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Inledning
Besöksnäringen har fått en allt större ekonomisk 
betydelse både för Sverige och Uppsala län. 
Samtidigt !nns det en stor potential att utveckla 
besöksnäringen vidare till en ny basnäring 
både nationellt och regionalt. 

Det här är en regional strategi för besöks- 
näringen i Uppsala län. Strategin antogs av 
Regionförbundet Uppsala läns fullmäktige- 
församling i december 2013 och har därefter 
aktualiserats i juni 2017. 

Älvkarleby



Den nationella strategin ger inriktning
Besöksnäringen har potential att utvecklas som en ny 
basnäring för Sverige. I World Economic Forums index 
över länders turistiska konkurrenskraft år 2013 ligger 
Sverige på plats 9 av 140. Sveriges styrkor åter!nns 
inom områdena miljö och hållbarhet,  IT och kulturella 
resurser. 
 För att ta tillvara denna potential utarbetades 2010 
en Nationell strategi för Svensk besöksnäring – hållbar 
tillväxt för företag och destinationer. Initiativtagare 
var Svensk Turism. Strategin växte fram i dialog med 
näringens olika aktörer, såväl o"entliga som privata. 
Den riktar sig till hela näringen med visionen att för- 
dubbla besöksnäringens omsättning på tio år, fram  
till år 2020.
 Den regionala strategin knyter an till den nationella. 
Därigenom blir Uppsala län på ett tydligt sätt del i ett större 
strategiskt sammanhang, vilket stärker genomförandet.  

Regionala utvecklingsstrategin ger förut-
sättningar för arbetet 
Strategin för besöksnäringen bygger vidare på erfaren-
heter och tillgångar i Uppsala län. Inte bara vad gäller 
besöksnäringen utan det regionala utvecklings- och 
tillväxtarbetet i stort.  
 Den andra utgångspunkten för strategin är därför en 
tydlig koppling till den regionala utvecklingsstrategin. 

Den regionala utvecklingsstrategin har en bred ansats 
som täcker in en rad olika sektorer och näringar, däri- 
bland besöksnäringen, för att nå visionen ”Ett gott liv 
i en nyskapande kunskapsregion med internationell 
lyskraft”. 

Strategin vänder sig till hela näringen
Strategin vänder sig till besöksnäringen som helhet, 
såväl personer och företag i näringen som kommuner 
och regionala aktörer. Strategin ger en samlande in- 
riktning för arbetet med att utveckla besöksnäringen 
i regionen och ska vara vägledande för nya satsningar 
och ekonomiska prioriteringar.

Strategin ska omsättas i handlingsplaner 
Region Uppsala har en viktig roll i genomförandet 
av den regionala strategin, genom samordning och 
övergripande regionalt processtöd till kommuner och 
andra aktörer. 
 På regional nivå konkretiseras strategin genom 
årliga verksamhetsplaner. Vägen till konkreta mål och 
insatser på lokal nivå går via lokala strategier, hand-
lingsplaner och samordning med andra styrdokument i 
kommunerna.  Här anpassas den regionala strategin till 
kommunernas skiftande förutsättningar och översätts 
till ett lokalt sammanhang.
 Nedbrytningen på lokal nivå förutsätter samverkan 
och tydlig rollfördelning mellan besöksnäringens 
aktörer. Syftet är att skapa gemensamma målbilder  
och mobilisera de gemensamma krafterna. 
 Det är av största vikt att den regionala strategin och 
lokala ambitionerna ägs och delas av näringslivet, de 
o"entliga aktörerna och den ideella sektorn tillsammans.

I World Economic Forums 
index över länders turistiska 
konkurrenskraft år 2013 
ligger Sverige på plats 9 av 
140. Sveriges styrkor åter-
!nns inom områdena miljö 
och hållbarhet,  IT och  
kulturella resurser. 

Fokus på besöksnäringens utveckling
Utveckling av besöksnäringen i Uppsala 
län ingår i ett nationellt och regionalt 
sammanhang och rör en rad aktörer i 
o"entlig och privat sektor i länet.

Gimo Herrgård



Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion 
med internationell lyskraft. 

