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Sammanfattning
Några viktiga resultat
Projektet Hållbar produktutveckling har varit uppskattat och gett goda resultat.
Hösten 2016 påbörjade sju pilotprojekt en över tre år lång resa med hållbara exportmogna turistiska produkter som mål, baserade på upplevelser av Sveriges
natur och kultur. Utgångsläge och startsträcka har varierat men alla har på en begränsad tid tagit stora kliv framåt, bättre rustade för en fortsatt färd mot fler konkurrenskraftiga företag, med många upplevelserika produkter. Tillväxtverkets
fokus har varit att stärka förutsättningarna för de små besöksnäringsföretagen
genom att stärka det offentliga aktörssystemet.
Företagens engagemang har varit stort. Över 1000 företag har närvarat vid en eller
flera av projektets aktiviteter och hälften av dessa har deltagit i sammanhållna
produkt- och affärsutvecklingsprocesser. Omkring 200 exportmogna produkter
har utvecklats, leder för vandring, cykel och kanot etablerats. Projektets resultat
ska dock räknas i betydligt mer än antalet produkter. Minst lika viktigt är det
lärande som projektet inneburit om förutsättningar och tillvägagångssätt för utveckling av hållbara produkter.
De små besöksnäringsföretagen behöver skräddarsydda metoder för produkt- och
affärsutveckling. Att arbeta nätverksbaserat har visat sig passa denna typ av företag väl. Den stora möjligheten för det lilla företaget ligger i att hitta samarbeten
med andra för sampaketering eller utformning av ett gemensamt erbjudande.
Företagen vill och har intresse av att medverka till en hållbar utveckling av turismen. Både företag och destinationer behöver dock stöd i hållbarhetsarbetet, flera
vägledningar har tagits fram inom projektet.
Ett välsmort offentligt aktörssystem skapar förutsättningar för företagen att utveckla natur- och kulturbaserade turistiska produkter. Det handlar både om företagsfrämjande insatser och om att upprätthålla en turistisk infrastruktur som en
bas för produktutvecklingen, till exempel kvalitetssäkrade vandringsleder och
besöksmål. Ett aktivt regionalt ledarskap är av central betydelse för att samordna
länets aktörer, driva arbetet framåt och stödja företagen med olika typer av insatser, där ansvar för företagsnätverk kan vara en del.
Med sin lokala förankring och breda verksamhet har kommunerna en vital roll i utvecklingen av besöksnäring och turism. I pilotprojekten har de fungerat som kontaktytor mot företagen, arbetat med destinationsmarknadsföring och varit en
nyckelaktör för etablering och förvaltning av leder med mera. Den lokala nyttan är
ett incitament för kommunernas engagemang, vilket har framgått just i insatserna
för ledutveckling – investeringar ska också komma de egna invånarna till del.
Tillväxtverket konstaterar att projektet Hållbar Produktutveckling har bidragit till
en bra grund för turismens fortsatta utveckling i de sju pilotområdena, framför allt
genom en omfattande aktörsmobilisering och många nya samarbeten.

Rekommendationer i sammandrag
Ett stärkt kunskaps- och samordningsuppdrag
Besöksnäringens aktörssystem behöver fortsatt stärkas. Tillväxtverkets ser ett
behov av att långsiktigt stödja regioners, kommuners och destinationers arbete,
med särskilt fokus på det regionala ledarskapet betydelse. Även på nationell nivå
behöver myndighetssamverkan utvecklas för en natur- och kulturbaserad turism.
För en fortsatt satsning på vandringsturism bör en nationell struktur och
ansvarsfördelning för låglandslederna komma till stånd. Vidare kan en bättre
samordning av de nationella stödsystemen bidra till mer kraftfulla och
systematiska satsningar.
Kunskapen kring destinations-, produkt- och affärsutveckling behöver både spridas och fördjupas, liksom kring frågor om hållbarhet och natur-, kultur- och
ledbaserad turism. Ett stärkt kunskapsuppdrag ger Tillväxtverket möjlighet till ett
mer långsiktigt arbete när det gäller att bygga och sprida kunskap.
Behov av kunskapsutvecklande pilotprojekt
För att belysa frågor av nationellt intresse vill Tillväxtverket pröva ett arbetssätt
med pilotprojekt som genomförs tillsammans med utvalda aktörer. Projektet har
till exempel aktualiserat att metoder bör prövas för att förena insatser för
destinations- och platsutveckling, då ett bredare utvecklingsperspektiv bör ge
synergier och gynnar lokal förankring.
Ett utvecklat arbete med statistik och analys inom turism
Vi behöver en fördjupad kunskap om de små besöksnäringsföretagen, deras behov
och villkor. Likaså är det angeläget att metoder och indikatorer tas fram för att
följa regionala skillnader som påverkar företag och destinationsutveckling. För
detta behövs ett utvecklat statistik- och analysarbete.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

1.1.1

Regeringens uppdrag

I regleringsbrevet för budgetåret 2016 fick Tillväxtverket i uppdrag att komplettera de insatser för fler exportmogna turistdestinationer som genomförts med
destinationsutvecklande insatser i tidiga skeden, vilket syftade på det förra regeringsuppdraget Hållbar destinationsutveckling (2012–2015). Tillväxtverket skulle
avsätta minst 40 miljoner kronor för projektet och uppdraget skulle slutredovisas
senast 2019-02-15. I regleringsbrevet för budgetåret 2017, bilaga 3, ändrades
datum för slutredovisning till 2020-02-15.
1.1.2

Utgångspunkter

Insatsen ska bidra till det övergripande turismpolitiska målet att Sverige ska ha en
hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig besöksnäring, som i sin tur bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar
av landet. Insatsen ska även svara upp mot regeringens prioritering Attraktiva
miljöer och tillgänglighet i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020.
Den globala turismen växer och tillväxtpotentialen i svensk besöksnäring är god.
Efterfrågan på natur- och kulturupplevelser ökar, vilket skapar nya möjligheter för
företag och destinationer att utveckla attraktiva hållbara besöksanledningar för
inhemska och internationella turister. Det finns också utmaningar i att möta det
ökande intresset för att uppleva Sveriges natur och kultur. Flera besöksmål, produkter och kvalitetssäkrade helhetsupplevelser behöver utvecklas och näringen
behöver professionaliseras för att möta förväntningarna. Offentliga aktörer behöver stötta utvecklingen med ett systematiskt arbete för att skapa förutsättningar
för näringen.
En viktig slutsats i Tillväxtverkets tidigare regeringsuppdrag Hållbar destinationsutveckling var att samverkan behöver stärkas i hela aktörssystemet, i synnerhet
mellan näringen, lokala respektive regionala offentliga aktörer samt att ett tydligt
ledarskap behövs för att en positiv utveckling ska ta fart. Därutöver har Tillväxtverket identifierat ett antal områden där insatser behöver göras för att destinationer och företag ska öka sin kunskap. Det gäller produktutveckling, affärsutveckling, internationalisering, digitalisering och hållbarhet.
1.1.3

Syfte

Det övergripande syftet med projektet har varit att verka för att Sverige ska få fler
konkurrenskraftiga destinationer i ett internationellt perspektiv. Som ett led i
detta valde Tillväxtverket att inrikta projektet på insatser för att utveckla hållbara
exportmogna produkter, baserade på natur- och kulturupplevelser. Detta har skett
genom att ett urval pilotdestinationer har fått stöd för att utveckla sitt arbete med
produkt- och affärsutveckling samt hållbarhet.
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1.2

Mål

Målet för projektet har varit att stärka förutsättningarna för företagen att utveckla
exportmogna produkter inom natur- och kulturbaserad turism. Projektet har lagts
upp utifrån att vi stärker förutsättningarna för de små besöksnäringsföretagen
genom att stärka det offentliga aktörssystemet på destinationsnivå. Förändringsteorin för projektet anger följande önskvärda effekter:




ledarskap, organisering och samverkansformer är långsiktigt etablerade i
samtliga pilotregioner,
aktörernas förmågor har stärkts när det gäller samverkan, roller och ansvar i
destinationssystemet, kunskap om hållbar utveckling, digitalisering, internationalisering, affärsutveckling samt produktutveckling,
medverkande företag har utvecklats och stärkt sin konkurrenskraft.

Projektet har förväntats generera exempel på arbetssätt och metoder som kan
spridas vidare i landet, framför allt till offentliga aktörer inom turism och besöksnäring. Men ambitionen har också varit att fler exportmogna produkter baserade
på natur- och kulturupplevelser skulle utvecklas under projektets gång.

1.3

Målgrupp för aktiviteter och resultatspridning

Projektägarna har varit etablerade aktörer med god kunskap om besöksnäring
samt erfarenhet av att driva samverkansprojekt med privata och offentliga aktörer.
Liksom i det tidigare regeringsuppdraget Hållbar destinationsutveckling, har Tillväxtverket utgått från destinationsnivån. Där finns goda möjligheter att stärka det
inomregionala samarbetet och där samlas många aktörer kring ett gemensamt mål.
Den primära målgruppen har därför varit tjänstemän och beslutsfattare inom
pilotprojektens regioner och regionala destinationsorganisationer. Dessa har fungerat som intermediärer vilka i sin har tur engagerat ett stort antal företag i sina
insatser. Viktiga målgrupper har också varit tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och lokala destinationsorganisationer inom respektive pilotområde.
I en sekundär målgrupp ingår regioner och kommuner som arbetar med destinationsutveckling och regional utveckling i andra delar av landet. Här återfinns också
statliga verk, branschorganisationer samt företagare inom besöksnäringen.

1.4

Metod

Projektet har lagts upp i form av sju pilotregioner/destinationer – testarenor – för
arbetssätt och metoder när det gäller produktutveckling. I stor utsträckning har
det följt uppläggningen från Tillväxtverkets föregående projekt Hållbar destinationsutveckling. Värdefulla lärdomar från det senare har varit utgångspunkt för inriktning och uppläggning; de båda projekten kompletterar varandra i arbetet med
att utveckla en destination respektive ta fram exportmogna produkter.
Inriktningen på natur- och kulturbaserade upplevelser togs fram i dialog med Visit
Sweden och Näringsdepartementet med utgångspunkt i internationella kunders
efterfrågan och Sveriges potential att möta denna. En förutsättning var att naturoch kulturupplevelserna ingick i ett turistiskt sammanhang – en destination –
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alternativt ett område med nätverk/aktörer som erbjuder tjänster inom kedjan
resa, bo, äta och göra.
Ett hållbarhetsperspektiv har genomsyrat hela projektet. I utlysningen ställdes
krav på att ett hållbarhetsarbete skulle drivas integrerat i projektets alla delar. Det
definierades som att utvecklingen av produkter och upplevelser ska ske med helhetssyn utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer.
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2

Tillväxtverkets slutsatser

2.1

De små besöksnäringsföretagen har särskilda och varierade
förutsättningar

2.1.1

Bakgrund

Besöksnäringsföretagen innefattar ett brett spektrum av företag där många är
små, inte sällan enpersonsföretag. Det gäller särskilt företag som är inriktade mot
upplevelser av natur, kultur och måltider samt de som driver mindre boenden.
Merparten av de företag som har deltagit i projektets insatser utgörs av just enpersonsföretag eller har mellan en och tio anställda.
En viktig del i Tillväxtverkets uppdrag är att fånga de små besöksnäringsföretagens särskilda behov och se vilka främjandeinsatser som kan vara aktuella. Dessa
företag har behov av att kunna ägna så mycket tid som möjligt åt sin kärnverksamhet. Operativa driftsfrågor prioriteras medan långsiktiga utvecklingsfrågor får
stryka på foten. Här kan det offentliga stödsystemet ha viktig roll för att möjliggöra
för entreprenörerna att vidareutveckla sin kärnverksamhet och att göra den mer
affärs- och miljömässigt hållbar.
2.1.2

