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Förord 
 
Rese- och turistnäringen i Sverige är under ständig utveckling, vi reser mer än 
tidigare, Internet ger oss snabb information och vi kan boka biljetter hemma vid 
datorn. En central roll i rese- och turistnäringen är turistbyråerna med deras 
verksamhet. Från att ha varit ett rent informationskontor har turistbyråerna 
utvecklats och idag går det att boka sitt hotellrum via turistbyrån och köpa en 
souvenir med sig hem. Att ha en turistbyrå som levererar uppdaterad kunskap om 
utbudet på en ort är naturligtvis förknippat med kostnader. Kommuner tvingas 
idag ofta att spara på olika verksamheter för att klara sin budget. Frågan hur 
turistbyråernas framtid ser ut är därför en aktuell fråga på många håll runt om i 
landet. Denna rapport vill bidra med åsikter om framtiden för turistbyråerna från 
människor i rese- och turismbranschen. 
 
Föreningen Turism i Sverige, FörTur, gav Europeiska turismforskningsinstitutet i 
Östersund (ETOUR) uppdraget att undersöka vad människor i den egna branschen 
tror om framtiden för turistbyråerna. Undersökningen genomfördes genom 
dokumentstudier och telefonintervjuer med 15 utvalda personer. Resultaten har 
sedan sammanställts i föreliggande rapport. 
 
Projektledare för arbetet har varit Per Grängsjö, forskare vid ETOUR. Carina 
Norgren, analytiker har genomfört intervjuerna i arbetet.  
 
Det är vår förhoppning att rapporten kan vara ett värdefullt underlag i de fortsatta 
diskussionerna och i arbetet med att utveckla turistbyråerna i framtiden.  
 
 
Östersund den 1 oktober 2003 
 
Per Grängsjö och Carina Norgren 
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Inledning 
 
Det finns en allmänt spridd osäkerhet om vad som ligger i turistbyråernas framtida roll och 
uppdrag. Den tidigare lite lösligt definierade uppgiften med att locka besökare till orten och 
informera de turister som kommer verkar ifrågasättas av allt fler. På uppdrag av 
intresseorganisationen FörTur har Turismforskningsinstitutet ETOUR genomfört en serie 
intervjuer av personer som har god insikt i rese- och turistnäringen. Syftet med den här 
rapporten är att teckna en bild av turistbyråernas nuvarande situation och den kommande 
utvecklingen utifrån intervjupersonernas svar på våra frågor och deras egna berättelser. 
 

Bakgrund 
 
De svenska turistbyråerna har en lång tradition av informationsverksamhet för turister och har 
en nästan självklar roll som samarbetspartner för de svenska turistföretagen. När den moderna 
turismen växte till en folkrörelse efter 2:a världskriget fick turistbyråerna en tydlig och 
framträdande roll. De var den självklara informationskanalen mellan resmålet och tillfälliga 
besökare. Det är nog ingen överdrift i påståendet att de har lärt många att turista och varit en 
del i utvecklingen av semesterbegreppet som vi använder det idag. Från 1950-talets början 
och fram till 1970-talets slut var den allmänna uppfattningen att rekreation och turism av hög 
kvalitet var en medborgerlig rättighet. Det låg i samhällets uppgift att tillgodose sådana krav. 
Det var en självklar uppgift för kommunerna i landet att svara för lokal turistinformation, och 
det var få eller ingen som ifrågasatte behovet av offentligt finansierade turistbyråer. Detta 
kom att förändras. 
 
I mitten på 1980-talet började kommersialiseringen av den svenska turismen på allvar. Under 
1980-talet utvecklades en allmän praxis i landet som bestod i att basen för 
turistbyråverksamhetens existens finansierades med offentliga medel. För genomförandet av 
marknadsföringskampanjer och andra projekt fick turistbyråerna själva skapa projektmedel 
genom medverkan från näringslivet eller andra offentliga aktörer1. 
  
Under den första hälften av 1990-talet gick Sverige igenom en period med flera års negativ 
ekonomisk tillväxt. Lågkonjunkturen drabbade inte bara näringslivet utan ledde även till en 
kris inom den offentliga sektorn. Början av 1990-talet ses i allmänhet som ett kraftigt avbräck 
i det svenska välfärdsbygget2. Under 1990-talet decentraliserades även ansvaret för flera 
samhällsfunktioner inom skola, vård och omsorg till kommunerna. I samband med 
decentraliseringen infördes dessutom krav på besparingar inom dessa områden. Följden blev 
att hela den politiska miljön förändrades under 1990-talet då kommunerna tvingades till 
nedskärningar inom traditionella välfärdstjänster som skolor, vård och omsorg. 
Besparingskraven inom dessa områden kom även att bli en pådrivande faktor för 
privatiseringen av offentliga tjänster som påbörjades under 1990-talet. Kraven på besparingar 
inom centrala samhällsfunktioner påverkade i sin tur verksamheten inom många andra 
kommunala verksamheter.  
 
 

                                                 
1 Grängsjö 1998 
2 SOU 2001:79 
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Mot denna bakgrund är det tydligt, och kanske mer begripligt hur det kommer sig att det 
kommunala engagemanget i landets turistbyråer granskas och ifrågasätts just nu. Under 1990 
talet har turismen kommit att bli alltmer inriktad mot affärsmässig verksamhet. Sedan ett 
riksdagsbeslut 1995 är det övergripande målet med den nationella turistpolitiken att ”Sverige 
skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig 
turistnäring”3. Det är alltså för turistnäringens ”skull” som turismen skall utvecklas. Sedan 
2002 vilar ansvaret för varumärket Sverige och för Sverigebilden gentemot den inhemska 
marknaden på Sveriges Rese- och Turistråd AB4. 
 
Det är idag en allmänt accepterad uppfattning att turismens primära uppgift är att skapa 
arbetstillfällen och generera skatteintäkter. Hur det övergripande nationella målen tolkas och 
sedan överförs till praktiska arbetsuppgifter i turistbyråerna, det är en mer öppen fråga. Det är 
stora skillnader mellan landets turistbyråer beroende på var de ligger och vilken typ av turism 
de arbetar med. 
 
Turistbyråernas funktion kan enkelt beskrivas som att de är som ”oljan i turistmaskineriet”, ett 
forum för samverkan mellan turismens olika intressenter på en ort. Turistbyrån är i hela 
samhällets tjänst och tar ett ansvar för att samhällsnyttan av turismen blir så positiv som 
möjligt. Med samhällsnyttan menas det samlade värdet av kulturella- sociala- och 
samhällsekonomiska effekter. I praktiken innebär det att turistbyrån blir ansiktet utåt, och 
förser tillfälliga besökare med nödvändig turistinformation om hela resmålet. Välinformerade 
besökare antas skapa mindre negativa effekter och bidra till mer positiva effekter. Besökarna 
bli mer nöjda, näringslivet får ökad omsättning, skatteintäkterna ökar och de som bor på 
platsen får ökad service och trivsel. I turistbyråernas verksamhet finns även en kommersiell 
sida. De marknadsför platsen externt som ett turistmål värt att besöka. Då besökaren är på 
plats marknadsför turistbyrån det lokala näringslivets utbud av varor och tjänster på orten. Det 
är inte ovanligt att turistbyrån själv ingår som en länk i distributionsledet genom 
bokningsverksamhet. 
 