Visionen ger en gemensam inriktning och målbild - en 
inriktning som både privata och o"entliga aktörer, enskilt 
eller i samverkan och utifrån egna förutsättningar kan 
bidra till. 
 Besöksnäringens utveckling är ett viktigt mått på hur 
väl Uppsalaregionen förmår att attrahera nya besökare 
- hur attraktiv vår region är i omvärldens ögon. Den 
regionala strategin för besöksnäringen ska bidra till att 
länet kan erbjuda upptäckter och äventyr i en mix av 
resmål och destinationer som drar till sig såväl svenska 
som utländska privat- och a"ärsresenärer. Det tydliga, 
mätbara, målet är att fördubbla besöks- 
näringens omsättning på tio år, räknat från år 2010. 
Detta mål ansluter till den nationella strategin.
 För att nå målet måste hela besöksnäringen, länets 
destinationer och turistiska tillgångar utvecklas till en 
ny nivå, till en konkurrenskraftig tillväxtbransch. Hållbar-
hetens principer ska vara ledstjärna. Utveckling av nya 
produkter och resmål ska väga samman miljömässiga, 
sociala, ekonomiska och kulturella faktorer och bidra 
till långsiktig hållbarhet. Att lyckas med detta ställer 
krav på samverkan och mobilisering. Strategin hämtar 
även stöd i andra processer, exempelvis den som sker 
inom ramen för länets kulturplan och dess mål om ett 
rikt kulturutbud med internationell lyskraft. Men även 
i alla evenemang, festivaler, konserter och möten som 
arrangeras av entreprenörer, kommuner och ideella krafter.

Tydliga och mätbara mål 
En höjd ambition inom besöksnäringen måste vara 
styrande och kunna följas upp. Därför har långsiktiga 
mål formulerats. Målen är både kvantitativa och kvali-
tativa och ska fånga centrala aspekter för ett hållbart 
agerande. Basåret är satt till år 2010.    

Kvantitativa mål till år 2020 
• Omsättningen för besöksnäringen ska fördubblas 
• Antalet årsanställda ska öka med 65 procent
• Antal gästnätter och logiintäkter ska fördubblas 

Alla slags företag behövs för att 
svara upp mot invånarnas behov av 
service, handel och tjänster. Högre 
löner och hushållens konsumtion 
driver tillväxten framåt och skapar 
nya jobb. En långsiktigt hållbar tillväxt 
förutsätter emellertid ett högre värde-
skapande, som ges av #er globalt 
konkurrenskraftiga företag. Ny och 
be!ntlig kunskap behöver omsättas 
i högkvali!cerade varor och tjänster, 
som kan skapa värden och en sund 
samhällsutveckling i en hårdnande 
global konkurrens.

(Ur Regional utvecklingsstrategi för  
Uppsala län)

Vision och övergripande mål 2013–2020

Nivåer för kvantitativa mål 2010 2015 2020

Omsättning (miljoner kr) 1.737 2.605 3.434

Antal årsanställda 1.547 2.050 2.552

Antal kommersiella  
gästnätter (i tusental) 977 1.465 1.954

Besöksnäringens utveckling 
är ett viktigt mått på hur väl 
Uppsalaregionen förmår att 
attrahera nya besökare  
– hur attraktiv vår region 
är i omvärldens ögon.



Kvalitativa mål till år 2020
• Besöksnäringen är en etablerad och prioriterad  
 tillväxtbransch i länets samtliga delar och bland  
 tillväxtfrämjande aktörer.

• Länet erbjuder exportmogna destinationer och   
 besöksmål.  

• Fler företag inom besöksnäringen är exportmogna och  
 ökar sin omsättning.  

• Fler besöksmål och företag har god förståelse för hur  
 utveckling av hållbar besöksnäring ger långsiktig lönsamhet. 

Uppföljning och utvärdering
De långsiktiga kvantitativa målen följs upp löpande på 
basis av tillgänglig statistik, kopplat till de mål som lagts 
fast för den nationella strategin. Detta ger jämförbarhet 
och ökar lärandet mellan regioner. För de kvalitativa 
målen krävs andra typer av uppföljningar och utvärderingar 
baserat på annan materialinsamling, exempelvis enkäter. 
Region Uppsala ansvarar för att målen följs upp och  
insatserna utvärderas.

