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Sammanfa&ning	  
Antalet	  turis,öretag	  växer	  i	  Sverige.	  Nyföretagandet	  inom	  turistnäringen	  ökar	  med	  nio	  procent	  under	  
2011.	  Under	  2011	  Allkom	  1	  300	  nya	  turis,öretag	  och	  det	  finns	  idag	  omkring	  16	  000	  turis,öretag	  i	  
Sverige.	  	  Flest	  nya	  turis,öretag	  bildas	  i	  Stockholm	  där	  det	  startas	  310	  bolag	  under	  2011	  vilket	  utgör	  en	  
Härdedel	  av	  samtliga	  turismetableringar.	  Stockholm,	  Göteborg	  och	  Malmö	  står	  Allsammans	  för	  hälMen	  av	  
etableringarna.	  	  

SeN	  All	  antal	  nya	  företag	  per	  invånare	  är	  det	  dock	  Jämtlands	  län	  som	  har	  den	  starkaste	  utvecklingen	  
under	  2011	  med	  41	  nya	  turis,öretag.	  Jämfört	  med	  antal	  turis,öretag	  per	  invånare	  för	  riket	  i	  sniN	  år	  
2010	  ökar	  antalet	  nya	  företag	  i	  Jämtland	  med	  124	  procent	  under	  2011.	  	  

Flest	  turis,öretag	  bildas	  inom	  friAds-‐	  och	  nöjesverksamhet	  med	  338	  nya	  bolag	  totalt.	  Mäss-‐	  och	  
kongressföretag	  har	  ökat	  mest	  procentuellt	  seN.	  Under	  2011	  etableras	  totalt	  133	  nya	  företag	  inom	  
mässor	  och	  kongresser	  vilket	  motsvarar	  en	  ökning	  med	  13	  procent	  med	  2010.	  Under	  den	  senaste	  
Aoårsperioden	  har	  antalet	  mäss-‐	  och	  kongressföretag	  mer	  än	  fördubblats.	  	  

Turistnäringens	  Företagarindex	  visar	  också	  aN	  den	  opAmisAska	  synen	  på	  framAden	  bland	  företagarna	  
inom	  turistnäringen	  är	  fortsaN	  hög,	  men	  har	  dämpats	  något	  jämfört	  med	  Holårets	  undersökning.	  I	  år	  
anger	  närmare	  60	  procent	  av	  landets	  turis,öretagare	  aN	  de	  ser	  posiAvt	  på	  den	  ekonomiska	  
utvecklingen,	  jämfört	  med	  80	  procent	  i	  Holårets	  undersökning.	  OpAmismen	  är	  störst	  hos	  turis,öretagare	  
i	  Norra	  Sverige	  och	  lägst	  i	  Södra	  Sverige.	  

Undersökningen	  visar	  också	  aN	  företag	  i	  rese-‐	  och	  turistnäringen	  vill	  fortsäNa	  aN	  växa,	  om	  än	  i	  något	  mer	  
begränsad	  omfaNning	  än	  Adigare.	  I	  år	  visar	  undersökningen	  aN	  närmare	  var	  femte	  turis,öretagare	  
planerar	  aN	  nyanställa	  jämfört	  med	  Holårets	  undersökning	  där	  över	  en	  Härdedel	  av	  turis,öretagarna	  
angav	  aN	  de	  planerade	  för	  nyanställningar.	  	  

De	  senaste	  siffrorna	  från	  Tillväxtverket	  visar	  aN	  turistnäringen	  under	  2011	  omsaNe	  262	  miljarder	  kronor.	  
För	  aN	  uppnå	  visionen	  om	  en	  fördubblad	  omsäNning	  år	  2020	  innebär	  det	  aN	  det	  nu	  kommer	  aN	  krävas	  
en	  årlig	  AllväxNakt	  om	  7,5	  procent.	  Den	  begränsade	  Allgången	  All	  kapital	  ses	  av	  turis,öretagarna	  som	  
det	  största	  hindret	  för	  Allväxt.	  För	  aN	  öka	  Allväxten	  anser	  turis,öretagarna	  aN	  de	  vikAgaste	  frågorna	  är	  
ökad	  samverkan	  med	  andra	  näringar	  och	  en	  ökad	  investeringsvilja	  i	  branschen.	  	  

Hela	  36	  procent	  av	  turis,öretagaren	  anser	  aN	  eN	  strategiskt	  samarbete	  med	  mötesindustrin	  skulle	  ha	  
störst	  posiAv	  påverkan	  på	  utvecklingen	  av	  den	  egna	  verksamheten.	  Trots	  aN	  idroNen	  är	  eN	  område	  där	  
det	  finns	  stor	  utvecklingspotenAal	  för	  turistnäringen	  ser	  knappt	  Ao	  procent	  av	  turis,öretagarna	  idroNen	  
som	  en	  strategisk	  samarbetspartner.	  	  
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OM	  TURISTNÄRINGENS	  FÖRETAGARINDEX	  
Turistnäringens	  Företagarindex	  (f.d	  Konjunkturbarometern)	  presenteras	  årligen	  och	  är	  framtagen	  av	  Rese-‐	  och	  
turistnäringen	  i	  Sverige	  (RTS)	  inom	  ramen	  för	  TRIP,	  Turistnäringens	  Utvecklingscenter,	  i	  samarbete	  med	  
turistnäringens	  regionala	  turistorganisaAoner.	  
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Sedan	  2009	  mäter	  RTS	  (Rese-‐	  &	  Turistnäringen	  i	  Sverige)	  konAnuerligt	  klimatet	  bland	  turis,öretagarna	  i	  
Sverige	  genom	  en	  årlig	  enkätundersökning	  som	  har	  presenterats	  under	  namnet	  Konjunkturbarometern.	  
Konjunkturbarometern	  byter	  i	  år	  namn	  All	  Turistnäringens	  Företagarindex	  och	  har	  vidareutvecklas	  och	  
kompleNerats	  med	  två	  nya	  områden:	  Nyföretagande	  och	  Fram4dens	  företagande.	  	  

Nyföretagande	  kartlägger	  nya	  turis,öretag	  i	  Sverige	  under	  perioden	  2010-‐2011	  nedbrutet	  per	  region	  för	  
aN	  kartlägga	  inom	  vilka	  sektorer	  och	  i	  vilken	  del	  av	  Sverige	  turis,öretagandet	  utvecklas	  starkast	  	  

Fram4dens	  företagande:	  Den	  befintliga	  enkätundersökningen	  om	  utvecklingen	  för	  turis,öretagen	  
kompleNeras	  med	  eN	  antal	  frågor	  kopplade	  All	  näringens	  gemensamma	  vision	  om	  fördubblad	  
omsäNning	  2020.	  Fokus	  ligger	  på	  turis,öretagarnas	  arbete	  mot	  vision	  2020,	  vilka	  åtgärder	  som	  ses	  som	  
avgörande	  för	  aN	  höja	  Allväxten	  och	  vad	  som	  turis,öretagen	  behöver	  för	  sin	  framAda	  utveckling.	  	  
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BAKGRUND	  
Målet	  med	  undersökningen	  är	  aN	  kartlägga	  nuläge	  samt	  framAda	  behov	  av	  kompetens,	  nätverk,	  samverkan,	  utveckling	  och	  
stöd.	  Det	  övergripande	  målet	  med	  Företagarindex	  är	  aN	  bidra	  All	  aN	  skapa	  goda	  och	  självförsörjande	  turis,öretag	  runtom	  i	  
Sverige.	  	  

BESKRIVNING	  
Turistnäringens	  Företagarindex	  baseras	  på	  en	  kvanAtaAv	  enkätundersökning	  hos	  landets	  turis,öretagare.	  Undersökningen	  
syMar	  All	  aN	  följa	  och	  sAmulera	  utvecklingen	  av	  näringens	  företagare.	  Företagarindex	  ger	  en	  situaAonsanalys	  av	  olika	  
förhållanden,	  i	  relaAon	  All	  Ad	  och	  samhälleliga	  förändringar.	  I	  år	  kompleNeras	  företagarindex	  med	  eN	  index	  som	  kartlägger	  	  
nyföretagandet	  inom	  turistbranschen.	  DeNa	  index	  baseras	  på	  data	  från	  Bolagsverket	  och	  UC	  som	  Allhandahåller	  informaAon	  
om	  alla	  registrerade	  bolag	  och	  ekonomiska	  verksamheter	  i	  Sverige.	  	  

1.	  Nyföretagande	   2.	  Befintligt	  företagande	   3.	  FramLdens	  företagande	  

Enkätundersökning	  

•  Tidsperiod:	  2010-‐2012	  
•  Regionnivå	  i	  Sverige	  

•  Hur	  ser	  turis,öretagarna	  på:	  	  
•  Tillväxtmöjligheter	  
•  Ekonomi	  
•  SysselsäNning/	  
anställningar	  

•  Investeringar	  

Kartläggning	  nyföretagande	  i	  

•  Tidsperiod:	  2010-‐2011	  
•  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	  
•  AkAviteter/	  
upplevelser	  

Enkätundersökning	  

•  Tidsperiod:	  2012-‐2020	  
•  Regionnivå	  i	  Sverige	  

•  Svar	  på	  frågor	  kopplade	  
All	  vision	  2020	  

•  VikAgaste	  frågan	  för	  aN	  
sAmulera	  Allväxt	  
framöver	  

•  Syn	  på	  samverkan	  med	  
andra	  näringar	  som	  All	  
exempel	  Möten,	  IdroN,	  
Kultur,	  Natur	  

•  Vanligaste	  samarbetsform	  
•  Vilka	  hinder/möjligheter	  
finns	  för	  framAdens	  
företagande	  
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16	  000	  turisPöretag	  i	  Sverige	  
I	  Sverige	  finns	  det	  idag	  drygt	  16	  000¹	  turis,öretag.	  DefiniAonen	  
för	  dessa	  inkluderar	  de	  företag	  som	  anses	  Allhöra	  resekedjan,	  
företag	  som	  utgör/är	  del	  av	  reseanledningen	  eller	  anses	  
underläNa	  denna.	  DefiniAonen	  inkluderar	  inte	  alla	  de	  företag	  
som	  får	  del	  av	  besökarens	  (turistens)	  totala	  omsäNning,	  som	  All	  
exempel	  renodlad	  restaurang	  och	  varuhandel,	  och	  är	  alltså	  inte	  
densamma	  som	  den	  definiAon	  som	  All	  exempel	  Tillväxtverket	  
använder	  vid	  de	  så	  kallade	  satellitkontoberäkningarna².	  
Restauranger	  och	  varuhandelsföretag	  utgör	  40	  procent	  av	  
omsäNningen	  inom	  turistnäringen,	  men	  är	  alltså	  inte	  
inkluderade	  i	  eMerföljande	  staAsAska	  redovisningar	  då	  
rapporten	  syMe	  är	  aN	  mäta	  turis,öretagandet	  och	  inte	  
omsäNning	  (för	  vidare	  informaAon	  kring	  definiAon	  för	  denna	  
rapport	  se	  sid	  16).	  

