Hållbar
Destinationsutveckling

Ett utvecklingsprojekt
2012-2015

Tillväxtverkets
uppdrag inom
turism och
besöksnäringsfrågor

Vi som arbetar med turism och besöksnäring
på Tillväxtverket, från vänster Therese Lindberg,
Sofi Sjöberg, Ulrika Nisser, projektledare HDU,
Peter Terpstra; sittande Dennis Bederoff och
Christina Rådelius
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Tillväxtverket arbetar för att stärka
företagens konkurrenskraft genom
att skapa bättre förutsättningar för
företagande och attraktiva miljöer
där företag utvecklas. Våra viktigaste verktyg är kunskap, nätverk och
finansiering.
Som ansvarig myndighet för
turism och besöksnäringsfrågor
genomför Tillväxtverket insatser för
att främja besöksnäringens utveckling. Tillväxtverket ansvarar för
kunskaps- och kvalitetsutveckling,
samverkan och samordning inom
turism. Ett centralt uppdrag är att
ansvara för den officiella turiststatistiken och ta fram och sprida kunskap om turismens utveckling. Ett
annat är att samordna myndigheter
med ansvar för områden som är
betydelsefulla för besöksnäringens
tillväxt, nationellt och regionalt.
Tillväxtverket ansvarar under
fyra år för ett regeringsuppdrag som
syftar till att stärka och utveckla
hållbara turistdestinationer med
sikte på den internationella marknaden. Projektet Hållbar destinationsutveckling, HDU, genomförs i
nära samarbete med VisitSweden.
Med uppdraget följde 60 miljoner
kronor som fördelades med 10 miljoner kronor var till de fem utvalda
destinationerna Bohuslän, Kiruna,
Stockholms skärgård, Vimmerby

och Åre. Destinationerna bidrar
med lika mycket i medfinansiering.
Medlen används för att genomföra
de satsningar destinationerna har
presenterat i sina projektplaner,
med fokus på hållbar kvalitetsutveckling, affärsutveckling och innovation. Resterande projektmedel
går till gemensamma insatser,
bl a aktuella hållbarhetsinsatser.
Med konferensen Destinationsutveckling i fokus! den 16 oktober
2014 vill Tillväxtverket sprida kunskap om projektet och ge alla intresserade möjlighet att ta del av resultat
och slutsatser från pågående arbete.
Konferensen direktsänds på Tillväxtverkets webbplats och dokumenteras i film och text för spridning via Tillväxtverkets webbplats.
Under 2015 kommer Tillväxtverket
och de fem destinationerna att fortsätta informera om projektet med
slutrapportering i början av 2016.
Vill du veta mer om Hållbar
destinationsutveckling och Tillväxtverkets arbete inom turism och
besöksnäring är du välkommen att
följa oss på www.tillvaxtverket.se/
turism där du också kan anmäla
dig till vårt nyhetsbrev.

Välkommen
till en dag med
destinationsutveckling
i fokus!

I början av 2012 fick Tillväxtverket
ett nytt regeringsuppdrag för att
genomföra insatser för hållbara
turistdestinationer och för att stärka
kvalitet och konkurrenskraft i
små och medelstora turist- och
upplevelseföretag.
Tillväxtverket skulle tillsammans
med VisitSweden välja ut ett mindre
antal destinationer med stor potential att utvecklas och att attrahera
fler utländska besökare. Bland 40
ansökningar valdes fem destinationer ut: Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre.
De hade alla kommit en bit på väg i
sin internationalisering och representerade olika destinationstyper.
De fem destinationerna har sedan
hösten 2012 genomfört insatser för
att förlänga säsonger, utveckla värdskap, förbättra sin organisatoriska
struktur och engagera företag i
kvalitets- och hållbarhetsutveckling.
Syftet är att skapa fler erbjudanden
som attraherar internationella
besökare till längre vistelser,
starkare upplevelser, ökad konsumtion och fortsatt tillväxt. Detta
samtidigt som miljömässiga och
sociala behov blir tillgodosedda.
Med ett år kvar av regeringsuppdraget vill vi berätta om erfarenheter och fördjupa diskussionen
om vad framgångsrik utveckling av
destinationer kräver. Konferensen
Destinationsutveckling i fokus
presenterar aktuella resultat och
slutsatser för att kunna inspirera
aktörer som arbetar med destinationsutveckling i hela landet.