Leufsta Herrgård, Lövstabruk



Strategiska inriktningar för att nå målen

Den nationella strategin för 
besöksnäringen lägger fast  
några strategiska inriktningar. 
Inriktningarna fångar utmaningar 
och vägval som är centrala i  
nulägesanalysen av besöks- 
näringen i Uppsala län och utgör 
också grunden för den regionala 
strategin. 

• Destinationsutveckling 
• Finansiering 
• Samverkan 
• Marknadsföring 
• Entreprenörskap, företagande
• Hållbar besöksnäring

Uppsala Konsert & Kongress



Utveckling av destinationer är nyckeln för 
besöksnäringen
Starka och exportmogna destinationer är nödvändiga 
för en utveckling av besöksnäringen till en nationell 
basnäring. Detta fordrar utveckling av a"ärer i privata 
företag samt samverkan mellan privata och o"entliga 
aktörer utifrån en gemensam vision. En nationell 
gemensam varumärkesplattform och gemensamma 
kärnvärden ger en viktig grund för utvecklingen av 
attraktiva destinationer i landet. 

Turistiska tillgångar med stor  
marknadspotential
Uppsala län har en rad attraktiva turistiska tillgångar 
och besöksmål. En viktig faktor är det geogra!ska läget 
i Stockholm-Mälarregionen med tillgång till en stor 
inhemsk marknad samt närhet till Arlanda och Stockholms 
hamnar för utländska a"ärs- och privatresenärer. För att 
uppnå en hållbar besöksnäring behöver tillgängligheten 
till besöksmål utvecklas och #er kunna nås med cykel 
och kollektivtra!k.
 Länets unika tillgångar av kulturarv, natur- och 
kulturmiljöer är viktiga byggstenar i den regionala 

helheten, som rätt utvecklade kan ge #er besökare, 
ökad turism och lägga grund för småskalig besöksnäring.  
 Destinations- och produktutvecklingen bör, för att 
göra Uppsala läns produkter ännu mer unika, präglas av 
ett stort mått av kunskapsförmedling, som innebär att 
kultur, historia och kunskap som genereras i regionen 
vävs in i tillgängliga produkter.
 En utveckling av etablerade och planerade resmål 
och temaområden är en viktig grund för en fortsatt 
expansion av besöksnäringen i länet. Resmålen kan inte 
var och en för sig utvecklas till exportmogna  
destinationer utan det krävs en bredare ansats. En del 
i detta är att identi!era resmål som kan fungera som 
”dragare” för besöksnäringen i regionen.
 I regionen planeras #era större arenor för event och 
evenemang som kommer att ha stor betydelse för 
utvecklingen av besöksnäringen. För att få dragare och 
uppnå en fördubblad omsättning av besöksnäringen 
är det av vikt att planerade idrottsarenor och projekt 
förverkligas.
 Det !nns utrymme för #era större evenemang som 
tar fasta på länets rika kulturutbud inom musik, bild-
konst och dans. 
 Kultur och kreativitet är en framgångsfaktor för 
hållbar utveckling och innovation. I utvecklingsarbetet 
bör därför beaktas kreativa och kulturella näringars 
potential som dynamisk innovationskraft. Detta kan 
bidra till att göra Uppsala län till ett kreativt kraftcentrum 
som berikar och pro!lerar regionen. 
En tydlig koppling till regionens kunskapspro!l har de 
många konferenser och kongresser som förläggs hit. 
Uppsalas universitet spelar här en viktig roll. A"ärs-
turism har därför hög prioritet.

 Uppsala Convention Bureau är ett samarbete mellan 
Destination Uppsala och företag inom mötesindustrin 
i Uppsala. Syftet är att öka antalet större möten i 
regionen och antalet deltagare och medföljande 
personer, samt att förlänga vistelsen i regionen.    
 Målet är att utveckla och förbättra Uppsala som 
mötesdestination. Uppsalaregionens pro!l som 
kunskapsregion, närheten till Arlanda och Stockholm 
samt den variation av upplevelser och kulturlandskap 
som Uppsala län kan erbjuda är en attraktiv kombination 
för såväl nationella som internationella möten. Uppsala 
Konsert & Kongress, #er hotell och konferensanläggningar 
bidrar till att stärka regionen som mötesplats.

Destinationsutveckling

För att uppnå en hållbar 
besöksnäring behöver till-
gängligheten till besöksmål 
utvecklas och "er kunna nås 
med cykel och kollektivtra!k.

