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FÖRORD
I 25 ÅR HAR STORA TURISMPRISET delats ut av Stiftelsen för
kunskapsfrämjande inom turism, vars huvudman är Tillväxtverket.
Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering,
kvalitet eller hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i
Sverige.
Turismen är viktig för Sveriges ekonomi och sysselsättning. Den
bidrar också starkt till en positiv Sverigebild ute i världen.
På Tillväxtverket arbetar vi för att turismen ska utvecklas i hela
landet. Vi vet att många företag inom besöksnäringen lever under tuffa
villkor på en alltmer konkurrensutsatt global marknad.
För oss är det viktigt att besöksnäringens aktörer har god kunskap
om näringens förutsättningar och möjligheter, bra verktyg för affärsutveckling och flera vägar till finansiering och samverkan.
Med denna jubileumsskrift vill vi visa 25 år av tillväxtskapande
turism i hela Sverige.
Det är mycket glädjande att Stora Turismpriset synliggör näringen
och lyfter fram goda exempel på alla de fantastiska verksamheter som
svensk turism erbjuder.
Avslutningsvis vill jag framföra mitt varma tack till alla som bidragit till skriften såsom pristagare, nominerade, nuvarande och tidigare
ledamöter i styrelsen, forskare och andra – och inte minst Gunnel
E. Viden som är skriftens skribent.

Tillväxtverket arbetar
för att stärka företagens
konkurrenskraft.
Vår vision är ett Sverige
med fler företag som
vill, kan och vågar.

Tillväxtverket är en nationell
myndighet som hör till Näringsdepartementet. Genom kunskap,
nätverk och finansiering skapar
myndigheten bättre förutsättningar för befintliga och framtida
företag och attraktiva regionala
miljöer där företag utvecklas.
Tillväxtverket arbetar med flera

GUNILLA NORDLÖF

insatser för att stärka turism-

Generaldirektör på Tillväxtverket

företagande och entreprenörskap
inom besöksnäringen i hela landet.
Myndigheten ansvarar också för
den officiella turiststatistiken i
Sverige.
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INLEDNING
STORA TURISMPRISET FYLLER 25 ÅR. Det uppmärksammar
Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism bland annat genom
att ge ut denna jubileumsskrift. Här finner du intervjuer med pristagare genom åren och personer som har intressanta insikter i
besöksnäringen, sammanfogat av resonemang kring utveckling som
påverkar turismen. Du kan läsa om reseanledningar, besöksnäringens
roll i samhället, globalisering, digitalisering och hållbarhet.
De pristagare som medverkar i skriften har valts ut för att spegla
bredden av verksamheter inom turism. Du får möta eldsjälar som förverkligat idéer antingen som entreprenörer eller som anställda. De
visar kraften i innovativa idéer och möjliggörande organisationer,
och hur viktigt det är att individens energi och idérikedom kombineras med en infrastruktur som stöttar och underlättar genomförande
och uthållighet.
Under Stora Turismprisets 25 år har mycket förändrats, både i
näringen och i regelverk och myndighetsansvar. Kriterierna för Stora
Turismpriset har dock haft samma anda under alla år, de fokuserar på
goda exempel inom turism och på kunskapsfrämjade.
Innovationer med fokus på tjänster, digitalisering och värde stärker förmågan att möta en nationell och internationell marknad, och
att skapa nya erbjudanden tillsammans med andra aktörer. Många
av pristagarna genom åren bygger sin konkurrenskraft på spännande
innovationer som de förmår förvalta och utveckla över tid. I Stiftelsen
för kunskapsfrämjande inom turism är vi glada över att få rikta ljuset
mot dessa förebilder, och hoppas att du får en inspirerande läsning.
CECILIA SCHELIN SEIDEGÅRD
Ordförande i Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism
Landshövding, Gotlands län
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OM TURISM
OCH RESEANLEDNINGAR
VAD ÄR TURISM och hur ser vi på resan som sådan? Det har förändrats radikalt över tid. Möjligheten att resa öppnas för allt fler,
tekniken överbryggar avstånd och reseanledningarna förändras.
DEFINITION TURISM

Enligt Förenta Nationerna och den internationellt vedertagna definitionen omfattar turism: ”Människors aktiviteter när de reser till och
vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år
för fritid, affärer eller andra syften”.
Att resa, att vara turist, är att lämna sin vardag och uppleva något
annat. Att förflytta sig, äta och sova är grunden, att göra, uppleva,
handla och lära är det obegränsade område där detta och mycket,
mycket annat utvecklas och förenas i ständigt nya former. Det ökande individuella och kollektiva resandet har gett upphov till en ny
basnäring, till vidgade vyer och ökad kunskap hos människor. Det är
svårt att föreställa sig världen utan resor, utan kulturmöten och nya
upplevelser. Möten och upplevelser är essensen i turism.
Den första egentliga turismen var välbeställda unga män som
gjorde bildningsresor på 1600- och 1700-talen, så kallade ”grand
tours”, framför allt till Frankrike och Italien. Även badorter och kurorter är tidiga exempel på turism. Resan som lärande och rekreation har djupa rötter. Från att ha varit förbehållet de mycket rika
har möjligheten att resa öppnats för allt fler, inte minst tack vare
utbyggd infrastruktur och tekniska möjligheter i form av järnväg,
bil- och flygtrafik.1

1 Nilsson Jan Henrik, Hotellens och krogarnas framväxt, Örebro universitet. 2016.
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Fler svenskar har nog varit i Thailand
än i Kiruna. Många människor har
inte hört tystnad, upplevt vildmark eller
norrsken. Det finns stor tillväxtpotential
på den inhemska marknaden.
Många har ingen erfarenhet av naturliv
men vi gör naturen tillgänglig även
för dem. Vida vidder, tystnad och mörker
är starka upplevelser.”
Magnus Ling, generalsekreterare, STF
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”Det pågår en tydlig förflyttning från traditionellt friluftsliv till mer
näringslivsbaserade naturupplevelser. De svenskar som på egen hand
vistas i naturen blir färre, men intresset för naturen är fortfarande stort.
Dagens gäster efterfrågar mer service och högre standard och därför
förändrar turismverksamheterna sina erbjudanden. Exempel på detta
är att långa vandringar ofta ersätts av dagsturer och att enklare
vandrarhem utvecklas till boenden med hög standard och service.”
Henrik Wester, turismchef, Västmanland Turism – en del av Region Västmanland

DAGENS BESÖKSNÄRING ÄR ETT KOMPLEXT samspel mellan
företag, ideella organisationer och offentliga aktörer lokalt, regionalt
och nationellt. Redan från mitten av 1800-talet när Thomas Cook
i England började arrangera paketresor och kombinera affärslösningar med hotellvouchers, resecheckar, guidning och förstås långtidskontrakt med tågbolag, rederier och hotell, har integrationen
mellan olika verksamheter utvecklats för att skapa paketlösningar
och smarta kombinationer som underlättar och förfinar totalupplevelsen.2
Den moderna besöksnäringen rymmer både ett samspel mellan
olika verksamheter och mellan parallella utvecklingstrender, som
till exempel expansion och individualisering. Expansion i form av
globalisering med internationella besökare i grupp och individualisering i form av efterfrågan på skräddarsydda lösningar, resor på
egen hand och unika upplevelser att dela med sig av i sitt kontaktnät. Resan är ofta ett sätt att bygga och visa sin personlighet. Lika
parallellt löper efterfrågan på enkel naturturism med cykel och tält
å ena sidan och spektakulära, exklusiva upplevelser å andra sidan.
Människor använder sina möjligheter att resa till både vila och äventyr. Reseanledningarna varierar och turister med god ekonomi kan
åka på klättringsresa till Himalaya en gång och nästa gång välja stor-

2 Nilsson Jan Henrik, Hotellens och krogarnas framväxt, Örebro universitet. 2016.
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stadsweekend eller all inclusive-vecka med familjen. Även om en del
människor är renodlade äventyrare eller livsnjutare så är det många
som gör både och, om de har möjlighet.
Den statliga utredningen för en samlad politik för hållbar turism,
Ett land att besöka: ”Reseanledningen är en av de viktigaste faktorerna
att förstå när man utvecklar företagens och destinationernas erbjudanden. Turismen går mot ett allt större fokus på kroppsliga, sinnliga och
mentala upplevelser. Detta skapar en efterfrågan på kvalitativa turismupplevelser och nischer som till exempel: måltider, matvaror, drycker, fiske, jakt, vandring, kite-surfing, klättring, film, litteratur, yoga, träning,
fotboll m.m.” 3

”Natur betyder olika
saker för olika människor.
Natur är både Djurgården
i Stockholm och skogen
i Värmland. Men Sveriges
förhållningssätt till
naturen, respekten för
och tillgången till natur,
är säljbart till utländska
turister i båda fallen.”
Åsa Egrelius, Public Affairs Manager,
Visit Sweden

ATT LÄRA SIG NYA SAKER är en viktig ingrediens i upplevel-

sen när till exempel ICEHOTEL i Jukkasjärvi lär ut hur hotellet och
isskulpturerna byggs och när WildSweden delar med sig av kunskap
om djur och natur. Kunskap är en del av den upplevelse som skapas
i stunden och en del av berättelsen att ta med sig hem och dela med
andra.
Per J Andersson, en av grundarna till resemagasinet Vagabond
skriver: ”Resandet ger ett förhöjt antal intryck per minut, ett intensifierat liv.” 4
3 SOU 2017:95 sid 198
4 Andersson Per J. För den som reser är världen vacker. Ordfront, 2017. Sid 12
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INTERVJU

JOSEFINA SYSSNER
– FORSKARE MED PERSPEKTIV PÅ TURISM

JOSEFINA SYSSNER ÄR DOCENT i kulturgeografi vid Linköpings universitet och verksam vid
Centrum för kommunstrategiska studier. När hon
ska sammanfatta utvecklingen av turism som näring under de 25 år som Stora Turismpriset har
delats ut säger hon att då, i mitten av 1990-talet,
var besöksnäring och turism inte en näringspolitisk fråga utan hänfördes till området kultur och
fritid. Turism fanns med i samhällsdiskussionen
på de premisserna, det vill säga inte så högt på dagordningen i samhällsdebatten.
– Nu har statusen höjts och besöksnäringen har
blivit ett centralt område i näringspolitiken. Nu är
turism självklart inkluderat i samtal om lokal och
regional utveckling.
Begreppen kan det vara på sin plats att förklara.
När Josefina Syssner säger turism menar hon den
praktik som människor ägnar sig åt när de rör sig
utanför sina vardagsmiljöer utan avsikt att arbeta.
Besöksnäring är den näringsgren där det som produceras ska möjliggöra för människor att vara turister eller gäster av andra anledningar.
Oavsett om man pratar om turism eller besöksnäring så har politikområdet och verksamheterna
professionaliserats över tid.
– Människor reser mer, konkurrensen har ökat,
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och i takt med det har vi blivit bättre på att skapa
reseanledningar och paketera erbjudanden. Vi har
också blivit bättre på att se besöksnäringen från
ett samhällsperspektiv, som ett komplicerat system
med många faktorer och aktörer. Insikten har ökat
om att en destination är en komplex sammansättning av många små produkter, säger Josefina
Syssner.
Kunskapsnivån inom området är generellt högre nu än för 25 år sedan, menar Josefina Syssner,
och det gör att både näringen och främjandesystemet är mer professionellt.

– Inte minst insikten och kunskapen om hållbarhetens dimensioner inom turism har ökat
mycket under senare år.
– Besöksnäringen har stora möjligheter att
vidareutveckla hållbarheten. Många lokala entreprenörer är inte bara bra på att paketera och sälja,
de är också mycket engagerade värdemässigt och
vill kunna stå för sin verksamhet ur alla tre hållbarhetsperspektiven – ekologiskt, ekonomiskt och
socialt, säger Josefina Syssner.
VAD HAR DÅ HÄNT med besöksnäringen som
forskningsområde? Josefina Syssner sammanfattar
det som att för 25 år sedan var forskningen om
besöksnäring och turism mer av en beskrivande
karaktär, med beskrivningar av exempelvis platser,
samarbeten och destinationer. Kopplingen till internationell forskning var låg eller obefintlig.
– Särskilt de senaste tio åren har forskningen
utvecklats positivt och nu studeras besöksnäring
och turism lika kritiskt och reflekterande som andra
forskningsområden. Vilka konsekvenser får turism?
Forskningen har ofta kopplingar till och jämförelser
med internationell forskning.
Ökad och fördjupad forskning leder också till
ett ökat utbud av fördjupade utbildningar inom
turism. Nu finns turismvetenskap som ämne upp
till doktorsnivå.
– Turism har blivit ett forskningsfält med ett
eget existensberättigande. Man kan som forskare
närma sig turism från många olika håll, som till
exempel nationalekonom, miljövetare eller socio-

log. Turism har vuxit fram som ett fält med
gemensamma teoretiska perspektiv och verktyg,
säger Josefina Syssner.
HÅLLBARHETSFRÅGORNA tar större plats och
är det område som engagerar flest turismforskare.
Josefina Syssner anser också att de avgjort mest angelägna och spännande forskningsfrågorna inom
turism idag och den närmaste framtiden handlar
just om hållbarhet.
– Det finns en stor potential i att konsumtion
av varor delvis ersätts med konsumtion av upplevelser, erfarenheter och kunskap. Turismen i sig
kan och måste bli mer hållbar, och organiseras så
att den kommer lokalsamhället till godo på ett
långsiktigt hållbart sätt, säger Josefina Syssner.
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”Skördefesten
är ett myller av
idéer och initiativ,
en imponerande
kraft hos alla som
genomför.”
Pia Axelsson,
verksamhetschef,
Ölands Skördefest
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BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE

BESÖKSNÄRINGEN ÄR IDAG en basnäring. Den är viktig för utvecklingen i hela landet och påverkar det som sker inom många samhällsområden. Sedan år 2000 har turismen stadigt vuxit i Sverige. De
tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne står
för nästan hälften av gästnätterna. De är besöksmål i sig, men också
inkörsportar till andra delar av landet.
Besöksnäringen består av flera branscher, såsom hotell och restaurang, transport, handel och resebyråer, där andelen av intäkterna från
turism varierar. Turismens andel av Sveriges BNP har sedan 2000
pendlat mellan 2,6 och 2,8 procent. De utländska besökarnas andel
av den totala turismkonsumtionen har ökat från 27 procent 2000 till
42 procent 2017.
När utländska besökare konsumerar i Sverige bidrar de till landets
export. År 2017 var turismens exportvärde exempelvis lika högt som
det sammanlagda värdet för Sveriges järn- och stålexport samt exporten av personbilar.5
För besöksnäringen ökade omsättningen 2017 med 7,4 procent
till 317 miljarder kronor och bidrog med 10 600 nya jobb. Antalet
sysselsatta som ett resultat av turism beräknades till 175 800.6

”ICEHOTELs utländska
gäster bidrog till att
flygplatsen i Kiruna klarade
sig. Nu med stadsomvandlingen är det många fler
som flyger in och ut men
i början av vår historia
var det inte självklart att
Kiruna flygplats skulle
finnas kvar.”
Yngve Bergqvist, grundare,
ICEHOTEL

BESÖKSNÄRINGEN BIDRAR TILL ett sammanhållet Sverige. Det
handlar inte bara om många arbetstillfällen, turismföretagen finns
dessutom över hela landet och gör det möjligt att leva och verka även
på landsbygd och i glesbygd. Framgångsrik affärsutveckling har lett
till att både samarbetet och utvecklingen av erbjudanden har mognat och professionaliserats. Det ökar möjligheterna i hela landet att
5 Tillväxtverket. Fakta om svensk turism 2017.
6 Av dessa arbetar de flesta inom hotell och restaurang, drygt 48 procent.
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”Besöksnäringen är ett gott föredöme när det gäller samverkan
mellan små företag. Men det behövs noder för omvärldsbevakning,
strategisk utveckling och myndighetskontakter. Små entreprenörer
har ofta inte tid till det.”
Magnus Ling, generalsekreterare, STF

bygga upp livskraftiga verksamheter och högkvalitativa helhetsupplevelser som attraherar den växande marknaden.
Affärsmässighet och samverkan har utvecklats kraftigt under den
tid som Stora Turismpriset har delats ut: samverkan mellan små och
stora företag, samverkan inom destinationer och med det offentliga.
Att utveckla besöksnäringen innebär andra utmaningar än vid utveckling av traditionell basnäring såsom tillverkningsindustrin. Det
finns ett behov av kunskaper och nya synsätt på alla nivåer i besöksnäringen.
Utvecklingen i näringen under de 25 år som Stora Turismpriset
har delats ut har lett till att besöksnäringens status ökat. Turismen
skapar exportintäkter och allt fler jobb. Samhällsnyttan är stor eftersom näringen bland annat erbjuder jobb för unga, nyinflyttade och
för personer med låg utbildningsnivå. Kort sagt, för grupper som har
svårt att finna arbeten inom andra områden.