Att utveckla en hållbar turistdestination berör många samhällssektorer och politikområden, på olika
nivåer – lokalt, regionalt, nationellt
och internationellt. Det bygger i
grunden på fungerande samverkan
mellan olika aktörer: offentliga,
privata och ideella. Resultaten från
destinationsprojektet synliggör
komplexiteten och de samarbeten
som krävs för att utveckla hållbara
destinationer.
Genom Tillväxtverkets insatser
inom företagsutveckling, ansvar för
regelförenkling och samordning av
myndigheter inom turism arbetar
vi för att bidra till att Sverige som
besöksnation får en stark och långsiktig attraktionskraft och en
besöksnäring som medverkar till
hållbar tillväxt och ökad sysselsättning.
Vi hoppas att du ska få en givande
dag och att konferensen blir ett
avstamp för fortsatta och nya samarbeten med destinationsutveckling
i fokus!
Christina Rådelius
Programansvarig
Turism- och besöksnäring Tillväxtverket
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Stockholms
skärgård

Stockholms
skärgård siktar
på världen

Skärgården i Stockholm är välkänd – men inte
utomlands. Nu ska det bli ändring på det.
– Skärgården är en dold juvel som gör Stockholm
unik ur ett internationellt perspektiv, säger
projektledare Erika Rosander.

3 tips för arbete med
destinationsutveckling
• S träva efter förankring i startfasen – träffas mycket och bygg
förtroenden
• I dentifiera och mobilisera
destinationens nyckelpersoner
och nyckelaktörer – använd de
positiva krafterna som finns
och låt dem gå i bräschen
•H
 a en projektplan som tydligt
pekar ut vad som ska göras och
av vem – använd det som ett
sätt att bygga mandat

Erika Rosander
Projektledare
Stockholms
skärgård
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Det är ingen överdrift att kalla
Stockholms skärgård för storslagen.
Med sina 30 000 öar, kobbar och
skär så är det inte bara Sveriges
största skärgård utan även en av
de största i hela världen.
– Det finns ingen annan storstad
som har en så exotisk natur så nära
inpå knuten, säger Erika Rosander,
projektledare för Skärgårdsstrategin, där insatserna för hållbar destinationsutveckling (HDU) är en
bärande del.
Arbetet med att göra Stockholms
skärgård till en mer livskraftig
destination präglas av stor potential, menar Erika Rosander. Inte
minst finns potentialen i att fler
utländska besökare får upp ögonen
för det stockholmska kustbandet.
Siffror från VisitSweden visar att
70 procent av de internationella
besökare som har Stockholm som
primärt resmål också gärna besöker
skärgården.
  Arbetet i projektet Hållbar
destinationsutveckling (HDU) för
Stockholms skärgård har organiserats av Stockholms Visitors Board
men har involverat sexton projektpartners. Bland dem ingår förutom
Stockholms läns landsting och
Länsstyrelsen i Stockholm även åtta
kommuner, Skärgårdsstiftelsen,
Statens fastighetsverk, Waxholmsbolaget och flera privata aktörer.
Det har ställt krav på ett fungerande samspel mellan aktörerna,
berättar Erika Rosander, som
upplevt ett stort stöd från alla
inblandade under resans gång.
– En förutsättning för att vi ska nå
våra mål är stabilitet i samarbetet
mellan de offentliga parterna i
allmänhet och kanske kommunerna
i synnerhet, säger Erika Rosander.
Först när det funkar har du en
plattform som kan bli tillräckligt
stark, intressant för de privata
aktörerna och fruktbar för skärgården som en samlad destination
mot internationella målgrupper.

