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Sammanfattning
I november 2019 fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att i en
uppstartsfas stödja uppbyggnaden av en samverkansarena för
besöksnäringens utveckling, N2019/03018/RTL.
Bakgrund till uppdraget – behov av samlingspunkt
Företagen i besöksnäringen samverkar inte fullt ut och tappar mark
gentemot beslutfattare, forskningsinstitut, innovationssektorn.
Företagen ser dessutom inte sin roll i besöksnäringssystemet och
besöksnäringssystemet når inte ut till målgrupperna. Det finns ett
behov av en arena som fungerar som samlingspunkt för
besöksnäringen och andra turismaktörer för att bidra till en hållbar
utveckling av turism och besöksnäringen i hela Sverige. Tillväxtverket
har i uppdraget haft rollen att stödja och facilitera den aktör som fick
projektmedel för att genomföra etableringen, Svensk Turism AB.
Hårt drabbad besöksnäring påverkade processen
Processen för utveckling och etablering av samverkansarenan blev till
viss del förskjuten på grund av att besöksnäringen blev hårt drabbad
av pandemin samt lägre mottagarkapacitet hos branschorganisationerna eller företagen. Dessutom har utvecklingen av samverkansarenan
varit beroende av ombildningen av branschföreningen Svensk Turism,
vilket inneburit att dessa två processer har behövt gå i takt.
Milstolpar med konkreta förslag
Projektarbetet omfattade sju milstolpar där fem av de sju milstolparna
är konkretiserade att ta vidare enligt följande redovisning:
1. Önskat läge, definitioner av relevans för arenans arbete är
framtagna;
2. Arenans arbetsområden är beslutade att vara fakta,
erfarenhetsutbyte, samverkan, påverkan och utveckling;
3. Hållbar affärsmodell återstår att formulera och ta fram;
4. Arenans vision och syfte finns framtaget, där syftet är att
samverkansarenan samlar besöksnäringens företag, formulerar
näringens behov och är drivande i näringens hållbara tillväxt;
5. Hur arenan bidrar till besöksnäringens utveckling: Det finns förslag
framtagna på mål och effekter;
6. Hur arenan kan samverkan med branscher/organisationer:
Exempel finns beskrivna och framtagna;
7. Arenans erbjudande återstår att ta fram och formulera som
kompletterar arbetet i branschorganisationerna som företräder
bo, resa, äta, göra och handla.

En samlad röst för näringen
Tack vare ett aktivt deltagande från branschorganisationerna Visita,
Transportföretagen och Svensk Handel samt företag inom
besöksnäringen har uppdraget i stora delar nått den ambition som
politiken haft med att sjösätta uppdraget; att samla den privata
besöksnäringen i Sverige och ge dem en möjlighet till att agera med en
samlad röst. Projektet har avslutats och överlämnat sina resultat och
rekommendationer till Svensk Turism AB, som föreslås bli den aktör
som tar vidare arbetet och etableringen av samverkansarenan.
Konsensus för vision, strategi och gemensamma frågor
Tillväxtverket bedömer att det finns en bra grund för att ta nästa steg i
etableringen av en arena för besöksnäringen tack vare engagemanget
hos företagen och branschorganisationerna. Det finns en konsensus för
vision, strategi och frågor att samverka kring samt att det fortsatta
arbetet har sin utgångspunkt i utmaningar och behov för att bidra i
återuppbyggnaden av näringen efter pandemin.
Behov av att säkerställa etablering och samverkan
Det finns ett behov av att säkerställa att en organisation kommer på
plats med bemanning och att en hållbar finansieringsmodell utvecklas.
Dessutom finns ett behov av närmare samverkan med relevanta
aktörer på nationell och regional nivå för en hållbar utveckling för
näringen. Utifrån tidigare erfarenheter av liknande uppdrag är
Tillväxtverkets rekommendation att fortsätta etableringen av
samverkansarenan för besöksnäringen när momentum råder. För att
lyckas behöver näringen kraftsamla sig.
Tydliggör samverkansarenan i nationella strategin
I regeringens kommande nationella strategi för besöksnäringen finns
ett behov av att tydliggöra näringens roll via Svensk Turism och på
vilket sätt de kan bidra med att såväl ta fram handlingsplaner som
ansvara för att genomföra utvalda områden.
Tillväxtverket rekommenderar att






