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Tillsammans
utvecklar
vi starkare
företag
Det finns otroliga möjligheter för
besöksnäringen i Sverige. Vi har
naturnära upplevelser och mycket
annat som lockar besökare från jordens alla hörn. Intresset är stort, men
företagen och destinationerna behöver
utvecklas och vi behöver veta mer om
vad våra besökare efterfrågar.
Tillväxtverket jobbar för besöksnäringen
på många fronter. Några exempel är vårt
ansvar för turiststatistiken, samordnings
uppdraget för andra myndigheter och insat
ser för kvalitetssäkring.
Just nu pågår pilotprojekt för kvalitets
säkring av destinationer i samarbete med
Västsvenska turistrådet, efter en modell som
finns i Skottland. Här gäller det att säkerställa
att det som företagen erbjuder faktiskt är det
som besökaren också får. Det handlar om allt
från restaurangernas råvaror till boendemiljö
och transporter.
Tillväxtverket har även fått ett viktigt
samverkansuppdrag. I samarbete med
VisitSweden och tillsammans med andra
myndigheter vill vi skapa en starkare samsyn

om hur offentliga nationella aktörer kan
bidra till att skapa bra förutsättningar för
näringens utveckling.
Kunskapsutveckling är en annan viktig
pusselbit för att göra företag och destinatio
ner mer attraktiva för besökare. Just nu har
vi påbörjat en större gränsundersökning för
att få information om utländska besökare
i Sverige. Det gäller att få en tydlig bild av
bland annat konsumtion, vad som har varit
bra och vad vi kan förbättra.
I början av februari öppnades TRIP, Turist
näringens utvecklingscenter. Syftet är att cen
tret ska fungera som en nod och mötesplats
för främst mindre företag inom näringen.
Här kan företagen lotsas till rätt myndighets
dörr och här finns tillgång till affärsnätverk,
kompetensutveckling och information om
stöd för att utveckla verksamheterna. Allt
samlat på ett ställe.
Turismen växer, inte minst den inkomman
de turismen till Sverige, och därmed besöks
näringen. I det framtida arbetet är det därför
viktigt att näringen blir ännu mer export
mogen. Kvalitetssäkring är av stor betydelse,
liksom mer kunskap och lyhördhet om vad
som efterfrågas av besökarna. Samarbeten
behövs om vi ska lyfta det som vi är bra på.
Jag hoppas och tror att Tillväxtverkets arbete
bidrar till att svensk besöksnäring når de mål
som näringen satt upp för år 2020. Vi är redan
på god väg. n

Christina Lugnet
Generaldirektör
Tillväxtverket

Internationellt utbyte
lyfter svensk besöksnäring
TEXT Ulf Westberg

Västsvenska Turistrådet ska stimulera
företagande och ekonomisk tillväxt
inom besöksnäringen. Målen för verksamheten är tuffa men fullt realistiska.
År 2020 ska regionen vara Skandinaviens mest besökta, mest uppskattade
och mest inkomstbringande
”turistregion”.
– För att nå dit, och hålla oss kvar, ska vi
utveckla ett nytt kvalitets- och hållbarhetssystem för besöksnäringen, berättar Lotta
Nibell-Keating som leder projektet ”Hållbar
Besöksnäring”. Omsättningen ska fördubblas,
men inte genom att brandskatta förutsättningarna i jakten på kortsiktiga ekonomiska vinster,
utvecklingen måste ske i balans med sociala
och miljömässiga aspekter.
Sverige är unikt i många avseenden. Vi har
en attraktiv, i många hänseenden exotisk,
produkt. Lägg till allt fler direkta flyglinjer,
utvecklad infrastruktur, ett stabilt politiskt
klimat och inte minst en god tillgång till vår

Det som är så till
talande med skottar
nas system är att det
har en bäring direkt
kopplat till affärs
utveckling på
företagsnivå.
Lotta Nibell-Keating.