Den största delen av Stockholm
skärgårds HDU-satsning har bestått
av lokala delprojekt som har utgått
ifrån ett antal centralorter och har
också inkluderat företagare från
mindre skärgårdsöar. Den centrala
styrgruppen har delegerat ledningen för det lokala arbetet till processledare, som i sin tur samordnat
arbetet sinsemellan. Till processledningen har också ekonomiska
medel skjutits till.
– De lokala parterna har gemensamt
fått jobba fram sina egna utvecklingsprojekt. Vårt krav har varit att
de lokala projekten ska ha stöd från
företag, kommuner och markägare.
Och givetvis att de uppfyller Tillväxtverkets grundkriterier, berättar
Erika Rosander.
Det lokala arbetet har samordnats, bland annat med större,
gemensamma utbildningsinsatser.
Produkterna som arbetats fram har
sammanställts i ett digitalt dokument, riktat mot internationella
researrangörer. Genom kortfattade
texter och med hjälp av illustrativ
bildgrafik orienteras läsaren bland
skärgårdens aktiviteter och sevärdheter inom fyra temaområden –
natur, äventyr, kultur och matupplevelser. Produktinformationen
inkluderar bland annat säsong,
frekvens och pris.
– Det har tränat företagen i att
prissätta och paketera sina erbjudanden på ett tydligt sätt, säger
Erika Rosander.
Stockholms skärgård avslutar
sitt HDU-projekt i november 2014,
men ett förslag för fortsatt samverkan från 2015 har tagits fram av
kommunerna, landstinget, länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen.
– Ambitionen är naturligtvis att
fortsätta utveckla Stockholms
skärgård som destination, säger
Erika Rosander.
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För många förknippas Åre med vintersport, men destinationens utvecklingsarbete är inriktat på att locka fler
besökare även under andra årstider.
– Vår ambition är att ta klivet upp i nästa division genom
att stärka våra befintliga styrkor och bli en hållbar året runtdestination säger Therese Sjölundh, projektledare för
Hållbar destinationsutveckling (HDU) i Åre.

Åre vill hålla
året runt

3 tips för arbete med
destinationsutveckling
• S tärk det som redan är starkt
– våga göra prioriteringar och
satsa på destinationens profilområden
• J obba med destinationens
själ och hjärta – destinationen
är mer än de renodlade turistattraktionerna, det är också
de boende, övriga företag och
äkthetskänslan som finns på
orten
•H
 a tålamod – destinationsutveckling tar tid
Therese
Sjölundh
Projektledare
Åre
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Åre

Åre har Sveriges största skidområde
och är ett av landets mest väletablerade turistmål. Den stora lockelsen
på orten har varit och är fortfarande
skidåkningen.
Men som för varje destination
med enskilt stora och säsongsknutna reseanledningar uppstår även
sårbarhet. Därför började Åre en
bit in på 00-talet att leta efter nya
reseanledningar utanför vinterperioden. Inspirationen kom från
andra skidorter som Chamonix
och Whistler som lyckats etablera
en besöksnäring också under
sommartid.
– Vi försöker få hit de gäster som
besöker oss vintertid även under
sommaren. Att frälsa de redan
frälsta. Aktivitetsmässigt riktar vi
oss mot samma intressemålgrupp
både vinter och sommar. För att få
hit besökare under sommaren så
räknar vi med rekommendationens
kraft. Det är det absolut viktigaste
sättet att växa på, säger Therese
Sjölundh, lokal projektledare för
HDU, tillika vd för det av näringen
ägda Destination Åre, som fungerar
som en samverkansplattform för
Åres företag gällande samverkan,
marknadsföring och utveckling.
Åre har under de senaste åren
haft en stigande kurva både vad
gäller besöksstatistik och investeringar inom besöksnäringen och
HDU-projektet har varit en betydelsefull injektion för destinationen.
Bakom hörnet väntar dessutom
Alpina VM år 2019.
– Med HDU har vi fått möjlighet
att satsa mer uthålligt och pröva
nya saker som vi inte gjort tidigare,
säger Therese Sjölundh.
En hållbarhetsstrategi skrevs
tidigt in i projektet. Den innehöll
ett antal förhållningssätt men gav
inte någon tydligare vägledning
för hur man praktiskt skulle arbeta
med hållbarhetsfrågorna. Efter ett
år tog man därför ett omtag och
genomförde en hållbarhetsanalys
som visade var gapen fanns.