Den nationella strategin för besöks- 
näringen lägger fast några strategiska 
inriktningar. Inriktningarna fångar ut- 
maningar och vägval som är centrala i 
nulägesanalysen av besöksnäringen i 
Uppsala län och utgör också grunden 
för den regionala strategin. 



Insatser
Strategiska insatser för destinationsutveckling:
• Utveckla nya och be!ntliga resmål utifrån ett tydligt  
 marknads och kundperspektiv.

• Skapa upplevelser som väver in regionens unika  
 historia, kultur, natur, forskning och kunskaper. 

• Utveckla värdskap och service, bemötande, a"ärs- 
 mannaskap och försäljningskompetens samt  
 paketering och kvalitetssäkring med bas i värden  
 som är viktiga för kärnmålgrupperna.

• Främja en ökad samverkan mellan resmålen som stöd  
 för destinationsutvecklingen.

• Nyttja erfarenheter av a"ärsutveckling på en hårt 
 konkurrensutsatt marknad inom a"ärsresandet, främst 
 vad gäller hotell- och konferens, som stöd för a"ärs- 
 utveckling kring resmål för privatresande.

• Intensi!era insatserna för att locka #er event,  
 konferenser och kongresser till uppsalaregionen.

Nedre Dalälven



Strategin kräver investeringar och  
nya "nansieringslösningar
Den nationella strategin är tydlig med att besöks- 
näringens aktörer måste attrahera kapital och utforma 
nya !nansieringslösningar för att klara de investeringar 
som krävs. Det handlar både om att använda be!ntliga 
resurser på ett e"ektivt sätt och att attrahera nytt 
kapital. Stora krav ställs på länets aktörer.
 En fördubblad omsättning inom besöksnäringen 
kommer att kräva investeringar i både ny infrastruktur, 
ny teknik och nya anläggningar. Dagens branschstruktur 
med många små och ekonomiskt relativt svaga företag 
och begränsat kapital gör att Uppsalaregionen måste 
attrahera nytt kapital utifrån. Det gäller att göra Uppsala 
till en tillräckligt intressant region för investerare att 
satsa pengar och skapa anläggningar och attraktioner 
med god lönsamhet. 
 Eftersom större investeringar kommer att involvera 
såväl o"entliga som privata aktörer behöver samverkan 
kring större projekt utvecklas och beslutsprocesserna 
snabbas upp. 
 Erfarenhetsutbytet kring olika arenaprojekt, !nans- 
iering, ärendehantering och utveckling av mervärden 
behöver fortsätta.  
 I Uppsalaregionen !nns ett välutvecklat system av 
aktörer som erbjuder stöd till innovation och företags-
utveckling. Besöksnäringens aktörer behöver också 
knyta kontakter med organisationer inriktade på !nans- 
iering och kapitalförsörjning, såsom Connect, Almi och 
olika nätverk av riskkapitalister.  

Finansiering 

I Uppsalaregionen !nns  
ett välutvecklat system av 
aktörer som erbjuder stöd  
till innovation och företags-
utveckling.

Insatser
Strategiska insatser för att utveckla  
"nansieringen:

• Identi!era och etablera dialog med privata aktörer  
 för att skapa nätverk av potentiella !nansiärer för  
 att utveckla besöksnäringen i länet.   

• Tydligare koppla besöksnäringen till företags- 
 och innovationsstödsystemet i länet. 

• Bevaka och initiera extern !nansiering genom  
 utlysningar nationellt och från EU.

• Optimering av o"entliga medel. Besöksnäringens  
 fortsatta utveckling skulle vara behjälpt av en optimering  
 av hur o"entliga medel avsatta för destinationsutveckling,  
 investeringsstöd etc organiseras, används och  
 utvärderas som är både mer långsiktig och strategisk.

