
Smålands Turism  



Why tourism matters.

Över 50 % av 
turismen är 
inte export 
utan inhemsk.



Turismens 
exportvärde 
ökar snabbare 
än Sveriges 
totala export
Sedan år 2000 har Sveriges 
totala export av varor och 
tjänster haft en god 
utveckling och ökat med 113 
procent i löpande priser. 
Under motsvarande period 
har turismens exportvärde 
ökat mer än dubbelt så 
mycket, totalt 255 procent.



Turismen 
exportvärde i 
relation till 
andra 
exportvaror
Turismexporten har nästan 
dubblerats sedan år 2010 i 
löpande priser. Även 
exporten av vägfordon har 
haft en lika stark utveckling, 
där båda har haft en 
betydligt starkare 
exportutveckling än de flesta 
andra branscher. 



Besöksnäringen 
integrerad del av  

samhället som skapar 
lokal attraktivitet

• Upplevelser innehåller idag mer än rent 
turistiska produkter. Det innefattar även 
kultur och konsumtion. Caféer, 
shopping, lanthandlare, jordbruk, 
golfklubbar, fabriker etc. är besöksmål 
idag. Viktigt att digitalt visa upp en 
mångfald av upplevelser.

• Samhällets infrastruktur och icke-
kommersiella upplevelser har stor 
betydelse. Som vandrar- och cykelvägar, 
nationalparker, Naturum, fornlämningar 
etc. 



Länets besöksnäring 
i siffror

Sweden
Jönköpings 

län
Total tourism consumption 336 725 6 476
Tourism value added as % of GDP 2,60% 1,60%
Tourism employment  (000´s) 172,4 3,8
Tourism employment as % of total 
employment 3,40% 2,00%
Oxford Economics 2019

• Småland är Sveriges 4:e största 
internationella destination mycket 
tack vare Öland.

• Trots detta ligger länet efter 
rikssnittet.

• Betyder att det finns en oerhörd 
potential att öka för den utländska 
efterfrågan finns. 
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Marknad och 
kommunikation

• Prioritet ligger på 
utlandsmarknaderna.

• Sverigemarknadsföring sköts främst av 
näringslivet och kommunerna.

• Efter inspirationsfasen, i planerings-
fasen samt på plats, är inhemska och 
utländska turisters beteende mer och 
mer likt samt digitalt.

• Upplevelser är de nya rese-
anledningarna. 

• Kommunikationen sker främst i 
samarbete kring varumärket Småland 
och ihop med Visit Sweden. 

• Småland är Sveriges 4:e största 
internationella destination.



Affärs-
utveckling

 Digitalisering
 Cykelturism
Måltidsturism
 Lätta kultur 

upplevelser för den 
tyska marknaden



Alla företag i Jönköping – Tillväxt och lönsamhet
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Tillväxt i förädlingsvärde 2013-2018
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GARO AB

Hooks Herrgård 
Hotell AB

Fagerhults belysning  AB

Husqvarna AB

Telia Sonera AB



Alla besöksnärings företag i Jönköping – Tillväxt och lönsamhet
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Tillväxt i förädlingsvärde 2013-2018
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Hooks Herrgård Hotell AB

Företagscatering 
Håkan Axelsson  AB

Scandic Hotels AB

Gyllene Uttern 
Hotel&Restaurang AB



Jönköping
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Tillväxt och lönsamhet i besöksnäringen 2013-2018

Samtliga kommuner har en god 
tillväxt och bra lönsamhet. 

Turism Jönköping län 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Förädlingsvärde (FV) 1 046 391 1 130 672 1 341 550 1 653 704 1 853 333 2 019 232
Omsättning 2 715 641 2 926 955 3 381 065 3 922 162 4 364 857 4 714 372

Lönsamhetsindex 3,50 1,32 7,29 11,96 10,13 7,43
Antal anställda 2 456 2 688 3 040 3 333 3 700 4 010
Antal företag 410 471 536 604 690 779



• Näringslivet i Jönköping har lönsamhet och tillväxt under perioden
• Besöksnäringen i Jönköping har en snabbare tillväxt i än näringslivet som helhet men tappar fr.o.m. 

2016 i lönsamhet
• Besöksnäringen i Jönköping växer snabbare i förädlingsvärde, anställda och företag men har en lägre 

lönsamhet än rikets besöksnäring som helhet
• Jönköping är den dominerande kommunen vad gäller besöksnäringens storlek, följt av Värnamo
• Med undantag för Gnosjös speciella situation växer Habo snabbast i anställda och antal företag
• Samtliga kommuner har tillväxt och lönsamhet dock har Sävsjö, Mullsjö och Eksjö en lägre tillväxt i 

anställda än rikets besöksnäring som helhet
• Lönsamheten har sjunkit något 2018 i alla kommuner, förutom i Habo (och Gnosjö)
• Största delbranscherna i antal anställda och företag är Restaurang och Hotell/Konferens
• Flest nya jobb och företag skapas inom delbranschen Restaurang
• Delbranschen Stugby o camping växer i anställda och förädlingsvärde men gör det inte med lönsamhet
• Besöksnäringen har i jämförelse mot länets övriga branscher en god tillväxt i anställda och 

förädlingsvärde
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Sammanfattning



Vi har potential att bli norra 
Europas ledande 

cykeldestination om vi satsar

och vi måste digitalisera det och hela besöksnäringen.