Föredelning	  per	  segment	  	  
Enligt	  definiAonen	  använd	  i	  denna	  rapport	  ser	  
huvudindelningen	  av	  turis,öretagen	  ut	  på	  följande	  säN	  och	  
baseras	  på	  de	  aktuella	  SNI-‐koderna	  för	  företagskategorisering	  
2012:	  

•  Företag	  som	  utgör/är	  del	  av	  reseanledningen:	  drygt	  6	  000	  	  
•  Logiföretag	  -‐	  hotell,	  vandrarhem	  och	  camping:	  drygt	  4	  500	  
•  Turistbyrå,	  resebyrå	  &	  researrangörer:	  närmare	  3	  500	  
•  Transpor,öretag:	  närmare	  2	  300	  

Företag	  som	  utgör	  eller	  är	  del	  av	  reseanledningen	  är	  den	  
absolut	  största	  kategorin	  och	  uppgår	  All	  37	  procent.	  DäreMer	  
kommer	  företag	  inom	  boende	  och	  logi	  som	  utgör	  28	  procent.	  
Resebyråer	  och	  arrangörer	  samt	  transport	  motsvarar	  21	  och	  14	  
procent	  vardera.	  	  

TurisPöretagen	  ökar	  med	  nio	  procent	  under	  2011	  	  
Under	  2011	  registrerades	  	  totalt	  76	  000	  nya	  företag	  i	  Sverige³.	  
Av	  dessa	  var	  närmare	  1	  300	  turis,öretag.	  Jämfört	  med	  2010	  
ökar	  antalet	  turis,öretag	  med	  nio	  procent,	  vilket	  ligger	  över	  
sniNet	  för	  nyetablerade	  företag	  i	  Sverige	  generellt	  där	  ökningen	  
var	  6,5	  procent⁴.	  	  

Flest	  nya	  företag	  inom	  reseanledningar	  
De	  flesta	  nya	  turis,öretagen	  etableras	  inom	  företagsgruppen	  
”friAds-‐	  &	  nöjesverksamheter”	  vilket	  innefaNar	  en	  bred	  
variaAon	  av	  företag	  som	  All	  exempel	  äventyrs-‐,	  akAvitets-‐,	  
kultur-‐,	  och	  eventbolag.	  Totalt	  ökar	  gruppen	  med	  388	  nya	  
företag	  under	  2011.	  Många	  av	  dessa	  är	  småföretag	  och	  inte	  
sällan	  eN	  av	  flera	  registrerade	  bolag	  på	  en	  och	  samma	  person,	  
något	  som	  relaAvt	  väl	  speglar	  det	  typiska	  företagandet	  inom	  
turistnäringen	  där	  verksamheten	  oMa	  är	  en	  av	  flera	  bisysslor.	  
Majoriteten	  av	  företagen	  har	  också	  en	  relaAvt	  kort	  livslängd,	  
drygt	  två	  tredjedelar	  är	  yngre	  än	  10	  år.	  	  
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Antal	  företag	  per	  företagskategori	  2011	  
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¹	  StaAsAk	  hämtad	  från	  Bolagsverket	  UC	  	  
²	  Sedan	  2000	  är	  satellitkontoberäkningarna	  det	  säN	  som	  turismens	  
effekter	  på	  ekonommin,	  exporten	  och	  sysselsäNningen	  mäts.	  Metoden,	  
Tourism	  Satellite	  Account	  (TSA),	  är	  en	  internaAonellt	  vedertagen	  metod	  
som	  har	  tagits	  fram	  av	  FN-‐organet	  World	  Tourism	  OrganizaAon	  (UNWTO)	  
i	  samarbete	  med	  OECD	  och	  näringens	  organisaAoner.	  I	  
Sverige	  görs	  beräkningarna	  på	  Tillväxtverkets	  uppdrag	  av	  
NaAonalräkenskaperna	  på	  StaAsAska	  Centralbyrån	  (SCB).	  	  
³	  StaAsAk	  hämtad	  från	  UC.	  Enligt	  Nyföretagarbarometern/Bolagsverket	  
uppgår	  antalet	  nya	  företag	  i	  Sverige	  69	  295	  stycken.	  
⁴	  Data	  ej	  100%	  jämförbara	  då	  ökningen	  på	  6,5%	  gäller	  för	  bolag	  
registrerade	  hos	  Bolagsverket	  vilka	  inte	  redovisar	  verksamheter	  som	  
endast	  registerat	  F-‐skaNsedel.	  I	  UC:s	  dataregister	  ingår	  även	  
verksamheter	  som	  lämnat	  in	  F-‐skaNesedel	  men	  ej	  nödvändigtvis	  
registerat	  siN	  företag	  hos	  Bolagsverket.	  	  
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Nyföretagande 
Utveckling turistföretag  

Mässor	  och	  kongresser	  ökar	  med	  13	  procent	  
Mäss-‐	  och	  kongressföretag	  är	  den	  företagstyp	  som	  ökar	  mest	  
procentuellt	  seN.	  Under	  2011	  etableras	  totalt	  133	  nya	  företag	  
inom	  mässor	  och	  kongresser	  vilket	  motsvarar	  en	  ökning	  med	  13	  
procent	  jämfört	  med	  2010.	  I	  en	  jämförelse	  	  mellan	  antalet	  
nyregistrerade	  mäss-‐	  och	  kongressföretag	  	  under	  2010	  och	  2011	  
var	  ökningen	  hela	  37	  procent.	  PrivaAseringen	  inom	  sektorn	  kan	  
antas	  vara	  en	  av	  anledningarna	  All	  den	  starka	  ökningen	  av	  mäss-‐	  
&	  kongressföretag.	  Av	  turis,öretagen	  totalt	  utgör	  mässor	  och	  
kongresser	  drygt	  sju	  procent	  och	  är	  på	  stark	  frammarsch.	  Under	  
den	  senaste	  Aoårsperioden	  har	  antalet	  mäss-‐	  och	  
kongressföretag	  mer	  än	  fördubblats	  

Turist-‐	  och	  bokningsservice	  ökar	  med	  sju	  procent	  
Även	  turist-‐	  och	  bokningsserviceföretag	  visar	  på	  en	  klar	  
uppgång	  under	  2011	  och	  ökar	  med	  11	  procent	  jämfört	  med	  
2010.	  Turist-‐	  &	  bokningsservice	  är	  den	  tredje	  största	  
företagstypen,	  eMer	  hotell	  och	  övriga	  friAds-‐	  &	  
nöjesverksamhetsföretag,	  varför	  den	  starka	  ökningen	  får	  stor	  
betydelse	  för	  branschen	  som	  helhet.	  Totalt	  Allkommer	  130	  nya	  
turist-‐	  och	  bokningsserviceföretag	  under	  2011	  vilket	  motsvarar	  
en	  ökning	  på	  sju	  procent	  jämfört	  med	  de	  122	  företag	  som	  
etablerades	  under	  2010.	  

Minskad	  Lllväx&akt	  för	  hotell	  och	  stugbyar	  
Även	  antalet	  hotell	  fortsäNer	  aN	  öka,	  men	  AllväxNakten	  
bromsar	  in	  väsentligt	  under	  2011.	  Totalt	  etableras	  126	  nya	  
hotell	  i	  Sverige	  under	  2011	  aN	  jämföra	  med	  143	  under	  2010	  
vilket	  innebär	  en	  minskning	  med	  12	  procent.	  Totalt	  ökar	  ändå	  
hotellen	  i	  Sverige	  med	  sex	  procent	  och	  uppgår	  i	  juni	  2012	  All	  
drygt	  2	  140	  stycken.	  Även	  stugbyar	  uppvisar	  samma	  förhållande.	  
Även	  om	  antalet	  stugbyar	  for,arande	  växer	  så	  minskar	  
AllväxNakten.	  Totalt	  ökade	  antalet	  registrerade	  stugbyar	  med	  
nio	  procent,	  medan	  AllväxNakten	  samAdigt	  minskade	  med	  	  åNa	  
procent.	  I	  absoluta	  tal	  betyder	  det	  aN	  107	  nya	  stugbyar	  
startades	  under	  2011	  jämfört	  med	  116	  stycken	  under	  2010.	  

TransporPöretag	  dämpad	  Lllväx&akt	  
Transpor,öretagen	  visar	  alla	  upp	  en	  minskad	  AllväxNakt	  under	  
2011.	  Inga	  nya	  järnvägtranpor,öretag	  registrerades	  under	  2011	  
och	  under	  2010	  registrerades	  bara	  eN	  nyN	  företag,	  Botniatåg.	  I	  
dagsläget	  finns	  knappt	  25	  stycken	  registrereade	  järnvägsbolag	  i	  
Sverige	  och	  majoriteten	  av	  dessa	  registrerades	  under	  åren	  
2005-‐2009.	  Vad	  gäller	  luMtransport	  	  ökade	  antalet	  registrerade	  
bolag	  med	  11	  procent	  under	  2011	  samAdigt	  som	  antalet	  
nyregistrerade	  företag	  minskade	  med	  17	  procent	  från	  30	  All	  25	  i	  
en	  jämförelse	  mellan	  2010	  och	  2011.	  Övrig	  landtransport	  av	  
passagerare	  ökar	  med	  26	  nya	  företag	  under	  2011	  jämfört	  med	  
30	  året	  innan.	  Främst	  är	  det	  bussbolag	  som	  registerats	  som	  en	  
reakAon	  på	  den	  nu	  avreglerade	  linjetrafikmarknaden	  från	  1:a	  
januari	  2011.	  

