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Sammanfattning  
  
Turismen  i  Sverige  omsätter  idag  över  250  miljoner  kronor¹.  Turistnäringen  har  gemensamt  tagit  fram  en  
nationell  strategi  och  vision  om  att  fördubbla  turismens  omsättning  till  500  miljarder  till  år  2020.  Enligt  
årets  trendanalys,  reviderad  från  fjolåret,  krävs  en  årlig  tillväxt  om  sju  procent  i  genomsnitt  för  att  nå  
tillväxtmålet.  Översatt  i  siffror  blir  det  25  nya  miljarder  om  året  i  omsättning.    
  
Tillväxtinbromsningen  under  2009²  och  2010²  har  lett  till  att  turistnäringen  nu  behöver  öka  takten  för  
att  nå  visionen.  På  egen  hand  kommer  turistnäringen  att  ha  svårt  att  lyckas  med  detta.  Analysen  belyser  
därför  ett  antal  utvecklingsmöjligheter  där  turistnäringen  tillsammans  med  starka  reseanledningar  
såsom  kultur,  natur,  idrott  och  möten  kan  bidra  till  att  stärka  regionernas  attraktionskraft  och  därmed  
driva  resandet.  Genom  att  samverka  med  andra  näringar  blir  turismen  en  del  av  samhällsbyggnaden  och  
bidrar  till  att  skapa  regioner  som  inte  bara  attraherar  fler  besökare  utan  även  blir  attraktiva  att  bo  och  
verka  i.    
  
Analysen  beskriver  också  ett  antal  kritiska  faktorer  som  påverkar  utvecklingen  inom  turistnäringen.  Dels  
handlar  det  om  politiska  beslut  på  nationell  och  internationell  nivå  som  berör  utvecklingen  inom  både  
flyg  och  sjöfart  och  dels  politiska  beslut  nationellt  om  utbyggnaden  av  det  svenska  järnvägsnätet.  I  
förlängningen  påverkar  dessa  beslut  investeringsviljan  inom  turistnäringen,  vilken  är  avgörande  för  en  
ökad  tillväxttakt.    
  
  
  

Bakgrund  och  beskrivning    
Turistnäringen  har  gemensamt  tagit  fram  en  nationell  strategi  och  vision  att  fördubbla  turismens  
omsättning  till  500  miljarder  till  år  2020.  Detta  skulle  innebära  en  fortsatt  kraftig  tillväxt  av  resor  till,  från  
och  inom  Sverige.    
  
Syfte  
Detta  är  andra  året  som  Trendanalysen  görs.  Syftet  med  årets  analys  är  att  följa  upp  hur  näringen  ligger  
till  mot  vision  2020.  I  2011  års  analys  konstaterades  att  tillväxttakten  skulle  räcka  för  att  nå  vision  2020  
och  analysen  fokuserade  därför  på  hur  infrastruktur  och  boendekapacitet  måste  utvecklas  för  att  möta  
de  ökade  volymerna  till  år  2020.  Årets  analys  koncentrerar  sig,  som  konsekvens  av  den  lägre  tillväxten,  
mer  på  att  kartlägga  de  utmaningar  och  möjligheter  som  kan  komma  att  påverka    omsättningen  fram  till  
år  2020.  
  
Vision  2020  
För  att  komma  fram  till  visionen  om  500  miljarder  år  2020  har  tillväxten  från  år  2000  till  år  2009  
förlängts  för  både  de  turistsegment  som  finns  i  Tillväxtverkets  omsättning  för  turism  (svenska  
affärsresenärer,  svenska  fritidsresenärer  samt  utländska  besökare)  och  den  befintliga  kapaciteten  
gällande  trafikslag  och  boendeformer  till  år  2020.       
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¹  Källa:  Tillväxtverket/SCB     
²  Preliminära  uppgifter  Tillväxtverket  
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Turismomsättning Sverige 2009 - 2010  

Omsättning  och  volym  
Enligt  Tillväxtverkets  redovisning  över  turismens  omsättning  
spenderade  utländska  besökare  drygt  87  miljarder  kronor  och  
svenska  fritids-‐  och  affärsresenärer  drygt  167  miljarder  kronor  i  
Sverige  under  2010,  pengar  som  fördelar  sig  mellan  de  olika  
branscherna  enligt  figur  1.  Mest  pengar  spenderar  resenärerna  
när  de  har  kommit  fram  till  destinationen  -‐  tillsammans  har  
boende,  restaurang,  handel,  kultur  och  tjänster  80  procent  av  
omsättningen  vilket  motsvarar  närmare  201  miljarder  kronor.¹    
  
Hur  ligger  näringen  till  mot  vision  2020  
I  föregående  års  trendanalys  som  baserades  på  utfallet  2009²  
konstaterades  att  de  långsiktiga  trender  turistnäringen  haft  
sedan  tio  år  tillbaka  skulle  räcka  för  att  nå,  och  till  och  med  
passera,  500  miljarder  i  omsättning  år  2020.  Den  då  
innevarande  tillväxttakten  om  6,4  procent  per  år  till  och  med  år  
2020  skulle  ge  en  omsättning  om  515  miljarder  kronor.  
  
Nuvarande  tillväxttakt  
Dock  blev  tillväxttakten  betydligt  lägre  för  2009²  än  beräknat  
och  den  totala  turistkonsumtionsökningen  skrevs  ned  till  tre  
procent  istället  för  förväntade  6,4  procent.  Nu  visar  sig  
tillväxten  under  2010²  också  stanna  runt  tre  procent.  Det  
betyder  att  nuvarande  trender,  ett  år  senare,  pekar  mot  att  
omsättningen  inte  kommer  att  nå  upp  i  mer  än  451  miljarder  år  
2020.    
  
Utsikter  för  kommande  år  
Även  omsättningsökningen  för  2011  ser  ut  att  ligga  i  linje  med  
2010  års  resultat  på  tre  procent.  Med  en  så  pass  låg  tillväxt  för  
2011  skulle  omsättningen  år  2020  istället  att  landa  på  428  
miljarder  kronor.  Skulle  nuvarande  lägre  konjunktur  och  
tillväxttakt  också  stå  fast  under  2012  når  omsättningen  år  2020  
endast  410  miljarder  (se  diagram  1).  
  
Hög  tid  att  öka  tempot  
Det  betyder  alltså  att  det  är  hög  tid  att  öka  tempot  om  näringen  
ska  nå  visionen  om  en  fördubblad  omsättning  till  2020.  Med  
utfallet  för  2009²  och  2010²    måste  tillväxttakten  nu  höjas  till  sju  
procent  varje  år  (diagram  2).  I  kronor  räknat  betyder  det  att  
omsättningen  måste  öka  med  25  miljarder  nya  kronor  varje  år  
mellan  2011-‐2020  för  att  näringens  vision  ska  bli  verklighet.    
  
  
  
  
  
  

 
 
 

Diagram  1.    
Trenden  baserat  på  respektive    årsutfall  2009,  2010,  2011,  2012  
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Figur  1.    
Omsättning  i  miljarder  ur  ett  resekedjeperspektiv  
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Diagram  2.    
Årlig  tillväxttakt    med  ett  utfall  på  3  procents  tillväxt  2011  

¹  Källa:  Tillväxtverket/SCB  
²  Preliminära  uppgifter  Tillväxtverket  
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Prognos turismutveckling övriga världen 

Prognoser  för  tillväxt  i  Europa  och  världen  UNWTO  
Ett  mål  på  en  årlig  omsättningsökning  om  sju  procent  bör  
samtidigt  sättas  i  relation  till  hur  utvecklingen  ser  ut  i  övriga  
världen.  UNWTO,  United  Nations  World  Tourist  Organisation,  
har  under  2011  uppdaterat  sin  långtidsprognos  efter  de  senaste  
årens  turbulens.  De  slår  fast  att  efter  en  tillbakagång  under  
2009  så  ökar  åter  resandet  mätt  i  antalet  internationella  
ankomster  i  världen.  Under  2012  räknar  organisationen  med  att  
vi  passerar  en  miljard  internationella  ankomster  för  första  
gången.  Långtidsprognosen  är  att  det  år  2030  kommer  att  ske  
1,8  miljarder  internationella  ankomster  i  världen.  
  
Sänkt  tillväxtprognos  för  Europa  
Tillväxtprognosen  (volym)  för  internationella  ankomster  till  
Europa  sänks  till  2,7  procent  i  genomsnitt  fram  till  år  2020  från  
tidigare  tre  procent.  Enligt  UNWTO  så  kommer  tillväxttakten  för  
samtliga  internationella  marknader  att  sjunka  under  de  
nästkommande  perioderna  fram  till  år  2030  (tabell  1).  De  två  
huvudsakliga  skälen  till  detta  anges  vara:    
  
1. Mogna  marknader:  Vi  får  allt  fler  mogna  marknader  där  

resandet  börjar  nå  en  nivå  som  har  samma  tillväxttakt  som  
BNP-‐utvecklingen  för  respektive  marknad.  

2. Stigande  biljettpriser:  Under  ett  långt  antal  år  har  det  blivit  
allt  billigare  att  förflytta  sig.  Under  de  kommande  åren  så  
kommer  det  redan  nu  för  flygbolag  betungande  
bränslepriset  att  bestå.  Därtill  kommer  också  olika  
åtgärder  för  att  alla  transportslag  ska  betala  sina  
miljökostnader.    