Gustavianum, Uppsala Universitet



Ökad samverkan viktig för utveckling  
av besöksnäringen 
Besöksnäringen har utvecklats till en basnäring för 
Sverige. Det förutsätter enligt den nationella strategin 
att branschen får tydligare tillväxtfokus och blir mindre 
splittrad. En del i detta är en utvecklad samverkan 
och rollfördelning mellan aktörer kring en gemensam 
målbild som gör det möjligt att mobilisera och 
samordna resurser.
 Eftersom denna strategi innehåller utpekade 
ekonomiska kvantitativa mål är det viktigt att tydliggöra 
sambandet mellan de icke kommersiella resmålen 
och ökad omsättning inom andra branscher. Olika 
icke kommersiella resmål och upplevelser, exempelvis 
natur- och kulturmiljöer, ut#yktsmål och ideellt drivna 
aktiviteter, drar till sig besökare som i sin tur kommer 
att övernatta, äta och shoppa i anslutning till besöken. 
Sambandet mellan besöksnäringens kommersiella 
intressenter och en turism som sätter lärande,  
upplevelser, rekreation och andra värderingar i fokus 
bör särskilt uppmärksammas i lokala handlingsplaner.

Ökad insikt om behovet av samverkan och 
lärande 
För att möta framtida utmaningar behöver samverkan 
mellan aktörer utvecklas och e"ektiva arbetsformer 
prövas.  Det är viktigt för en tydligare fokusering och 
prioritering på regional nivå, men också för utformning 
av produkter och resmål som möter kundernas krav 
och marknadens efterfrågan. Samverkan är nödvändig 
för att länets turistiska tillgångar ska få internationellt 
genomslag. I länet !nns #era projekt och satsningar där 
samverkan och e"ektiva arbetssätt mellan aktörerna i 
besöksnäringen kan fungera som lärande exempel.

Tydlig rollfördelning viktig förutsättning
En tydlig rollfördelning mellan aktörerna är en viktig 
förutsättning för en ökad och e"ektiv samverkan. Alla 
måste veta sin roll och sitt ansvar i genomförandet av 
strategin och hur övriga aktörer ska bidra till utvecklingen 
av besöksnäringen. En viktig del av strategin  
handlar därför om att tydliggöra rollfördelningen 
mellan aktörerna:

Företagen i besöksnäringen 
- ansvarar i första hand för den egna verksamheten och 
kan bidra till besöksnäringen som en tillväxtbransch i 
länet. Den regionala strategin erbjuder ett stöd och ger 
sammanhang för det enskilda företagets arbete och 
prioriteringar.  

Länets kommuner
- utgår ifrån den regionala strategin och tar för genom- 
förandet fram strategier, handlingsplaner eller mot- 
svarande dokument baserat på lokala förutsättningar. 
Samverkar med det lokala näringslivet och a"ärsnätverk 
kring olika resmål och näringar, exempelvis inom 
kulturella och kreativa näringar. Kultur och bildning har 
en central roll för kulturens utveckling i länet, inte minst 
genom det statliga uppdraget att fördela kulturmedel, 
samt genom kulturplanen och kultursamverkans- 
modellen. Region Uppsala har också ansvar för  
den regionala kollektivtra!ken.  

Kommunerna de!nierar själva sitt intresse 
och sitt ansvar gentemot besöksnäringen 
som exempelvis:
• investering i kommunala anläggningar  
 (ex idrott och kultur)
• investering i infrastruktur
• marknadsföring av besöksmål
• ha ett öppet klimat och samverka med näringen
• delta i utvecklingsprojekt
• vara en möjliggörare 

Bolagen och föreningarna som arbetar med 
destinationsutveckling 
– söker stöd och sammanhang i den regionala strategin 
och tar fram strategier eller handlingsplaner baserat 
på lokala förutsättningar. Samverkar med det lokala 
näringslivet och a"ärsnätverk kring olika resmål och 
näringar. 

Region Uppsala   
 Region Uppsalas Kultur i länet har en central roll 
för kulturens utveckling i länet, inte minst genom det 
statliga uppdraget att fördela kulturmedel inom ramen 
för den så kallade kulturportföljen. Region Uppsala har 
också ansvar för den regionala kollektivtra!ken. 
– ska verka för att besöksnäringen utvecklas som ny 
basnäring i Uppsala län.
– ska driva på, vägleda, samordna och uppmuntra 

Samverkan

För att möta framtida utmaningar behöver samverkan  
mellan aktörer utvecklas och e#ektiva arbetsformer prövas.



aktörer att verka i strategins anda. Förtydligande av 
ansvar, mandat och genomförbarhet ska alltid ske i 
samband med en idé- eller genomförandeprocess.
– ska, inom tillgängliga projektmedel, prioritera 
besöksnäringsprojekt som överensstämmer med den 
regionala besöksnäringsstrategin och som växlas upp 
av andra !nansiärer.
– ska skapa förutsättningar för en ökad besöks- 
omsättning genom att ta tillvara synergie"ekter inom 
andra delar av Region Uppsalas verksamhetsområde,  
exempelvis kompetensförsörjning, infrastrukturpla-
nering och näringslivsfrämjande insatser. 
– ska svara för uppföljning och utvärdering av den 
regionala strategins mål och genomförande.

