I RAPPORTEN ”SVENSK TURISMSTATISTIK” PUBLICERAD AV SVERIGES KOMMUNER
OCH LANDSTING, SKL, innehåller oriktiga beskrivningar och felaktigheter om
bland annat RESURS och andra, vill vi bemöta det som rör RESURS.
Rese och TuristDataBasen, TDB®
TDB var en löpande marknadsundersökning om svenskarnas resvanor. TDB startade i full skala 1989
efter flera års försöksverksamhet, innan den rätta frågeställningen hamnade på plats.
TDB ägdes från början av Sveriges Turistråd och när Turistrådet avvecklades 1992 började TDB
produceras i Jämtland och genom olika företags uppköp hamnade TDB hos Telia. TDB ansågs vara en
mycket udda produkt i Telias portfölj och talade därför med flera olika statliga myndigheter och
verk om deras intresse att driva TDB, något starkt intresse fanns inte. RESURS som då var TDBs
största kund tillfrågades. Det har aldrig varit något självändamål för RESURS att äga TDB, men
RESURS tog ansvaret och sedan 1999 ägs TDB av RESURS.
Den statliga myndighet eller verk som vid tillfället haft ansvaret för turism i Sverige har årligen köpt
avgränsat data från TDB för att täcka tre ändamål:
Underlag till SCB för beräkning av nationalräkenskaper för området resor och turism
Data för leveranser till Eurostat
Data för den årliga sammanställningen i broschyren ”Fakta om turismen i Sverige”
Kunderna genom åren har varit både nationella och internationella. Många av de internationella
kunderna har särskilt uppskattat TDB för sin långa tidsserie, det breda och djupa innehållet av
kvalitetsdata, som de inte kan få i andra länder. Flera stora internationella företag där några som
inte direkt förknippas med turism har varit kunder, så också olika statliga verk och myndigheter.
Folkhälsomyndigheten för att se smittors spridning utifrån svenskarnas resvanor
IKEA för att bättre distribuera sin katalog
Aftonbladet för att bättre kunna distribuera sina upplagor under semestertider
European Food Safety Authority har använt TDB som mall för att se matens spridning av
smitta vid distribution inom Europa
De svenska regionala och lokala turismorganisationerna har främst kommit i kontakt med TDB genom
TEM, Turist Ekonomisk Modell (se nedan), där TDB har varit en del i beräkningar av gästnätter och
omsättning.
TDB använde ett slumpmässigt urval ur Statens personadressregister, SPAR. De utvalda personerna
0-74 år söktes sedan via fast eller mobiltelefoni. Telefonintervju gjordes med 2 000 personer varje
månad om föregående månads resor och de tillfrågades om resor inom åtta olika restyper. För de
två senaste resorna inom varje restyp gjordes det en fullständig utfrågning. Det gjordes på det
sättet 24 000 intervjuer per år om fritidsresor och 24 000 intervjuer per år om arbetsresor, totalt
48 000, vid jämförelse med andra undersökningar.
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TDB har genom åren genomgått ett flertal olika granskningar både statistiskt och vetenskapligt.
Samtliga granskningar har kommit fram till att den metod som används för TDB att samla in
turistiskdata har varit den bästa. Mycket få små korrigeringar har behövts göras genom åren sedan
start, den senaste för cirka 10 år sedan.
TDB ger en bra beskrivning av svenskarnas resvanor med hög kvalité.
forts.

TuristEkonomiskModell, TEM®
TEM är en modell som dokumenterades av Kulturgeografiska institutionen i Uppsala.
Beräkningsmodellen var mycket komplicerad och 1986 beslutade Sveriges Turistråd att utveckla en
datorapplikation för att underlätta uträkningarna. När Turistrådet avvecklades 1992 erbjöds TEM till
alla regionala och lokala turistorganisationer, enbart RESURS och ytterligare ett antal konsulter
samt någon lokal turistorganisation intresserade sig för detta erbjudande.
RESURS har sedan utvecklat modellen från enbart beräkning av omsättning till att även omfatta
sysselsättning och skatter, detta har gjorts i samarbete med SCB och dåvarande Skattemyndigheten.
TEM bygger på statistik och data ifrån ett flertal olika källor inom SCB, Transportstyrelsen, Shippax,
Trafikverket, TDB, RESURS egna andra underökningar (bl.a. utländska fritidshusägare) och viktig
data såsom gästnätter från mindre anläggningar eller temporära anläggningar, event och besöksmål
görs med hjälp ifrån den regionala eller lokala turistorganisationen.
RESURS har indelat Sverige i 12 olika turistklasser, dessa klasser är dynamiska för att de skall hålla
hög kvalité. Modifieringar görs årligen.
Data ifrån TDB används för gästnätter när ingen annan bättre data finns och för delar av turistkronor
till de olika turistklasserna.
RESURS strävar hela tiden mot att använda den bäst tillgängliga data i TEM. Till exempel för hotell
används logiintäkt ifrån beläggningsstatistiken i beräkning av turistkronan, därför RESURS anser den
siffran håller högre kvalité än logiintäkten i TDB.
Med all den insamlade datan ifrån olika källor och turistklasser gör att det går att göra TEM
beräkningar för stora och små kommuner med hög kvalité.
TEMrapport ger följande för en region eller kommun:
Turismomsättning totalt, branscher, boendekategorier, dagsbesökare
Årssysselsättning totalt, branscher, boendekategorier, dagsbesökare
Skatter, kommunala och landsting
sex utläggsposter olika branscher
turistkronor totalt, boendekategorier, dagsbesökare
gästnätter i olika boendekategorier
uppdelning på svenska och olika utländska nationaliteter
regional omsättningsstatistik
turismens utveckling i Sverige
årets resultat med jämförelse mot tidigare år
analys, kommentarer och sammanfattning