    
Prognoser  för  tillväxt  Airbus  och  Boeing  
Båda  de  största  flygplansindustrierna,  Airbus  och  Boeing,  gör  
långtidsprognoser  för  hur  det  internationella  resandet  med  flyg  
kommer  att  förändras  på  olika  delmarknader.  Båda  pekar  ut  att  
Europa  kommer  att  ha  en  lägre  tillväxt  än  världen  totalt  men  
också  att  det  långväga  resandet  kommer  att  öka  mer  än  

revenue  
passenger  
flygsträckan  är,  stiger  därför  något  mer  än  antalet  passagerare.  
¹'²  
  
Asien  och  Australien  driver  upp  flygresandet  
Den  genomsnittliga  årliga  ökningen  av  antalet  passagerare  i  
Boeings  prognos  globalt  för  åren  2010-‐2030  är  4,2  procent    
(diagram  4)  att  jämföra  med  UNWTO:s  prognos  om  3,8  procent  
Skillnaden  kan  möjligen  härledas  till  att  flygbolagen  ser  en  
större  ökning  av  antalet  flygresor  på  marknader  som  Asien  och  
Australien  där  i  stort  sett  alla  internationella  resor  är  just  
flygresor.¹'²  
  
  
  
  
  
  

Tabell  1.    
Årlig  procentuell  tillväxt  (volym)  
1980-‐2030  Internationella  ankomster    (UNWTO)  

Diagram  3.    
Prognos  procentuell  ökning    passagerarkilometer  (RPK)    2010-‐2030  (Airbus)    

Diagram  4.    
Prognoser  för  flygplansmarknaden  2010-‐2030  (Boeing)    

     1980-‐1995   1995-‐2010   2010-‐2020   2020-‐2030  

Africa   6,7   6,7   5,4   4,6  

Americas   3,8   2,1   2,9   2,2  

Asia  and  Pacific   8,9   6,3   5,7   4,2  

Middle  East   4,5   10,5   4,2   4  

Europe     3,7   3   2,7   1,8  

World   4,4   3,9   3,8   2,9  
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¹  Källa:  Airbus,  Global  Market  Forecast  2011-‐2030  
²  Källa:  Boeing,  Current  Market  Outlook  2011-‐2030  
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Utveckling per turistsegment 
Omsättning och volymer 

Utvecklingen  utländska  besökare  
I  Trendanalysen  2011  beräknades  den  förväntade  tillväxten  för  
de  utländska  besökarna  i  volym  bli  80  procent  till  år  2020  men  
skrivs  nu  ner  till  omkring  60  procent.  Omsättningen  för  
utländska  besökare  skrivs  ner  med  28  procent  jämfört  med  
fjolårets  analys.    Med  en  genomsnittlig  tillväxt  på  9,7  procent  
per  år  mellan  2000  och  2009  och  beräknades  omsättningen  
uppgå  till  260  miljarder  kronor  2020.  I  år  pekar  trenden  snarare  
på  att  tillväxttakten  för  omsättningen  kommer  att  ligga  på  7,9  
procent  och  landa  på  187  miljarder  kronor.  
  
Utvecklingen  svenska  privat-‐  &  affärsresenärer    
Omsättningen  för  de  svenska  fritidsresenärerna  skrivs  upp  med  
sex  procent  jämfört  med  föregående  år.  I  Trendanalysen  2011  
beräknades  omsättningen  för  svenska  fritidsresenärer  uppgå  till  
203  miljarder  kronor  med  en  årlig  tillväxttakt  om  5,4  procent.  I  
år  pekar  trenden  att  tillväxttakten  kommer  att  ligga  på  5,7  
procent  och  landa  på  216  miljarder  kronor.  Turistsegmentet  
svenska  affärsresenärer  växer  långsammare  jämfört  med  både  
svenska  fritidsresenärer  och  utländska  besökare  och  påverkas  
inte  i  samma  omfattning  av  den  generellt  minskade  
tillväxttakten.    
  
Den  svenska  marknaden  fortfarande  störst    
Även  om  de  utländska  besökarna  är  det  segment  som  ökar  
mest  procentuellt  sett  både  volym-‐  och  omsättningsmässigt,  så  
är  nu  och  för  lång  tid  framöver,  det  största  segmentet  
fortfarande  närmarknaden,  det  vill  säga  de  svenska  affärs-‐  och  
fritidsresenärerna.    
  
Utvecklingen  sedan  2000  
Sedan  2000  har  de  nordiska  och  europeiska  gästnätterna  ökat  
med  över  50  och  45  procent  respektive  (diagram  6).  Trots  det  
uppgår  andelen  utländska  gästnätter  jämfört  med  de  svenska  
fortfarande  bara  till  en  knapp  fjärdedel  (tabell  2).  Ökningen  av  
svenska  gästnätter  var    under  samma  tioårsperiod  endast  26  
procent.  Då  svenska  gästnätter  utgör  så  stor  del  av  totalen  
påverkas  inte  det  relativa  förhållandet  mellan  segmenten  
nämnvärt  trots  den  procentuellt  sett  större  ökningen  av  
utländska  gästnätter.    
  
De  största  marknaderna  för  både  privat-‐    
och  affärsresande,  kommer  för  turistföretagare  att  vara:  
  
1. Sverige  
2. Norden  
3. Övriga  världen  
  
  
  
  
  
  

Tabell  2.    
Andel  gästnätter  per  nationalitet    
år  2000  och  år  2010.  Hotell  stugbyar  och  vandrarhem¹  
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Diagram  6.    
Förändring  antal  gästnätter  per  nationalitet    
år  2000  och  år  2010.  Hotell,  stugbyar  och  vandrarhem¹  

    

Sverige   Norden   Europa  (utom  
Norden)  

Övriga  
världen  

2000   79%   7%   10%   5%  

2010   77%   8%   11%   5%  

Diagram  5.    
Utfall  och  Vision  2020  besökare  per  segment  
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¹  Källa:    Inkvarteringsstatistik  SCB/Tillväxtverket  



Möjligheter för ökad tillväxt 
Turistnäringens del i samhällsbyggnaden  

Mars  2012  

Turism  som  del  av  samhällsbyggnad  
För  att  öka  tillväxttakten  behöver  turistnäringen  stärka  och  
utveckla  fler  reseanledningar  runt  om  i  Sverige.  En  av  
möjligheterna  att  göra  detta  är  till  exempel  genom  en  utökad  
samverkan  med  andra  näringar.  Genom  att  utveckla  
tursitnäringen  i  ett  bredare  och  mer  samhällsbyggande  
perspektiv  kan  turistnäringen  inte  bara  bidra  till  att  stärka  den  
attraktionskraft  som  driver  resandet  till  våra  regioner  utan  även  
skapa  regioner  som  blir  attraktiva  att  bo  och  verka  i.  På  egen  
hand  har  turistnäringen  svårt  att  göra  detta  då  en  alltför  ensidig  
turistisk  utveckling  ofta  skapar  korta  säsonger  med  ett  alltför  
begränsat  erbjudande  för  att  kunna  skapa  en  hållbar  ekonomi  i  
en  region.  Flera  regioner  utanför  storstadsområdena  har  starka  
säsongsvariationer  med  en  hög  efterfrågan  under  svenska  
skollov  som  till  exempel  Gotland  under  juli  månad,  eller  fjällen  
under  sportlovsveckor.  Tillsammans  med  andra  näringar  finns  
möjligheten  att  skapa  både  nya  reseanledningar  och  
arbetstillfällen  inom  helt  olika  kompetensområden  vilket  också  
leder  till  en  diversifierad  arbetsmarknad.    
  
Kompletterande  reseanledningar  
Många  gånger  är  det  näringslivet  som  utgör  den  största  
reseanledningen  till  en  region     inte  de  klassiska  
turistattraktionerna.  Det  innebär  med  andra  ord  att  till  exempel  
gruvnäring  och  kultur  kan  vara  de  viktigaste  
turistattraktionerna  i  en  region.  Två  eller  fler  kompletterande  
näringar  innebär  också  ofta  ökad  efterfrågan  på  boende  och  
tillgänglighet  på  olika  tider  under  veckan,  vilket  har  visat  sig  
vara  ett  framgångsrecept  för  ökad  omsättning.  
Affärsresenärerna  besöker  orten  under  veckodagarna  medan  
fritidsresenärerna  främst  kommer  under  veckosluten  (se  figur  
3).  
  
Möten,  kultur,  idrott    och  natur  som  reseanledning  
Bland  de  reseanledningar  som  kartlagts  i  analysen  har  följande  
kartlagts  som  särskilt  intressanta  reseanledningar  för  
turistnäringen  att  jobba  närmare  tillsammans  med.    
  
1. Möten  
2. Idrott    
3. Kultur    
4. Natur    
  
Det  är  inom  dessa  områden  som  det    finns  störst  möjlighet  att  
påverka  resandet  (figur  4).  Genom  att  framhålla  kultur,  idrott  
och  mötens  betydelse  som  en  del  av  turistnäringen  utökas  
möjligheterna  att  på  en  bredare  front  arbeta  för  stimulerad  
tillväxt.  Även  naturturismen  har  en  stor  utvecklingspotential.  Ju  
bättre  regionerna  blir  på  att  ta  tillvara  de  naturresurser  som  
finns  runt  om  i  landet  desto  större  kan  den  nödvändiga  
tillväxtökningen  bli.  Vidare  följer  en  kort  redogörelse  för  varje  
område  och  de  möjligheter  som  finns  för  att  genom  samverkan  
utveckla  fler  resesanledningar.    
  
