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BAKGRUND
En strategi och målbild formulerades genom Turismkraft i Värmland, en process  
som genomfördes 2009-2010 där över 250 personer från 110 företag och organisationer 
med koppling till besöksnäringen deltog i arbetet. Detta var en del i arbetet att utveckla 
destinationen Värmland. Fokus i projektet var bred samverkan och i dialog med olika 
intressentgrupper för att skapa samsyn kring nuläge och utvecklingspotential, samt  
arbeta fram en gemensam strategisk utvecklingsplan. Den hette ”Strategiplan för  
utveckling av turismen i Värmland” och tog sin utgångspunkt i ett antal viktiga  
utmaningar för besöksnäringen i Värmland. Dessa handlade bl a om att öka affärs- 
mässigheten och näringslivets engagemang, att arbeta gränsöverskridande och fokusera 
på Värmland som en koncern med en tydlig ledningsfunktion och rollfördelning.

Denna strategi är en revidering av ”Strategiplan för utveckling av turismen i Värmland” 
från 2009. Den har uppdaterats utifrån de förhållanden som råder inom besöksnäring-
en idag och de ambitioner som finns för framtiden. En förankringsprocess har pågått 
under 2012-2014 med medlemsmöten, workshops och träffar med samarbetspartner 
övriga intressenter.  

Denna strategi är indelad i tre huvudsakliga delar som syftar till att besvara frågorna:

	 Vart	vill	vi?

	 Hur	tar	vi	oss	dit?

Nästa bild illustrerar hur dessa delar hänger ihop.
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Vi börjar med att berätta om innehållet i den översta triangeln. Här ingår följande: 

Hållbar	besöksnäring

	 Vision
	 Profil
	 Mål

Därefter beskriver vi hur vi ska arbeta strategiskt med marknadsutveckling  
och destinationsutveckling. 

Marknadsutveckling
Här inkluderar vi det arbete som sker med hjälp av kommunikation och bearbetning  
av olika marknader och målgrupper med olika budskap och erbjudanden. Allt det arbete 
som görs för att stärka varumärket Värmland, profilera vår besöksnäring och locka fler 
besökare till Värmland.

Destinationsutveckling
Här menar vi det arbete som görs för att utveckla Värmland och dess orter som  
besöksmål, höja kvaliteten och standarden i besöksnäringen. Här handlar det också om 
att stärka nätverken, samordna och koordinera arbete och resurser, utveckla ett hållbart 
entreprenörskap och samla och förmedla kunskap kring besöksnäringen.

Det	övergripande	målet	och	ambitionen	
–	att	arbeta	medvetet	och	uttalat	mot	
en	hållbar	besöksnäring.

Två	tydliga	vägar	som	tar	oss	till	målet			
–	extern	kommunikation	och	interak-
tion	och	utvecklingsarbete	för	att	stärka	
vår	bransch	och	våra	platser.
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Kopplingar	till	andra	strategier

Liksom majoriteten av övriga regioner i Sverige behöver Värmland förhålla sig till det 
arbete som är kopplat till den nationella strategin för svensk besöksnäring 2010-2020. 
Vi har valt att dela in vår regionala strategi på liknande sätt, uppdelad i de två delom- 
rådena marknadsutveckling och destinationsutveckling. Däremot lägger vi större vikt 
vid en hållbar besöksnäring i den värmländska strategin, än den som finns med i den 
nationella strategin, men som en av sex delstrategier. Vi väljer att följa EU’s riktlinjer 
med fokus på s k ”sustainable tourism”. 

Vår ambition är dock att regelbundet stämma av vårt arbete gentemot den nationella 
strategin. Vår målsättning om regional ökning av marknadsandelar i omsättning och 
sysselsättning bidrar till att uppnå de nationella målen om fördubbling av omsättning 
och antalet årsverken till 2020.