Besöksnäringen behöver kraftsamla sig för att få till stånd en
etablering av en arena för besöksnäringens utveckling
Regeringen, om möjligt, fortsätter att stödja samverkansarenan
under etableringsfasen där Tillväxtverket är facilitator
Svensk Turism AB och samverkansarenan får i ansvar att
genomföra utvalda områden i regeringens strategi
Samverkan med offentliga aktörer på nationell och regional nivå
behövs utvecklas och systematiseras
Tillväxtverkets uppdrag att stödja och facilitera etableringen av en
samverkansarena för en bransch, fungerar väl och kan stå modell
och appliceras för andra branscher.
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1

Uppdraget

1.1

Bakgrund

Turism och besöksnäring växer i Sverige och har förutsättningar att
bidra till sysselsättning, hållbar utveckling och attraktionskraft i hela
landet. Näringen består till övervägande del av små och medelstora
företag. Bland aktörerna i turismsektorn finns också regioner och
regionala destinationsbolag. Företagen i besöksnäringen samverkar
inte fullt ut och tappar mark gentemot beslutfattare, forskningsinstitut,
innovationssektorn. Företagen ser inte sin roll i besöksnäringssystemet och besöksnäringssystemet når inte ut till målgrupperna. Det
finns ett behov av en arena som ska fungera som samlingspunkt för
besöksnäringen och andra turismaktörer för att bidra till en hållbar
utveckling av turism och besöksnäringen i hela Sverige.
Tillväxtverket fick i november 2019 i uppdrag av regeringen att i en
uppstartsfas stödja uppbyggnaden av en samverkansarena för
besöksnäringens utveckling, N2019/03018/RTL.

1.2

Mål

Målen med uppdraget var varit:




Identifiera vad arenan ska åstadkomma och hur den ska bidra till
besöksnäringens långsiktiga utvecklingsförmåga
Bedöma inom vilka områden arenan bör vara verksam och hur
samverkan med andra närliggande branscher kan utvecklas
Säkra att samverkansarenan ägs, drivs och fortsättningsvis
finansieras av näringens företag och organisationer med en hållbar
affärsmodell.

Nyttan för målgrupperna är att samverkansarenan ska:




1.3

formulera besöksnäringens behov
ha en drivande roll i utvecklingen av näringen
företräda dess intressen.

Målgrupp för aktiviteterna

Den primära målgruppen för uppdraget har varit besöksnäringen
inklusive dess små och medelstora företag samt branschorganisationer som företräder bo, resa, äta, göra och handla. Dessa är i
huvudsak Visita, Transportföretagen, Svensk Handel.
Sekundära målgrupper har varit aktörer i turismsektorn såsom
regionala destinationsbolag och regioner samt nationella myndigheter
och Näringsdepartementet.
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1.4

Metod

1.4.1

Uppdrag till Svensk Turism att genomföra projekt

Tillväxtverkets uppdrag har till största del varit att stödja och facilitera
en samverkansarena för besöksnäringens utveckling. Omgående
fördes diskussioner med branschorganisationen Svensk Turism AB,
som i februari 2020 beviljades medel genom en ansökan att i
projektform genomföra arbetet med att etablera en samverkansarena
för svensk besöksnäring med sju milstolpar.
1.4.2
Faciliteringsstöd till uppdraget och projektet
Externt faciliteringsstöd upphandlades för att stödja Tillväxtverket och
Svensk Turism i vissa delmoment i uppdraget. Delmomenten bestod
främst av framtagning av ramverk för samverkansarenan, facilitering
av workshopar och styrgruppsmöten samt rådgivning i vissa utvalda
frågor.
1.4.3
Kartläggning av besöksnäringens främjarsystem
Ett kunskapsunderlag upphandlades som beskriver främjarsystemet
för besöksnäringen, analyserar varför besöksnäringssystemet inte ut
till målgrupperna samt identifierar vilka behov företagen har av
systemet. Kunskapsunderlaget har varit till nytta för projektet och
Tillväxtverket och kan på sikt spridas till en vidare krets.
1.4.4
Workshop med offentliga företrädare
Tillväxtverket möjliggjorde även tre workshopar med offentliga
företrädare inom besöksnäringen. Syftet var, utöver information om
projektets arbete, att diskutera former och viktiga frågor för
samverkan mellan näringens intressenter och den kommande
samverkansarenan.
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2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