– Det var för att visa var vi står nu
och vart vi har potential att ta oss,
berättar Therese Sjölundh.
Sedan dess har man arbetat med
ett certifieringsverktyg som innehåller 150 kriterier från destinationsoch kommunnivå till företagsnivå.
Åre har fått rekommendationer
på 14 områden där man bör göra
insatser.
En punktinsats i hållbarhetsarbetet har varit Åre Sustainability
Summit – ett inspirationsarrangemang med internationell räckvidd
och deltagande om hur aktörerna
på destinationen kan jobba för att
stärka sin hållbarhet.
Ledutveckling är en viktig fråga
för Åre. Inom destinationen finns
fler än 300 privata markägare,
allt från enskilda privatpersoner
till samfälligheter och företag som
berörs av nya leder. Markfrågan
rymmer hållbarhetsrelaterade
intressekonflikter i form av att
balansera exploaterings- och bevarandeintressen. Därför har man
skapat ÅMIS – Åres markägare i
samverkan.
– Vi har försökt undvika att göra
det så formaliserat, och har bjudit in
till stormöten där alla kunnat vara
delaktiga. Det är viktigt att få till
stånd ett forum att diskutera i där
ordning och reda gällande leders
utveckling och transparens i avtal
har varit viktigt, säger Therese
Sjölundh.
För att effektivisera sin produktutveckling har Åre använt en slags
crowdsourcing-lösning. Idéer och
uppslag från aktörer har inhämtats
via en digital idélåda där alla intresserade vid valfri tidpunkt kunnat
lämna in stora som små produktförslag.
– 220 idéer har inkommit ifrån mer
än 150 företag och privatpersoner,
vilket hjälper oss i våra prioriteringar, berättar Therese Sjölundh.
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Kiruna
en destination
i rörelse

3 tips för arbete med
destinationsutveckling
• Stå välrustad från början – innan
arbetet påbörjas säkerställ att
destinationen/organisationen
verkligen har de personella
resurser och den kompetens
som behövs
• Knyt kontakter – nätverka lokalt,
regionalt och nationellt är en
nyckel till framgång

Kiruna
Destinationsutveckling handlar om förflyttning. I Kiruna
högst konkret: hela staden flyttas. Dessutom ser man
över transportsystemet och arbetar för att positionera
Kiruna som platsvarumärke.
– Trots att destinationen varit aktiv på den internationella
marknaden i ett flertal år finns det flera ytterligare
steg att ta, säger projektledare Dharma Johansson.
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• Satsa på ett grundligt förarbete
– förankra processen med samverkanspartners och ta fram
beslutsunderlag där roller och
ansvar är identifierade

Dharma
Johansson
Projektledare
Kiruna

I Kiruna pågår förflyttningen av en
stad – och en destination. För sju
år sen beslutade Kirunas kommunfullmäktige att stadens centrum
skulle flyttas tre kilometer österut.
Berggrunden under den nuvarande
stadskärnan har blivit alltför skör
efter många års malmbrytning och
gruvindustrin behöver kunna bryta
de malmkroppar som befinner sig
under den nuvarande stadskärnen.
En omfattande stadsomvandling
låter kanske inte som ett önskeläge
för en destinationsutvecklare. Men
faktum är att den har fört med sig
många nya möjligheter, berättar
Dharma Johansson, projektledare
för Kirunas arbete med Hållbar
destinationsutveckling (HDU).
– Vi sitter idag med i styrgruppen
för Stads- och centrumutveckling
som jobbar med det nya centrumet.
Besöksnäringen i Kiruna har fått en
unik chans att vara delaktiga i att
planera för en stadskärna anpassad
för framtida turister.
Dharma Johansson arbetar i
Kiruna Lappland – en paraplyorganisation som samägs av näringslivet
i Kiruna. Kiruna Lapplands engagemang i projektet HDU är en del i
att stärka besöksnäringens roll som
en basnäring.
Besöksnäringen är redan en betydelsefull näringslivsgren. Årligen
har Kiruna 890 000 kommersiella
gästnätter, varav 30 % kommer
från utlandet. Besökarna lockas av
fjällen, vildmarken, norrskenet,
midnattssolen, den samiska kulturen, gruvan och rymdindustrin.
– Kommersiell bemannad rymdfart
är en ny världsindustri som håller
på att växa. Det förutspås globalt bli
en mångmiljardindustri och skapa
många nya arbetstillfällen, säger
Dharma Johansson.