Upplandsstiftelsen 
– främjar naturvården och friluftslivet i Uppsala län.  
Stiftelsen äger och/eller förvaltar drygt 30 naturområden, 
i syfte att säkra god naturvård och skapa attraktiva 
strövmarker och ut#yktsmål i naturen. I några av dessa 
!nns campingplats eller stugby.

Näringslivsfrämjande aktörer
$ Näringens samarbetsorganisationer har en viktig roll 
att förmedla kontakter och bidra till erfarenhetsutbyte 
mellan företag och besöksmål. 
$ Näringslivsfrämjande organisationer som stödjer 
utveckling av innovation och entreprenörskap i länet 
kan även möta behoven bland företag inom besöks- 
näringen. 
 
 

Föreningar och ideella krafter
$ En stor del av de icke kommersiella insatserna för 
stärkt besöksnäring leds och drivs av föreningar och 
ideella krafter. Dessa baseras ofta på ett lokalt enga-
gemang på gräsrotsnivå och har stor betydelse för 
ett en mångfald av aktiviteter ska kunna erbjuds för 
externa besökare. Kultur-, hembygds- och idrotts- 
föreningar är exempel på sådana.

Insatser
Strategiska insatser för att utveckla 
samverkan mellan privata och o!entliga 
aktörer:
• Sträva mot att kontinuerligt tydliggöra 
rollfördelning mellan aktörerna, med  
synliggjorda förväntningar och mandat  
som grund för en e"ektivare samverkan. 

• Utveckla samverkan och e"ektiva 
arbetssätt kopplat till utveckling av  
resmål/temaområden med fokus på a"ärs-/ 
marknadsutveckling samt nätverkande 
mellan företag. 

• Utveckla mätning och uppföljning av 
resultat kopplat till genomförandet av  
strategin för löpande återkoppling till 
aktörerna.

Linnés Hammarby



Strategi för marknadsföring 
För att besöksnäringen i Sverige ska kunna utvecklas  
i en hårdnande internationell konkurrens krävs  
marknadsföring som attraherar utvalda målgrupper 
och marknader. Tydlighet och konsekvens i bilden som 
förmedlas är en förutsättning.
 Detta handlar om en kedja av insatser vad gäller 
målgruppsfokus, övergripande Sverigebudskap,  
positionsteman, partnerskap, marknadsföringskanaler 
samt hållbar utveckling. En viktig utgångspunkt för 
marknadskommunikationen är den globale resenärens 
och det globala företagets behov och drivkrafter men 
också att gynna den hållbara besöksnäringen. 

Tydligare kund- och marknadsfokus 
All marknadsföring måste grundas i noggranna analyser 
utifrån marknads- och kundperspektiv. Vi måste veta 
vad de potentiella besökarna vill och vad de efterfrågar 
i form av upplevelser, service och mottagande. Kvali!cerade 
marknadsanalyser måste fånga de skillnader som !nns 
mellan kundgrupper i Sverige och på utländska mark-
nader, så att budskap kan formas och erbjudanden 
skapas.  Även kanaler för försäljning är viktiga för att 
uppmärksamhet hos målgruppen ska kunna leda 
vidare till besök och a"ärer.
 Detta marknads- och kundperspektiv måste få ett 
ökat genomslag i all fortsatt a"ärsutveckling. Marknads- 
analyser som ger en bild av presumtiva marknader 
och målgrupper är viktigt, liksom uppföljning av vilka 
kunderna är och kundnyttan, för att kontinuerligt  
kunna utveckla erbjudandet – för företag,  
resmål och destinationer. 

Marknadsföring

All marknadsföring måste 
grundas i noggranna analyser 
utifrån marknads- och kund-
perspektiv. Vi måste veta vad  
de potentiella besökarna vill och  
vad de efterfrågar i form av upp- 
levelser, service och mottagande. 