”Turism förändrar och
skapar platser, de som bor
där får ökat kommersiellt
utbud och turismen kan
bidra till utveckling.”
Dieter Müller, professor i kulturgeografi, Umeå universitet
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ANDRA NÄRINGAR HAR GENOMGÅTT strukturrationaliseringar
som minskat antalet anställda, där både tjänster och produktionsprocesser har automatiseras. Inom besöksnäringen har rationaliseringen
inte gått så långt. Många ungdomar får sina första arbeten där, en del
arbetar under sin utbildning och tar med sig erfarenheterna till andra
områden medan andra väljer att stanna och utvecklas vidare som anställd eller entreprenör. I verksamheterna inom besöksnäringen finns
också mångfald, där möts kvinnor och män, människor med olika
åldrar och bakgrunder, olika intressen och ambitioner.
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”En gäst aktiverar många
företag, paketet innehåller
kanske flera boenden,
olika guider, en forskare,
restauranger, kaféer, tåg,
taxi.”
Marcus Eldh, vd, WildSweden

Index för turismens
exportvärde i jämförelse
med Sveriges totala export
av varor och tjänster
Löpande priser. Index år 2000=100

I hotell och restaurang och transportbranschen arbetar många
människor som kommit till Sverige från andra länder. Inom dessa
branscher finns arbeten som inte kräver långa eller svenska utbildningar, och det kan vara en merit att kunna fler än ett språk.
Besöksnäringen kan bidra till de stora samhällsutmaningar som
ligger i att minska klyftor mellan människor och mellan stad och landsbygd. Besöksnäringen öppnar arbetsmarknaden för fler människor
och den erbjuder möjligheter till jobb i geografiska områden där det
är ont om sådana. Jobb som dessutom är bundna till platsen och
därmed inte kan flyttas.
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Synen på besöksnäringen har förändrats.
Det finns en större medvetenhet om att
den omsätter mycket pengar, genererar
exportintäkter, skapar viktiga jobbtillfällen och marknadsför Sverige.”
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding Gotlands län samt ordförande i Stiftelsen för
kunskapsfrämjande inom turism
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INTERVJU

BRITMARIE BRAX,
REDERI AB GÖTA KANAL

1994

– VINNARE AV STORA TURISMPRISET 1994
REDERI AB GÖTA KANAL grundades 1869
och var tidigt en internationell turistattraktion.
Redan 1876 inledde rederibolaget samarbete med
Thomas Cook i London, som var en pionjär inom
den kollektiva turismen.
I slutet av 1950-talet blev Britmari Brax engagerad på kanalbåtarna när hennes pappa köpte
rederiet.
– Jag kunde både franska och tyska och jobbade
som guide på båtarna, det var roligt! Jag minns att
jag fick lära de internationella gästerna hur man
äter smörgåsbord. Det var också viktigt att placera
gästerna rätt vid borden i matsalen. Det fanns kvar
spänningar mellan olika länder efter kriget, säger
Britmari Brax.
– Att glada gäster stiger av båten efter en kryssning har alltid varit mitt mål, både som ung guide,
som värdinna och senare som ägare.
BRITMARI BRAX KÖPTE REDERIET av sin

pappa 1986, då hade hon arbetat i olika funktioner och skapat visionen för hur hon ville utveckla det hela. När Britmari fick Stora Turismpriset
1994 såg hon det som en fin uppmuntran och
prissumman användes för personalens kompetensutveckling.

– Det var roligt att de såg mig och uppskattade det jag gjorde med företaget. Jag hade kämpat för att komma med i rätt sammanhang, synas
på mässor, i informationsmaterial och nätverk.
Näringen var mer statisk på den tiden.
När Britmari Brax tog över renodlade hon
kryssningsupplevelsen. Det blev inte längre möjligt
att stiga av och på hur man ville. Istället organiserade hon stopp på förbestämda ställen där hon
byggde upp samarbete med andra företag och
verksamheter.
– Jag tyckte det var viktigt att gynna lokalt näringsliv och lokal matproduktion samtidigt som
jag utvecklade gästernas upplevelse.
På den tiden sågs inte turism som en exportnäring. Britmari Brax lockade dock många gäster
från olika länder och såg potentialen i att skapa
intäkter inte bara i det egna bolaget utan även i
service och produkter runt omkring.
– Gästerna anlände till Stockholm eller Göteborg, de bodde och konsumerade där innan de reste
vidare till oss. Dessutom engagerades flera verksamheter längs kanalen. Jag hade klart för mig att det
här kunde vidareutvecklas och fick hjälp att göra
ekonomiska beräkningar på dessa kringeffekter, det
var inte så vanligt att tänka så när jag startade.
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MARKNADSFÖRING var roligt tycker Britmari
Brax, och hon satsade mycket kraft på det i utvecklingen av företaget.
– Vi fanns i alla resehandböcker och ägnade en
del tid åt att hålla dessa uppgifter aktuella.
Men när Sveriges Turistråd bad henne ta med
ett antal utländska journalister på en kryssning
upptäckte hon snabbt att det var fel sätt.
– Jag lärde mig av den läxan. Efter det bjöd jag
in de viktigaste journalisterna en och en, med sin
familj. På det sättet fick de samma upplevelse som
gästerna och det gav bättre berättelser i utländsk
media. Det var en viktig marknadsföringskanal för
oss, säger Britmari Brax.
Göta kanal skaffade sig tidigt en webbplats
som användes dels för marknadsföring men också
för att förbereda gästerna inför färden. Båtfärden
kompletterades efterhand med aktiviteter och med
möjligheter för dem som ville cykla eller jogga delar av sträckan för att sedan ansluta igen. Köket
utvecklades och kvaliteten höjdes.
– Värdskapet är så viktigt. Man måste hjälpa
kunderna att ha rätt förväntningar och det är viktigt att kunna anpassa sig och se till att alla blir
nöjda. Vi ville ha glada gäster, annars förstörde de
bara resan för de andra.
Britmari Brax var högst delaktig i det dagliga
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arbetet, och hon var noga vid rekrytering av personal.
– CV var jag inte intresserad av. De sökande fick
självskatta sin kompetens inom ett antal områden
och sedan kontrollerade vi det med gruppintervjuer och referenser. Personalen var min största tillgång så det var viktigt att välja rätt och att skapa en
fungerande grupp.
MYNDIGHETERNAS SERVICE och regelverk är

viktiga för besöksnäringen och Britmari Brax har
varit aktiv debattör inom det området för att förespråka förenklingar.
– Vi fick ligga steget före och vara beredda på problem. Inom vissa områden var det olika regler i de
olika kommuner som båtarna passerade till exempel.
Nu är det Strömmagruppen som äger de gamla båtarna på Göta kanal. Britmari Brax tycker det
känns bra att ha sålt till ett bolag som har råd att
underhålla båtarna och har kunskap och intresse
för att vidareutveckla reseupplevelsen. Hon firade
sin 75-årsdag på en kanalbåt tillsammans med sina
gäster.
– Jag fick följa Rederi AB Göta kanal från ett
skal till vad det är idag. Det känns fint att se det leva
vidare och utvecklas. Jag hade enormt spännande år
i det företaget, säger Britmari Brax.
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VÄRLDEN ÄR ÖPPEN

TILLGÄNGLIGHET ÄR ETT NYCKELORD för turism. Tillgänglighet både fysiskt, mänskligt och digitalt. Tåg möjliggjorde utveckling för hotell, värdshus, restauranger och caféer. Bilen öppnade för
camping, stugboende och mängder av resmål och upplevelser. Flyget
gav ökade möjligheter för svenskar att resa utomlands och internationella besökare att komma till Sverige. Digitaliseringen öppnar för
det vi ännu inte fullt ut kan se.
Ny digital teknik ersätter till viss del fysiska resor, särskilt inom
affärsresesegmentet. För privatresenärer är trots allt upplevelsen det
viktiga, det som uppstår i mötet med miljö och människor. Den digitala tekniken och internet är ett komplement till upplevelserna på
platsen och bidrar till berättelserna som skapas där. Både tekniken
och berättelserna är viktiga för marknadsföringen.

”Det kan till och med hävdas att rörligheten är det normala för dagens
samhälle och de platsbundna individerna undantagen. Dessutom är det
så att den digitala kommunikationen inte ersätter direktkontakter mellan
människor, IT-utvecklingen snarare förstärker efterfrågan på resande.” 7

Det är inte EN avsändare som äger bilden av en plats eller en upplevelse. Alla äger bilden och kan förmedla den, besökarens perspektiv
och berättelse får stort genomslag. Att berätta om resan i bild och ord
är nästan lika viktigt som resan i sig.
De digitala möjligheterna har inneburit stora förändringar, inte
minst för marknadsföring av besöksmål. Mun till mun som marknadsföringskanal har inom besöksnäringen alltid haft en stark ställ-

7 Nilsson Jan Henrik, Hotellens och krogarnas framväxt, Örebro universitet. 2016. Sid 107.
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ning i jämförelse med betald reklam. Människor vars omdöme man
litar på påverkar inställningen till produkter och tjänster. Att cirkeln
har vidgats tack vare elektroniska medier har inte ändrat på det, fortfarande finns tillit till andra människors omdöme om resmål, aktiviteter och faciliteter. Tjänster som Tripadvisor och liknande är viktiga
kanaler för besöksnäringens företag och organisationer för att nå ut
till sina målgrupper. Bokning online öppnar ytterligare för direktkontakt mellan verksamheten och kunderna. Små aktörer kan snabbt
nå ut och bli populära om de tar tillvara de ökade möjligheterna, och
kanske har lite tur också.
Kraven är höga på att företag och organisationer ska ha mobilanpassade webbplatser med flera språk, snabb navigering, relevant
innehåll och de ska dessutom snabbt svara på frågor. Instagram och
Facebook är oumbärliga kommunikationskanaler för många och utmaningen där är att identifiera berättelserna i sin verksamhet och att
förmå berätta dem på ett intressant sätt. Det behövs en blandning
av kunskap och träning för att utveckla förmågan att kommunicera.
De tidigare vinnare som intervjuats inför Stora Turismprisets 25-årsjubileum vittnar om detta. Många av dem når en världspublik genom
att berätta starka berättelser.

”Möjligheterna att ge och
snabbt sprida omdömen på
nätet sätter stor press på
att leverera kvalitet i varje
möte för dem som arbetar
i besöksnäringen. Det är
kvalitetskontroll in på bara
skinnet, det gäller att vara
alert hela tiden.”

ÄVEN SVENSKA TURISTFÖRENINGEN kan visa exempel på att

Dieter Müller, professor i kultur-

genuina berättelser har kraft att bära och sprida budskap. De fick extra många gilla, kommentarer och delningar när de till exempel visade
bilder och berättade hur de renoverade fönster i ett gammalt hus, när
de handmjölkade en ko och när de bytte kök i en fjällstuga och fraktade dit det med snöskoter. Det nära och vardagliga rymmer ofta bra
berättelser, och det gäller att inte bli hemmablind utan att verkligen se dem. När berättelserna inte är konstruerade utan är på riktigt
fungerar de som allra bäst. Sociala medier hakar i människors naturliga behov av upplevelser, och framför allt av att få berätta för andra
om dem. En möbel kan du byta ut men en upplevelse bär du med

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding Gotlands län samt ordförande
i Stiftelsen för kunskapsfrämjande
inom turism

”Den symboliska konsumtionen är intressant att
studera. Resan uttrycker
vem man är och det har
sociala medier ytterligare
stimulerat.”
geografi, Umeå universitet
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dig, den berättar du för andra och för detta är sociala medier mycket
betydelsefulla.
Att erbjuda möjligheter att ta spektakulära bilder och berätta
engagerande historier är kärnan i den moderna besöksnäringen. Det
är alltså inte bara viktigt för verksamheterna att förmedla sitt eget
erbjudande i bild och film på ett bra sätt utan också att skapa och erbjuda miljöer och platser som ger besökarna attraktiva foton att dela
via sociala medier och ta med sig hem. Trolltunga i Hardangerfjord,
Norge är ett exempel. Det var länge en ganska okänd plats men nu
står människor ibland i kö för att få ta en bild där de står på den
klippa som sticker ut från berget, 700 meter ovanför en sjö. En stor
naturupplevelse med hisnande utsikt, men inte minst en häftig bild
att dela och berätta om. Digitaliseringen gynnar särskilt bildmässiga
imageprodukter som till exempel Treehotel och ICEHOTEL som
har lyckats nå ut i det ökande bruset. Även verksamheter med spetsprodukter har nu lättare än tidigare att hitta sin nischade målgrupp
med erbjudanden som möter smala intresseområden.
I digitaliseringens spår finns också en intressant aspekt i att besöksnäringen kan erbjuda vila från internetuppkoppling i form av
tystnad, ödemark, mörker, naturupplevelser, mänskliga möten och
kanske digital detox. Den möjligheten löper parallellt med att man
också kan bygga digitala upplevelser kombinerade med upplevelser i
den verkliga världen.

”Mycket av det som
paketeras för internationella besökare är också
bra för den inhemska
turismen. Den som bygger
upp en verksamhet idag
behöver inte välja geografiskt, utan kan välja
målgruppsmässigt.”
Åsa Egrelius, Public Affairs Manager,
Visit Sweden

”För många som har spetsprodukter är det lättare att nå
sina målgrupper nu med digital tillgänglighet. Det kan
vara pilgrimsvandringar, jaktprodukter, fågelskådning.
Det är också lättare att ha sina bokningar och sitt kontor
på fickan, vilket kan passa små företag.”
Åsa Egrelius, Public Affairs Manager, Visit Sweden
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INTERVJU

TREEHOTEL
VINNARE AV STORA TURISMPRISET 2011

NÄR TREEHOTEL fick Stora Turismpriset 2011
hade det bara gått ett år sedan invigningen av
de första hotellrummen i tallkronorna i Harads.
Resan från idé till internationellt uppmärksammat
besöksmål gick blixtsnabbt. Trädrummens historia började med en dokumentärfilm med en enkel
trädkoja och fortsatte sedan med idén om exklusiva och spännande designrum i trädkronorna.
Britta Jonsson-Lindvall och Kent Lindvall som
har skapat Treehotel besökte bland annat ICEHOTEL och träffade Yngve Berqvist för att få goda
råd.
– ICEHOTEL har betytt mycket för turismen
i Sverige, de har banat väg och inspirerat många.
Visat att det är möjligt att förverkliga idéer, säger
Britta Jonsson-Lindvall.
En grupp arkitekter som var med Kent Lindvall
på fisketur i Ryssland tände på idén med hotellrum i trädkronor och ritade förslag som ingick i
förstudien. Samarbetet mellan deras annars konkurrerande arkitektbyråer blev sedan ett signum
på Treehotel där varje rum har unik design.
– Vi utvecklade hela idén om Treehotel i en riktigt bra förstudie och fick massor av uppmärksamhet redan för den, berättar Britta Jonsson-Lindvall.
Förstudien presenterades i Stockholm och kom-

2011

pletterades med en enkel trycksak och webbplats
om visionen.
– Vi hade inte råd att bjuda alla på resa till
Harads så vi gjorde en pressträff i Stockholm istället. Arkitekterna som ritat rummen i förstudien la
ut sina förslag på nätet samtidigt som vi öppnade
vår webbplats, berättar Britta Jonsson-Lindvall.
”Efter bara fem timmar fanns det artiklar
om Treehotel i 15 länder.”
Britta Jonsson-Lindvall, grundare, Treehotel