Turistbyråernas situation har förändrats i takt med omvärldens skiftande krav. Från att ha varit 
en självklar samhällsservice har turistbyråerna tvingats till att motivera sitt berättigande. Ett 
första steg har varit att visa på den samhällsekonomiska nyttan. Nu står turistbyråerna inför ett 
växande krav på att de även skall visa på en företagsekonomisk nytta. 
 

Nuläget 
 
Hösten 2003 finns det 322 turistbyråer auktoriserade av den nationella intresseorganisationen 
FörTur. Utifrån deras register går det enkelt att se att Sveriges turistbyråer är mycket olika. 
De är av olika omfattning, drivs i skilda former och med skiftande inriktning. 
  
Det finns ett fåtal stora turistbyråer i turistintensiva områden som är öppna året runt. De allra 
största drivs med en personalinsats som motsvarar över 15 helårstjänster. De allra minsta har 
säsongsöppet en begränsad tid av året och drivs med ett absolut minimum av bemanning. Sett  
 

                                                 
3 Riksdagsbeslut enligt prop. 1994/1995:177 
4 Kommittédirektiv Dir.2003:60 
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till det beräknade antalet tjänster så har den genomsnittliga turistbyrån i landet drygt två 
heltidstjänster och får förstärkning med tre säsongstjänster i ca åtta till tio veckor om året. För 
att få en uppfattning om hur omfattande turistbyråernas arbete är kan man räkna fram det 
totala antalet tjänster i hela landet. Räknas de ihop motsvarar det över 900 turistbyråtjänster. 
Av dessa är 700 helårstjänster och drygt 200 tjänster en summering av deltidstjänster. 
 
Det är fler än 900 personer som arbetar i landets turistbyråer, men tillsammans utförs ett 
arbete som om så många arbetade på heltid. Räkneexemplet ger en viss uppfattning för hur 
omfattande arbete det är som utförs i landets turistbyråer. Slutsatsen av detta är att det är ett 
betydande antal personer som arbetar i landets turistbyråer, men att de som regel arbetar i små 
enheter. 
 
En sammanställning av turistbyråernas olika organisationsformer visar att 182 av dem är 
offentliga förvaltningar. Det betyder att de allra flesta turistbyråer ingår som en organisatorisk 
del av den offentliga förvaltningen. Av de turistbyråer som arbetar i företagsform är 79 
aktiebolag och en turistbyrå drivs som enskild firma. Av aktiebolagen är det 52 som är 
kommunalägda, vilket innebär att de flesta aktiebolagen har en offentlig huvudman. Av de 
turistbyråer som drivs i föreningsform drivs 36 i form av ekonomisk förening och 13 som 
ideell förening. Av de återstående turistbyråerna är 7 stiftelser och 4 drivs i övrig form. Den 
allmänna bilden av turistbyråverksamheternas organisationsform är att de är mycket nära 
kopplade till den offentliga förvaltningen.  
 
 

 
Figur 1, Organisationsform och auktorisationstyp i Sveriges 322 turistbyråer. 

 
De auktoriserade turistbyråerna har rättighet att skylta med en i-skylt. Vilken typ av i-skylt de 
får skylta med bestäms av en gradskillnad i auktorisationen. Den utgår i sin tur från vilken 
servicegrad turistbyrån erbjuder. Auktorisationsgraden markeras genom antingen grön/vita  
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eller blå/gula i-skyltar. Som figuren ovan visar är de allra flesta, 232 stycken, turistbyråer 
auktoriserade enligt grön/vit standard. Det är den ifyllda delen av staplarna och motsvarar 
72% av turistbyråerna. Av dessa är 160 helårsöppna och 72 säsongsöppna. Av de 90 
turistbyråer som är auktoriserade enligt blå/gul standard är 87 helårsöppna och 3 
säsongsöppna. Det är de delar av staplarna som ej är ifyllda, vilket tillsammans motsvarar 
28%. 
 
Turistbyråerna med blå/gula skyltar uppfyller högre krav på service och kan ge information 
om regionala och nationella frågor. De har längre öppettider med större andel fast anställd 
personal, och kan erbjuda kunden att själv söka information via dator. En annan viktig 
skillnad är att turistbyråer med blå/gul auktorisation accepterar kreditkort och kan boka logi 
på platsen. De ingår därmed genom sitt ekonomiska engagemang som en direkt länk i 
distribution och försäljning av boende. De grön/vit-skyltade turistbyråerna förmedlar endast 
boende och är inte lika direkt ekonomiskt engagerade i bokningen. En slutsats av ovanstående 
är att det är drygt en fjärdedel av turistbyråerna som har möjlighet att boka boende på 
verksamhetsorten.  
 
Indelningen i två olika auktoristiongrader antyder också en tudelning av turistbyråernas 
uppgift. Den grundläggande funktionen är att de skall ge grundläggande information om den 
plats man är verksam på. Det är offentligt finansierad samhällsinformation. De förväntas 
dessutom leverera affärsmässigt finansierad marknadsföring av turistprodukter. Det som 
håller på att ske i turistbyråerna är att de offentliga anslagen krymper då många kommuner 
tvingas till omprioriteringar. Utifrån de genomförda intervjuerna går det att teckna en bild av 
turistbyråernas nuvarande situation. Den kan sammanfattas med att verksamheterna utåt sett 
inte har genomgått några dramatiska förändringar ännu, men att de präglas av en djup 
osäkerhet inför framtiden.  
 
Osäkerheten inför framtiden går att härleda till omvärldsförändringar inom två huvudteman. 
Det första orosmolnet är hur turistbyråerna skall finansieras i framtiden, med en krympande 
offentlig finansiering. Som vi precis redogjort för inledningsvis står det klart att kommunerna 
står inför fortsatta besparingskrav inom överskådlig framtid. Turistbyråerna kan göra mycket 
litet åt detta utan är tvingade att dels motivera sin budgetpost i den kommunala budgeten och 
samtidigt söka efter alternativa finansieringskällor.  
 
Det andra orosmolnet är den tekniska utvecklingen. Det man är orolig för är att 
turistbyråernas funktion kan komma att ersättas av Internetbaserade tjänster. Med IT-
utvecklingen följer förändrade informationssystem, och begränsas turistbyråernas uppgift till 
att bara leverera information så blir utvecklingen ett direkt hot. Internet är på väg att bli 
tillgängligt överallt. Handdatorer och mobiltelefoner är på väg att utvecklas till mobila 
terminaler. Detta i kombination med GPS-navigering i bilarna ger rent tekniskt stora 
möjligheter för den som har sådan utrustning att få tillgång till stora informationsmängder. 
Besöket i turistbyrån blir en omväg för att få information.  
 
Vid intervjuerna har flera personer berättat att Internet redan har tagit över som huvudmedium 
istället för tryckt material i vissa områden. Den tekniska utvecklingen har redan förändrat 
arbetssituationen i vissa turistbyråer. Kunderna har mer basinformation om resmålet redan 
innan de tar kontakt med turistbyrån. Kundernas teknikanvändning ställer högre krav på  
 
 



 
Turistbyråernas framtid 

 9

 
 
turistbyråerna för bokningar och köp. Som sagts tidigare går det att boka boende i lite drygt 
en fjärdedel av landets turistbyråer, men det finns inga uppgifter på i vilken utsträckning det 
är möjligt att boka via Internet. Med hänsyn till resultat i tidigare forskning är det antagligen 
något som är begränsat till mycket turistintensiva områden5. 
 

