i 
Sverige, det som kallas turismexport, har ökat med 120 procent 



och slår till och med bilexporten. Vad beror utvecklingen på?  
”I ett globalt perspektiv ökar resandet, medan svenskars resande är 
ganska konstant. Det handlar snarare om att omvärlden har börjat 
upptäcka Sverige än att vi har bra produkter. Genom lågprisflyget har det 
också blivit lättare och billigare att ta sig hit. Det har haft en enorm 
betydelse.”  

Turistnäringen har målats upp som en framtidsbransch och fler är 
sysselsatta inom turistnäringen än i många storföretag 
tillsammans. Är det turism vi ska syssla med i framtiden? 
”Många regioner ser det som den nya basnäringen. Men jobbskapandet är 
egentligen bara en positiv biprodukt. Vår sektor är inte mer intresserad av 
att generera sysselsättning än någon annan. Men vi är 
sysselsättningsintensiva, för varje miljon kronor som skapas i omsättning 
så genereras ett årsarbetsverke. Hjälper man den traditionella industrin 
att växa och bli konkurrenskraftig handlar det ofta om att ta bort 
arbetstillfällen.”  

Kommer Sverige att bli ett turistland som Spanien eller Grekland? 
”Ja, det blir vi vare sig vi vill eller inte. Men det kommer aldrig att vara en 
marknad för inkommande massturism. Däremot kan vi bli duktiga på att 
ta emot besökare, hitta de specifika målgrupperna och använda de 
konkurrensfördelar vi har som vår unika natur och miljö men även andra 
saker som Sverige är känt för som mode, industri, design och IT. De 
sistnämnda är lika stora dragare det.” 
 

 

Jan Lundin 
Aktuell: Startar investmentbolag i turistsektorn. 
Ålder: 43 år. 
Bor: I Vaxholm. 
Bakgrund: Utbildad civilekonom. Har arbetat för bland andra Vingresor, Transwede  Airways, Amadeus 
huvudkontor i Spanien, har startat och drivit fler egna företag. 
Turisttyp:  Är allätare. 

 

Postad av: JP 10:50, 17 mars 2008 
Vi bilar ofta i Europa och kan jämföra rastställe här och utanför Sverige. Varje gång när vi kommer 
tillbaka undrar vi hur det är möjlig att ha så smutsiga och närgångna toaletter och de öviga 
plastinpackade gummismörgåsarna, stekta köttbitar som liknar skosula och Delikato. Det hjälper inte att 
satsa pengar om branschen inte ändrar attityd till turister att de sväljer alt och betalar för undermålig 
miljö och mat.  

 

Postad av: Edward 09:45, 17 mars 2008 
Det var väl inte så länge sedan några amerikanska besökare slängdes ut från en restaurang eftersom de 
hade för mörk hudfärg? Och bara för några år sedan varnade USA-myndigheter färgade att resa till 
Sverige eftersom de kunde bli misshandlade på grund av sitt utseende. Har någon hört svensk 
restaurangpersonal använda de självklara orden "sir" och "please"? Sverige, turistland, glöm det. 

 

Toni kommentar: 



Det är enkelt att stämma in i sångkören, men för att lyckas krävs 
det en rejäl attityd förändring från svensken som person, en 
attityd förändring av mottagare industrin, en attityd förändring 
hos Statens olika tjänstemän och byråkrater, en förändring hos 
politikerna, en ändring hos finansministern, svensk turism måste 
helt enkelt avpolitiseras och branschen måste få tillgång till 
investeringskapital genom ändrade skattelagar, där staten tillåter 
att företaget lägger pengar på hög utan beskattning (så är fallet i 
merparten av alla länder som har en framgångsrik turism) och 
inte som nu att man brandskattas, och sedan måste fylla i en 
massa blanketter springa runt i korridorerna hos maktsjuka 
personer och be om bidrag man själv ha skapat i första ledet.  
Med ett dylikt system blir det aldrig något rejält varför övriga 
världen fortsatt springer ifrån oss och vi i Sverige, utreder, ha 
”snackisar” som Lundin och andra utan att ta tag i själva 
sakfrågan. Glöm Sverige, åtminstone fram till dess att en 
kommande kris i landet åstadkommer förändringar bort från 
socialistiskt planhushålls tänkande. 
Det är en lång väg fram till allt detta sker, skulle det vara möjlig 
blir det en explosiv utveckling, Sverige har allt att ge och gör det 
inte. 
Den mest effektiva bromsen är branschens företrädare som ställer 
lite krav på sig men många på omgivningen. 
Vi saknar allt grundläggande inom servicenäringen och utbildar 
bidragsnarkomaner som lär sig fylla i blanketter för EU bidrag 
från infrastrukturfonden och under tiden springer världen 
fortsatt ifrån oss. 
Bra tänkt Jan Lundin, ditt forum RTS har bidraget till den 
felaktiga inslagna vägen. När vi som bildade RTS hade helt andra 
ambitioner som skulle ge branschen en helhet som politiken skulle 
ha att göra med. Av detta finns det inte kvar något.  
Bara skitsnack, det är vår tids ledmotiv. 
Mera kontakt med verkligheten vore nyttigt. 
 