5	  

0 
500 

1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 

2010 2011 

Utveckling	  antal	  företag	  totalt	  	  

Antal	  nyetablerade	  företag	  per	  år	  

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 

2010 2011 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 

2011 2010 

Antal	  nyetablerade	  företag	  per	  län	  



Juli	  2012	  

Flest	  nya	  företag	  i	  Stockholm	  
Flest	  turis,öretag	  bildas	  i	  Stockholms	  län	  under	  2011,	  med	  310	  
nya	  bolag.	  Det	  utgör	  en	  Härdedel	  av	  samtliga	  turismetableringar	  
under	  året.	  Stockholm,	  Göteborg	  och	  Malmö	  står	  Allsammans	  
för	  hälMen	  av	  företagsetableringarna.	  

Flest	  nya	  företag	  i	  förhållande	  Lll	  folkmängd	  i	  Jämtland	  	  
SeN	  All	  antal	  nya	  företag	  per	  invånare	  är	  Jämtland	  det	  län	  som	  
har	  den	  starkaste	  utvecklingen	  under	  2011	  och	  ligger	  142	  
procent	  över	  riksgenomsniNet	  för	  2010.	  I	  Jämtlands	  län	  bor	  
drygt	  126	  000	  människor	  och	  under	  2011	  startades	  41	  nya	  
turis,öretag.	  Jämtland	  är	  också	  landets	  mest	  turis,öretagstäta	  
län	  seN	  i	  förhållande	  företag	  totalt	  jämfört	  med	  turis,öretag.	  I	  
genomsniN	  utgör	  turis,öretagen	  runt	  två	  procent	  av	  företagen	  
totalt	  i	  Sverige	  medan	  de	  i	  Jämtland	  utgör	  fyra	  procent.	  
SamAdigt	  visar	  dock	  de	  senaste	  siffrorna	  från	  Tillväxtverket	  aN	  
turismen	  All	  Jämtlands	  län	  minskar	  2011.	  De	  utländska	  
besökarna	  har	  visserligen	  blivit	  fler,	  och	  de	  gör	  av	  med	  mer	  
pengar	  än	  Adigare	  men	  det	  är	  de	  svenska	  skidturisterna	  i	  
Hällvärlden	  som	  inte	  bokat	  in	  sig.	  

Svagast	  nyföretagande	  i	  Gävleborg	  
Rakt	  sydost,	  i	  grannlänet	  Gävleborg,	  hiNar	  man	  istället	  det	  
lägsta	  nyföretagandet	  i	  landet	  i	  förhållande	  All	  folkmängd.	  I	  
Gävleborgs	  län	  bor	  det	  mer	  än	  dubbelt	  så	  många	  människor	  	  
(276	  000)	  som	  i	  Jämtland	  men	  det	  startades	  knappt	  hälMen	  så	  
många	  turis,öretag,	  endast	  21	  stycken	  under	  2011.	  Det	  låga	  
nyföretagandet	  i	  Gävleborg	  kan	  delvis	  förklaras	  av	  den	  
pågående	  strukturomvandlingen	  från	  brukssamhälle	  All	  
tjänstesamhälle.	  Många	  brukssamhällen	  i	  Sverige	  har	  inte	  
hunnit	  med	  i	  tjänsteutvecklingen.	  Det	  skapas	  inte	  Allräcklig	  
många	  företag	  för	  aN	  sysselsäNa	  dem	  som	  har	  varit	  i	  industrin.	  
SamAdigt	  	  blev	  i	  dagarna	  Hälsingegårdarna	  inskrivna	  på	  
UNESCOs	  världsarvslista	  vilket	  förhoppningsvis	  kommer	  aN	  få	  en	  
posiAv	  inverkan	  på	  turistnäringen	  i	  länet.	  	  

Företagare	  i	  regionen:	  
E9	  av	  de	  nya	  företagen	  i	  Gävleborgs	  län	  är	  Fors	  och	  Hav	  AB	  	  
i	  Gävle.	  Fors	  och	  Hav	  är	  e9	  eventbolag	  som	  samverkar	  med	  flera	  
närliggande	  hotell	  under	  vår	  och	  höst.	  De	  letar	  eHer	  
expansionsmöjligheter	  med	  fler	  ak4viteter	  inom	  området	  och/eller	  
forsak4viteter	  på	  andra	  platser	  i	  Sverige	  eller	  interna4onellt.	  
Bolaget	  kan	  bara	  bedriva	  verksamhet	  under	  mars	  och	  juni	  när	  det	  
finns	  4llräckligt	  med	  va9en	  i	  älven	  och	  de	  båda	  grundarna	  har	  en	  
annan	  huvudnäring.	  

”Det	  blir	  nästan	  som	  en	  ideell	  verksamhet	  idag”	  -‐	  	  Fors	  och	  Hav	  AB	  	  

Nyföretagaranda	  skapar	  framLdstro	  
Ju	  längre	  söderut	  i	  landet	  man	  kommer	  desto	  färre	  turis,öretag	  
startas	  det	  i	  sniN	  per	  invånare,	  med	  undantag	  av	  Hallands,	  
Kalmar	  och	  Gotlands	  län.	  Resultatet	  avspeglas	  relaAvt	  väl	  i	  
enkätundersökningen	  om	  turis,öretagarnas	  syn	  på	  den	  
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Utveckling	  antal	  nya	  turisPöretag	  i	  förhållande	  Lll	  
folkmängd	  per	  län	  2010	  -‐	  2011	  (Index:	  Riket	  2010)	  

Nyföretagande 
Utveckling turistföretag  

ekonomiska	  utvecklingen	  för	  den	  egna	  verksamheten	  (se	  sid	  
7.)	  I	  norra	  Sverige	  ser	  turis,öretagarna	  mer	  posiAvt	  på	  
framAden	  än	  i	  den	  södra	  delen	  av	  landet.	  

Nyföretagare	  söderut	  
Kalmar,	  Hallands	  och	  Gotlands	  län	  sAcker	  ut	  som	  de	  mest	  
nyföretagartäta	  länen	  i	  södra	  Sverige.	  Gotland	  ligger	  83	  
procent	  över	  riksgenomsniNet	  för	  2010.	  De	  största	  
näringarna	  på	  Gotland	  är	  jordbruk	  och	  turism.	  På	  Gotland	  bor	  
det	  knappt	  60	  000	  människor	  och	  under	  2011	  startades	  14	  
nya	  turis,öretag	  på	  Gotland	  (under	  2010	  statades	  25	  
stycken).	  I	  Kalmar	  län	  startades	  38	  nya	  turis,öretag	  under	  
2011	  och	  i	  Halland	  startades	  det	  hela	  51	  nya	  turis,öretag.	  

Företagare	  i	  regionen:	  
E9	  av	  de	  nystartade	  företagen	  i	  Kalmar	  län	  är	  Hultsfred	  Lekland	  
AB	  som	  är	  under	  konstruk4on	  och	  siktar	  på	  a9	  öppna	  i	  augus4	  
2012.	  Leklandet	  ska	  öppna	  i	  en	  gammal	  möbelfabrik	  i	  Hultsfred.	  
Kommunen	  ställer	  sig	  mycket	  posi4va	  4ll	  företaget	  och	  supportar	  
med	  allt	  utom	  pengar.	  	  

”Har	  e9	  starkt	  stöd	  från	  kommunen	  men	  får	  stå	  för	  hela	  	  
risken	  själv	  med	  eget	  kapital”	  -‐	  Hultsfred	  Lekland	  AB	  

Indexet	  mäter	  antalet	  nya	  företag	  relaterat	  All	  befolkning.	  Index	  100	  (basåret)	  
utgår	  ifrån	  det	  totala	  antalet	  nya	  turis,öretag	  i	  riket	  2010	  i	  relaAon	  All	  den	  
totala	  folkmängden.	  Samma	  beräkning	  görs	  sedan	  länsvis	  både	  för	  2010	  och	  
2011.	  Resultatet	  för	  varje	  län	  jämförs	  sedan	  med	  basåret	  för	  aN	  räkna	  fram	  den	  
relaAva	  ökningen	  eller	  minskningen	  för	  varje	  län	  gentemot	  index.	  	  
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Ekonomisk	  utveckling	  inom	  turistnäringen	  
Enligt	  de	  senaste	  siffrorna	  från	  Tillväxtverket	  omsaNe	  turismen	  i	  
Sverige	  264	  miljarder	  kronor	  under	  2011	  och	  sysselsaNe	  162	  
000	  personer.	  De	  senaste	  åren	  har	  dock	  uppvisat	  en	  ojämn	  
utveckling.	  År	  2010	  minskade	  den	  totala	  omsäNningen	  för	  
turistnäringen	  och	  landade	  på	  eN	  resultat	  om	  minus	  en	  procent	  
medan	  den	  2011	  vände	  kraMigt	  uppåt	  igen	  och	  ökade	  med	  
totalt	  sex	  procent.¹	  	  

Fortsa&	  opLmism	  bland	  turisPöretagarna	  
Trots	  en	  orolig	  omvärld	  är	  turis,öretagarnas	  opAmisAska	  syn	  på	  
framAden	  fortsaN	  stark	  vad	  gäller	  ekonomisk	  utveckling.	  	  
I	  årets	  undersökning	  anger	  närmare	  60	  procent	  av	  landets	  
turis,öretagare	  aN	  de	  ser	  posiAvt	  på	  den	  ekonomiska	  
utvecklingen	  för	  branschen.	  Jämfört	  med	  Holårets	  undersökning	  
sjunker	  dock	  siffran.	  2011	  trodde	  80	  procent	  av	  
turis,öretagarna	  på	  en	  posiAv	  ekonomisk	  utveckling	  för	  
branschen	  som	  helhet.	  	  

