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Uppdrag

Under 2021 har Regionstyrelsen i enlighet 
med Regionplan och budget 2021–2023 i 
uppdrag att mobilisera länets intressenter 
kring genomförandet av en ny 
besöksnäringsstrategi. 

I uppdraget ingår också att under 2021 skapa 
en bild av hur besöksnäringen i länet drabbats 
av covid-19.
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Utgångspunkter

Regional utvecklingsstrategi och 
Agenda 2030-strategi för Uppsala län.

- Kopplar till det långsiktiga åtagandet att 
”Utveckla en växande besöksnäring”
- Samt till det prioriterade målet åter-
hämtning efter covid-19 med delmålet 
”Näringslivets återhämtning”
Den tidigare besöksnäringsstrategin
Relevanta nationella rapporter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den regionala strategin siktar på 2024 för att skapa en brygga mellan Region Uppsalas strategi 2020 och en framtida strategi med sikte på 2030. Fokus ligger på det som kommit fram i arbetet med strategin under workshops�och i intervjuer:Återstarta besöksnäringen efter pandemins effekter genom att skapa en stabilare grund för näringslivetGå från osäkerhet till förutsägbarhet i besökarflödenSkapa en ännu starkare samverkan mellan regionen och destinationerna
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Regeringens nationella strategi
för en hållbar turism och en
växande besöksnäring.

Sverige ska ha en hållbar turism, 
med ett hållbart resande och en 
hållbar och konkurrenskraftig 
besöksnäring som växer och 
bidrar till sysselsättning och 
attraktiva platser för besökare, 
boende, företagare och 
investeringar i hela landet.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Besöksnäringen är en ny basnäring för Sverige.Den är personalintensiv och erbjuder många, inte minst unga personer och personer med utländsk bakgrund, ett första steg in på arbetsmarknaden.Den bidrar både till Sveriges exportintäkter genom utländska besökares konsumtion i Sverige men också genom sin platsbundenhet till lokal och regional utveckling så att stora delar av landet blir mer attraktiva att bo, leva och verka i.
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Regeringens strategi
för hållbar turism
och växande besöksnäring

Regeringens strategi för hållbar 
turism och växande 
besöksnäring

Presentatör
Presentationsanteckningar
Prioriterade områdenTill varje område kopplas fyra horisontella perspektiv: hållbarhet, digitalisering, platsutveckling och samverkan. 
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Regeringens strategi för hållbar 
turism och växande besöksnäring
• Fler och fler väljer att komma till Sverige eller stanna i Sverige under sin 

semester. 
• Ofta är det naturen som lockar, men också intressanta 

måltidsupplevelser, kultur och kulturmiljöer, svensk arkitektur
och design. 

• Fler turister och längre vistelser ger stora affärsmöjligheter för 
besöksnäringens olika branscher och många företag som producerar 
varor och tjänster för att möta besökarens efterfrågan.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi ser ändrade rese- och konsumtionsmönster och fler och fler besökare efterfrågar hållbara alternativ. 
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Besöksnäringsstrategi Uppsala län
Process för framtagandet

• Fyra digitala workshops
• Två dialogmöten
• 30-tal djupintervjuer

• Nätverket för destinationsutveckling
Kommunerna, Biosfärområde Nedre Dalälven, 
Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, 
Fjärdhundraland, Destinationsbolagen. Region 
Uppsala sammankallar.

• Brett urval av aktörer från näringsliv, 
offentliga besöksnäringsaktörer och 
främjare.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Målgrupper!
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Besöksnäringsstrategins syfte
 Besöksnäringsstrategin fungerar som en del i genomförandet av

den regionala utvecklingsstrategin genom att peka ut strategiska 
insatsområden, viktiga förmågor, konkretisera arbetet och tydliggöra 
rollfördelningen.

 Strategins huvudsakliga syfte är att hantera covid-19-pandemins
negativa effekter för besöksnäringen och skapa återhämtning till 
en ny stabil besöksnäring under perioden 2021 till 2024.
Omställning och återhämtning är därför i fokus.

 Strategins uppgift är att skapa bättre förutsättningar för
besöksnäringens kommersiella och ideella aktörer. 
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Besöksnäringsstrategins målgrupper 
Strategins målgrupper är:
 Nätverket för destinationsutveckling
 Besöksnäringens kommersiella, offentliga och ideella aktörer.

Målgrupperna har alla viktiga roller att spela om strategin ska bli 
framgångsrik. 