Det kom bara fyra journalister till pressträffen,
men det var ingen skada skedd för det visade sig
att de kom från de rätta arkitektur- och designtidskrifterna. Efter bara fem timmar fanns det artiklar
om Treehotel i 15 länder och en av USAs största
arkitektur- och designtidningar körde Treehotel
som omslag i sin nästa upplaga. Financial Times
skrev den första stora artikeln, Treehotel fick hela
mittuppslaget. Efter kom de andra stora nyhetsmedierna i världen.
– Det bara exploderade! Sedan gjorde Reuters
och andra nyhetsbyråer reportage och vi syntes
på CNN och alla möjliga kanaler, säger Britta
Jonsson-Lindvall.
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Redan då var allt förberett för byggstart i
Harads, men det saknades några viktiga pusselbitar.
– Vi samlade alla finansiärer och beslutsfattare
vid samma bord och gick igenom förstudien. Tack
vare att vi hade ett förtroendekapital hos dem från
tidigare utvecklingsprojekt i Harads och att det nu
fanns stort internationellt intresse gick det snabbt
att få bygglov och ekonomiska möjligheter att
börja bygga, säger Britta Jonsson-Lindvall.
I april 2010 var finansieringen klar. I juli samma år invigdes Treehotel med fyra rum. Britta
Jonsson-Lindvall berättar att de var oförberedda
på det starka gensvaret från marknaden och det
blev bråttom att organisera arbetet.
– Den stora uppmärksamheten gjorde att alla
kom till oss, agenter och turoperatörer hörde av
sig. Vi behövde inte söka upp dem och det var tur
för det hade vi inte råd med, säger Britta JonssonLindvall.
Allt gick i rasande fart, både bygget och ryktbarheten.
– Vi var mitt i byggprocessen. Jag minns att jag
just hade pratat i telefonen med en radiokanal i
Tokyo när Kent tog på sig hörlurarna och skypade
med CNN. Första nyheten i den sändningen var
oljeutsläppet i mexikanska gulfen, andra nyheten
var Kent Lindvall i Harads och tredje var något
om Obama. Det var helt galet!
Att få Stora Turismpriset betydde mycket för
Britta och Kent.
– Det var en kvalitetsstämpel och en bekräftelse
på att vi hade gjort rätt. Det kändes som en ut-
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märkelse som förpliktar och det är bra, säger Britta
Jonsson-Lindvall.
I skrivande stund finns det sju spektakulära
rum i tallkronorna i Harads. Det blir kanske ett
par till men inte mer. Planen som ursprungligen
var 24 rum har gjorts om i takt med att Britta och
Kent insåg hur viktigt det är med exklusivitet och
tystnad.
– Mycket av utvecklingen för oss har handlat
om att välja bort. Vi hade till exempel dagens
lunch men det tog vi bort. Nu kan gästerna beställa paket med måltider om de vill och köket är
förstklassigt med excellenta kockar.
PERSONALEN ÄR HANDPLOCKAD och utbildade för att förstärka konceptet, och Treehotel har
inneburit ett uppsving för Harads. Personalstyrkan
på Treehotel har ökat från fyra till femton personer, plus kringeffekter i form av aktivitetsföretag
och service. Huspriserna har ökat och Harads har
blivit en mikrodestination i sig, menar Britta.
– Förut gjorde jag och Kent nästan allt, men
det gick ju inte. Vi har fantastisk personal nu även
om det för oss precis som för andra turismföretag
inte är så lätt att rekrytera och behålla utbildad
personal. Det är en utmaning som man får ta, turism kräver många ben och armar. Det är i mötet
mellan människor som kvalitet skapas.
BRITTA BERÄTTAR att när de började pakete-

ra och prissätta var det lättare att begränsa sig till
exakt det som gästerna efterfrågar. Det ska vara

familjärt och lugnt, vackert och vilsamt. Det mest
exklusiva rummet är 100 kvadratmeter, ligger högre upp och kostar ungefär 15 000 kronor för en
natt.
– Det är mycket hög servicenivå i det paketet
och vissa agenter hyr bara det rummet, säger Britta
och berättar att nästa rum som planeras blir lika
lyxigt.
En kundgrupp som ökar är regionala turister,
inte minst barnfamiljer. Den kundgruppen väljer
ett av de vackra och speciella men mindre exklusiva trädrummen. Men särskilda attraktioner för
barn är en av de saker som Britta och Kent har valt
bort och det finns inte TV i rummen. De fokuserar istället på att tillmötesgå behovet av avskildhet.
– Familjerna behöver inte öppna plånboken
hela tiden. De verkar uppskatta att bara vara tillsammans utan yttre störningar och stressande moment, det är intressant. Det de gör är helt vanliga
saker som inte kostar, de leker i snöhögar, eldar
och grillar korv, ser älgar och upptäcker skogen,
säger Britta.
Det som säljer är natur, skog, Polcirkeln, design,
trygghet och tystnad. Ingen TV, men naturligtvis
bra internettäckning, och det gör att gästernas
upplevelser får bra spridning. Britta minns en
amerikansk modell som på någon timme fick 90
000 gilla på sin instagrambild från Treehotel.

– Den enda besvikelsen i den vägen är att vi
inte lyckades ge det lugnet till Justin Bieber, då var
det journalister som störde friden. Men vi lurade
alla till slut och tog honom därifrån, det ordnade
sig, säger Britta Jonsson-Lindvall.
Britta Jonsson-Lindvall har gått i pension men
hjälper till på Treehotel när det behövs och är fortfarande med och utvecklar verksamheten. Framför
allt utvecklas utbudet av aktiviteter i samarbete
med lokala företag. Ett specialdesignat konferensrum med två sovrum sex meter över marken har
kommit till. Nästa exklusiva trädrum invigs preliminärt 2020 och Treehotel är inne i en säljprocess för att hitta nya ägare som tar över det unika
konceptet.

VILKA RÅD HAR BRITTA JONSSON-LINDVALL
ATT GE TILL ANDRA ENTREPRENÖRER OCH
TURISMUTVECKLARE?
• Gräv där du står. Vad finns där? Vad kan du
göra av det?
• Det behövs fler små anläggningar.
• Trenden med naturnära upplevelser
fortsätter.
• Samarbeta istället för att konkurrera.
• Ju fler små anläggningar desto fler gäster
får alla.
• Operatörerna vill ha flera orter och

VILKA KÄNDISAR som sökt avskildhet på Tree-

anläggningar att sprida gästerna till.

hotel är hemligt. Det ska vara en lugn plats där alla
får vara ifred.
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INTERVJU

GÖTEBORG EVENT
– VINNARE AV STORA TURISMPRISET 2005

GEMENSAM MÅLBILD, inkludering och samarbete – det är kärnan när Claes Bjerkne berättar
hur han och hans kolleger byggde upp Göteborg
& Co och utvecklade Göteborg som mötesplats
och upplevelsearena. Det låter enkelt, men alla
som har försökt vet att det inte är så lätt. Det kräver ledarskap, kompetens, engagemang, öppna
sinnen och inte minst mycket god vilja för att de
vackra orden ska omsättas i handling.
Claes Bjerkne var vd för Göteborg & Co i nästan 20 år, från starten 1990 till 2009. Göteborg
var en föregångare i landet i att samla utvecklingsarbetet i en gemensam organisation istället
för att sprida det på flera nischade organisationer.
Hans uppdrag var att se över helheten – hur kan
man skapa en motor och hur kan det organiseras?
Några av de befintliga organisationerna lades ner
och istället samlades alla intresserade på den nya
plattformen, Göteborg & Co. Arbetssättet uppmärksammades både nationellt och internationellt.
Claes Bjerkne säger att grundpelarna vid starten
var en blocköverskridande samsyn och politisk
vilja på högsta nivå i kombination med ett starkt
engagemang från näringslivet. Det gav styrka.
– Vi hade ledande personer som företrädare
vilket gav tyngd åt det vi ville bygga upp. Och så
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2005

lyssnade vi noga på göteborgarna och på företagen
– vad behöver ni? Hur kan vi göra staden bättre
för er att leva och driva företag i? Att inkludera
människor är en framgångsfaktor.
ATT SÄTTA FOKUS på göteborgarna minst lika
mycket som på besökarna var ett nytt sätt att tänka.
– Vi var många som var ute och träffade folk.
Vi frågade hur de ville att det ska se ut för att
Göteborg ska bli ett förstahandsval bland storstadsregionerna i Europa och en attraktiv plats att
bo och verka i, och att besöka. Utifrån det skapade
vi målbilder och valde strategin att bli en ledande
evenemangs- och mötesstad, säger Claes Bjerkne.
– Det krävs en organisation med kompetenta
och engagerade människor för att kunna leverera
på ett långsiktigt, hållbart och framgångsrikt sätt.
Och man behöver säkerställa ett gott samarbete
och förtroende mellan politik, näringsliv och organisationer. Det är alltid människor som avgör
hur det går, säger Claes Bjerkne.
Genom att skapa mötesplatser och få in världen i
staden skulle möjligheter öppnas för samarbete och
affärer. Näringslivet och universiteten engagerade
sig och såg nyttan, privatpersoner skulle få större
utbud och bli mer involverade i stadens utveckling.
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– Många företag gick in som partner när vi arbetade för att få stora evenemang till Göteborg,
de såg vad de hade att vinna på det, säger Claes
Bjerkne.
Fotbolls-EM 1992, Friidrotts-VM 1995, World
Gymnastrada 1999, Friidrotts-EM 2006 och
Konståknings-VM 2008 var de största idrottsevenemangen som arrangerades i Göteborg. Men även
ett stort antal EM och VM i idrotter som handboll,
ishockey, konståkning, skridsko, bordtennis, innebandy, simning, speedway och många fler förlades
till Sverige och Göteborg. De stora idrottsevenemangen har varit många och viktiga, men också
konserter med världsartister som Michael Jackson,
Madonna, Rolling Stones, Bruce Springsteen, U2,
Robin Williams, Paul McCartney, Tina Turner,
Bob Dylan, Leonard Cohen, David Bowie, Elton
John, Neil Young, Pink Floyd, AC/DC och
Metallica. Andra exempel är de åtskilliga internationella konstutställningarna och ett imponerande
antal stora världskongresser för specialister och
forskare inom medicin, odontologi, media och
industri. Göteborg & Co tar inte åt sig äran, men
de har varit en viktig plattform för samverkan och
bidragit till att många eldsjälar har kunnat ro dessa
jätteprojekt i hamn.
Även att underlätta för redan befintliga och återkommande evenemang var tidigt en del av strategin att involvera göteborgarna och bygga vidare på
existerande styrkor. Gothia cup och Partille Cup,
Göteborg Horse Show, Bokmässan, Göteborg
Film Festival, Göteborgsvarvet, Göteborgskalaset,
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Vetenskapsfestivalen, Dans- och teaterfestivalen
samt Julstaden Göteborg är bra exempel på detta.
– Vi är duktiga på att arrangera och organisera
i Sverige, och alla svenskar är viktiga i marknadsföringen av den kompetensen i de olika nätverk de
befinner sig i.
– Alla dessa evenemang bidrar till att skapa
arenor där människor möts och nya möjligheter
skapas, säger Claes Bjerkne.
GÖTEBORG KONKURRERAR med London,
Barcelona, Paris, Amsterdam, Berlin, Tokyo och
andra megastäder när det kommer till de största
evenemangen. Vad har Göteborg att erbjuda som
är unikt? Claes Bjerkne tvekar inte en sekund när
han svarar: ”gästvänligheten”.
– Det finns en kultur i den här hamnstaden
att ta emot internationella besökare. Det finns
en öppenhet och vänlighet hos människorna som
vi kunde bygga vidare på genom att involvera
många, även små företag och servicefunktioner, i
det goda värdskapet.
Claes Bjerkne berättar hur viktigt det är för helhetsupplevelsen att till exempel restauranger hakar
på när det är många utländska gäster i stan, och
skräddarsyr erbjudanden för dem.
– Det är bättre att de gör insatser som bidrar
till ett välkomnande värdskap än att de ska behöva betala några tusen för att vara medlemmar
i Göteborg & Co. Vi hade ju bestämt oss för att
överträffa besökarnas förväntningar och det gör
man bara om alla delar i upplevelsen håller måttet.

Och här har maten och våra många duktiga kockar och krögare varit ett framgångskoncept under
alla år, säger Claes Bjerkne.
EN ANNAN STOR FÖRDEL för Göteborg är att
hela centrala staden blir arena vid de stora evenemangen. Centrum är kompakt och det är gångavstånd mellan stadens största arenor och mötesplatser, hotell och restauranger samt kultur- och
nöjesscener.
När Göteborg & Co började utveckla Göteborgskalaset på 1990-talet var det i första hand
för göteborgarna. Att de känner stolthet och tar
med sig besökare räknade man förstås med men
kalaset skapades för göteborgarna, det var kärnan
även om också mer långväga besökare självklart
var välkomna. Även när en låg månad som december hottades upp med evenemanget Julstaden
Göteborg var det både invånare och besökare som
var målgrupp. Både centrala staden och Liseberg
lyser fortfarande upp i december och många verksamheter bidrar med sina specialiteter för att skapa en magisk stämning.
– December blev snabbt en toppmånad för hotellen och hela staden lever upp. Så är det än idag.
Det är kul både för göteborgarna och besökarna,
säger Claes Bjerkne.
Claes Bjerkne säger att allt som gjordes under
hans tid i Göteborg & Co hörde ihop med ambitionen att Göteborg ska vara ett förstahandsval.
– Tänk den konkreta situationen med en student
som väljer mellan utbildningar på olika platser.

Det finns ingen tvåa i den tävlingen, det finns bara
en etta. Göteborg måste ha puls och miljö som
attraherar, det måste finnas förhöjd livskvalitet för
att människor ska välja en stad framför en annan.
Väldigt många behöver bidra för att det ska bli så.
MÅLBILDEN VAR ATT BLI en av Europas
mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner
att leva och verka i, samt att besöka. När det kom
upp en idé fick så många som möjligt vara med
och bygga vidare på den. Claes Bjerkne kallar det
för att de hade ”örat mot marken”.
– Vi lyssnade verkligen på både göteborgarna
och besökarna, det var ovanligt, säger han.
I alla arbetsgrupper och projekt ingick näringslivet, både i planering och genomförande.
– Julstaden Göteborg till exempel, vi hade inte
en krona extra för att ordna det. Det var stora
insatser både i fråga om medel och arbete från
många privata aktörer som gjorde det möjligt.
Att betrakta hela staden som en arena är ett
konkret sätt att inkludera göteborgarna i det
som händer. Vid Friidrotts-EM 2006 hölls invigningsceremonin på Götaplatsen och det var första
gången en sådan invigning hölls utanför en idrottsarena.
– Det var många olyckskorpar som ifrågasatte
det förslaget. Hur ska vi ha kontroll, hur blir det
med säkerheten, vad gör vi om det regnar, hur ska
vi veta hur många som kommer, vart ska idrottarna tåga in… frågorna och farhågorna var många,
berättar Claes Bjerkne.
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”Stora Turismpriset var positivt för
Göteborg. Att staden uppmärksammades och premierades för sitt
långsiktiga arbete tyckte många,
såväl politiker som företagare och
arrangörer, kändes bra.”
Claes Bjerkne, fd vd Göteborg & Co
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Men förslaget blev verklighet och öppenheten
och synligheten gjorde att göteborgarna kände sig
välkomna och inkluderade. Claes Bjerkne är övertygad om att den folkfesten ytterligare förbättrade
värdskapet och gästvänligheten som besökarna fick
uppleva under sin vistelse i Göteborg.
– Hela Avenyn var full med folk, det sägs att

125 000 människor var på stan. Vi hade storbildsskärmar och det var total feststämning, det liknade
inte något annat som de här idrottarna hade upplevt tidigare, säger Claes Bjerkne.
Och för att ytterligare understryka hur viktigt det är med helhetsupplevelsen berättar Claes
Bjerkne att de också samlade ihop en stor avskedskommitté på Landvetter när gästerna skulle åka
hem efter att tävlingarna var slut.
– Det var idrottare, politiker, kockar, arrangörer, funktionärer, tal och musik. Och självklart var
vi många från Göteborg & Co och Got Event som
var på plats inklusive styrelseledamöter, ledningsgrupper och ”EM general” Toralf Nilsson.
– Vår suveräna och engagerade evenemangschef
Leif Nilsson spred också, som alltid på ett generöst
sätt, stor glädje omkring sig. Vi tackade gästerna
och önskade dem välkomna tillbaka. Jag överdriver inte när jag säger att många grät av glädje, de
fotade, filmade och var rejält överraskade av det
där tilltaget och jag lovar att det är ett minne som
finns kvar hos många. Gästvänlighet lämnar spår,
det är så otroligt viktigt.
Claes Bjerkne säger att varje stad måste bygga
vidare på det unika som de redan har. I Göteborg
fanns en grund för ett excellent värdskap, en gästvänlighet i självbilden och kulturen som gick att
vidareutveckla och använda.
– Folk var intresserade av att delta och bidra.
Och när de kände att de blev inkluderade och lyssnade på gjorde väldigt många det där lilla extra
som betyder så mycket.

