
Svensk Turism presenterar nationell strategi för 
besöksnäringen: Ny modell för destinationsutveckling ger 
besöksnäringen fart 
 

Under Almedalen presenterar Svensk Turism AB den strategi för 

besöksnäringen som arbetats fram under året, i ett samarbete mellan Svensk 

Turism, SHR, VisitSweden, Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors Board, 

Västsvenska Turistrådet/Sveriges Regionala Turistorganisationer och 

Jordbruksverket. Arbetet utmynnar i en konkret modell för utveckling av 

svenska destinationer, kopplad till VisitSwedens marknadsföring av Sverige för 

internationella besökare. 

Den modell för destinationsutveckling som arbetats fram bygger på analys, dialog 

med besöksäringens företrädare och research kring möjligheter och svagheter i 

dagens besöksnäring. En slutsats som dragits är att potentialen är mycket stor för 

såväl fler internationella besökare som för ett ökat inhemskt resande, men att det 

också behövs stöd och stimulans. 

Sverige har mycket goda förutsättningar på en lång rad punkter, såsom en stark 

miljöprofil, varierade natur- och friluftsupplevelser, höga ambitioner på matområdet, 

ett unikt samspel mellan stad och naturupplevelser, attraktiva park-, sport-, boende- 

och mötesanläggningar, snösäkerhet, fina sommarmöjligheter m.m. Däremot finns 

kompetensluckor och brist på samordnande resurser i frågor kring 

destinationssamverkan och -utveckling och i byggandet av attraktiva resmål som kan 

marknadsföras både utomlands och locka svenska målgrupper. 

– Strategin innehåller flera viktiga delar, men den mest centrala frågan är 

destinationsutveckling. I Sverige saknas idag ett tillräckligt omfattande stöd för 

destinationerna, så att de utifrån VisitSwedens krav kan få hjälp att bli exportmogna 

och nå internationell konkurrenskraft. Nu etablerar vi en sådan verksamhet enligt en 

modell som vi tror på, säger Svens Turisms styrelseordförande Magnus Nilsson. 

Strategin, som har titeln Nationell strategi – hållbar tillväxt för företag och 

destinationer i svensk besöksnäring, har satt som mål att svensk turism år 2020 

ska omsätta 500 miljarder, ha en sysselsättning motsvarande 300 000 årsverken och 

ett exportvärde på 250 miljarder. Besöksnäringen är då en ny, betydelsefull svensk 

basnäring. 2009 var sysselsättningen 160 000 helårsverken, omsättningen 252 

miljarder och turistexporten 94 miljarder. 



– Det är absolut ingen omöjlighet att nå målen, men det kräver dels att vi som 

företagare och organisationer kavlar upp ärmarna själva, dels att Sveriges politiker är 

beredda satt stödja näringen i arbetet, säger Magnus Nilsson. 

Utöver destinationsutveckling lanseras strategier kring finansiering, samverkan 

mellan privat och offentlig sektor, marknadsföring, entreprenörskap, företagande och 

kompetens samt hållbarhet. 

– Det är viktigt att vi utvecklar svensk besöknäring på ett hållbart sätt, miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt. Det här är en näring som växer och som kommer att ha stor 

betydelse för sysselsättning och företagande i stora delar av landet framöver . Då 

måste utvecklingen ske på ett sätt som håller i längden, säger Magnus Nilsson. 

– Implementeringen av strategin startar med en gång. Ett stort och viktigt arbete 

ligger framför oss, när vi tillsammans med VisitSweden och strategiprojektets övriga 

aktörer nu tar ett större ansvar för framgångsrik destinationsutveckling. 

Strategin för besöksnäringen lanseras vid ett seminarium i Almedalen klockan 13.30-

15.00. 

Vid frågor eller för ytterligare kommentarer, kontakta Magnus Nilsson, 

styrelseordförande Svensk Turism AB och vd Kolmårdens Djurpark, på telefon 0706-

55 99 59 eller e-post magnus.nilsson@kolmarden.com. 

Svensk Turism är näringsrepresentant och hälftenägare i VisitSweden där 

staten, via Näringsdepartementet, äger den andra halvan. Svensk Turism 

representerar bland andra Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), 

Svensk Handel, Svenska Liftanläggningar (SLAO), Sveriges Camping- och 

Stugföretagare (SCR), Transportgruppen, Svenska Turistföreningen (STF), 

Passagerarrederierna och FörTur – totalt runt 10 000 företag. 

 
  
Toni kommentar: 
 
Hej Magnus, 
Läste ovanstående pressrelease samt talade jag med en del personer som fanns med i 
Almedalen. Jag undrar bara, vad är det som är så annorlunda mot alla tidigare 
utredningar som lagts i arkivet? Skall det vara så i hoppsan svårt med att skapa en 
nationell strategi utan att man måste samla ihop en samling okunniga pärmvändare där 
man för åttiotusende gången skall utreda turism? 
Finns det någon annan bransch som är utredd till leda utan att det sker något? 
Det är ju rätt enkla saker som gör att turism i Sverige är i stå sedan årtionden, det är 
främst politiker inblandningen och subventions Sverige där du är med och tar din del.  
”Vakna Sverige!”: 
”De sista femton åren har bolag med mindre än 50 anställda skapat 360 000 nya svenska 



jobb. Under samma period har den offentliga sektorn och bolag med över 50 anställda – 
tillsammans! – skapat 30 000 nya jobb ”samhällsanställda”! 
 
Det krävs en nationell upprustning av svenska hotell, rastplatser, pensionat, i princip 
hela turistlandet Sverige och en avveckling av subventioner, ta bort politikernas 
klåfingrighet, anpassa skatte systemet som ger svensk turistnäring en chans i 
förhållande till andra länder + en särskild bonus för att Sverige är den avkrok det är. 
  
Så till mina funderingar, vad förvänta du av denna nya sammansättning med personer 
som ALDRIG bidragit med en enda krona till landet som levt på att blir betalda av 
skattebetalarna och aldrig lärt sig att intjäna 1 krona för att investera 80 öre? 
Vore intressant att ta del av dina kunskaper 
 
Annars finns allt här – det är bara att sätta sig ned och gör svenska av det 
hela… 
Läs hela artikeln på denna länk:    
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20090323-1.pdf   
 
Mvh 
Toni Schönfelder 

På denna pdf file finns hela utredningen – om nu någon orka läsa igenom det hela… 

Nationell strategi för 
besöksnäringens föret 
  
Det som kan räddar det hela för framtiden är att Claes Bjerkne numera är ordförande 
till SHR med klara intentioner vad som måste göras och då undrar jag vad RTS skall 
hitta på när man nu är fråntagen anspråket om att man organisera hela branschen? 
Så fortgå åren, branschen splittras, återförenas, ny skapelser uppstår som fågel fenix, 
skattebetalarnas pengar förbrukas och turism står i stå – och ministerns bidrar själv till 
det hela genom att avreglera för att sedan återreglera! 
Det finns gott om idioter i vårt land! 
 
 


