
Turistnäringens Företagarindex 2013 
Hur ser utvecklingen ut för svenska turistföretagare? 

•  1	  200	  nya	  turis-öretag	  etablerades	  år	  2012	  	  
•  54	  procent	  av	  turis-öretagarna	  är	  posi<va	  <ll	  den	  egna	  ekonomiska	  

utvecklingen	  
•  19	  procent	  av	  turis-öretagen	  avser	  a@	  anställa	  personal	  
•  30	  procent	  av	  turis-öretagen	  	  har	  introducerat	  nya	  innova<oner	  de	  senaste	  

24	  månaderna	  
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Turistnäringens	  Företagarindex	  	  

Turistnäringens	  Företagarindex	  presenteras	  årligen	  och	  är	  framtagen	  av	  Rese-‐	  och	  Turistnäringen	  i	  
Sverige	  (RTS)	  i	  samarbete	  med	  regionala	  turistorganisa<oner.	  Sedan	  2009	  mäter	  RTS	  klimatet	  bland	  
turis-öretagarna	  i	  Sverige	  genom	  en	  årlig	  enkätundersökning	  som	  <digare	  har	  presenterats	  under	  
namnet	  Konjunkturbarometern.	  Konjunkturbarometern	  vidareutvecklades	  under	  2012	  med	  två	  nya	  
områden:	  Nyföretagande	  och	  Fram4dens	  företagande.	  	  

Nyföretagande	  kartlägger	  nya	  turis-öretag	  i	  Sverige	  under	  perioden	  2010-‐2012	  nedbrutet	  per	  region	  för	  
a@	  kartlägga	  inom	  vilka	  sektorer	  och	  i	  vilken	  del	  av	  Sverige	  turis-öretagandet	  utvecklas	  starkast	  	  

Befintligt	  företagande:	  Kvan<ta<v	  enkätundersökning	  hos	  landets	  turis-öretagare	  som	  	  syPar	  <ll	  a@	  följa	  
och	  s<mulera	  utvecklingen	  av	  näringens	  företagare.	  	  

Fram4dens	  företagande:	  Den	  befintliga	  enkätundersökningen	  om	  utvecklingen	  för	  turis-öretagen	  
inkluderar	  e@	  antal	  frågor	  kopplade	  <ll	  vilka	  åtgärder	  som	  ses	  som	  avgörande	  för	  a@	  höja	  <llväxten	  och	  
vad	  som	  turis-öretagen	  behöver	  för	  sin	  fram<da	  utveckling.	  	  
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BAKGRUND	  

Målet	  med	  undersökningen	  är	  a@	  kartlägga	  nuläge	  samt	  fram<da	  behov	  av	  kompetens,	  nätverk,	  
samverkan,	  utveckling	  och	  stöd.	  Det	  övergripande	  målet	  med	  Företagarindex	  är	  a@	  bidra	  <ll	  a@	  skapa	  
goda	  och	  självförsörjande	  turis-öretag	  runtom	  i	  Sverige.	  	  

BESKRIVNING	  
Turistnäringens	  Företagarindex	  baseras	  på	  en	  kvan<ta<v	  enkätundersökning	  hos	  landets	  
turis-öretagare.	  Undersökningen	  syPar	  <ll	  a@	  följa	  och	  s<mulera	  utvecklingen	  av	  näringens	  företagare.	  
Företagarindex	  ger	  en	  situa<onsanalys	  av	  olika	  förhållanden,	  i	  rela<on	  <ll	  <d	  och	  samhälleliga	  
förändringar.	  	  Rapporten	  innehåller	  e@	  index	  som	  kartlägger	  	  nyföretagandet	  inom	  turistnäringen.	  De@a	  
index	  baseras	  på	  data	  från	  Bolagsverket	  och	  UC	  som	  <llhandahåller	  informa<on	  om	  alla	  registrerade	  
bolag	  och	  ekonomiska	  verksamheter	  i	  Sverige.	  	  

1.	  Nyföretagande	   2.	  Befintligt	  företagande	   3.	  FramFdens	  företagande	  

Enkätundersökning	  

•  Tidsperiod:	  2011-‐2013	  
•  Regionnivå	  i	  Sverige	  

•  Hur	  ser	  turis-öretagarna	  på:	  	  
•  Tillväxtmöjligheter	  
•  Ekonomi	  
•  Sysselsä@ning/	  
anställningar	  

•  Investeringar	  

Kartläggning	  nyföretagande	  i	  

•  Tidsperiod:	  2010-‐2012	  
•  Länsnivå	  i	  Sverige	  

•  Hur	  många	  nya	  turis-öretag	  
som	  har	  etablerats	  under	  
perioden	  

•  Ökning	  och	  minskning	  
•  Inom	  vilka	  län	  etableras	  det	  
flest	  nya	  företag	  

•  Inom	  vilka	  
företagskategorier	  	  

•  Transport	  
•  Boende	  
•  Ak<viteter/	  
upplevelser	  

Enkätundersökning	  

•  Tidsperiod:	  2013-‐	  
•  Regionnivå	  i	  Sverige	  

•  Hur	  ser	  turis-öretagarna	  
på:	  

•  Vik<gaste	  frågan	  för	  a@	  
s<mulera	  <llväxt	  
framöver	  

•  Vilka	  hinder/möjligheter	  
finns	  för	  fram<dens	  
företagande	  

•  Innova<onsförmåga	  	  
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SammanfaHning	  
Under	  2012	  etablerades	  drygt	  1	  200	  nya	  turis-öretag	  och	  idag	  finns	  det	  närmare	  16	  500	  turis-öretag	  i	  
Sverige.	  Etableringstakten	  avtar	  dock	  under	  2012	  då	  antalet	  nya	  företag	  inom	  turistnäringen	  minskar	  
med	  närmare	  sex	  procent	  jämfört	  med	  colåret.	  Sam<digt	  är	  nyföretagandet	  starkare	  inom	  turistnäringen	  
än	  i	  företagsverige	  som	  helhet.	  Enligt	  Nyföretagarbarometern¹	  minskade	  det	  totala	  nyföretagandet	  i	  
Sverige	  med	  11	  procent	  under	  2012	  

Precis	  som	  i	  colårets	  rapport	  är	  det	  i	  storstadsregionerna	  som	  majoriteten	  av	  alla	  bolag	  startas.	  	  
Stockholm,	  Göteborg	  och	  Malmö	  står	  <llsammans	  för	  hälPen	  av	  alla	  etableringar	  under	  2012.	  Flest	  nya	  
turis-öretag	  bildas	  i	  Stockholms	  län	  där	  närmare	  300	  bolag	  har	  startat	  under	  2012.	  Se@	  <ll	  antal	  nya	  
företag	  per	  invånare	  är	  det	  däremot	  Jämtlands	  län	  som	  återigen	  har	  den	  i	  särklass	  starkaste	  
utvecklingen.	  Under	  2012	  startades	  43	  nya	  turis-öretag	  i	  Jämtlands	  län,	  vilket	  innebär	  en	  utveckling	  som	  
är	  155	  procent	  starkare	  än	  index	  (riksgenomsni@et	  för	  antal	  nya	  företag	  i	  förhållande	  <ll	  antal	  invånare	  
2010).	  Överlag	  är	  det	  i	  norra	  Sverige	  som	  nyföretagarandan	  är	  starkast	  hos	  turis-öretagare.	  Samtliga	  län	  i	  
Övre-‐	  och	  Mellersta	  Norrland,	  Jämtland,	  Norrbo@en,	  Västerbo@en	  och	  Västernorrland	  har	  haP	  en	  
starkare	  utveckling	  än	  mot	  index	  de	  tre	  senaste	  åren.	  	  

Campingar	  och	  Vandrarhem	  s<cker	  ut	  som	  de	  företagskategorier	  där	  nyföretagandet	  har	  ökar	  mest	  
under	  2012.	  Antal	  nya	  vandrarhem	  har	  ökat	  med	  34	  procent	  och	  antal	  campingar	  med	  17	  procent	  	  i	  
jämförelse	  med	  2011.	  Under	  2012	  registererades	  totalt	  51	  nya	  vandrarhem	  och	  28	  nya	  campingar	  i	  
Sverige.	  Hotell,	  mäss-‐	  och	  kongressföretag	  samt	  företag	  inom	  övrig	  fri<ds-‐	  och	  nöjesverksamhet	  som	  är	  
de	  företagskategorier	  där	  det	  bildas	  flest	  nya	  företag	  minskar	  under	  2012	  i	  jämförelse	  med	  colåret	  i	  linje	  
med	  den	  generella	  minskningen	  av	  nyföretagande	  inom	  turistnäringen	  med	  sex	  procent.	  	  

Turistnäringens	  Företagarindex	  visar	  också	  a@	  den	  op<mis<ska	  synen	  på	  fram<den	  hos	  turis-öretagarna	  
är	  fortsa@	  hög,	  men	  har	  dämpats	  något	  jämfört	  med	  colårets	  undersökning.	  I	  år	  anger	  närmare	  54	  
procent	  av	  landets	  turis-öretagare	  a@	  de	  ser	  posi<vt	  på	  den	  ekonomiska	  utvecklingen,	  jämfört	  med	  57	  
procent	  i	  colårets	  undersökning.	  Op<mismen	  är	  störst	  hos	  turis-öretagare	  i	  norra	  Sverige	  och	  	  främst	  
inom	  kategorin	  resebyråer	  &	  researrangörer,	  tä@	  följda	  av	  hotell	  &	  restaurang.	  	  

