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Sverige förtjänar en turistminister
Coronapandemin har slagit skoningslöst mot rese- och besöksnäringen, med en
permitteringsgrad på upp till 83 procent. Men regeringen har inte vidtagit några riktade
åtgärder för att stödja denna basnäring. Regeringen behöver förlänga de generella
stödåtgärderna för branschen och borde inrätta en turistminister, skriver Didrik von Seth
och Kent Wallstedt från resebranschföreningen SRF.
Den pågående pandemin har drabbat all turism och resande på ett skoningslöst sätt, i Sverige
och hela världen. Många verksamheter har i princip näringsförbud och försäljningen har helt och
hållet stannat av för många reseföretag. Svenskarnas turistande i Sverige har inte kompenserat
för bortfallet av utländska besökare.
Den försvunna efterfrågan har slagit hårt mot sysselsättningen. Bland resebyråer och
researrangörer är permitteringsgraden 83 procent, för hotell och restauranger är den 42
procent. Det ska jämföras med snittet för hela näringslivet som bara är 12 procent.
Turism och resande har varit en drivande faktor för den globala ekonomins utveckling. I dag
jobbar var tionde person inom turismindustrin och i länder som Grekland och Cypern står
turismen för uppemot en fjärdedel av ekonomin. Deras ekonomi räddas bäst av att turisterna
återkommer.
I många utvecklingsländer har turismen varit motorn för både jobb och tillväxt. Under det
senaste decenniet har miljarder människor lyfts från extrem fattigdom till ett relativt välstånd.
Under 2019 spenderade vi svenskar 164 miljarder kronor under våra utlandsvistelser. För
många länder är det en av de mest effektiva biståndsåtgärderna Sverige kan leverera.
Även de utländska besöken i Sverige har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Förra året
spenderade utländska besökare 144 miljarder kronor i Sverige och besöksnäringen sysselsatte
över 200 000 människor, vilket har gjort den till en basnäring.
Pandemin har ryckt bort efterfrågan av rese- och turismupplevelser, vilket påverkar branschens
möjligheter att fortsätta arbetet för att minska resandets klimatpåverkan. Utvecklingen av elflyg
och satsningar på bioflygbränsle försvåras drastiskt av att näringens intäkter nästan försvunnit.
Bland resebyråer och arrangörer har mer än var tredje anställd varslats eller sagts upp och
många företag har gått i konkurs eller är under rekonstruktion. Bara en bråkdel av företagen
som är kvar ser att de kan överleva mer än högst sex månader trots regeringens nuvarande
generella stödåtgärder i form av bland annat korttidspermittering och omställningsstöd.
Dessutom innebär utformningen av paketreselagen och resegarantilagen att det blir nästan
omöjligt att bedriva verksamhet under en pandemi.
I de kontakter resebranschföreningen SRF haft med regeringen under krisen har det varit
uppenbart att det saknas samordning för rese- och turismfrågor. Departementen hänvisar till
varandra och vi får undvikande svar. Det har resulterat i att ingenting görs. Samtidigt har våra
grannländer infört omfattande åtgärder för resebranschen och många andra länder i Europa har
åtgärder på plats som säkerställer att arbetstillfällen räddas och turismen kan komma igång på
ett säkert sätt.

Vi anser därför att regeringen omgående bör behandla rese- och besöksnäringen som den
basnäring den är. Våra förslag är:
- Förläng de generella stödåtgärderna för rese- och besöksnäringen, framför allt
permitteringsmöjligheten till 80 procent och omställningsstödet.
- Sjösätt en handlingsplan för hur Sverige ska återfå den utländska turismen.
- Ta initiativ till en översyn inom EU av paketresedirektivet, där konsumentskyddet bibehålls
men där hänsyn tas till hur en pandemi påverkar konsumenter och reseföretag.
- Tillsätt en turistminister och arbeta långsiktigt för en hållbar tillväxt av turismen till och från
Sverige.
Rese- och besöksnäringen är en basnäring med stor betydelse för Sveriges tillväxt och
sysselsättning. Därför behöver stödåtgärderna till reseföretagen förlängas. Dessutom behöver
Sverige en turistminister som långsiktigt arbetar för en hållbar turismindustri – det skulle gynna
hela Sverige.
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Om SRF
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, SRF, har cirka 300 medlemsföretag som
sysselsätter 7 000 anställda. De står för mer än 80 procent av svenska resebyråers och
researrangörers omsättning på 60 miljarder kronor 2018. SRF arbetar för sunda
konkurrensförhållanden och en positiv utveckling av den svenska resebranschen. Medlemskap i
SRF innebär en kvalitetsstämpel och krav på att följa SRF:s riktlinjer och stadgar.
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