  

  
  

Figur  3.  Effekter  av  kompletterande  reseanledningar  

Attraktiv  besöksort  

Kompletterande  
kompetensbehov  

Underlättar  
nyrekrytering  

Behov  av  tillgänglighet  
på  olika  tider  

Gemensamt  behov  av  
fler  rum  

Ett  attraktivt  besöksområde  är  inte  bara  
attraktivt  för  besökare  utan  även  
attraktivt  att  bo  och  verka  i    

Helt  olika  kompetensbehov  medverkar  
till  en  mer  diversifierad  arbetsmarknad  
vilket  gör  det  enklare  att  stanna  kvar  på  
sin  hemort  och  förenklar  inflyttning  för  
hela  familjer.  

Betydligt  enklare  att  rekrytera  
spetskompetens  till  orter  med  attraktivt  
utbud  av  natur,  tjänster  och  varor.  

Kompletterande  behov  av  tillgänglighet.  
Tjänsteresor  på  vardagar  morgon-‐  och  
/eller  kväll  och  fritidsresande  mitt  på  
dagen  eller  runt  helger.  Ofta  också  i  
kompletterande  riktningar.  

Båda  näringarna  vill  ha  ett  större  utbud  
av  boende  och  på  kompletterande  tider  
under  veckan  och  året.  Tjänsteresenärer  
under  vardagar  och  fritidsresenärer  
under  helger.  

Figur  2.  Turistnäringens  del  i  samhällsbyggnaden  
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Figur  4.  Reseanledningar  
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Kongresser  och  konferenser  som  reseanledning  
Mötesindustrin  i  Sverige  omsätter  årligen  summor  i  
miljardklassen.  Enligt  en  rapport  från  MPI,  Meetings  
Professionals  International  ligger  snittomsättningen  för  en  
kongressgäst  mellan  3.300  -‐  7.500  kronor  per  dygn.  Antalet  
gästnätter  för  en  internationell  kongressdeltagare  är  i  snitt  fyra  
nätter  och  infaller  dessutom  oftast  under  perioden  måndag  till  
fredag  under  icke-‐semesterveckor.¹  Att  jobba  strategiskt  med  
att  hjälpa  dem  som  är  aktiva  med  att  attrahera  möten  och  
kongresser  till  kan  därför  vara  en  väg  för  turistnäringens  stärkta  
arbete  att  nå  visionen  om  en  fördubblad  omsättning  år  2020.  
Turistnäringen  kan  inte  påverka  när  och  var  möten  genomförs  
men  däremot  aktivt  stötta  dem  som  arbetar  med  att  
systematiskt  värva  möten  till  Sverige.  När  möten  i  form  av  
kongresser,  konferenser  och  liknande  definieras  som  en  
reseanledning  innebär  det  i  praktiken  att  Sverige  har  10.000-‐
tals  nya  reseanledningar.  Genom  att  gemensamt  verka  för  att  
fler  personer  på  fler  orter  vill  och  kan     som  
mötesindustrin  själva  uttrycker  det,  kan  man  aktivt  arbeta  för  
att  få  fler  möten  och  kongresser  till  Sverige.    
  
Internationell,  nationell  och  regional  tillväxtpotential  
Möten  förflyttar  och  förädlar  kunskap  och  driver  människor  att  
resa  till  nya  platser  för  att  utbyta  idéer  och  öka  kompetensen  
inom  sitt  område.  Enligt  American  Express  ökade  tillväxten  för    
möten  och  konferenser  globalt  med  30  procent  under  2011.²  
Enligt  MPI¹  har  Stockholm  under  de  senaste  åren  varit  bland  
världens  tio  mest  populära  kongressorter  och  högt  upp  på  listan  
hamnar  även  Göteborg  och  Uppsala.  Men  det  är  inte  bara  
internationellt  som  Sverige  kan  växa  som  mötesland.  Möten  
innefattar  en  mängd  olika  sammankomster  också  på  den  
svenska  marknaden  och  där  finns  det  en  stor  potential  för  orter  
runt  om  i  landet  att  utvecklas.  Under  de  senaste  åren  är  det  i  de  
mindre  och  medelstora  städerna  som  de  största  satsningarna  
gjorts  och  det  är  i  dessa  städer  som  de  största  relativa  
ökningarna  snabbt  går  att  uppnå.  Här  finns  många  
världsledande  forskare  och  företag  som  har  högt  anseende  
bland  sina  kollegor  och  som  med  uppmuntran  och  bra  
uppbackning  gärna  bjuder  in  till  möten.  Beslut  om  mötesort  
grundläggs  i  viljan  att  bjuda  in  sina  kollegor.    
  

  
Utöver  att  jobba  med  den  nationella  marknaden  är  det  viktigt  
att  jobba  för  att  även  de  mindre  orterna  får  möten  med  
internationellt  deltagande.  Därför  finns  idag  en  utarbetad  
strategi     framtagen  av  MPI  för  hur  
regeringen  kan  skapa  regional  och  nationell  tillväxt  genom  att  
attrahera  fler  möten  till  Sverige.  Syftet  med  strategin  är  att  få  
regeringen  att  uppdra  åt  myndigheter,  universitet,  högskolor  
samt  andra  statligt  finansierade  verksamheter  att  genom  eget  
engagemang  bjuda  in  till  att  arrangera  internationella  möten  i  
Sverige.    

Sverige  som  mötesland  
Nedan  följer  några  exempel  på  det  aktiva  arbete  som  görs  för  
att  attrahera  och  arrangera  möten  runt  om  i  Sverige  där  man  
genom  samverkan  med  andra  näringar  också  bidrar  till  
samhällsbyggnaden.    
 

Socialchefsdagarna  &  Onkologernas  årsmöte  i  Gävle  
I  Gävle  har  man  sedan  2009  arbetat  strategiskt    med  att  
attrahera  möten  via  Gävle  Convention  Bureau.  För  att  
kunna  jobba  effektivt  har  fokus  lagts  på  att  attrahera  möten  
inom  ett  område,  den  kommunala  sfären.  Det  har  gett  gott  
resultat  med  starkt  och  engagerat  stöd  från  
kommunledningen.  I  september  2011  anordnade  Gävle  
Socialchefsdagarna,  Sveriges  största  socialpolitiska  kongress  
med  650  deltagare  och  80  utställare.  Totalt  omsatte  
kongressen  drygt  fem  miljoner.  
  
I  slutet  på  mars  2012  anordnas  Onkologidagarna  i  Gävle.  
Onkologiexperter  från  Gävle  har  varit  aktiva  i  arbetet  att  dra  
mötet  till  orten.  Med  rådande  läkarbrist  i  Gävle  ses  mötet  
även  som  ett  tillfälle  att  attrahera  arbetskraft  till  staden.  Då  
blir  det  intressant  för  fler  av  stadens  aktörer  att  visa  upp  sig  
och  nätverka  under  den  vecka  som  mötet  hålls.  Målet  är  att  
Gävle  ska  dra  locka  kompetens  från  området  till  sig  och  då  
måste  även  sidor  av  Gävle  som  en  attraktiv  stad  att  verka  
och  bo  i  visas  upp.  En  viktig  del  i  arbetet  har  varit  att  
kommunicera  vad  de  arrangerade  mötena  har  fått  för  
effekter  i  form  av  genererade  arbetstillfällen  och  tillväxt.  
Hur  möten  bidrar  till  att  utveckla  arbetsmarkanden  och  
skapar  arbetstillfällen  inom  en  ny  sektor,  tjänstesektorn  
som  erbjuder  arbetstillfällen  och  är  särskilt  attraktiv  för  
ungdomarna  i  Gävle.  

  

fått  dem.  Mötet  ska  inte  bara  vara  ett  hej  och  hej  då.  Det  
handlar  om  att  samverka  över  gränser,  koppla  ihop  
mötesdeltagarna  med  de  branscher  som  vi  har  lokalt,  
växla  upp  och  få  mer  effekt  än  själva  mötet,  ställa  sig  
frågan,  vad  vill  vi  ha  ut  av  mötet?  Kompetens,  inflyttning,  

  Elisabeth  Hugg,  Gävle  Convention  Bureau  
  

7  

¹  Källa:  MPI     Mötesindustrin,  www.mpisweden.se  
²  Källa:  Traveltrends  mars  2012,  traveltrends.se  
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Centerpartiets  årsstämma  2011  i  Åre    
Efter  byggnationen  av  Åres  evenemangsarena  2004    fanns    
de  grundläggande  förutsättningarna    för  att  arrangera  
större  konferenser  på  orten.  Idén  att  arrangera  
Centerpartiets  årsstämma  2011  kläcktes  under  hösten  2009  
under  uppstarten  av  Åre  Convention  Bureau-‐projektet.  
Kommunstyrelsens  ordförande  i  Åre  Eva  Hellstrand  (C)  fick  
då  upp  ögonen  för  mötens    värde  när  det  gäller  tillväxt  på  
en  ort  och  kände  att  förutsättningarna  var  de  rätta  att  
försöka  locka  sin  partistämma  till  byn.  Med  gemensam  
bearbetning  av  beslutsfattare  i  näringen  och  offentligheten  
i  Åre  och  fortsatt  arbete  internt  inom  partiet  med  lobbying  
för  att  få  mötet  dit  arrangerades  mötet  slutligen  i  
september  2011.  Mötet  genererade  ca  3000  gästnätter  och  
omsatte  cirka  fem  miljoner  kronor.  
  
