JÄMFÖRELSE MELLAN RESE OCH TURISTDATABASEN, TDB OCH
TILLVÄXTVERKETS UNDERSÖKNING SVENSKARNAS RESANDE
TDB startades av Sveriges Rese och Turistråd på 1980-talet och det tog flera år innan undersökning
togs i drift, det gällande att få frågeställning stämma så att frågorna uppfattades på rätt sätt. TDB
har granskats ett flertal tillfällen genom åren av olika institut och ytterst små justeringar har gjorts,
som inte har påverkat själva grunden i undersökningen. RESURS köpte TDB på 90-talet, Telia var då
ägare till TDB. Telia erbjöd myndigheter eller verk att ta ansvaret för TDB, men inga var
intresserade, utan RESURS tog det ansvaret att driva TDB vidare.
TDB är en unik undersökning. Den var den första i sitt slag i världen och många länder har önskat att
de haft något likande.
Frågeställningen är mycket omfattande och har ändrats enbart för att följa upp nya företeelser så
som t ex internet, som inte fanns på 80-talet.
TDB har data ifrån 1989 till och med maj 2014, över en halv miljon dokumenterade resor finns i
databasen med svenskars resor i Sverige och utomlands.
Nedan finns en liten jämförelse över svenskars resande i Sverige mellan Tillväxtverkets undersökning
och Rese och TuristDataBasen, TDB.

TDB följer Inkvarteringsstatistiken mycket väl jämfört med Tillväxtverkets undersökning Svenskarnas
resande. År 2013 är det senaste helåret för TDB.

Så kom Tillväxtverket undersökning om ”Svenskarnas resande”. Efter mycket arbete med att
sammanställa och analysera siffrorna, går det bara att konstatera att Tillväxtverkets undersökning
av vårt resande inte går att använda för turistekonomiska beräkningar för riket, regioner eller
kommuner. Det mest Transportutgifterna har blivit skyhöga, lika höga som logi och utemåltider
tillsammans. Detta har varit känt ett år, men inga analyser gjort, man har helt enkelt låtit det bero.
Var felet ligger är inte lätt att lokalisera då Tillväxtverket nekar tillgång till rådatat (rensat ifrån
data som kan identifiera intervjupersonen).
Det kan vara vägningen då omyndiga bara har hälften av viktningen jämfört med en vuxen (går du
med familjen på Gröna Lund så gör barnen av med bara hälften så mycket). Sammanställningsfel då
resesällskapet utgifter fördelas på individer. Det kan vara en mängd olika orsaker och eller en
kombination av flera. Så länge Tillväxtverket håller på rådatat kommer vi inte att få en lösning på
problemet. Om det innebär följdfel för andra resultat i undersökningen, så är det mycket troligt.
Det gäller att förstå vad siffrorna innehåller och relationen dem emellan.