Årets	  undersökning	  visar	  också	  a@	  turis-öretagen	  tror	  på	  en	  fortsa@	  utveckling	  för	  det	  egna	  företaget	  
och	  nästan	  var	  femte	  turis-öretagare	  (19	  procent)	  avser	  a@	  nyanställa	  inom	  den	  närmaste	  12	  
månaderna,	  jämfört	  med	  18	  procent	  år	  2012.	  Det	  är	  främst	  kategorierna	  Resebyråer/Researrangörer	  
samt	  hotell	  &	  restaurang	  som	  anger	  a@	  de	  kommer	  a@	  anställa	  det	  närmaste	  året.	  

Cirka	  30	  procent	  av	  turis-öretagarna	  anger	  a@	  de	  under	  senaste	  24	  månaderna	  har	  introducerat	  nya	  
innova<oner	  i	  verksamheten,	  vilket	  framför	  allt	  avser	  produkt-‐	  och	  tjänsteutveckling	  (65	  procent).	  	  
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¹Nyföretagarbarometern	  2012,	  framtagen	  av	  Nyföretagarcentrum	  	  
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Antal	  turisIöretag	  ökar	  med	  en	  procent	  2012	  
Idag	  finns	  närmare	  16	  500	  turis-öretag	  i	  Sverige.	  Enligt	  
defini<onen	  av	  turis-öretag	  	  använd	  i	  denna	  rapport	  (för	  
närmare	  beskrivning	  se	  sid	  14)	  	  ser	  huvudindelningen	  av	  
turis-öretagen	  ut	  på	  följande	  sä@	  :	  

•  Företag	  som	  utgör/är	  del	  av	  reseanledningen:	  ca	  6	  000	  	  
•  Logiföretag	  -‐	  hotell,	  vandrarhem	  och	  camping:	  ca	  4	  500	  
•  Turistbyrå,	  resebyrå	  &	  researrangörer:	  ca	  3	  500	  
•  Transpor-öretag:	  ca	  2	  500	  

Under	  året	  2012	  etablerades	  drygt	  1	  200	  nya	  företag	  inom	  
turistnäringen.	  Sam<digt	  upphörde	  närmare	  1	  000	  företag	  
genom	  konkurs,	  försäljning	  eller	  nedläggning.	  De@a	  ger	  en	  
ne@oökning	  med	  knappt	  200	  företag	  och	  totalt	  se@	  ökar	  antalet	  
turis-öretag	  i	  Sverige	  med	  en	  procent	  under	  2012.	  

Avtagande	  nyföretagaranda	  
Ökningstakten	  av	  nya	  företag	  avtar	  under	  2012,	  och	  antalet	  
nyetablerade	  företag	  inom	  turistnäringen	  minskar	  med	  närmare	  
sex	  procent	  jämfört	  med	  colåret	  då	  det	  etablerades	  närmare	  1	  
300	  nya	  företag.	  Sam<digt	  är	  nyföretagandet	  starkare	  inom	  
turistnäringen	  än	  i	  företagssverige	  som	  helhet.	  Enligt	  
Nyföretagarbarometern¹	  minskade	  det	  totala	  nyföretagandet	  i	  
Sverige	  med	  11	  procent	  under	  2012.	  Antalet	  nya	  företag	  
uppgick	  <ll	  knappt	  62	  000	  under	  2012	  jämfört	  med	  drygt	  69	  000	  
föregående	  år.	  

Flest	  nya	  turisIöretag	  i	  Stockholm	  
Flest	  nya	  turis-öretag	  bildas	  i	  Stockholms	  län	  med	  289	  
nyetableringar	  under	  2012.	  Jämfört	  med	  förra	  året	  motsvarar	  
det	  en	  minskning	  med	  sju	  procent.	  Antalet	  nyetablerade	  
turis-öretag	  i	  Västra	  Götaland	  och	  Skåne	  minskar	  med	  nio	  
respek<ve	  sex	  procent.	  Bland	  landets	  län	  är	  det	  bara	  
Östergötland,	  Jönköping,	  Dalarna,	  Gälveborg,	  Jämtland,	  
Västerbo@en	  och	  Norrbo@en	  som	  ser	  en	  ökning	  av	  antalet	  
nyetablerade	  turis-öretag	  jämfört	  med	  förra	  året.	  	  	  

Starkast	  nyföretagaranda	  i	  norra	  Sverige	  
Se@	  <ll	  antal	  nya	  företag	  i	  förhållande	  <ll	  invånare	  är	  det	  liksom	  
förra	  året	  Jämtlands	  län	  som	  toppar	  listan.	  Under	  2012	  
startades	  43	  nya	  turis-öretag	  i	  Jämtland	  vilket	  är	  155	  procent	  	  
över	  index	  (riksgenomsni@et	  för	  antal	  nya	  företag	  i	  förhållande	  
<ll	  antal	  invånare	  2010).	  Jämtland	  är	  också	  landets	  mest	  
turis-öretagstäta	  län	  se@	  i	  förhållande	  <ll	  det	  totala	  antalet	  
företag	  i	  rela<on	  <ll	  turis-öretag.	  I	  genomsni@	  utgör	  
turis-öretagen	  runt	  två	  procent	  av	  företagen	  i	  Sverige	  medan	  
de	  i	  Jämtland	  utgör	  närmare	  fyra	  procent.	  På	  det	  hela	  taget	  är	  
det	  i	  norra	  Sverige	  som	  nyföretagarandan	  inom	  turistnäringen	  
är	  som	  starkast.	  Samtliga	  län	  i	  övre-‐	  och	  mellersta	  Norrland´,	  
Jämtland,	  Norrbo@en,	  Västerbo@en	  och	  Västernorrland	  har	  alla	  
haP	  en	  starkare	  utveckling	  än	  index	  de	  tre	  senaste	  åren.	  	  

4	  

Nyföretagarindex	  2012	  
Nya	  turis-öretag	  i	  förhållande	  <ll	  folkmängd	  	  
(Index	  1:	  Riket	  2010)	  

Nyföretagande 
Utveckling nyföretagande inom turistnäringen 2012  

Nyföretagarindex	  mäter	  
antalet	  nya	  turis>öretag	  
relaterat	  4ll	  folkmängd.	  
Index	  (100)	  motsvarar	  	  det	  
totala	  antalet	  nya	  
turis>öretag	  i	  riket	  2010	  i	  
rela4on	  4ll	  den	  totala	  
folkmängden.	  Samma	  
beräkning	  görs	  sedan	  
länsvis	  för	  varje	  år.	  
Resultatet	  för	  varje	  län	  
jämförs	  sedan	  med	  Index	  
(riksgenomsniJet	  basåret	  
2010)	  	  för	  aJ	  räkna	  fram	  
den	  rela4va	  ökningen	  eller	  
minskningen	  för	  varje	  län.	  
För	  riket	  som	  helhet	  ligger	  
minskningen	  på	  fem	  
procent	  sedan	  2010.	  
Jämtlands	  län	  som	  hade	  
den	  starkaste	  rela4va	  
4llväxten	  av	  nya	  
turis>öretag	  under	  2012	  
ligger	  155	  procent	  över	  
index.	  I	  Västmanlands	  län	  
som	  hade	  den	  svagaste	  
rela4va	  4llväxten	  
minskade	  istället	  antalet	  
nya	  företag	  2012	  och	  
utvecklats	  svagare	  
gentemot	  	  index	  med	  47	  
procent.	  	  

Utveckling	  nyföretagande	  övre-‐	  och	  mellersta	  
Norrland	  
Index	  100	  (1):	  Riket	  2010	  
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¹Nyföretagarbarometern	  2012	  
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Svagare	  utveckling	  i	  södra	  Sverige	  
Västmanlands	  län	  har	  under	  2012	  den	  svagaste	  
nyföretagarutveckingen	  i	  landet	  och	  ligger	  47	  procent	  under	  
index	  år	  2012.	  Under	  året	  startas	  18	  nya	  turis-öretag	  i	  länet	  
vilket	  motsvarar	  en	  minskning	  med	  28	  procent	  jämfört	  med	  
föregående	  år.	  Västmanland	  är	  <llsammans	  med	  Blekinge,	  
Gävleborg	  och	  Jönköping	  de	  län	  som	  haP	  den	  svagaste	  rela<va	  
utvecklingen	  under	  de	  senaste	  tre	  åren.	  Uppsala	  län	  som	  under	  
2011	  hade	  en	  klart	  posi<v	  utveckling	  (17%	  över	  index)	  backar	  i	  
år	  2012	  kraPigt	  (36	  procent	  sämre	  än	  index)	  .	  Även	  Gotland	  som	  
förra	  året	  hade	  en	  av	  landets	  starkaste	  nyföretagande	  (83%	  över	  
index)	  backar	  kraPigt	  <ll	  21	  procent	  under	  index	  år	  2012.	  På	  
Gotland	  etableras	  bara	  sex	  nya	  turis-öretag	  under	  2012	  	  
jämfört	  med	  14	  stycken	  2011	  och	  hela	  25	  stycken	  2010.	  I	  
Uppsala	  län	  etaberas	  29	  nya	  turis-öretag	  under	  2012	  jämfört	  
med	  53	  stycken	  i	  col.	  