Gothia  Towers,  tredje  tornet      
Gothia  Towers  bygger  det  tredje  tornet  som  är  en  del  av  
Svenska  Mässan  och  ska  vara  klart  under  andra  halvåret  
2014.  Byggnationen  innebär  att  Göteborg  och  Svenska  
Mässan  får  Europas  största  helintegrerade  hotell-‐,  mäss-‐,  
och  konferensanläggning  när  bygget  är  färdigt.  Enligt  Roger  
Holtback,  ordförande  i  Svenska  Mässans  Stiftelse  ska    
  
Utbyggnaden  ta  Svenska  Mässan  in  i  den  internationella  
mötesbranschens  absoluta  elit.  Den  främsta  anledningen  är  
att  ge  Svenska  Mässan  förutsättningar  att  på  allvar  ta  upp  

  ¹  
  
Sverige  stark  position  inom  flertalet  forskningskluster  
Sverige  starka  position  som  forskarnation  stärker  ytterligare  
möjligheterna  till  att  attrahera  fler  möten.  Nedan  följer  ett  
antal  exempel  på  kunskapsområden  inom  vilka  Sverige  har,  och  
kan  utveckla  starka  positioner  och  därmed  skapa  nya  
reseanledningar.    
  

Life  Science  i  världsklass  
Life  science  omfattar  vetenskapsområden  inom  bland  annat  
medicin,  biologi,  kemi,  teknik,  informatik  och  
materialvetenskap.  Stockholm  och  Uppsala  tillhör  redan  i  
dag  de  ledande  life  science-‐områdena  i  Europa.    
Stockholm-‐Uppsala  Life  Science  bildades  i  Uppsala  i  maj  
2007  av  tidigare  Biotechvalley.nu,  Stockholms  stad  och  
Uppsala  BIO  med  uppdraget  att  göra  regionens  möjligheter  
till  samarbete,  investeringar  och  etableringar  av  företag  
bättre  känd  inom  det  globala  Life  Science-‐klustret.²  
För  att  stärka  Sveriges  position  i  den  internationella  
konkurrensen  planerar  nu  Stockholm  stad  att  investera  50  
miljarder  kronor  för  att  utveckla  Karolinska  -‐  Norra  Station  
som  ska  bli  världens  främsta  område  för  Life  Science.  När  
området  står  helt  klart  år  2025  ska  det  att  innehålla  ett  nytt  
universitetssjukhus,  600.000  kvadratmeter  avsedda  för  life  
science,  36.000  arbetsplatser  och  5.500  bostäder.³    

ICT     Information  &  Communication  Technology  
Inom  ICT,  eller  IT,  samlingsbegreppet  för  utvecklingen  inom  
datateknik  och  telekommunikation,  har  Sverige  en  
framträdande  position.  Kista  Science  City  som  är  en  
vetenskapsstad  i  norra  Stockholm  har  ett  av  världens  
främsta  IT-‐kluster  med  spetskompetens  inom  trådlös  
teknologi,  bredband  och  mobila  applikationer  och  tjänster.  
Där  samverkar  tusentals  företag,  forskare  och  studenter  för  
att  utvecklas  och  växa.  Få  platser  i  världen  kan  visa  upp  
samma  höga  koncentration  av  kompetens,  innovationer  och  
affärsmöjligheter  inom  ICT.¹  
  
Cleantech     ett  växande  område  
EU:s  definition  av  cleantech/miljöteknik  är  

Området  har  vuxit  kraftigt  under  senare  år  och  antalet  
seminarier  och  konferenser  som  behandlar  cleantech  har  
ökat  markant.  Airport  City  Stockholm  är  ett  samarbete  
mellan  Swedavia  AB,  Sigtuna  Kommun  samt  fastighets-‐
utvecklingsbolaget  Arlandastad  Holding  AB.  Airport  City  
Stockholm  skapar  en  modern  flygplatsstad  och  ett  
världsledande  centrum  förhållbarhet  och  Cleantech.  Med  
flygplatsstaden  bildas  ett  ekonomiskt  och  kommersiellt  
centrum  där  flygplats,  företag  och  verksamheter  samverkar.  
Flygplatsstäder  skapar  nya  förutsättningar  för  företag  och  
affärsverksamheter  genom  att  minska  avstånd  och  generera  
dynamiska  centrum  för  industri  och  handel.²  
  
Det  område  som  Airport  City  Stockholm  håller  på  att  bygga  
är  ett  tydligt  exempel  på  hur  turistnäringen  tillsammans  
med  andra  näringar  kan  skapa  effekter  i  form  av  nya  
reseanledningar,  mötesplatser  och  arbetstillfällen.  Genom  
att  ta  hjälp  av  andra  näringar  som  tillsammans  
korsbefruktar  varandra  och  leder  till  synergieffekter,  
vidareutvecklas  flygplatsen  i  sig  till  en  reseanledning.  Lyckas    
Airport  City  Stockholm  ta  position  inom  ett  specifik  område  
inom  cleantech  blir  flygplansstaden  en  attraktiv  ny  
destination.  Det  innebär  att  det  sker  en  
positionsförflyttning.  Istället  för  att  vara  en  funktion  av  att  
vi  förflyttar  oss  blir  flygplatsen  en  egen  reseanledning.     
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Sverige tillhör ett utav de ledande områdena inom life science-
områdena i Europa. 
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¹  Källa:  kista.se  
²  Källa:  airportcitystockholm.com  

¹  Källa:  gothiatowers.com  
²  Källa:  uppsalabio.se   ³  Källa:  stockholmstad.se  
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Stärk  samverkan  mellan  turistnäringen  och  idrottssverige  
Ett  annat  område  där  det  finns  stor  utvecklinspotential  är  sport-‐  
och  idrottsevenemang.  Varje  år  arrangerar  Riksidrottsförbundet  
och  andra  idrottsföreningar  1000-‐tals  reseanledningar  till  
Sverige  i  form  av  nationella  och  internationella  mästerskap  och  
motionstävlingar  som  tillsammans  omsätter  miljontals  kronor.  
Att  jobba  mer  strategiskt  med  att  arrangera  både  nationella  och  
internationella  sport-‐  och  idrottsevenemang  i  Sverige  genom  en  
stärkt  samverkan  mellan  svensk  turistnäring  och  de  svenska  
idrottsförbunden  skulle  således  kunna  vara  ytterligare  en  
utvecklingsmöjlighet  för  att  nå  vision  2020.    
  
Tillväxpotential  finns  inom  de  nischade  mästerskapen  
Enligt  en  undersökning  från  HUI  omsatte  handbolls-‐VM  när  det  
arrangerades  i  Sverige  2011  omkring  250  miljoner.  Stora  
internationella  idrottsevenemang  medför  en  ökad  tillströmning  
av  utländska  besökare  i  form  av  både  deltagare  och  åskådare.¹  
Men  det  är  inte  främst  den  här  typen  av  mästerskap  som  utgör  
grogrunden  för  en  ökad  tillväxt.  Potentialen  finns  istället  i  de  
mer  nischade  mästerskapen.  EM  och  VM  arrangeras  löpande  
inom  69  specialförbund  som  alla  på  sikt  skulle  kunna  arrangeras  
i  Sverige.  Därtill  kommer  vänskaps-‐  och  träningsmatcher  och  en  
mängd  andra  tävlingar.  Ett  exempel  på  ett  sånt  mästerskap  är  
Junior-‐VM  i  Curling  som  anordnades  i  Östersund  i  mars  2012.  
Annsofie  Andersson,  Kommunstyrelsens  ordförande  i  
Östersund,  säger  i  en  kommentar  till  mästerskapet:  
  

turister  till  vår  region.  Det  är  under  vintern  som  vi  har  de  stora  
idrottstävlingarna.  Vi  har  ständigt  besök  av  många  idrottare  
från  hela  världen  som  testar  sin  förmåga  vid  vårt  

  
  
Nationella  motionstävlingar  
Utöver  de  nationella  och  internationella  mästerskapen  finns  en  
annan  tydlig  trend  som  också  erbjuder  goda  möjligheter  för  
samverkan  mellan  turistnäring  och  idrott,  nämligen  de  
nationella  motionstävlingarna.  Vi  har  sedan  flera  år  en  
pågående  hälsotrend  i  samhället  där  allt  fler  väljer  att  
motionera  regelbundet.  Som  en  vidareutveckling  av  den  
trenden  ser  vi  ett  kraftigt  ökat  intresse  för  nationella  
motionstävlingar.  Motionsloppen  som  började  som  en  folkfest  
har  blivit  en  jätteindustri.  Runt  en  halv  miljon  personer  deltog  
2011  i  någon  form  av  motionslopp.²  Tävlingarna  drar  både  
nordiska  och  andra  internationella  deltagare.  Förutom  att  vi  
förflyttar  oss  och  bor  över  för  att  delta  i  motionslopp  och  åker  
på  träningsresor/läger  inför  loppen,  köper  vi  också  mer  
utrustning.  Omsättningen  i  sportbranschen  har  mer  än  
fördubblats  de  senaste  tio  åren  och  ökade  (i  fasta  priser)  från  
18,4  miljarder  kronor  2008  till  20,6  miljarder  2009.³  
  
  
  

Vasaloppet  lockar både motionärer och publik till Mora  Sälen  

Några  av  de  största  loppen  (antal  deltagare)  
Vårruset:      132.000  
Göteborgsvarvet:        59.000    
Vasaloppet      ca  50.000  
Lidingöloppet:         40.000    
Vätternrundan:         35  000  
Tjejmilen:      28.000  
Midnattsloppet  sthlm:     24.000  
Stockholm  Marathon:     20.000  
Stockholm  halvmarathon:     14.000    
Midnattsloppet  Göteborg:     14.000  
Cykelvasan:        6.000  
Vansbrosimmet:         6.000  

  
(Källa:  DN)  
  