På regional nivå finns det flera tydliga kopplingar mellan den mer allmänna Värm-
landsstrategin och vår strategi som specifikt omfattar besöksnäringen. Vi har valt att 
hämta inspiration från det övergripande temat ”Ett skönare liv” i Värmlandsstrategin 
och satt detta i centrum i vår strategi. Det sammanfattar på ett bra sätt alla de delar som 
besöksnäringen kan erbjuda och är en naturlig vidareutveckling av ett tidigare tema för 
besöksnäringen (Det goda livet) som då låg i ett separat tema.

Vidare sammanfaller de styrkeområden som värmländsk besöksnäring bygger på  
med de som lyfts fram i Värmlandsstrategin: välkomnande och öppet, skog, berättar-
traditionen, Karlstad, internationellt näringsliv, länken till Oslo, Vänern och Karlstads 
universitet. Besöksnäringen finns med i dessa styrkeområden på olika sätt. Vi fortsätter 
att arbeta med natur och kultur som verktyg för att skapa såväl en attraktiv region som 
en hållbar besöksnäring. 

Värdeord som öppet, kreativt och handlingskraftigt är kärnvärden i varumärket för 
Värmland som helhet. De ska också genomsyra kommunikationen och det strategiska 
utvecklingsarbetet i besöksnäringen i Värmland. Öppenhet och en varm, välkomnande, 
genuin känsla visar vi genom vårt värdskap. Kreativitet och inspiration är utmärkande 
drag för många verksamheter i besöksnäringen och de människor som driver dessa.  
Ett dynamiskt och innovativt Värmland byggs av kompetens och handlingskraft.  
Det ska vi visa genom nyskapande aktiviteter och insatser gemensamt. 

Vi ska också ta vårt ansvar för att medvetet göra kopplingar till övriga regionala och  
lokala strategier och planer i Värmland som påverkar besöksnäringen. Detta är ett  
viktig led i att hitta synergieffekter, stimulera nytänkande och innovationer, samordna 
resurser och bilda starkare nätverk.
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Värmland	2020	–	en	hållbar	besöksnäring	

Det finns många skäl till att vi måste skapa ett mer hållbart samhälle och besöks- 
näringen är inget undantag i denna utveckling. Vi behöver ta vårt ansvar, på alla  
nivåer, från den enskilde individen i samverkan med andra på lokal nivå till globala 
frågor och arbeta för en hållbar besöksnäring.

Det finns en enorm potential för tillväxt inom svensk besöksnäring och kreativa och 
kulturella näringar. Besöksnäringen i Sverige omsatte under 2012 hela 275 miljarder 
kronor. Exportvärdet enbart av turismen i Sverige var samma år 106 miljarder kronor. 
Under 2012 genererade svensk besöksnäring 168 000 årsverken. Enligt internationella 
bedömningar är tillväxttakten inom besöksnäringen drygt tre procent per år fram till 
2030.

Under 2013 omsatte besöksnäringen i Värmland 11,5 miljarder kronor och genererade 
drygt 7 600 årsverken. Detta är i praktiken fler anställningar då många inom besöks- 
näringen är säsongs- eller deltidsanställda. De senaste 10 åren har besöksnäringen  
i Värmland växt varje år och vi ser en positiv trend i bl a hotellövernattningar och  
lönsamhet. Värmland har ca 40% utländska besökare, den svenska region med högst 
andel s k turismexport. 

En av våra målsättningar är att ta marknadsandelar och öka tillväxttakten i värmländsk 
besöksnäring mer än genomsnittet för svensk besöksnäring. Som exempel kan nämnas 
att Värmlands andel av svensk besöksnäring ökade från 3,5% till 4% från 2012 till 2013 
och från 3,7% till 4,4% när det gäller andelen av antalet årsverken som besöksnäringen 
sysselsätter i Värmland.

Vi vill också behålla och stärka vår position som tydlig besöksnäringsregion. Värmland 
ligger på 7e plats vad gäller antalet kommersiella gästnätter bland Sveriges regioner och 
på 5e plats när man ser till antalet utländska gästnätter. 

Besöksnäringen är en betydelsefull tillväxtnäring för Sverige och för Värmland. Med 
satsningar på tillväxt kommer också ett ansvar. Vi vill ta vårt ansvar och kommer därför 
att utveckla besöksnäringen i Värmland genom kunskapsbaserade, gemensamma  
satsningar där hållbarhet är i fokus.