FramFdstro	  &	  nyföretagaranda	  
Generellt	  se@	  förhåller	  sig	  nyföretagsutvecklingen	  precis	  som	  
colåret,	  ju	  längre	  söderut	  i	  landet	  desto	  lägre	  nyföretagaranda.	  
Resultatet	  avspeglas	  rela<vt	  i	  enkätundersökningen	  om	  
turis-öretagarnas	  syn	  på	  den	  ekonomiska	  utvecklingen	  för	  den	  
egna	  verksamheten	  (se	  mer	  sid	  6.)	  I	  norra	  Sverige	  ser	  
turis-öretagarna	  mer	  posi<vt	  på	  fram<den	  än	  i	  den	  södra	  delen	  
av	  landet	  med	  vissa	  undantag.	  

Flest	  företag	  inom	  friFd	  &	  nöje	  
De	  flesta	  nya	  turis-öretagen	  etableras	  precis	  som	  under	  2011	  
inom	  företagsgruppen	  ”fri<ds-‐	  &	  nöjesverksamheter”	  vilken	  
ökar	  med	  drygt	  300	  nya	  företag	  under	  2012.	  Kategorin	  
innefa@ar	  en	  bred	  varia<on	  av	  företag	  som	  <ll	  exempel	  
äventyrs-‐,	  ak<vitets-‐,	  kultur-‐,	  och	  eventbolag	  och	  motsvarar	  
omkring	  en	  cärdedel	  av	  alla	  nyetablerade	  företag	  under	  2012.	  
DärePer	  följer	  mäss-‐	  och	  kongressföretag,	  hotell	  och	  turist-‐	  
samt	  bokningsserviceföretag	  som	  står	  för	  cirka	  10	  procent	  av	  
nyetableringarna	  vardera.	  	  

KraTig	  minskning	  av	  nya	  turist-‐	  och	  bokningsserviceföretag	  
Nyetableringar	  inom	  kategorin	  Turist-‐	  och	  Bokningsservice	  har	  
minskat	  med	  10	  procent	  och	  kategorin	  Researrangemang	  med	  
hela	  20	  procent	  sedan	  colåret.	  De@a	  är	  en	  större	  minskning	  än	  
för	  kategorierna	  Hotell,	  Mäss-‐	  och	  kongressföretag	  samt	  Fri<ds-‐	  
och	  nöjesverksamhet	  som	  minskar	  ungefär	  i	  linje	  med	  den	  
generella	  minskningen	  av	  nyföretagande	  inom	  turistnäringen	  
om	  sex	  procent.	  Campingar	  och	  Vandrarhem	  s<cker	  ut	  som	  de	  
företagstyper	  där	  nyföretagandet	  istället	  ökar.	  Vandrarhem	  har	  
ökat	  med	  34	  procent	  jämfört	  med	  2011	  och	  campingar	  med	  17	  
procent.	  Under	  2012	  registererades	  totalt	  51	  nya	  vandrarhem	  
och	  28	  nya	  campingar	  i	  Sverige.	  	  	  
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Ekonomisk	  utveckling	  som	  påverkar	  turistnäringen	  
Enligt	  konjunkturins<tutets	  senaste	  bedömning	  om	  	  
konjunkturläget	  20131	  så	  s<ger	  förtroendet	  för	  en	  posi<v	  
utveckling	  hos	  hushåll	  och	  företag	  långsamt,	  men	  från	  låga	  
nivåer.	  	  Konjunkturåterhämtningen	  inleds	  först	  <ll	  hösten	  och	  
arbetslösheten	  antas	  minska	  först	  i	  slutet	  av	  2014.	  Låg	  
infla<onstakt	  ger	  just	  nu	  reallöneökningar	  och	  låga	  kostnader	  
för	  svenska	  hushåll	  som	  fortsä@er	  a@	  prioritera	  fri<dsak<viteter	  
som	  idro@,	  hälsa	  och	  resor.	  I	  kombina<on	  med	  stark	  krona	  
fortsä@er	  vårt	  utlandsresande	  a@	  öka.	  

FortsaH	  opFmism	  bland	  turisIöretagarna	  
En	  turbulent	  omvärld	  <ll	  trots	  ser	  turis-öretagarna	  op<mis<skt	  
på	  de	  kommande	  12	  månaderna	  och	  tror	  på	  en	  fortsa@	  bra	  
ekonomisk	  utveckling.	  Årets	  undersökning	  visar	  a@	  54	  procent	  
av	  landets	  turis-öretagare	  är	  op<mis<ska	  jämfört	  med	  58	  
procent	  år	  2012.	  Andelen	  turis-öretagare	  som	  varken	  är	  
op<mis<ska	  eller	  pessimis<ska	  är	  oförändrade	  med	  31	  procent.	  
Därmed	  har	  andelen	  turis-öretagare	  med	  en	  pessimis<sk	  syn	  
på	  den	  ekonomiska	  utvecklingen	  för	  det	  egna	  företaget	  ökat	  
från	  9	  <ll	  13	  procent.	  

TurisIöretagarna	  i	  NorrboHen	  och	  längs	  södra	  E4:an	  posiFvast	  
Undersökningen	  visar	  tydligt	  a@	  det	  är	  turis-öretagare	  i	  norra	  
Sverige	  och	  längs	  den	  södra	  delen	  av	  E4:an	  som	  är	  mest	  posi<va	  
om	  det	  egna	  företagets	  ekonomiska	  utveckling.	  I	  Uppsala	  län	  
har	  hela	  86	  procent	  av	  de	  svarande	  en	  posi<v	  syn	  på	  
utvecklingen	  de	  närmaste	  12	  månaderna.	  Länen	  med	  en	  mer	  
dämpad	  tro	  på	  den	  ekonomiska	  utvecklingen	  är	  i	  mellersta	  och	  i	  
södra	  Sverige	  och	  inkluderar	  stora	  bland	  annat	  Västra	  Götaland	  
och	  Skåne.	  Stockholm	  är	  den	  region	  där	  störst	  förändringar	  i	  
inställning	  <ll	  det	  egna	  företagets	  ekonomiska	  förutsä@ningar	  
har	  ske@	  sedan	  undersökningen	  år	  2012	  och	  där	  51	  procent	  av	  
företagarna	  är	  op<mis<ska	  år	  2013	  jämfört	  med	  69	  procent	  år	  
2012.	  

Hotell-‐	  och	  restaurangföretagare	  mest	  posiFva	  
Undersökningen	  visar	  också	  a@	  företagare	  i	  gruppen	  hotell-‐	  och	  
restaurang	  ser	  mer	  posi<vt	  (63	  procent)	  på	  deras	  ekonomiska	  
utveckling	  än	  företagare	  i	  grupperna	  persontransport	  och	  
konferens/kongress	  som	  har	  en	  mer	  dämpad	  tro	  på	  
utvecklingen	  (43	  respek<ve	  47	  procent).	  A@	  företagare	  inom	  
hotell-‐	  och	  restaurang	  är	  mer	  posi<va	  är	  sannolikt	  kopplat	  <ll	  
momssänkningen	  vid	  årsskiPet	  2012/13	  och	  det	  uppsving	  som	  
restauranger	  har	  just	  nu	  med	  köpstarka	  hushåll	  och	  nya	  
restaurangvanor.	  
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En	  knapp	  femtedel	  planerar	  aH	  nyanställa	  
Planerna	  på	  nyanställningar	  har	  ökat	  något	  jämfört	  med	  
föregående	  år.	  I	  colårets	  undersökning	  planerade	  18	  procent	  av	  
turis-öretagarna	  för	  nyanställningar	  medan	  19	  procent	  anger	  
a@	  de	  gör	  det	  i	  år.	  Sam<digt	  anger	  8	  procent	  av	  företagarna	  a@	  
de	  kommer	  a@	  minska	  antalet	  anställda	  mot	  6	  procent	  för	  e@	  år	  
sedan	  vilket	  betyder	  a@	  rörligheten	  ökar	  något	  i	  näringen.	  
For-arande	  anger	  dock	  66	  procent	  av	  företagen	  a@	  de	  inte	  
kommer	  a@	  förändra	  antalet	  anställda.	  