Konkurrensen om de riktigt stora, internationella arrangemangen har hårdnat med åren och
kraven har ökat. Claes Bjerkne menar att det är
dags att börja samarbeta mer organiserat såväl
inom Sverige som med de övriga nordiska länderna för att kunna vara attraktiv och trovärdig i den
konkurrensen.
– Sverige har så mycket att erbjuda, men vi är
för små ibland för de riktigt stora evenemangen.
Det går att lösa med samarbete.
STORA TURISMPRISET var positivt för Göteborg. Att staden uppmärksammades och premierades för sitt långsiktiga arbete tyckte många, såväl
politiker som företagare och arrangörer, kändes
bra. Kommunstyrelsens mångårige ordförande
Göran Johansson, som också var ordförande i
Göteborg & Co och starkt engagerad i bolagets
verksamhet och besöksnäringen, tog emot priset ur stiftelsens dåvarande ordförande Björn
Erikssons hand.
– Jag tycker det är dags att tagga upp priset
ännu mer nu när besöksnäringen har blivit en
basnäring i stark tillväxt som blir allt viktigare för
Sverige. Att visa upp och premiera goda exempel
på människor, företag, organisationer och platser
som satsar och verkligen bidrar till en långsiktigt
hållbar utveckling är viktigt.
– Stora Turismpriset kan spela en större roll och
skapa mer uppmärksamhet för besöksnäringen i
Sverige än i dagsläget. Det är dags att skruva upp
volymen, säger Claes Bjerkne.
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ALLT FLER KAN RESA I EN
GLOBALISERAD VÄRLD

”Visit Sweden bistår
regionerna med bland
annat trendanalyser och
marknadsrapporter.
Företagen föredrar sammanfattningar och många
vill till exempel ha hjälp
med beskrivningar av
olika målgruppers behov.”
Åsa Egrelius, Public Affairs Manager,
Visit Sweden

INTERNATIONALISERING ÄR EN STARK TREND inom många
områden, så även i besöksnäringen. Allt fler människor i många länder får det bättre ekonomiskt. När de grundläggande behoven är tillgodosedda och det handlar om att sätta guldkant på tillvaron så är
resor och upplevelser något som många prioriterar. Antalet personer
som tillhör medelklass i världen, och som därmed kan ha ökande
möjligheter att resa ökar stadigt. Nio procent av världens befolkning
bor i låginkomstländer. De flesta, 75 procent, bor i medelinkomstländer.8
Den utvecklingen är betydelsefull. En global ökning av antalet resenärer ger förutsättningar att öka antalet utländska besökare
till Sverige. Här finns både attraktiva städer och exotiska, genuina
naturupplevelser, som lockar turister som värdesätter hållbarhet
och kvalitativa miljöupplevelser. Trenden är att antalet gästnätter från långväga besökare ökar i snabb takt och utgör en allt större del av den inkommande turismen till Sverige. Som framgår av
Tillväxtverkets rapport Fakta om svensk turism 2017 står det utomeuropeiska marknadsområdet för 24 procent av alla utländska övernattningar och är det som ökat mest sedan 2010 (139 procent) då
andelen var 13 procent. Jämfört med 2016 ökade de utomeuropeiska
gästnätterna med 14 procent 2017. Marknadsområde Europa (utom
Norden) ökade under samma period med två procent.

8 Rosling Hans, Rosling Rönnlund Anna, Rosling Ola. Factfulness. Natur & Kultur. 2018. Sid 43-44.
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När utländska besökare konsumerar i Sverige bidrar de till landets
export. Exportintäkter är viktiga och fokus hamnar ofta där när besöksnäringens utveckling kommenteras. Men den inhemska marknaden
i Sverige är också viktig för besöksnäringen. Det finns tillväxtpotential för verksamheter som gör rätt analys av målgruppers behov och
förmår skapa upplevelser för att möta dem.
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”Människor vill ha genuina
upplevelser, det får man
inte i överexploaterade
områden. Och det mänskliga mötet är ofta den
starkaste upplevelsen.
Värdskapet är viktigt.”
Magnus Ling, generalsekreterare,
STF
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”75 procent av besökarna till
ICEHOTEL kommer från andra
länder och många kommer
långväga. Hela 77 länder finns
representerade.”
Yngve Bergqvist, grundare, ICEHOTEL
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INTERVJU

YNGVE BERGQVIST,
JUKKAS AB OCH ISHOTELLET

1994

– VINNARE AV STORA TURISMPRISET 1994
YNGVE BERGQVIST var en av pristagarna när
Stora Turismpriset delades ut för första gången.
Året var 1994 och redan då var hans ishotell vida
känt i världen. Hälften av de då 85 000 gästerna
per år kom från andra länder än Sverige. Yngve
Bergqvist säger att det totala antalet besökare är
ungefär samma nu men att andelen utländska gäster
är mycket större och omsättningen har ökat från
kanske 40-50 miljoner kronor till 160-170 miljoner.
Ungefär två år innan Yngve Bergqvist fick Stora
Turismpriset för sin nytänkande satsning döpte han
om verksamheten. Arctic Hall blev ICEHOTEL.
– Namnet ICEHOTEL berättar vad det handlar
om på ett bättre sätt. Vi märkte att det var så mycket
enklare att kommunicera till utländsk media.
Byggnaden har utvecklats och ICEHOTEL är
dubbelt så stort nu jämfört med 1990-talet, och
med den senaste investeringen på 100 miljoner
kronor har säsongen förlängts.
– ICEHOTEL 365 heter den nya byggnad som
vi invigde i december 2016. Den kyls med hjälp av
solenergi och erbjuder vinterklimat, isbar, iskonst
och hotellrum av snö och is året runt. Det har blivit mycket populärt, säger Yngve Bergqvist.
Bara två besöksmål i Sverige fanns med på

”TIME Magazine’s 2018 World’s Greatest Places”,
en prestigefylld lista med 100 platser världen över
som har valts ut i hård konkurrens. ICEHOTEL
365 var en av dem, Treehotel var den andra.
– Det visar vilket starkt varumärke vi har, säger
Yngve Bergqvist.
Utvecklingen av iskonst är en av de verksamhetsgrenar som utvecklats starkt under åren. Ungefär
200 iskonstnärer söker årligen till ICEHOTEL för
att få vara med och skapa rummens och samlingsytornas unika utsmyckningar. Av dem antas upp
till 40 personer.
MÅNGA AV DEM som arbetar på ICEHOTEL
kommer från andra länder i Europa och ger positiv inflyttning till orten. Även stadsomvandlingen i Kiruna bidrar till inflyttning och tillväxt i
Jukkasjärvi.
– Många av ungdomarna lokalt väljer jobb i
gruvan och byggsektorn så för oss är den internationella rekryteringen viktig.
ICEHOTEL har 108-110 årsarbetskrafter, med
200-250 personer under högsäsong, och räknar man in underleverantörer, entreprenörer och
kringservice blir det många fler som får utkomst
av det populära besöksmålet.
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– När vi startade var skolan i Jukkasjärvi nedläggningshotad, men nu ska de bygga ut den, säger Yngve Bergqvist.
Möjligheten att ta in gäster med flyg har hela
tiden varit avgörande för ICEHOTEL. Den infrastrukturen krävs för överlevnad och utveckling.
– Våra utländska gäster bidrog till att flygplatsen i Kiruna klarade sig. Nu med stadsomvandlingen är det många fler som flyger in och ut men
i början av vår historia var det inte självklart att
Kiruna flygplats skulle finnas kvar, säger Yngve
Bergqvist.
YNGVE BERGQVIST tycker att nytänkande ofta

handlar om att gräva där man står och att se på
sina resurser med nya ögon. Norrskensturismen är
ett bra exempel på det, den drog igång för ungefär
tio år sedan och har ökat kraftigt de senaste åren.
75 procent av besökarna till ICEHOTEL
kommer från andra länder och många kommer
långväga. Hela 77 länder finns representerade.
Upplevelserna utvecklas ständigt och ICEHOTEL
har blivit en motor för många små lokala företag.
– Vår marknad är internationell men vi bestämde tidigt att vi skulle handla lokalt. Det gäller allt
från råvaror till restaurangen till upplevelser i form
av renrajd, hundspann och båtfärder, säger Yngve
Bergqvist.
Swedish Lapland Visitors Board är regionens
officiella företrädare för besöksnäringen. Det är
en samverkansplattform som stöttar näringen i att
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göra affärer av destinationens utbud. Målet är en
fördubbling av omsättningen fram till 2020, från
2010 års nivå om 4,1 miljarder till 8,2 miljarder.
– Att Swedish Lapland skapades har varit viktigt för besöksnäringen. Framför allt de mindre
aktörerna har stor nytta av att bli synliga i den
portalen och samarbeta på internationella mässor
och liknande. En sådan infrastruktur bygger upp
kompetens och möjliggör tillväxt, säger Yngve
Bergqvist.
När Yngve Bergqvist får frågan om samhällets
syn på besöksnäringen har förändrats berättar han
en historia från livsmedelsaffären i Jukkasjärvi. En
kund huttrade och sa att Jukkasjärvi är en ”kallhåla” men en annan svarade då: ”Nej, det är inte
en kallhåla, det är ett cold center”.
– Jag tycker att det speglar en mental förändring, en stolthet. Att man värderar sina egna resurser utifrån hur besökarna ser dem. Det finns också
en större mognad och kunskap hos myndigheter
och finansiärer än när vi skulle starta. Synen på
besöksnäringen har utvecklats på många sätt, även
om det finns mycket kvar att göra.
Vad ser han i horisonten, entreprenören som
byggt upp ett av Sveriges mest kända besöksmål?
Yngve Bergqvist säger att turismen i Sverige behöver tänka globalt. Och så siktar han mot rymden.
– Jag är styrelseordförande i Spaceport Sweden.
När genombrottet för rymdturism kommer så
kan det bli nästa riktigt stora grej, säger Yngve
Bergqvist.

Enligt våra analyser av utländska besökare
har Sverige sin största potential i naturen
och livsstilen. De målgrupper Visit Sweden
har valt ut attraheras av det.”
Åsa Egrelius, Public Affairs Manager, Visit Sweden
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INTERVJU

VASAMUSEET
– VINNARE AV STORA TURISMPRISET 1995

VI ÄR LITE AV ETT EXPERIMENT redan
från början, säger Lisa Månsson som är chef för
Vasamuseet och berättar att redan skeppet som
sådant var det första av sitt slag och på det sättet
ett experiment när det sjösattes och hastigt sjönk
1628.
– Hade bara kanonportarna varit stängda hade
de kanske hunnit upptäcka instabiliteten och ta in
henne till hamn för justeringar. Kanske hade de då
breddat skrovet och gjort henne mer stabil, men
då hade vi å andra sidan troligen inte fått se Vasa,
i alla fall inte så intakt som nu.
Vasas systerskepp konstruerades med lärdom
från Vasa och gjorde tjänst i många år. Men Vasa
stannade på botten och först när hon bärgades efter 333 år kunde skeppets resa fortsätta på
Wasavarvet där hon visades för allmänheten fram
till Vasamuseet invigdes 1990.
– Redan själva bärgningen var en bedrift, ingen hade gjort något sådant tidigare och Anders
Franzén var den som på ett entreprenöriellt sätt
lyckades få ihop alla aktörer som behövdes för att
lyckas. Sedan fortsatte lärandet med hur skeppet
bäst skulle bevaras och även där bröts ny mark,
säger Lisa Månsson.
Vasa är nu världens enda helt bevarade
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1995

1600-talsskepp och Vasamuseet det mest besökta
museet i Skandinavien. Vasamuseet byggdes för
600 000 besökare, något fler än besöksrekordet på
Wasavarvet. Att Vasamuseet nästan 30 år senare
skulle vara ett av världens mest populära besöksmål med en och en halv miljon besökare varje år
var nog svårt att förutse.
– Uppskattningen av antalet besökare överskreds redan första året efter invigningen av Vasamuseet och från 2002 har antalet ökat nästan
varje år. Över 80 procent är internationella gäster,
säger Lisa Månsson.
Det kan vara 2000 personer samtidigt på Vasamuseet. Museet är byggt med öppen arkitektur där
det anslående skeppet kan ses från i stort sett alla
platser och där det finns många valmöjligheter för
besökaren beroende på behov. Samarbetet med turoperatörer och kryssningsarrangörer är nära och
museet gör sitt yttersta för att utifrån olika förutsättningar möjliggöra så givande och samtidigt
smidiga besök som möjligt. Den enskilde besökaren kan själv utforma sin upplevelse utan att följa
någon i förväg uppgjord rutt.
– Vasamuseet bygger på nyfikenhet och upptäckarlust, med många valmöjligheter i rummet.
Även den som kommer tillbaka gång efter gång

kan hitta nya saker att upptäcka, säger Lisa
Månsson.
TILLGÄNGLIGHET ÄR LEDSTJÄRNA i mycket av Vasamuseets utveckling genom åren. Med
många utländska gäster behöver Vasas historia
berättas på många språk och framöver kommer
nya tekniska lösningar att kunna förstärka upplevelsen ytterligare. I rekryteringen av säsongsanställda är språkkunskap en viktig faktor och Lisa
Månsson berättar att under den senaste högsäsongen fanns det 14 språk i personalstyrkan.
– Även värdskapet är väldigt viktigt hos oss.
De anställda får gedigen utbildning både om Vasa
som kunskapsområde och om bemötande och
värdskap.
Lisa Månsson och hennes medarbetare på
Vasamuseet är stolta över att som enda skandinaviska museum finnas med på Tripadvisors lista
Travelers choice awards for museums.
– Av topp 25 bland världens museer ligger
Vasamuseet på plats 12. Det är fantastiskt! Det
är en ära att bara bli slagen av storheter som till
exempel Louvre Museum och Acroplis Museum,
säger Lisa Månsson.
VASAMUSEET ÄR EN del av Statens maritima
museer, som är en statlig myndighet under kulturdepartementet. Museet är också en kunskapsinstitution, med möten mellan den publika verksamheten och forskning.
– Vi har två heltidsanställda forskare som be-

driver projekt tillsammans med andra organisationer och forskare. Det är en viktig del av vår
utveckling och förnyelse, säger Lisa Månsson.
Forskningsverksamheten utmanar ständigt och
ställer nya frågor till samlingen. Det unika med
museiverksamheten är att på Vasamuseet finns
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originalet kvar. Man behöver inte alltid bygga
vidare på tidigare berättelser utan kan gå tillbaka till källan och ställa frågor utan att begränsas
av tidigare tolkningars historiska eller kulturella
kontext.
– Till exempel har vi gjort ett omtag och på nytt
studerat kvinnornas roll och uppgift i förhållande till skeppet. Det var vanligt just på 1600-talet
att kvinnor tog aktiv del i familjens företag och
tog över när det behövdes. Exempelvis var det
en kvinna som under det sista året var chef över
skeppsgården där Vasa byggdes. Det var Sveriges
näst största arbetsplats vid den tiden. Även flera
av de viktigare virkesleverantörerna var kvinnor,
säger Lisa Månsson.
ETT ANNAT LED i museets ständiga utveckling är att de har börjat använda Visitor 360°, en
internationell standard för besökarundersökningar, specialdesignad för muséer.
– Vi kommer att få mycket mer kunskap om
besökarna och det öppnar möjligheter att ytterligare utveckla och anpassa erbjudandet och upplevelsen för de olika grupperna. Den första rapporten kommer nu i höst, säger Lisa Månsson.
De flesta besökarna kommer från fjärran länder,
men även regionala besökare är viktiga för Vasamuseet som också har utsetts till Stockholmarnas
favoritmuseum 2018. Museet vann även i kategorierna bästa utställningar och bästa personal.
– De återkommande besökarna uppskattar särskilt de tematiska upplevelser vi arrangerar under
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året. Det kan vara mat och musik, eller mode och
andra företeelser som berättar om livet på 1600talet. Genom att levandegöra och tematisera vill
vi låta besökarna uppleva historien med alla sinnen, säger Lisa Månsson.
VASAMUSEET DELTAR OFTA när Visit Sweden
marknadsför Stockholm och Sverige som besöksmål vid internationella arrangemang. De blir
också kontaktade av kolleger som vill veta mer
om hur de driver och utvecklar verksamheten
och pedagogiken. Vasamuseet är en i allra högsta
grad levande och vital tidigare vinnare av Stora
Turismpriset.
– Vi är stolta över att ha vunnit det priset och
tycker att vi finns med på ett hörn även i år när
Kungliga Djurgårdens Intressenter är nominerade.
Där samverkar vi och många andra stora och små
attraktioner på Djurgården för att förbättra och
stärka besöksmålet i nätverksgrupper om exempelvis miljöfrågor, trafik, säkerhet och marknadsföring. Det känns roligt att KDI nominerats, säger Lisa Månsson.
Några utvecklingsfrågor som Vasamuseet vill
verka för är att öka tillgängligheten genom ännu
effektivare kollektivtrafik, genomförande av en
föreslagen gång- och cykelbro till Djurgården
samt bättre parkeringsmöjligheter för de stora
bussar som många besökare anländer med.
– Det finns alltid utvecklingspotential och
Vasamuseet vill vara ett dragplåster i Sveriges
besöksnäring, säger Lisa Månsson.
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Att vidga sina vyer genom att möta
människor och uppleva kultur och
natur är en av resans djupaste meningar.
Turism med fokus på upplevelser ger
tillbaka intäkter och arbetstillfällen
till lokalsamhället och att välja ansvarsfullt resande är också att bidra till en
bättre värld.”
ATTAs vd Shannon Stowell i ett TED-talk från mars 2018 9

9
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https://youtu.be/0Lud6xAWN_c (29/8 2018)

ÖKAD MEDVETENHET OM HÅLLBARHET
GYNNAR SVERIGES BESÖKSNÄRING
BEGREPPET HÅLLBAR UTVECKLING lanserades 1987 av världs-

kommissionen för miljö och utveckling, även kallad Brundtlandkommissionen. Den svenska definitionen lyder ”En hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbarhet
består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Att vara en hållbar näring handlar inte längre om att nå en liten
skara lyxkonsumenter utan spänner idag över hela samhället. Ett resmål som inte är hållbart har på sikt ingen framtid ur ett samhällsutvecklingsperspektiv. Hållbarhet finns med som en självklar del i
besöksnäringens utveckling.
När World Economic Forum rankar turismsektorns konkurrenskraft i 136 länder hamnar Sverige på tjugonde plats. Undersökningen
tar hänsyn till turismens potential att skapa tillväxt och sysselsättning
i framtiden. Inom området hållbar utveckling rankas Sverige på plats
nummer sex.10
Hållbar turism är således ett starkt kort för Sverige. För många
svenska turismföretag är hållbarhetaspekter centrala när de utvecklar
sin verksamhet, vid till exempel utformning och marknadsföring av
natur- och kulturupplevelser. På destinationer arbetas för att turismen ska bidra till en förbättring av lokala sociala och ekonomiska
förhållanden samtidigt som miljö-, natur- och kulturvärden bevaras
och utvecklas. Tidigare vinnare av Stora Turismpriset som intervjuats
inför 25-årsjubiléet bekräftar att de ser ett stort internationellt intresse för både naturupplevelser och för svensk kultur i form av att vistas
i och ta vara på naturen.