Sammanfattning 
 
För att summera nuläget för turistbyråerna så är det en småskalig verksamhet spridd över 
landet. Sammantaget är det en omfattande informationsverksamhet motsvarande ca 900 
helårstjänster per år. I praktiken är det dock fördelat på ett mycket stort antal personer som 
arbetar på deltid i turistbyråerna. De allra flesta turistbyråer är små enheter, möjligen med 
någon eller ett par anställda på heltid. Organisatoriskt sett ingår de allra flesta turistbyråerna 
som en del i den kommunala förvaltningen, eller i aktiebolag med en offentlig huvudman. 
Turistbyråerna utnyttjar skiftande finansieringsmodeller, men i allmänhet finns det en 
offentlig basfinansiering. Därutöver ingår en varierande andel projektmedel och de intäkter 
man själv lyckas generera. Den offentliga finansieringen minskar och de nationella direktiven 
pekar entydigt ut mål som anvisar ett närmande till den kommersiella turistnäringen. I ungefär 
var fjärde turistbyrå går det att boka boende, i de övriga erbjuds förmedling av boende. Det 
finns en historisk förklaring till turistbyråernas existens men det finns ingen lika naturligt 
utstakad uppgift i framtiden. Turistbyråverksamheten ser ut att gå mot en tid av stora 
förändringar.  
 

Resultatet av genomförda intervjuer 
 
Den genomförda undersökningen utgår från ett antal intervjuer med väl informerade och 
initierade personer i turismens utveckling. Det är personer från olika branschorganisationer, 
facktidningar, turistbyråverksamheter samt tjänstemän från offentliga organisationer och 
turistföretagare, enl bilaga 1. De kortaste intervjuerna varade i ungefär en halvtimme och de 
längsta i mer än två timmar. Personerna är utvalda av FörTur och representerar ett tvärsnitt av 
turistbyråernas närmaste samarbetsparter. I följande avsnitt presenteras en sammanställning 
av deras svar på intervjufrågorna. Det är deras ord som återges i följande avsnitt. 
 

Vilka förändringar är på väg att ske i landets turistbyråer? 

Ett genomgående svar på nästan alla frågor är att det är stora skillnader mellan olika 
turistbyråer. Städer och landsbygd har helt olika förutsättningar. Till exempel finns det många 
olika aktörer som marknadsför våra större städer, så att där finns inte samma behov av extern 
marknadsföring. I de turistbyråerna blir det mer av information och vägledning på plats. På 
landsbygden finns inte samma utåtriktade kraft i näringslivet, där arbetar turistbyråerna även 
med extern marknadsföring av orten. 
 
Det råder en ganska samstämmig bild av att det utåt sett inte skett särskilt dramatiska 
förändringar i turistbyråerna, inte ännu. Det talas mycket om förnyelse i turistbyråkretsar men 

                                                 
5 Grängsjö Per, 2003, Organisering av turism 
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verksamheten tycks fortsätta i stort sett som den ”alltid” har gjort. Vissa av intervjupersonerna 
är frustrerade över att de inte ser någon utveckling. Det råder samtidigt en slags avvaktan  
inför framtiden som förmodas innebära stora förändringar. Av de förändringar som kan 
märkas är det mycket som tyder på att många turistbyråer drivs med ekonomiskt knappa 
förutsättningar. Man tvingas till kortare öppettider och försämrad service. Dessutom har 
utbudet av varor till försäljning ökat. Den kostnadsfria turistinformationen lämnas, men det 
verkar som om man gärna vill sälja på kunden en karta, bok eller vykort. 
 
I flera områden planeras och diskuteras en koncentration av turistbyråverksamheten till de 
regionalt verksamma byråerna. Strategiska frågor på de mindre orterna är tänkta att föras över 
och verksamheten på de mindre orterna begränsas. 
 
På frågor om framtiden nämner många att det pågår IT-projekt som syftar till att skapa den 
virtuella turistbyrån. Det är något som påstås skall ge samordningsfördelar framförallt för 
mindre kommuner på landsorten. Det här är ännu på planeringsstadiet men utvecklingen av 
samverkan genom IT verkar vara något som många tror på. Den tekniska utvecklingen har 
resulterat i att turistbyråerna arbetar med flera uppgifter än tidigare. I vissa turistbyråer talas 
om turisternas ”gamla” och ”nya” behov. De gamla behoven är broschyrer och besök vid disk 
eller telefonkontakt. De nya behoven är information och bokningar via Internet. En förändring 
som redan har skett är att många av turistbyråns kunder är mer välinformerade inför resan. 
När de kommer in på turistbyrån ställer de högre krav på personalen. Därmed finns det en 
kunddriven påverkan på turistbyråernas roll. Genom att turistbyrån inte är det enda stället som 
det går att få information på har rollen redan förändrats något. Internet, och Hotell-TV, har 
redan tagit över som medium för vissa delar av den allmänna informationen. 
 
En av de åtgärder som genomförts är införandet av en gradskillnad i auktorisationen med 
blågula respektive grönvita skyltar. Det är delvis en upplysning om turistbyråns-
bokningsmöjligheter. Enligt de genomförda intervjuerna ses i allmänhet inte skyltningen som 
någon större förändring. Vissa intervjupersoner ser dock skyltningen som ett uttryck för att 
turistbyråerna blir allt mer olika varandra. De ser en fara i en förändring där turistbyråerna 
söker olika lösningar för att finansiera verksamheten. Utvecklingen av olika individuella 
finansieringsmodeller innebär i sin tur att vi får turistbyråer med olika inriktning på 
verksamheten. Turistbyråernas skilda ambitionsnivåer och skilda förutsättningar gör att vi får 
en vildvuxen flora av olika påslag på det arbete man gör. Det kallas i bästa fall pluralism. 
Andra talar om en förvillande pyttipanna för kunderna. 
 

Vem är beredd att betala för turistbyråns tjänster i framtiden? 
 
Den allmänna uppfattningen i denna fråga är ganska dyster. Här finns stora skillnader bland 
svaren, men många säger att ingen kommer vilja betala för nuvarande tjänster. De lite mer 
burdusa menar att orsaken till att turistbyråerna fortfarande existerar bara beror på 
revirtänkande och att kommunerna inte vågar utmana lokala näringslivet. Återigen finns det 
stora skillnader för turistbyråernas förutsättningar mellan olika platser. Någon säger att 
turistbyråns verksamhet är av stort värde, andra menar att de inte tillför något och inte gör ett 
smack.  
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I den dystra bilden finns det dock vissa ljusglimtar. Vissa menar att kommunerna kommer att 
vilja ha någon form av distributör av basinformation till turister inom överskådlig framtid. 
Samtidigt säger man att detta till stor del är beroende på hur turistintensiv platsen är.  
 