Förhoppningen är att Kiruna ska bli
ett internationellt nav för rymdrelaterade produkter och upplevelser.
Några produktexempel som redan
finns ute på marknaden är tyngdlöshetsflygningar och norrskensflygningar.
Kiruna Lappland fokuserar idag
på att bearbeta marknaderna Tyskland, England, Japan, Danmark
och Norge. Särskilt riktar man sig
till grupper i segmenten unga par
utan barn, aktiva äldre resenärer
och WHOOPS.
För att höja servicenivån i värdskapet på destinationen utbildar
Kiruna Lappland alla som kommer
i kontakt med besökaren. Man har
också tagit fram ett hållbarhetsprogram som ska vara styrande för
arbetet med att utveckla destinationen.
För att utveckla det pågående
hållbarhetsarbetet har Kiruna tagit
hjälp av det internationella standardiseringsorganet Global Sustainable
Tourist Council – GSTC. Genom
deras verktyg har Kiruna fått fram
flera innovativa lösningar för att
värna om kultur och natur och samtidigt generera ekonomisk nytta för
aktörerna.
Kiruna ligger 20 mil norr om
polcirkeln. Det innebär att för de
flesta besökare är resan dit lång.
Tillsammans med Trafikverket har
Kiruna därför inlett ett arbete för att
se över och förbättra transport- och
reseförbindelserna till och inom
destinationen.
Allt för att underlätta förflyttning.
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Som en liten kommun med ett stort varumärke är det för
Vimmerby viktigt att behålla den ursprungliga särarten.
Samtidigt som kommunen eftersträvar att växa i både utbud
och bredd.
– Våra aktörer har verkligen börjat prata om Vimmerby som
en destination, inte bara om Vimmerby utifrån sina egna
verksamheter. Det känns mycket lovande, säger projektledare
Patric Engqvist.

Lilla stora
Vimmerby

3 tips för arbete med
destinationsutveckling
• S amarbete ger styrka – låt alla
vara med och känna att de är
delaktiga via mindre aktiviteter
i olika former
•V
 åga vara långsiktig – fråga
aktörerna vad de vill se för
utveckling för destinationen
på 5 års sikt

Vimmerby
10

•V
 åga göra verkstad – satsa på de
kreativa och drivande personer
som vill åstadkomma något och
gör dem till profilbärare

Patric Engqvist
Projektledare
Vimmerby

Vimmerby kommun har mycket
som både sporrar och förpliktigar i
sitt destinationsarbete. Det blir så
när man har kulturella och sociala
värden att förvalta från en av
Sveriges mest älskade författare.
Astrid Lindgrens anda präglar
ortens besöksnäring och hur man
arbetar med att utveckla densamma.
Upplevelseparken Astrid Lindgrens
Värld är den enskilt största attraktionen i kommunen, med närmare
500 000 besökare om året. Men den
folkkära barnboksförfattaren har
även lämnat avtryck på andra plan.
– Hos Astrid Lindgren var hänsynstagandet till barn, djur och natur
centralt. De idealen och värderingarna finns också i projektet Hållbar
destinationsutveckling (HDU),
säger projektledare Patric Engqvist.
HDU-projektet tillhör formellt
kommunstyrelsens förvaltning i
Vimmerby kommun. Arbetet utgår från en styrgrupp där centrala
kommun- och näringslivsföreträdare ingår. Projektnamnet är
”Vimmerby med omnejd”.
– Det här är inte något som endast
berör de platser som ligger innanför
kommungränsen. Destinationen
byggs tillsammans med alla aktörer
i närområdet som verkar i linje med
Astrid Lindgrens värderingar, säger
Patric Engqvist.
I och med arbetet med HDU har
det börjat spridas ett nytt synsätt
bland företag och invånare. Ett synsätt som sätter den gemensamma
utvecklingen för bygden i centrum.
– Det märks särskilt på de utbildningar som genomförs. Våra aktörer
har börjat prata om Vimmerby som
en destination, inte bara utifrån
sina egna verksamheter. Det känns
mycket lovande, säger Patric
Engqvist.
Vimmerbys HDU-insatser
har bland annat lyft fram förebilder
bland aktörerna.

– För att ingjuta inspiration är
existensen av goda exempel oslagbar, säger Patric Engqvist.
En av de riktigt stora satsningarna i HDU-arbetet är en ny
trädgårdsanläggning vid Astrid
Lindgrens Näs, barndomshemmet
i centrala Vimmerby – som främst
ska locka internationella trädgårdsturister.
– Givetvis är barnfamiljer fortfarande de som vi i huvudsak riktar
oss till. Andra viktiga målgrupper
är aktiva äldre besökare och bussresenärer, säger Patric Engqvist.
HDU-arbetet har inte bara fört
aktörerna i Vimmerbys besöksnäring närmare varandra, utan
också fungerat som en plattform
för att knyta nya kontakter med
de andra pilotdestinationerna.
Patric Engqvist nämner att Åre och
Vimmerby har visat sig ha många
gemensamma nämnare.
–Vi delar båda förutsättningarna
att vara mindre kommuner med
stora besökstal och väldigt säsongsknuta reseanledningar. Det har
varit väldigt kul att kunna följas åt
i våra ansträngningar att bredda
besökssäsongen och komplettera
besöksanledningarna, säger han.
Fortfarande återstår flera produkt- och utbildningssatsningar på
Vimmerbys att-göra-lista, bland
annat bildandet av ett destinationsbolag.
– Det behövs en mer formaliserad
organisation som kan jobba vidare
med de här frågorna. Jag tror dessutom att det finns goda möjligheter
att få med företag som inte är direkt
kopplade till turistverksamheten i
det fortsatta arbetet, säger Patric
Engqvist.
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Strukturen
enade Bohuslän