Engagerade  deltagare  som  är  benägna  att  förflytta  sig  
Motionärerna  involverar  ofta  hela  familjen  under  en  längre  tid  
före  loppen.  De  åker  på  träningsläger/resor  och  ställer  högre  
krav  på  både  utrustning  och  träning.  Som  ett  exempel  kan  tas  
träningsturismen  som  uppkommer  som  en  följd  av  Vasaloppet.  
Enligt  en  studie  av  undersökningsföretaget  Rubin  Research  har  
närmare  30  procent  av  deltagarna  varit  på  träningsläger  innan  
Vasaloppet  och  denna  siffra  har  fördubblats  på  bara  några  år.¹    
De  turistekonomiska  effekterna  av  Vasaloppets  vintervecka  
beräknades  2011  till  186  miljoner  kronor.  Av  det  beloppet  faller  
70  mkr  på  boende  och  116  mkr  på  övrig  konsumtion.  Resor  är  
en  tung  post  i  budgeten  för  alla  besökare.  Av  deltagarna  körde  
78  procent  bil  till  evenemanget  medan  bilåkandet  bland  
publiken  uppgick  till  hela  90  procent.²  
  
Nya  tävlingar     nya  reseanledningar  
Det  kraftigt  ökade  intresset  för  motionslopp  öppnar  stora  
möjligheter  för  den  aktör  som  tar  en  tydlig  position  och  skapar  
nya  typer  av  tävlingar  som  attraherar  segmentet  motionärer.  
Med  egen  identitet  på  en  ny  plats  i  Sverige,  företrädesvis  på  
orter  utanför  storstadsregionerna,  kan  nya  tävlingar  och  
därmed  även  nya  reseanledningar  skapas.      
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¹  Källa:  HUI  Research     Evenemangseffekter  Handbolls-‐VM  2011  
²  Källa:  dn.se  [för  länk  se  referenslista]  
³  Källa:  sportfack.se  
  
  

¹  Källa:  Rubin  Research  -‐    Vasaloppets  Vintervecka  2011  -‐  turistekonomiska  effekter  
²  Källa:  HUI  Research     Evenemangseffekter  Vasaloppsveckan  
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Kultur  som  reseanledning  
Ett  tredje  område  handlar  om  utvecklingsmöjligheterna  av  ett  
stärkt  samarbete  mellan  turistnäringen  och  kulturlivet  i  Sverige.  
En  förstärkning  av  kultursatsningar  runt  om  i  Sverige  ligger  även  
i  turistnäringens  intresse  då  det  genom  detta  skapas  fler  
reseanledningar.  Kultursverige  omsätter  årligen  miljontals  
kronor  på  arrangemang  runt  om  i  landet,  dels  genom  
biljettintäkter  men  också  genom  de  tillresta  besökarna  och  
konsumtionen  som  sker  i  samband  med  besöket.  Konserter  
runt  om  på  våra  stora  arenor  är  en  stor  drivkraft  för  det  
nationella  resandet.  Även  teater,  musikal,  opera,  dans,  shower,  
museer  och  utställningar  drar  besökare  till  och  inom  Sverige.  
Lägger  man  därtill  den  stora  kulturskatt  som  finns  i  form  av  
museer,  slott  och  herresäten,  fornlämningar  och  andra  
historiska  platser  och  sevärdheter  förstår  man  snart  vidden  av  
reseanledningar  som  kulturen  innebär.  Trots  kulturens  
betydelse  för  den  samhällsekonomiska  utvecklingen    finns  det  
stora  svårigheter  att  få  igenom  satsningar  på  kultur.  Kan  vi  
nationellt  börja  jobba  för  en  förstärkning  av  investeringarna  
inom  kulturen  kan  det  också  bidra  till  en  förstärkt  turistnäring.    
  
Kultursatsningar  för  turism  och  samhällsbyggnad  
Nedan  följer  ett  antal  exempel  på  initiativ  och  investeringar  
som  är  viktiga  ur  ett  både  kultur-‐,  näringslivs-‐,  mötesindustri-‐  
och  turismperspektiv.  Satsningar  av  den  här  typen  har  en  bred  
samhällsbyggande  effekt  och  bidrar  i  hög  grad  till  att  skapa  
attraktiva  regioner  för  både  boende  och  företag.    
  

Främjarkalendern  2012  
Handelsminister  Ewa  Björling  har  tagit  initiativ  till  en  
främjarkalender  2012  för  de  kreativa  näringarna.  Syftet  är  
att  ge  ökat  fokus  på  fem  utvalda  näringar;  musik,  mat,  film,  
mode  och  litteratur,  som  bedömts  ha  särskilt  stor  potential  
när  det  gäller  ökad  export.  En  av  punkterna  på  
främjarkalendern  handlar  om  Sveriges  ansökan  om  att  
arrangera  Mat-‐EM  2014.  Sverige     det  nya  matlandet,  är  
regeringens  vision  om  att  skapa  jobb  och  tillväxt  över  hela  
landet.  Genom  satsningar  på  mat  och  livsmedelsproduktion  
samt  mat  i  kombination  med  upplevelser  ska  20.000  nya  
jobb  skapas  till  år  2020. Att  arrangera  Mat-‐EM  sätter  inte  
bara  Sverige  på  kartan  som  ett  matland  men  stimulerar  
också  tillväxten  av  besökare  både  nationellt  och  
internationellt  till  och  inom  Sverige.¹  
  
Uppsala  Konsert  och  Kongress  
Uppsala  Konsert  och  Kongress  (UKK)  stod  klart  2007  och  är  
ett  hus  skapat  för  möten  och  musik.  Sedan  invigningen  har  
det  genomförts  ca  750  evenemang  och  1  800  konferenser  
och  kongresser  med  över  500  000  besökare.  Visionen  är  att  
konsert-‐  och  kongresshuset  ska  vara  ett  nav  för  kulturlivet,  
en  arena  för  forskning  och  företagande  och  en  levande  
mötesplats  för  Uppsalaborna.  ²  En  rapport  från  HUI  

Uppsala kongress & konsert  

Research  visar  att  UKK  har  stor  betydelse  för  turismen  i  
Uppsala  -‐  nästan  var  tionde  turistkrona  eller  cirka  åtta  
procent  av  Uppsala  kommuns  totala  turistiska  omsättning  
kan  kopplas  till  UKK.  Turistbesökare  konsumerade  för  cirka  
93  miljoner  kronor  i  Uppsala  utanför  anläggningen.  
Konsumtionen  utgörs  främst  av  logi  samt  restaurang-‐  och  
cafébesök.  Vidare  visar  undersökningen  att  andelen  
Uppsalabor  som  frekvent  konsumerar  kultur  har  ökat  med  
29  procent  från  2008  till  2010.¹    
  

anläggning  av  detta  slag  är  en  viktig  ekonomisk  
dragare  för  samhället  men  kan  också  fylla  flera  i  
sammanhanget  viktiga  funktioner.  Det  kan  stärka  ortens  
varumärke  samt  ge  människorna  som  bor  och  verkar  där  
en  ny  stolthet,  framtidstro  och  inspiration.  Jag  hoppas  och  
tror  att  Uppsala  Konsert  &  Kongress  kunnat  bidra  till  en  ny  
bild  av  och  en  ny  anda  i     -‐  Magnus  Bäckström,  vd  
&  konstnärlig  ledare.    

  
Umeå  kulturhuvudstad  2014  
2014  kommer  Umeå  att  vara  Europas  kulturhuvudstad.  
Syftet  är  att  belysa  det  gemensamma  kulturarvet  och  väcka  
intresse  för  den  kulturella  rikedom  som  finns  i  länderna  
inom  EU.  Effektmätningar  av  kulturhuvudstadssatsningar  är  
svåra  att  genomföra  bland  annat  för  att  satsningarna  
inkluderar  både  öppna  och  betalande  arrangemang.  Men  till  
exempel  så  visar  Palmer/RAE  Associates    undersökning  
European  Cities  and  Capitals  of  Culture  att  det  uppskattade  
antalet  besök  i  Stockholm  när  staden  var  kulturhuvudstad  
1998  ökade  med  cirka  1,8  miljoner.  Enligt  studien  bidrar  
också  kulturhuvudstadssatsningen  ofta  till  förbättringar  
av  kulturell  infrastruktur,  bland  annat  renoveringar  och  
restaureringar  av  anläggningar  och  monument,  samt  
byggande  av  nya  kulturbyggnader  som  konsertsalar  och  
museer.      
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¹  Källa:  Utrikesdepartementet     -‐    Pressmeddelande  2  mars  2012  
²  Källa:  ukk.se  
  
  

¹  Källa:  HUI  Research    -‐  Monetära  och  katalytiska  effekterav  Uppsala  
Konsert  &  Kongress  
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Naturturism  en  starkt  ökande  trend  
Naturturismen  är  ett  utav  de  snabbast  växande  segmenten  
inom  turismen  idag.  Vi  köper  och  konsumerar  naturprodukter  i  
en  allt  större  utsträckning.  I  förra  årets  trendanalys  belystes  
miljöns  betydelse  som  en  faktor  som  påverkar  resandet.  Bland  
annat  konstaterades  att  den  fysiska  miljön  på  destinationen  
spelar  en  stor  roll  vid  valet  av  resmål.  Destinationer  med  
ekologiska  eller  naturliga  katastrofer  (exempelvis  oljeutsläpp,  
skogsbränder,  jordbävningar,  rekordhetta/kyla)  får  omedelbara  
reaktioner  i  antalet  besökande  turister.  För  Sverige  och  svensk  
turism  är  detta  en  konkurrensfördel  då  Sverige  upplevs  som  ett  
säkert  land  befriat  från  kraftig  miljöpåverkan.  I  Sverige  erbjuder  
allemansrätten  en  unik  möjlighet  att  röra  sig  fritt  i  naturen  och  
vi  betraktar  ofta  allemansrätten  som  ett  kulturarv,  och  ibland  
till  och  med  som  en  nationalsymbol.  Sveriges  unika  natur  och  
unikt  stora  andel  vild  natur  är  en  viktig  reseanledning.  
  