natur. Vi har även en omvittnad organisatorisk
förmåga som uppskattas mycket, och är en
viktig konkurrensfördel i jakten på möten och
evenemang.
Detta tillsammans gör att Sverige, allt enligt
World Economic Forum 2009, är ett av de
länder i världen som har absolut bäst förut
sättningar att utveckla sin
besöksnäring.
– Det är förutsättningar
som vi ska ta vara på, säger
Lotta Nibell-Keating. Men
en fördubblad omsättning
ställer också andra förväntningar på ökat samarbete och på en proffsighet
från näringen och en ökad kunskap hos besluts
fattare, som kanske inte finns överallt idag.
Utgångspunkten för det nya kvalitets- och
hållbarhetssystemet är att kundens eller gästens
upplevelse ska styra själva leveransen.
Men vad är då kvalitet?
För att få hjälp med att
besvara frågan har Visit
Scotland valts som samarbetspartner. I
Skottland har de över 30 års erfarenhet av kvalitetsmärkt turism och de bedöms ha världens
främsta kvalitetssäkring när det gäller turism
och turistiska produkter.
Skottarna använder både s k ”hemliga gäster”,
personer som inkognito gästar en anläggning
eller attraktion, och planerade besök. Efter vistelsen presenterar den som besökt anläggningen en

omfattande utvärderingslista där alla avvikelser
från full poäng motiveras med ett konstruktivt
förbättringsförslag, för de ansvariga.
– Det som är så tilltalande med skottarnas
system är att det har en bäring direkt kopplat till
affärsutveckling på företagsnivå, berättar Lotta
Nibell-Keating. Det handlar inte bara om märk-

En besökare kanske inte nöjer sig
med Västkusten, hur fantastisk vi
än anser den vara.
Lotta Nibell-Keating.

ning och stjärnor utan om handfasta råd om hur
de ska bli bättre i sin verksamhet utifrån de krav
som gäster ställer. Det som tilltalar skottarna i
vårt system är att vi vill integrera miljön redan
från start.
Ett 20-tal boendeanläggningar och attrak
tioner i Västsverige har redan fått besök. Statens
Fastighetsverk, vars ambition är att gå från att
”vara byggnad till attraktion”, är en deltagare
i projektet. Deras anläggning Bohus Fästning
fick besök och därefter både ris och ros i en
tämligen omfångsrik lista över hur de ska förbättra sin verksamhet.
– Den på sina håll ganska svidande kritiken har Statens Fastighetsverk översatt till
en mycket handfast investeringsplan på nära
7 Mkr, berättar Lotta NibellKeating.

Jag tycker det är helt fantastiskt! Även om
projektet Hållbar besöksnäring initierats av,
ägs och drivs av Västsvenska Turistrådet, ser
Lotta Nibell-Keating programmet som en
självk lar nationell angelägenhet. Alla måste tillsammans vara
med och bygga ”upplevelsen Sverige” enligt henne. Därför
behövs samarbetspartners i resten av Sverige.
– En besökare kanske inte nöjer sig med Västkusten, hur
fantastisk vi än anser den vara, utan vill komplettera med ett
besök i Stockholm, Jukkasjärvi, Småland eller något annat. För
att underlätta det måste vi samarbeta och bland annat skapa
gemensamma system för bokning med mera.
Inför starten 2011 har geografin i projektet Hållbar
Besöksnäring också vidgats med inbjudan till fler regionala
turistorganisationer, där partners nu är Jämtland/Härjedalen,
Sörmland, Skåne, Småland, Västmanland utöver Västsverige

med Göteborg som storstad. Övriga delar
av landet kommer successivt in i arbetet. Ska projektet få en nationell bärighet
måste det också spegla alla turistiska
företeelser som Sverige kan erbjuda.
– Det är ett sammanhang där vi kan
ta upp frågor av nationell karaktär och
få fram svar som vi alla har glädje av.
Det händer mycket nu. En ny nationell
strategi har presenterats. Tillväxtverket
har fått i uppdrag att koordinera myndigheterna i den här typen av frågor.
Det ställer också krav på att vi aktörer
ska hålla ihop, samarbeta och vara tydliga med vad vi vill driva, avslutar Lotta
Nibell-Keating.

Tillväxtverket är en viktig part och
ska koordinera projektet nationellt
utifrån ett myndighetsperspektiv. I styrgruppen ingår också Visit Sweden som
tillför marknadskunskaper och som
också nyligen lanserade sin hållbarhetsstrategi. Nu gäller det att kunna leverera
de förväntningar som kommuniceras.
Fler exportmogna produkter och destinationer är målsättningen och en förutsättning för att uppnå målen i den nya
nationella strategin som presenterats av
Svensk Turism. n