Vad innebär då hållbar destinationsutveckling för Värmland? Hur utvecklar vi besöks- 
näringens ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter? Hur skapar vi en livskraftig, 
långvarig och lustfylld besöksnäring? Det är några av de övergripande frågor som ska 
ligga till grund för vårt arbete med att utveckla besöksnäringen i Värmland.

Att utveckla Värmland till en hållbar destination är ett naturligt nästa steg i arbetet  
med att stärka och utveckla Värmlands besöksnäring och därmed dess betydelse för 
regionens utveckling. 
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Vision

Värmland är det självklara valet av destination 
där man möts av en hållbar besöksnäring i tillväxt

Värmland

Värmland är ett starkt varumärke och tydlig geografisk och kulturell plats som  
vi tillsammans samlas under och bidrar till att stärka.

Självklart val av destination

Värmland är inte ett landskap som man bara reser igenom eller stannar till i väg  
någon annanstans. Det är en plats dit man aktivt söker sig, dit man vill och som  
man längtar efter att besöka.

Möts av hållbar besöksnäring i tillväxt

Här får gästen ett professionellt mottagande och välkomnas som människa på ett 
personligt plan. Det besökarna möts av är också en hållbar besöksnäring som arbetar 
långsiktigt utifrån miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. En av Värmlands 
basnäringar med lönsamma företag som anställer människor året runt.
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Profil

Värmland ger energi och spännande upplevelser året 
runt genom vår unika natur och vår levande kultur. 
En genuin och välkomnande mötesplats.

Värmland
Värmland är kontrasternas landskap med traditioner i ständig förnyelse.

Ger energi
Allt och alla behöver energi. Vi pratar ofta om vårt behov av att ”fylla på batterierna”. 
Våra besökare ska uppleva att Värmland är en bra plats för just detta! Mötet med oss 
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värmlänningar ska vara positivt och ge energi. Rekreationsmöjligheterna i vår natur och 
kultur ger besökarna energi genom upplevelser eller genom att ”bara vara” och möta sig 
själva.

Spännande upplevelser
Upplevelser för alla sinnen och för skiftande behov av utmaning. Spännande är ett 
brett begrepp som betyder olika för olika människor – fysiskt, mentalt eller emotionellt. 
Dessa upplevelser erbjuds till exempel genom branta backar, stilla flottfärder, rafflande 
idrottsmatcher och ett kulturutbud som inbjuder till eftertanke och reflektion.

Unik natur
I Värmland finns alltid naturen som fond/arena till våra upplevelser. Naturen är en röd 
tråd för oss, den går igen i vår folksjäl, i våra berättartraditioner, i konsten och i vårt för-
hållningssätt. I Värmland finns en mångfald av lättillgängliga aktiviteter i och kring vår 
natur. Våra gäster ska på enkla och trygga sätt kunna ta del av de erbjudanden där vi har 
naturen som bas. Vi har fyra årstider, Europas största innanhav och en mängd skogar, 
vattendrag och berg som kan nyttjas, på rätt sätt. 

Levande kultur 
Värmland har för många människor blivit känt som de svenska diktarnas landskap. En 
region rik på berättartradition med Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding, Nils Ferlin, Esaias 
Tegnér och Erik Gustaf Geijer. Likaså har många konstnärer gjort landskapet känt, 
bland annat de som samlades här vid förra sekelskiftet och bildade Rackstadskolonin. 
Detsamma gäller för flera framstående konsthantverkare. Men det genuina Värmland 
behöver för framtiden kombineras med det förnyade. Vi behöver därför även addera 
de mer moderna författarna och konstnärerna till traditionen. Här bör även nämnas 
moderna musikutövare och konsthantverkare.

Året runt
I Värmland kan man uppleva fyra tydliga årstider och våra besökare kommer alla tider 
på året. 