”Det finns en stor potential
i att konsumtion av varor
delvis ersätts med konsumtion av upplevelser,
erfarenheter och kunskap.
Turismen i sig kan och
måste bli mer hållbar, och
organiseras så att den
kommer lokalsamhället
till godo på ett långsiktigt
hållbart sätt.”
Josefina Syssner, docent i kulturgeografi vid Linköpings universitet
och verksam vid Centrum för
kommunstrategiska studier

”Att göra det enklare att
åka tåg är viktigt för ökad
hållbarhet i besöksnäringen. Men det är så många
delar som påverkar den totala miljöpåverkan förutom
resan. Och turism bidrar
också till att bevara natur.”
Magnus Ling, generalsekreterare,
STF

10 World Economic Forum. The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017.
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”När vi vann Stora turismpriset 2015
kände jag att det var en vinst för alla små
upplevelseföretag genom att WildSweden
synliggjordes. Priset är ett erkännande av
att naturupplevelser är en av de viktigaste
reseanledningarna och att de största
upplevelserna ofta erbjuds av de minsta
företagen.”
MARCUS ELDH, vd, WildSweden
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INTERVJU

WILDSWEDEN
– VINNARE AV STORA TURISMPRISET 2015

NÄR MARCUS ELDH OCH HANS företag
WildSweden nominerades till och vann Stora
Turismpriset 2015 hade han just flyttat från
Västmanland till Dalarna. En av WildSwedens turer hade ett par år tidigare uppmärksammats på
”50 Tours of a Lifetime”, en prestigefylld lista från
National Geographic Traveler Magazine där några
av de främsta resorna från hela världen väljs ut.
Det var resan ”Wolf tracking in winter” som omnämndes i den eftertraktade listan.
– Jag tror att det var mycket tack vare omnämnandet i National Geographics som jag blev nominerad till Stora Turismpriset. Och vi passade
dessutom in i Dalarnas nya satsning på outdoor
och naturturism. Jag blev jätteglad över nomineringen och att vinna var förstås ännu bättre. Det
hade jag inte alls förväntat mig, jag tänkte nog att
bara stora drakar kan vinna, säger Marcus Eldh.
Marcus Eldh menar att naturturism handlar
om att tjäna pengar på naturen medan man bevarar den och att småskalighet passar bra för naturturism. Under de femton år han verkat i besöksnäringen har det gått upp för allt fler att det är
viktigt att lyfta fram de riktigt små upplevelseföretagen.
– När vi vann Stora Turismpriset 2015 kände

2015

jag att det var en vinst för alla små upplevelseföretag genom att WildSweden synliggjordes. Priset är ett erkännande av att naturupplevelser är en
av de viktigaste reseanledningarna och att de största upplevelserna ofta erbjuds av de minsta företagen.
Marcus försöker att inte fokusera så mycket
på företagandet utan mer på den verksamhet han
kan utveckla genom att ha ett företag. Det roliga är att kunna skapa fantastiska upplevelser för
människor.
– En av mina främsta framgångsfaktorer är att
jag alltid skapar aktiviteter och resor som utgår
från en persona, en favoritgäst från en viss målgrupp och marknad. Jag väljer ut en favoritgäst
och anpassar hela produktens innehåll och program efter den.
Men visst är det kul att utveckla sitt företag
också, Marcus Eldh liknar det vid att spela datorspel, man testar lösningar och ser snabbt resultat.
– Men helst vill jag vara ute och guida. Jag vill
inte ägna för mycket tid till administration och
låta de anställda göra allt det roliga.
Att följa med gäster ut i naturen och genom
dem få uppleva den på nytt gång på gång är det
som Marcus Eldh tycker är allra roligast.
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– Tänk att få vara med när en person för första
gången får se en ståtlig älg i skogen eller får lyssna på total tystnad. Det jag ser i deras ögon vid
sådana tillfällen är min belöning. Det ger mig en
förhöjd livskänsla.
Tillväxt för Marcus Eldh är att skapa ännu fler
samarbeten som genererar arbetstillfällen och inkomst på platser där det inte är så gott om det.
Han arrangerar upplevelser på många platser i landet, kontaktnätet är stort och utvecklas ständigt.
Samverkan är ett framgångsrecept inom naturturism. Men bara nätverksträffar och workshops
räcker inte, menar Marcus Eldh.
– En gäst aktiverar många företag, paketet
innehåller kanske flera boenden, olika guider, en
forskare, restauranger, kaféer, tåg, taxi.
– Det blir inte resultat förrän någon tar på sig att
vara produktägare och att samordna underleverantörerna. Produktägaren gör ett paket till kunden.
MAJORITETEN AV KUNDERNA, två tredjedelar, hittar själva till WildSweden, bokar och betalar
online via webbplatsen. Gästerna har hittills kommit från 75 länder. En fråga som Marcus Eldh ofta
får från andra företagare är: Hur gör du? Hur har
du lyckats sälja och göra företaget lönsamt?
– Mycket handlar om att sätta upp höga mål och
sträva efter målen i allt man gör. Och när någon
frågar hur det går lyfter jag alltid fram det positiva. På så vis fokuserar jag aldrig på det som går
dåligt. Det är en av anledningarna till framgången,
låtsas man att det går bra så går det bra. Då vill
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alla samarbeta och vara med. Och så är jag bra på
att paketera och målgruppsanpassa, säger Marcus
Eldh.
Oftast säljer alltså WildSweden sina egna paket
men ibland är de underleverantör av specifika upplevelser, när till exempel ett konferenshotell vill
ha älgsafari till en grupp gäster. Sådana uppdrag
står för ungefär sju procent av omsättningen.
WildSweden har ett tjugotal återförsäljare i världen och även där är rollen att vara underleverantör. På så vis når WildSweden ut till marknader de
skulle ha svårt att nå på egen hand.
– Internationella turoperatörer kan sälja mina
paket som en del av en större resa. Det står för
ungefär 30 procent av omsättningen.
NISCHADE UPPLEVELSER till snäva målgrupper skapar bra berättelser, inte minst i sociala medier. WildSweden har aldrig annonserat, de når fram
ändå.
– En resa kan till exempel handla om att lära sig
fotografera norrsken, en annan kanske om att lyssna efter vargar. Ju mer målgruppsanpassat desto
mer träffsäker spridning på sociala medier, säger
Marcus Eldh.
– Ett misstag som jag ser en del andra göra är
de jobbar alldeles för brett. De säger att alla är välkomna och de vågar inte välja bort gäster. Men jag
menar att man måste prioritera, välja målgrupp
och skapa väldigt specifika paket för de människorna. Vilka vill jag ska komma? Måla upp personerna för ditt inre och fundera på vad de vill se

och uppleva. Våga tacka nej till nästan allt. Jobba
med små grupper, sätt ramar istället för att erbjuda
en massa valmöjligheter. Det funkar bra för mig.
MARCUS ELDH DELAR GÄRNA med sig av sina
erfarenheter och är en ofta anlitad föreläsare och
inspiratör. ”Berätta dina historier och skapa tydliga produkter” – det är Marcus Eldhs bästa råd till
naturturismföretagen. Just nu jobbar han med en
produktmall, en lista med 40 frågor man behöver
ha svar på för att bygga en tydlig produkt. Marcus
Eldh planerar en e-learning med filmade miniföredrag och individuell handledning på distans för att
kunna hjälpa fler att göra naturturism lönsamt.
På vilket sätt kan politiska beslut och myndigheter bidra till besöksnäringens utveckling? Marcus
Eldh säger att sänkningen av momssatsen till sex
procent för naturturism var ett bra beslut och
hoppas att regeringen håller fast vid det.

– Lägre arbetsgivaravgift på landsbygden vore
också bra. Det skulle vara ett bra incitament för
företag att etablera sig på landsbygden.
– Något annat som jag verkligen upplever är ett
reellt hinder för många är resegarantilagen. Många
små arrangörer drar sig för att sätta samman paketresor eftersom de upplever att resegaranti är något dyrt och byråkratiskt. Min erfarenhet är att
Kammarkollegiet är hjälpsamma så jag uppmanar
andra företagare att ringa dem och lösa det istället för att se det som ett oöverstigligt hinder. Men
ändå, regelverket behöver göras om och förenklas,
idag hämmar resegarantin naturturismen, säger
Marcus Eldh.
För att utveckla mer naturturism runtom i
Sverige krävs det tillgång till vild och vacker natur,
allra helst orörd natur i form av naturreservat och
nationalparker, menar Marcus Eldh. Men också
en större generell hänsyn av skogsbolag, gruvbolag
och kraftbolag så att vi kan bevara och återskapa
fler naturområden. Inkomster från naturturism
kan förhoppningsvis göra att både myndigheter
och entreprenörer ser skyddad natur som en möjlighet, inte ett hinder. När natur skyddas finns den
kvar och med ansvarsfull naturturism ger den intäkter och jobb medan den bevaras.
– Vi måste skydda mer skogar, vattendrag och
hav, främst för den biologiska mångfaldens skull
men vi behöver också tillgängliggöra naturen så
att folk kan komma ut och njuta och må bra. Där
fyller naturturismen en viktig funktion, men det
mesta är ännu ogjort, säger Marcus Eldh.

59

60

INTERVJU

ÖLANDS SKÖRDEFEST
– VINNARE AV STORA TURISMPRISET 2002

ÖLANDS SKÖRDEFEST engagerar hela ön, det
är en del av hemligheten till att detta jättearrangemang fortfarande är så populärt efter 22 år.
Pia Axelsson som är verksamhetschef berättar att
grunden lades när journalisten Sven Ekberg kom
hem från Jersey med en idé, byggde vidare på den
tillsammans med Rolf Attoff på Strand Hotel och
sedan engagerade eldsjälar och anställde Anne
Wilks och Jörgen Areskough som åkte runt på
hela Öland och pratade med folk.
– Där och då förankrades Ölands Skördefest,
många människor aktiverades och gjorde idén till
sin. Skördefesten är ett myller av idéer och initiativ, en imponerande kraft hos alla som genomför, och ett öppet och varmt värdskap som gör
att besökare kommer tillbaka år efter år, säger Pia
Axelsson.
Det första stora arrangemanget som nappade på
att gå in i helhetskonceptet Ölands Skördefest var
Konstnatten som redan då var populärt. Konstnärer öppnar sina ateljéer och hem för besökare
och det är nu en självklar del av Skördefesten.
– Det är så mysigt. Lyktor glimmar utanför husen, marschaller och pumpor på halmbalar visar
vägen, besökarna åker runt på ön och stämningen
är magisk. Det är öppet och välkomnande. Och
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sådan är stämningen på hela Skördefesten, just
det goda värdskapet är viktigt i framgången, säger
Pia Axelsson.
ÖLÄNNINGARNA LITAR PÅ sin Skördefest
vid det här laget. Även om sommarsäsongen
kanske har varit dålig ett år så vet man att det
är fullt vecka 39. Då kommer folk från när och
fjärran. De dagarna är minst lika viktiga för de
25 000 ölänningarna som för de ungefär 220 000
besökarna. Säsongen på ön har förlängts tack vare
Skördefesten. De som tidigare stängde sommarhusen i augusti väntar med det till efter Skördefesten och husbilarna kommer som en karavan
på Ölandsbron. Det betyder mycket för att skapa underlag till service och näringsidkare. Även
sammanhållningen på ön har förstärkts tack vare
det breda engagemanget i båda kommunerna och
Skördefesten bidrar därför till ett gott samarbetsoch näringslivsklimat.
– Skördefesten växer inte lavinartat men engagemanget och utbudet utvecklas hela tiden. Nya
arrangemang kommer till och vi som håller ihop
trådarna utvecklar tillgängligheten och kommunikationen. Nytt för i år är till exempel traktorpulling, säger Pia Axelsson.
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MATEN ÄR FÖRSTÅS VIKTIG på Ölands
Skördefest. Håkan Brynielsson som är ordförande
i både föreningen och bolaget bakom Skördefesten
berättar att av de minst 1 500 kronorna per dygn
och person som de vet att besökarna i snitt spenderar avser 55 procent mat och matvaror. Konst och
hantverk står för ungefär 20 procent. Omsättningen
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under festdagarna är svår att beräkna men beräkningarna indikerar cirka 300 miljoner kronor.
Kringeffekterna är också viktiga, arrangemangen
under festdagarna blir ett skyltfönster som genererar affärer även under resten av året.
– För handeln i stort men inte minst för de
gröna näringarna är det viktigt med detta skylt-

fönster, och alla former av matproduktion är
en viktig inkomstkälla på Öland, säger Håkan
Brynielsson.
I den ideella föreningen Skördefestens vänner
är ungefär 700 företag och privatpersoner medlemmar, och ett bolag gör det praktiska jobbet
med att hålla i trådarna för Ölands Skördefest.
– Trots att Skördefesten är inarbetad är det väldigt mycket att hålla ihop för att de lokala arrangörerna ska få bra draghjälp och helhetskonceptet
ska utvecklas, säger Håkan Brynielsson.
– Bolaget värnar kvaliteten och marknadsför, vi
samverkar med kommunerna, Trafikverket, regionen och andra som behöver hjälpa till för att det
ska fungera under de intensiva festdagarna.
Bolaget bakom Ölands Skördefest är egentligen inte arrangör, utan möjliggörare. Var och en
arrangerar sina egna aktiviteter och erbjudanden,
Ölands Skördefest sköter samordning, marknadsföring, utveckling och uppföljning. De samlar
också statistik och kunskap för att kunna göra en
ännu bättre Skördefest nästa år.
– Det är viktigt att vara lyhörd och ta in kunskap från både besökare och arrangörer. Vilka är
besökarna? Vad vill de ha? Vad vill de inte ha, säger
Håkan Brynielsson.
MÅNGA BESÖKARE kommer tillbaka varje år
men Skördefesten hittar också nya målgrupper
inte minst tack vare ökat intresse för hållbarhet

och närproducerad mat. Besökarenkäter visar även
att de långväga besökarna ökar. De kommer från
hela södra Sverige och i ökande grad även från
Tyskland, Norge och Danmark.
– Den kunskapen är viktig och leder till att vi
utvecklar både marknadsföringen och erbjudandet till dessa nya områden och målgrupper, säger
Håkan Brynielsson.
En del som är nytt för i år är resultat från förra
årets utvärdering från både besökare och arrangörer. Till exempel har Skördefesten förlängts till
fem dagar. Samarbetet med Trafikverket och Radio
Kalmar har vidareutvecklats för bättre trafikflöde. Busstrafiken har utökats och föreslagna körvägar där arrangemangen märks ut har skapats för
besökare i bil och på cykel.
– Det ger bättre spridning av besökare, ökar synligheten för näringsidkarna och ger bättre trafikflöde, säger Håkan Brynielsson.
Håkan Brynielsson berättar att Ölands Skördefest är Ölands största evenemang och dessutom
det mest välbesökta i Kalmar län. Besökarna får en
helhetsupplevelse där givetvis den unika öländska
naturen är en av huvudingredienserna.
– Ölands Skördefest fortsätter att utvecklas och
den breda förankringen hos ölänningarna, som
också nämndes i juryns motivering när vi vann
Stora Turismpriset 2002, är den bästa garanten för
framgångsrika festdagar många år framöver, säger
Håkan Brynielsson.
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STIFTELSEN FÖR
KUNSKAPSFRÄMJANDE INOM TURISM

STYRELSE 2018
ORDFÖRANDE
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, Gotlands län
LEDAMÖTER
Helena Nyberg Brehnfors,
enhetschef, Tillväxtverket
Magnus Ling, generalsekreterare
Svenska Turistföreningen
Josefina Syssner, docent Centrum

STIFTELSEN FÖR KUNSKAPSFRÄMJANDE INOM TURISM är
en aktör som sätter strålkastarljuset på kunskaper och lyfter fram
förebilder inom turismsektorn. Stiftelsen delar årligen ut Stora
Turismpriset till turismverksamheter som uppvisat föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och/eller hållbarhet. Priset till vinnaren är 100 000 kronor och till de nominerade
10 000 kr att använda till kunskapsfrämjande insatser. Priset delas
ut vid ett nationellt evenemang i samverkan med andra för att stärka
genomslagskraften både för priset som sådant, för pristagaren och de
nominerade. Ett styrelsemöte brukar hållas på plats hos det tidigare
årets pristagare, vilket också blir ett tillfälle till erfarenhetsutbyte och
kunskapsuppbyggnad.
Stiftelsen har även möjlighet att dela ut forskningsstipendier och
stipendier för utvecklingsprojekt med forskningsinslag. Övrig verksamhet är kompetenshöjande arrangemang av olika slag samt deltagande i andras arrangemang inom besöksnäringen.

för kommunstrategiska studier vid
Linköpings universitet
Henrik Wester, turismchef
i Västmanland Turism – en del av
Region Västmanland
Malin Zillinger, universitetslektor
vid institutionen för Service
management och tjänstevetenskap, Lunds universitet
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TILLVÄXTVERKET ÄR SEDAN APRIL 2009 huvudman för
Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism efter Nutek, som var
huvudman januari 2006 - mars 2009. Administration och förvaltning
av Stiftelsen hanteras av Tillväxtverket. Likaså utser Tillväxtverkets
generaldirektör Stiftelsens styrelse. Stiftelsen har sitt ursprung i en
stipendiefond som skapades och förvaltades av Sveriges Turistråd
1980-1992. Under åren därefter var Stiftelsen knuten till Styrelsen
för Sverigebilden (1993-1995) och Turistdelegationen (1995-2005).