Utvecklingspotential  för  naturturismen  
Således  finns  också  en  utvecklingspotential  dels  genom  att  
stärka  redan  etablerade  naturturismsegment  och  dels  se  över  
möjligheterna  att    skapa  nytt  resande  inom  detta  område.    
Att  synliggöra  naturturismen  som  en  viktig  del  av  turistnäringen  
innebär  ytterligare  en  möjlighet  att  ge  tillväxten  den  skjuts  
framåt  som  behövs  för  att  uppnå  vision  2020.  Naturvårdsverket  
har  tagit  fram  ett  förslag  för  mätbara  mål  för  friluftspolitiken  
där  naturturism  för  hållbar  regional  tillväxt  är  ett  av  dom  
föreslagna  målen.  Där  fastlås  att  branschens  positiva  utveckling  
kan  fortsätta  och  bidra  till  hållbar  regional  tillväxt  genom  att  
utveckla  kvalitetsarbete,  infrastruktur  och  kunskap.¹    
Nedan  följer  ett  antal  exempel  på  initiativ  eller  områden  där  
man  tar  ett  samlat  grepp  för  att  stimulera  tillväxten  inom  
naturturismen.    
  

Jakt-‐  &  fisketurism  
Både  svenska  och  utländska  besökare  attraheras  av  Sveriges  
fina  jakt-‐  &  fiskemöjligheter.  Enligt  en  undersöknig  från  
Hushållningssällskapet  visar  att  ett  100-‐tal  företag  inom  
region  Norrbotten  och  Västerbotten  årligen  omsätter  
mellan  55  och  70  miljoner  kronor  på  jakt-‐  och  fisketurism.²  
Sveriges  Fisketurismföretagare  bildades  1999  för  att  föra  en  
gemensam  röst  som  kunde  tala  med  politiker  och  
myndigheter.  I  det  operativa  programmet  för  fiskenäringen  
i  Sverige  2007 2013  som  regeringen  antagit  framkommer  
att  fisketurismföretagande  är  nu  stödberättigat  inom  det  
prioriterande  området   utveckling  av  fiskeområden
och  betraktas  således  som  en  egen  näring.³  Även  
Ekoturismföreningen  jobbar  för  att  främja  ekoturism  i  
Sverige  och  internationellt.  Bland  annat  vill  man  samla  
aktörer  inom  turism  och  natur-‐  och  miljövård  i  ett  nätverk  
och  vara  informationscentral  för     

Sveriges unika natur är en tillgång som turistnäringen kan dra fördel av 

Sápmi  
Intresset  och  potentialen  för  upplevelseindustrin  i  
norrlandsregionerna  lyfts  ofta  fram  i  olika  
tillväxtsammanhang.  Intresset  för  samisk  turism  är  stort,  
men  utbudet  finns  i  ganska  begränsad  omfattning,  vilket  
bland  annat  beror  på  att  den  samiska  upplevelseindustrin  är  
en  relativt  ny  näring.  Enligt  uppgifter  finns  det  mellan  40-‐50  
samiska  turistföretag  i  Sverige.  Den  samiska  turismen  
erbjuder  olika  aktiviteter  som  till  exempel  övernattning  i  
kåta,  deltagande  vid  renskiljning  och  kalvning,  
lassokastning,  vandring  med  tamrenar,  besök  i  sameviste,  
deltagande  i  samiskt  vardagsliv,  berättarstunder,  samisk  
mat,  jojkuppvisningar,  guidade  turer  med  mera.¹  
  
Ljusturism  
Abisko  Turistsation  satsar  på  utvecklingen  av  ljusturism  som  
en  av  reseanledningarna  till  destinationen.  Ljusturism  
handlar  om  upplevelsen  av  både  norrsken  och  midnattssol.  
Redan  2007  togs  det  första  steget  med  arrangerade  turer  
med    linbana  upp  på  fjället  Nuolja  med  förhoppningen  att  
kunna  se  norrsken  under  färden  och  uppe  på  toppen.  Uppe  
på  fjället  finns  också  en  utställning  om  norrsken,  som  
Institutet  för  rymdfysik  står  bakom.²    

  
Skärgården  
Den  svenska  skärgården  är  en  naturtillgång  som  med  sina  
tiotusentals  kobbar  och  skär  utgör  unika  reseanledningar  
både  för  svenska  och  utländska  besökare.  En  betydelsefull  
del  i  skärgårdens  utveckling  både  längs  Bohuskusten  och  i  
Stockholm  är  turistnäringen,  då  allt  fler  företag  och  
kommuner  inser  skärgårdens  möjligheter  och  attraktions-‐
värde  som  skärgården  har  ur  ett  besöksperspektiv.  I  syfte  
att  utveckla  skärgårdsturismen  och  göra  fler  internationella  
besökare  uppmärksamma  på  den  skandinaviska  skärgården  
som  resmål  skapades  EU-‐projektet;  Scandinavian  Islands.³  
Projektets  huvudsyfte  är  att  marknadsföra  
skärgårdsområdet  mellan  Sverige,  Åland  och  Finland  på  de  
tre  viktiga  målmarknaderna  Tyskland,  Nederländerna  och  
Storbritannien.    
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¹  Källa:  Naturvårdsverket  -‐  Förslag  till  mätbara  mål  för  friluftlivspolitiken  
²  Källa:  Hushållningssällskapet-‐  Branschundersökning  
³  Källa:  seff.org  
Källa:  ekoturism.org  

  
  

¹  Källa:  sapmi.se  
²  Källa:  abisko.nu  
³  Källa:  scandinavianislands.com  
  



Infrastruktur 
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Tillgänglighet  
En  förättrad  tillgänglighet  är  en  avgörande  faktor  för  att  kunna  
öka  resandet  till/från  och  inom  Sverige.  Som  infrastukturen  i  
Sverige  ser  ut  idag  kräver  detta  ett  antal  åtgärder  inom  
respektive  segment.  För  att  turistnäringen  ska  nå  visionen  
måste,  förutom  reseanledningarna,  även  tillgängligheten  öka.  
För  att  tillgängligheten  ska  kunna  öka  måste  infrastrukturen  
antingen  utnyttjas  bättre  eller  byggas  ut.  Det  är  inom  
trafikslagen  flyg,  sjöfart  och  tåg  som  det  ur  turistisk  
utgångspunkt  finns  förbättringsåtgärder.  
  
Tillväxtakt  per  trafikslag  
I  trendanalysen  2011  beräknades  volymen  för  flyg  behöva  växa  
med  33  procent  till  år  2020.  För  att  nå  tillväxtmålet  
konstaterades  att  det  måste  etableras  fler  utrikeslinjer  till  fler  
flygplatser  i  Sverige.  För  sjöfarten  fastställdes  den  nödvändiga  
tillväxttakten  till  22  procent  och  tillväxten  förväntades  främst  
komma  från  utländska  besökare  och  svenska  fritidsresenärer.  
Tåg  var  det  trafikslag  som  beräknades  påverkas  minst  av  
volymökningen  Vision  2020  skulle  innebära  då  tågtrafiken  till  
och  från  våra  större  städer  är  idag  maximalt  utnyttjad  och  den  
enda  större  kapacitetspåverkan  under  perioden  2010  till  2020  
är  Citybanan  som  öppnar  år  2017.  (Tabell  3).  
  
Flyg  
Fler  utrikeslinjer  till  fler  flygplatser  i  Sverige    
De  tre  största  flygplatserna  för  både  nationellt  och  
internationellt  resande  är  Stockholm-‐Arlanda,  Landvetter  samt  
Kastrup.  Det  är  tydligt  också  att  de  flesta  utländska  gästnätter  
sker  i  dessa  regioner,  inte  bara  för  att  de  har  den  största  
boendekapaciteten,  utan  också  av  den  enkla  anledningen  att  
gästnätterna  hamnar  på  de  orter  där  det  finns  en  
direktanslutning  till  stora  delar  av  Europa.  För  att  ytterligare  
förbättra  tillgängligheten  och  öka  turismomsättningen  måste  
det  finnas  mer  internationellt  flyg  till  och  från  orter  utanför  
storstäderna.  Sverige  har  idag  40  flygplatser  med  reguljärtrafik  
som  kan  utnyttjas  bättre.  Ett  antal  kommuner  och  regioner  
arbetar  idag  för  att  attrahera  internationella  flygbolag  och/eller  
tour-‐operators  att  starta  direkttrafik  och  även  anpassa  
flygplatserna  för  att  kunna  ta  emot  internationellt  direktflyg.    
För  att  stärka  tillgängligheten  i  hela  landet  och  därmed  öka  
omsättningen  behövs:  
  
1. Fler  direktlinjer  från  de  viktigaste  Europeiska  marknaderna  

till  flygplatser  i  hela  Sverige  
2. Fler  flygplatser  med  omstigning  mellan  tåg  och  flyg  vilket  

på  så  sätt  förstärker  tillgängligheten  även  i  regioner  utan  
egen  flygplats  och/eller  internationellt  flyg.  