Resebyråer	  och	  researrangörer	  nyanställer,	  
kulturverksamheter	  är	  mer	  tveksamma	  
Den	  sektor	  som	  framförallt	  ser	  ljust	  på	  fram<den	  i	  
underökningen	  vad	  gäller	  nyanställningar	  är	  kategorin	  
resebyråer/researrangörer	  där	  hela	  35	  procent	  av	  företagen	  
anger	  a@	  de	  har	  planer	  a@	  öka	  antalet	  hel<dsanställda	  följt	  av	  
hotell-‐	  och	  restauranger	  med	  24	  procent.	  Företag	  med	  
inriktning	  mot	  kultur	  är	  den	  kategori	  som	  är	  mest	  tveksam	  <ll	  
huruvida	  nyanställningar	  kan	  bli	  aktuella	  inom	  de	  närmaste	  tolv	  
månaderna.	  De@a	  var	  fallet	  även	  i	  <digare	  års	  undersökningar	  
och	  visar	  tydligt	  a@	  företag	  verksamma	  inom	  kultur	  generellt	  
upplever	  det	  som	  svårare	  a@	  skapa	  en	  stabil	  ekonomisk	  
utveckling.	  	  

Stora	  företag	  mer	  benägna	  aH	  nyanställa	  
Det	  är	  framförallt	  de	  större	  företagen	  som	  uppger	  a@	  de	  
kommer	  a@	  nyanställa	  inom	  de	  närmaste	  tolv	  månaderna.	  
Tillväxtviljan	  är	  som	  störst	  bland	  företag	  med	  över	  20	  anställda.	  
Företag	  med	  mellan	  20-‐49	  anställda	  har	  den	  högsta	  andelen	  
företag	  som	  uppger	  a@	  de	  tänker	  nyanställa.	  Både	  företag	  med	  
20-‐49	  anställda	  och	  fler	  än	  50	  anställda	  har	  sam<digt	  de	  högsta	  
andelarna	  företag	  som	  kommer	  minska	  antalet	  anställda.	  
Sammantaget	  ger	  de@a	  en	  bild	  av	  a@	  ju	  större	  företagen	  är	  
desto	  vanligare	  är	  det	  med	  personalförändringar.	  Det	  betyder	  
a@	  andelen	  med	  oförändrat	  antal	  anställda	  minskar	  från	  73	  
procent	  bland	  småföretagare	  <ll	  44	  procent	  bland	  storföretag.	  

Svagare	  ekonomisk	  utveckling	  
Jämfört	  med	  för	  e@	  år	  sedan	  så	  har	  andelen	  som	  upplever	  a@	  
de	  påverkats	  nega<vt	  av	  konjunkturen	  de	  senaste	  12	  
månaderna	  ökat	  från	  28	  procent	  <ll	  33	  procent	  och	  andelen	  
som	  upplever	  en	  posi<v	  påverkan	  av	  konjunkturen	  har	  minskat	  
från	  18	  procent	  <ll	  16	  procent.	  Det	  finns	  stora	  regionala	  
skillnader	  i	  hur	  företagare	  har	  påverkats	  av	  konjunktur,	  
valutaförändringar	  och	  förändrat	  resebeteende.	  
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Investeringsvilja	  i	  turistnäringen	  vikFgaste	  frågan	  
Generellt	  rankar	  turis-öretagen	  ökade	  investeringar	  i	  
turistnäringen	  som	  den	  vik<gaste	  frågan	  <llsammans	  med	  a@	  
öka	  antalet	  utländska	  besökare.	  23	  procent	  ser	  
investeringsviljan	  som	  den	  vik<gaste	  medan	  ökat	  antal	  
interna<onella	  besökare	  får	  21	  procent	  av	  företagarnas	  röst.	  
Även	  övriga	  frågor	  rankas	  högt	  (förutom	  lagar	  &	  regler	  kring	  
miljö)	  vilket	  visar	  a@	  det	  är	  summan	  av	  alla	  frågorna	  
<llsammans	  som	  anses	  avgörande	  för	  a@	  skapa	  <llväxt.	  Genom	  
a@	  förbä@ra	  och	  förstärka	  samtliga	  områden	  uppstår	  
synergieffekter	  som	  blir	  nyckeln	  för	  a@	  öka	  <llväx@akten.	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Som	  litet	  företag	  är	  det	  inte	  möjlig	  aJ	  lägga	  stora	  pengar	  på	  
översäJning	  4ll	  engelska	  för	  aJ	  nå	  den	  interna4onella	  marknaden.	  
Den	  interna4onella	  marknaden	  är	  betydligt	  större	  ön	  den	  svenska	  
så	  en	  förutsäJning	  för	  aJ	  kunna	  anställa	  fler	  är	  aJ	  unna	  nå	  den	  
interna4onella	  marknaden	  vilket	  vi	  inte	  når	  eVersom	  allt	  vårt	  
material	  är	  på	  svenska.	  <ÖversäJningshjälp	  skulle	  vara	  guld	  värt”.	  

Ökad	  internaFonell	  turism	  och	  samverkan	  vikFgast	  för	  
akFvitetsbolagen	  
Vad	  som	  rankas	  som	  den	  vik<gaste	  frågan	  för	  a@	  s<mulera	  
<llväxt	  skiljer	  sig	  mellan	  de	  olika	  företagskategorierna.	  26	  
procent	  av	  Ak<vitets-‐,	  sport,	  rekrea<onsföretag	  menar	  ökad	  
interna<onell	  turism	  är	  den	  vik<gaste	  frågan	  för	  a@	  s<mulera	  
<llväxt	  följt	  av	  samverkan	  med	  andra	  näringar	  (23	  procent)	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Våra	  beslutsfaJare	  tar	  inte	  besöksnäringen	  på	  allvar,	  ideellt,	  privat	  
uthyrning,	  offentlig	  verksamhet	  blandas	  vilket	  resulterar	  i	  aJ	  det	  är	  
svårt	  aJ	  vara	  företagsmässig	  i	  den	  luddiga	  och	  motstridiga	  
regelverket”	  

”Ta	  hand	  om	  inkommande	  turister	  och	  stöt	  inte	  bort	  dem	  som	  4ll	  
exempel	  vill	  åka	  kommunalt”	  

Ökad	  samverkan	  med	  andra	  näringar	  prioriterat	  för	  företagare	  
inom	  kultur	  och	  konferens/kongress	  
32	  procent	  av	  företagen	  med	  inriktning	  på	  kultur	  anser	  a@	  
samverkansfrågan	  är	  prioriterad	  och	  motsvarande	  för	  företag	  
inom	  konferens/kongress	  är	  25	  procent.	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Ökat	  samarbete	  för	  ökade	  turistströmmar	  4ll	  regionen/landskapet.	  
Fler	  bra	  boenden	  och	  restauranger	  i	  närheten.	  Samarbete	  med	  fler	  
företag/föreningar.	  ”	  
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Enkätundersökning 
Viktigaste frågan för att skapa tillväxt 

Vilken	  fråga	  anser	  du	  är	  den	  vikFgaste	  för	  aH	  skapa	  Fllväxt	  
inom	  turistnäringen	  just	  nu?	  

Ökad	  investeringsvilja	  vikFgast	  för	  logiverksamheter	  	  och	  
nöjes/temaparker	  
Verksamheter	  inom	  logi	  och	  inkvartering	  (33	  procent)	  samt	  
nöjes-‐	  och	  temaparker	  (29	  procent)	  tycker	  a@	  
investeringsviljan	  i	  näringen	  är	  den	  vik<gaste	  frågan	  för	  
<llväxt.	  	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Påverka	  investerare/bankerna	  aJ	  det	  är	  fram4dens	  arbete	  här	  
på	  Höga	  kusten”.	  

InnovaFon	  och	  nytänktande	  
Den	  företagskategori	  som	  ser	  innova<on	  som	  den	  vik<gaste	  
frågan	  är	  främst	  resebyråer	  och	  researrangörer.	  Många	  av	  de	  
som	  lyPer	  innova<on	  och	  nytänkande	  som	  den	  vik<gaste	  
frågan	  menar	  a@	  nytänkande	  och	  innova<on	  kan	  leda	  <ll	  
bä@re	  villkor	  inom	  de	  andra	  områdena	  som	  <ll	  exempel	  
investeringsvilja	  och	  ökad	  samverkan.	  Många	  företagare	  
kommenterar	  i	  undersökningen	  om	  innova<on	  och	  
naturturism.	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Vi	  försöker	  aJ	  skapa	  boende	  som	  erbjuder	  speciella	  upplevelser	  	  
boendet	  och	  i	  naturen”.	  

”Viltskådningsturism	  måste	  få	  en	  större	  tyngd”.	  
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Begränsad	  Fllgång	  Fll	  kapital	  
Om	  man	  istället	  vänder	  på	  frågan	  och	  ser	  vad	  företagen	  tycker	  
är	  de	  största	  hindren	  för	  <llväxt	  så	  upplevs	  begränsad	  <llgång	  <ll	  
kapital	  fortsa@	  som	  det	  största	  hindret	  (20	  procent)	  vilket	  
nästan	  var	  samma	  resultat	  som	  för	  e@	  år	  sedan	  (21	  procent).	  
Det	  finns	  idag	  en	  avsaknad	  av	  investeringsvilligt	  kapital	  i	  
turistnäringen	  som	  har	  flera	  orsaker.	  Det	  saknas	  en	  tydlig	  
trappstegsmodell	  för	  investeringsprocessen	  och	  det	  är	  idag	  
svårt	  a@	  se	  skalbarhet	  i	  affärsmodellen.	  Det	  finns	  heller	  ingen	  
tydligt	  definierad	  avy@ringspoten<al	  och	  förmågan	  hos	  
företagen	  a@	  a@rahera	  kapital	  är	  låg.	  Turistnäringen	  uppvisar	  få	  
goda	  exempel	  på	  företag	  som	  är	  noterade	  på	  en	  publik	  
ak<elista,	  därmed	  blir	  det	  svårt	  a@	  värdera	  företagen.	  Till	  de@a	  
behövs	  en	  ökad	  kompetens	  hos	  riskkapitalbolagen	  om	  
turistnäringen.	  