En genuin och välkomnande mötesplats
Vi möter våra besökare med ett värdskap som tar sin utgångspunkt i det värmländska 
kynnet, dialekten, humorn och värmen. I Värmland ska våra gäster uppleva att de är 
välkomna och blir sedda som individer. Varje gäst är viktig. Värmland är en plats för 
möten, både för besökare på sin semester och för de som är här i arbetet på konferens 
eller affärsmöten.
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Mål

Öka omsättningen och sysselsättningen  
med mer än den svenska tillväxten i besöksnäringen  
och öka graden av internationalisering i den  
värmländska besöksnäringen.

Öka omsättningen

Vår ambition är att ta marknadsandelar i Sverige och utvecklas i snabbare takt än andra 
regioner. Därför behöver vi öka omsättningen med mer än den årliga tillväxten inom 
besöksnäringen i Sverige. Det betyder att vi i Värmland behöver samverka för att locka 
fler nya besökare, få de som besökt Värmland förut att komma tillbaka och få de som 
kommer hit att stanna lite längre. Vi behöver också se till att ökad omsättning genererar 
fler lokala arbetstillfällen året runt.

Öka graden av internationalisering

Vi vill sträva efter balans i utvecklingen av Värmlands besöksnäring. Det innebär att  
vi förutom att satsa på marknadsbearbetning för att öka besökare och omsättning,  
också behöver utveckla vår besöksnäring när det gäller kvalitet och professionalism.  
En ökad grad av internationalisering kräver ett medvetet arbete för ökad kvalitetssäkring, 
rutiner och system för mottagande av gäster, kunskap om marknader och målgrupper, 
kontinuerlig affärs- och produktutveckling.
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1.	Marknadsutveckling

Inom ramen för marknadsutveckling fokuserar vi på tre delområden:

 Temaområden

 Målgrupper

 Marknader

Vi beskriver viktiga prioriteringar för marknadsutveckling för värmländsk besöks- 
näring inom de tre delområdena nedan.

 Temaområden
För att locka besökare till en destination krävs att målgruppen kan se en eller flera  
reseanledningar. Dessa utgör underlag för att skapa ett tema som verktyg för produkt- 
utveckling och marknadsföring.

Det handlar dels om att utgå från befintliga reseanledningar i produktutveckling,  
paketering och marknadsföring. Det kan också handla om att investera i rese- 
anledningar som kan skapa eller förändra resemönster. En enstaka reseanledning  
är inte alltid tillräckligt lönsam för att klara sig på egna meriter vid ett givet tillfälle.
Vi har utvecklat riktlinjer och kriterier för prioritering av vilka produkter, tjänster,  
upplevelser och aktiviteter som ska betraktas som reseanledningar.

Dessa är:

 Bygga image och stärka varumärket med koppling till kärnvärdena
 Ha en koppling till målgrupp/marknad med affärsmässig potential
 Ha en unikitet och/eller en stark konkurrensfördel
 Visa på bredden av vårt utbud, komplettera varandra
 Finnas för olika delar av året samt ha en kommersiell potential

Profilbärare

För att tydliggöra och synliggöra önskad profil, tema och huvudbudskap använder  
vi profilbärare som symboliserar och förmedlar vår profil och vårt huvudbudskap.  
Profilbärarnas främsta uppgift är att skapa synlighet och publicitet för att generera ett 
ökat intresse för Värmland – som lockar fler besökare och återbesökare, och som gynnar 
hela destinationen och alla dess aktörer. Profilbärarna är inte nödvändigtvis det som 
drar flest besökare utan ska främst skapa tydlighet, publicitet och intresse. Profilbärarna 
ska också hjälpa till att lyfta fram det mindre kända. Det är mixen av våra profilbärare 
samt starka argument och budskap som gör oss unika.
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Kriterier för våra profilbärare är att:

 De ska vara bärare av vår profil och våra kärnvärden
 De ska stärka vår image och vårt varumärke
 De ska vara våra största ”ikoner”, dragare samt skapa intresse och synlighet

Med dessa kriterier har vi identifierat följande teman och profilbärare:

Huvudtema – Ett skönare liv 

Resande och vistelse på andra platser än hemorten är en stor del av våra liv och även ett 
besök på en annan plats, oavsett om du reser som privatperson eller i tjänsten, kan vara 
en del av ett skönare liv. Ett skönare liv är en sammanfattning av de delar som ingår i en 
upplevelse. En bra upplevelse stannar kvar i minnet och berikar våra gäster, även efter 
besöket. Det vill vi också att våra besökare till Värmland ska få uppleva. Vi ska arbeta för 
att skapa naturligt goda förutsättningar för att bidra till ett skönare liv för alla. 