Problemet i kommunerna är att de bara ser turistbyråerna som en kostnadspost. Intäktssidan 
kommer via kommunala skatteintäkter. Det leder till en ”paradoxal jämförelse” mellan 
turistbyråkostnader och vård och daghemsplatser. Det ställer stora krav på kunskaper om 
turism bland beslutsfattare för att klara den diskussionen. Turistbyråernas argument att ”vi får 
råd att ha fler daghemsplatser om vi har en bra turistbyrå” kan lätt bli obegripliga. 
 
Andra ljusglimtar som nämns är att turistföretagen och lokala näringslivet möjligen vill betala 
för turistbyråns tjänster. Det förutsätter dock att turistbyråerna tar en mer aktiv roll för extern 
marknadsföring och antar rollen som lokal bokningscentral. Företagen vill inte betala för 
information utan för är att bli synliga på en marknadsplats. Turistbyrån har en fördel av att 
vara sanktionerad av ”det offentliga”, vilket ger legitimitet till att leda samarbete och ta rollen 
som företrädare för näringslivet. Någon menar att det eventuellt kan finnas ett visst intresse 
bland det lokala näringslivet även för besöksstatistik. 
 
Möjligen kan även turistbyråernas ”slutkunder” som turister och fast boende betala för 
turistbyråns tjänster i framtiden. Här går uppfattningarna isär. Vissa menar att turisterna är 
bortskämda med gratis information och att det dessutom går att hämta via Internet. Andra 
menar att kunderna är beredda att betala för bokningstjänster till camping, hotell och 
evenemang. Precis som i resebyråerna är kunderna beredda att betala för bra service. En 
förutsättning för att hänga med i utvecklingen och kunna erbjuda en attraktiv tjänst är att 
turistbyråerna kan boka och ta betalt via Internet.  
 
De finns en allmänt utbredd misstro till möjligheten att fortsätta utveckla försäljningen av 
souvenirer och andra varor till turister. Man menar att det ekonomiska bidraget från den 
verksamheten kan ge ett visst tillskott men inte utgöra någon källa till långsiktig finansiering. 
 

För vem är turistbyrån en effektiv mellanhand? 
 
Som svaren på tidigare frågor låtit ana finns det ingen tydlig åsikt om detta bland de 
tillfrågade. Den vanligaste uppfattningen är att turistbyrån är en informationspunkt för orten 
som helhet med handel och besöksnäringens tjänster. Man tror att turistbyråernas information 
uppfattas som kvalitetssäker av turisterna, de vet att man kan få all information om en ort på 
ett och samma ställe. Turistbyrån beskrivs som en allmänt underlättande funktion som 
distributör av information om lokala attraktioner och företag, för kommunen, och det lokala 
näringslivet. Det finns ingen mer tydlig avnämare för dessa allmänna tjänster.  
 
Samtidigt ser man att rollen som effektiv mellanhand för företagen skulle kunna utvecklas. 
Vissa gäster vill ha det personliga mötet, och det är möjligt att turistbyrån skulle kunna vara 
en effektiv mellanhand för de mindre företagen, för att hantera marknadsföring och 
försäljning. Problemet är att de två parterna inte kommer i kontakt med varandra. Små 
företagare utan exporterfarenhet m.m. vet ej vad en liten turistbyrå kan göra och 
turistbyråerna når inte de små företagen med nuvarande arbetssätt och villkor. 



 
Turistbyråernas framtid 

 12

 
 
Vilka tjänster kommer turistbyrån att erbjuda i framtiden? 
 
I svaren på denna fråga lyser en något starkare framtidstro än i de tidigare. Det finns ett 
utbrett marknadstänkande bland de intervjuade och de allra flesta försöker se turistbyråernas 
möjligheter. De ser att den framtida utvecklingen kommer att vara mer beroende av turismen 
på respektive plats. På turistintensiva platser med en mer aktiv turistnäring kan tjänsterna 
komma att utvecklas. På platser där man inte är lika aktiv kommer tjänsterna inte att utvecklas 
på samma vis. Det kan i sin tur medföra en avveckling av turistbyråverksamheten. 
 
Den allmänna uppfattningen är att på vissa platser kommer turistbyråernas framtida tjänster 
att vara ungefär de samma som idag. Turisterna vill resa, bo, äta, och ha något att göra, men 
med mindre administration genom IT-användning. Turistbyrån kan fortsätta att tillhandahålla 
tjänster som har med lokal platsbunden information att göra. Med platsbunden menas vad som 
är unikt eller utmärkande för en viss plats och som inte går att flytta. Man tror i allmänhet att 
informationens form kommer att gå alltmer mot databaserad information om aktiviteter, 
boende, ätande och sevärdheter. 
 
De något mer radikala menar att det inte är säkert att det i framtiden kommer att finnas 
turistbyråer på samma sätt som idag. Funktionen kommer att finnas på Internet, och det går 
nog bara att ha kvar sådana turistbyråer för städer och större regioner. De små turistbyråerna 
kommer därmed att försvinna. Utöver den samlade basinformationen på Internet kommer det 
nog att finnas någon form av marknadsplatser där företag och olika verksamheter finns 
representerade med specialinformation. 
 
Ett ännu mer radikalt förslag är att turistinformationen inte behöver organiseras som en 
turistbyrå. Den kan ersättas genom en allmänt spridd kunskap om ”det goda värdskapet” som 
egentligen kan finnas ”överallt”. Alla kan, och bör, vara goda värdar på orten. Det kan vara de 
som jobbar på ICA, bensinstationen eller Kalle på gatan. Kompletteras sedan ”det goda 
värdskapet” med användning av Internet kan det ersätta 80 procent av turistbyråtjänsterna. 
Den kvalificerade information och personliga rådgivning som utgör resterande 20 procent 
behöver inte vara platsbunden. Den utgår inte från lokala förhållanden på orten utan från den 
enskilda kundens behov och den kan därigenom skötas på distans från någon annan ort. 
 
Det finns även de som tror på en utveckling mot alltmer kommersiella tjänster. Man anser att 
turistbyrån kommer att arbeta allt mer med marknadsföring. Turistbyrån kan erbjuda en 
marknadsplats för företagen, även över Internet. En sådan möjlighet är att erbjuda 
”inkvarteringsmöjligheter ” på Internet. Turistbyrån kan till exempel ha en mer aktiv roll i IT-
koordination av ortens hemsida.  
 
Man ser även att turistbyråerna i framtiden kommer att arbeta med koordination av 
journalistbesök och företagens utlandsbesök. 
 
De mest marknadsinriktade menar att säljarbete är den enda vägen till framgång. De anser att 
ett av de största problemen är att turistbyråerna idag saknar profilering. Risken är att de 
istället har sidouppdrag. Bland dessa svar väcks även frågan om turistbyråerna själva vet 
vilket som är deras huvuduppdrag. Bland de personer som har intressen i närliggande 
verksamheter kan märkas en viss oro för konkurrens. De menar att turistbyråerna är hänvisade  
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till informationsverksamhet. Övergår man till annan verksamhet blir det till nackdel för 
turistnäringen med offentligt finansierad snedvriden konkurrens. 
 

Vilka kommersiella tjänster kommer turistbyrån att erbjuda? 
 