Företagen har olika möjligheter till stöd och främjandeinsatser i olika delar
av landet

Förutsättningarna för att arbeta med besöksnäring och turism skiljer sig påtagligt
åt mellan de sju pilotregionerna – i ledarskap, organisering och ekonomi. Den regionala kapaciteten påverkar besöksnäringsföretagen. Möjligheterna att ta del av
främjandeinsatser varierar beroende på vilket län man befinner sig i. Regionernas
grundförutsättningar, såsom skillnader i statliga regionala anslag och möjligheter
att ta del av EU:s fonder, är några förklaringar till varför den regionala kapaciteten
skiljer sig åt men vi behöver en djupare insikt om varför det ser ut som det gör.
Företagen investerar tid och engagemang i projekt och behöver känna att de
offentliga insatser som genomförs i projekten är en del i ett långsiktigt arbete, och
inte minst att de nätverk och som utvecklas lever vidare. Det är därför av största
vikt att det finns en stabil organisering på regional nivå. I drygt hälften av projekten har insatserna skett i projektform med mer tillfälliga ekonomiska och personella resurser. Detta innebär en sårbarhet, både för företagen och för det fortsatta
arbetet som helhet.
2.1.3

Besöksnäringsföretagen behöver särskilda metoder för produkt- och
affärsutveckling

Projektet har banat väg för nya och utvecklade arbetssätt när det gäller att stötta
företagens produktutveckling. De insatser som det offentliga företagsfrämjande
systemet erbjuder i dag möter dock inte de minsta besöksnäringsföretagens behov.
Pilotprojekten har i stället använt processer och verktyg som har tagits fram specifikt för denna typ av företag, såsom Kurbits Affärsutveckling och Swedish Welcome
samt metoder som man har utvecklat på egen hand. Kurbits och Swedish Welcome
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är uppskattade och genererar goda resultat men betingar en relativt hög kostnad. I
några fall har samarbete skett med Almi som då har upphandlat något av verktygen.
Nätverksbaserade arbetssätt har visat sig fungera väl för att stimulera produktutveckling, enskilt och i grupp. Företagen har haft stort utbyte av de nätverk och arenor som har skapats; de söker samarbeten för att ta fram gemensamma erbjudanden/paket. Detta stärker hela leveranskedjan – något som är särskilt angeläget
inom natur-och kulturbaserad turism. Vidare har det gett goda resultat att med
samma grupp företag driva gemensamma processer kring produktutveckling,
affärsutveckling och hållbarhet, då insatserna förstärker varandra.
Ett nätverksbaserat arbetssätt kräver ledarskap och initiativ. Företagen har dock
inte resurser, tid och kapacitet att själva etablera och driva nätverk. Det är därför
angeläget att den regionala nivån kan säkerställa drift av tematiska och/eller geografiska företagsnätverk eller kluster. Generellt kan sägas att där övriga näringar
får stöd med ledningskompetens, mentorer, framtagande av affärsplaner och investeringsplaner genom till exempel Almi, står de små besöksnäringsföretagen i stort
sett utan hjälp. Några regioner, men långt ifrån alla, arbetar med detta men kopplingen till det etablerade främjarsystemet är svag.
Slutligen är en viktig erfarenhet att man vid urvalet av företag behöver säkerställa
att företagen har den mognad som krävs för att ta tillvara stödet. Tydliga urvalskriterier är viktiga för att insatserna ska nå avsedda resultat. Projektet har bland
annat genererat en checklista för detta ändamål.
2.1.4

Det behövs fortsatta insatser för att stärka de små besöksnäringsföretagens
konkurrenskraft och lönsamhet

För att de små besöksnäringsföretagen med koppling till natur- och kulturbaserad
turism ska bli konkurrenskraftiga och lönsamma krävs fortsatta insatser. Utöver
ökad kunskap i affärsutveckling, prissättning, digitalisering, marknadsföring och
försäljningskanaler med mera behöver man ökade insikter i internationella trender, marknader och kundbehov. Regioner och kommuner är viktiga aktörer för att
stötta företagen i detta.
Dessa företag är också ofta resurssvaga och saknar investerings- och utvecklingskapital. Mikrostöd till naturturism är ett sätt att nå ut till en tydligt identifierad
målgrupp. En sådan insats behöver pågå under en längre tidsperiod för att företagen ska hinna ta del av stödet. Vid utdelning av ekonomiska stöd till enskilda
företag behöver kompletterande stödjande insatser göras, gärna som främjar nätverksbyggande och lärande i grupp.
För att planera för kompetenshöjande insatser behöver de mindre företagens utvecklingsbehov kartläggas närmare ur flera perspektiv: det enskilda företagets
behov, behov för företag som utvecklas i samverkan samt för klusterutveckling
som främjar platsens attraktivitet.
Som grund för vidare insatser behöver vi bättre kunskap om de små besöksnäringsföretagen inom framför allt natur- och kulturbaserad turism. Då befintliga
SNI-koder är för grova är det svårt att ta fram grundläggande uppgifter som antal
företag, antal anställda, omsättning och konkurrenskraft samt att följa deras utveckling.
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2.1.5

Tillväxtverket kan bidra genom ett utvecklat kunskapsuppdrag

Kunskapen kring produktutveckling och affärsutveckling behöver spridas och fördjupas. Flera regioner, kommuner och destinationer bör uppmuntras till en kraftsamling av samma slag som Hållbar produktutveckling har inneburit. Med ett
stärkt uppdrag inom kunskapsutveckling och kunskapsspridning, skulle Tillväxtverket kontinuerligt kunna stödja regioner, kommuner och destinationer i deras
arbete gentemot företagen men också bidra till att utveckla ny kunskap.
Tillväxtverket ser behov av fortsatta insatser för att stärka förutsättningarna för de
små besöksnäringsföretagen konkurrenskraft samt utveckla innovativa lösningar
Vi vill pröva ett arbetssätt med återkommande pilotinsatser för riktade frågor av
nationellt intresse, där projekten genomförs i samverkan med handplockade aktörer med ett särskilt intresse och kompetens för det aktuella området.

2.2

Ett välsmort offentligt aktörssystem skapar förutsättningar

Projekt såsom Hållbar produktutveckling bidrar till att utveckla nya kontaktytor
och etablera en långsiktig samverkan. De ger möjlighet att kraftsamla resurser för
att arbeta fokuserat med utvecklingsfrågor och nätverksbyggande, där ansvarsfördelning kan komma med som en naturlig del.
2.2.1

Ett aktivt regionalt ledarskap som samordnar och driver

Hållbar produktutveckling för en natur- och kulturbaserad turism bygger på samverkan mellan många olika parter. Offentliga aktörer kan möjliggöra för företagen
att utveckla produkter genom att bidra till en turistisk infrastruktur och företagsfrämjande insatser. Ett aktivt ledarskap från regionen är en förutsättning för att
skapa utveckling och stärka näringens konkurrenskraft. I det regionala utvecklingsansvaret ligger att arbeta med olika utvecklingsfrågor ur ett helhetsperspektiv, och skapa synergier genom att här koppla ihop olika insatser. I många fall är
dock besöksnäringsfrågorna relativt fristående i förhållande till övrigt regionalt
tillväxtarbete, med svag koppling till regionala strategier. Därtill behöver kunskapen om samverkansprocesser och klusterutveckling inom turism öka.
Samverkan med kommunerna är en vital del i det regionala utvecklingsansvaret
och helt central i utvecklingen av besöksnäring och turism. Formerna för samverkan kan liksom ansvarsfördelning se ut på olika sätt.
När det gäller produktutveckling kan det regionala ledarskapet verka för att det
finns en gemensam målbild att utgå ifrån och att det finns en röd tråd mellan regionala och lokala mål och strategier. Samspelet mellan regionerna och kommunerna behöver stärkas och roller och ansvar mellan länets offentliga aktörer läggas
fast.
2.2.2

Kommunernas betydelse behöver lyftas fram

Med sitt breda uppdrag och sin lokala förankring har kommunerna en viktig roll i
utvecklingen av besöksnäring och turism. Kommunen är vanligtvis den offentliga
aktör som står närmast företagen. Kommunen kan vara främjare och möjliggörare.
I kraft av sitt planmonopol och som tillståndsmyndighet kan de understödja och
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påverka förutsättningarna för olika verksamheter. De svarar ofta för att etablera
och förvalta leder men kan också vara dragare och driva reseanledningen till platsen. Projektet har resulterat i flera goda exempel på arbetssätt med kommunala
tjänstemän som länkar mellan region och företag. För att stödja kommunernas
arbete med turism och besöksnäring bör Tillväxtverket och SKR, Sveriges
Kommuner och Regioner, stärka sitt samarbete inom området.
2.2.3

Länsstyrelserna är viktiga parter i utvecklingen av naturbaserad turism

Med ansvar för skydd, förvaltning och tillgängliggörande av flertalet natur- och
kulturreservat och nationalparker är också länsstyrelserna betydelsefulla parter i
arbetet med framför allt naturturism och ledbaserad turism. De har också i uppdrag att verka för att friluftsmålen nås. Samarbetsformerna mellan länsstyrelsen
och entreprenörer för att skapa partnerskap med gemensam nytta behöver utvecklas. Naturvårdsverket har i uppdrag (RB 2020) att redovisa hur åtgärder för
värdefull natur underlättar för landsbygdsutveckling och turism, något liknande
uppdrag har dock inte länsstyrelserna.