12



Bo, Äta, Shopping

I Värmland finns ett stort och varierat utbud på boende med hög servicegrad; ett bud-
skap vi ska lyfta i vår kommunikation. I kombination med mötesfaciliteter, aktiviteter 
och bra matupplevelser, bildar det en god grund för vår möjlighet att ta emot många 
besökare från olika målgrupper året runt. Vi ska också berätta om vår värmländska 
närproducerade mat och om den höga kvalitet som finns på restauranger och caféer. 
Matupplevelser ska kunna berika alla besök i Värmland. 

I Värmland finns det också goda möjligheter till prisvärd shopping för alla behov för alla 
norrmän som bor nära Värmlandsgränsen. Men även för alla andra erbjuder Värmland 
möjligheter till prisvärd, personlig och annorlunda shopping. Huvudprofilbärare är 
Klässbols Linneväveri, gränshandelsutbudet, och unika butiker inom närproducerat, 
konsthantverk, hemslöjd samt antikt & kuriosa.  

Naturupplevelser i Värmland

Naturen är utmärkande för Värmland. Värmland tar position som Europas närmaste 
vildmark. Det finns ett bra utbud av upplevelser i naturmiljö såsom flottfärder på Klar-
älven, skidåkning och laxfiske i Vänern. Vildmark, vatten, lugn, tystnad är begrepp som 
utgör en stark konkurrensfördel som efterfrågas av storstadsbor i tätbefolkade länder. 
Huvudprofilbärare för temat är Klarälven med timmerflotte, Vänern med skärgården 
och Värmlandsskogarna med djur som älg, varg, björn och lo.

Vinterupplevelser i Värmland

I Värmland finns roliga backar, allt från gröna till svarta och dream parks. Det finns 
egna barnområden med hög säkerhet, fina längdspår i vacker natur och spännande 
utflykter som skotersafari, isfiske och långfärdsskridsko. Huvudprofilbärare är Branäs 
och Torsby Skitunnel.

Kulturupplevelser i Värmland

Kulturen med såväl kulturhistorien med värmländska berättare, berättartradition  
och konstnärer ger intressanta reseanledningar. Huvudprofilbärare för temat är  
Alfred Nobel & Nobelmuseet, Selma Lagerlöf & Mårbacka, Wermland Opera och 
Västanå Teater. 

Möten i Värmland

Möten under naturliga former och med inslag av aktiviteter efterfrågas alltmer. Här har 
Värmland mycket att erbjuda med sin närhet till såväl stora konferensmarknader som 
närheten till unika naturupplevelser kombinerat med olika anläggningstyper såsom spa 
& wellness, herrgårdar och Karlstads CCC. Huvudprofilbärare för temat är Vildmarks-
konferens, Karlstad CCC, spa & wellness-konferens och herrgårdskonferens.

13



Evenemang i Värmland

I Värmland finns ett levande kulturutbud och vi älskar evenemang, stora som små, 
vilket yttrar sig i musikfestivaler, opera- och teaterföreställningar, dansgalor och  
idrottsarrangemang. Huvudprofilbärare blir en blandning av återkommande event  
och större arrangemang som idrottstävlingar och kulturella event. 
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 Målgrupper
Vi integrerar vår marknadsföring mot utländska marknader med Visit Sweden. På så 
sätt drar vi nytta av de aktiviteter som genomförs på nationell nivå. Visit Sweden har 
med hjälp av sin målgruppsanalys valt att prioritera ”Den globale resenären” och aktivt 
bearbeta personer inom denna på prioriterade marknader. Vi följer Visit Swedens mål-
gruppsindelning för att effektivare kunna samarbeta och samverka med dem. 