De allra flesta menar att turistbyrån i framtiden kommer att erbjuda ungefär samma tjänster 
som idag. Med det menas att man kommer att utveckla en affärsmässig grund för att sälja 
bokningar till utflykter, boende och restauranger, eller biljetter till resor. Det är dock inte 
säkert att turistbyråerna kommer att finnas kvar i i sin nuvarande form framtiden. Funktionen 
kan komma att skötas av agenter, ungefär som den privata biljettförsäljningen till teatrar i 
London. I storstäderna kommer man kunna fortsätta att utveckla möjligheterna till bokningar 
och möjligheterna att ta betalt för det. På landsbygden måste man nog försöka hitta 
samverkan mellan flera olika offentliga funktioner. Svaret på vilka tjänster som är möjlig att 
utveckla tror man kommer ganska snart då kommersiella tjänster är självsanerande. Får inte 
kunden och näringsidkaren ut ett mervärde av tjänsten så försvinner den snabbt från 
marknaden. 
 
En annan möjlig tjänst som nämns är att utveckla IT-koordinationen mellan olika 
turistprodukter. Det utvecklingsbara i detta är bokning och försäljning och guidning. 
Guideverksamheten i Sverige är underutvecklad jämfört med i många andra länder. 
 
Vid intervjuerna framkom även vad man ansåg att turistbyråerna inte kan eller skall erbjuda. 
Flera av de intervjuade menar att möjligheterna att utveckla kommersiella tjänster begränsas 
av att de inte kan konkurrera med privat verksamhet. Turistbyråerna kan därför inte ägna sig 
åt resebyråverksamhet och ska inte ta betalt för att sälja biljetter till resor. Någon föreslår att 
det är mer genomförbart att hotellen sköter turistbyråverksamhet istället för att turistbyråerna 
bokar hotellboende. 
 
Andra menar att turistbyråerna har bristande kompetens vilket begränsar möjligheten att 
erbjuda kommersiella tjänster. Man menar att de förmodligen inte klarar av att genomföra en 
affärsutveckling. Det är inte heller turistbyråernas uppgift att utföra säljarbete som det är upp 
till turistnäringens aktörer att sköta. Man klarar inte heller av att distribuera paketförsäljning. 
Det som man klarar av och skall utveckla och erbjuda i framtiden är att hålla organiserad 
kunskap om vad som finns och är aktuellt inom det egna området. I takt med att det utvecklas 
nya informationskanaler kommer det att finnas ett behov av att leverera information om 
hotell, campingplatser, sevärdheter, festivaler osv. Turistbyrån måste bilda sig en roll som 
leverantör till IT-baserade systemen. Det betyder i praktiken att man måste utveckla 
näringsaktörer att arbeta med. 
 

Vilka offentliga uppdrag kommer turistbyrån att ha? 
 
Många av de intervjuade ser att det även i framtiden finns möjligheter för turistbyråerna till en 
fortsatt offentlig basfinansiering. Det skall dock finnas ett mer uttalat uppdrag.  
 
Turistbyråerna kan arbeta med uppgifter närbesläktade med de kommunala 
näringslivskontorens uppgifter idag. De kan hjälpa till med att utveckla turistnäringen genom  
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mer samarbete. Turistbyråerna kan förslagsvis vara med och leda och utreda, i en mer 
konsultativ roll åt kommunen. Turistbyråerna kan ta fram besöksprofiler och exempelvis ge 
råd om skyltning, parkering, sophämtning och utformning av stadskärnan. Turistbyråerna kan 
assistera med koordinering vid evenemang. 
 
Någon menar att det ligger i en utveckling av värdskapsrollen, att samla företagen för att se 
till att det sker en utveckling. 
 
Flera personer nämner att det finns en statlig nationell uppgift i turistinformation. Det finns 
exempelvis ett behov av intern marknadsföring av Sverige i Sverige som inte har utvecklats 
av turistbyråerna. Här menar man att turistbyråerna har en roll att fylla. En annan synpunkt 
som utvecklas är betydelsen av att lösgöra turistbyråverksamheten från kommun och 
länsgränser. Det nationella turistrådet skulle kunna instifta någon form av funktion som säkrar 
information av jämn och hög nivå, exempelvis genom franchising. Med en statlig huvudman 
löses problemet med alltför stor fixering med arbeten inom administrativa gränser. Andra 
påpekar att det finns en offentlig uppgift för turistbyråerna på lokal nivå. Uppgiften att ge 
lokal information mot kund har inte artikulerats tydligt nog.  
 
De mer marknadsinriktade uttrycker sig med företagsspråket även i denna fråga och menar att 
kommunen måste inse värdet av att turistbyråerna vårdar och för ut orten/kommunens 
varumärke. Detta är kanske något diffust arbete, men det kan bli mer konkret då exempelvis 
företagen har besökare från andra länder. Då kan turistbyrån engageras med sin spetskunskap 
om regionen eller orten. Man poängterar även nödvändigheten av extern marknadsföring av 
orten utåt, och gentemot besökare. 
 
I storstäderna tror man inte det kommer att finnas något utrymme eller behov av offentliga 
uppdrag. På mellanstora orter finns ingen annan bättre koordinator än turistbyrån just nu. På 
mindre orter kommer det inte att finnas behov av informationskontor. Det kan eventuellt 
kombineras med konsumentrådgivning, och eventuellt med postkontor på mycket små orter. 
 

Kommer turistbyråerna att få övergå till några helt nya uppgifter? 
 
Här är man ganska enig om att turistbyråerna inte kommer att övergå till några nya uppgifter. 
Man menar att en sådan utveckling leder till att turistbyråerna läggs ned. Särskilt på mindre 
orter kan det bli problem om turistbyrån övergår till nya uppgifter. Då påverkas konkurrensen 
och möjligheter att etablera privat verksamhet. 
 
Samtidigt ser man det som nödvändigt med en utveckling av uppgifterna de har. Det är viktigt 
att turistbyråernas roll utvecklas tillsammans med nationella regionala och kommunala 
organisationer. Det finns en grundläggande informationsplikt även mot de personer som 
tillfälligt vistas i kommunen, och det finns även ett värde i personliga möten. 
 
De mer marknadsinriktade menar att turistbyråerna skulle kunna anta en mer utvecklande roll 
för turismen, möjligen som utbildare/utvecklare. En sådan ny uppgift skulle kunna vara att 
verka ute bland företagen och jobba med kvalitetssäkring. Det kan även innebära en fortsatt 
utveckling av samhällets värdskap. De nya uppgifterna utgår från att turistbyrån har en mer  
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säljande funktion. Det ställer samtidigt krav på att turistföretagen och attraktionerna 
samarbetar om beställningar. 
 

Vad är det första steget i utvecklingen av turistbyråerna? 
 
Intervjupersonerna pekar ganska samstämmigt ut två områden där de ser att utvecklingen av 
turistbyråerna börjar. Det är dels i den tekniska utvecklingen och dels i deltagande i politiska 
processer. Dessa båda utvecklingsområden följer inte på varandra utan ses som parallella 
processer.  
 
Man ser det som nödvändigt att utveckla användningen av ny teknik för ”alla” funktioner, 
även bokning. Flera av de intervjuade ser en möjlighet i att utveckla ett standardutbud av 
tjänster som kommuniceras ut till dem som kan tänkas nyttja turistbyråernas tjänster. I detta 
arbete ser man det som viktigt att arbeta fritt över administrativa gränser. Mindre turistbyråer 
kan samverka med administrativa rutiner och skapa en gemensam plattform som underlättar 
turistbyråns arbete. Det ger en viss standardisering av turistbyråtjänsterna vilket motverkar att 
turistbyråerna konkurrerar och erbjuder helt olika tjänster med olika prisnivåer. 
 