2.3

Infrastruktur för turism – en bas för besöksnäringsföretagen

2.3.1

Leder för vandring och cykel är en investering för hållbar turism, lokal
attraktionskraft och landsbygdsutveckling
Sveriges natur och kultur blir en allt viktigare reseanledning. Tillgängligheten till
naturen är avhängig att det finns ett utvecklat system av skyltade leder för vandring och cykel samt av att det finns företag som kan skapa upplevelser, vägleda och
förmedla kunskap. Den natur- och kulturintresserade målgruppen spenderar
gärna pengar lokalt och reser med respekt för allemansrätt och lokalbefolkning.
Det är en bra grund för en hållbar turism, som i sin tur bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling. När det gäller exportmogna låglandsleder för vandring (leder
utanför fjällområdena) ligger dock Sverige efter många andra länder i Europa avseende kvalitetsstandard, tillgänglighet, service med mera.
Investeringar i ledbaserad turism kommer många till del – besökare, boende och
de som driver verksamheter. Det räcker dock inte med att själva leden är säkerställd; hela kedjan resa – bo – äta – göra måste fungera. Intressanta natur- och
kulturmiljöer i anslutning till leden utgör en bas för utvecklingen av natur- och
kulturbaserade säljbara produkter. Vidare behöver det finnas intressanta måltidsupplevelser, boenden och annan service.
Regioners och kommuners engagemang för att utveckla leder är i hög grad avhängigt att det är en investering som görs även för de egna invånarna. Vandringens
positiva effekt för folkhälsan är ett viktigt argument, liksom ledernas betydelse för
landsbygdsutveckling och lokal attraktionskraft. Det finns anledning att fundera
över om det generellt, inte bara när det gäller leder, finns synergier i att arbeta mer
samlat med destinationsutveckling, platsutveckling och lokal attraktivitet.
Turismen som kraft i landsbygdsutvecklingen gör att det finns en efterfrågan på
statistik om turismens ekonomiska effekter på regional och lokal nivå. För att ana-
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lyser ska kunna göras på nationell nivå är det angeläget att samordning sker för
jämförbara mått över landet.
2.3.2

Ledturism – ett långsiktigt samspel mellan företag och offentliga aktörer

Ledturism bygger på ett samspel mellan företag och offentliga aktörer. Företagens
erbjudanden är en viktig del i upplevelsen medan det offentliga svarar för att själva
infrastrukturen upprätthålls och är tillgänglig, kvalitetssäkrad och underhålls, att
det finns korrekt information med mera. Inte sällan bidrar offentliga aktörer också
till att natur- och kulturmiljöer, såsom natur- och kulturreservat och fornlämningsmiljöer, förvaltas och utvecklas. Företagen behöver veta att det finns ett långsiktigt
offentligt åtagande även här, vilket är av vikt också för destinationen som helhet.
Med besöksnäringsföretagens fleråriga planeringshorisont är det avgörande att
leden, liksom kringliggande besöksmål, håller samma standard över åren. Likaså
behövs en förutsägbarhet i att kollektivtrafik och andra transporter fungerar.
Produktutveckling bör inte påbörjas innan leden är långsiktigt säkerställd.
Etablering och förvaltning av en låglandsled för vandring innehåller många olika
moment, där offentliga aktörer behöver samverka och ansvarsfördelningen klaras
ut. Kommunen, regionen och länsstyrelsen är alla viktiga aktörer. Även ideella föreningar, liksom institutioner som kyrkan, kan bidra. En samordning behöver ske
på ett strukturerat sätt med ett långsiktigt perspektiv. Den ledbaserade turismen
kan bli ett gemensamt intresse för många aktörer och därigenom en plattform för
samverkan mellan den offentliga sektorn, näringslivet samt företagen emellan.
Detta gynnar produktutveckling och gemensam paketering.
Regionen kan fungera som sammanhållande part och huvudman för regionala
leder men det är ofta kommunerna som har en nyckelroll i förvaltning och utveckling. Vanligtvis är det kommunen som svarar för att den fysiska leden är kvalitetssäkrad och underhålls. Kommunernas näringslivs- och turismfunktioner har god
kunskap om sina företag och kan tillsammans med regionen verka för att skapa
goda förutsättningar för företagandet längs leden. Vidare är kommunen en länk till
ideella föreningar, som mot kommunala bidrag kan svara för skötsel och underhåll.
Kontakt med markägare och tecknande av markägaravtal faller ofta på kommunen
eller länsstyrelsen. En annan uppgift är att svara för att det finns aktuell och
relevant information om leden och att den finns införd på Lantmäteriets karta.
Till skillnad från fjälleder och cykelleder, saknas en övergripande struktur för etablering och förvaltning av låglandsleder för vandring. Ledutvecklingen skulle
underlättas om det fanns en nationellt samordnande funktion till stöd för kommuner och regioner. Det gäller till exempel en gemensam kvalitetsstandard, skyltsystem, kartsystem men också ansvarsfördelning och finansiering. Den nationella
organiseringen för nationella och regionala cykelleder skulle kunna fungera som
utgångspunkt för en fastare struktur för de låglandsleder som är av intresse för
turism och friluftsliv. Den hanterar bland annat kvalitetskriterier, krav på huvudmannaskap samt har en ansvarig nationell myndighet i Trafikverket som har en
extern referensgrupp kring cykelturism till sin hjälp. Här ingår bland andra Tillväxtverket.
För en fortsatt utveckling av en ledbaserad turism utanför fjällområdena behövs
mer långsiktiga finansieringslösningar. I dag sker finansiering på olika sätt, ofta
genom olika projekt via till exempel Europeiska regionala utvecklingsfonden
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(ERUF), Landsbygdsprogrammet eller Leader. Förvaltning och ansvar kan ligga på
kommuner, stiftelser, regioner och länsstyrelser. Som grund för produktutveckling
och upplevelser skulle även ett urval värdefulla natur- och kulturmiljöer längs
lederna behöva ha sin långsiktiga vård och förvaltning tryggad.
2.3.3

Produktutveckling med helhetsupplevelse i fokus

Kulturupplevelser är en viktig ingrediens i många vandrings- och cykelprodukter.
Det är en helhetsupplevelse som vandraren och cyklisten vanligen söker. Man vill
vistas i naturen eller på landsbygden och under färden uppleva natur, historia,
spännande måltider och känna av den svenska livsstilen. Det bör tydligare lyftas
fram att ledbaserad turism inte är likställt med bara naturturism, utan snarare
med en natur- och kulturturism, där landskapet i sig är en viktig del. Även hembygdsgårdar och små lokala museer bidrar till attraktioner längs vägen. Här behöver vi bättre kunskap om förutsättningarna för kulturbaserade upplevelser och
besöksmål – aktörer, förvaltning och utvecklingsmöjligheter.
Offentligt förvaltade miljöer spelar inte sällan en viktig roll i för utvecklingen av
kulturbaserade produkter. Sveriges statliga och kommunala kulturreservat borde
vara en tillgång för besöksnäringen. De representerar olika delar av Sveriges
historia och ger genuina upplevelser av det som den definierade målgruppen ”den
globala resenären” efterfrågar. Bristen på resurser är dock en utmaning; enligt
Riksantikvarieämbetet finns inga särskilda statliga anslag varken för bildande eller
förvaltning av kulturreservat. Det finns dock möjligheter att ta fram säljbara
produkter med kulturreservatet som grund. Inom projektet har det till exempel
skapats en kulturhistoriskt baserad måltidsupplevelse i ett kulturreservat.

2.4

Hållbar turism – snart en självklarhet

2.4.1

Företagen vill arbeta med hållbarhet men behöver stöd

De små besöksnäringsföretagen vill arbeta med hållbarhet och uppskattar konkret
stöd och vägledning som direkt kan omsättas i egna verksamheten. Hållbarhetsarbetet får gärna drivas i nätverksform och med koppling till processer för produktutveckling. Med kompletterande enskilt processtöd och/eller coachning kan
resultatet bli ännu bättre.
Det behöver finnas en koppling mellan hållbar produktutveckling och de regionala
och lokala turismfunktionernas strategiska hållbarhetsarbete. Bristen på långsiktighet när insatser görs inom tidsbegränsade projekt är ett hinder. I projekt som
har bedrivits integrerat i ordinarie verksamhet, med ordinarie personal, är förutsättningarna bättre för en långsiktig implementering av hållbarhetsarbetet. Det behöver finnas en samlande aktör på regional nivå, som håller ihop och driver hållbarhetsarbete och nätverk. Det behövs fortsatt mycket stöd och vidareutveckling.
2.4.2

Metoder och verktyg för hållbarhetsarbetet framåt

Att använda metoder och verktyg bidrar till att skapa struktur i hållbarhetsarbetet
och att lotsa det framåt. Hållbarhetsarbetet bör bedrivas i en process som är anpassad för att klara olika ambitionsnivåer, olika typer av verksamheter, olika förut19

sättningar, typer av organisering samt olika rådigheter. Arbetet förenklas om det
är en person med hållbarhetskompetens som leder arbetet.
Swedish Welcome med certifierade rådgivare har använts av flertalet pilotprojekt.
Det är en uppskattad metod som ger företagen konkreta råd och insikter om hållbarhet och bättre gästupplevelser. Mindre företag saknar dock oftast möjligheter
att betala hela avgiften för rådgivarens genomlysning av företaget. Förutsättningarna för företagen att ta del av Swedish Welcome ser olika ut i olika regioner beroende på om och i vilken utsträckning regionen bidrar till finansiering.
Även offentliga aktörer inom besöksnäring och turism behöver stöd och kompetenshöjande insatser för att driva hållbarhetsarbetet. Den metodhandbok som har
tagits fram inom projektet är ett bidrag till detta. Det är viktigt att destinationer
arbetar med frågor som de har rådighet över. Sätter man mål inom områden som
man inte kan påverka blir arbetet svårt att genomföra. Utmaningen med rådighet
lyfter också behovet av samarbete mellan många aktörer, där övergripande gemensamma strategier och mål kan vara en möjlig väg framåt Det finns potential att
utveckla samarbetet kring hållbarhet med berörda kommuner, regioner och länsstyrelser.
För att underlätta för företag, regioner och destinationer finns behov av att på
nationell nivå kontinuerligt följa utvecklingen när det gäller metoder och verktyg
på hållbarhetsområdet. Likaså behöver framtaget metodmaterial kontinuerligt ses
över och vid behov uppdateras.
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3

Tillväxtverkets rekommendationer

Tillväxtverket föreslår att regeringen ger myndigheten följande uppdrag med
resurser:
Ett stärkt kunskaps- och samordningsuppdrag
- att långsiktigt stödja regioners, kommuners och destinationers arbete. Insatser
inom följande områden bedöms som särskilt angelägna: destinationsutveckling, produkt- och affärsutveckling, hållbar utveckling samt natur- och
kulturbaserad turism inklusive leder,
-

att tillsammans med berörda myndigheter stärka samordningen mellan olika
nationella stödsystem för att möjliggöra systematiska utvecklingsinsatser.

Bedriva kunskapsutvecklade pilotprojekt
- att genomföra kunskapshöjande pilotprojekt för att utveckla frågor av nationellt intresse i samverkan med relevanta aktörer på nationell och regional nivå,
från offentlig och privat sektor,
-

att utveckla metoder som från ett sammanhållet utvecklingsperspektiv förenar
insatser för destinationsutveckling med utveckling av attraktiva platser och
miljöer.

Utveckla arbetet med statistik och analys inom turism
- att ta utveckla metoder och indikatorer för att följa regionala skillnader i
förutsättningarna för företag och destinationsutveckling. Grundläggande
uppgifter om de små besöksnäringsföretagen inom natur- och kulturbaserad
turism behöver tas fram,
-

att genomföra en analys av vilka främjandeinsatser som mindre
besöksnäringsföretag behöver samt av hur det offentliga främjarsystemet
fungerar för denna målgrupp. Utifrån analysens resultat bör behovsbaserade
stöd till de dessa företag utvecklas, till exempel för kompetenshöjande insatser
inom produkt- och affärsutveckling, digitalisering och internationalisering.

Tillväxtverket föreslår att regeringen ger Tillväxtverket följande uppdrag att genomföras tillsammans med andra myndigheter:
-

att tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk utreda
förutsättningarna för kulturbaserade upplevelser och besöksmål på landsbygden, med ett utvecklat entreprenörskap i fokus,

-

att Naturvårdsverket får i uppdrag att i samråd med Tillväxtverket ta fram en
modell för en nationell struktur och ansvarsfördelning för låglandsleder för
vandring. En utgångspunkt kan vara den nationella organiseringen av cykelleder.