Utgångspunkt i återuppbyggnad av besöksnäringen

Under uppdragsperioden har det varit oundvikligt att samla sig och
agera gemensamt för att belysa olika restriktioners konsekvenser på
grund av pandemin. Projektet förstärkte olika branschorganisationers
samsyn att det fortsatta strategiskt arbetet och planeringen av
verksamheten i en kommande arena, bör ha sin utgångspunkt i
utmaningar och behov för att bidra till återuppbyggnaden av näringen
efter pandemin.

2.2

Kraftsamling för fortsatt samverkan

Slutsats:
Coronapandemins utbrott i mars 2020 försvårade att genomföra
projektet i tid och även initialt att rekrytera ledamöter till
styrgruppen. Ledamöterna från företag och branschorganisationer
tvingades vid flera tillfällen fokusera på konsekvenser av de olika
utbrotten i pandemin på sina respektive ordinarie verksamheter. Men
pandemin satte också ljus på behovet av en samlad röst för näringen.
Projektets viktigaste framgång ligger i att arenaarbetet gett de privata
branschorganisationerna inom Svensk Turism en möjlighet att
utveckla samverkan samt förslag till gemensamma viktiga frågor. Men
vår bedömning är att samverkansarenan i och med denna slutrapport
är i ett kritiskt läge.
Rekommendation:
Utifrån Tillväxtverkets tidigare erfarenheter vet vi att det är viktigt att
utveckla en strategisk plan och satsa resurser i en ny organisation för
att bli den samlade rösten för att kunna möta de offentliga insatserna.
Ett exempel på det är regeringsuppdraget med att förbereda och
etablera en samverkansarena för livsmedelssektorns utveckling,
Sweden Food Arena. För att lyckas med etableringen av arenan
behöver näringen kraftsamla sig, formulera näringens behov och vara
drivande i besöksnäringens hållbara tillväxt.

2.3

Momentum för etablering som behöver finansieras

Slutsats:
Svensk Handel, Transportföretagen och Visita utgör huvudparter i den
kommande samverkansarenan tillsammans med Svensk Turism och
behöver leda arbetet med att få bemanning, verksamhetsplan och
affärsmodell på plats. Det finns ett uppenbart momentum för
etablering av samverkansarenan i och med att uppdraget har avslutats.
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Rekommendation:
Regeringen rekommenderas, om möjligt, att fortsätta att stödja
samverkansarenan med finansiering under etableringen och med hjälp
av Tillväxtverket som facilitator.

2.4

Svensk Turism får ansvar för utvalda områden i regeringens
strategi

Slutsats:
Omställningsarbete med att skapa ett Svensk Turism, med en ny form
för sin hållbara, långsiktiga verksamhet och finansiering accelererades
tack vare regeringsuppdraget och påverkade även resultatet av
projektet. En hemvist för samverkansarenan hos Svensk Turism AB
betyder att bolaget äger mandat och befogenheterna att fatta beslut
kring finansiering, organisering och verksamhet framöver, men att
utgångspunkten kan vara projektets förslag till upplägg. I regeringens
kommande nationella strategi för besöksnäringen finns ett behov av
att tydliggöra Svensk Turisms roll och på vilket sätt de kan bidra med
att såväl ta fram handlingsplaner som ansvara för att genomföra
utvalda områden.
Rekommendation:
Svensk Turism AB och samverkansarenan föreslås få ansvar att
planera och genomföra utvalda områden i regeringens nationella
strategi för besöksnäringen samt att Svensk Turism och
samverkansarenan tydliggörs i besöksnäringens aktörssystem.