TurisPöretagarna	  i	  Stockholm	  både	  posiLva	  och	  negaLva	  
Synen	  på	  utvecklingen	  för	  den	  egna	  verksamheten	  är	  något	  mer	  
återhållen	  än	  vad	  man	  tror	  om	  utvecklingen	  för	  näringen	  i	  stort	  
och	  57	  procent	  av	  turis,öretagarna	  tror	  på	  en	  posiAv	  
utveckling.	  Den	  starkaste	  framAdstron	  för	  det	  egna	  företaget	  
finns	  i	  Stockholms	  län.	  Hela	  69	  procent	  av	  företagen	  i	  
Stockholmsregionen	  ser	  posiAvt	  på	  utvecklingen	  för	  det	  egna	  
företaget.	  Stockholm	  utmärker	  sig	  samAdigt	  som	  den	  region	  där	  
det	  finns	  störst	  andel	  företagare	  som	  ser	  negaAvt	  på	  den	  
ekonomiska	  utvecklingen,	  14	  procent	  av	  företagen	  tror	  på	  en	  
negaAv	  utveckling.	  Anledningen	  All	  deNa	  något	  ovanliga	  
förhållande	  är	  aN	  Stockholm	  har	  den	  klart	  lägsta	  andelen	  
företagare	  som	  tror	  på	  en	  neutral,	  det	  vill	  säga	  varken	  posiAv	  
eller	  negaAv	  utveckling.	  Endast	  16	  procent	  av	  företagen	  i	  
Stockholmsregionen	  tror	  på	  en	  neutral	  utveckling	  jämfört	  med	  
30	  procent	  för	  riket	  i	  sniN.	  	  

TurisPöretagarna	  i	  Norrland	  mest	  posiLva	  
Turis,öretagen	  i	  Övre-‐	  och	  Mellersta	  Norrland	  har	  en	  mer	  
odelat	  posiAv	  syn	  på	  framAden.	  Där	  förutspår	  61	  respekAve	  63	  
procent	  av	  företagarna	  en	  posiAv	  ekonomisk	  utveckling	  för	  det	  
egna	  företaget	  och	  har	  rikets	  lägsta	  andel	  företag	  som	  tror	  på	  en	  
negaAv	  utveckling	  med	  bara	  sex	  respekAve	  fem	  procent.	  	  

FörsikLgare	  framLdsyn	  längre	  söderut	  i	  landet	  
Ju	  längre	  söderut	  i	  landet	  man	  kommer	  desto	  mer	  försikAga	  blir	  
landets	  turis,öretagare	  i	  sin	  bedömning	  av	  den	  ekonomiska	  
utvecklingen	  av	  det	  egna	  företaget.	  Medan	  över	  60	  procent	  av	  
turis,öretagarna	  i	  Norra	  Sverige	  ser	  posiAvt	  på	  framAden	  tror	  
bara	  50	  procent	  av	  företagen	  i	  de	  mer	  sydliga	  delarna	  av	  landet	  
på	  en	  posiAv	  ekonomisk	  utveckling	  för	  det	  egna	  företaget	  i	  
framAden.	  	  
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¹	  Tillväxtverket,	  Fakta	  om	  Svensk	  turism	  2011	  	  
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En	  knapp	  femtedel	  planerar	  a&	  nyanställa	  
Planerna	  på	  nyanställningar	  har	  minskat	  något	  jämfört	  med	  
föregående	  år.	  I	  Holårets	  undersökning	  planerade	  26	  procent	  av	  
turis,öretagarna	  för	  nyanställningar	  medan	  bara	  18	  procent	  
anger	  aN	  de	  gör	  det	  i	  år.	  Det	  	  innebär	  en	  minskning	  med	  åNa	  
procentenheter	  jämfört	  med	  ökningen	  2011	  och	  ligger	  i	  linje	  
med	  2010	  års	  nivåer.	  	  

Hotell	  nyanställer,	  kulturverksamheter	  är	  mer	  tveksamma	  
Den	  sektor	  som	  framförallt	  ser	  ljust	  på	  framAden	  i	  
underökningen	  vad	  gäller	  nyanställningar	  är	  hotell	  &	  restaurang	  
där	  hela	  25	  procent	  av	  företagen	  anger	  aN	  de	  har	  planer	  aN	  öka	  
antalet	  helAdsanställda.	  En	  av	  förklaringarna	  All	  deNa	  kan	  antas	  
vara	  den	  sänkta	  restaurangmomsen.	  Verksamhet	  med	  inriktning	  
mot	  kultur	  är	  den	  företagskategori	  som	  är	  mest	  tveksam	  All	  
huruvida	  nyanställningar	  kan	  bli	  aktuella	  inom	  de	  närmaste	  tolv	  
månaderna.	  DeNa	  var	  fallet	  även	  i	  2010	  och	  2011	  års	  
undersökningar	  och	  visar	  tydligt	  aN	  företag	  verksamma	  inom	  
kultur	  generellt	  upplever	  det	  som	  svårare	  aN	  skapa	  en	  stabil	  
ekonomisk	  utveckling.	  	  

Stora	  företag	  mer	  benägna	  a&	  nyanställa	  
Det	  är	  framförallt	  de	  större	  företagen	  som	  uppger	  aN	  de	  
kommer	  aN	  nyanställa	  inom	  de	  närmaste	  tolv	  månaderna.	  
Tillväxtviljan	  är	  som	  störst	  bland	  företag	  med	  över	  20	  anställda.	  
Ju	  större	  företaget	  är	  desto	  mer	  benäget	  är	  företaget	  aN	  växa	  i	  
antal	  anställda.	  SamAdigt	  som	  företag	  med	  över	  50	  anställda	  
har	  den	  högsta	  procentuella	  andelen	  företag	  som	  anger	  aN	  de	  
planerar	  aN	  nyanställa	  är	  också	  denna	  grupp	  den	  som	  i	  störst	  
utsträckning	  anger	  aN	  de	  planerar	  aN	  minska	  antalet	  anställda.	  
Precis	  som	  Adigare	  år	  visar	  undersökningen	  också	  aN	  det	  
framförallt	  är	  verksamheter	  med	  stor	  omsäNning	  som	  planerar	  
aN	  nyanställa.	  Nära	  50	  procent	  av	  de	  företag	  och	  verksamheter	  
som	  omsäNer	  50	  miljoner	  kronor	  eller	  mer	  per	  år	  uppger	  aN	  de	  
planerar	  aN	  nyanställa	  under	  de	  närmaste	  tolvmånaderna.	  

Svagare	  ekonomisk	  utveckling	  
Jämfört	  med	  2010	  års	  siffror	  minskar	  andelen	  företagare	  som	  
uppger	  aN	  den	  senaste	  12	  månadernas	  konjunkturutveckling	  
haM	  en	  posiAv	  påverkan	  på	  försäljningsintäkterna	  kraMigt.	  2010	  
uppgav	  30	  procent	  av	  turis,öretagarna	  aN	  konjunkturen	  haM	  en	  
posiAv	  påverkan	  på	  företagsintäkterna	  mot	  bara	  17	  procent	  i	  år.	  
I	  årets	  undersökning	  uppger	  cirka	  50	  procent	  aN	  det	  inte	  har	  
haM	  någon	  nämnvärd	  påverkan	  på	  företagets	  
försäljningsintäkter	  medan	  28	  procent	  uppger	  aN	  det	  haM	  en	  
negaAv	  påverkan.	  	  
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Manliga	  företagsledare	  planerar	  nyanställa	  i	  högre	  grad	  
SeN	  All	  manligt	  och	  kvinnligt	  företagade	  är	  företag	  med	  en	  
manlig	  företrädare	  mer	  benägna	  aN	  växa	  genom	  nyanställning.	  	  
Enligt	  en	  undersökning	  från	  Tillväxtverket	  Adigare	  i	  år	  ville	  77	  
procent	  av	  företagen	  som	  drivs	  av	  kvinnor	  vill	  växa,	  jämfört	  med	  
72	  procent	  av	  företagen	  som	  drivs	  av	  män.	  Men	  färre	  av	  de	  
företag	  som	  drivs	  av	  kvinnor	  vill	  växa	  genom	  aN	  anställa	  
personal.	  DeNa	  bekräMas	  även	  av	  Företagsindex	  som	  visar	  aN	  20	  
procent	  av	  företagen	  med	  en	  manlig	  företagsledare	  planerar	  aN	  
nyanställa	  jämfört	  med	  endast	  16	  procent	  av	  företagen	  med	  en	  
kvinnlig	  företagsledare.	  	  

Storföretagen	  har	  obare	  en	  manlig	  företagsledare	  
DeNa	  hänger	  ihop	  med	  aN	  de	  oMa	  är	  de	  större	  företagen	  som	  
planerar	  aN	  nyanställa	  och	  aN	  dessa	  företag	  i	  mycket	  högre	  
utsträckning	  har	  en	  manligt	  företagsledare.	  För	  företagen	  
generellt	  är	  fördelningen	  56	  procent	  manliga	  företagsledare	  och	  
44	  procent	  kvinnliga.	  TiNar	  man	  däremot	  endast	  på	  företag	  med	  
mer	  än	  50	  anställda	  är	  fördelningen	  istället	  74	  procent	  manliga	  
och	  26	  procent	  kvinnliga.	  

Oförändrad	  investeringsvilja	  för	  företagarna	  
Andelen	  företagare	  som	  tänker	  investera	  i	  sin	  rörelse	  har	  legat	  
på	  en	  relaAvt	  oförändrad	  nivå	  under	  de	  senaste	  tre	  årens	  
mätningar,	  där	  lite	  drygt	  hälMen	  av	  turis,öretagarna	  planerar	  
aN	  investera	  inom	  de	  kommande	  tolv	  månaderna.	  
Investeringsplanerna	  berör	  främst	  fasAgheter	  och/eller	  
anläggning	  (28%).	  Även	  marknadsföring/försäljning	  (24%)	  samt	  
ny	  utrustning/fordon/inventarier	  (23%)	  ligger	  högt.	  