svensk turism ab har målet klart

Siktar mot stjärnorna
TEXT Ulf Westberg

Vi går mot ljusare tider. Och det är inte bara tack
vare den annalkande våren. Under den lite torra
titeln ”Nationell strategi – hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk besöksnäring” har
Svensk Turism AB målat upp sin vision av vår nästa
stora basnäring.
– Svensk besöksnäring har till och med potential
att bli den allra största framöver både vad gäller
omsättning och antal årsarbeten, säger Magnus
Nilsson, organisationens ordförande.
– Näringen har vuxit dramatiskt under den senaste tioårsperioden och jag tror att det är bakgrunden till det självförtroende och jäklar-anamma som jag tycker hela branschen
visar upp, menar Magnus Nilsson. Och som kommer till
uttryck i den nya strategin.
Den nya strategin ägs av Svensk Turism AB och har tagits
fram i nära samarbete med VisitSweden, Tillväxtverket,
Swedavia, Stockholm Visitors Board och Nätverket Sveriges
Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet
med finansiellt stöd från bl a Jordbruksverket.
– Det ligger otroligt mycket och bra arbete bakom strategin,
säger Magnus Nilsson. Men det största och viktigaste arbetet
har vi ändå framför oss.
I strategin har man satt som mål att svensk turism år 2020
ska omsätta 500 miljarder kronor, sysselsätta motsvarande 300
000 årsverken och ha ett exportvärde på 200 miljarder kronor.
Magnus Nilsson,
ordförande
Svensk Turism AB

– Det kommer inte av sig självt men målen är absolut nåbara, säger Magnus
Nilsson. Gör vi bara rätt saker framöver så kommer vi att landa där i närheten.
Rätt saker i sammanhanget är att utveckla svensk besöksnäring på ett hållbart
sätt, såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt.
Den mest centrala frågan handlar om destinationsutvecklingen. Idag finns det
runt 20 nya destinationer som i dagsläget befinner sig i sin linda men som med
rätt stöd kan utvecklas till ett nytt Jukkasjärvi ishotell eller Åre. Det vill säga till
exportmogna världsattraktioner som står sig bra även i den stenhårda internationella
konkurrensen.
– Utöver destinationsutveckling innehåller dokumentet en verktygslåda med
allt från strategi för finansiering och samverkan, till marknadsföring, entreprenörskap och hållbar besöksnäring. Det som återstår är för alla inblandade att ta
det till sig, kavla upp ärmarna, plocka fram allt ”jäklar anamma” man samlat på
sig och börja arbeta, avslutar Magnus Nilsson. n

Utöver destinationsutveckling innehåller
dokumentet en verktygslåda med allt från
strategi för finansiering och samverkan,
till marknadsföring, entreprenörskap och
hållbar besöksnäring.

Kunskap och statistik en
förutsättning för framgång
TEXT Peter Terpstra

Det avsätts betydande resurser för att främja
turism och resande på lokal, regional och nationell
nivå. Effekterna av dessa insatser är idag svåra att
mäta, eftersom de sällan eller aldrig syns i den
befintliga produktionsstatistiken. Varken offentliga eller privata insatser kan bidra till framgång om
det inte bygger på kunskap. Det behövs kunskap i
form av statistik och undersökningar för att skapa
en effektiv marknads-, produkt- och näringslivsutveckling.

Norge
Tyskland
Danmark
Nederländerna
Storbritannien

6. Finland
7. USA
8. Frankrike
9.	Italien
10. Schweiz

FAKTA 2009
Turismens totala omsättning i Sverige är 251,7
miljarder kronor.
Turismens exportvärde, dvs vad utländska
besökare spenderar i Sverige är 93,6 miljarder
kronor, vilket är större än exportvärdet för järn
och stål och personbilar tillsammans.
Svensk turistnäring sysselsätter ca 160 000
personer, räknat i helårsverken.

Våra fem största turistregioner
(mätt i antal gästnätter).

1. Stockholm
2. Västra Götaland
3. Dalarna
4. Skåne
5. Kalmar

+3%

52 566 348

Våra tio största
utlandsmarknader:

1.
2.
3.
4.
5.