2.5

Samverkan med främjarsystemet behöver säkerställas

Slutsats:
Tidigt i uppdraget identifierades att det offentliga främjarsystemet
behöver samla sig och föra dialog med uppdraget och en kommande
samverkansarena för besöksnäringen.
Rekommendation:
Arenans samverkan med offentliga aktörer på nationell och regional
nivå behövs utvecklas och systematiseras. Tillväxtverket bör ha en än
mer proaktiv roll utifrån sin instruktion att ansvara för samordning
och samverkan, där samverkansarenan ingår som en aktör på nationell
nivå.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

3.1

Uppdrag till Svensk Turism att genomföra projekt

I november 2019 fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att i en
uppstartsfas stödja uppbyggnaden av en samverkansarena för
besöksnäringens utveckling, N2019/03018/RTL.
Tillväxtverket beviljade Svensk Turism AB:s ansökan i februari 2020
om att i projektform utföra arbetet med att etablera en
samverkansarena för svensk besöksnäring. Vid starten av projektet i
mars 2020, identifierade Tillväxtverket och Svensk Turism gemensamt
att etablera och bygga en samlingsplats för hela Sveriges besöksnäring,
en samverkansarena. Arenans aktörer ska bidra till hållbar utveckling
av turism och besöksnäring i hela landet.
3.1.1
Coronapandemins påverkan på projektet
Coronapandemins utbrott i mars 2020 försvårade projektgenomförandet inom planerad tid och i juni 2020, beslutades att uppdraget
skulle förlängas till och med juni 2021. I och med förlängningen
omarbetades projektupplägget under hösten 2020 och avsikten blev
då att projektet skulle avslutas i maj 2021. I mars 2021 ökade
smittspridningen på nytt i samhället och de i styrgruppens företrädare
från företag och branschorganisationer tvingades återigen att fokusera
på pandemins effekter för sina respektive verksamheter.
Tillväxtverket beslutade därför att förlänga Svensk Turisms projekt till
sista augusti 2021.
3.1.2

Projektets milstolpar

Projektets plan har omfattat sju olika milstolpar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Önskat läge, definition och utmaningar
Områden arenan bör vara verksam inom (strategi och gränssnitt)
Hållbar affärsmodell
Vad arenan ska åstadkomma (vision, syfte, mission)
Hur arenan bidrar långsiktigt till besöksnäringens effekter
Samverkan branscher/organisationer
Arenans erbjudande

3.1.3

Arbetande styrgrupp med samsyn

Sammansättningen och tillsättandet av styrgruppen var viktiga för
projektets genomförande även om den processen tog längre tid än
förväntad. En framgångsfaktor har varit att styrgruppens medlemmar
har givits möjlighet till samsyn, vilket har bäddat väl för projektets
resultat, den gemensamma strategiska agendan och förmåga att
hantera projektets rekommendationer och förslag till fortsatt arbete.
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3.1.4
Projektet överlämnat till Svensk Turism AB
Inom projektet har förslag till upplägg och innehåll för en
samverkansarena för besöksnäringen arbetats fram, ett så kallat
ramverk, och lämnats över till Svensk Turism. Svensk Turism tar nu
arbetet vidare för att samla besöksnäringens företag, formulera
näringens behov och vara drivande i näringens hållbara tillväxt. En
hållbar verksamhetsplan och långsiktig finansiering ska också
säkerställas.