”Den globale resenären” kännetecknas av:

 Är ekologiskt och socialt engagerad.
 Söker annorlunda, lärande upplevelser på genuina resmål.
 Bokar ofta resan via internet.
 Har god resvana och höga krav på tillgänglighet och aktiviteter.
 Reser företrädesvis med direktflyg.
 Reser utomlands två till tre gånger per år.

Inom denna målgrupp har Visit Sweden valt ut fyra segment: Aktiva familjer, WHOPs, 
DINKs och Möten. För Värmlands del prioriterar vi Aktiva familjer, WHOPs och Möten. 
DINKs blir en målgrupp att utveckla. 

Aktiva familjer

Detta segment av målgruppen är volymdrivande. Den största gruppen som besöker 
Sverige på sin semester idag är den europeiska familjen, vare sig de reser på flera veckors 
sommarsemester till en stuga, en campingplats eller skid- eller storstadssemester. De har 
ofta liknande bakgrund, ordnade ekonomiska förhållanden, värnar om sina barn och vill 
ge dem en trygg uppväxt samt vill vara tillsammans med sina barn på semestern.

Karakteristiskt för aktiva familjer är att de har ett starkt intresse för kultur, naturupp- 
levelser och olika sportaktiviteter. Under semestern vill de umgås och uppleva saker 
med familj och vänner. De värdesätter stort utbud av aktiviteter där hela familjen kan 
delta. Främsta anledningen till att de vill besöka Sverige är för att uppleva naturen, 
vandra i fjällen, besöka storstäder, sevärdheter och uppleva den lokala stämningen på 
semesterdestinationen.

WHOPs (Wealthy Healthy Older People)

Segmentet kännetecknas av att de är vitala och friska, har god ekonomi och oftast  
är äldre par med utflugna barn. Under de närmaste åren kommer delar av denna så 
kallade rekordgeneration att gå i pension.

De har tid och pengar och ser resandet som en självklarhet att spendera pengar på. 
Whops är den första generation som började resa med charterflyg och för dem är  
resandet en självklarhet. De unnar sig nöjen och vardagens lyx. Karakteristiskt för 
whops är att de har ett starkt intresse för kultur och naturupplevelser. Deras nyfikenhet 
gör att de vill uppleva och lära nya saker. Främsta anledningen till att de vill komma till 
Sverige är för att uppleva naturen, vandra i fjällen, besöka sevärdheter, storstäder och 
uppleva den lokala stämningen.
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Möten – kongresser, företagsmöten och konferenser

Marknaden för möten har förändrats de senaste åren. Karakteristiskt är att kostnads- 
och tidseffektivitet efterfrågas, vilket lett till kortare möten med färre deltagare som 
deltar mer aktivt. Segmentet ställer höga krav på tillgänglighet och säkerhet. De vill  
ha kreativa arrangemang och ett stort utbud av spännande kringaktiviteter. Några av 
framgångsfaktorer enligt utländska arrangörer är hög tillgänglighet, annorlunda  
resmål, spännande aktiviteter och mycket hög standard på faciliteter och mat.

DINKs (Double Income No Kids)

Segmentet kännetecknas av att resandet är en del av livsstilen. De växte upp med  
resande föräldrar och reser själva mycket, både privat och i tjänsten. Som vana resenärer 
ställer gruppen höga krav på både resetjänster och produkter samt på att destinationens 
löften infrias. Utmärkande drag är även deras brist på tid, vilket medför att fritiden 
värderas högt. 
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 Marknader
Nationell marknad

Värmlands prioriterade nationella marknader är:

 Triangeln Oslo – Stockholm – Göteborg
 De större städerna inom denna triangel
 Västkusten ner till Malmö

Internationell marknad

Värmlands prioriterade internationella marknader är:

 Norge med fokus på Oslo, Östfold och Romerike
 Tyskland 
 Holland
 Danmark med fokus på Själland och Jylland

Marknader med framtida potential:

 Storbritannien med fokus på södra England
 Kina/Asien

Vi ska i första hand fokusera på stora städer med närhet till Sverigebåtarna eller  
direktflyg till Oslo, Göteborg och Stockholm. I Danmark, Holland, Tyskland, Spanien 
och Kina ska vi lyfta fram möjligheten att kombinera Värmland med storstäderna  
Stockholm, Göteborg och Oslo som kan vara gateways till Värmland i och med en  
attraktiv möjlighet att kombinera storstad och vildmark.