Stora Turismpriset skapar uppmärksamhet
och mediautrymme både för pristagarna
och de nominerade. Det är viktigt och det
bidrar till en mer positiv syn på näringen.
’Turism’ klingar vackert nu.”
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding Gotlands län samt ordförande
i Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism
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STIFTELSEN ÄR MED
OCH BYGGER FRAMTID

”Särskilt de senaste tio
åren har forskningen
utvecklats positivt och
nu studeras besöksnäring
och turism lika kritiskt och
reflekterande som andra
forskningsområden. Vilka
konsekvenser får turism?”
Josefina Syssner, docent i kulturgeografi vid Linköpings universitet
och verksam vid Centrum för
kommunstrategiska studier
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TURISMEN ÖKAR I HELA VÄRLDEN och behovet av innovationskraft och kunskapsutveckling i den svenska besöksnäringen är
minst lika stort i dag som för 25 år sedan. I detta har Stiftelsen för
kunskapsfrämjande inom turism en viktig roll att fylla.
Rollen att skapa och tillgängliggöra kunskap är viktig när Stiftelsens
styrelse blickar framåt. Kunskap är en förutsättning för välgrundade
beslut och investeringar. Vilken kunskap som behövs skiljer sig åt
för olika företag, aktörer och för olika nivåer i samhället. Det finns
många frågor som Stiftelsen ser som viktiga att fördjupa. Vilken utveckling behövs för att få en hållbar utveckling där turismen bidrar
positivt till Sveriges BNP? Vilka policies och planer behövs? Vilka
besökare eftersträvas – ett fåtal med mycket hög betalningsförmåga eller många med låg? Hur påverkar turismen förhållandet mellan
stad och land? Hur kan man stimulera ökad forskning om turism,
och hur skapas mötesplatser för olika turismaktörer?

INTERVJU

DIETER MÜLLER
– FORSKARE MED 25 ÅRS ERFARENHET INOM TURISM

DIETER MÜLLER FÖREDRAR att använda ordet
turism istället för besöksnäring och han tycker att
det behövs mer forskning om turism i Sverige.
– Lantbruk har eget universitet, men inte turism som är en mycket större näring. Turismen i
landet skulle gynnas av mer forskning, för kunskap ger utveckling och turismnäringen är mycket
komplex, säger Dieter Müller.
Dieter Müller är professor i kulturgeografi vid
Umeå universitet, och har arbetat med turismrelaterade frågor i 25 år. Han var en av dem som
tidigt sökte och fick stipendium från Stiftelsen för
kunskapsfrämjande inom turism. ”För mig var det
avgörande”, säger han och berättar att det hjälpte
honom att genomföra sin doktorsavhandling som
handlade om tyskar som köper fritidshus i Sverige,
och året var 1994. Många år senare blev han ledamot i Stiftelsens styrelse, vilket han var från 2008
till 2013.
Dieter Müller framhåller att Stora Turismpriset
har varit och är ett viktigt verktyg för att öka kunskapen om turism i hela landet. När regionerna
nominerar var sin verksamhet aktiveras turismorganisationerna i området och det bidrar till intresse, samverkan och helhetssyn, både hos allmänhet och beslutsfattare. Turism blir en angelägenhet

för fler när seriösa och nytänkande satsningar
lyfts fram i ljuset och premieras. Han gläds åt att
de regionala nomineringarna och den nationella
prisutdelningen har fått större uppmärksamhet på
senare år.
– När jag tittar på listan tycker jag att Stiftelsen
har lyckats pricka in mycket bra pristagare under
25 år. Det är inte bara stora aktörer utan också
små företag. Det inspirerar många.
Från sin tid i styrelsen vet han att den spridningen av pristagare är strategisk och medveten.
– Med Stora Turismpriset vill Stiftelsen spegla
hela turismen, och det är bra. Det är en sammansatt näring där både små och stora behövs och där
verksamheters olika karaktär kompletterar varandra i en upplevelse, säger Dieter Müller.
ÖKAD FORSKNING är en huvudfråga för Dieter
Müller, det finns så mycket att utforska om turism
inom en rad olika discipliner.
– I den här näringen möts många av samhällets
utmaningar.
Mycket av den turismforskning som bedrivs
handlar om motiv för turisterna och om hur man
anpassar samhället till turism. Men turism är också
intressant i många andra aspekter av människors
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liv, även helt privata, menar Dieter Müller.
– Tänk efter, vilka stora utgifter har man under
året? Resan är den största för många, den spelar
stor roll. Resandet är ett familjeprojekt och beslutet inför sommaren kanske tas redan vid jul. Det
blir allt viktigare i privatekonomin.
– Sedan finns den symboliska konsumtionen
också, den är intressant att studera. Resan uttrycker vem man är och det har sociala medier ytterligare stimulerat.
Dieter Müller berättar om ett tillfälle när han
blev särskilt medveten om resans symboliska
funktion. Han har på valsafari i Kanada och såg

en medpassagerare ta en selfie med valen i bakgrunden.
– Det blev så tydligt just där och då. När vi
äntligen fick se en val vände hon sig bort från det
hon rest dit för att se, för att kunna berätta om det
med en selfie. Jag säger inte att det är fel, bara att
det är intressant. Det understryker den symboliska
funktionen med att resa.
Det finns många sorters resor. Ibland är det
svårt att isolera vad som är turism. Man kanske
inte betraktar sig som turist när man åker till
Stockholm och konsumerar och lever som lokalbefolkningen, men Dieter Müller menar att det

”Den kunskap som finns i Sverige om hur man tar ansvar
för naturen och nyttjar den med respekt sprids med hjälp
av naturturism. Det är också en aspekt av hållbarhet.”
Cecilia Schelin Seidegård, landshövding Gotlands län samt ordförande
i Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism
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inte spelar någon roll för den som driver ett företag och får betalt.
– Definitionen är rätt ointressant. Det pågår en
slags turismifiering av vardagen, vi reser så mycket
mer idag än för 25 år sedan och det är allt fler
människor i världen som reser, för många olika
syften. I går var jag med i panelen i en debatt om
internationalisering av turismen i Arktis. Turism
handlar om hela världen och hela vardagen idag,
säger Dieter Müller.
I SKENET AV klimatförändringarna är resandet
självklart inte bara positivt och det är viktiga forsknings- och utvecklingsfrågor för turismens tillväxt.
Hur ställer man om till mer hållbar tillväxt?
– Det handlar om tekniska lösningar men kanske också om att vi behöver regionalisera vårt resande. Vad behövs då för att näringen ska kunna
fortsätta leverera samhällsnytta och tillväxt, frågar
Dieter Müller.
Det förväntas nämligen mycket av turismnäringen, inte minst att den ska skapa arbetstillfällen
och bidra till integration. Men mellan de årliga
statistikredovisningarna lever den en undanskymd
tillvaro, tycker Dieter Müller. Många pratar om
vikten av turism men när det kommer till kritan
är det mer än ord som behövs.
– Turism är ett omfattande samhällsfenomen
som behöver förstås, både positivt och negativt.
Hur ska vi lösa problem och förvalta värden? Vi
behöver se de stora dragen, inte bara detaljer.
Turismens position som näringsgren har flyttats

framåt sedan 1990-talet, den betraktas mer seriöst. Men Dieter Müller tycker ändå att det i samhällsplanering och prioriteringar finns en bild av
att turism är lätt. De som fattar beslut som påverkar turismnäringen behöver bättre kunskap om
hur näringen är organiserad, hur komplext marknaden fungerar och om den globala kontext som
företagen verkar i.
– Det räcker inte med symbolpolitik och lönebidragsfinansierad arbetskraft. Det behövs mer.
Dieter Müller förtydligar vad han menar. Ju mer
i periferin ett besöksmål ligger desto mer måste resan dit verkligen vara värd priset och besväret. Det
är helheten som skapar upplevelsen och kraven
på kvalitet är skyhöga. Det behövs kaféer, restauranger, butiker, hotell, samhällsservice och mycket
annat. Helhetsbetyget drabbas om inte kvaliteten
är bra nog i delarna. Och dessutom: platser som är
populära bland turister är populära även för boende. Och vice versa. Turism förändrar och skapar
platser, de som bor där får ökat kommersiellt utbud och turismen kan bidra till utveckling.
– Stora Turismpriset belyser riktigt bra attraktioner men för att åstadkomma hög kvalitet i upplevelsen krävs det många fler bitar som håller
samma höga klass. En företagare kan inte dra det
lasset, utan helheten är en utmaning för destinationsutvecklare. Det är en fråga för hela samhället,
speciellt utanför storstadsområdena. Glesbygdsproblematik drabbar även turismnäringen och
den kombinationen behöver analyseras och förstås
bättre, säger Dieter Müller.
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INTERVJU

HENRIK WESTER
– TURISMCHEF VÄSTMANLAND TURISM

REGION VÄSTMANLAND arbetar för en hållbar
tillväxt av länets besöksnäring där den tematiska
utvecklingen av naturturismen är särskilt viktig.
Turismföretagen deltar i den regionala turismorganisationens arbete enligt en utvecklingsprocess
på olika nivåer. Genom utvecklingsprocessen får
företagen stöd i exempelvis kvalitets- och hållbarhetsutveckling, internationalisering och handledning i digitala kanaler. Exponering i regionens
digitala kanaler och deltagande i visningsresor för
media är också en del av erbjudandet.
– Vi jobbar med den globala resenären som
målgrupp. De är resvana och på jakt efter nya upplevelser och väljer gärna miljövänliga upplevelser,
boenden och transporter, säger Henrik Wester som
är turismchef i Västmanland Turism – en del av
Region Västmanland.
HENRIK WESTER BETONAR att besöksnäringen är en ny basnäring. Det ställer nya krav och förväntningar både på enskilda turismverksamheter
och på de organisationer som påverkar näringens
möjligheter till hållbar utveckling. Ett exempel på
detta är de organisationer och myndigheter som
förvaltar naturskyddade områden.
– För några år sedan hävdes förbudet mot kom-
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mersiell verksamhet i landets nationalparker vilket
skapar nya möjligheter för turismföretag att tillgängliggöra svensk natur för sina gäster, men det
kan samtidigt skapa nya problem om aktiviteterna inte bedrivs på ett hållbart sätt. Därför behövs
tydliga riktlinjer för hur kommersiell verksamhet
bedrivs i skyddad natur och andra platser där det
finns markägare som berörs av verksamheten, säger Henrik Wester.
Den information som ges om skyddade naturområden är ofta allmänt hållen och riktar sig inte

till specifika målgrupper. Henrik Wester menar att
det ofta saknas information om de verksamheter
som erbjuder guidning, boende och annan service
till besökare.
– Det innebär att besökarna inte stimuleras
till att stanna längre eller att använda den service
som erbjuds. Därmed missar man möjligheter att
främja lokal ekonomi och nå målgrupper som inte
kan eller vill besöka områdena på egen hand.
Henrik Wester säger att de förvaltande organisationerna behöver ta fram samverkansmodeller

för de skyddade områdena tillsammans med berörda turismverksamheter och lokalbefolkningen. Det
skulle skapa förutsättningar för en hållbar utveckling till nytta för naturskyddet, lokalsamhället, besökaren och landets besöksnäring.
– Det ligger i allas intresse att på olika sätt tillgängliggöra landets natur på ett hållbart sätt. Om
fler besökare upplever vår natur och kultur tillsammans med professionella guider gynnar det alla parter. Enkla och tydliga samverkansmodeller mellan
berörda parter är en förutsättning för att uppnå detta.
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STORA TURISMPRISET
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STORA TURISMPRISET DELAS UT en gång per år till turismverksamheter som genom föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och/eller hållbarhet har bidragit till att utveckla
turismen i Sverige. Stiftelsen vill med Stora Turismpriset lyfta fram
förebilder inom turismsektorn och främja ökade kunskaper inom
näringen.
Prissumma till vinnaren är 100 000 kr, och ska användas till kunskapsfrämjande insats. De regionalt nominerade kandidaterna får en
belöning på 10 000 kr vardera att använda till kunskapsfrämjande
insats.

”Stora Turismpriset har
varit och är ett viktigt verktyg för att öka kunskapen
om turism i hela landet.
Turism blir en angelägenhet för fler när seriösa och
nytänkande satsningar
lyfts fram i ljuset och
premieras.”
Dieter Müller, professor i kulturgeografi, Umeå universitet
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NOMINERINGSFÖRFARANDET har varit föremål för diskussion
och utveckling i Stiftelsen genom åren. Styrelsen har arbetat för att
skapa ett ökat engagemang i hela landet, och under senare år har
nomineringen skett regionalt. Stora Turismprisets jubileumsår 2018
är historiskt inte bara för att det är 25:e gången som priset delas ut,
utan även för att den regionala förankringen är särskilt bred. Det är
första gången som det har kommit in nomineringar från alla regioner
i landet. Det är ett tecken på att priset har fyllt och fortfarande fyller en funktion för att både sprida intresse och kunskap om besöksnäringen och att synliggöra och uppmuntra de aktörer som bygger
upp den.
BREDDEN BLAND PRISTAGARNA genom åren är en medveten
strategi från Stiftelsens styrelse för att belysa komplexiteten i näringen. Pristagarna är en blandning av privata och offentliga verksamheter, små och stora, nya och gamla, boenden och upplevelser, kultur
och nöje. Att uppmärksamma en så mångfasetterad skara synliggör
goda exempel och ger uppmuntran och framtidstro till dem som utvecklar idéer ideellt, som företagare eller anställd.

En attraktion av hög kvalitet kan inte leva ensam, det behövs ett
sammanhang där även andra delar håller samma höga kvalitet för att
åstadkomma en totalupplevelse för besökaren. Särskilt utanför storstadsområdena är det en utmaning. För besökaren behöver tiden och
kostnaden för resan ofta motiveras av flera tjänster och produkter,
inte bara en enskild attraktion. För eldsjälar och idébärare behövs
därför sammanhang, nätverk och samhällsservice som ger en bra grogrund för dem som företagare eller anställda. Många vinnare av Stora
turismpriset är bra exempel på att kompletterande verksamheter gör
varandra mer attraktiva. Många pristagare gör det möjligt för fler i
sin region att starta företag, att locka besökare och vidareutveckla
sina koncept.