Främst	  små	  och	  medelstora	  företag	  ser	  kapitalbrist	  som	  tydligt	  
hinder	  
Till	  skillnad	  mot	  föregående	  års	  undersökning	  så	  är	  det	  i	  år	  
framför	  allt	  mindre	  företag	  som	  anger	  kapitalbrist	  som	  det	  
största	  hindret	  för	  <llväxt.	  24	  procent	  av	  företagen	  med	  mindre	  
än	  fem	  anställda	  anser	  a@	  kapitalbrist	  är	  det	  största	  hindret.	  
Se@	  <ll	  typ	  av	  verksamhet	  så	  har	  nästan	  alla	  ange@	  
kapitalbristen	  som	  den	  vik<gaste	  faktorn.	  Endast	  
persontransport	  och	  resebyråer/researrangörer	  har	  en	  annan	  
prioritering.	  Företag	  inom	  kultur	  och	  nöjes-‐	  och	  temaparker	  är	  
de	  som	  viktar	  kapitalbrist	  högst	  av	  alla	  hinder	  (32	  procent	  
respek<ve	  29	  procent).	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökningen	  
”	  Vi	  behöver	  pengar	  för	  aJ	  expandera	  men	  det	  är	  oerhört	  
4dskrävande	  aJ	  söka	  bidrag	  från	  länsstyrelsen”	  

Infrastruktur	  problem	  för	  camping,	  vandrarhem	  och	  stugbyar	  
20	  procent	  av	  camping,	  vandrarhem	  och	  stugbyar	  anger	  dålig	  
infrastruktur	  som	  det	  vik<gaste	  hindret	  i	  undersökningen.	  Det	  
är	  en	  klar	  skillnad	  mot	  genomsni@et	  för	  övriga	  kategorier	  (13	  
procent).	  Jämfört	  med	  2012	  minskar	  dock	  den	  totalaandelen	  
företag	  som	  upplever	  dålig	  infrastruktur	  som	  det	  största	  hindret	  
för	  <llväxt	  med	  cirka	  två	  procentenheter.	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökningen	  
"Vi	  behöver	  eJ	  ökad	  utbyggnad	  av	  infrastruktur	  för	  aJ	  få	  ut	  
besökare	  4ll	  verksamheten”	  

"Vi	  behöver	  bäJre	  infrastruktur,	  kommunika4oner	  4llgänglighet	  och	  
investeringar	  i	  nytänkande"	  
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Enkätundersökning 
Hinder för tillväxt 

Vad	  upplever	  du	  är	  det	  största	  hindret	  för	  Fllväxt	  i	  din	  
verksamhet?	  

Småföretag	  upplever	  brist	  på	  egen	  Fd	  
Brist	  på	  egen	  <d	  ses	  fortsa@	  som	  e@	  stort	  hinder	  för	  ökad	  <llväxt	  
för	  småföretagen	  som	  här	  är	  kraPigt	  överrepresenterade	  bland	  de	  
företag	  som	  rankat	  denna	  fråga	  högst.	  Omkring	  två	  tredjedelar	  av	  
turistnäringen	  utgörs	  av	  små	  företag	  med	  färre	  än	  fem	  anställda.	  
Det	  innebär	  a@	  branschen	  blir	  särskilt	  sårbar	  för	  faktorer	  som	  <ll	  
exempel	  sjukdom	  eller	  andra	  orsaker	  av	  mer	  personlig	  karaktär	  
som	  påverkar	  småföretagandet.	  	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökningen	  
"Mer	  4d	  för	  aJ	  satsa	  skulle	  ge	  möjligheter	  aJ	  utvecklas	  som	  inte	  finns	  
idag”	  

Hård	  konkurrens	  största	  hindret	  inom	  persontransporter,	  
resebyråer	  och	  nöjes-‐	  och	  temaparker	  
Närmare	  12	  procent	  av	  turis-öretagarna	  uppger	  en	  hård	  
konkurrens	  som	  det	  största	  hindret	  för	  <llväxt.	  Inom	  
persontransport	  är	  dock	  andelen	  29	  procent,	  Nöjes-‐	  och	  
Temaparker	  25	  procent	  och	  Resebyråer/Researrangörer	  24	  
procent	  som	  alla	  tre	  har	  den	  hårda	  konkurrensen	  som	  si@	  största	  
hinder	  för	  <llväxt.	  
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Investeringsviljan	  minskar	  hos	  turisIöretagarna	  
Andelen	  turis-öretagare	  som	  tänker	  investera	  i	  sin	  rörelse	  har	  
legat	  på	  en	  rela<vt	  oförändrad	  nivå	  under	  flera	  år	  men	  sjunker	  
nu	  <ll	  46	  procent	  jämfört	  med	  54	  procent	  för	  e@	  år	  sedan.	  
Precis	  som	  för	  nyanställningar	  är	  investeringsviljan	  beroende	  av	  
verksamhetens	  storlek	  och	  omsä@ning.	  Ju	  större	  företag	  och	  
högre	  omsä@ning	  desto	  mer	  benäget	  är	  företaget	  a@	  investera.	  
74	  procent	  av	  storföretagen	  med	  över	  50	  anställda	  anger	  a@	  de	  
planerar	  a@	  investera	  i	  verksamheten.	  För	  företag	  med	  en	  
mellan	  21-‐49	  anställda	  uppger	  60	  procent	  a@	  de	  planerar	  
investeringar.	  Motsvarande	  andel	  för	  småföretagarna	  är	  42	  
procent.	  	  

Stor	  spridning	  på	  investeringarna	  
Investeringar	  i	  fas<gheter	  och/eller	  anläggning	  är	  vanligast	  (29	  
procent)	  av	  de	  turis-öretagare	  som	  planerar	  investeringar	  de	  
kommande	  12	  månaderna.	  Det	  är	  en	  ganska	  jämn	  fördelning	  
mellan	  kategorierna	  förutom	  förvärv	  eller	  expansion	  av	  
verksamheten	  där	  endast	  5	  procent	  av	  turis-öretagen	  anger	  
investeringar.	  Just	  den	  sistnämnda	  andelen	  är	  dels	  e@	  tecken	  på	  
a@	  turis-öretagen	  inte	  har	  <llgång	  <ll	  den	  typen	  av	  kapital	  men	  
dels	  a@	  det	  sker	  få	  strukturaffärer	  inom	  näringen	  varför	  denna	  
post	  inte	  är	  förstahandsvalet	  för	  turis-öretagare.	  	  

BäHre	  kunskap	  om	  stöd	  och	  finansiellt	  stöd	  
2011	  års	  undersökning	  visade	  a@	  kunskapen	  om	  var	  man	  kan	  få	  
stöd,	  både	  gällande	  företagsutveckling	  och	  olika	  typer	  av	  
finansiellt	  stöd,	  hade	  ökat	  markant	  jämfört	  med	  2010.	  Närmare	  
70	  procent	  av	  företagarna	  visste	  var	  de	  får	  stöd	  gällande	  
företagsutveckling,	  både	  avseende	  offentligt	  finansieringsstöd	  
och	  privat	  finansiering.	  Den	  kraPigt	  ökade	  kunskapen	  om	  de@a	  
antogs	  delvis	  bero	  på	  de	  ini<a<v	  som	  tagits	  av	  olika	  aktörer	  
inom	  turistnäringen	  under	  senare	  år.	  	  

Hur	  har	  turisIöretagarna	  hiHat	  finansiering/stöd?	  
I	  årets	  undersökning	  har	  frågan	  ställts	  huruvida	  företagen	  har	  
få@	  offentligt	  stöd	  eller	  privat	  finansiering	  under	  det	  senaste	  
året.	  Undersökningen	  visar	  a@	  11	  procent	  har	  få@	  stöd	  från	  det	  
offentliga	  (14	  procent	  för	  e@	  år	  sedan)	  medan	  fyra	  procent	  
uppger	  a@	  de	  har	  ordnat	  privat	  finansiering	  och	  fyra	  procent	  en	  
mix	  av	  de	  två	  finansieringsformerna	  (oförändrat	  mot	  2012	  för	  
båda).	  Det	  betyder	  a@	  81	  procent	  av	  turis-öretagarna	  i	  år	  inte	  
har	  få@	  någon	  finansiering,	  privat	  eller	  offentlig,	  under	  de	  
senaste	  12	  månaderna.	  Ändå	  uppger	  46	  procent	  a@	  de	  kommer	  
a@	  investera	  vilket	  betyder	  a@	  mycket	  av	  de	  investeringar	  som	  
görs	  av	  turis-öretagarna	  u-örs	  med	  egna	  medel	  inom	  
företagets	  balans-‐	  och	  resultaträkning.	  