Strategin lägger en grund för en fortsatt väl fungerande samverkan mellan 
den regionala organisationen, de åtta kommunerna och 
destinationsbolagen.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Strategin visar riktning och ger vägledning i det övergripande strategiska besöksnäringsarbetet på såväl lokal som regional nivå.�Den lägger en grund för en fortsatt väl fungerande samverkan mellan den regionala organisationen och de åtta kommunerna.I nätverket, som sammankallas av Region Uppsala, ingår Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Fjärdhundraland, Biosfärområde Nedre Dalälven, destinationsbolagen och länets kommuner. Region Uppsala har rollen som regionalt utvecklingsansvarig aktör, främjare och strategisk samordnare av besöksnäringsfrågor. Region Uppsala ansvarar också för att ta fram, samordna genomförandet och följa upp besöksnäringsstrategin.  
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Målbild                   Tre effektmål 
Utveckla en växande besöksnäring 
samt säkerställa besöksnäringens 
återhämtning efter covid-19.

Arbetet ska skapa en stabil grund för
en hållbart växande och framtidsäkrad 
besöksnäring.

Stabil grund = stabila volymer av gästnätter som 
motsvarar 2019 års förutsägbarhet med avseende 
på efterfrågan och säsonger ska uppnås till 2024.

Hållbart växande = starta och växa med fokus 
på lönsamhet så att den som driver företag i 
besöksnäringen kan leva på sitt företagande
och ha utrymme att anställa andra och att utvecklas 
i balans med det lokala samhället och miljön.

Framtidssäkrad = andelen besöksnäringsaktörer 
som deltar i kompetenshöjande insatser ska öka. 
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Fokus på tre strategiska 
insatsområden
 Företagande
 Destinationer och platser
 Marknadsföring 

Som stöds av fyra stärkta förmågor
 Digitalisering
 Hållbarhet
 Samverkan
 Omställning
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Destinationer och 
platser
Genom att fokusera på destinationer
och platser stärks relationen mellan 
besökaren, invånaren, besöksnäringen 
och platsen. 

Det uppnås genom stärkta sammanhang 
där besöksnäringens kommersiella och 
ideella krafter får stöd av kommunen i att 
skapa bättre förutsättningar för starka 
upplevelser. 
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Marknadsföring
• Gemensam marknadsföring med 

exempelvis Visit Sweden.
• Marknadsföra varandra.
• Exempel: 100 nya bussar
• Kommunerna och Destinationsbolagen 

definierar i genomförande-fasen vilka 
specifika rese-anledningar och 
besöksmål som ska lyftas för att öka 
platsens attraktivitet som resmål.
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Företagande
Besöksnäringen ger positiva effekter för 
attraktivitet, arbetsmarknad och skatteintäkter.
Fokus på företagande har som primärt syfte 
att skapa de bästa förutsättningarna för att 
säkerställa ekonomisk stabilitet och 
marginaler, bidra till platsens utveckling och 
grön omställning

Från workshops: 
Reseanledningar året runt
Fler kommersiella boenden

Prioritera natur- och kulturturism
Fler företag inom natur
Utveckla fler cykelleder
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Rollfördelning
Region Uppsala ansvarar för att ta fram, samordna 
genomförandet och följa upp besöksnäringsstrategin. 

Strategin beskriver respektive aktörs roll när det gäller 
att utveckla besöksnäringen.

Destinationerna, Kommunerna, Länsstyrelsen, 
Upplandsstiftelsen, Näringslivet, De ideella 
organisationerna
De offentligt finansierade besöksmålen, Företags- och 
innovationsstödssystemet
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Genomförande och uppföljning
 Inom länet finns handlingskraft hos destinationerna och kommunerna. Nätverket för 

destinationsutveckling som koordineras av Region Uppsala har därför en särskilt viktig roll i att 
genomföra besöksnäringsstrategin. Framgången är avhängig av att alla aktörer kraftsamlar 
tillsammans.

 Inom Nätverket formeras arbetsgrupper utifrån de prioriterade strategiska insatsområdena. 
Dessa arbetsgrupper rapporterar tillbaka till hela nätverket.

 Region Uppsala ska årligen följa upp de strategiska insatsområdena och presentera resultaten 
för Nätverket. I samband med strategiperiodens slut ska hela strategin följas upp och 
utvärderas i syfte att ta med lärdomar i processen inför kommande besöksnäringsstrategi. 

 Arbetet med genomförandet av besöksnäringsstrategin rapporteras även årligen till 
Regionstyrelsen genom Region Uppsalas årsredovisning. 
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Vad händer nu?
Kommunerna och Destinationsbolagen 
definierar i genomförandefasen vilka 
specifika reseanledningar och besöksmål 
som ska lyftas för att öka platsens 
attraktivitet som resmål.

Tematiska arbetsgrupper

Lokala handlingsplaner?

Gemensamma projektansökningar?
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