Detta ses som ett led i en nödvändig professionalisering av informationsuppgiften. 
Turistbyråerna måste försöka få ekonomi i sin verksamhet. Man måste selektivt välja vilka 
tjänster man skall ägna sig åt och hitta ett sätt att ta betalt för den. Det är förmodligen den 
information som nu lämnas kostnadsfritt. För att detta skall vara möjligt krävs att man 
utvecklar bättre kanaler till det lokala näringslivet, besöksnäring och handel, och visa på att 
man behövs. Behövs man inte kan man ju lägga ner. En nyckel i detta arbete är lokal 
samverkan med företagen. 
 
I samband med den nödvändiga professionaliseringen nämns vikten av att personalen har god 
kompetens och en seriös inställning till arbetet. Användningen av sommarvikarier ses som 
något problematiskt. Anställer man personal som ger intryck av att vara ordinarie under 
sommaren, då det är många turister, då måste man även ta ansvar för att de är välutbildade. 
Snabbutbildade skolungdomar löser visserligen ett personalbehov för stunden, men om de inte 
riktigt kan allting blir resultatet mycket negativt på sikt. Blir det fel går det inte att i efterhand 
skylla på att det var en vikarie. Samtidigt uttrycker man en förståelse för personalfrågan. Det 
är svårt med säsongsvariationerna och med de låga servicelöner som erbjuds. 
 
Det andra området där utvecklingen av turistbyråerna startar är i de politiska processerna. 
Flera personer menar att turistbyråerna måste ställa krav på att få ett klarare uppdrag från 
huvudmännen. Man kan inte ”rodda systemet underifrån” utan måste gå in på den 
administrativa nivå där uppdragen delas ut. Med andra ord måste turistbyråerna aktivt driva 
sin sak på den politiska arenan på alla plan. En sådan process ser man börjar i ett arbete med 
att ta fram underlag för att kunna föra fram sin sak. Det krävs en utvärdering av nuvarande 
verksamheter. Hur många besökare har man? Vilken typ av information de lämnar ut och vad 
som efterfrågas? ”Facts and figures”. Då man har dessa kunskaper om den egna verksamheten 
kan man gå in och arbeta fram en plattform för fortsatt arbete. En uppgift som pekats ut är att 
delta i processerna i de regionala tillväxtprogrammen. 
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Någon föreslår ett statligt initiativ med studieresor utomlands i kombination med en 
djupgående diskussion om hur turistbyråerna skall kunna skapa lönsamhet. Den personen 
menar att det vore en mer långsiktig investering än att pumpa in pengar i EU-projekt som 
visserligen handlar om turism, men saknar långsiktighet. Till exempel finns många 
välutvecklade bokningssystem i storstäder som går att kopiera och göra skalenligt för att 
passa mindre platser.  
 
Även de mest marknadsinriktade anvisar en möjlighet för turistbyråerna genom planering. 
Här framhålls att man måste ha en affärsplan, en strategi, som tydligt talar om vad man vill. 
Några människor måste sätta sig ner och säga detta är morgondagens turistbyråverksamhet 
och sen lägger man upp en strategi för det. Är man enig om strategin gäller det att förankra 
den här strategin och sen gäller det att finansiera den. En sådan kommersiell inriktning kräver 
dock en stor omställning från tidigare tankemönster. Det som gör att man är fastlåst idag är att 
turismen är finansierad enligt ett mönster och marknaden agerar efter ett annat mönster. 
 

Vad är turistbyråernas särpräglade kompetens? 
 
Intervjupersonerna har olika uppfattning om vad som är turistbyråernas särpräglade 
kompetens. Många menar att den inte är särskilt tydlig. Sen går åsikterna isär. Vissa ser 
möjligheter till utveckling medan andra ifrågasätter turistbyråerna existens. 
 
De som inte ser behovet av turistbyråer menar att allt som behövs är en plats med all 
tillgänglig information och service samlad. En fullserviceresebyrå som även kan boka 
restaurang, hotell och ha all information om sevärdheter med djup och bred kunskap. Man 
skall kunna köpa souvenirer, växla pengar etc. Till detta behövs inte någon turistbyrå. 
 
Andra menar att turistbyrån är ett väl inarbetat forum med bra namn där varumärket ofta är 
namnet på orten. Det man anser vara den särpräglade kompetensen är den unika kunskapen 
om ortens turistiska värde. Den utgår från lokal kompetens, med kunskaper om den lokala 
platsens natur och kultur och det lokala utbudet av varor och tjänster. 
 
Man anser att det är strategiskt viktigt att bibehålla det ”lokala uppdraget”. Det är med 
argument om lokala kunskaper som man kan hävda sig i kommunala budgetdiskussioner. Det 
är de lokala kunskaperna och samlandet av icke-kommersiell information som ligger till 
grund för vad som senare kan bli kommersiella tjänster. 
 
En möjlighet som framhålls är att, regionens turistiska värde borde kunna utvecklas till att 
även omfatta hur näringslivet fungerar på orten. På så sätt skulle marknaden kunna breddas 
från inkommande privatturism till företagsmarknaden. 
 
För att omsätta kunskaperna till information krävs kompetent personal i turistbyråerna. Det är 
personalen som har kunskaper om områdets natur och kultur och kan informera om ett utbud 
med hyggliga prisnivåer. Flera intervjupersoner framhåller att personalens kompetens är 
liktydigt med turistbyråns särpräglade kompetens. De hanterar stora informationsmängder och 
kan nästan lukta sig till turisternas behov. 
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Av de 15 personer vi intervjuat är de många som menar att turistbyråerna behövs. Sveriges 
turistprodukt bygger på ”go as you please”, vi måste anpassa oss till de turister som 
grovplanerat resan via Internet och sedan kommer i sin husbil. Vi måste se vad de vill ha och 
vilken service de behöver. 
 
I flera av intervjuerna utvecklade intervjupersonerna sina synpunkter på sådant de anser vara 
direkta brister i dagens turistbyråer. Här har vi valt att tolka det som att man ser outnyttjade 
möjligheter. 
 
Man efterlyser ett ökat strategitänkande för att undvika en låsning av verksamheten. Som 
exempel på detta nämner man en användning av skolungdomar som sommarvikarier. Att 
dessutom hänvisa till en bensinmack eller camping är på sikt det farligaste man kan göra. 
Turistbyrån måste slå vakt om och utveckla personalens kunskaper om områdets natur o 
kultur. För att säkerställa personalens kompetens föreslås att det borde finnas något slags 
körkort på området. 
  