71	  procent	  av	  storföretagen	  	  
planerar	  a&	  investera	  i	  verksamheten	  
Precis	  som	  för	  nyanställningar	  är	  investeringsviljan	  beroende	  av	  
verksamhetens	  storlek	  och	  omsäNning.	  Ju	  större	  företag	  och	  
högre	  omsäNning	  desto	  mer	  benäget	  aN	  investera.	  86	  procent	  
av	  storföreagen	  med	  över	  50	  anställda	  och	  71	  procent	  av	  
företagen	  med	  en	  omsäNning	  över	  50	  miljoner	  om	  året	  anger	  
aN	  de	  planerar	  aN	  investera	  i	  verksamheten.	  För	  företag	  med	  en	  
omsäNning	  upp	  All	  två	  miljoner	  om	  året	  uppger	  40	  procent	  aN	  
de	  planerar	  investeringar.	  För	  företag	  med	  en	  omsäNning	  upp	  
All	  50	  miljoner	  om	  året	  uppger	  omkring	  55	  procent	  aN	  de	  
planerar	  aN	  investera	  i	  verksamheten.	  	  

Män	  mer	  benägna	  a&	  investera	  i	  verksamheten	  
DeNa	  får	  effekter	  även	  på	  manligt	  och	  kvinnligt	  företagande.	  
Företagarindex	  visar	  aN	  56	  procent	  av	  de	  företag	  som	  drivs	  av	  
en	  manlig	  företagsledare	  planerar	  aN	  investera	  i	  verksamheten	  
medan	  bara	  48	  procent	  av	  företagen	  med	  en	  kvinnlig	  
företagsledare	  planerar	  aN	  investera	  i	  verksamheten	  inom	  de	  
kommande	  12	  månaderna	  
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Vad	  krävs	  för	  a&	  nå	  vision	  2020?	  
Den	  svenska	  besöksnäringens	  vision	  är	  aN	  fördubbla	  turismens	  
omsäNning	  All	  500	  miljarder	  All	  2020¹.	  OmsäNningssiffrorna	  för	  
2011	  innebär	  aN	  målet	  om	  en	  fördubblad	  omsäNning	  All	  2020	  
nu	  kommer	  aN	  kräva	  en	  årlig	  AllväxNakt	  om	  7,5	  procent.	  För	  aN	  
företagen	  inom	  turistnäringen	  ska	  klara	  av	  aN	  nå	  en	  den	  
AllväxNakten	  krävs	  insatser	  från	  flera	  håll.	  I	  årets	  undersökning	  
har	  turis,öretagarna	  Allfrågats	  om	  vilka	  frågor	  de	  ser	  som	  de	  
vikAgaste	  för	  aN	  sAmulera	  Allväxten	  inom	  näringen.	  	  

Ökad	  samverkan	  och	  	  investeringsvilja	  den	  vikLgaste	  frågan	  
Generellt	  rankar	  turis,öretagen	  ökad	  samverkan	  och	  ökad	  
investeringsvilja	  i	  branschen	  som	  de	  vikAgaste	  frågorna.	  21	  
procent	  av	  företagen	  ser	  samverkan	  som	  den	  vikAgaste	  frågan	  
för	  aN	  skapa	  Allväxt	  medan	  20	  procent	  ser	  investeringsviljan	  i	  
branschen	  som	  den	  vikAgaste.	  Även	  övriga	  frågor	  rankas	  högt	  
vilket	  visar	  aN	  det	  är	  summan	  av	  alla	  frågorna	  Allsammans	  som	  
anses	  avgörande	  för	  aN	  skapa	  Allväxt.	  Genom	  aN	  förbäNra	  och	  
förstärka	  samtliga	  områden	  uppstår	  synergieffekter	  som	  blir	  
nyckeln	  för	  aN	  nå	  den	  önskade	  AllväxNakten.	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”A9	  besöksnäringen	  ökar	  kraHigt	  i	  Sverige	  är	  ingen	  tvekan	  om.	  För	  
a9	  öka	  4llväxten	  och	  bibehålla	  den	  är	  det	  vik4gt	  a9	  få	  industrin,	  
poli4ker,	  med	  flera	  a9	  förstå	  vikten	  av	  vad	  den	  betyder	  och	  
omsä9er.	  […	  …]	  Med	  större	  förståelse	  är	  det	  lä9are	  a9	  få	  4ll	  stånd	  
infrastukturfrågor	  som	  då	  ger	  e9	  ökat	  antal	  interna4onella	  
besökare	  och	  även	  na4onella	  4ll	  vår	  region	  […	  …]	  Om	  de9a	  sker	  
kommer	  naturligtvis	  investeringsviljan	  per	  automa4k	  hos	  
turistnäringen	  a9	  öka”.	  

Infrastruktur	  och	  samverkan	  vikLgast	  för	  akLvitetsbolagen	  
Vad	  som	  rankas	  som	  den	  vikAgaste	  frågan	  för	  aN	  sAmulera	  
Allväxt	  skiljer	  sig	  mellan	  de	  olika	  företagskategorierna.	  
AkAvitets-‐,	  sport,	  rekreaAonsföretag	  menar	  aN	  
infrastrukturfrågan	  är	  den	  vikAgaste	  för	  aN	  sAmulera	  Allväxt.	  De	  
eMerfrågar	  bland	  annat	  långsikAga	  transportlösningar,	  bäNre	  
flyg	  och	  tågförbindelser,	  enklare	  flygförbindelser	  All	  norra	  
Sverige	  från	  Europa,	  förbäNrade	  anknytningsflyg	  All	  inlandet,	  
punktlig	  och	  förbäNrad	  järnväg	  och	  tågtrafik.	  Även	  ökad	  
samverkan	  med	  andra	  näringar	  rankas	  högt	  av	  akAvitets-‐,	  sport-‐,	  
och	  rekreaAonsföretag.	  	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Rik4g	  samverkan-‐	  inte	  bara	  en	  massa	  dyra	  träffar/	  dyr	  
kompetensutveckling	  -‐	  Affärsträffar	  där	  man	  har	  ansträngt	  sig	  a9	  
matcha	  företag	  och	  organisa4oner	  som	  vill	  något.	  ”	  

”Det	  är	  många	  vik4ga	  faktorer	  som	  måste	  förstärkas.	  Ökat	  antal	  
interna4onella	  är	  jä9evik4gt	  men	  samverkan	  områdesvis	  med	  
övriga	  näringsidkare	  är	  oerhört	  vik4gt	  för	  a9	  göra	  regionerna	  
starka”	  
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Vilken	  fråga	  anser	  du	  är	  den	  vikLgaste	  för	  a&	  skapa	  Lllväxt	  
inom	  turistnäringen	  just	  nu?	  

A:	  Ökad	  samverkan	  med	  andra	  näringar	  
B:	  Investeringsviljan	  inom	  turistnäringen	  	  
C:	  InnovaAoner/nytänkande	  	  
D:	  Infrastrukturfrågor	  	  
E:	  Ökat	  antal	  internaAonella	  besökare	  	  
F:	  Lagar	  &	  	  regler	  kring	  miljö	  	  
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Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Hoppas	  finna	  någon	  a9	  dela	  flygplan	  med	  för	  a9	  slippa	  ta	  hela	  
risken	  själv.	  Chartrar	  idag	  egna	  maskiner	  men	  det	  blir	  dyrare	  och	  
svårare	  varteHer	  branschen	  effek4viseras	  och	  saneras.	  Råkade	  
illa	  ut	  när	  Sterling	  gick	  i	  konkurs	  likaså	  när	  askmolnet	  från	  Island	  
stoppade	  all	  flygtrafik”.	  

Ökad	  internaLonell	  turism	  vikLgast	  för	  logiverksamheter	  
Verksamheter	  inom	  logi	  och	  inkvartering	  tycker	  istället	  aN	  
ökad	  internaAonell	  turism	  är	  den	  vikAgaste	  frågan	  för	  aN	  
skapa	  Allväxt	  inom	  turistnäringen.	  25	  procent	  av	  
logiverksamheterna	  rankar	  deNa	  som	  den	  vikAgaste	  frågan.	  
Jämfört	  med	  företagen	  totalt	  är	  deNa	  en	  klar	  
överrepresentaAon.	  Generellt	  tycker	  17	  procent	  aN	  ökad	  
internaAonell	  turism	  är	  den	  vikAgaste	  frågan	  	  

InnovaLon	  och	  nytänktande	  
Den	  företagskategori	  som	  ser	  innovaAon	  som	  den	  vikAgaste	  
frågan	  är	  främst	  verksamheter	  med	  inriktning	  på	  kultur	  och	  
resebyråer	  och	  researrangörer.	  Många	  av	  de	  som	  lyMer	  
innovaAon	  och	  nytänkande	  som	  den	  vikAgaste	  frågan	  menar	  
aN	  nytänkande	  och	  innovaAon	  kan	  leda	  All	  bäNre	  villkor	  inom	  
de	  andra	  områdena	  som	  All	  exempel	  investeringsvilja	  och	  
ökad	  samverkan.	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Vi	  i	  Bohusläns	  inland	  har	  länge	  önskat	  samarbete	  med	  kustens	  
turis`öretagare	  men	  inte	  lyckats	  på	  grund	  av	  de9a	  bland	  annat	  
gamla	  strukturer	  och	  föreställningar.	  Därför	  nytänkande	  för	  a9	  
få	  4ll	  stånd	  de9a”.	  

¹	  Svensk	  Turism	  AB,	  NaAonell	  strategi	  för	  svensk	  besöksnäring,	  2010	  
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Begränsad	  Lllgång	  Lll	  kapital	  
Om	  man	  istället	  vänder	  på	  frågan	  och	  ser	  vad	  företagen	  tycker	  
är	  de	  största	  hindren	  för	  Allväxt	  så	  upplevs	  begränsad	  Allgång	  All	  
kapital	  fortsaN	  som	  det	  största	  hindret.	  Nästan	  en	  femtedel	  av	  
alla	  verksamheter	  som	  deltog	  i	  undersökningen	  angav	  deNa	  
som	  det	  främsta	  hindret.	  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	  aN	  se	  skalbarhet	  i	  affärsmodellen.	  Det	  finns	  
heller	  ingen	  tydligt	  definierad	  avyNringspotenAal	  och	  förmågan	  
hos	  företagen	  aN	  aNrahera	  kapital	  är	  låg.	  Turistnäringen	  
uppvisar	  få	  goda	  exempel	  på	  företag	  som	  är	  noterade	  på	  en	  
publik	  akAelista,	  därmed	  blir	  det	  svårt	  aN	  värdera	  företagen.	  Till	  
deNa	  behövs	  en	  ökad	  kompetens	  hos	  riskkapitalbolagen	  om	  
turistnäringen.	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”	  Vi	  behöver	  en	  "turistbank"	  som	  förstår	  poten4alen	  i	  vår	  
industriverksamhet”	  

Även	  storföretagen	  lyber	  problemet	  med	  kapitalbristen	  
Till	  skillnad	  från	  Adigare	  undersökningar	  så	  har	  begränsad	  
Allgång	  All	  kapital	  bara	  något	  lägre	  betydelse	  för	  större	  företag	  
med	  hög	  omsäNning	  jämfört	  med	  småföretagen.	  I	  Adigare	  
undersökningar	  har	  storföretagen	  snarare	  seN	  dålig	  lönsamhet	  
som	  det	  största	  hindret	  för	  Allväxt	  medan	  årets	  undersökning	  
visar	  aN	  begränsad	  Allgång	  All	  kapital	  är	  den	  högst	  rankade	  
frågan	  även	  för	  storföretagen.	  	  