Tillväxtverkets rekommendationer avseende regioner och andra myndigheter:
-

På regional nivå behövs ett aktivt ledarskap för att samordna företag,
kommuner och andra aktörer som skapar förutsättningar för besöksnäringens
utveckling i länet. Detta är en del i ansvaret för det regionala tillväxtarbetet. De
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små besöksnäringsföretagen behöver stöd i arbetet med produkt- och
affärsutveckling genom en regionalt samlande kraft.
-

Utifrån sitt uppdrag att skydda, förvalta och tillgängliggöra värdefulla
naturområden bör länsstyrelserna ta en mer aktiv roll när det gäller att
möjliggöra för natur- och kulturbaserad turism i ett urval av dessa skyddade
områden.
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4

Genomförande – aktiviteter och resultat

4.1

Upptakt, utlysning och val av pilotprojekt

Projektet Hållbar produktutveckling inleddes våren 2016 med förberedelser och
urval. I kriterierna för urval tryckte Tillväxtverket på att pilotprojekten skulle vara
lokalt och/eller regionalt förankrade samt ha en koppling till berörda utvecklingsstrategier. Sökande skulle vara en etablerad aktör inom besöksnäringen med erfarenhet och kompetens för att genomföra uppdraget. Vidare skulle de föreslagna pilotprojekten kunna leverera paketerade produkter i kvalitetssäkrad leveranskedja
resa – bo – äta – göra samt uppvisa en helhetssyn på hållbarhet med olika insatser.
Utifrån en öppen utlysning beviljades åtta sökanden medel för en fyraårig satsning:
Nordmalings kommun, Region Blekinge, Region Uppsala, Region Östergötland,
Smålands turism AB, Tourism in Skåne AB, Visit Dalarna AB samt Västarvet inom
Västra Götalandsregionen. Ansökan från Nordmalings kommun omfattade ett samarbete mellan fyra kommuner sydväst om Umeå. Ambitionen i ansökan var hög
men tyvärr saknade projektet grundläggande förutsättningar för att genomföras
och efter samråd med Nordmalings politiska ledning beslutade Tillväxtverket att
avsluta Nordmalings medverkan i projektet under senhösten 2017. Projektet har
därefter genomförts med sju pilotprojekt.
Ett startmöte för pilotprojekten hölls i augusti 2016, slutdatum sattes till 2019-1031. Av budgettekniska skäl erbjöds projekten i maj 2019 en förlängd tid till och
med 2019-11-30. Fem av sju projekt valde en förlängning medan två redovisade
enligt det tidigare bestämda slutdatumet.

4.2

Tillväxtverkets insatser

4.2.1

Övergripande insatser

Tillväxtverket har drivit projekt med en huvudprojektledare och en delprojektledare med särskilt ansvar för frågor och insatser kring hållbarhet. Pilotprojekten
har samlats till sju erfarenhetsträffar. Förutom stöd och erfarenhetsutbyte har träffarna innehållit seminarier för särskilda frågor, presentation av hållbarhetssystem
och gemensamma workshops. De har hållits på olika platser i landet där något av
pilotprojekten stått som om värd samt vid två tillfällen på Tillväxtverket i
Stockholm. Tillväxtverkets projektledning har besökt samtliga pilotprojekt vid
minst två tillfällen.
I maj 2019 höll Tillväxtverket och Centrum för kommunstrategiska studier vid
Linköpings universitet (CKS) ett lärseminarium med utgångspunkt från forskningsprojektet Kunskapsstyrning i besöksnäringen (se 4.2.3). I samband med den
sista erfarenhetsträffen hölls ett halvdagsseminarium som drog ihop trådarna
kring i projektets hållbarhetsinsatser.
Pilotprojekten har vardera lämnat sex lägesrapporter och en slutrapport till Tillväxtverket. Under projektets slutskede har Tillväxtverket haft avslutande dialoger
med samtliga projektägare.
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4.2.2

Adventure Travel World Summit – en särskild satsning

Medverkan på den världsomspännande naturturismkonferensen Adventure Travel
World Summit (ATWS), som gick av stapeln i Göteborg 16–20 september 2019,
blev ett viktigt mål för företagen inom projektet. På initiativ av projektledarna formade Tillväxtverket en särskild insats i samarbete med Visit Sweden. Detta
möjliggjordes genom att medel frigjorts efter avvecklingen av Nordmalings
projekt. Syftet var att öka företagens kompetens i att arbeta mot internationella
målgrupper och marknader för att sälja svenska naturupplevelser. Fem företag per
pilotregion samt projektledarna deltog i insatsen, som omfattade två förberedande
workshops och en studieresa till ATWS i Toscana 2018. Därefter valde varje projektägare ut två företag för deltagande på ATWS i Göteborg. För dessa arrangerades även en särskild endagars workshop, där de fick presentera sina erbjudanden
inför en jury.
4.2.3

Stöd av konsulter

För stöd och fördjupad kunskap har Tillväxtverket anlitat konsulter som följt och
stöttat projektet. Svensk Destinationsutveckling AB, Svedest, anlitades som processtöd och har arbetat nära pilotprojekten under hela projekttiden. Svedest har
även bistått Tillväxtverket är det gäller process- och projektlogik med mera.
Svedest arbetar efter EFQM-modellen, en europeisk kvalitets- och utvecklingsmodell som hjälper organisationer att bedöma var de befinner sig på vägen mot
framgång och hjälpa dem att förstå sina styrkor och det eventuella gapet i förhållande till uttalad verksamhetsidé och vision. Modellen hjälper till att förtydliga
hur de olika pilotprojekten har kopplat sina strategiska, taktiska och operativa
processer till varandra.
Efter cirka ett år insåg Tillväxtverket att Svedests stöd behövde kompletteras med
ett särskilt processtöd för pilotprojektens hållbarhetsarbete. Konsultföretaget
Tyréns AB anlitades och har i anslutning till processtödet arbetat fram en metodhandbok för regionala turismverksamheters hållbarhetsarbete. Piloterna har själva
engagerat dessa konsulter när de känt behov av stöd.
Besöksnäringsföretagens utveckling har mätts både när det gäller konkurrenskraft
(Bisnode AB) och hållbarhetsmognad (Ramböll AB)
I utlysningen fanns det krav på de sökande att visa hur hållbarhetsarbetet skulle
mätas och följas upp. Det visade sig komplicerat och därför anlitades konsultföretaget Ramböll för att testa en mätmetod som tidigare utvecklats inom Tillväxtverket. Frågan var om det skulle gå att utläsa om hållbarhetsfrågorna genom piloternas insatser hade blivit en del av företagens kärnverksamhet.
4.2.4

Forskningsinsatser

Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet har haft i uppdrag att genomföra en forskningsinsats kring kunskapsstyrning i besöksnäringen.
Innovation, kunskapsutveckling och kunskaps- och kompetensförsörjning är viktiga delar att hantera för att möta de utmaningar som besöksnäring och turism står
inför, inte minst när det gäller hållbarhet. Studien initierades för att öka förståelsen för om/hur offentliga organisationer tar sig an uppgiften att stödja kunskapsutveckling inom besöksnäringen som bransch och politikområde, framför med be24

lysning på hur regionala och kommunala aktörer med koppling till projektet Hållbar produktutveckling uppfattar sitt ansvar och sina möjligheter att bidra inom
området.

4.3

Pilotprojekten. Utgångslägen och inriktning

Med olika storlek, ekonomi och organisatorisk mognad representerar de sju pilotregionerna tillsammans ett tvärsnitt av det offentliga besöksnäringssverige. Här
återfinns såväl väletablerade regionala bolag med ett 40-tal anställda till regioner
med en eller ett par personer som arbetar med besöksnäringsfrågor. Fyra pilotprojekt genomfördes relativt integrerat med ordinarie verksamhet – i några fall
även med befintlig personal – medan övriga mer drevs som fristående projekt, med
tillfälligt anställda projektledare.
Piloterna fick själva välja inriktning och metoder utifrån projektets övergripande
tema. En del har fokuserat mer på förutsättningsskapande insatser inför produktutveckling medan andra har haft sin tyngdpunkt i att skapa effektiva metoder
och processer för att ta fram nya produkter. Insatser för att skapa samverkan har
liksom hållbarhet löpt som en röd tråd genom hela projektet.
Leder för vandring och cykel har varit ett stort utvecklingsområde. Fyra av sju piloter har haft detta som ett centralt tema men även för övriga har arbetet på olika
sätt berört detta. Naturupplevelsen har varit central i flertalet nya produkter men
det handlar i hög grad om en sammansatt upplevelse där kulturmiljöer, platsens
historia liksom måltider är betydelsefulla ingredienser. Nedan följer en kort beskrivning av respektive pilotprojekts inriktning och organisatoriska förhållanden:
Region Blekinge: I Region Blekinge drivs besöksnäringsfrågorna av en besöksnäringsstrateg på funktionen för regional tillväxt. Föreningen Blekinge Arkipelag
svarade för genomförandet av pilotprojektet, i nära samverkan med projektägaren
Region Blekinge. Blekinge Arkipelag förvaltar biosfärområdet med samma namn
och finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten samt Karlshamns, Karlskrona och
Ronneby kommuner.
Projektet Arkipelagrutten syftade till att tillgängliggöra biosfärområdet Blekinge
Arkipelags natur- och kulturmiljöer genom att skapa hållbara outdoor-produkter
utmed leder på land och i vatten, och därigenom skapa företagande och sysselsättning. Projektet har haft ett starkt hållbarhetsperspektiv.
Region Uppsala: Besöksnäringsfrågorna ligger inom Region Uppsalas funktion för
tillväxt, som har en tjänst avsatt för strategiskt arbete. Regionen håller ihop Nätverket för destinationsutveckling i Uppsala län, som samlar länets kommuner,
destinationer och aktörer som länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen.
Projektet har varit inriktat på att utveckla flera kommersiella erbjudanden. Det
genomfördes framför allt genom fem geografiskt baserade produktutvecklingsplattformar, varje med en egen projektledare. En annan del var att utveckla kulturhistoriska besöksmål med hjälp av digital teknik.
Region Östergötland: Vid starten var dåvarande Visit Östergötland projektägare
men i samband med regionbildningen blev Visit Östergötland en del av funktionen
för tillväxt inom Region Östergötland. En handfull personer arbetar med besöks25