Den statistikreform som riksdagen beslutade om på 1990talet, innebar att en stor del av statistikansvaret flyttades
över till respektive sektormyndighet. Tillväxtverket
ing
ng
är idag den myndighet som ansvarar för den
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officiella inkvarteringsstatistiken, det
Tota 200fr9ån
vill säga statistik från kommersiella
från
boendeanläggningar. EU ställer
också krav på produktionen av
nationell turiststatistik och
rapportering, vilket gör att
Tillväxtverket tar fram och
finansierar även annan typ
av statistik och undersökTotalt antal gästnätter
ningar. I linje med FN-organet
i Sverige
World Tourism Organizations
rekommendationer är ambitionen att dessa källor tillsammans
skall skapa grunden för ett nationellt turiststatistiskt system.
Många är beroende av beslutsunderlag. Såväl myndigheter, enskilda näringsidkare, turistorganisationer, turistkonsulter som forsknings- och utredningsinstitut använder,
förutom egna undersökningar, ofta våra källor för egna
analyser av specifika frågeställningar.
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gästnätter i Sverige
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+15,4%
1 619 391

Totalt antal utom-europeiska
gästnätter i Sverige

Förutom själva statistikansvaret arbetar Tillväxtverket
också med att sprida kunskap om turismens utveckling.
Med hjälp av egen och andras statistik görs löpande analyser
och sammanställningar.
Rapporten ”Fakta om svensk turism” baserad på de viktigaste nyckeltalen publiceras årligen. Års- och säsongssammanställningar baserade på inkvarteringsstatistiken publiceras löpande. Under 2011 påbörjas också datainsamlingen
till en ny nationell gränsundersökning (IBIS II).
Förutom den löpande rapporteringen görs även kartläggningar och analyser av specifika områden eller frågeställningar. 2010 publicerades bland annat rapporterna
”Den svenska turistmåltiden - en internationell bild av mat
och måltider” och ”Kommunicera turism på nätet”. Under
2011 presenteras en rapport om besöksmål i Sverige och
en rapport om turistföretagares villkor och verklighet. På
Tillväxtverkets webbplats under rubriken ”Publikationer”
går det med hjälp av sökordet ”turism” att hitta ytterligare
ett hundratal rapporter. n
Källa: Tillväxtverket/SCB

Ibis II söker kunskap om

Vilka är våra utländska besökare?
TEXT Kerstin Englund Foto Ulf Berglund

Nu har den kommit igång på allvar – den nationella gränsundersökningen
IBIS II, som vi berättade om i förra numret av Tempo. Genom en rad intervjuer
vid olika gränsstationer ska Tillväxtverket ta fram underlag för beslutsfattare
och aktörer inom turistnäringen. Följ med till Arlanda för att se hur det går…

Intervjuaren Bengt Palm tar sikte på gate F61
på Arlanda flygplats där planet till London
snart ska lyfta. Det är en stund kvar till avgång
och Bengt vandrar lugnt mellan stolarna och
frågar människor om de har tid att svara på
några frågor om vistelsen i Sverige. Bengt jobbar med IBIS II- undersökningen som nu har
kommit igång på allvar.
Turistnäringen fortsätter att växa i Sverige
och den räknas nu som en basnäring. Det är
med anledning av detta som Tillväxtverket nu
sparkar igång en nationell gränsundersökning
(förkortad till IBIS II – Inkommande Besökare
I Sverige) för att mäta volymerna och ta fram
aktuell statistik.
- Den här typen av information är oerhört
viktig för att kunna bedöma hur man ska
stärka näringen och satsa på rätt saker, säger
Therese Lindberg, som är projektledare och
handläggare för besöksnäringsfrågor på
Tillväxtverket. Genom att få detaljerad kunskap om resenärerna kan vi fördjupa oss inom
intressanta områden.
Undersökningen ska genomföras på olika
gränsstationer runt om i landet, på bland
annat flygplatser, färjeterminaler, kryssningsbåtar och tåg.
Denna tid på dagen är det övervägande
affärsmän som är ute och reser, men vi möter

Vi hoppas få fram värdefull
information om besökarna
i Sverige
Therese Lindberg, Tillväxtverket

även ett japanskt filmteam, två munkar
i orangea kåpor och en student från Australien.
De allra flesta är välvilligt inställda till att
delta i undersökningen, och även (av svaren att
döma) till Sverige och sin vistelse här.
Tanken är också att få aktuella siffror på
antalet besökare inom olika segment för att ge
beslutsfattare inom besöksnäringen beslutsunderlag till effektivare produktutveckling och
marknadsföring.
- Vi hoppas få fram värdefull information om besökarna i Sverige, säger Therese
Lindberg. En annan viktig aspekt är att ta
fram siffror till nationalräkenskaperna och
beräkningen av turismens effekter på Sveriges
ekonomi.
Bengt Palm är en av två intervjuare
som arbetar just denna dag med IBISundersökningen. Han är anställd sedan 5
år på undersökningsföretaget Markör som