Fjällnora utanför Uppsala

Insatser 
Strategiska insatser för att utveckla  
marknadsföring:
• Genomföra kvali!cerade marknads- och  
 målgruppsanalyser som grund för att stärka   
 resmål, temaområden och bredare destinationer.   
 Metoder för uppföljning av kunder och kund- 
 nytta är en viktig del i detta.
• Utveckla den kunskap som redan !nns om   
 marknader och målgrupper. Undersöka förut- 
 sättningarna för partnerskap med Visit Sweden. 
• Genomföra löpande omvärlds- och marknads- 
 bevakning som underlättar för näringens  
 intressenter att göra strategiska och operativa   
 vägval. Destinationsbolagen och Region Uppsala  
 har ett viktigt uppdrag att sprida information från  
 sådan bevakning.   



Entreprenörskap och företagande
En mogen bransch med e!ektiva och 
lönsamma företag
En viktig utmaning i den nationella strategin är att 
besöksnäringen utvecklas till en mogen näring med 
e"ektiva och lönsamma företag. Entreprenör- och a"ärs-
mannaskap är avgörande för detta. Ökade kunskaper 
om exempelvis a"ärs- och produktutveckling, mark-
nadsanalys och a"ärsplanering krävs, liksom en vilja och 
förmåga att arbeta med innovation och forskning. Detta 
är en utmaning då branschen i stor utsträckning består 
av små företag med lite tid och små resurser.
 En utveckling av branschen förutsätter tillgång till 
kompetenta medarbetare. Därför är det av vikt att  
relevanta utbildningar förbereder elever och studenter 
för de speci!ka krav på bemötande, serviceanda och 
entreprenörskap som ställs inom näringen. Det är en 
nyckel till att uppnå långsiktig konkurrenskraft och 
lönsamhet inom besöksnäringen. 

En fortsatt utveckling av  
entreprenörskap en nödvändighet
En viktig tillgång är att besöksnäringsföretag och 
o"entliga aktörer i länet har en gemensam bild av vilken 
potential till ökad tillväxt som besöksnäringen utgör. 
Och vilka krav det ställer på a"ärsutveckling, paketering 
och marknadsföring, utveckling av service och bemötande. 
 Uppsala län har ett välutvecklat system av aktörer 
som stödjer innovation och entreprenörskap.  För att 
stärka utvecklingen av besöksnäringen i länet är det 
viktigt att besöksnäringen blir en integrerad del av  
innovationssystemet i länet och kan ta del av de  
resurser och kompetenser som !nns där.

Insatser 
Strategiska insatser för att 
utveckla entreprenörskap  
och företagande:
• Stärka utvecklingen av företag, resmål  
 och destinationer så att dessa i ökad   
 utsträckning blir exportmogna. 
• Skapa nätverk av entreprenörer baserat 
 på gemensamma intressen och sam- 
 verka kring utveckling av nya produkter.  
• Öppna upp samverkan med andra  
 näringar och satsningar som har  
 beröring med besöksnäringen som  
 exempelvis inom de kreativa och  
 kulturella näringarna. 
• Bredda innovationssystemet för att  
 stödja innovationer, entreprenörskap,  
 a"ärsutveckling samt !nansiering för en  
 hållbar besöksnäring.
• Näringslivsfrämjande organisationer 
 som stödjer utveckling av innovation  
 och entreprenörskap i länet, exempelvis  
 Almi, Nyföretagarcentrum, UIC, Uppsala  
 Universitet Innovation m #. ska vara  
 rustade att även möta behoven av  
 a"ärsutveckling och !nansiering bland 
 företag inom besöksnäringen. I Uppsala !nns två universitet, Uppsala universitet och  

Sveriges lantbruksuniversitet.