näringsfrågor inom regionen. Pilotprojektet har drivits av en tillfälligt anställd projektledare.
Region Östergötland har haft fokus på produktutvecklingsprocesser i tematiska
företagsnätverk – Skärgården, Vadstena, Kinda kanal, Göta kanal – samt hållbarhet.
Hållbarhetsarbetet har haft en bred ansats med insatser på både företags- och
destinationsnivå.
Smålands Turism AB: Smålands Turism är expertorganisation inom besöksnäringen i Jönköpings län, till hälften ägt av Region Jönköping och till hälften av
länets kommuner. Smålands Turism utvecklar och marknadsför turistprodukter
samt främjar turismen genom insatser på regional, nationell och internationell
nivå. Bolaget har runt tio anställda. För pilotprojektet anställdes en projektledare
och två projektmedarbetare men även ordinarie personal var delaktiga i arbetet.
Pilotprojektet har haft ett starkt företagsfokus och syftat till att utveckla ett produktutbud baserat på regionens unika värden inom natur-, kultur- och måltidsupplevelser. Tre geografiska områden valdes ut för insatser. En bärande del har varit
fyra tematiska nätverk, för cykling, måltider, udda boenden respektive verksamheter i skyddad natur.
Tourism in Skåne AB: Tourism in Skåne AB ägs av Business Region Skåne AB, som i
sin tur ägs till 85 procent av Region Skåne och till 15 procent av Kommunförbundet Skåne. Tourism in Skåne med runt 25 anställda, har i uppdrag att marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination samt har en samordnande och kunskapsspridande funktion. En projektledare rekryterades för projektet och ingår nu
i den ordinarie styrkan. Projektet har varit nära knutet till det löpande uppdraget
och länets strategi Collaborative Tourism 2020.
Skånes projekt har bestått av två delar, dels att utveckla mer effektiva och mindre
resurskrävande koncept- och produktutvecklingsinsatser och testa dessa, dels att
undersöka de möjligheter som digital teknik kan ge i form av data om turister och
deras beteenden. Båda insatserna har skett utifrån ledbaserad turism.
Visit Dalarna AB: Destinationsbolaget Visit Dalarna AB ägs av Dalarnas femton
kommuner och har det regionala uppdraget att marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna, nationellt och internationellt. Man har utvecklingsansvar både
regionalt och lokalt. I uppdraget ligger även att ansvara för de lokala turistbyråerna. Bolaget har cirka 60 anställda. Visit Dalarna har använt pilotprojektet för att
förverkliga det strategiska utvecklingsarbetet för länets besöksnäring, Strategi
2030. Pilotprojektet har drivits av Visit Dalarnas ordinarie personal.
Visit Dalarnas projekt har haft en tyngdpunkt i förutsättningsskapande insatser.
Syftet har varit att ta fram en modell för systematiskt arbete med produktutveckling av natur- och kulturprodukter för att på så sätt skapa hållbara produkt- och
leveranskedjor. Utifrån tidigare identifierade teman, har en vital del varit att skapa
nya produktområden med tematiska och affärsmässiga nätverk. Tre av de nya
nätverken rör olika typer av ledbaserad turism.
Västarvet: Västarvet är Västra Götalandsregionens regionala natur- och kulturarvsförvaltning. Västarvet ska tillgängliggöra, levandegöra och förvalta länets naturoch kulturarv. Pilotprojektet har drivits i nära samverkan mellan Västarvet och
Turistrådet Västsverige, Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöks-
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näringsfrågor med drygt 30 anställda. Pilotprojektet har letts av ordinarie personal
inom Västarvet och Turistrådet.
Även Västarvet har arbetat mycket med förutsättningsskapande åtgärder. Det
inledande syftet att utveckla produkter och besöksupplevelser fick ges lägre prioritet, då det visade sig att utvalda leder inte höll tillräckligt hög kvalitet. Pilotprojektet fick i stället en tyngdpunkt i att säkerställa ett antal vandringsleder samt i
utveckling av en modell för arbetsprocess för etablering av vandringsleder.

4.4

Pilotprojektens genomförande

4.4.1

Arbetets uppläggning

Pilotprojekten har i mångt och mycket lagt upp arbetet på liknande sätt. Man har
genomgående haft ett destinationsperspektiv på insatserna. Gemensamt är också
att man har mobiliserat och knutit till sig ett stort antal aktörer – offentliga, privata
och ideella. Besöksnäringsföretagen och deras utvecklingsmöjligheter har stått i
centrum. Under resans gång har några pilotprojekt delvis styrt om inriktningen, då
ett större förarbete än väntat behövde göras för att produktutvecklingsinsatser
skulle kunna komma i gång.
Tillväxtverkets erbjudande om konsultstöd har nyttjats av samtliga pilotprojekt
men i varierande omfattning. Några har på eget initiativ, utöver Tillväxtverkets
upphandlade stöd, anlitat dessa konsulter för specialsydda insatser. Experter för
olika sakfrågor har också varit inkopplade i pilotprojekten – från måltidsspecialister till varumärkeskonsulter och organisationsbyggare.
4.4.2

Samverkan med offentliga och ideella aktörer i genomförandet

Pilotprojekten har drivits i nära samverkan med offentliga aktörer, där kommunerna har haft en nyckelroll. På regional nivå har så gott som alla berörda länsstyrelser varit involverade. Vidare har ideella föreningar och organisationer engagerats. Utöver turismfunktionen, har den egna regionorganisationen medverkat i
olika stor utsträckning. I flera fall har samverkan utvecklats med andra pågående
projekt inom regionen. Tillväxtverkets erfarenhetsträffar har erbjudit arenor för
samverkan pilotprojekten emellan.
4.4.3
Produkt- och affärsutveckling – arbetet mot företagen
Insatserna för produkt- och affärsutveckling har skett med delvis olika metodik
och verktyg men med ett nätverksbaserat arbetssätt som en gemensam nämnare.
Företagen har utgjort kärnan i nätverken men ofta har de även omfattat andra berörda aktörer. Ett stort antal små besöksnäringsföretag med koppling till naturoch kulturbaserad turism har mobiliserats. Ofta har kommunerna bistått med att
identifiera rätt företag.
För att inspirera och motivera företagen har flera pilotprojekt gjort särskilda insatser för att sätta in produktutvecklingen i ett större internationellt sammanhang.
Exempelvis har man genomfört kunskapshöjande insatser i omvärldskunskap,
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tagit fram egna trendrapporter och målgruppsanalyser samt på olika sätt visat på
eller knutit kontakt med internationella förebilder.
4.4.4

Utveckling av leder och områden för natur- och kulturbaserad turism

I pilotprojekten med fokus på leder och områden för vandring och cykel har det
varit nödvändigt att säkerställa att det finns en infrastruktur att utgå ifrån, när
natur- och kulturbaserade produkter ska tas fram. Tillsammans med kommuner
och andra aktörer har man rett ut frågor om ansvarsfördelning för förvaltning och
underhåll, gemensam kvalitetsstandard, skyltning, tillgänglighet samt behov av
åtgärder och investeringar. Några regioner har redan haft en etablerad
infrastruktur med huvudmannaskap på plats, varför man direkt har kunnat ta itu
med produktutvecklingen.
4.4.5

Särskilda insatser för hållbarhet

Från och med 2016 ska världens länder arbeta med Agenda 2030 för att uppnå de
globala hållbarhetsmålen. Vid den tidpunkten hade få organisationer konkretiserat
hur de skulle arbeta med målen inom den egna verksamheten. Varken Tillväxtverket eller de regionala projektägarna hade tillräcklig kunskap eller var mogna att
använda de globala målen som utgångspunkt för hållbarhetsarbetet i projektet. Det
Tillväxtverket krävde från projektägarna var att produkter och upplevelser skulle
utvecklas med en helhetssyn (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) och att hållbarhetsarbetet skulle drivas integrerat i projekten. Insatserna skulle också mätas
och följas upp på kort och lång sikt.
Vid de gemensamma erfarenhetsträffarna diskuterades hur man skulle bli bättre
på hållbar turism och med hjälp av vilka system. Det framkom att det fanns behov
av ett gemensamt ramverk. När projekten varit i gång i ett och ett halvt år anlitade
Tillväxtverket en hållbarhetskonsult från Tyréns AB för processtöd och framtagande av ett ramverk. Konsulten har sedan följt och stöttat piloterna genom utbildningsinsatser på erfarenhetsträffar och genom direkt stöd till respektive pilotprojekt. Flera av dem hade redan bestämt hur de skulle lägga upp det företagsinriktade arbetet och några av dem hade anlitat Swedish Welcome för detta. Piloternas
hållbarhetsarbete har varit nära kopplat till produktutvecklingsarbetet och det har
funnits ett lärande både i företagsnätverken och i individuell coachning.
För att samlat följa upp effekterna av hållbarhetsinsatserna på företagsnivå anlitade Tillväxtverket Ramböll Management Consulting för att testa en egenutvecklad
metod att mäta företagens hållbarhetsmognad.
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5

Projektets resultat

Projektägarna framhåller att Hållbar produktutveckling har möjliggjort en kraftsamling på utvecklingsinsatser som annars hade varit svår att genomföra. Projektägarnas olika utgångslägen och förutsättningar har påverkat startsträckan såväl
som hur långt man har nått inom projekttiden. På kort tid har dock alla tagit stora
kliv framåt. Många små besöksnäringsföretag har deltagit i kompetenshöjande
insatser, funnit samarbetspartners och vässat eller har tagit fram nya erbjudanden.
Projektets främsta leveranser rör produkt- och affärsutveckling, utveckling av leder,
samverkan samt hållbarhet.

5.1

Produkt- och affärsutveckling

Även om många exportmogna produkter har utvecklats, utgör dessa bara en delmängd av projektets resultat; det primära syftet har ju varit att stärka förutsättningarna för företagens produktutveckling. Vidare går det inte att likställa olika
exportmogna produkter, då de sinsemellan har olika räckvidd när det gäller att nå
besökare och skapa tillväxt. Både natur- och kulturbaserade produkter har tagits
fram men vi kan konstatera att många erbjudanden utgår från att skapa en intressant helhet med upplevelser av såväl natur, historia och kulturmiljöer samt intressanta måltider och boenden.
5.1.1

Engagerade företag och många nya exportmogna produkter

Närmare 200 exportmogna natur- och kulturbaserade produkter har tagits fram
inom pilotprojekten, relativt jämnt fördelade mellan dessa. Därutöver har ungefär
lika många produkter utvecklats som är på väg mot exportmognad men som ännu
inte har nått ända fram.
Uppskattningsvis har närmare 1000 företag deltagit i en eller flera aktiviteter som
pilotprojekten har erbjudit. Över 500 företag har tagit del av produkt- och/eller
affärsutvecklingsinsatser. 350 företag har varit engagerade under större delen av
projekttiden och ingår i den mätning av företagens lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft som genomförs under och efter projekttiden. Många av företagarna inom
natur- och kulturbaserad turism drivs av att dela med sig av sin plats och de
upplevelser den ger. Projektet har visat på stort intresse för att skapa hållbara produkter och utgå från det lokala, inte minst när det gäller måltider.
Företagen framhåller möjligheten att få tid att träffa andra företagare och nätverka
som ett av projektets viktigaste bidrag. Man har också fått kontakter med offentliga aktörer såsom destinationsbolag och organisationer för inresande turism. Den
stora möjligheten för det lilla företaget ligger i att samarbeta och sampaketera med
andra. Insikten om att man är en del i större helhet - och vilka möjligheter som
ligger i detta - har ökat. Det kan handla om att driver man en boendeläggning i anslutning till en cykelled, så behöver verksamheten anpassas till målgruppen, exempelvis med möjlighet att rengöra och förvara cykeln. Ett tydligare målgruppsfokus,
verktyg för att nå exportmognad samt kunskaper i att ta betalt är andra resultat av
projektet som företagen lyfter fram. De har genomgående gett produkt- och affärsutvecklingsinsatserna höga betyg.
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5.1.2