  
  

Sjöfart  
Kapacitetsbrist  i  hamnar  
Passagerarrederiers  tillgänglighet  och  kapacitetsbrist  uppstår  i  
hamnar  där  flera  segment  konkurrerar  om  utrymmet  eller  där  
hamnen  i  sig  är  för  liten  för  moderna  kryssningsfartyg.  
  
För  att  stärka  tillgängligheten  i  hela  landet  mot  våra  kuster  och  
grannländer  och  därmed  öka  omsättningen  behöver:  
  
1. Hamnkapaciteten  i  Stockholm  och  Göteborg  förstärkas  på  

så  sätt  att  en  förväntad  tillväxt  inte  påverkas  
2. Enskilda  hamnar  som  till  exempel  i  Visby  byggas  ut  för  att  

klara  moderna  kryssningsfartyg.  
  
Tåg  
Järnvägen  i  storstäderna  maximalt  utnyttjad    
Den  bristande  kapaciteten  vad  gäller  infrastruktur  för  tåg  
begränsar  flera  förväntade  effekter  från  avregleringen  av  
persontransporter  på  tåg  som  trädde  i  full  kraft  i  slutet  av  2011.  
I  och  med  att  järnvägen  till  och  från  våra  större  städer  idag  är  
maximalt  utnyttjad  så  är  det  svårt  att  se  någon  ökad  effekt  med  
nya  resenärer.  Som  tidigare  konstaterats  är  det  inom  närtid  för  
trångt  att  kunna  öka  kapaciteten  till  och  från  Stockholm.  En  stor  
utmaning  för  utbyggnaden  av  infrastruktur  är  att  inte  störa  
befintlig  trafik  medan  nödvändiga  underhåll  och  utbyggnader  
görs.    
  
För  att  stärka  tillgängligheten  i  hela  landet  och  därmed  öka  
omsättningen  behöver:  
  
1. Fler  mötesplatser  på  enkelspårlinjer  för  att  förbättra  

tidtabellen  
2. Utnyttja  Inlandsbanan  med  ny  turisttrafik  till  fjällvärlden  

året  runt  med  start  i  Malmö  och  Göteborg.  
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Svenska  
affärsresenärer  

Svenska  
fritidsresenärer  

Utländska  
besökare  

SUMMA  

40  Flygplatser   Hög   Hög   Hög   33  procent  

18  Hamnar   Medium   Hög   Hög   22  procent  

12.000  km  Järnväg   Medium   Medium   Låg   22  procent  

Tabell  3.  Turistsegments  framtida    
påverkan  på  de  olika  transportslagen  med  passagerartrafik  



Utmaningar och beslut som kan påverka tillväxten 

Politiska  beslut  i  för  branschen  kritiska  frågor  
Infrastrukturen  påverkas  idag  av  ett  antal  politiska  frågor  som  
har  särskild  betydelse  för  turistnäringens  möjlighet  till  
utveckling  och  finansiell  tillväxt.  De  tre  kanske  viktigaste  
frågorna  berör:  
  
1. Miljötaket  på  Arlanda  
2. Svaveldirektiven  för  Östersjön    
3. Kapacitetsbristen  i  det  svenska  järnvägsnätet  
  
Tillsammans  representerar  dessa  frågor  ett  antal  kritiska  
områden  där  näringens  aktörer  först  efter  beslut  kan  börja  
agera  och  investera  i  lösningar  för  en  ökad  tillväxt.  Inom  turism  
flyttar  man  miljöfrågan  som  allt  viktigare,  men  samtidigt  måste  
det  ske  på  ett  sånt  sätt  att  näringen  kan  växa  i  samklang  med  
kraven  på  miljö  och  minskade  utsläpp.  Som  utgångspunkten  i  
EU:s  vitbok  konstaterar  är   inget  alternativ
Nedan  följer  en  kort  sammanfattning  av  de  tre  frågorna  och  de  
eventuella  konsekvenser  de  kan  få  för  transportbranschen.      
  
1.  Miljötak  Arlanda  
År  2015  måste  Arlanda  begränsa  utsläppen  av  koldioxid  till  
1990  års  utsläppsnivåer.  Utsläppstaket  reglerar  inte  bara  
flygverksamheten,  under  taket  ryms  all  flygtrafik  under  915  
meters  höjd,  flygplatsens  egna  verksamhet  samt  alla  
marktransporter  av  resenärer,  personal  och  gods  till,  från  eller  
på  flygplatsen.  ¹  
  
De  begränsningar  som  finns  för  flygtrafikens  utveckling  på  
Arlanda,  med  syfte  att  begränsa  flygets  klimatpåverkan,  kan  få  
en  negativ  påverkan  på  Arlandas  möjligheter  till  expansion  på  
viktiga  marknader  i  Europa  och  nya  linjer  till  expansiva  
marknader  i  öst  och  väst.  Begränsningar  av  flygtrafiken  på  
Arlanda  kan  även  föra  med  sig  att  flyget  istället  flyttar  till  andra  
flygplatser  i  regionen.  Denna  överflyttning  skulle  leda  till  längre  
marktransporter  och  mer  utsläpp  på  vägarna.   worst  case  

istället  till  och  med  få  en  
negativ  påverkan  på  miljön.    
  

Vi  inom  Swedavia  kommer  kontinuerligt  minska  vår  
energiförbrukning,  använda  miljöanpassade  fordon  för  
marktransporter  samt  ställa  krav  på  leverantörer  och  
samarbetspartners.  Vi  är  redan  nu  engagerade  i  att  göra  
flygvägarna  så  effektiva  som  möjligt  så  att  mindre  bränsle  
förbrukas.  Vi  vill  också  vara  en  del  av  lösningen  i  samband  
med  en  hållbar  produktion  av  förnybart  bränsle.  Men  vi  vill  
göra  det  tillsammans  med  övriga  samhället,  just  eftersom  det  
är  en  fråga  för  hela  samhället -‐    Lena  Wennberg,  Swedavia  
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2.  Nya  svaveldirektiv  för  Östersjön  2015  
Arbetet  med  att  minska  sjöfartens  miljöpåverkan  har  varit  och  
är  mycket  angeläget  för  Sverige  och  principen  om  att  
förorenaren  betalar  för  sin  miljöpåverkan  är  väl  etablerad.  Ett  
beslut  om  hårdare  regler  för  svavel  i  fartygsbränsle  togs  2008    
av  regeringarna  i  FN:s  sjöfartsorganisation  IMO  som  ledde  till  
strängare  regler  för  svavelkontrollområdet  Östersjön,  Nordsjön  
och  Engelska  kanalen  där    ett  högsta  värde  för  tillåtna  
svavelhalt  i  marint  bränsle  bestämdes  till  0,1  viktprocent.¹    
  
I  mitten  av  februari  röstade  EU:s  miljöutskott  igenom  ett  förslag  
som  innebär  att  hela  EU  tar  ett  större  miljöansvar  för  
Sjöfarten.  Samtliga  kuststater  ska  i  enlighet  med  detta  sänka  
svavelhalten  i  fartygsbränsle  till  0,5  procent  från  2015     och  
fem  år  senare  ned  till  0,1  procent.²  Dock  gäller  fortfarande  
IMO:s  beslut  att  Östersjön  ska  ner  till  0,1  viktprocent  redan  från  
2015  vilket  innebär  en  övergångsperiod  på  fem  år  med  olika  
krav  inom  EU  vilket  inte  är  konkurrensneutralt.    
  
Höjda  biljettpriser  som  konsekvens  
Med  svaveldirektiven  kommer  svensk  sjöfart  att  få  höjda  
kostnader  för  både  passagerare  och  gods  på  Östersjön.  De  nya  
kraven  kommer  att  kräva  investeringar  i  flera  led.  Antingen  i  
helt  nya  fartyg  eller  i  motorer  som  klarar  ett  annat  bränsle  
och/eller  i  hamnar  så  att  man  kan  få  tillgång  till  det  alternativa  
bränslet.  Olika  nivåer  för  länderna  innebär  att  kostnaden  för  att  
investera  i  fartyg  och/eller  infrastruktur  anpassade  enligt  de  
nya  direktiven  blir  mycket  olika.  Det  kan  leda  till  att  Sverige  
tappar  konkurrenskraft  både  för  passagerartrafik  och  godstrafik  
i  förhållande  mot  omvärlden  och  i  enskilda  fall  till  en  fråga  om  
man  ska  fortsätta  trafiken  eller  inte.    
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¹  Källa:  Sjöfartsverket,  Konsekvenser  av  IMO:s  nya  regler  för  svavelhalt  i  marint  
bränsle  
²Källa:  Europaparlamentet   ,Ändringsförslag  22     207  Svavelhalten  i  marina  
bränslen  

¹  Källa:  Swedavia     Ansökan  om  nytt  miljötillstånd   för  verksamheten  vid  
Stockholm  Arlanda  Airport  
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3.  Kapacitetsbrist  järnvägsnätet  
I  fjolårets  trendanalys  förutspåddes  tåg  vara  det  trafikslag  som  
påverkas  minst  av  den  volymökning  som  vision  2020  innebär.    
Detta  på  grund  av  att  tågtrafiken  har  en  mycket  låg  andel  
utländska  besökare.  Dock  har  järnvägen  problem  både  med  att  
möta  efterfrågan  på  tågtrafik  och  med  att  tillhandahålla  

Situationen  i  det  
skriver  Trafikverket  att  den  

beräknade  trafikökningen  troligen  kommer  att  förvärra  
problemen  med  kapacitet  de  närmaste  tio  åren,  trots  att  det  
finns  vissa  kapacitetsutbyggnader  i  planen.  Andra  orsaker  till  
kapacitetsproblemen  som  nämns  i  rapporten  är  eftersläpande  
drift  och  underhåll  och  en  åldrande  teknisk  infrastruktur.  
  