Bohuslän
HDU-arbetet i Bohuslän har i stor utsträckning handlat om
att hitta nya och förfina fungerande processer.
– Vi ville få till ett system för att jobba mot en exportmogen
destination, säger projektledare Marie Linde.
Resultatet är bland annat en kommunöverskridande
samarbetsplattform och en ny turistisk översiktsplanering.
Och många nya produktlanseringar.

3 tips för arbete med
destinationsutveckling
• Se till att jobba efter en tydlig
process med hållbarhet som
ledord – gå systematiskt till
väga och sätt upp olika steg för
att ta sig framåt
• Utgå ifrån vad marknaden vill
ha – se till vad som efterfrågas
och koncentrera produktutvecklingsarbetet på det
• Involvera politiken – utan att
ha med ett aktivt stöd från de
högsta beslutsfattarna i kommuner och regioner är det svårt att
utveckla en destination

Marie Linde
Projektledare
Bohuslän

12

Destinationsutveckling är något
som länge varit en del av arbetet
inom Västsvenska Turistrådet (VT).
Som Västra Götalandsregionens
helägda turismbolag har VT ett
uppdrag att stärka internationalisering av besöksnäringen i regionen.
– Många av kommunerna i vår
region är mindre kommuner och
där blir turismen allt viktigare för
sysselsättning och tillväxt, säger
Marie Linde, projektledare för
HDU på VT.
I projektet bjöds alla kommunstyrelseordföranden och oppositionsråd i Bohusläns elva kommuner in till ett uppstartsmöte för att
påbörja en diskussion om behovet
av samarbete i besöksnäringsfrågor.
Gensvaret blev mycket positivt och
en tjänstemannagrupp tillsattes
för att ta fram utgångspunkter för
fortsatta gemensamma ansträngningar på området. Dessa formulerades i avsiktsförklaringen ”Ett enat
Bohuslän”, som klubbats igenom av
samtliga kommuner.
– Utan Bohusläns medverkan i
projektet Hållbar destinationsutveckling (HDU) har jag svårt att se
att den skulle blivit av, säger Marie
Linde.
Målet är att turismen i Bohuslän
ska dubblera sitt ekonomiska värde
fram till 2020. Besöksmarknaderna
som står i fokus är alla sådana
som har direktförbindelser med
regionen.
– Ungefär 100 miljoner européer
kan ta sig till Västsverige på två
timmar, säger Marie Linde.
Målgrupperna består av köpstarka norrmän, tyskar och engelsmän som efterfrågar kvalitet i sina
boenden och upplevelser.
En bärande tanke som funnits
med både före och under hela
HDU-arbetet, har varit att mejsla
ut ett tillvägagångsätt som kan
appliceras också framöver.