3.2

Hinder försämrar förutsättningar att utveckla näringen

Som en del av Tillväxtverkets uppdrag togs en kartläggning av
besöksnäringens främjarsystem fram. Kartläggningen har beskrivit
och analyserat hur det befintliga främjarsystemets erbjudande svarar
mot företagens behov och utmaningar. I studien konstateras att det
finns ett antal olika gap (hinder) som på olika sätt försämrar
förutsättningarna för att utveckla besöksnäringen. Få aktörer i det
generella främjarsystemet arbetar huvudsakligen med
besöksnäringen. Många företag upplever att det finns brister vad gäller
anpassade utbud, erbjudanden och kunskap hos dessa, samtidigt som
företagen inte alltid nyttjar det utbud som finns och har svårt att
formulera sina behov. Om besöksnäringens främjarsystem jämförs
med andra branscher är en tydlig skillnad att många andra branscher
har en mycket längre och tätare relation när det gäller koppling till
forskningsaktörer som lärosäten och industriforskningsinstitut.

3.3

Former och viktiga frågor för samverkan med det offentliga

Inom uppdraget bjöd Tillväxtverket in företrädare för nationella,
regionala och kommunala besöksnäringsaktörer till workshopar i
januari-februari 2021. Syfte med workshoparna var att ge deltagarna
en första presentation kring samverkansarenan nuläge, önskade läge
och delar av innehåll samt diskuterar former och viktiga frågor för
samverkan mellan näringens intressenter och samverkansarenan.
Cirka 70 organisationer och dess företrädare bjöds in till
workshoparna och 45 personer deltog i någon av de tre
workshoparna.

3.4

Organisation och genomförande för uppdraget

En arbetande styrgrupp inrättades där projektägaren var
sammankallande. I styrgruppen ingick Tillväxtverkets generaldirektör,
företrädare från de tre arbetsgivarorganisationerna Visita, Svensk
Handel, Transportföretagen samt företagsföreträdare inom varje del
av näringen det vill säga inom resa, äta, bo, göra och handla.
Styrgruppen genomförde totalt sex möten under projektperioden mars
2020 till augusti 2021.
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Projektarbetet har följt den aktivitets- och tidplan som styrgruppen
har beslutat om. Projektarbetsgruppen har förberett olika förslag, som
sedan behandlats av styrgruppen genom workshopar, diskussioner i
digitala format och beslutsmöten.
Tillväxtverket har haft ett aktivt deltagande i såväl styrgruppens
arbete, som i projektgruppens arbete med enhetschefen för
entreprenörskap samt flera handläggare från nämnda enhet.
Stöd till uppdraget och projektet har varit:



Upphandlad konsult för processledning vid workshop med
offentliga företrädare och för styrgruppen (Macklean
Strategiutveckling AB),
Upphandlat konsultstöd för att ta fram ett kunskapsunderlag och
kartläggning av besöksnäringens främjarsystem (WSP).
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget har löpt mellan 2019-11-21 och 2021-09-30. För uppdraget
fick 3 miljoner kronor rekvireras. Eftersom insatsen försenades på
grund av besöksnäringens väsentligt försämrade förutsättningar till
följd av spridningen av covid-19, förlängdes uppdraget från 21 juni
2021 till 30 september 2021 för dess slutrapportering, Även den
ekonomiska redovisningen fick förlängning från ursprungliga 30
november 2020 till 30 september 2021.
Vi bedömer att projektet har uppfyllt de finansiella villkoren i
regeringsbeslutet genom insatser som beskrivs. Se i tabellen nedan
hur finansieringskällorna fördelats.
224 914 kronor återförs, då dessa medel inte kunnat nyttjas av
projektets utförare, Svensk Turism, i den omfattning som planerades.
Pengarna avsåg bland annat kommunikation.
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Särskilda medel
Bidrag
Anslag
Summa
Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader
S:a
verksamhetskostnader
Transfereringar
Summa utbetalningar
Att återbetala
BUDGET
Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

SUMMA

3 000

3 000
0
3 000

3 000
440
853

5

440
853
5

1 299

1 299

1 476

1 476
2 775
225
0
0%
787
197
2 972

2 775
225
0
0%
787
197
2 972

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

SUMMA

53%

53%

47%

47%

34%

34%

66%

66%
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