Kapacitetsbristen  tar  udden  av  flera  förväntade  effekter  från  
avregleringen  av  persontransporter  på  tåg.  Avregleringen  av  
tågtrafiken  år  2011  får  full  effekt  först  från  år  2012,  men  i  och  
med  att  järnvägen  till  och  från  våra  större  städer  idag  är  
maximalt  utnyttjad  så  är  det  svårt  att  se  någon  ny  effekt  med  
nya  resenärer.  Även  utanför  storstäderna  är  kapacitetsbristen  
påfallande.  En  rapport  från  Jämtland-‐Härjedalen  Turism  
tydliggör  besöksnäringens  behov  av  fungerande  
kommunikationer  för  att  nå  uppsatta  mål  i  den  Nationella  
Strategin.¹  Idag  tar  en  resa  med  tåg  mellan  Östersund  och  
Stockholm  cirka  fem  timmar.  Kapacitetshöjande  åtgärder  i  form  
av  längre  sträckor  med  dubbelspår  och  fler  mötesplatser  längs  
enkelspårssträckor  som  Norra  stambanan/Atlantbanan  skulle  
förkorta  restiden  och  dessutom  vara  ett  steg  i  rätt  riktning  för  
miljön.²  
  
4.  Finansklimat  rese-‐  &  turistnäringen  
Som  konsekvens  av  de  tre   -‐
tåg  råder  det  en  låg  investeringstakt  inom  turistnäringen  idag.  
Historiskt  finns  ingen  större  erfarenhet  att  investera  i  
turisnäringen  och  med  dagens  utmaningar,  med  till  exempel  
oklara  politiska  beslut  kring  miljö-‐  och  infrastrukturfrågor,  blir  
investeringsviljan  ännu  svagare.  Men  det  är  inte  bara  dessa  
frågor  som  påverkar.    
  
Investeringsviljan  inom  turistnäringen  är  idag  låg  av  flera  andra  
anledningar.  Den  grundläggande  förutsättningen  för  att  ett    
riskkapitalbolag  ska  investera  i  en  verksamhet  är  att  den  ska  gå  
att  avyttra  med  vinst.  Som  det  ser  ut  idag  finns  det  ingen  tydlig  
andrahandsmarkand  för  stor  del  av  företagen  inom  branschen.  
Turistnäringen  är  en  omogen  sektor  där  det  saknas  en  tydlig  
trappstegsmodell  för  investeringsprocessen.  De  främsta  skälen  
till  varför  investeringsviljan  är  låg  är:  
  

Svårt  att  se  skalbarhet  i  affärsmodellen  
Odefinierbar  avyttringspotential  
Förmågan  hos  företagen  att  attrahera  kapital  är  lågt  
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Högt  statligt/kommunalt  engagemang  genom  bidrag  och  
ägande,  jämfört  med  andra  industrinäringar    
Få  goda  exempel  på  företag  som  är  noterade  på  en  publik  
aktielista,  därmed  blir  det  svårt  att  värdera  företagen  
Många  kommuner  saknar  en  tydlig  strategi  i  planprocessen  
för  att  attrahera  investeringar  i  turistnäringen.  Dessa  kräver  
ibland  dessutom  samverkan  mellan  flera  kommuner  
Avsaknad  kompentens  hos  riskkapitalbolagen  om  
turistnäringen  ger  osäker  potential  och  tillväxt  

  
Ännu  en  dålig  start  på  vintersäsongen    i  mellersta  och  södra  
fjällvärlden  (Åre,  Västra  Härjedalen  och  Sälen)  med  lite  
nederbörd  och  stängda  backar  har  satt  djupa  fotavtryck  i  många  
av  anläggningarnas  resultaträkningar.  Därmed  kommer  också  
de  planerade  investeringar  hos  många  fjällanläggningar  att  
skjutas  på  framtiden.  Dock  kan  man  i  samband  med  detta  också  
dra  slutsatsen  att  en  del  anläggningar  konsolideras,  förvärvas  
eller  rekonstrueras.  Här  flockas  de  investerare,  med  goda  
kunskaper  och  erfarenheter  inom  vintersport,  och  som  
långsiktigt  tror  på  svenska  fjällen.  De  har  nu  möjlighet  att  "köpa  
billigt".  Inlandsinnovation  som  är  ett  statligt  ägt  rikskapitalbolag  
kommer  under  2012  att  göra  investeringar  inom  turistnäringen  
i  norra  delen  av  Sverige.  Här  kommer  vi  att  kunna  se  många  
positiva  följdeffekter.  
  
Möjligheter  till  ett  stärkt  investeringsklimat  
Tack  vare  ett  stärkt  kommunikationsarbete  från  turistnäringen  
rapporterar  media  mer  om  turistnäringen  som  en  
tillväxtmarknad.    Det  har  lett  till  att  investerare  har  ett  större  
intresse  och  nyfikenhet  för  turistsektorn  idag  än  tidigare.    
På  lång  sikt  kan  attraktionsvärdet  i  turistnäringen  också  stärkas  
genom  turistnäringens  tydligare  roll  i  samhällbyggnaden.  Ett  
tydligt  exempel  på  det  är  utvecklingen  i  Gällivare.  Där  har  stora  
investeringar  gjorts  i  tung  industri.  För  att  behålla  den  
inflyttade  arbetskraften  har  investeringar  även  börjat  göras  i  
fritidsaktiviteter  för  de  som  arbetar  i  Gällivare  för  att  motverka  
arbetskraftspendling.    Vad  som  nu  sker  är  att  service  och  
tjänster  skalas  upp  inte  bara  till  kommuninvånarna  utan  även  
paketeras  mot  en  målgrupp  som  inte  bor  i  kommunen.  Därmed  
skapas  nya  arbetstillfällen  och  företag  vilket  leder  till  ett  ökat  
intresse  från  investerare  även  inom  andra  sektorer.    
  
  

  

¹  Källa:  Svensk  Turism  -‐  Nationell  Strategi  för  Svensk  Besöksnäring  
²  Källa:  Jämtland-‐Härjedalen  Turism  -‐  Infrastruktur  och  tillgänglighet,  nu  och  i  
framtiden,  för  besöksnäringen  i  Jämtland  Härjedalen  
  
  



Sammanfattning 
Vad måste hända för att nå vision 2020 

Höj  tillväxttakten  
Tillväxtinbromsningen¹  under  2009²  och  2010²  har  lett  till  att  turistnäringen  nu  behöver  öka  takten  
för  att  nå  vision  2020.  Med  dagens  tillväxttakt  når  omsättningen  endast  451  miljarder  år  2020.  Den  
genomsnittliga  tillväxttakten  per  år  måste  nu  öka  till  sju  procent  för  att  turistnäringen  ska  nå  visionen  
om  en  fördubblad  omsättning  år  2020.  
  
Verka  för  att  turism  blir  en  del  av  samhällsbyggnaden  
Turistnäringen  bör  verka  för  att  blir  en  del  av  samhällsbyggnaden  för  att    stärka  attraktionskraften  för  
Sveriges  regioner.  Detta  inte  bara  genom  att  locka  fler  besökare  dit  men  också  genom  att  verka  för  
att  våra  destinationer  ska  vara  attraktiva  att  leva  och  bo  i.  Flera  regioner  utanför  storstadsområdena  
har  starka  säsongsvariationer  med  en  hög  efterfrågan  under  korta  perioder.    
  
Kroka  arm  med  andra  näringar  -‐  möjliga  tillväxtområden  
1. Mötesindustrin  
2. Kulturliv  
3. Idrottssverige  
4. Naturturism  

 
Påskynda  beslut  som  kan  påverka  tillväxten  
1. Miljötaket  på  Arlanda  
2. Svaveldirektiven  för  Östersjön    
3. Kapacitetsbristen  i  det  svenska  järnvägsnätet  
  
Stärk  den  internationella  tillgängligheten  
För  att  kunna  ta  del  av  den  växande  internationella  turismen  i  regioner  utanför  storstäderna  måste  vi  
ha  mer  direktflyg  från  Europa  till  flygplatser  som  exempelvis  Kalmar,  Visby,  Östersund,  Vilhelmina  
och  Gällivare.    
  
Öka  investeringsviljan  i  turistnäringen  
Historiskt  finns  ingen  större  vana  i  att  investera  i  turisnäringen  och  med  de  utmaningar  som  vi  ser  
inom  näringen  idag,  som  till  exempel  oklara  politiska  beslut  kring  miljö-‐  och  infrastrukturfrågor,  blir  
investeringsviljan  ännu  svagare.    
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¹  Källa:  Tillväxtverket/SCB  
²  Preliminära  uppgifter  Tillväxtverket  
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Turistnäringens  Trendanalys  
Turistnäringens  Trendanalys  2012  har  tagits  fram  av  RTS,  Rese-‐  och  Turistnäringen  i  Sverige  
inom  ramen  för  TRIP,  Turistnäringens  Utvecklingscenter.  Utvecklingscentret  är  en  plattform  
för  privata  och  offentliga  aktörer  kring  samarbeten,  produktutveckling  och  samordning  av  
nationella  projekt.  TRIP.se  är  utvecklingscentrets  samlingsplats  och  näringens  största  
community  för  företagsutveckling,  informationsutbyte,  möten,  kompetensutveckling,  
affärsnätverk  med  mera.  Läs  mer  på  www.trip.se.    
  
Analys  och  sammanställning  

Björn  Arvidsson     Razormind  
Sofi  Sjöberg     Razormind  
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