Storbritannien är en marknad med stor potential för Värmland. Marknadsanalyser  
visar att det finns stort intresse från privat- och affärsresenärer och tidigare testresor 
med brittiska turoperatörer visar på goda möjligheter att öka antalet besökare från 
Storbritannien. Här behöver vi fortsätta arbeta med de kontakter som finns och i nära 
samarbete med Visit Swedens satsning på Storbritannien.

De senaste åren har kinesiska besökare ökat markant i Värmland och förändrade  
resemönster och visumbestämmelser gör att denna marknad blir intressant för  
Värmland att fortsätta bearbeta. Sedan 2010 har Visit Sweden ett kontor i Bejing,  
vilket också möjliggör tydligare marknadsföring och samarbete för Värmland. 
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2.	Destinationsutveckling	

Även här använder vi den tematiska indelningen som presenterades ovan. Visionen  
är att skapa en självklar destination med en hållbar besöksnäring. Detta blir också  
riktlinjer för hur vi arbetar med att utveckla destinationen Värmland och dess besöks- 
näring, både på kort sikt och mer långsiktigt.

Inom destinationsutveckling fokuserar vi på tre delområden:

 Temaområden

 Organisering och samordning

 Kunskapsutveckling

Vi beskriver viktiga utvecklingsområden för värmländsk besöksnäring inom  
de tre delområdena nedan.
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 Temaområden
Målsättningen är att det ska finnas strategiskt destinationsutvecklingsarbete inom alla 
delar av värmländsk besöksnäring. Detta innebär att stärka och utveckla utbudet i tema-
områdena: Natur, Vinter, Kultur, Möten och Evenemang samt inom kategorierna Bo, 
Äta och Shopping. Vi ska gemensamt arbeta för att sätta tydliga delmål och samordna 
insatser inom dessa temaområden.

I detta arbete blir det viktigt att utgå från våra målgrupper. Detta innebär att utveckla 
paket och produkter som i första hand efterfrågas av barnfamiljer, äldre resenärer utan 
barn eller mötesindustrin och anpassa dem till varje marknad. 

Nedan beskrivs några av de satsningar som i skrivande stund pågår eller är planerade. 
Förhoppningen är att dessa stimulerar till ytterligare utvecklingsarbete där flera aktörer 
samarbetar.

Bo, Äta, Shopping

Bo, Äta och Shopping är kategorier 
som finns i alla temaområden. 
Oavsett reseanledning, ingår 
övernattning, matupplevelser och 
någon form av inköp under över-
nattande gästers och dagsbesökares 
vistelser. Det är därför viktigt att 
hållbart strategiskt utvecklings-
arbete pågår även inom dessa 
grundpelare i den värmländska 
besöksnäringen. 

Bo – Som nämnts ovan finns det 
ett stort och varierat utbud av 
boende för besökare i Värmland. 
Dessa har som regel hög kvalitet 
och service, det finns dock en rad 
utvecklingsområden som man 
tillsammans skulle kunna prio- 
ritera: ökad beläggningsgrad, säsongsförlängning, paketering, boende i kombination 
med aktiviteter, värdskap, bokning/sälj, kvalitetssäkring, insamling av statistik,  
energiförbrukning, logistik, inköp. Som exempel på gemensamt arbete som inletts  
eller planeras är utvecklingsarbete gällande husbilsturism och ställplatser samt för 
gästhamnar i Vänern.