10	  

Enkätundersökning 
Investeringsviljan och finansiering 

Planerar	  du	  investeringar	  för	  diH	  företag	  de	  kommande	  12	  
månaderna?	  
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Företag	  skapar	  aHrakFva	  desFnaFoner	  
Den	  absoluta	  majoriteten	  av	  turis-öretagare	  ser	  sig	  som	  en	  
bidragande	  faktor	  <ll	  ortens	  a@rak<vitet	  som	  besöksmål.	  
Framförallt	  är	  det	  ak<vitet-‐,	  sport-‐	  &	  rekrea<onsföretag	  samt	  
företag	  inom	  kulturutbudet	  som	  svarar	  a@	  de	  ser	  sig	  som	  en	  
mycket	  vik<g	  del.	  De@a	  ger	  en	  samstämmig	  bild	  av	  resultaten	  
mellan	  år	  2013	  och	  2012	  även	  om	  det	  är	  några	  fler	  som	  svarat	  
a@	  de	  inte	  alls	  bidrar	  <ll	  ortens	  a@rak<vitet.	  Det	  är	  dock	  
for-arande	  väldigt	  låg	  andel.	  Nära	  två	  tredjedelar	  anser	  sig	  
bidra	  <ll	  ortens	  och	  des<na<onens	  a@rak<vitet.	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Vi	  är	  för	  små	  för	  aJ	  göra	  skillnad	  när	  det	  gäller	  hela	  orten,	  men	  får	  
mycket	  bekräVelse	  på	  aJrak4v	  miljö	  av	  gäster	  som	  gärna	  
återkommer”.	  

”Det	  är	  ortens	  största	  aJrak4on”	  	  

”Extremt	  mycket.	  SiJer	  som	  ägare	  4ll	  bolaget	  som	  driver	  […	  …)	  eJ	  
kulturhistoriskt	  monument	  miJ	  i	  city”	  

Verktyg	  för	  Fllväxt	  
Det	  verktyg	  som	  flest	  turis-öretagare	  omnämner	  är	  utan	  tvekan	  
olika	  marknadsföringsinsatser,	  både	  na<onellt	  och	  
interna<onellt.	  Var	  cärde	  företag	  (26	  procent)	  anser	  a@	  det	  är	  
det	  vik<gaste	  verktyget	  för	  a@	  höja	  omsä@ningstakten.	  Av	  
övriga	  frågor	  omnämns	  samverkan	  i	  olika	  former	  av	  flest	  
företagare	  (16	  procent)	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Mer	  satsning	  på	  MICE	  från	  Visit	  Sweden,	  mer	  support	  från	  Visit	  
Sweden	  utan	  aJ	  det	  ska	  kosta	  en	  förmögenhet	  vilket	  gör	  aJ	  små	  
aktörer	  på	  marknaden	  inte	  har	  råd	  aJ	  vara	  med	  i	  deras	  ak4viteter”	  

”Hjälp	  med	  översäJning	  och	  utveckling	  så	  aJ	  vi	  når	  den	  
interna4onella	  marknaden”	  	  

Prioriterade	  samverkansformer	  
Knappt	  hälPen	  (46	  procent)	  av	  turis-öretagen	  anser	  a@	  
regionala	  samarbetsformer	  är	  vik<gast,	  följt	  av	  lokala	  
samarbeten	  på	  22	  procent.	  Tillsammans	  är	  det	  drygt	  två	  
tredjedelar	  av	  turis-öretagen	  som	  for-arande	  ePerlyser,	  trots	  
de	  senaste	  15	  årens	  omfa@ande	  des<na<onsarbeten,	  bä@re	  
samarbeten	  både	  lokalt	  och	  regionalt.	  Övriga	  alterna<v	  är	  
naturligtvis	  vik<ga	  men	  inte	  prioriterade	  i	  jämförelsen.	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”AJ	  kommuner	  ak4vt	  samarbetade	  med	  näringen	  och	  inte	  bokar	  
arrangemang	  själv	  utan	  lämnar	  över	  dessa	  direkt	  4ll	  näringen”	  

”Samordning	  av	  alla	  bokningssystem,	  så	  vi	  inte	  behöver	  hantera	  det	  
manuellt	  på	  många	  ställen.”	  

”	  Utökade	  öppehder	  hos	  turis>öretag,	  både	  på	  våren	  och	  hösten.	  
Mycket	  är	  stängt	  i	  nuläget	  när	  utlandsturisterna	  kommer”	  

11	  

Enkätundersökning 
Företagsutveckling och samverkan 

Hur	  mycket	  anser	  du	  aH	  din	  verksamhet	  bidrar	  Fll	  ortens	  
aHrakFvitet	  som	  besöksmål?	  
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omsäHningstakten	  i	  din	  verksamhet?	  

Vilka	  samverkansformer	  anser	  du	  är	  vikFgast	  för	  aH	  skapa	  
förutsäHningar	  för	  ekonomisk	  utveckling	  för	  diH	  företag?	  	  
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Enkätundersökning 
Infrastruktur 

Inom	  vilket	  trafikslag	  har	  diH	  företag	  starkast	  behov	  av	  
utveckling/investeringar	  i	  för	  aH	  nå	  naFonella	  målgrupper	  
de	  närmaste	  åren?	  	  

Inom	  vilket	  trafikslag	  har	  diH	  företag	  starkast	  behov	  av	  
utveckling/investeringar	  i	  för	  aH	  nå	  internaFonella	  
målgrupper	  de	  närmaste	  åren?	  	  
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Prioriterade	  insatser	  på	  infrastruktur	  för	  aH	  nå	  naFonella	  
målgrupper	  
Över	  hälPen	  av	  företagarna	  anger	  Bil/väg	  (52	  procent)	  som	  det	  
trafikslag	  där	  de	  har	  behov	  av	  investeringar	  de	  närmaste	  åren	  
för	  a@	  nå	  na<onella	  målgrupper.	  Det	  är	  stora	  regionala	  
skillnader	  i	  prioriteringarna.	  Gotlands	  turis-öretagare	  har	  
naturligt	  sjöfart	  och	  trafiken	  <ll	  och	  från	  fastlandet	  som	  
prioriterad.	  Stockholms	  turis-öretagare	  urskiljer	  sig	  genom	  a@	  
ange	  flyget	  (48	  procent)	  som	  vik<gaste	  trafikslag	  a@	  nå	  
na<onella	  målgrupper.	  Övriga	  regioner,	  både	  i	  norra	  och	  södra	  
Sverige,	  har	  bilen	  som	  prioriterat	  transportmedel.	  	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökningen	  
”Öppna	  Stekenjokk	  vägen	  snabbare	  på	  våren	  och	  bäJre	  bredband/
mobiltäckning	  […	  …)	  kan	  annars	  ta	  död	  på	  glesbygden”	  

”	  Vik4gt	  aJ	  kommunen	  kan	  fixa	  parkeringsmöjligheter”	  

”Transporten	  4ll	  och	  från	  Gotland	  är	  en	  av	  de	  vik4gaste	  verktygen.	  
Mycket	  billigare	  båtbiljeJer	  skulle	  påverka	  hela	  Gotlands	  
besöksnäring	  året	  runt”	  

Prioriterade	  insatser	  på	  infrastruktur	  för	  aH	  nå	  internaFonella	  
målgrupper	  
Knappt	  hälPen	  av	  turis-öretagen	  i	  undersökningen	  anger	  a@	  
investeringar	  i	  flyg	  (48	  procent)	  är	  vik<gast	  för	  a@	  nå	  
interna<onella	  målgrupper	  de	  närmaste	  åren.	  Precis	  som	  i	  
föregående	  fråga,	  om	  a@	  nå	  na<onella	  målgrupper,	  är	  det	  Bil/
väg	  (26	  procent)	  <llsammans	  med	  flyg	  som	  är	  de	  två	  mest	  
prioriterade	  trafikslaget	  och	  får	  <llsammans	  74	  procent	  av	  
turis-öretagens	  prioritering.	  Stockholm	  skiljer	  sig	  här	  från	  det	  
övriga	  landet	  med	  högre	  prioritering	  för	  investeringar	  i	  flyg	  (71	  
procent)	  och	  en	  tydligt	  mindre	  prioritering	  angiven	  för	  
investeringar	  i	  Bil/väg	  och	  Tåg	  än	  övriga	  regioner.	  	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökningen	  
”	  Fler	  nonstop	  flyg	  4ll	  Europa”	  

Infrastruktur	  problem	  för	  camping,	  vandrarhem	  och	  stugbyar	  
20	  procent	  av	  företag	  inom	  camping,	  vandrarhem	  och	  stugbyar	  
anger	  dålig	  infrastruktur	  som	  det	  starkaste	  hindret	  i	  
undersökningen.	  Det	  är	  en	  klar	  skillnad	  mot	  genomsni@et	  hos	  
övriga	  kategorier	  där	  13	  procent	  anger	  dålig	  infrastruktur	  som	  
hinder.	  Jämfört	  med	  2012	  minskar	  dock	  den	  totalaandelen	  
företag	  som	  upplever	  dålig	  infrastruktur	  som	  det	  största	  hindret	  
för	  <llväxt	  med	  cirka	  två	  procentenheter.	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökningen	  2012	  
”Kan	  inte	  våra	  gäster	  komma	  4ll	  oss	  med	  rimlig	  insats	  av	  4d	  och	  
pengar	  är	  	  marknaden	  begränsad.	  Det	  ger	  bristande	  eVerfrågan	  
trots	  en	  unik,	  bra	  produkt”	  
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Av	  de	  företagare	  som	  i	  fråga	  6	  svarade	  aH	  infrastruktur	  är	  
vikFgaste	  frågan	  för	  Fllväxt,	  vilka	  är	  det	  vikFgaste	  
trafikslaget	  för	  aH	  nå	  respekFve	  målgrupp	  i	  framFden?	  