Camping	  och	  vandrarhem	  vill	  ha	  bä&re	  Lllgång	  Lll	  kapital	  
SeN	  All	  verksamhetstyp	  är	  camping	  och	  vandrarhem	  den	  
företagsgrupp	  som	  oMast	  anger	  bristande	  Allgång	  All	  kapital	  
som	  det	  största	  hindret	  för	  Allväxt.	  En	  Härdedel	  av	  företagen	  
inom	  denna	  kategori	  angav	  brist	  på	  Allgång	  All	  kapital	  som	  det	  
största	  hindret	  för	  Allväxt.	  AkAvitetsföretag,	  sport,	  rekreaAon	  
och	  persontransport	  är	  däremot	  underrepresenterade	  här.	  	  

Dålig	  Lllgänglighet	  problem	  för	  akLvitet,	  sport	  &	  
rekreaLonsföretag	  
AkAvitet-‐	  sport	  och	  rekreaAonsverksamheter	  upplever	  istället	  
dålig	  Allgänglighet	  och	  infrastruktur	  som	  det	  största	  hindret	  för	  
Allväxt.	  Drygt	  20	  procent	  av	  dessa	  verksamheter	  tycker	  aN	  deNa	  
är	  det	  största	  hindret	  jämfört	  med	  genomsniNet	  för	  
turis,öretagarna	  som	  ligger	  på	  14	  procent.	  Jämfört	  med	  2011	  
ökar	  den	  totala	  andelen	  företag	  som	  upplever	  dålig	  infrastruktur	  
som	  det	  störta	  hindret	  för	  Allväxt	  med	  närmare	  fem	  
procentenheter.	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Kan	  inte	  våra	  gäster	  komma	  4ll	  oss	  med	  rimlig	  insats	  av	  4d	  och	  
pengar	  är	  	  marknaden	  begränsad.	  Det	  ger	  bristande	  eHerfrågan	  
trots	  en	  unik,	  bra	  produkt”	  
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Enkätundersökning 
Hinder för tillväxt 

Vad	  upplever	  du	  är	  det	  största	  hindret	  för	  Lllväxt	  i	  din	  
verksamhet?	  
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A:	  Hård	  konkurrens	  
B:	  Bristande	  eMerfrågan	  
C:	  Dålig	  lönsamhet	  
D:	  Begränsad	  Allgång	  All	  kapital	  
E:	  Begränsad	  Allgång	  All	  lämplig	  
arbetskraM	  

F:	  Kompetensbrist	  inom	  egna	  
företaget	  

G:	  Myndighetsregler	  
H:	  Dålig	  infrastruktur	  
I:	  Brist	  på	  egen	  Ad	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Utan	  en	  4llgänglig	  (ekonomisk	  och	  frekvensanpassad)	  färjetrafik	  
existerar	  	  inte	  Gotland	  mer	  än	  som	  e9	  natur-‐	  och	  kulturreservat	  i	  
Östersjöns	  utkant”	  

Småföretag	  upplever	  brist	  på	  egen	  Ld	  
Brist	  på	  egen	  Ad	  ses	  fortsaN	  som	  eN	  stort	  hinder	  för	  ökad	  Allväxt	  
för	  småföretagen	  som	  här	  är	  kraMigt	  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	  aN	  branschen	  blir	  särskilt	  sårbar	  för	  faktorer	  som	  All	  
exempel	  sjukdom	  eller	  andra	  orsaker	  av	  mer	  personlig	  karaktär	  
som	  påverkar	  småföretagandet.	  	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”	  Finns	  så	  mycket	  a9	  ta	  tag	  i	  så	  a9	  allt	  blir	  akututryckningar”	  

Hård	  konkurrens	  	  
Hård	  konkurrens	  upplevs	  som	  det	  Härde	  största	  hindret	  för	  Allväxt	  
och	  ökar	  kraMigt	  från	  föregående	  år.	  Närmare	  11	  procent	  av	  
turis,öretagarna	  uppger	  deNa	  som	  det	  största	  hindret.	  
Framförallt	  är	  det	  konferens/kongressföretag,	  transport,	  
resebyråer/arrangörer	  och	  hotell/restaurang	  som	  upplever	  hård	  
konkurrens	  som	  eN	  Allväxthinder.	  Dessa	  är	  också	  några	  av	  de	  
företagskategorier	  med	  den	  starkaste	  företagsAllväxten	  i	  landet.	  
Mässor	  och	  kongresser	  ökar	  All	  exempel	  med	  13	  procent	  jämfört	  
med	  2010.	  	  
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Samverkan	  med	  andra	  näringar	  för	  ökad	  Lllväx&akt	  
I	  Turistnäringens	  Trendanalys	  2012	  konstaterades	  aN	  
turistnäringen	  behöver	  ”kroka	  arm”	  med	  andra	  stora	  
näringsgrenar	  som	  skapar	  reseanledningar	  som	  All	  exempel	  
möten,	  kultur,	  idroN	  och	  natur	  för	  aN	  öka	  AllväxNakten.	  I	  årets	  
undersökning	  har	  turis,öretagarna	  Allfrågats	  hur	  de	  ser	  på	  
samverkan	  med	  dessa	  näringar.	  	  

TurisPöretagarna	  tror	  på	  samverkan	  med	  mötesindustrin	  
37	  procent	  av	  turis,öretagarna	  uppger	  aN	  samverkan	  med	  
aktörer	  inom	  mötesindustrin	  skulle	  kunna	  ha	  störst	  posiAv	  
påverkan	  på	  utvecklingen	  av	  det	  egna	  företaget.	  Framförallt	  är	  
det	  hotellen	  som	  ser	  en	  utökad	  samverkan	  med	  mötesindustrin	  
som	  en	  möjlighet,	  närmare	  50	  procent	  av	  de	  som	  deltog	  i	  
undersökningen	  angav	  deNa	  som	  den	  vikAgaste	  aktören	  för	  
samverkan.	  	  

AkLvitetsföretagen	  vill	  samverka	  med	  likande	  företag	  
AkAvitets-‐,	  sport-‐,	  rekreaAonsverksamheterna	  anser	  aN	  
samverkan	  med	  andra	  aktörer	  inom	  natur	  skulle	  ha	  störst	  
posiAv	  påverkan	  på	  utvecklingen	  av	  den	  egna	  verksamheten.	  
Även	  vandrarhem	  och	  campingar	  rankar	  samverkan	  med	  aktörer	  
inom	  natur	  högst.	  Redan	  i	  undersökningen	  2011	  framhöll	  
akAvitetsföretagen	  bland	  annat	  vikten	  av	  aN	  skapa	  fler	  
besöksanledningar	  i	  regionen	  för	  aN	  ge	  den	  egna	  verksamheten	  
bäNre	  möjlighet	  aN	  växa.	  De	  små	  verksamheterna	  är	  i	  högre	  
grad	  beroende	  av	  eN	  fungerande	  affärsnätverk	  för	  aN	  kunna	  
växa	  och	  vidareutvecklas	  jämfört	  med	  större	  verksamheter.	  	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Har	  för	  närvarande	  cirka	  20	  samarbetspartners	  för	  a9	  kunna	  
erbjuda	  e9	  bre9	  produktutbud	  inom	  paketerade	  naturupplevelser”	  

Idro&en	  outny&jad	  potenLal	  som	  samarbetspartner	  
IdroNen	  är	  eN	  område	  där	  det	  finns	  stor	  utvecklingspotenAal	  för	  
turistnäringen.	  Varje	  år	  arrangerar	  RiksidroNsförbundet	  och	  
andra	  idroNsföreningar	  1000-‐tals	  reseanledningar	  All	  Sverige	  i	  
form	  av	  regionala,	  naAonella	  och	  internaAonella	  mästerskap.¹	  
AN	  jobba	  mer	  strategiskt	  med	  samverkan	  mellan	  svensk	  
turistnäring	  och	  de	  svenska	  idroNsförbunden	  borde	  därför	  vara	  
yNerligare	  en	  självklar	  väg	  aN	  gå	  för	  aN	  öka	  Allväxten	  inom	  
näringen.	  Trots	  det	  är	  idroNen	  det	  området	  som	  rankas	  lägst	  
och	  knappt	  Ao	  procent	  av	  turis,öretagarna	  ser	  deNa	  som	  en	  
strategisk	  samarbetspartner.	  	  

Hur	  utbre&	  är	  samarbetet	  idag?	  
Två	  tredjedelar	  av	  turis,öretagarna	  uppger	  aN	  de	  idag	  redan	  
har	  en	  akAv	  samverkan	  med	  någon	  av	  aktörerna	  inom	  dessa	  
näringar.	  Mötesindustrin	  är	  den	  vanligaste	  samarbetspartnern	  
och	  hela	  75	  procent	  av	  turis,öretagarna	  uppger	  aN	  de	  i	  någon	  
form	  samarbetar	  med	  mötesindustrin	  idag.	  Mest	  utbreN	  är	  
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Enkätundersökning 
Samverkansfrågan 

Inom	  vilket	  område	  anser	  du	  a&	  samverkan	  med	  
andra	  aktörer	  kan	  ha	  störst	  posiLv	  påverkan	  på	  din	  
verksamhets	  utveckling?	  

Hur	  utbre&	  skulle	  du	  säga	  a&	  di&	  samarbete	  med	  
aktörer	  inom	  dessa	  områden	  är	  idag?	  