Framgångsrika processer, metoder och verktyg

De processer, metoder och verktyg som har utvecklats och prövats har visat sig
vara väl fungerande och uppskattade av företagen. Produktutveckling och affärsutveckling har ofta skett integrerat i samma process. Samtliga pilotprojekt har använt metoder som är skräddarsydda för besöksnäringens små företag; ett gemensamt budskap till Tillväxtverket är att det offentliga främjarsystemet varken är riktat mot eller anpassat för denna typ av företag.
Kurbits och Swedish Welcome – metoder med stor användning
Fyra piloter har använt Kurbits Affärsutveckling för besöksnäring i sin produktutveckling medan tre har tagit fram egna metoder. Kurbits har ett antal olika program inom affärsutveckling, produktutveckling samt olika fördjupningsområden.
Programmen bygger på lärande i grupp och består av workshops på deltagarnas
företag varvat med eget arbete och personlig coachning. De leds av en specialutbildad processledare och pågår under sex månader med en träff varje månad.
Grupperna består av tio företag och sätts samman med tanke på att deltagarna ska
ha nytta av varandra.
Pilotprojekten har ofta kombinerat Kurbits program med utvecklingsinsatser
genom Swedish Welcome, vanligen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Swedish
Welcome AB ägs av en ideell förening som består av majoriteten av Sveriges regioner. Det är inget affärsutvecklingsprogram men bidrar till att stärka företagets
erbjudanden genom vägledning för bättre gästupplevelser och ett stärkt hållbarhetsarbete. Swedish Welcome riktar sig till det enskilda företaget och bygger på att
en professionell (dold) gäst/rådgivare tittar på verksamheten ur ett gästperspektiv
och sedan stöttar företaget med förbättringsförslag som får det att utveckla sina
affärer genom att bli mer hållbart.
Nya processer för produktutveckling har utvecklats
Arbetet med produktutveckling har ofta utgått från en sammanhållen process som
har bestått av en palett med insatser. Inom ramen för denna har ovan nämnda metoder och verktyg använts men också andra redskap. Basen i arbetet har varit att
skapa ett nätverk eller en grupp av företag som gemensamt kan arbeta med produktutveckling. Några projekt har beskrivit egna modeller för ett sammanhållet
arbetssätt:
Region Östergötland har byggt en modell utifrån fyra områden där insatser
behövs: 1. Mer kunskap, 2. Lönsamt samarbete, 3. Ett strukturerat arbetssätt samt
4. Tydlig målgrupp. Samarbete och allas deltagande är en förutsättning och man
har en uttalad inriktning mot att utveckla sammansatta produkter där företag
samverkar med varandra. I kunskapsblocket ingår ett brett spann av kunskaper,
från omvärld och målgrupper till hållbarhet och affärsmässighet. Det andra steget
hanterar mer och bättre samverkan och syftar till att identifiera kringliggande
företag som skulle kunna vara samarbetspartners. Det strukturerade arbetssättet
utgörs av fem träffar, efter att företag har rekryterats: träff 1–2 med idégenerering,
träff 3 ”Ready to Market, träff 4 Take to Market samt träff 5 om nätverkets
fortlevnad. 25 processledare har utbildats i modellen.
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Smålands turism beskriver sin modell utifrån fem steg:
1. Upptäcka – identifiera ett produktutvecklingsområde tematiskt eller geografiskt.
2. Definiera – identifiera potentiella intressenter samt inventering och kunskapsinhämtning för kunskapsdagar.
3. Identifiera – reella intressenter och deras behov. Stora nätverk bildas utifrån
inspirationsmöten.
4. Experimentera och utvärdera – kunskapsöverförening, utbildningar, studieresor, expertutvärderingar, coaching. Ett antal intresserade företag från de
stora nätverken erbjuds insatser.
5. Leverans av färdig produkt.
Tourism in Skåne har utvecklat sin modell i syfte att skapa en resurseffektiv och
mer tidsmässigt komprimerad process än vad Kurbits erbjuder. Grunden är två
produktutvecklingsinternat, lunch till lunch, med mellanliggande eget arbete.
Skåne har valt att utbilda coacher på ett tiotal kommunala näringslivsfunktioner.
Coacherna har en viktig roll i processen och stöttar också företagen i att förvalta
och utveckla sina resultat efter projektet är avslutat. För att underlätta arbetet har
ett kunskapsmaterial tagits fram. Här finns steg-för-steg-instruktioner för att lära
känna sin marknad, utforma produkter och arbeta med hållbarhet. Skåne har också
varit mån om att hitta rätt företag till rätt insats och utvecklat en checklista för att
underlätta detta. Här finns 20 självskattningsfrågor om företagets produkter,
affärsfokus, digitalisering och distribution.
Visit Dalarnas arbete med produktutveckling har ett strategiskt angreppssätt och
utgår från Strategi 2030, där sex strategiska utvecklingsområden pekas ut: Outdoor vår, sommar och höst, Outdoor vinter, Kultur & livsstil, Lugn & ro, Evenemang
samt Möten & affärsresande. Pilotprojektet har resulterat i fem nya produktområden, kopplade till utvecklingsområdena: Leisure cykelleder, Hiking Dalarna,
Skating Dalarna, Culture Route Dalarna samt Taste of Dalarna.
Visit Dalarna har tagit fram en arbetsprocess för utveckling av nya produktområden. Den består av de fyra faserna idévärdering, uppstart, uppbyggnad, produktlabb och löpande drift. Utvecklingen av produktområdena sker i tematiska nätverk,
där företag och andra aktörer med erbjudanden inom samma tema kan hitta
varandra och skapa reseanledningar i samverkan. Varje tematiskt nätverk leds av
en affärsutvecklare på Visit Dalarna. För varje fas finns en manual för aktiviteter,
beslutspunkter, verktyg samt checklistor och mallar. I fas 1 gör Visit Dalarna en
idévärdering, analys och målgruppsbeskrivning, i fas 2 startas ett nätverk som tar
fram ramverk, årsplan med rollfördelning, varumärkesplattform samt vid behov
jobbar med infrastrukturell utveckling. I fas 3 tecknas samverkansavtal och nu utvecklas paketerade erbjudanden utifrån en kommunikationsguide med grafiska
riktlinjer, kampanjer och marknadsföringsinsatser. Fas 4 består av att upprätthålla
nätverket i löpande drift.
För den konkreta produktutvecklingen har Visit Dalarna tagit fram metoden
Produktlabb. Under tre träffar jobbar företag tillsammans med att utveckla och
paketera sitt företags erbjudanden mot exportmognad samt får enskild coachning.
Som verktyg för exportmognad har man använt Kurbits Affärsutveckling.
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5.1.3

Digitalisering – en förutsättning för att nå exportmognad

En digital närvaro är ett måste för att nå ut, i synnerhet på den internationella
marknaden. Projektet visar att företagen är mycket väl medvetna om detta och ser
behoven. De är intresserade men saknar de handfasta kunskaper som behövs.
Flera pilotprojekt har därför prövat en modell med individuell coachning, där en
digital expert åker ut till företagen och hjälper dem på plats. Detta har visat sig
vara ett mycket framgångsrikt sätt att arbeta, om än resurskrävande.
5.1.4

Adventure Travel World Summit (ATWS) – ett inspirerande mål

ATWS i Göteborg gav företagen ett tydligt mål för sin produktutveckling. I den särskilda kompetensutvecklingsinsatsen fick de även praktisk utbildning i vad som
efterfrågas av internationella kunder och i hur de kan förbättra sin försäljning.
Inför ATWS utformades paket inriktade mot internationella målgrupper och marknader med fokus på hållbarhet, natur, kultur och måltid. Flera nya affärsmässiga
samarbeten kom till stånd. ATWS-insatsen skedde i samverkan med Visit Sweden.
Under ATWS var företagen aktiva med förbokade säljmöten och medverkade på
Market Place. Flera företag inom projektet svarade också för en så kallad Pre
Summit Adventure, en möjlighet för tillresande delegater att ta del av natur- och
kulturupplevelser någonstans i Sverige veckan innan kongressen.
5.1.5

Att utveckla förutsättningarna – några exempel

Måltidsturism – synergier när satsningar samverkar
När olika satsningar och insatser sammanfaller i tiden skapas möjligheter till extra
god utväxling. För att utveckla måltidsturismen har Smålands Turism AB parallellt
med Hållbar produktutveckling deltagit i Exportprogrammet för Sveriges måltidsturism (Måltidsprogrammet), som drivs av Visit Sweden 2017–2022 med finansiering från Landsbygdsprogrammet. Samtidigt har man tagit en aktiv roll i styrgruppen för länets regionala livsmedelsstrategi och inom ramen för denna initierat
och tagit fram en handlingsplan för måltidsturism.
Måltidsprogrammet ska stärka Sveriges konkurrenskraft som matdestination utifrån två fokus: internationell kommunikation och kunskapsspridning. Många regioner deltar som partners och arbetet bygger på en nära samverkan mellan
nationell och regional nivå. För Smålands del har pilotprojektet möjliggjort att man
har kunnat ta del av Måltidsprogrammets kunskapsinsatser, erfarenhetsutbyten
och andra erbjudanden på ett kraftfullt sätt. Med fokus på kompetensförsörjning
samt innovation och företagande har man arbetat med internationella förebilder,
forskare och specialister, anordnat kunskapsdagar och erbjudit företagen produktoch affärsutvecklingsprocesser genom Kurbits. Företagens deltagande i har
resulterat i lärande, förnyelse och nya exportmogna produkter.
Flera företag från pilotprojekten, inte bara från Småland, har också deltagit i Visit
Swedens kampanj The Edible Country, som är en del i måltidsprogrammet. På 13
natursköna platser i Sverige har specialdesignade bord utplacerats, där utländska
turister har kunnat laga en hälsosam gourmetmiddag av råvaror de själva samlat i
den svenska naturen. Till borden har ett antal ”hängprodukter” tagits fram.
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Destinationsutveckling som samlande kraft
Pilotprojektet i Blekinge tog ett helhetsgrepp och integrerade produktutvecklingsprocessen i ett bredare destinationsbygge. Redan i inledningen av processen skapade man ett företagsnätverk med över 50 företag som har deltagit under hela
resan. Det har gett en helhetsförståelse och ett ambassadörskap för destinationen
och blivit en bra grund för produktutvecklingen. Genom att villkora deltagande i
företagsnätverket med ett medlemskap i biosfärområdet får företagen ett kvitto på
att man har ett hållbarhetsperspektiv i sina erbjudanden, samtidigt som det bidrar
till att etablera destinationen som ett hållbart besöksmål.
Blekinges process inleddes med att stegvis lära-känna-varandra och skapa tillhörighet. Därefter tog man fram en större vision samt drev ett brett arbete för att
utveckla och förankra ett gemensamt varumärke, ARK 56. Även en gemensam vision och målbild för hållbarhetsarbetet lades fast. Företagen fick sedan utbildning i
affärsutveckling, målgruppskunskap samt en del inspirerande exempel med mera.
Med denna bas startade sedan själva produktutvecklingsarbetet under år 2. Det
drevs i en gemensam process med insatser för hållbarhets- och kompetensutveckling. Företagen följdes hela tiden åt i sitt nätverk som nu drivs vidare av
Blekinge Arkipelag.