Hållbarhet en överlevnadsfråga för  
besöksnäringen
Kraven på ett hållbart samhälle som balanserar miljö-
mässiga, sociala, ekonomiska och kulturella faktorer rör 
i hög grad besöksnäringen. Kraven kommer från såväl 
kunder som myndigheter. Resandet har blivit en livsstil 
och detta får konsekvenser för miljö och klimat, något 
som kräver strategier för att utveckla ett miljövänligt 
resande. Samtidigt innebär kraven på hållbarhet också 
en möjlighet till nya företag, idéer och produkter inom 
besöksnäringen.  
 Nationella strategin betonar att Sverige har ett gott 
utgångsläge och stora möjligheter att utveckla en 
hållbar besöksnäring. Sverige är ett av världens mest 
miljövänliga länder och enligt World Economic Forum 
det land med allra bäst förutsättningar för en hållbar 
utveckling. Sverige som resmål rankas högt tack vare 
bland annat allemansrätten och tydliga miljömål. 

Hållbarhet – en utmaning för  
länets besöksnäring
Krav på miljömässig hållbarhet börjar inom #era branscher 
och sektorer bli en självklarhet och en del av verksamhets- 
utvecklingen. Det gäller inte minst hotell- och konferens- 
anläggningar, som pro!lerar sig med närproducerad mat, 
miljöcerti!eringar och en genomgående hållbarhetsansats. 
 Mycket mer återstår att göra. Ett stöd i omställnings- 
arbetet kan ges genom en gemensam kunskapsplattform 
och förmedling av lärande exempel, som visar på att 
snål resursanvändning och sociala hänsyn är lönsamt i 
längden. Nationella och internationella organisationer 
som har utvecklat kriterier och principer för arbetet med 
en hållbar besöksnäring bör få en vidare spridning. 
Uppsalas unika världsarv Linné och de med Linné 

förknippade miljöer och landskap, skulle med en 
inriktning på ekoturism bli en framgångsrik kombination. 
Länets naturupplevelser med dess närhet till Stockholm 
och Arlanda skulle också kunna utvecklas i denna riktning.

Dessa upplevelser kan också vara av intresse ur ett när- 
turismperspektiv med möjlighet till vandring, cykel- och 
kollektivtra!k. Länstransportplanen föreslår investeringar 
i nya cykelvägar, primärt för att underlätta arbetsresor, 
men också för att främja rekreation och öka tillgängligheten 
till #er delar av regionen med cykel.
 Lärdomar av Eko-turism, som ofta bedrivs i liten skala, 
exempelvis i Fjärdhundraland och i Nedre Dalälven, är 
betydelsefulla för att denna gren av turism ska få ökat 
genomslag och stärka regionens pro!l. 

En hållbar besöksnäring handlar inte enbart om miljö-
mässig hållbarhet utan också om ekonomisk, kulturell 
och social hållbarhet. Något som rör frågor kring  
exempelvis genus, inkludering och mångfald. 
 En utmaning handlar därför om hur turistiska 
produkter och resmål kan utvecklas genom ett tydligare 
hållbarhetsperspektiv.  Detta kan exempelvis handla om 
hur Uppsala läns mångkulturella historia och nutid kan 
bli en del i en utveckling av besöksnäringen i regionen.
 Besöksmål behöver göras tillgängliga för besökare 
med olika funktionsnedsättningar. Ökad tillgänglighet 
genom iordningställda promenader, kollektiva transporter, 
tillgång till toaletter och information på #era språk bidrar 
till ett bättre mottagande. 
 Med attraktiva besöksmål, aktiviteter och evenemang 
skapas argument för länets invånare att ”stanna kvar” 
inom länet, vilket skapar en kvarhållande turiste"ekt  
och minskar behovet av transporter.  
 

En hållbar besöksnäring

Sverige är ett av världens 
mest miljövänliga länder och 
enligt World Economic Forum 
det land med allra bäst förut-
sättningar för en hållbar ut-
veckling. Sverige som resmål 
rankas högt tack vare bland 
annat allemansrätten och 
tydliga miljömål. 

Insatser
Strategiska insatser för att utveckla en  
hållbar besöksnäring:
• Inventera erfarenheter och goda exempel på   
 utveckling av besöksmål och produkter som skapas  
 med hållbarhet som tydlig ledstjärna. 

• Stödja kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte  
 kring en hållbar besöksnäring. 

• Göra särskilda insatser och projekt med fokus på att  
 utveckla besöksnäringen i länet med fokus på miljö- 
 mässig, kulturell, social och ekonomisk hållbarhet. Viktigt  
 att särskilt beakta besöksmålens tillgänglighet för alla,  
 oavsett fysiska förutsättningar att ta sig fram.



www.regionuppsala.se