genomför undersökningen på uppdrag av
Tillväxtverket. Enkäten finns på 12 olika
språk, vilket många intervjupersoner uppskattar; - De flesta resenärer behärskar engelska,
men blir glada när undersökningen finns översatt till deras eget språk, säger Bengt.
Resultaten från undersökningen ska redovisas kvartalsvis och årsvis. Undersökningen är
i huvudsak kvantitativ och formuläret är snävt
hållet för att svarstiden inte ska bli för lång.
Vi ser att det finns stora möjligheter att göra
segmenteringar bland de intervjuade och göra
fördjupningar inom, t ex regioner i landet,
syfte, ålder eller kön osv.
Frågorna handlar om vad man har gjort i
Sverige, vad man har betalt, både före resan
och på resmålet – för hotell och restaurangbesök till exempel. Hur man har fått information
om Sverige, och vad man tycker om sin resa är
andra frågor. n

Turistföretag i fokus
TEXT KERSTIN ENGLUND

insatser för fler jobb i fler och växande turistföretag.
Svensk turistnäring består till
största delen av mikro- och småföretag, vilka utgör basen för tillväxt
och utveckling av svensk turism.
Syftet med TRIP – Turistnäringens
Utvecklingscenter är att hjälpa
företagen att utvecklas positivt
På Almedalsveckan i somras utlovade näringsminister Maud
genom att vara en resurs för att
Olofsson en gemensam satsning för att stödja turiststimulera entreprenöroch besöksnäringens framtida utveckling.
skap och affärsutveckling och fungera som en kontaktförmedlare
Tillväxtverket fick i uppdrag att i samvermellan små företag och aktörer inom turistnäringen, både privata
kan med andra berörda myndigheter och
och offentliga, som kan bidra till näringens utveckling.
statliga bolag, organisera och inrätta ett
Nu blir det enklare för den
TRIP ska också fungera som en kontaktpunkt mellan turistutvecklingscenter.
företag och myndigheter samt verka som en katalysator för
Det operativa ansvaret att utveckla,
enskilde företagaren att
gemensamma nationella och regionala projekt, främst inom
bemanna och driva centret fick Reseentreprenörskap, kompetens, kvalitetssäkring och hållbar
och Turistnäringen i Sverige (RTS).
få tillgång till kompetens
utveckling. Genom att skapa en gemensam arena via ett
Och nu står det färdigt.
utveckling, nätverk och
nationellt utvecklingscenter kan resurser och satsningar prioUnder en välbesökt pressträff i
riteras och samordnas för att utveckla turistföretagandet.
RTS´lokaler i centrala Stockholm i
mötesplatser
- Nu blir det enklare för den enskilde företagaren att få tillmitten på februari invigdes det av Maud
Christina Lugnet, Tillväxtverket
gång till kompetensutveckling, nätverk och mötesplatser, konstaOlofsson, Jan Lundin, VD för RTS och
terade Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet. Man kan
Tillväxtverkets generaldirektör Christina
också få hjälp med att hitta finansiering för att utveckla sin verksamhet.
Lugnet. I samband med detta lanserades också
- Turistnäringen växer kraftigt och visar positiva tecken på tillväxt och
centrets webbplats; www.trip.se.
framtidstro i form av nyanställningar och investeringsvilja, sa Jan Lundin, VD
Turistnäringen har tagit fram en gemensam nationell strategi
på RTS. Det behövs en nationell struktur som stärker sammed målet att fördubbla turismen i Sverige fram till år 2020.
- Regeringen välkomnar branschens strategi, sa Maud Olofsson i verkan mellan näringsliv och offentliga aktörer runt om i
landet. n
sitt tal, och inrättandet av utvecklingscentret är en av flera viktiga

Nu får turistföretagen en samlad kontaktpunkt
för affärsnätverk, kontakter med myndigheter,
mötesplatser och information som stöd att utveckla
sin verksamhet. Det nya utvecklingscentret -TRIP
Turistnäringens Utvecklingscenter - är invigt och
redo att starta verksamheten med att en av av
Sveriges tjänstenäringar att växa sig ännu starkare.

1.

2.

3.

4.