Juli	  2013	  13	  

Innovationer inom turistnäringen 

30	  procent	  av	  turisIöretagarna	  har	  introducerat	  nya	  
innovaFoner	  
30	  procent	  av	  medverkande	  turis-öretagare	  i	  undersökningen	  
har	  under	  de	  senaste	  24	  månaderna	  introducerat	  nya	  
innova<oner	  i	  sina	  företag.	  För	  a@	  e@	  företag	  ska	  definieras	  som	  
innova<vt	  skall	  innova<onen	  vara	  något	  ny@	  eller	  väsentligt	  
förbä@rat	  som	  företaget	  an<ngen	  är	  först	  med	  a@	  introducera	  
på	  marknaden,	  eller	  som	  introduceras	  inom	  det	  egna	  företaget	  
för	  första	  gången.	  Av	  de	  kommentarer	  som	  lämnats	  i	  
undersökningen	  finns	  både	  ak<viteter,	  produkter	  och	  nya	  
samarbetsformer	  med	  som	  exempel	  på	  innova<oner.	  De	  
kategorier	  som	  har	  störst	  andel	  innova<on	  i	  egna	  företaget	  de	  
senaste	  24	  månaderna	  är	  Nöjes-‐	  och	  temaparker	  och	  företag	  
med	  inriktning	  på	  kultur.	  Lägst	  andel	  med	  innova<on	  anges	  
bland	  företag	  inom	  persontransport	  samt	  hotell	  och	  
restauranger.	  

Det	  var	  18	  procent	  som	  svarade	  a@	  innova<onskraP/
nyskapande	  är	  den	  vik<gaste	  frågan	  för	  a@	  skapa	  <llväxt	  inom	  
turistnäringen	  just	  nu.	  A@	  endast	  en	  tredjedel	  anser	  sig	  ha	  infört	  
någon	  from	  av	  innova<on	  de	  senaste	  24	  månaderna	  kan	  antyda	  
på	  a@	  turis-öretagare	  ePerlyser	  innova<onskraP	  och	  nya	  grepp	  
men	  har	  inte	  haP	  kunskap,	  <d	  eller	  möjlighet	  a@	  genomföra	  det	  
själv.	  

Sammanlagt	  70	  procent	  av	  turis-öretagen	  uppger	  a@	  de	  inte	  
infört	  någon	  innova<on	  i	  det	  egna	  företaget	  de	  senaste	  24	  
månaderna.	  Svaret	  kan	  tolkas	  som	  rela<vt	  högt	  i	  en	  näring	  som	  
är	  beroende	  av	  a@	  ständigt	  skapa	  nya	  reseanledningar,	  
erbjudanden	  och	  samarbeten.	  	  

InnovaFoner	  inom	  turistnäringen	  
En	  besökares	  totalupplevelse	  bygger	  på	  en	  sammansä@ning	  av	  tjänster	  från	  e@	  antal	  både	  stora	  och	  små	  leverantörer.	  Inom	  ramen	  för	  
en	  des<na<on	  och	  turismerbjudanden	  finns	  e@	  starkt	  ömsesidigt	  beroende	  mellan	  företag,	  stora	  som	  små.	  Samtliga	  regioner	  i	  Sverige	  
har	  någon	  form	  av	  innova<onssystem	  och	  någon	  form	  av	  strategi	  för	  hur	  de	  ska	  utvecklas.	  Det	  är	  tydligt	  a@	  turistnäringen	  i	  mycket	  
begränsad	  utsträckning	  tar	  del	  av	  de	  resurser	  som	  satsas	  på	  innova<onsmiljöer.	  De@a	  tyder	  på	  a@	  stödsystem	  behöver	  höja	  sin	  
förståelse	  för	  besöksnäringens	  specifika	  behov	  och	  förutsä@ningar.	  	  

Besöksnäringen	  behöver	  i	  sin	  tur	  vara	  tydligare	  med	  a@	  framhäva	  sin	  innova<onskraP,	  a@	  den	  är	  innova<onsdriven	  och	  har	  stora	  
möjligheter	  a@	  öka	  sin	  omsä@ning	  med	  rä@	  stöd	  och	  åtgärder.	  
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DefiniFon	  turisIöretag	  
Företagarindex	  mäter	  turis-öretagandet	  i	  Sverige.	  Urvalet	  baseras	  på	  
data	  hämtat	  från	  Bolagsverket	  och	  UC:s	  företagsregister.	  De	  företag	  som	  
inkluderats	  i	  defini<onen	  av	  turis-öretag	  i	  rapporten	  är	  företag	  som	  
anses	  <llhöra	  resekedjan	  och	  företag	  som	  huvudsakligen	  utgör	  eller	  är	  
del	  av	  reseanledningen	  eller	  anses	  underlä@a	  denna.	  Defini<onen	  
inkluderar	  inte	  renodlad	  restaurangverksamhet	  eller	  varuhandel,	  vilka	  
däremot	  delvis	  är	  inkluderade	  i	  Tillväxtverkets	  satellitkontoberäkningar¹	  
som	  mäter	  turistnäringens	  totala	  omsä@ning	  där	  restaurang	  och	  
varuhandel	  står	  för	  cirka	  40	  procent.	  Då	  rapporten	  syPe	  är	  a@	  mäta	  
turis-öretagandet	  och	  inte	  dess	  omsä@ning	  har	  dessa	  branscher	  inte	  
inkluderats.	  Majoriteten	  av	  restauranger	  och	  varuhandelsföretag	  utgör	  
inte	  någon	  reseanledning	  i	  sig	  och	  endast	  en	  begränsad	  del	  av	  både	  
varuhandelns	  och	  restaurangbranschens	  omsä@ning	  kommer	  från	  
turistnäringen.	  Inkluderas	  dessa	  företag	  i	  mätningen	  av	  turis-öretag	  ger	  
det	  en	  alldeles	  för	  hög	  felmarginal	  av	  företag	  som	  inte	  främst	  riktar	  sig	  
mot	  turister.	  	  

Följande	  branscher	  (enligt	  de	  aktuella	  SNI-‐koderna	  för	  respek<ve	  
bransch)	  har	  inkluderats	  i	  defini<onen	  av	  turis-öretag:	  	  

•  491000	  Järnvägstransport,	  passagerartrafik 	  	  
•  493900	  Annan	  landtransport	  av	  passagerare 	  	  
•  501000	  Havs-‐	  och	  kustsjöfart,	  passagerartrafik 	  	  
•  503000	  Sjöfart	  på	  inre	  va@envägar,	  passagerartrafik 	  	  
•  510000	  LuPtransport 	  	  
•  550000	  Hotell-‐	  och	  logiverksamhet 	  	  
•  771100	  Uthyrning	  och	  leasing	  av	  personbilar	  och	  lä@a	  motorfordon	  
•  791000	  Resetjänster 	  	  
•  799000	  Turist-‐	  och	  bokningsservice 	  	  
•  823000	  Arrangemang	  av	  kongresser	  och	  mässor 	  	  
•  900400	  DriP	  av	  teatrar,	  konserthus	  o.d. 	  	  
•  910200	  Museiverksamhet 	  	  
•  910300	  Vård	  av	  historiska	  minnesmärken	  och	  byggnader	  och	  

liknande	  sevärdheter	  
•  910400	  DriP	  av	  botaniska	  trädgårdar,	  djurparker	  och	  naturreservat	  
•  931110	  DriP	  av	  skidsportanläggningar 	  	  
•  932100	  Nöjes-‐	  och	  temaparksverksamhet 	  	  
•  932900	  Övrig	  fri<ds-‐	  och	  nöjesverksamhet	  

Felmarginal	  registrerade	  bolag	  	  
En	  viss	  felmarginal	  för	  antalet	  registrerade	  bolag	  	  kan	  förekomma	  då	  
<dsfristen	  för	  a@	  lämna	  in	  sin	  första	  momsdeklara<on	  (vilket	  är	  
avgörande	  fört	  a@	  bolaget	  registreras	  i	  UC:s	  dataregister	  på	  vilken	  
sta<s<ken	  baseras)	  	  är	  18	  månader	  från	  dagen	  då	  bolaget	  officiellt	  
registrats	  hos	  Bolagsverket.	  Det	  innebär	  i	  prak<ken	  a@	  företag	  som	  
bildats	  i	  december	  2011	  har	  <ll	  maj	  2013	  på	  sig	  a@	  lämna	  in	  sin	  första	  
momsdeklara<on	  och	  dessa	  kommer	  således	  inte	  finnas	  med	  i	  
sta<s<ken.	  Även	  upphörda	  bolag	  kan	  leda	  <ll	  en	  viss	  felmarginal	  i	  
sta<s<ken	  i	  nyföretagarindex.	  	  
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Definitioner 