¹	  Turistnäringens	  Trendanalys	  2012	  
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samarbetet	  för	  verksamheter	  inom	  kultur	  och	  
persontransport	  där	  över	  80	  procent	  av	  företagarna	  anger	  
aN	  de	  har	  eN	  samarbete	  med	  mötesindustrin.	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Möten	  ska	  blandas	  med	  upplevelser	  för	  a9	  ge	  gästerna	  
mest	  behållning”	  
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Företag	  skapar	  a&rakLva	  desLnaLoner	  
Den	  absoluta	  majoriteten	  av	  turis,öretagare	  ser	  sig	  som	  en	  
bidragande	  faktor	  All	  ortens	  aNrakAvitet	  som	  besöksmål.	  
Framförallt	  är	  det	  akAvitet-‐,	  sport-‐	  &	  rekreaAonsföretag	  samt	  
företag	  inom	  kulturutbudet	  som	  svarar	  aN	  de	  ser	  sig	  som	  en	  
mycket	  vikAg	  del.	  	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Vi	  är	  för	  små	  för	  a9	  göra	  skillnad	  när	  det	  gäller	  hela	  orten,	  men	  får	  
mycket	  bekräHelse	  på	  a9rak4v	  miljö	  av	  gäster	  som	  gärna	  
återkommer”.	  

”Det	  är	  ortens	  största	  a9rak4on”	  	  

”Extremt	  mycket.	  Si9er	  som	  ägare	  4ll	  bolaget	  som	  driver	  […	  …)	  e9	  
kulturhistoriskt	  monument	  mi9	  i	  city”	  

VikLgt	  med	  samverkan	  för	  marknadsföring	  
Precis	  som	  Adigare	  års	  undersökningar	  visat	  är	  det	  behovet	  av	  
affärsnätverk	  gällande	  marknadsföring	  som	  företagen	  värderar	  
högst	  bland	  affärsnätverk	  för	  samverkan.	  Redan	  i	  förra	  årets	  
undersökning	  konstaterades	  aN	  en	  stor	  del	  av	  arbetet	  med	  
desAnaAonsutveckling	  handlar	  om	  marknadsföring	  och	  
försäljning	  av	  de	  turistrelaterade	  tjänster	  och	  produkter	  som	  
produceras	  i	  eN	  område	  eller	  region.	  Behovet	  av	  samverkan	  
kring	  såväl	  marknadsföring	  och	  produktutveckling	  förutspåddes	  
aN	  komma	  aN	  öka	  yNerligare	  framöver	  vilket	  bekräMas	  i	  årets	  
undersökning.	  	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Vi	  är	  en	  des4na4on	  med	  uppdrag	  a9	  samverka	  för	  alla	  150	  
delägare”	  

Företagen	  vill	  bli	  bä&re	  på	  marknadsföring	  och	  försäljning	  
Marknadsföring/försäljning	  är	  också	  den	  typ	  av	  affärskunskap	  
som	  företag	  oMast	  uppger	  aN	  de	  saknar	  i	  den	  egna	  
verksamheten	  och	  hänger	  tydligt	  ihop	  med	  frågan	  om	  vilka	  
områden	  man	  anser	  aN	  man	  främst	  saknar	  nätverk	  för	  
samverkan	  för.	  Kategorin	  ökar	  kraMigt	  från	  föregående	  år	  och	  
mer	  än	  en	  tredjedel	  av	  turis,öretagarna	  anger	  deNa	  som	  det	  
område	  som	  man	  främst	  skulle	  behöva	  förbäNra.	  	  

Affärsutveckling	  och	  strategier	  
Affärsutveckling	  och	  strategier	  i	  den	  egna	  verksamheten	  är	  det	  
andra	  högst	  rankade	  området	  där	  företagen	  anser	  aN	  de	  skulle	  
behöva	  förbäNra	  sin	  affärskunskap.	  Som	  konstaterats	  i	  Adigare	  
undersökningar	  är	  behovet	  av	  kunskap	  inom	  just	  
affärsutveckling	  och	  strategier	  en	  av	  turistnäringens	  största	  
utmaningar	  för	  aN	  näringen	  ska	  uppnå	  högre	  effekAvitet,	  
professionalitet	  och	  lönsamhet	  .	  

Kommentarer	  från	  enkätundersökning	  
”Strategi	  för	  samverkan	  med	  offentlig	  sektor;	  etableringsincitament,	  
markfrågor	  som	  stö9ar	  visionära	  satsningar	  som	  kommer	  a9	  
generera	  arbets4llfällen,	  4llväxt	  och	  a9rak4onskraH”	  
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Enkätundersökning 
Företagsutveckling 

Hur	  mycket	  anser	  du	  a&	  din	  verksamhet	  bidrar	  Lll	  ortens	  
a&rakLvitet	  som	  besöksmål?	  
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Bä&re	  kunskap	  om	  stöd	  och	  finansiellt	  stöd	  
2011	  års	  undersökning	  visade	  aN	  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	  offentligt	  finansieringsstöd	  och	  privat	  
finansiering.	  Den	  kraMigt	  ökade	  kunskapen	  om	  deNa	  antogs	  
delvis	  bero	  på	  de	  iniAaAv	  som	  tagits	  av	  olika	  aktörer	  inom	  
turistnäringen	  under	  senare	  år.	  	  

Hur	  har	  de	  finansierat	  starten	  av	  företaget?	  
I	  årets	  undersökning	  har	  frågan	  ställts	  huruvida	  företagen	  har	  
fåN	  offentligt	  stöd	  eller	  privat	  finansiering	  under	  det	  senaste	  
året.	  Undersökningen	  visar	  aN	  14	  procent	  har	  fåN	  stöd	  från	  det	  
offentliga	  medan	  fyra	  procent	  uppger	  aN	  de	  har	  ordnat	  privat	  
finansiering	  och	  fyra	  procent	  en	  mix	  av	  de	  två	  
finansieringsformerna.	  	  
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Enkätundersökning 
Finansiellt stöd 
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Den	  framLda	  utvecklingen	  	  i	  förhållande	  Lll	  siffrorna	  för	  2011	  
OmsäNningssiffrorna	  för	  turistnäringen	  under	  2011	  uppgick	  All	  264	  miljarder	  vilket	  innebär	  en	  ökning	  
med	  6	  procent	  jämfört	  med	  2010.	  Årets	  siffror	  innebär	  aN	  målet	  om	  en	  fördubblad	  omsäNning	  All	  2020	  
kommer	  aN	  kräva	  en	  årlig	  AllväxNakt	  om	  7,5	  procent	  för	  aN	  nå	  visionen	  om	  en	  fördubblad	  omsäNning	  
All	  2020.	  Det	  betyder	  aN	  turistnäringen	  behöver	  öka	  AllväxNakten	  för	  aN	  nå	  dit.	  

Arbetet	  mot	  vision	  2020	  
60	  procent	  av	  turis,öretagarna	  som	  deltog	  i	  undersökningen	  uppger	  aN	  de	  känner	  All	  Vision	  2020.	  Av	  
dessa	  60	  procent	  uppger	  67	  procent	  aN	  de	  tycker	  visionen	  om	  en	  fördubblad	  omsäNning	  stämmer	  väl	  
överens	  med	  hur	  det	  egna	  företaget	  utvecklas.	  För	  aN	  uppnå	  visionen	  är	  det	  vikAgt	  aN	  akAvt	  arbeta	  för	  
aN	  stärka	  kunskapen	  om	  visionen	  bland	  landets	  turis,öretagare	  och	  skapa	  de	  förutsäNningar	  som	  krävs	  
för	  aN	  få	  alla	  landets	  turis,öretagare	  aN	  känna	  All	  visionen	  och	  tycka	  aN	  det	  stämmer	  överens	  med	  
utvecklingen	  i	  det	  egna	  företaget.	  	  

Tillgång	  Lll	  kapital	  avgörande	  för	  a&	  nå	  visionen	  
Det	  främsta	  hindret	  för	  Allväxt	  anser	  företagarna	  är	  den	  begränsade	  Allgången	  All	  kapital	  inom	  
turistnäringen.	  En	  av	  utmaningarna	  i	  det	  framAda	  arbetet	  med	  aN	  nå	  vision	  2020	  kommer	  således	  
handla	  om	  aN	  hjälpa	  företagen	  aN	  bli	  bäNre	  på	  aNrahera	  kapital	  för	  investeringar.	  Det	  pågår	  idag	  flera	  
projekt	  med	  fokus	  på	  deNa,	  bland	  annat	  genom	  kompetenshöjande	  projekt	  för	  turistnäringen,	  både	  
naAonellt	  samt	  ute	  i	  regionerna	  med	  syMe	  aN	  stärka	  professionaliteten	  vilket	  i	  slutänden	  kan	  leda	  All	  eN	  
bäNre	  investeringsklimat.	  	  