Fyra med fokus på
besöksnäringen
Följande medarbetare arbetar heltid
med Besöksnäringsprogrammet på
Tillväxtverket:
1. Agneta Florin, ansvarig för
Besöksnäringsprogrammet
2. Therese Lindberg, projektledare
3. Dennis Bederoff, projektledare
4. Peter Terpstra, turismanalytiker

Välbesökt workshop
om upplevelsedrivna
marknader

Ett drygt 40-tal personer satte sig ner på Conventum i Örebro
för att delta den workshop Tillväxtverket bjudit in till under
Småföretagardagarna den 26-27 januari.
Ämnet var ”Upplevelsedrivna marknader – så stärker besöksnäring och kulturella och kreativa näringar varandra”.
Med konkreta exempel visade Therese
Lindberg, Lars Nyberg och Per-Olof Remmare
från Tillväxtverket att företagen inom besöksnäringen och i de kulturella och kreativa näring
arna har allt att vinna på samarbete för att öka
sin konkurrenskraft och bli starkare på marknaden. Till sin hjälp hade de Sara Roland från
Hushållningssällskapet och företagarna Ulrika
Krynitz och Håkan Strotz från Urnatur HB.
- Varför ska vi lägga ner så mycket energi
och programpengar på kulturella, kreativa och
turistiska näringar när det bevisligen går bra för

turismen i Sverige, frågade Lars Nyberg och gav
sedan ett svar.
- Jo, det är precis så som VisitSwedens vd,
Thomas Brühl, hävdar: ”Det börjar bli tomt
på hyllorna när det handlar om den upplevelsedrivna marknaden i Sverige”. Vi måste med
andra ord börja fylla på.
Under workshopen berättade Per-Olof
Remmare och Therese Lindberg bland annat
om det omfattande uppdrag som näringsdepartementet har gett Tillväxtverket för att främja
de upplevelsedrivna marknaderna. n

Samverkan ska främja
företags- och destinationsutveckling
TEXT ulf westberg

2010 vidtog regeringen åtgärder för att
öka samordningen av olika myndigheters insatser kopplade till turism och
besöksnäring. Med Tillväxtverket som
nav och motor bildades Samordningsgruppen, en samling av utvalda myndigheter som alla, på olika sätt, spelar
en viktig roll för besöksnäringen och
dess utveckling.
Positivt för turismen i Sverige är våra
omfattande internationella handels- och
affärsförbindelser, vår internationellt sett
starka miljöprofil och våra rika möjligheter
till varierade natur- och kulturupplevelser.
Men också ett fantastiskt samspel mellan stad
och landsbygdsupplevelser, många attraktiva
evenemangs-, boende- och mötesanläggningar.
Samt normalvintrar som är snösäkra på rätt
ställen och den svenska sommaren som även
får många utländska besökare att drömma om
ett torp i Småland, grillkvällar, allemansrätt
och ljusa nätter.
– Däremot finns det brister i samarbetet och
samordningen mellan myndigheterna, säger
Lars Nyberg, Senior Advisor på Tillväxtverket
och ordförande i Samordningsgruppen. Brister
som gör att vi inte får full utväxling på dessa
unika konkurrensfördelar.
Den nya gruppen ska råda bot på detta. En av
dess uppgifter är nämligen att hitta en samsyn
kring prioriteringar och därmed möjligheter
att kraftsamla och effektivisera såväl insatser
som resursanvändning vid utveckling av konkurrenskraftiga företag och destinationer. Och
i en förlängning, skapa ytterligare tillväxt och
sysselsättning.
– Besöksnäringen är Sveriges nästa stora basnäring, menar Lars Nyberg. Vi ser redan en hög
tillväxt i sektorn. När samarbetet utvecklats
ytterligare och resurserna samordnas kommer
många av de nya arbetstillfällena i Sverige, inte
minst bland de unga, att skapas inom denna
sektor.
Tillsammans med VisitSweden leds samordningsgruppen av Tillväxtverket, som fungerar
som sammankallande myndighet och som står
för det företagsutvecklande perspektivet.
Övriga myndigheter i gruppen är Jord
bruksverket, Naturvårdsverket, Riksa ntik
varieä mbetet, Sjöfartsverket, Trafikverket,
Transportstyrelsen, Invest Sweden,

Tillsammans med regionerna
ska vi göra det enklare för
små och stora aktörer inom
näringen. Bland annat genom
att ge dem tillgång till
kompetensutveckling,
nätverk.
Lars Nyberg, Tillväxtverket

Statens fastighetsverk, Swedavia,
Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys samt
Vinnova.
– Tillsammans med regionerna ska vi göra
det enklare för små och stora aktörer inom
näringen. Bland annat genom att ge dem tillgång
till myndigheternas samlade resurser, den kom-

petensutveckling och de nätverk de behöver för
att utveckla befintliga och nya företag samt destinationer för att göra dem exportmogna, avslutar
Lars Nyberg. n