NUTS-‐indelningen	  

NUTS1	   NUTS2	   NUTS3	  

Östra	  	  
Sverige	  

Stockholm	   Stockholms	  län	  

Östra	  	  
Mellansverige	  

Uppsala	  län	  
Södermanlands	  
län	  
Östergötlands	  län	  
Örebro	  län	  
Västmanlands	  län	  

Södra	  	  
Sverige	  

Småland	  	  
med	  öarna	  

Jönköpings	  län	  
Kronobergs	  län	  
Kalmar	  län	  
Gotlands	  län	  

Sydsverige	   Blekinge	  län	  
Skåne	  län	  

Västsverige	  
Hallands	  län	  
Västra	  Götalands	  
län	  

Norra	  	  
Sverige	  

Norra	  	  
Mellansverige	  

Värmlands	  län	  
Dalarnas	  län	  
Gävleborgs	  län	  

Mellersta	  	  
Norrland	  

Västernorrlands	  
län	  
Jämtlands	  län	  

Övre	  Norrland	   Västerbo@ens	  län	  
Norrbo@ens	  län	  

NUTS	  2-‐indelningen	  gäller	  för	  geografiska	  undergrupper	  enkät	  
Den	  na<onella	  enkätundersökningen	  baseras	  på	  1100	  enkäter	  från	  
turis-öretag	  runt	  om	  i	  Sverige.	  Resultatredovisningen	  för	  geografiska	  	  
undergrupper	  av	  enkätundersökningen	  utgår	  ifrån	  NUTS	  2-‐
indelningens	  å@a	  regioner.	  NUTS-‐indelningen	  är	  den	  regionala	  
indelning	  som	  används	  inom	  EU	  för	  sta<s<kredovisning.	  I	  Sverige	  
utgörs	  NUTS	  1	  av	  tre	  landsdelar,	  NUTS	  2	  av	  riksområden	  och	  NUTS	  3	  av	  
län.	  	  

¹	  Sedan	  2000	  är	  satellitkontoberäkningarna	  det	  sä@	  som	  turismens	  
effekter	  på	  ekonommin,	  exporten	  och	  sysselsä@ningen	  mäts.	  
Metoden,	  Tourism	  Satellite	  Account	  (TSA),	  är	  en	  interna<onellt	  
vedertagen	  metod	  som	  har	  tagits	  fram	  av	  FN-‐organet	  World	  Tourism	  
Organiza<on	  (UNWTO)	  i	  samarbete	  med	  OECD	  och	  näringens	  
organisa<oner.	  I	  Sverige	  görs	  beräkningarna	  på	  Tillväxtverkets	  uppdrag	  
av	  Na<onalräkenskaperna	  på	  Sta<s<ska	  Centralbyrån	  (SCB).	  	  
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Frågor	  enkätundersökning	  2013	  
1.  Vilken/vem	  är	  huvudsaklig	  ägare	  av	  verksamheten	  
2.  I	  vilken	  av	  följande	  län	  är	  di@	  företag	  huvudsakligen	  verksam?	  	  
3.  Vilken	  är	  di@	  företags	  huvudsakliga	  verksamhet?	  	  
4.  Storlek	  på	  verksamhet	  (antal	  anställda)	  	  
5.  Hur	  mycket	  omsä@er	  din	  verksamhet	  per	  år?	  	  
6.  Vilken	  fråga	  anser	  du	  är	  den	  vik<gaste	  för	  a@	  skapa	  <llväxt	  inom	  

rese-‐	  och	  turistnäringen	  just	  nu?	  	  
7.  Hur	  ser	  du	  på	  förutsä@ningarna	  för	  ekonomisk	  utveckling	  för	  di@	  

företag	  de	  kommande	  12	  månaderna?	  	  
8.  Hur	  har	  det	  rådande	  konjunkturläget	  påverkat	  

försäljningsintäkterna	  i	  di@	  företag	  under	  de	  senaste	  12	  
månaderna?	  	  

9.  Vad	  skulle	  för	  dig	  vara	  de	  vik<gaste	  verktygen	  för	  a@	  höja	  
omsä@ningstakten	  i	  din	  verksamhet?	  

10.  Vad	  upplever	  du	  är	  största	  hindret	  för	  <llväxt	  i	  din	  verksamhet?	  	  
11.  Vilka	  samverkansformer	  anser	  du	  är	  vik<gast	  för	  a@	  skapa	  

förutsä@ningar	  för	  ekonomisk	  utveckling	  för	  di@	  företag?	  	  
12.  Planerar	  di@	  företag	  a@	  öka	  eller	  minska	  antalet	  hel<dsanställda	  

under	  de	  närmaste	  12	  månaderna?	  	  
13.  Planerar	  di@	  företag	  investeringar	  under	  de	  närmaste	  12	  

månaderna?	  	  
14.  Om	  ja,	  inom	  vilket	  område	  har	  di@	  företag	  tänkt	  investera?	  
15.  Har	  di@	  företag	  få@	  stöd/finansiering	  för	  företagsutveckling	  under	  

de	  senaste	  12	  månaderna?	  	  
16.  Om	  ja,	  vilken	  typ	  av	  stöd/finansiering?	  	  
17.  Hur	  mycket	  anser	  du	  a@	  di@	  företag	  bidrar	  <ll	  a@rak<viteten	  som	  

besöksmål	  för	  orten	  där	  du	  är	  verksam?	  
18.  Inom	  vilket	  trafikslag	  har	  di@	  företag	  starkast	  behov	  av	  utveckling/

investeringar	  i	  för	  a@	  nå	  naFonella	  målgrupper	  de	  närmaste	  åren?	  	  
19.  Inom	  vilket	  trafikslag	  har	  di@	  företag	  starkast	  behov	  av	  utveckling/

investeringar	  i	  för	  a@	  nå	  InternaFonella	  målgrupper	  de	  närmaste	  
åren?	  	  

20.  Har	  di@	  företag	  introducerat	  nya	  innova<oner	  under	  den	  senaste	  
24-‐månadersperioden?	  För	  a@	  e@	  företag	  ska	  definieras	  som	  
innova<vt	  skall	  innova<onen	  vara	  något	  ny@	  eller	  väsentligen	  
förbä@rat	  som	  företaget	  an<ngen	  är	  först	  med	  a@	  introducera	  på	  
marknaden,	  eller	  som	  introduceras	  inom	  det	  egna	  företaget	  för	  
första	  gången.	  	  	  

21.  Om	  ja,	  vilken	  typ	  av	  innova<on?	  	  
22.  Om	  di@	  företag	  introducerat	  någon	  typ	  av	  produkt-‐/

tjänsteinnova<on,	  vilken/vilka?	  	  	  
23.  Om	  di@	  företag	  introducerat	  någon	  typ	  av	  processinnova<on,	  

vilken/vilka?	  	  	  
24.  Om	  di@	  företag	  introducerat	  någon	  typ	  av	  organisatorisk	  

innova<on,	  vilken/vilka?	  	  	  
25.  Om	  di@	  företag	  introducerat	  någon	  typ	  av	  innova<oner	  inom	  

marknadsföring,	  vilken/vilka?	  	  	  
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Enkätfrågor 
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Om analysen 

16	  

Turistnäringens	  Företagarindex	  
Turistnäringens	  Företagarindex	  2012	  har	  tagits	  fram	  av	  RTS,	  Rese-‐	  och	  Turistnäringen	  i	  Sverige,	  i	  
samarbete	  med	  regionala	  turistorganisa<oner.	  Resultaten	  presenteras	  på	  www.rts.se	  samt	  www.trip.se	  
(Sveriges	  största	  community	  för	  turis-öretagare).	  	  

Analys	  och	  sammanställning	  

•  Björn	  Arvidsson	  –	  Razormind	  
bjorn.arvidsson@razormind.se	  

•  Sofi	  Sjöberg	  –	  Razormind	  
sofi.sjoberg@razormind.se	  

•  Kris<an	  Larsson	  –	  Razormind	  
kris<an.larsson@razormind.se	  

	  RTS,	  Rese-‐	  och	  Turistnäringen	  i	  Sverige,	  är	  en	  näringslivsorganisa<on	  som	  driver	  affärs-‐	  och	  
utvecklingsprojekt	  i	  partnerskap	  med	  aktörer	  från	  privat	  och	  offentlig	  sektor.	  Målet	  är	  a@	  s<mulera	  
e@	  ökat	  entreprenörskap	  och	  företagande,	  för	  a@	  därigenom	  bygga	  den	  gemensamma	  marknaden	  
åt	  turistnäringens	  intressenter.	  För	  vidare	  informa<on,	  se	  www.rts.se.	  