– Vi ville få till ett system för att
jobba mot en exportmogen destination, säger Marie Linde.
Som stöd för arbetet utgick man
bland annat ifrån en affärsmodell
som Västsvenska Turistrådet tagit
fram sedan tidigare.
Tillsammans med VT har företagen skruvat på sina produkter och
bland annat ökat sin anpassning
mot besökarnas efterfrågan på
bekvämlighet. Och förändringen
har varit tydlig. Andelen kunder
från Tyskland och Storbritannien
har vuxit markant för många av
aktivitetsföretagen. Några av aktörerna funderar nu på att helt och
hållet inrikta sig på de utländska
marknaderna.
Med utvecklingen av en destination följer också besöksnäringens
påverkan på den fysiska bebyggelsen och infrastrukturen i en kommun. Tidigare har det turistiska
perspektivet inte varit något som
ingått i underlaget för kommunernas översiktsplanering. Men i
Bohuslän har man försökt ändra
på det. Genom att arbeta med
turistisk översiktsplanering – TÖP.
Genom TÖP går det att visualisera
vilka anspråk som turismen gör på
mark och vatten i ett område. På
så sätt kan utbredningen av besöksnäringen framgå och det kan ingå
som en parameter när kommunerna
tar fram sina fysiska plandokument.
– Andra än bara marknadsförare
och turistutvecklare kan börja tala
om vilka behov som besöksnäringen har och skapar. Det här får
planerarna att lyfta blicken och bli
medvetna om att mycket sker över
kommungränserna, säger Marie
Linde.
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Anne Kolmodin följer
tillsammans med sina
kollegor på Tillväxtanalys
arbetat med HDU.
Vad är det ni gör?
Vi har haft regeringens uppdrag
att redan från start vara med och
utvärdera projektet. Vårt fokus
ligger på Tillväxtverkets insatser
och själva genomförandet – hur
arbetsprocessen har utvecklats
och komma med förslag på hur
den kan utvecklas vidare.
Vilka ser ni som projektets
styrkor?
Att det är en grupp utvalda
destinationer gör att de kan dra
lärdomar av varandra. De har haft
mycket utbyte av att tillsammans
kunna stöta och blöta sina olika
utmaningar under gemensamma
möten.
Vilka lärdomar har ni
kunnat dra om destinationsutveckling?
Att det är ett arbete som både
är svårt och komplext. Det är
väldigt många olika beslutsorgan
involverade och det finns många
olika mandat. Rollfördelning är
därför superviktigt. Vad man som
deltagare eller medfinansiär kan
göra och förväntas göra behöver
klaras ut på ett tidigt stadium.
HDU har tydliggjort hur viktigt
det är att hitta fungerande
samarbetskanaler mellan olika
myndigheter kring besöksnäringsfrågor. Det har också visat
sig finnas ett behov av att satsa
resurser och jobba med metodutveckling för turismstatistik i
Sverige.
Tillväxtanalys utvärderingsrapporter finns att läsa i sin helhet på www.tillvaxtanalys.se

Anne Kolmodin
Analytiker
Tillväxtanalys
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Vi kan bygga ett
starkare varumärke
för Sverige om vi
drar åt samma håll
Sverige växer som internationellt
besöksmål och fler utländska besökare spenderar allt mer pengar under
besöket. Men för att besöksnäringen
ska kunna fortsätta skapa tillväxt på
lång sikt behöver Sverige fler upplevelser som intresserar en internationell publik. Det säger Thomas
Brühl, vd för VisitSweden, Sveriges
nationella kommunikationsbolag.
Hur stort är intresset för
Sverige internationellt?
Förra året spenderade utländska
besökare 106 miljarder kronor och
exportvärdet av internationell
turism har ökat med 160 procent
sedan år 2000. Och det finns en stor
potential att få fler att resa hit. Enligt
VisitSwedens målgruppsundersökningar vill 28 miljoner européer
och amerikaner resa till Sverige de
närmaste tre åren. Arbetet med att
utveckla upplevelser som attraherar
utländska resenärer bidrar starkt till
målet att fördubbla svensk besöksnäring till år 2020.

etablerade kommunikationsstrategier och marknadsföringskanaler
som är anpassade för en internationell marknad och drar nytta av
en stark Sverigebild.
Tillsammans bildar alla destinationer i Sverige bilden av ett exotiskt
land och vi kan bygga ett starkare
varumärke för Sverige om vi drar
åt samma håll.

Vad är er rekommendation
till dem som vill marknadsföra sin
upplevelse på en internationell
marknad?
Marknadsföring med VisitSweden
innebär gemensamma partnerskap
och marknadsföringskampanjer
tillsammans med andra aktörer i
besöksnäringen, baserade på VisitSwedens målgruppsanalyser. En
resvan målgrupp som söker nya
resmål vill nås av budskap som
passar deras behov och livsstil, i
marknadsföringskanaler som når
dem. Med hjälp av VisitSwedens
närvaro med egna utlandskontor
på 12 marknader har vi också koll
Hur kan Sverige nå igenom
på hur konkurrenterna agerar.
bruset i den internationella
Genom att hitta konkurrensförkonkurrensen?
delen i sin egen upplevelse och se hur
När internationella resenärer plane- den matchar efterfrågan hos målrar sin semester har de hundratals
gruppen i olika länder kan man
länder och resmål att välja mellan,
tillsammans paketera en skräddarmen det finns en nyfikenhet på
sydd och attraktiv helhetsupplevelse.
destinationer som kan erbjuda
VisitSwedens kommunikagenuina och äkta upplevelser och
tionsguide hittar du på
som passar moderna människor.
partner.visitsweden.com
Där har Sverige något att erbjuda.
Besöksnäringens aktörer i Sverige
behöver gå ihop och ta plats i de
Thomas Brühl
internationella resenärernas medvet- vd VisitSweden
ande tillsammans. I VisitSwedens
partnerskap jobbar man med