Flera personer menar att de har svårt att definiera vad som är turistbyråernas särpräglade 
kompetens idag. Man ser att en alltför stor del av verksamheten ägnas åt att lämna ut 
broschyrer och informera om badplatser. Det man främst efterlyser är någon mer uttalad 
ledning. I jämförelse med ett informationsföretag med motsvarande antal anställda så är det 
tydligt att långt mer än tusen anställda skulle utgöra en ansenlig resurs. Man efterlyser ett 
sådant synsätt och någon typ av samverkande processer i turistbyråerna. Ett problem är 
turistbyråernas småskalighet och att de ej utgår från en kommersiell säljstruktur. Man menar 
att det dessutom är för litet utbud i en kommun ute i landet. Basen av turistföretag är för liten 
för att det skall räcka till som underlag. I storstäderna är situationen en annan. Där räcker 
turistföretagen till för att utgöra en grund för kommersiella turistbyråverksamheter.  
 
Flera av de intervjuade menar att det finns nackdelar med gradskillnaden i den nuvarande 
auktorisationen. Man menar att det leder till ett merarbete för den regionala 
turistorganisationen. De får ta på sig ett administrativt arbete som ligger utanför deras 
uppdrag, att utveckla näringen. Då man inte ser sig han någon möjlighet att genomföra 
kontroller av auktorisationen leder det till att auktorisationen inte kontrolleras. 
Intervjupersonerna ställer sig även frågande till vilken nytta auktorisationen har för kunden. 
Man tror inte att kunderna vet vad det är för skillnader mellan blågula eller grönvita skyltar 
utanför turistbyråerna. Kopplar inte kunderna ihop de olika skyltarna med informationen om 
vilka krav de kan ställa på olika turistbyråer. Då finns en risk att de olika skyltarna blir 
förvillande. 
 

Slutdiskussion 
 
Sett till helheten i undersökningen finns flera tydliga och återkommande mönster i 
intervjusvaren. I detta avsnitt presenteras några av dessa mönster av allmän karaktär och 
typiska åsikter. 
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Turistbyråernas framtid 
 
Ett genomgående budskap från intervjupersonerna är att turistbyråerna inte har förändrats i 
takt med sin omvärld. Detta har pågått under så lång tid att flera av de intervjuade anser att 
hela turistbyrå-begreppet kan ifrågasättas. Själva ordet i sig anses förlegat och förknippas med 
kommunernas information om badplatser och annan sommarturism. Den funktionen 
uppskattas inte av de som intervjuats i denna undersökning, där de allra flesta har ett klart 
uttalat marknadstänkande. De största förändringarna tror man kommer på landsbygden och i 
större städer. Man ifrågasätter behovet av turistbyråer på mindre orter. Man menar att 
funktionen egentligen behövs, men samtidigt är det inte ekonomiskt försvarbart överallt. Det 
måste finnas ett visst mått av turism för att det skall vara motiverat med en turistbyrå. Många 
tror att Internet och den nya tekniken inom kort kommer att ta över mycket av den allmänt 
informerande uppgiften. Det går dessutom att få hygglig service på andra ställen som 
bensinstationer och campingplatser. De säger sig se ett stort värde i en lokal kompetens och 
någon samordnande funktion som ”smörjer” turismens utveckling. Detta stora värde är dock 
inte utvecklat till ett utbud av konkreta tjänster som det går att ta betalt för i turistbyråerna. I 
städerna ser man att turistbyråerna redan är på väg att övergå till rent affärsmässiga 
bokningsverksamheter. Det verkar vara på ”mellanstora” resmål som man tror att 
turistbyråerna har en framtid med nuvarande typ av verksamhet. 
 

Turistbyråernas intressenter 
 
Som situationen är idag finns det ingen tydlig avnämare för turistbyråns tjänster. Det gör det 
svårt att klara ut på vilket sätt turistbyråerna kan finansieras. Nästan alla intervjupersoner 
efterlyser på olika sätt ett klarare uppdrag för turistbyråerna. En stor skugga faller över de 
offentliga, ofta kommunala, huvudmännen. Dagens situation är resultatet av ett sedan länge 
försummat ansvar. Man har helt enkelt underlåtit att utveckla ett mer tydligt offentligt 
uppdrag för turistbyråerna. 
 

Turistbyråerna och kommunerna 
 
Vissa intervjupersoner nämner att kommunerna själva inte riktigt verkar veta vad de skall ge 
turistbyråerna för direktiv. Man har nog inte riktigt klart för sig vad man skall med 
informationsverksamheten till. Det är ett arv från tidigare satsningar på turism som har 
degenererat till att bli en belastning. Därigenom har de ansvariga mer sett turistbyråerna som 
ett problem, något som man bara måste få att fungera tillräckligt bra för att näringsidkarna 
skall sluta bråka. Turistbyråerna har försummats genom att ”man har lagt ribban för lågt” och 
inte ställt tillräckligt höga krav. Det har resulterat i att kommunerna nu ifrågasätter 
turistbyråernas verksamhet och menar att turismen uteslutande är en fråga för näringslivet. 
Det är inte politiskt försvarbart med en turistbyråverksamhet i konkurrens med skolor, vård 
och omsorg. Turistorganisationen behandlas på det sättet styvmoderligt, och blir till exempel 
ej kallade till möten där de skulle kunna utgöra en resurs. I praktiken ställer kommunerna ett 
krav på kommersialisering, och att turistbyråerna skall utveckla en mer affärsmässig 
verksamhet. Från turistbyråhåll märks detta genom att man har minskande kommunala 
resurser, vilket leder till ett sökande efter alternativa möjligheter till finansiering av  
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verksamheten. Det är början på en negativ utvecklingsspiral. Kraft och tid läggs på att jaga  
finansiering för dagen istället för att utveckla mer långsiktiga strategier. Det verkar dessutom 
vara mycket skiftande verksamheter som ryms under rubriken turistbyråverksamhet. Vissa av 
de tillfrågade menar att spridningen är så stor att det är svårt att peka ut ett nuvarande 
generellt tillstånd. Verksamheterna är av helt olika typ med skiftande innehåll. Det kan vara 
en bidragande orsak till osäkerheten om turistbyråernas framtida roll.  
 

Turistbyråerna och näringslivet 
 
Turistbyråerna ifrågasätts även inom turistnäringen. Man menar att det finns ett avstånd 
mellan turistbyrån och turistföretagen som är svårt att överbrygga. Den allvarligaste kritiken 
kommer dock från de övriga distributionsleden, dvs. resebyråerna. Från resebyråhåll ser man 
med oro på turistbyråernas sökande efter nya intäktskällor. Det är ett potentiellt hot med 
offentligt finansierad konkurrens. Möjligheterna till en förändring är därmed kringskuren 
genom att turistbyråerna till vissa delar är offentligt finansierad. Relationen mellan 
boendeanläggningar och turistbyråer verkar vara det som fungerar bäst. Det nämns i flera 
intervjusvar att de verkar nöjda med turistbyråerna.  
 
Personerna som är verksamma i turistbyråerna verkar se mängder av möjligheter, medan 
andra inte har samma tilltro till turistbyråernas förmåga. Det kan tolkas som att turistbyråerna 
inte lyckas nå ut och peka på nyttan med sin verksamhet. I de turistbyråer som lyckats med att 
tala om för omgivningen vilken nytta man gör poängteras vikten av att använda basfakta. Det 
är absolut nödvändigt att veta grundläggande basfakta, antalet besökare i turistbyrån, antalet 
turister, gästnätter, fakta om turismens betydelse för handeln etc. etc. Det är med dessa 
kunskaper man arbetar sig in i styrelserummen. 
 