Ökad	  samverkan	  med	  andra	  reseanledningar	  
Turis,öretagarna	  ser	  också	  ökad	  samverkan	  med	  andra	  näringar	  som	  en	  av	  de	  vikAgaste	  frågorna	  för	  aN	  
öka	  Allväxten	  i	  näringen.	  I	  Turistnäringens	  Trendanalys	  2012	  konstaterades	  aN	  turistnäringen	  behöver	  
”kroka	  arm”	  med	  andra	  stora	  reseanledningar	  som	  möten,	  kultur,	  idroN	  och	  natur	  för	  aN	  öka	  
AllväxNakten.	  Insatser	  måste	  göras	  på	  reseanledningar	  som	  inte	  turistnäringen	  själva	  ”äger”.	  
Undersökningen	  visar	  aN	  turis,öretagaren	  främst	  ser	  aN	  eN	  strategiskt	  samarbete	  med	  mötesindustrin	  
skulle	  ha	  störst	  posiAv	  påverkan	  på	  utvecklingen	  av	  den	  egna	  verksamheten.	  Trots	  aN	  idroNen	  är	  eN	  
område	  där	  det	  finns	  stor	  utvecklingspotenAal	  för	  turistnäringen	  uppfaNar	  endast	  Ao	  procent	  av	  
turis,öretagarna	  idroNen	  som	  en	  strategisk	  samarbetspartner	  för	  aN	  öka	  Allväxten.	  	  
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DefiniLon	  turisPöretag	  
Företagarindex	  mäter	  turis,öretagandet	  i	  Sverige.	  Urvalet	  baseras	  på	  
data	  hämtat	  från	  Bolagsverket	  och	  UC:s	  företagsregister.	  De	  företag	  som	  
inkluderats	  i	  definiAonen	  av	  turis,öretag	  i	  rapporten	  är	  företag	  som	  
anses	  Allhöra	  resekedjan	  och	  företag	  som	  huvudsakligen	  utgör	  eller	  är	  
del	  av	  reseanledningen	  eller	  anses	  underläNa	  denna.	  DefiniAonen	  
inkluderar	  inte	  renodlad	  restaurangverksamhet	  eller	  varuhandel,	  vilka	  
däremot	  delvis	  är	  inkluderade	  i	  Tillväxtverkets	  satellitkontoberäkningar¹	  
som	  mäter	  turistnäringens	  totala	  omsäNning	  där	  restaurang	  och	  
varuhandel	  står	  för	  cirka	  40	  procent.	  Då	  rapporten	  syMe	  är	  aN	  mäta	  
turis,öretagandet	  och	  inte	  dess	  omsäNning	  har	  dessa	  branscher	  inte	  
inkluderats.	  Majoriteten	  av	  restauranger	  och	  varuhandelsföretag	  inte	  
utgör	  någon	  reseanledning	  i	  sig	  och	  endast	  en	  begränsad	  del	  av	  både	  
varuhandelns	  och	  restaurangbranschens	  omsäNning	  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	  respekAve	  
bransch)	  har	  inkluderats	  i	  definiAonen	  av	  turis,öretag:	  	  

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

liknande	  sevärdheter	  
•  910400	  DriM	  av	  botaniska	  trädgårdar,	  djurparker	  och	  naturreservat	  
•  931110	  DriM	  av	  skidsportanläggningar 	  	  
•  932100	  Nöjes-‐	  och	  temaparksverksamhet 	  	  
•  932900	  Övrig	  friAds-‐	  och	  nöjesverksamhet	  

Felmarginal	  registrerade	  bolag	  2011	  
En	  viss	  felmarginal	  för	  antalet	  registrerade	  bolag	  under	  2011	  kan	  
förekomma	  då	  Adsfristen	  för	  aN	  lämna	  in	  sin	  första	  momsdeklaraAon	  
(vilket	  är	  avgörande	  fört	  aN	  bolaget	  registreras	  i	  UC:s	  dataregister	  på	  
vilken	  staAsAken	  baseras)	  	  är	  18	  månader	  från	  dagen	  då	  bolaget	  officiellt	  
registrats	  hos	  Bolagsverket.	  Det	  innebär	  i	  prakAken	  aN	  företag	  som	  
bildats	  i	  december	  2011	  har	  All	  maj	  2013	  på	  sig	  aN	  lämna	  in	  sin	  första	  
momsdeklaraAon	  och	  dessa	  kommer	  således	  inte	  finnas	  med	  i	  
staAsAken.	  	  

Upphörda	  bolag	  
Även	  upphörda	  bolag	  kan	  leda	  All	  en	  viss	  felmarginal	  i	  staAsAken	  i	  
nyföretagarindex.	  DeNa	  gäller	  framförallt	  den	  data	  som	  presenteras	  som	  
jämförelse	  mellan	  åren	  2010	  och	  2011.	  Till	  exempel	  så	  finns	  bolag	  som	  
registerats	  under	  2010	  men	  som	  under	  2011	  anAngen	  gåN	  i	  konkurs	  
eller	  av	  annan	  anledning	  upphört,	  sålts	  eller	  slagits	  samman,	  inte	  med	  i	  
staAsAken.	  	  
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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	   VästerboNens	  län	  
NorrboNens	  län	  

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

¹	  Sedan	  2000	  är	  satellitkontoberäkningarna	  det	  säN	  som	  turismens	  
effekter	  på	  ekonommin,	  exporten	  och	  sysselsäNningen	  mäts.	  
Metoden,	  Tourism	  Satellite	  Account	  (TSA),	  är	  en	  internaAonellt	  
vedertagen	  metod	  som	  har	  tagits	  fram	  av	  FN-‐organet	  World	  Tourism	  
OrganizaAon	  (UNWTO)	  i	  samarbete	  med	  OECD	  och	  näringens	  
organisaAoner.	  I	  Sverige	  görs	  beräkningarna	  på	  Tillväxtverkets	  uppdrag	  
av	  NaAonalräkenskaperna	  på	  StaAsAska	  Centralbyrån	  (SCB).	  	  
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Frågor	  enkätundersökning	  
1.  Vem	  är	  huvudsaklig	  ägare	  av	  verksamheten?	  	  
2.  I	  vilken	  region	  är	  du	  huvudsakligen	  verksam?	  
3.  Vilken	  är	  din	  huvudsakliga	  verksamhet?	  	  
4.  Storlek	  på	  verksamhet?	  	  
5.  Hur	  mycket	  omsäNer	  din	  verksamhet	  per	  år?	  
6.  Har	  din	  verksamhet	  en	  manlig	  eller	  kvinnlig	  företagsledare?	  	  
7.  Vilken	  fråga	  anser	  du	  är	  den	  vikAgaste	  för	  aN	  skapa	  Allväxt	  inom	  

turistnäringen	  just	  nu?	  	  
8.  Hur	  ser	  du	  på	  förutsäNningarna	  för	  ekonomisk	  utveckling	  i	  

turistnäringen	  som	  helhet	  de	  kommande	  12	  månaderna?	  	  
9.  Hur	  ser	  du	  på	  förutsäNningarna	  för	  ekonomisk	  utveckling	  för	  diN	  

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

försäljningsintäkterna	  i	  	  din	  verksamhet	  under	  de	  senaste	  12	  
månaderna?	  	  

11.  Planerar	  diN	  företag	  aN	  öka	  eller	  minska	  antalet	  helAdsanställda	  
under	  de	  närmaste	  12	  månaderna?	  	  

12.  Planerar	  du	  investeringar	  för	  diN	  företag	  under	  de	  närmaste	  12	  
månaderna?	  

13.  Om	  ja,	  inom	  vilket	  område	  har	  du	  tänkt	  aN	  investera?	  
14.  Har	  diN	  företag	  fåN	  stöd/finansiering	  för	  företagsutveckling	  under	  

de	  senaste	  12	  månaderna?	  	  
15.  Om	  ja,	  vilken	  typ	  av	  stöd/finansiering?	  	  
16.  Inom	  vilket	  område	  anser	  du	  aN	  samverkan	  med	  privata	  aktörer	  

kan	  ha	  störst	  posiAv	  påverkan	  din	  verksamhets	  utveckling?	  	  
17.  Inom	  vilket	  område	  anser	  du	  aN	  samverkan	  med	  offentliga	  aktörer	  

kan	  ha	  störst	  posiAv	  påverkan	  din	  verksamhets	  utveckling?	  	  
18.  Hur	  utbreN	  skulle	  du	  säga	  aN	  diN	  samarbete	  med	  aktörer	  inom	  

mötesindustri	  är	  idag?	  T.ex.	  genom	  akAvt	  arbete	  för	  aN	  orten	  där	  
du	  verkar	  arrangerar	  fler	  möten/kongresser?	  

19.  Hur	  utbreN	  skulle	  du	  säga	  aN	  diN	  samarbete	  med	  aktörer	  inom	  
idroN	  är	  idag?	  T.ex.	  	  genom	  akAvt	  arbete	  för	  aN	  orten	  där	  du	  
verkar	  ska	  arrangera	  mästerskap	  och	  moAonstävlingar.	  

20.  Hur	  utbreN	  skulle	  du	  säga	  aN	  diN	  samarbete	  med	  aktörer	  inom	  
kultur	  är	  idag?	  T.ex.	  	  genom	  akAvt	  arbete	  för	  aN	  orten	  där	  du	  
verkar	  ska	  arrangera	  fler	  kulturevenemang.	  	  

21.  Hur	  utbreN	  skulle	  du	  säga	  aN	  diN	  samarbete	  med	  aktörer	  
kopplade	  All	  naturturism,	  som	  All	  exempel	  markägare,	  är	  idag?	  	  

22.  Hur	  mycket	  anser	  du	  aN	  din	  verksamhet	  bidrar	  All	  ortens	  
aNrakAvitet	  som	  besöksmål?	  

23.  Inom	  vilka	  områden	  saknar	  du	  affärsnätverk	  för	  samverkan?	  
24.  Vilken	  typ	  av	  affärskunskap	  anser	  du	  skulle	  behöva	  förbäNras	  i	  din	  

verksamhet?	  	  
25.  Känner	  du	  All	  turistnäringens	  vision	  om	  en	  fördubblad	  omsäNning	  

All	  år	  2020?	  	  
26.  Om	  ja,	  hur	  stämmer	  det	  överens	  med	  utvekligen	  för	  diN	  eget	  

företag	  fram	  All	  år	  2020?	  	  
27.  Vad	  upplever	  du	  är	  det	  största	  hindret	  för	  Allväxt	  i	  din	  

verksamhet?	  	  

17	  

Definitioner 
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Om analysen 
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Turistnäringens	  Företagarindex	  
Turistnäringens	  Företagarindex	  2012	  har	  tagits	  fram	  av	  RTS,	  Rese-‐	  och	  Turistnäringen	  i	  Sverige	  inom	  
ramen	  för	  TRIP,	  Turistnäringens	  Utvecklingscenter.	  Utvecklingscentret	  är	  en	  pla{orm	  för	  privata	  och	  
offentliga	  aktörer	  kring	  samarbeten,	  produktutveckling	  och	  samordning	  av	  naAonella	  projekt.	  TRIP.se	  
är	  utvecklingscentrets	  samlingsplats	  och	  näringens	  största	  community	  för	  företagsutveckling,	  
informaAonsutbyte,	  möten,	  kompetensutveckling,	  affärsnätverk	  med	  mera.	  Läs	  mer	  på	  www.trip.se.	  	  

Analys	  och	  sammanställning	  
•  Sofi	  Sjöberg	  –	  Razormind	  

sofi.sjoberg@razormind.se	  

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