”Stora Turismpriset betydde mycket för oss. Det var
en kvalitetsstämpel och en
bekräftelse på att vi hade
gjort rätt. Det kändes som
en utmärkelse som förpliktar och det är bra.”
Britta Jonsson-Lindvall, grundare,
Treehotel

FÖR 25 ÅR SEDAN var behovet stort av att lyfta turismnäringen

och rikta ljuset mot de verksamheter som bedrivs där. ”Det fanns ju
knappt som en näringsgren då”, säger Britmari Brax som var en av två
pristagare när priset gjorde premiär 1994. Synen har förändrats och
nu är turism och besöksnäring en näring som räknas in bland de
viktiga och stora. Det är en ny basnäring.
Priset har varit bestående och haft samma anda i kriterierna under
sina 25 år, under en tid när mycket annat i och kring besöksnäringen har genomgått stora förändringar. Priset lyfter både nya, djärva
satsningar och långvarigt, framgångsrikt arbete. I en så sammansatt
näring som besöksnäringen behövs både små och stora aktörer, och
en mångfald av erbjudanden. Besöksnäringen är ett komplext system
och de 25 årens pristagare är viktiga delar i det systemet.
Utdelningen av Stora Turismpriset får allt större uppmärksamhet
i takt med att näringen växer i betydelse och de många nomineringarna gör priset till en angelägenhet för hela landet.
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KRITERIER

De nominerade kan vara företag, organisationer eller institutioner som på ett föredömligt sätt har bidragit till att utveckla
turismen i Sverige. De ska ha gjort kvalitativa, betydande och
bestående insatser samt visat resultat under en längre period
och fortfarande vara verksamma.
Inriktningen för prisets kriterier har varit stabilt sedan start,
de nu gällande beslutades 2010. Turismansvariga i regionerna
leder arbetet med att nominera regionens kandidat som utmärker sig inom områdena nedan:
• Nytänkande och innovativt arbetssätt
• Internationaliseringsgrad
• Nätverk och samverkan för stärkt destination
• Samverkan med forskning och utbildning
• Kunskaps- och erfarenhetsspridning
• Hållbarhet ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv
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NOMINERING TILL
STORA TURISMPRISET
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NOMINERINGSFÖRFARANDET HAR SETT OLIKA UT
GENOM ÅREN. VARJE REGION VÄLJER SJÄLV OM OCH HUR
DE SKA UTSE EN NOMINERAD TILL STORA TURISMPRISET.
STIFTELSEN FRÅGADE REGIONERNA I LANDET:

"HUR GÖR NI HOS ER
NÄR NI NOMINERAR TILL
STORA TURISMPRISET?"
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REGION BLEKINGE
Regionala företrädare utser kandidaten utifrån
vad företag inom besöksnäringen i Blekinge har
gjort för att utveckla sitt företag inom områden
som nya investeringar, marknadsföring, värdskap,
mångfald, hållbarhet m.m.
LEIF WICTORÉN | länsturismchef

REGION DALARNA
Alla Dalarnas 15 kommuner har varsin affärsutvecklare. De har fått komma med förslag till Visit
Dalarna på verksamheter som därefter kontaktats
och, om företagen är intresserade, fått fylla i en ansökan. Därefter har en jury utsett den nominerade.
LOTTA MAGNUSSON | chef strategisk utveckling, Visit
Dalarna

REGION GOTLAND
Region Gotland som har huvudansvar för nomineringen satte ihop en nomineringsgrupp bestående
av besöksnäringsstrateg och attraktionskraftsstrateg från Region Gotland samt en representant från
Gotlands Förenade Besöksnäring. Med kriterierna
i nomineringsunderlaget som grund utsåg gruppen
sedan en vinnande kandidat. 2017 års nominerade kandidat var inbjuden till nomineringsgruppen
men hade förhinder. 2018 års nominerade har
redan blivit inbjuden till att delta vid nästa års
nomineringsarbete.
KARIN WINSNES | besöksnäringsstrateg

REGION GÄVLEBORG
Här i Gävleborg har vi haft lite olika nomineringsförfaranden under åren. Det vanligaste har varit
utskick med erbjudande att nominera kandidater
till mig. Jag har då valt ut besöksmålet/företaget/
organisationen som fått flest nomineringar. På senare år har jag istället scannat regionen på lämpliga
företag som ligger i linje med kriterierna – valt ut
några stycken och sedan diskuterat internt för att
komma fram till vem som ska nomineras.
LENA LEJERSTRÖM | näringslivsstrateg besöksnäring

REGION HALLAND
I Halland har vi en styrgrupp bestående av destinationschefer för sex kommuner samt regionens
besöksnäringsavdelning. Alla, både kommunerna
och regionen, har möjlighet att göra en nominering och därefter sker röstning mellan förslagen.
Som kommun kan man inte rösta på eget förslag.
JONAS OLSSON | projektledare, Näringslivsavdelningen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Vi har en jury bestående av representanter från
ETOUR (Turismforskningen vid Mittuniversitetet
här i Östersund), Visita Norrland och från oss vid
Jämtland Härjedalen Turism. Vi tar fram tre finalister till Sveriges största företagsgala, Guldgalan, i
Östersund. Den som blir Årets Turismföretagare
är sedan även vår kandidat till följande års Stora
Turismpriset och får även delta i juryn inför kommande års Årets Turismföretagare.
ANNE ADSTEN | tourism developer
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JÖNKÖPINGS LÄN
Vi går ut i länet och ber om nomineringar till
priset. När alla nomineringar är inne förbereder Smålands Turism ansökningarna och det är
Smålands Turism styrelse som fattar beslut om
vinnare. Alla kommuner är representerade i styrelsen och på så sätt finns en regional bredd. Därefter
så delges vinnaren och får priset på den festliga
Jönköpings Galan.
HELENE BERG | vd, Smålands Turism

REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN
I Kalmar län är det de tolv kommunerna som får
nominera var sin kandidat. Röstning sker sedan
bland kommunerna och destinationernas turismansvariga, där Regionförbundet i Kalmar län har
utslagsröst.
KARIN EKEBJÄR | turismsamordnare

REGION KRONOBERG
Näringslivsansvariga i länets kommuner tillsammans med Almi och Destination Småland nominerar kandidater. En jury bestående av kommunrepresentanter, Destination Smålands ordförande
samt representanter från Almi och Destination
Småland utser årets kandidat till Stora Turismpriset.
OSKAR WIJK | tf. vd, Destination Småland
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REGION NORRBOTTEN
Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad samverkansplattform för besöksnäringen i destinationen Swedish Lapland. Nomineringsförfarandet hos oss består av att vi ber de
lokala destinationerna att nominera sin kandidat
från Norrbotten (Sorsele och Skellefteå, som också
är en del av destinationen Swedish Lapland kontaktar Visit Västerbotten). Därefter utser Swedish
Lapland Visitors Boards ledningsgrupp den kandidat som nomineras till Stora Turismpriset.
CAMILLA BONDAREVA | destination strategist, Swedish
Lapland Visitors Board

REGION SKÅNE
Vi testade ett nytt upplägg i år. Förra året utsåg vi
en jury som tog emot förslag från kommunerna,
och sammanträdde för att ta fram Skånes kandidat. I år gick vi ut brett i vårt nyhetsbrev i våras
och bad om förslag på kandidater. Bland dessa
valde vi ut fyra kandidater som presenterades, och
som sedan vem som helst fick rösta på. 600 personer var med och röstade.
SARA BRYNSKOG | kommunikationschef, Tourism in
Skåne

STOCKHOLMS LÄN
För Stockholms län har Visit Stockholm och
Länsstyrelsen enats om att arbeta med kandidatinsamling under en viss tid, gjort research på slutliga
kandidater och sedan tagit beslut utifrån en dialog
i Visit Stockholms ledningsgrupp. Vi tittar på att
ändra förfarande till 2019.
CAROLINE STRAND | acting CEO, Visit Stockholm

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND
Den nominerade tas fram av de kommunala turismansvariga i plenum.

REGION VÄRMLAND
Vi delar ut Värmlands Turismpris varje år i november, det läggs ner ett digert arbete på att få fram
kandidater och alla är välkomna att nominera.
Bland de nominerade väljs dels en vinnare av
Värmlands Turismpris och dels en nominerad
till Stora Turismpriset. Ibland är det samma och
ibland olika verksamheter. Juryn består av Visit
Värmlands styrelse. De utgår från Stora Turismprisets kriterier och gör en bedömning genom att
”betygsätta”.
MIA LANDIN | vd, Visit Värmland

OLA LINDGREN NILSSON | vd, Stua

REGION UPPSALA
Region Uppsala lyfter frågan i ”Nätverket för destinationsutveckling i Uppsala län”, där samtliga
länets kommuner, destinationsbolag och regionala
aktörer ingår. Alla får möjlighet att inkomma med
sina förslag inför nomineringen, därefter sker det
slutliga urvalet av besöksnäringsansvarig strateg
hos Region Uppsala som väljer den kandidat som
bäst överensstämmer med ställda kriterier.
KARIN SÖDERGREN | regional destinationsutvecklare

REGION VÄSTMANLAND
Vi uppmanar turism-/näringslivsansvariga i kommunerna och turismaktörerna att lämna in förslag. De inlämnade förslagen hanteras och länets
kandidat tas fram internt.
HENRIK WESTER | turismchef i Västmanland Turism – en
del av Region Västmanland

REGION VÄSTERBOTTEN
Vi tillfrågar våra destinationsbolag om de vill
nominera någon kandidat och ställer även frågan
i vårt nyhetsbrev. Utifrån de namn vi får in så går
vi på Region Västerbotten Turism igenom underlaget och ser vem som bäst motsvarar kriterierna
till Stora Turismpriset. Utifrån det gör vi vårt val
och utser en kandidat för Västerbotten.
ANNIKA SANDSTRÖM | regionturismchef
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REGION VÄSTERNORRLAND
Region Västernorrland utser tre nominerade tillsammans med en jury bestående av länets destinationer. Tillsammans med de nominerade tar vi
fram filmer där de får berätta om sin verksamhet.
Dessa filmer används senare i samband med den
publika omröstning där länets invånare korar en
regional segrare, som blir vår nominering till Stora
Turismpriset.

REGION ÖREBRO LÄN
Vi har träffats med en grupp turismchefer som
representerar våra olika kommuner. De har fått
nominera företag från sina destinationer/kommuner och sedan diskuterade vi utifrån kriterierna
vilket företag som passade bäst. Vi var eniga om
vårt val.
KATARINA RÖNNBACKA-NYBÄCK | utvecklingsledare
turism

PETER SAGEBRO | samordnare, Tillväxtverksamhet

REGION VÄSTRA GÖTALAND
I Västsverige utses nominerad av ledningsgruppen
för den regionala turistorganisationen, Turistrådet
Västsverige AB. Nomineringen baseras på kategoriseringssystemet Sverige-Norden-Världen och på
Turistrådets urval av prioriterade reseanledningar
inom mat, natur och kultur. Den verksamhet på
världsnivå som bäst uppfyller Stora Turismprisets
kriterier för nominering utses.
FREDRIK LINDÉN | vd, Turistrådet Västsverige

86

REGION ÖSTERGÖTLAND
I Östergötland sätter vi oss tillsammans på Visit
Östergötland och pratar om vilka aktörer vi vill
nominera med utgångspunkt i de kriterier som
tillhandahålls av Tillväxtverket. Sedan skriver en
av oss dokumentet och så bollar vi det innan det
skickas.
SUSANNE FREDRIKSSON | enhetschef, Visit
Östergötland

25 ÅRS PRISTAGARE
OCH MOTIVERINGAR
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1994

BRITMARI BRAX, REDERI AB GÖTA KANAL.
YNGVE BERGQVIST, JUKKAS AB OCH
ISHOTELLET
BRITMARI BRAX

Britmarie Brax 1986 köpte ut Rederi AB Göta Kanal ur familjeföre’’tagetNärThunrederierna
var rederiet ganska nedgånget, underhållet av de tre båtar-

na eftersatt och passagerarsiffrorna vikande.
Genom omfattande omstruktureringar, renoveringar och satsningar på marknadsföring har Britmarie Brax förvandlat kanalturerna till en av landets stora internationella sevärdheter, med 60 procent utländska passagerare. Dessa stannar
genomsnittligt elva dagar i landet i samband med färden utmed Göta Kanal och
åstadkommer, med ett genomsnittligt dygnsutlägg på 1 500 kr, ett årligt penningflöde från utlandet på 23 miljoner kronor.’’
YNGVE BERGQVIST

’’  

Yngve Bergqvist har genom att utnyttja lokala förutsättningar byggt upp en
turismindustri som är vida känd utanför landets gränser. Hälften av de 85 000 årsgästerna är utländska och kommer främst från Tyskland, Storbritannien, Frankrike
och Japan. Man erbjuder äkta svenska äventyr i form av bl a hundspann, forsränning, helikopterfärder, fiske, hotellövernattningar i igloo och nu senast det spektakulära Artic Hall. Principen i Jukkasjärvi att uppmuntra kreativitet och stödja
traktens befolkning att starta egna företag och bli underleverantörer har givit ett
starkt stöd till turismen i bygden och runtom i Norrbotten.’’
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1995

VASAMUSEET

’’internationell sevärdhet av högsta klass.

VASAMUSEET HAR UNDER DRYGT TRE DECENNIER utvecklats till en

Bland Skandinaviens alla museer intar Vasamuseet en tätposition vad gäller
antalet utländska besökare: hälften av de cirka 800 000 årliga besökarna kommer från utlandet. Genom en föredömlig samverkan mellan föregången tid och
modern svensk arkitektur och utställningsteknik lyckas man levandegöra Sveriges
tidiga 1600-tal för sin stora utländska publik. Museet framstår också som en lysande förebild i sitt målmedvetna och professionella arbete med marknadsföring
såväl nationellt som internationellt.’’

www.vasamuseet.se

1996

MEDELTIDSVECKAN PÅ GOTLAND
på hur en
’’lönsam turistprodukt växer fram när kultur- och turistnäringen samverkar
för att
MEDELTIDSVECKAN ÄR ETT FÖREDÖMLIGT EXEMPEL

utveckla en bygd.
Arrangörerna har lyckats fånga och utveckla Visbys regionala och historiska
profil i ett välbesökt och välkänt evenemang med en mängd kulturella inslag som
engagerar lokalbefolkningen och lockar stora skaror av turister från såväl Sverige
som utlandet.
Medeltidsveckan utgår från Visbys och Gotlands naturliga förutsättningar och
kulturarv. Avgörande för Medeltidsveckans bärkraft och stabilitet är att evenemanget fått växa fram på sina egna villkor och att initiativet kommer från gräsrotsnivå.
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Med en omsättning på 25 miljoner kronor är de ekonomiska effekterna för det
gotländska samhället betydande. Man beräknar att Medeltidsveckan varje år genererar 25 000 extra besökare till Gotland och genom att alltid förlägga evenemanget till augusti har den gotländska högsäsongen kunnat förlängas med en vecka.’’
www.medeltidsveckan.com

1997

TURISM I GLASRIKET
från 15 glasbruk, fyra kommuner
’’och två län har Glasriket lyckats skapa en tydligare
turistisk profil för området
GENOM ATT SAMORDNA RESURSER

och för Sverige.
Glasriket har genom samordningen lyckats med att kontinuerligt bearbeta de
marknader man valt. Nya produkter har kunnat utvecklas som t. ex. hyttsill och
kvällsaktiviteter med mat, musik och glasblåsning samt Musik i Glasriket.
Samarbetet har givit goda resultat i form av ökat resande och ökad omsättning
i boende, handel och restauranger. Glasriket är i dag ett av de största helårsöppna turistmålen i landet. 700 000 - 800 000 personer besöker bruken årligen och
25-30 procent av besökarna kommer från utlandet. Samarbetet har också resulterat i att bruksorterna fått arbetstillfällen och att den gamla industrikulturen kan
bevaras.
Turism i Glasriket har genom dessa föredömliga insatser bidragit till att utveckla svensk turism och tilldelas därför Stora Turismpriset 1997.’’

www.glasriket.se
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1998

LISEBERG

’’

LISEBERG ÄR EN AV SVERIGES FRÄMSTA turistattraktioner. Genom
målmedvetna satsningar på arkitektonisk och florala utsmyckningar, spektakulära åkattraktioner samt ett brett underhållningsutbud har Liseberg utvecklats
till att bli Nordens marknadsledande nöjespark.
Få andra turistanläggningar skapar större turistflöden än Liseberg. Denna
storslagna nöjespark svarar i dag ensam för en tiondel av turismen till Göteborg.
Under 1997 hade Liseberg tre miljoner besökare varav två miljoner var inresta
från övriga Sverige eller andra länder. Över hälften av dessa besökare hade
Liseberg som främsta mål för sin resa.
Liseberg har betydande internationell attraktionskraft. Parkens omkring
200 000 utländska besökare 1997 spenderade minst 200 miljoner kronor under
sin vistelse i Sverige.
Som motor i den turistiska utvecklingen i Göteborgsregionen har Liseberg
spelat en viktig roll alltsedan starten för 75 år sedan. Liseberg utgör i dag en
väsentlig del av Göteborgs centrala och mycket attraktiva evenemangsstråk som
också består av Svenska Mässan, Ullevi och Scandinavium.
Med sitt välutvecklade service-, säkerhets- och kvalitetskoncept är Liseberg
ett föredöme för andra parker och turistanläggningar i Sverige.
När nu Liseberg jubilerar med att fylla 75 år är det en glädje för stiftelsen att
tilldela parken Stora Turismpriset 1998.’’
www.liseberg.se
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1999

DALHALLA

’’

DALHALLA I RÄTTVIK tilldelas Stora Turismpriset 1999, för föredömliga
insatser som bidragit till att utveckla turismen i Sverige.
När kalkbrytningen upphörde år 1990 i Draggängarna några kilometer norr
om Rättvik var det många arbetstillfällen som försvann från bygden. Detta gamla
kalkbrott skulle liksom andra kalkbrott i trakten fyllas med vatten och ligga där
som en sjö i skogen. Om inte Margareta Dellefors – med förflutet inom operan
och musikradion – sett möjligheterna att i det nedlagda kalkbrottet skapa en
opera- och musikarena med en unik akustik.
Arenan gavs namnet Dalhalla. Idag – när verksamheten är inne på sitt sjätte
år – har anläggningen utvecklats till en nationell attraktion som också väckt betydande internationell uppmärksamhet. Dalhalla har utvecklats till en fascinerande
festspels- och musikarena som både publik och artister uppskattar och söker sig
till.
Dalhalla lockar inte bara besök vid konserttillfällen, den har också blivit ett
stort besöksmål i övrigt. Med sina 45 000 konsertbesökare och 20 000 besökare
vid guidade visningar 1998 har Dalhalla på några år blivit en av de större turistattraktionerna i Dalarna.
Dalhalla är ett föredömligt exempel på hur man genom kreativitet och målmedvetenhet har lyckats omvandla en förbrukad industrimiljö till en nyskapande
kulturturistisk attraktion av mycket hög kvalitet.’’
www.dalhalla.se
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2000