5.2

Leder och besöksmål

5.2.1

Ett antal nya leder har etablerats

Ledernas betydelse för att åstadkomma produktutveckling har blivit mer och mer
synlig under projektets gång. Ett viktigt resultat är att leder, och även besöksmål,
bör vara långsiktigt säkerställda innan produktutveckling påbörjas. Inom projektet
har ett antal leder utvecklats. För själva genomförandet – skyltning och anordnande av rastplatser med mera – har kommuner, länsstyrelser, föreningar svarat
och då ofta med hjälp av annan finansiering eller inom ramen för andra projekt.
Blekinge har tagit fram ett helhetskoncept med sammanhängande kustleder för
vandring, cykling, kajak och båt. Lederna möts i 13 nav, där det finns skyltning, tillgång till dricksvatten och ofta anslutning till kollektivtrafik. Längs lederna finns
grillplatser, toaletter, bryggor och en del övernattningsstugor. En kombinerad
digital karta och app på fyra språk ger information om leder, sevärdheter, besöksmål och lyfter fram besöksnäringsföretag längs vägen. Pilotprojektet har också
lett till organisering och ansvarsfördelning för ledernas huvudmannaskap,
förvaltning, utveckling och marknadsföring.
Inom ramarna för sina tematiska nätverk Leisure Cycling, Hiking Dalarna och
Skating Dalarna har Visit Dalarna utvecklat sju cykelleder, och sju skatingområden
(långfärdsskridsko), alla kvalitetssäkrade vad gäller drift och underhåll. Ett skyltkoncept har tagits fram för varje temaområde. Inom vandring har man arbetat med
att ta fram en gemensam kvalitetsstandard och ett gemensamt sätt att skylta.
Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen har inventerat och bedömt ett hundratal
leder som har kategoriserats efter gemensamt uppsatta kriterier.
Västarvets pilotprojekt har resulterat i att fem vandrings- och cykelleder har säkerställts, varav flera pilgrimsleder. Lederna riktar sig till identifierade
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målgrupper inom vandringsturism och Turistrådet har öppnat en informativ vandringsportal på sin hemsida. Mycket tid har lagts på dialog med berörda kommuner,
vilket har gett insikter i vad som ger dem incitament att satsa på ledutveckling.
Men också att det finns en försiktighet med att gå in i långsiktiga åtaganden. En lärdom är att lyfta fram ledens betydelse för invånarna, folkhälsan och den lokala
attraktiviteten; att ha ett platsutvecklingsperspektiv snarare än att bara utgå från
turism. Utifrån sina erfarenheter har Västarvet utvecklat en modell för ledutveckling och tagit fram en vägledning, se nedan 5.2.2.
5.2.2

Modell för utveckling av vandringsleder

Tillsammans med Västsvenska Turistrådet har Västarvets pilotprojekt tagit fram
Vägen till en vandringsled. Tio steg för att utveckla en hållbar led för invånare och
turister. Den är en handfast vägledning till hur man steg för steg bör gå till väga och
vilka moment som ska göras inom varje steg. Här ingår även en fyrfältsmatris för
bedömning av den tänkta ledens potential, byggt på ledvärde och ambitionsnivå
hos tänkt huvudman. Modellen är en hjälp för att säkerställa dialog och samverkan
kring ledutveckling mellan politiker, tjänstepersoner, företag och föreningar med
fokus på samverkan, rollfördelning, kostnadsfördelning och förankring. Den har
väckt nationellt intresse och har lyfts fram som förebild i nationella forum kring
vandring.
Man har även satt in modellen i en större process med produktutveckling och
marknadsföring. Produkterna indelas i huvudprodukter (utgör enskilt en reseanledning), subprodukter (”något man ändå gör”) och temporära produkter. Arbetet mot företagen har skett utifrån tre verksamhetsnivåer: hubbar – anläggningar
som utgör nav kan sälja och binda samman de olika huvud- och subprodukterna,
upplevelseleverantörer – levererar själva upplevelsen samt paketleverantörer.
Arbetet mot företagen har utgått från de verktyg som Turistrådet sedan tidigare
använder såsom Sverige-Norden-Världen, Digital Närvaro och Swedish Welcome.
5.2.3
Metod för att samla kunskap om vandrings- och cykelturister har testats
I Skåne, som redan har kvalitetssäkrade vandrings- och cykelleder, prövade pilotprojektet att utveckla digitala metoder för att analysera turistiska flöden och beteenden. Tanken var att samla in data genom information från mobiltelefoner och
bankkort men detta visade sig inte framkomligt, både med anledning av tekniska
svårigheter och genom att den svenska dataskyddlagen inte tillåter datainsamling
utan aktivt medgivande från turisten. I stället testades möjligheten till rekrytering
via en befintlig plattform och med hjälp av en metod som utvecklats vid University
of Tasmania. Försök gjordes att med hjälp av rekryterare få besökare att ladda ner
en app för ändamålet. Metoden fungerade men det var problematiskt och tidsödande att använda personliga rekryterare. I det fortsatta arbetet tog man i stället
fram stödjande material i form av guider och målgruppsanalyser.
5.2.4

Modell för entreprenörskap inom skyddad natur

Inom projektet har flera steg tagits för att utveckla nationalparken Stora Mosse
som besöksmål och erbjuda flera upplevelser genom att få entreprenörer att
bedriva verksamhet i området. Arbetet har skett i nära samverkan mellan
Smålands Turism och Länsstyrelsen i Jönköpings län som förvaltar nationalparken.
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Tillsammans tog man fram en utbildning som riktade sig till företagare med
intresse av att bedriva kommersiell verksamhet i nationalparken. Utbildningen
fokuserar på att kvalitetssäkra de aktuella företagen med kunskaper om regler,
restriktioner och miljöperspektiv. Efter avslutad utbildning får företagen skriva ett
avtal med Länsstyrelsen, som ger dem rätt att bedriva aktivitetsturism i
nationalparken, att marknadsföra sig via parkens kanaler samt få rådgivning och
stöd av nationalparkens personal. Deltagarna utses till ambassadörer för Store
Mosse och får använda Sveriges nationalparkers logga ”Guldkronan” i sin marknadsföring.
5.2.5

Utveckling av kulturbaserade upplevelser

Augmented History - tidsresa med digital teknik
Pilotprojektet i Uppsala län har utvecklat fem kulturhistoriskt intressanta platser
och besöksmål genom att lyfta historien visuellt genom en interaktiv digital teknik.
Med hjälp av en app tittar man rätt in i en historisk period på respektive besöksmål; när plattan eller mobilen hålls upp visas den digitala, historiska rekonstruktionen av samma ställe som man befinner sig på. Med GPS-styrning går det att
vandra runt i miljön. Augmented History har tagits fram av It-företag, historisk
expertis och destinationsutvecklare i samverkan.
Kulturpasset – att bli starkare tillsammans
Culture Route Dalarna är ett av Visit Dalarnas nya produktområden med ett nätverk bestående av nio välkända och exportmogna besöksmål. Tillsammans har
man tagit fram ett kulturpass, som genom att ge stämplar och olika typer av rabatter, stimulerar besökarna till att upptäcka alla besöksmål. När så har skett får besökaren en specialdesignad dalahäst. Förutom på besöksmålen säljs passet på turistbyråer i Dalarna. Nätverket har också tagit fram en paketerad rundresa som redan
är internationellt lanserad.

5.3

Samverkan, samarbeten och organisering

En slutsats i Tillväxtverkets tidigare projekt Hållbar destinationsutveckling var att
en fungerade samverkan var av avgörande betydelse. Nuvarande projekt visar att
så är fallet även när det gäller en hållbar produktutveckling. Samtliga pilotprojekt
har inneburit en omfattande kraftsamling med medverkan av många olika aktörer.
En stabilare och mer sammanhållen regional organisering
Projektet har fungerat som katalysator för nya samverkansformer. Framför allt
märks skillnad i de regioner som saknar en destinationsorganisation med regionalt
uppdrag. Besöksnäring och turism har tydligare kommit upp på dagordningen och
berörda regioner har tagit ett helhetsgrepp om frågan, där roller och ansvarsfördelning är på väg att klaras ut. Till exempel har den regionala ledningsgruppen i
Uppsala län (region, kommuner, länsstyrelse) gett i uppdrag till regionen att svara
för Nätverket för destinationsutveckling i Uppsala län med offentliga regionala och
lokala aktörer.
Projektet har även bidragit till att besöksnäringsfrågorna har blivit mer integrerade i annat regionalt utvecklingsarbete. Inom Västra Götalandsregionen har pro-
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jektägaren Västarvet drivit projektet i mycket nära samarbete med Turistrådet
Västsverige.
Den inomregionala samverkan har stärkts också genom att länsstyrelser och stiftelser, såsom Upplandsstiftelsen och Västkuststiftelsen, har medverkat i pilotprojekten eller drivit egna parallella projekt. Länsstyrelsen i Blekinge rustade till exempel infrastrukturen i skärgården inom sina förvaltningsområden samt har svarat för att information fördes in i GIS-system.
Kommunerna har fått ett ökat engagemang
Projektet har gett mycket goda resultat när det gäller att engagera kommunerna i
arbetet med besöksnäring och turism. Insatser för ledbaserad turism och destinationsutveckling har visat sig vara en bra grund för mobilisering. Här finns incitament i form av en ökad lokal attraktionskraft och att insatserna även kommer de
egna invånarna till del. Kommunernas medverkan har generellt varit helt avgörande för att kunna realisera projektägarnas planer för förbättrad infrastruktur.
Framför allt har de tagit ansvar för drift, underhåll, skötsel samt ibland gjort egna
investeringar.
Samtliga pilotprojekt med fokus på leder, cykelområden och liknande har
resulterat i fastlagda former för samverkan mellan regionen, kommunerna och
ibland även andra offentliga aktörer. I Blekinge har ett bredare avtal träffats för
huvudmannaskap och ansvarsfördelning för den nya destinationen ARK 56. I
Dalarna, med ett kommunägt regionalt destinationsbolag fanns en tydlig struktur
för samverkan redan från projektstart med lokala handlingsplaner kopplade till
den regionala besöksnäringsstrategin, något som sannolikt har underlättat utvecklingen av infrastrukturen för cykling, vandring och skridskoåkning.
Även det företagsfrämjande arbetet har genererat nya samarbeten och kontaktytor. Kommunernas näringslivsfunktioner känner ofta sina företag väl och flera
pilotprojekt har utvecklat ett samarbete som bygger på att regionen stöttar kommunerna att i sin tur ta en coachande roll gentemot företagen. Region Östergötland
har till exempel utbildat 25 processledare i sin produktutvecklingsmodell för
insatser i kommunerna och Skåne har utifrån sin strategi Collaborative Tourism
2020 tagit fram en modell med kommunala tjänstepersoner som coacher. Sådana
insatser har skapat en tätare och närmare kontakt med företagen än vad som annars hade varit möjligt.
Många nätverk har etablerats
Projektet Hållbar produktutveckling har resulterat i flera tematiska eller geografiska nätverk, etablerade som arenor för företagen och deras arbete med produktutveckling. Nätverken är mycket uppskattade av företagen, de hålls ihop av
den regionala turismfunktionen eller av annan regionalt verksam offentlig aktör.
Flertalet nätverk kommer troligen att bestå även efter att pilotprojektet har
avslutats; något som i hög grad är avhängigt regionernas resurser och kapacitet.
Besöksnäringens aktörssystem har breddats
Inriktningen mot natur- och kulturbaserad turism, ofta med utgångspunkt från
leder, har lett till att nya kontaktytor har uppstått. Det gäller i viss mån länsstyrelser och stiftelser men framför allt föreningar och andra ideella organisationer. Särskilt väl märks breddningen i Västra Götaland, då Västarvet som kulturförvaltning
har kunskap om ett antal aktörer av betydelse för utveckling av kulturturism.
36

Svenska kyrkan, lokala museer, kulturreservat, hembygdsrörelsen och Svenska
Turistföreningen är några exempel på parter som genom pilotprojekten har lyfts
fram som betydelsefulla kuggar i besöksnäringens aktörssystem, både för att upprätthålla en turistisk infrastruktur och för att lägga grunden för unika besöksupplevelser kopplade till utvalda platser och de människor som verkat där, exempelvis
med storytelling.