Den allmänna uppfattningen bland de tillfrågade är att turistbyråerna varken kan eller bör gå 
över till några helt nya uppgifter. Det finns en tydlig uppgift för turistbyråerna, men den är 
inte artikulerad. Det som behövs är ett utvecklingsarbete av vad som skall vara turistbyråernas 
framtida roll.  
 

Övriga reflektioner 
 
Under denna rubrik utvecklas författarnas egna kommentarer och reflektioner. 
 
I takt med utredningsarbetet, intervjuer och bearbetning av informationsmaterial har det växt 
fram en bild av en turistbyråverksamhet med akut brist på dialog med sin omvärld. Ett av de 
stora problemen för turistbyråerna är att de inte vet vad som kommer att krävas av dem 
framgent. Det verkar inte heller finnas någon dialog om hur detta problem kan lösas. 
Turistbyråerna upplever att anslagen krymper, men det finns inga alternativ. Inte några 
anvisningar om vad som kommer att vara det framtida offentliga uppdraget. Det är inte 
turistbyråernas ”fel” att det inte finns direktiv för verksamheten. ”Felet” är avsaknaden av en 
dialog om visioner, mål och direktiv med huvudmannen för verksamheten. Det ställs krav på 
förändringar. I vilken mån ges förutsättningar för detta? 
 
 



 
Turistbyråernas framtid 

 20

 
 
Turistbyråverksamheten står inför ett vägval. Antingen avvecklas verksamheten i takt med 
den krympande offentliga finansieringen för ändamålet, och ökande Internettjänster, eller 
försöker man gemensamt hitta nya alternativ. Vi ser det som en viktig uppgift för  
turistbyråerna att utveckla en dialog med huvudmannen, och även med turistnäringen, om  
framtida strategier. Det finns ett strukturellt problem i detta. Turistbyråernas småskaliga 
verksamhet medför att det inte finns utrymme för strategisk utveckling. 
 
En möjlighet som utvecklades vid en av intervjuerna är att det tillsätts en nationell 
referensgrupp, eller utvecklingsgrupp med de parter som berörs av turistbyråverksamheten i 
Sverige. Enligt förslaget skulle representanter från skilda typer av turistbyråer där få tillfälle 
att diskutera framtida strategier med representanter från kommunerna. Hur ser det ut i 
kommunerna? Vad vill vi åstadkomma? Vilken förändring vill vi ha? Målet med gruppens 
arbete skulle vara att uppnå en kommunikation som på sikt kan leda till att tydliggöra 
turistbyråernas uppdrag. Oron inför den oklara finansieringen måste man förmodligen lära sig 
att leva med, men med en utvecklad strategi är man betydligt bättre rustad för framtiden.  
 
I vissa intervjusvar säger man att det skulle finnas en konflikt mellan att göra satsningar på 
turistbyråverksamhet och effekter av det kommunala skatteutjämningsbidraget. Denna 
koppling är något märklig. Vid samtal med Landstingsförbundets Samhällsekonomiska 
sekretariat framkom att det inte finns några direkta samband mellan skatteutjämningsbidraget 
och turistbyråernas informationsverksamhet. Den framåtsträvan och vilja till utveckling som 
bedrivs inom turistbyråverksamhet kan inte få några som helst negativa effekter av det 
kommunala skatteutjämningssystemet. 
 

Kommentarer om intervjusvaren 
 
Av erfarenhet från tidigare forskning och utredningsverksamhet inom turism finns det några 
kommentarer som vi kanske förväntade oss, men som inte nämns av intervjupersonerna. En 
sådan tanke är hur turistbyråerna skall kunna hantera en eventuell framgång? Flera personer 
menar att bokningsverksamhet är den enda realistiska finansieringskällan. Det är möjligt att 
det är så. Vad händer då i den turistbyrå som lyckas utveckla en lovande 
bokningsverksamhet? Ett exempel känt från tidigare forskning är bokningen i turistbyrån i 
Åre. Så snart det visade sig vara en lönsam verksamhet knoppades den verksamheten av till 
ett separat företag. Det finns en viss risk att detta upprepas för den turistbyrå som lyckas även 
på annat håll. Det finns därmed frågetecken kring möjligheterna att behålla kontrollen över 
värdeskapande aktiviteter. På mindre orter där turistbyråerna ingår som en småskalig del i den 
offentliga förvaltningen kan det eventuellt innebära problem både att utveckla affärsidéer och 
sedan att behålla dem. 
 
En annan utveckling som förvånansvärt få av intervjupersonerna utvecklar är en eventuell 
utveckling mot en kommunal informationsavdelning för att i en vidare mening svara mot den 
kommunala informationsplikten. Det finns flera exempel på turistbyråverksamheter som, 
åtminstone utifrån, verkar i det närmaste integrerade med kommunens övriga 
informationsverksamhet.  
 
Som avslutning vill vi peka på den möjlighet som den samlade utredningen anvisar. 
Turistbyråerna behöver ett tydligare offentligt uppdrag. Det måste finnas ett uttalat mål och en  
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utveckling av strategier för hur målet skall nås. Det finns ett informationsbehov och ett 
samordningsbehov för turismen. Där har turistbyråerna en roll som de måste kunna ta betalt 
för och inte bara ses som en passiv informationskanal. 
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Bilaga 1, Intervjupersoner 
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Tack till er alla för er medverkan. 
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Bilaga 2, Underlag för intervjuer 
 

Bakgrund 
 
ETOUR genomför en undersökning om den framtida rollen för landets turistbyråer. 
Bakgrunden till undersökningen är att det verkar finnas en allmänt spridd osäkerhet om vad 
som ligger i turistbyråernas framtida roll och uppdrag. Den tidigare lite lösligt definierade 
uppgiften med att locka besökare till orten, och informera de turister som kommer, verkar 
ifrågasättas av allt fler. Genom denna undersökning tänkte vi försöka teckna en så bra bild 
som möjligt av bild av den kommande utvecklingen. 
 
Du ingår i en liten grupp personer som vi tror har särskilt god insikt i detta. Vi misstänker att 
Du ser vad som är på väg att ske i turistbyråerna. Och vi misstänker också att Du kan ha 
förslag på lösningar för de förändringar som är på väg. 
 
Så det jag skulle vilja att vi pratar om är: 
Vad är det är som är på väg att ske i turistbyråerna just nu, och hur turistbyråerna kan komma 
att utvecklas i den närmaste framtiden.  
 

A - Vilka förändringar ser Du är på väg att ske i landets turistbyråer? 
 
 På vilket sätt kan det märkas? 
 
 

B - Vem tror Du är beredd att betala för Turistbyråns tjänster i framtiden? 
 

För vem ser Du att Turistbyrån är en effektiv mellanhand? 
 
 

C - Vilka tjänster tror Du Turistbyrån kommer att erbjuda i framtiden? 
 

Vilka kommersiella tjänster tror Du att Turistbyrån kommer att erbjuda? 
 
Vilka offentliga uppdrag tror Du att Turistbyrån kommer att ha? 
 
Tror Du att Turistbyråerna kommer att få övergå till några helt nya uppgifter? 

 
 

D – Vad ser Du som ett första steg i en utveckling av turistbyråerna? 
 
 

E - Vad ser Du som Turistbyråernas särpräglade kompetens? 
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