JAMTLI HISTORIELAND

’’

TURISM ÄR EN FRAMTIDSNÄRING som erbjuder identitet, kunskap,
upplevelser och möten mellan människor. Jamtli historieland har genom målmedvetet och inspirerat arbete utvecklats från ett traditionellt friluftsmuseum till
en stor attraktion och ett viktigt regionalt, nationellt och internationellt föredöme vad gäller kvalitet och utveckling av ett resmål.
Jamtli historieland representerar förnyelse av den levande museikonsten där
särskilt inriktningen mot barnfamiljer, barn och ungdom imponerar. Museet aktiverar och inspirerar sina besökare på ett sätt som gör det till ett viktigt besöksmål
långt utanför sin hemvist. Det är en viktig attraktion för Sverige.
Jamtli historieland har, som en del av Jämtlands läns museum, med engagemang och förmåga utvecklats till det ledande kulturella besöksmålet i Norrland.
1999 hade museet 190 000 besökare. Museet omsatte 30 miljoner kronor och
representerar 40-50 helårsverken. De ekonomiska effekterna i regionen är väsentligt större.
Jamtli är viktigt i turistnäringens lokala och regionala samarbete. Jamtli engagerar sin bygd och sina besökare.’’
www.jamtli.com

2001

SVERIGES CAMPINGVÄRDARS RIKSFÖRBUND

’’

SVERIGES CAMPINGVÄRDARS RIKSFÖRBUND, SCR, har genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete lett svensk campingnäring till en stark utveckling
vad gäller kvalitets- och säkerhetsarbetet, miljöarbetet, produkt och marknads-
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föring. Svensk campingnäring har därigenom haft en god tillväxt i ekonomi och i
volym under lång tid – en utveckling som befästs det senaste decenniet.
Camping är en utpräglad småföretagsbransch. Som näringsgren har den särskilt stor betydelse i många orter och regioner där arbetsmarknaden i övrigt har
stora problem. Många småföretagare har inte möjlighet att själv utveckla sitt företag utan tillgång till infrastruktur och system som hålls samman i ett större perspektiv.
SCR:s målmedvetna arbete har ställt till företagens förfogande Svenskt
Campingkort, klassificeringssystemet Svensk Campingstandard, nationell och
internationell marknadsföring, samt kunskap om camping och campingnäring
utifrån statistik och erfarenheter. Det är ett arbete som vinner respekt och bildar
norm också i det internationella campingsamarbetet och för svensk turismnäring
i stort.’’
www.scr.se

2002

ÖLANDS SKÖRDEFEST
för att återuppliva det ur’’gamla Mickelsmässfirandet. Ett systematiskt och målmedvetet
arbete under de
ÖLANDS SKÖRDEFEST HAR UTVECKLATS

senaste åren har skapat ett högklassigt evenemang som visar upp Ölands många
kulinariska och kulturella sidor. En bred förankring hos den bofasta befolkningen, ett utvecklat samarbete med lokalt näringsliv, kulturliv och med forskning
och högre utbildning garanterar fortsatta framgångar.
Ölands Skördefest är ett föredöme för den som med ett nytt initiativ vill
utveckla turism utanför traditionell säsong. Vägverkets statistik visar att trafikmängden över Ölandsbron under det färgsprakande veckoslutet i månadsskiftet september/oktober är jämförbart med midsommarhelgen. Skördefesten har
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därmed blivit en stor ekonomisk framgång för öländska näringar som restauranger, boendeanläggningar, butiker och jordbruk.
Konstnatten, som ingår i programmet, lockar ut cirka hundratusen besökare i
höstmörkret. För rese- och turistindustrin och för Öland tillhör Skördefesten det
bästa som hänt sedan Ölandsbrons tillkomst.’’
www.skordefest.nu

2003

I ARNS FOTSPÅR VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM

’’Västergötlands museum för "I Arns fotspår". Jan
STORA TURISMPRISET GÅR TILL

Guillou och Anja Praesto,

• Jan Guillou har med sina romaner om Arn Magnusson inspirerat till denna
turistiska upplevelse.
• Anja Praesto, Västergötlands museum har som entreprenör på ett skickligt sätt
förverkligat och utvecklat idén "I Arns fotspår".
Sedan 1999 har aktiviteterna kring Arn utvecklats till att innefatta utställningar,
Arn-helger, guidade turer och kurser där teori och upplevelser blandas.
Begreppet kulturturism har här fått en reell innebörd. Antalet besökare vid
de historiska platserna och antal gäster hos de lokala näringsidkarna har genom
"Arn-turismen" ökat mycket kraftigt. Det har tydliggjort kraften i historien och
kulturbygden som bärande innehåll i ett turistiskt utbud som inte enbart är tidsbegränsat till sommaren.’’
www.skaramus.se
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2004

SKISTAR AB
och strategisk expansion
’’format ett antal fjällanläggningar till en ledande vinterturismprodukt
i Sverige.
SKISTAR AB HAR GENOM EN INNOVATIV

SkiStars målmedvetenhet och uthållighet har skapat förutsättningar för en utveckling till ett stort och stabilt företag med väl genomarbetade vinterupplevelser
och närhet till sina gäster.
SkiStars kärnverksamhet består av alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum, där logiförmedling, skidskola och skiduthyrning väl kompletterar
kärnverksamheten. På ett flertal orter, med olika profil, arbetar SkiStar på att
möta kundkategoriernas olika krav och önskemål.
SkiStar har långsiktigt arbetat med att tydliggöra och stärka sina varumärken.
Med visionen att skapa minnesvärda upplevelser som den ledande operatören av
europeiska alpindestinationer, samt med målet att vara ledande inom koncept,
helhetssyn och utveckling, visar SkiStar vägen mot de stora och starka turistföretag som Sverige så väl behöver.’’

www.skistar.com

2005

GÖTEBORG
och genom en långsiktig stra’’tegi utvecklat staden som mötesplats och upplevelsearena.
GÖTEBORG HAR MED VISION, FANTASI

Stor medvetenhet om den externa såväl som den interna designens betydelse
har styrt utformning och placering av besöksmålets olika attraktioner.
Till upplevelsearenorna har staden attraherat stora nationella och internationella evenemang inom områden som kultur, idrott, politik och forskning.
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Göteborg har genom ett nära och förtroendefullt samspel mellan näringsliv
och offentlig förvaltning och genom kvalitativa produkter och helhetslösningar metodiskt visat vägen till en positiv ekonomisk utveckling.’’
www.goteborg.com

2006

SVENSKA EKOTURISMFÖRENINGENS
KVALITETSMÄRKNING NATURENS BÄSTA

’’

NATURENS BÄSTA VISAR VÄGEN TILL RESEUPPLEVELSER av hög
kvalitet, kombinerade med ett bra ekonomiskt företagande med vård av natur,
kultur och sociala värden i den lokala miljön.
Naturens Bästa samlar ett växande antal, små som stora, naturupplevelsearrangörer. Arrangörerna har genom Naturens Bästa getts möjlighet att vidareförädla, miljöanpassa och kvalitetssäkra sin verksamhet.
Naturens Bästa, som visar på hög kvalitet och ansvarsfull upplevelseturism
i naturen, har trätt fram som starkt profilskapande för marknadsföringen av
Sverigeturismen i utlandet.
Kvalitetsmärkningen Naturens Bästa är ett gott exempel på ett samarbete
där utvecklingsarbetet förts mellan resenäringen, markägar- och naturskyddsintressen, företag, ideella organisationer, myndigheter och institutioner – under
ledning av Ekoturismföreningen.’’
www.ekoturism.org/naturensbasta
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2007

WIJ TRÄDGÅRDAR

’’sinnlig helhetsupplevelse där

WIJ TRÄDGÅRDAR HAR GENOM INNOVATIV KRAFT utvecklat en

-

ögat fångar konsten i trädgårdar och utställningar,
örat ljudet av vindens sus i lövverket och musiken i musikevenemangen,
näsan doften från 200 rosor och
munnen smaken och känseln av njutningsfyllda måltider från trädgårdsköket.

Wij Trädgårdar belönas också för nytänkande i företagandet där turism kombineras med utbildning och friskvård, som på ett fruktbart sätt förmedlas till besökare
och kursdeltagare.
Wij Trädgårdar har blivit en förebild och en plats för sinnlig harmoni i Norden
som väl uppfyller Stora Turismprisets tema år 2007 ”Den goda upplevelsen i
turistföretagandet".’’
www.wij.se

2008

KOLMÅRDENS DJURPARK
till en turistattraktion som under många år
’’har bidragit till spännande möten2008medgårstort
och smått i vått och torrt. Kolmårdens
STORA TURISMPRISET

Djurpark är en turistattraktion som med lång tradition, kvalitet och hållbarhet i
företagande, bidrar till lärorika upplevelser med djur och natur i fokus.
Genom innovation i kombination med strategiska investeringar medverkar
företaget till en positiv utveckling i regionen, såväl som till en rikare svensk turistnäring. Företaget attraherar genom sin verksamhet och sitt engagemang för djurens
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villkor såväl svenska som europeiska besökare och internationella kontakter inom
forskarsamhället.
Kolmården har genom föredömliga insatser och kontinuerlig utveckling blivit
mer än en djurpark.
Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism belönar därför Kolmårdens
Djurpark med Stora Turismpriset 2008.’’
www.kolmarden.com

2009

YSTAD KOMMUN
för sin framgångs’’rika och målmedvetna satsning på att utveckla en särskild turistprodukt.
VINNAREN TILLDELAS I ÅR STORA TURISMPRISET

Vinnaren har lyckats förena föredömliga insatser i nytänkande såväl vad gäller
internationalisering som kvalitet. Dessutom har den starka lokala förankringen
och det sätt på vilket man arbetat för att skapa ett långsiktigt, framgångsrikt och
lönsamt företagande inneburit att en bred satsning kunnat ske inom det område
vinnaren är verksam.
Förutom att vinnaren visat vägen för att nya, djärva projekt genom långvarigt,
framgångsrikt arbete kan leda till hållbarhet i turistföretagande, tjänar vinnaren
också som föredöme vad gäller det målgruppsinriktade sätt som de arbetat med
marknadskommunikation. Detta har på bästa sätt bidragit till att utveckla turismen i Sverige.
Den samverkan mellan privat och offentlig verksamhet som vinnaren förmått
åstadkomma är av största betydelse för kunskapsfrämjande inom turistnäringen.
Vinnaren har bidragit till betydande och bestående insatser av hög kvalitet för
turismen.’’

www.ystad.se/turism
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2010

FOTOGRAFISKA MUSEET

’’

PÅ MYCKET KORT TID HAR FOTOGRAFISKA skapat en svensk världsattraktion i Stockholm. Genom en djärv och nyskapande satsning på fotografiets
möjligheter som medium har de skapat publikdragande utställningar, en mötesplats för kunskap och upplevelser samt utbildningar.
Stora Turismprisets syfte att främja kunskapsutvecklingen inom turistnäringen
har verkligen uppnåtts via framgångsrik samverkan mellan amatörer och professionella fotografer. Att Fotografiska dessutom etablerat sig i ett industriellt kulturarv med alla tänkbara faciliteter, visar att man har lyckats etablera en verksamhet
som inte bara är i takt med tiden utan också kommer att erbjuda framtida möjligheter.’’
www.fotografiska.com

2011

TREEHOTEL

’’en USP i svensk besöksnäring.

ÅRETS VINNARE ÄR EN UNIK INNOVATIV turistisk satsning, som blivit

Vinnaren har väckt stort intresse i internationella media och är mycket efterfrågad av internationella researrangörer. Vinnaren har gått ett steg längre än de
flesta och sprängt vallarna för de gängse uppfattningarna om hur det är möjligt
att erbjuda boende. Man har lyckats skapa en förväntan och hype runt konceptet,
som nått långt ut på den internationella arenan.
Vinnaren jobbar med de naturliga förutsättningarna i sin omgivning och förenar det med mod, innovativt tänkande, design och en gnutta galenhet. Med
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innovativ drivkraft har en befintlig verksamhet förnyat sin verksamhet och lyckats
ta boendet till nya höjder.
Treehotel, skapat av grundarna till Brittas Pensionat, är vinnare av Stora
Turismpriset 2011.’’
www.treehotel.se

2012

KOSTA BODA ART HOTEL
2012 har med förnyande och
’’innovativt tänkande förädlat ett djupt rotat kulturarv
och hantverk genom att
PRISTAGAREN AV STORA TURISMPRISET

skapa en ny designupplevelse som uppmärksammats nationellt och internationellt.
Pristagaren har visat hur en stark och medveten satsning på en ny turistprodukt kan bidra till att stärka en turistdestination och till att förstärka, förnya
och expandera ett tidigare starkt industriellt varumärke, en riktig nationalklenod.
Pristagaren samverkar och samarbetar med andra företag och turismaktörer på sin
destination och är en drivande motor för utveckling och kunskapsspridning om
destinationens kärnverksamhet.’’

www.kostabodaarthotel.se
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2013

STIFTELSEN LÄCKÖ SLOTT

’’

ÅRETS VINNARE ÄR ETT INSPIRERANDE föredöme som genom långsiktigt och medvetet arbete visat på möjligheterna att kombinera kultur, natur och
måltider med hög kvalitet. Utifrån ett brett samarbete med näringsliv och andra
aktörer och med starkt fokus på hållbarhet och besökarens helhetsupplevelse, har
Stiftelsen Läckö Slott skapat ett starkt besöksmål av både nationell och internationell rang.”
www.lackoslott.se

2014

KULTURCENTRUM I SMÅLAND,
ASTRID LINDGRENS NÄS I VIMMERBY
hur man
’’lyckas skapa balans och dynamik mellan kulturarv och nytänkande.förUtifrån
ett
ÅRETS VINNARE ÄR ETT INSPIRERANDE FÖREDÖME

starkt varumärke har man genom att tillföra ny kunskap och tematiserade produkter skapat en stark och berörande upplevelse. Med stort fokus på samarbete
och hållbarhet och med förankring i den småländska myllan, har Astrid Lindgrens
Näs raskt utvecklats till ett besöksmål för nationell och internationell marknad.’’

www.astridlindgrensnas.se
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2015

WILDSWEDEN
svensk turismutveckling genom att
’’visa vägen för hur man med små resurser kanförsamproducera
och paketera kunskapsVINNAREN ÄR ETT FÖREDÖME

intensiva naturupplevelser. Företaget har nått en hög internationaliseringsgrad
med framgångsrika metoder för export. WildSweden bedriver ekoturism hela året
i stora delar av landet.’’

www.wildsweden.com

2016

GOTLANDS MUSEUM
2016 är en mogen aktör som
’’utvecklats affärsmässigt genom nya trender och innovativa
strategier, bidrar till
VINNAREN AV STORA TURISMPRISET

kunskapsspridning i samverkan med andra och håller en hög internationaliseringsnivå. Gotlands Museum är med sin breda verksamhet ovärderlig för destinationen, ett kulturcentrum från medeltid till nutid.’’
www.gotlandsmuseum.se
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2017

ARTIPELAG
och passion, i harmoni med
’’naturen, under kort tid etablerat sigsomsommeden mod
av de mest respekterade konsthalARTIPELAG ÄR EN AKTÖR

larna i Norden.’’

www.artipelag.se

2018

JULITA GÅRD
gård har med platsens historiska miljö som grund framgångsrikt utveck’’lat ettJulitabesöksmål
med en arena där många aktörer tillsammans bygger och delar
kunskap.’’

www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/julita-gard
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www.tillvaxtverket.se
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I 25 år har Stora Turismpriset delats ut till verksamheter som genom föredömliga
insatser har bidragit till att utveckla turismen i Sverige. Vinnarna är både små
entreprenörsdrivna företag, offentliga verksamheter och stora aktörer. Under
dessa 25 år har mycket förändrats, både i näringen och i regelverk och myndighetsansvar. Kriterierna för Stora Turismpriset har dock haft samma anda under
alla år, priset fokuserar på goda exempel inom turism och på kunskapsfrämjade.
Innovationer med fokus på tjänster och digitalisering stärker förmågan att
möta både nationell och internationell marknad, och att skapa nya erbjudanden
tillsammans med andra aktörer.
Turism har blivit en basnäring som genererar intäkter och attraktivitet för Sverige
och regionerna. En näring som skapar arbeten för många människor både i städer
och på landsbygd i hela landet. I jubileumsskriften tittar vi närmare på trender
som påverkar besöksnäringen men framförallt möter vi några av dem som har
fått priset genom åren.