5.4

Arbetet med hållbarhet

Projektledarna var från början osäkra på hur de skulle lägga upp och säkerställa
hållbarhetsarbetet i sina projekt. De hade önskat att Tillväxtverket gett dem tydligare riktlinjer för vad som krävdes för att uppfylla kraven för en hållbar produktutveckling. För att möta behoven har hållbarhet varit ett stående inslag vid många
erfarenhetsmöten och anledning till att Tillväxtverket upphandlade ett konsultstöd
för hållbar utveckling. Så här i efterhand kan vi se att hållbarhet borde ha varit en
integrerad del i det processtöd som infördes från projektstart och som genomfördes med hjälp av EFQM-metoden.
Till följd av diskussionerna med projektledarna lade Tillväxtverket till en viktig insats i upphandlingen av hållbarhetskonsult, som handlade om att ta fram en handbok med metoder för hur regionala turismverksamheter kan arbeta med hållbar
turismutveckling. Handboken ger ett gemensamt ramverk för hållbarhetsarbete,
för att uppnå hållbar utveckling över tid. Den strategiska processen för det regionala arbetet betonades samt att vara tydlig med vilka instanser som har ansvar för
hållbarhetsfrågorna regionalt och kommunalt. Ansvarig turismorganisation måste
identifiera vad man har rådighet över för att kunna vara tydlig och åstadkomma
resultat. De grundläggande stegen i hållbarhetsprocessen är följande:
1. Identifiera viktiga hållbarhetsområden
2. Ta fram ambitionsnivå
3. Sätt hållbarhetsmål
4. Utarbeta handlingsplan
5. Genomför hållbarhetsarbetet
6. Följ upp hållbarhetsarbetet.
Vilket sedan upprepas från 1 till 6 igen.
Att projektledarna var delaktiga i utformningen av handboken resulterade i att
Tourism in Skåne i samråd med Tillväxtverket kunde nyttja processtödet till utformningen av ett e-learningverktyg som ska användas för fortsatt utbildning av
kommunala tjänstepersoner, något som fortgår efter projektet.
Det har från första början varit viktigt att piloterna skulle arbeta med alla hållbarhetsdimensioner integrerat: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. För att företagen
ska förstå vad de kan förändra i sina verksamheter har fyra av piloterna tagit fram
foldrar/handböcker och en pilot har i ett parallellt projekt utvecklat en mobilapp
med konkreta tips som rör de tre dimensionerna.
Region Östergötland valde att genomföra det första steget i att etablera sig som en
Green Destination enligt det internationella certifieringsverktyget och blev 2018
utsedd till en av världens hundra mest hållbara destinationer. På grund av förändrade organisatoriska förutsättningar kunde man inte inom ramen för projektet
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fortsätta till nästa steg av processen, det vill säga att bli en certifierad Green Destination. Arbetet gav dock en bra kunskapsgrund för en fortsatt hållbar besöksnäring i Östergötland.
Ett tydligt resultat är att Blekinge, vars projektledare hade en bakgrund i hållbarhetsfrågor, är den pilot som haft lättast att integrera hållbarhetsaspekter i produktutvecklingen och också den som åstadkommit mest inom hållbarhetsområdet.

5.5

Resultat av analyser och forskningsinsatser

5.5.1

Företagens konkurrenskraft och lönsamhet

Bisnodes mätning har skett enligt Simplermodellen med redovisning av lönsamhet,
konkurrenskraft och tillväxt. Mätningar har skett vid tre tillfällen under projektperioden: 2017, 2018 och 2019. En uppföljande mätning planeras 2020. Redovisningarna har skett med 2014 som utgångsår och omfattat företagens ekonomiska
utveckling och tillväxt 2014–2017, 2014–2018 respektive 2014–2019. Cirka 350
besöksnäringsföretag inom pilotregionerna ingår i studien. Som jämförelse har resultatet relaterats till utvecklingen i Sveriges näringsliv som helhet.
Bisnode konstaterar att besöksnäringen generellt växer kraftigt under perioden i
förädlingsvärde, snabbare än riket totalt och det gäller även pilotprojektens företag. Om man enbart tittar på aktiebolagen, (vilket är den korrekta att jämföra mot
riket), så är tillväxten 78 procent jämfört med rikets 57 procent. Även tillväxten för
besöksnäringen när det gäller antal anställda och antal företag är mycket hög. Problemet är lönsamheten som generellt är låg och de här aktuella företagen är inget
undantag. Som helhet har de ett negativt lönsamhetsindex, vilket betyder att
gruppen blivit mindre lönsam under perioden.
5.5.2

Företagens hållbarhetsmognad

Mätningen av turismföretagens hållbarhetsmognad med hjälp av Ramböll gav viktiga insikter inför Tillväxtverkets framtida användning av metoden inom specifika
branscher. En enkät skickades ut till 323 företag vintern 2018 samt hösten 2019.
De kärnprocesser som frågorna var inriktade mot var styrning, personalpolitik,
marknadsföring, produktutveckling, drift och interaktion med besökaren.
Resultaten visar att den främsta drivkraften bland turismföretagen är kundnöjdhet
samt att kundernas efterfrågan vad gäller hållbara erbjudanden har ökat. Det är
framför allt brist på tid och pengar som hindrar företagens hållbarhetsarbete. Utfasning av engångsartiklar och introduktion av solenergi hör till de mest omnämnda åtgärderna bland företag vid den senare mätningen. Företagens kärnprocesser (se ovan) präglades i större grad av hållbarhet vid det andra mättillfället.
Inom kärnprocessen produktutveckling är de främsta förbättringarna kopplade till
mat. Svaren visar att det är enklast för företagen att se fördelarna inom måltid och
drift och svårast inom företagets strategiska hållbarhetsarbete, vilket kanske inte
är så konstigt eftersom det främst är enpersons- och mikroföretag som har besvarat enkäterna.
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5.5.3

Kunskapsstyrning i besöksnäringen – en forskningsinsats

Forskningsinsatsen av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har presenterats i fyra delrapporter:
1. Regionala strategier för kunskapsutveckling inom besöksnäringen. I studien analyseras regioners och kommuners strategidokument som berör besöksnäring.
2. Kunskapsstyrning i besöksnäringen. Regionala samordnares perspektiv. Studien
utgår från intervjuer och undersöker hur regionala samordnare arbetar för att
främja kunskap i sina regioner eller destinationer.
3. Den platsskapande strategen – ett aktörsperspektiv på hur turistiska platser blir
till. Här används samordnarnas berättelser för att undersöka hur de olika regionernas historia och syn på platsen präglar arbetet med destinationsutveckling. Kan destinationsutveckling bli en del av en platsskapande praktik?
4. Ansvar för kunskapsutveckling i utvecklingspolitiken. Regionernas och kommunernas roller och relationer i utveckling av besöksnäringen. Studien bygger på
intervjuer med politiker med syfte att undersöka hur de uppfattar behovet av
kunskap och kunskapsutveckling inom besöksnäringen och hur de ser på sitt
eget ansvar för detta.
I forskningsinsatsen relateras till explicit kunskap, som kan nedtecknas och
artikuleras, respektive tyst kunskap som erövras genom praktiskt görande och
successivt lärande. Forskningen lyfter fram att den tysta kunskapen är helt vital för
besöksnäringen.
I delstudie 1 konstateras att strategidokumenten präglas av en vilja att driva besöksnäringsfrågorna framåt men att de har vaga formuleringar kring kunskap;
man tycks inte fullt ut veta vilken typ av kunskap eller innovation man eftersträvar
och hur man ska nå den. Det är den explicita kunskapen som man relaterar till.
Delstudie 2 visar att kunskap inom besöksnäringsområdet kan innebära många
olika saker, till exempel yrkeskunskap inom delnäringar, kunskap om destinationen, kunskap om företagande och marknadsföring. Här framgår också att organiseringen av nätverk för kunskapsutveckling kan se olika ut. Tre idealtypiska modeller har mejslats fram: den informella flexibla (fokus skapa arenor), den strategiska destinationsmodellen (fokus etablera destinationsperspektiv) samt den uppdelade modellen (olika aktörer står för olika slags kunskap).
Delstudie 3 utgår från att platser har olika organisatoriska och idémässiga förutsättningar för att arbeta med destinationsutveckling. Fyra idealtypiska förhållningssätt har tagits fram för hur platsens historia kan prägla det destinationsstrategiska arbetet. Detta kan utmärkas av a) pragmatisk problemlösning, b) att andra
frågor än turism utmärker regionen, c) att regionen är engagerad men har begränsad erfarenhet av turism samt d) att regionen har stor erfarenhet och tradition av
att arbeta med turism
Delstudie 4 visar att besöksnäringen ses som ett komplext politikområde och att
kunskapsutveckling och kunskapsstyrning uppfattas som oklara begrepp. Begreppet destination fungerar dock bra som en samlande berättelse och underlättar integrering i annan strategisk planering. Studien visar också att ett mer formaliserat
regionalt utvecklingsansvar leder till ökad byråkratisering och ibland försvårar
mellankommunal samverkan.
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Uppdraget har löpt mellan 2016-01-01 och 2020-02-01. Budgeten har varit totalt
49 547 000 kronor. Ett pilotprojekt avvecklades under hösten 2017. De medel som
då frigjordes lades på kompetensutvecklingsinsatser för företag inför Adventure
Travel World Summit 2019. Se i tabellen nedan hur finansieringskällorna fördelats.
Vi bedömer att projektet har uppfyllt de finansiella villkoren i regeringsbeslutet
genom följande insatser: stöd till sjuprojekt, upphandling av konsulter för stöd och
analyser, en forskningsinsats samt projektledning på Tillväxtverket.
Resultaträkning, tkr
Finansiering
Särskilda medel

Näringslivsanslaget

Förvaltningsanslaget

SUMMA

Bidrag

0

Anslag

0

Summa

0

0

0

0

-Personalkostnader

5 327

90

5 417

-Köpta tjänster

6 109

0

6 109

Verksamhetskostnader

-Övriga kostnader
S:a verksamhetskostnader

0

Transfereringar

820

0

820

12 256

90

12 346

34 746

Summa utbetalningar

0

Att återbetala

0

47 002

34 746
90

0

BUDGET
Utfall mot budget, %

47 092
0

0%

Antal timmar

0%

0%

0%

9 661

158

9 818

OH-påslag (250 kr/h)*

0

2 415

39

2 455

Summa inkl OH-påslag

0

49 417

129

49 547

Nyckeltal
Särskilda medel
Andel transfereringar/
summa utbetalningar
Andel verksamhetskostnader/
summa utbetalningar
Personalkostnader/
verksamhetskostnader
Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

Näringslivsanslaget

Förvaltningsanslaget

SUMMA

0%

74%

0%

74%

0%

26%

100%

26%

0%

43%

100%

44%

0%

50%

0%

49%
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