Nycklarna till
framgångsrik
destinationsutveckling

Centrum för kommunstrategiska
studier CKS vid Linköpings universitet är ”en nationell vetenskaplig
resurs för mer långsiktigt hållbar
samhällsutveckling”. Här studeras
en mängd frågor kopplade till
kommuner – däribland kommunernas roll vid destinationsutveckling.
Målet är att hitta framgångsfaktorerna för framgångsrik destinationsutveckling så att de kan spridas
över landet.
Josefina Syssner, kulturgeograf
och föreståndare vid CKS, leder
arbetet med att följa Tillväxtverkets
arbete med att utveckla fler hållbara
destinationer. (Du kan läsa mer om
de fem destinationerna i projektet
Hållbar destinationsutveckling i den
här broschyren.) CKS arbete har
bland annat satt fingret på organisationens betydelse för destinationsutveckling: Var och hur ansvaret
för destinationsutveckling placeras
inom och mellan olika aktörer i
kommunerna och strukturen för det
övergripande arbetet med destinationens utveckling.
Var i den kommunala organisationen arbetet med besöksnäring
och destinationsutveckling placeras
har betydelse. En förklaring till
en ofta svag position kan vara att
besöksnäring och destinationsutveckling spänner över många fält
och blir därmed svårplacerad i den
lokala politiken.
Även destinationsutvecklarens
roll och ansvar varierar stort mellan
olika destinationer. Traditionellt har
destinationsutveckling varit närmast relaterat till marknadsföring
och marknadsförare – trots att den
stora utmaningen för många destinationer och en väsentlig del i
destinationens internationalisering
handlar om infrastruktur och
samhällsplanering.

Ett bredare perspektiv vid rekrytering av destinationsutvecklare
och hur besöksnäringen definieras
lokalt blir därför avgörande för att
avgränsa och ta ansvar för en viss
strategisk riktning.
Den övergripande organisationen
kring utvecklingsarbetet har också
betydelse. Vissa destinationer har en
gles struktur med många deltagare.
Andra har en tät struktur med en
eller få större och mer dominerande
aktörer. Dessutom finns ofta skillnader i vem eller vilka som lokalt
äger och driver destinationsfrågan.
På vissa håll är det kommunen själv,
på andra håll genom näringslivssammanslutningar.
Genom att koppla destinationsarbetet till en övergripande organisation ges inte bara möjlighet att
tydliggöra ansvar. Det gör även
att legitimiteten för destinationen
stärks. Med andra ord, utifrån en
tydlig organisatorisk plattform går
det att skapa förutsättningar för att
stärka varandra, fördela mandat och
tillsammans arbeta för destinationens legitimitet.
Den mest avgörande utmaningen
för besöksnäringen idag, enligt CKS,
är kanske att stärka statusen för
destinationsutveckling som kompetens. Den statushöjningen kommer
i sin tur att avgöras av utvecklingen
av de turistiska utbildningarna på
högskolor och universitet, som idag
visar på stora skillnader och som
har fått en hel del kritik.
Josefina Syssner
Föreståndare
Centrum för kommunstrategiska studier
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Astrid Lindgrens Näs

ICEHOTEL

Kandidaterna till
Stora Turismpriset
2014

Fallängetorp

Umeå 2014

Stora Turismpriset delas för 21:a året i rad ut av
Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism,
med Tillväxtverket som huvudman.
Kungsträdgården
Park & Evenemang

Sahlins Struts

Smålandet Älg & Bisonsafari

Stilleben

Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande,
internationalisering, kvalitet och hållbarhet som
har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.
Priset kan gå till ett företag, en organisation eller
institution med förankring i ett län. Bland årets
kandidater (se här bredvid) finns såväl attraktiva
stadsmiljöer som kultur- och naturupplevelser.
Alla nominerade kandidater får 10 000 kronor
som ska användas till en kunskapsfrämjande insats.
Vinnaren av Stora Turismpriset får, förutom äran,
100 000 kronor.
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Kom 0616

Virå Bruk
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Swedish Agency for Economic and Regional Growth
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