Äta – Under den period vår strategi omfattar kommer mat och matupplevelser för  
besökare att stå mer i fokus än tidigare. Besöksnäringen ska vara en aktiv del i den  
process som pågår där man tydligare lyfter närproducerade råvaror och förädlade  
matprodukter från Värmland. Vi ska vara aktiva i de matnätverk som startats och  
stimulera till att minnesvärda matupplevelser skapas.
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Shopping – handelns del av besöksnäringen är stor i Värmland, ca hälften av omsätt-
ningen och en fjärdedel av årsverken inom besöksnäringen genereras härifrån. Även 
här finns ett stort utbud av såväl gränshandel som övrig handel. Shopping är en del i de 
flesta besök och generar också många dagsbesök inom regionen och från människor 
boende i angränsande regioner. Det blir viktigt under de kommande åren att fortsätta 
det strategiska utvecklingsarbetet tillsammans med handelns aktörer och utveckla möjlig-
he-terna att koppla ihop shopping med andra aktiviteter, annan service och övernattningar.

Naturupplevelser i Värmland

Naturupplevelser är ett område med 
stor potential för Värmlands besöks- 
näring. Här finns flera utvecklings-
projekt som pågår eller är i början 
av sitt arbete. Med gemensamma 
och genomtänkta satsningar på att 
vidareutveckla utbudet inom några 
prioriterade områden, kan vi stärka 
Värmlands position som destination 
för naturbaserad turism. 

Vandring – ett viktigt arbete pågår 
att certifiera fler s k Värmlandsle-
der. Detta är en bra pusselbit för att 
bygga kvalitetssäkrad infrastruktur 
för vandringsturism. Det finns en 
stor efterfrågan på destinationer 
med utvecklat system för vandring, inte minst från europeiska gäster. Genom utökade 
gemensamma satsningar där både offentliga organisationer och de privata företagen är 
involverade ser vi goda möjligheter till ökad vandringsturism i Värmland.

Cykel – ett utökat regionalt samarbete mellan olika offentliga och privata aktörer har  
också startats upp för att stärka Värmland som cykeldestination, ”Bike in Värmland”. 
Här handlar det om att utveckla fler produkter kopplade till alla former av cykling. 
Ambitionen är att företag ska kunna förlänga sin säsong genom att erbjuda ett varierat 
utbud av aktiviteter under en större del året.

Norra Vänerskärgården/Vänern – skärgårdsutvecklingen i Vänern har nyligen gått in i en 
ny fas med en gemensam satsning från Värmlands Vänerkommuner, tillsammans med 
regionala aktörer, företag och föreningar. Detta syftar bl a till att stärka konkurrenskraf-
ten hos företag i området, stärka Norra Vänerskärgården (inklusive delta och fastland) 
som ett gemensamt varumärke och Vänern som profilområde. 

Fiske – under ett antal år har projekt pågått för att utveckla fisketurism i Värmland  
och stärka konkurrenskraften hos fiskeentreprenörerna. Här finns ytterligare poten-
tial att utveckla Värmland som fiskedestination och samordna utbudet med boende, 
matupplevelser och andra aktiviteter. 
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Naturbaserad turism – utöver satsningar på de specifika aktiviteter som nämnts ovan, 
finns ett behov av att fortsätta strategisk satsning på såväl stora och små äventyr i 
Värmland. Det kan vara allt från att åka timmerflotte och paddla kanot och kajak till 
naturupplevelser i allmänhet som att uppleva djuren och landskapet, rida, plocka bär 
och svamp eller övernatta i naturnära boende. Vi ska tillsammans erbjuda ännu bättre 
naturbaserade upplevelser med gemensamma satsningar, tillsammans med när- 
liggande regioner mot internationella marknader.

Gemensamma frågor – för att utveckla en hållbar naturbaserad turism behöver vi även 
arbeta med gemensamma frågor som berör de flesta typer av naturupplevelser. Dessa 
är bl a markanvändning och allemansrätt, kvalitetssäkring och standarder, prissättning, 
internationalisering, fysiska investeringar och tillgänglighet. 

Vinterupplevelser  
i Värmland

En särskild typ av naturupplevel-
ser i Värmland är de som är kopp-
lade till is, snö och kyla på något 
sätt. Som hållbar destination ska 
vi i Värmland fortsätta att erbjuda 
och utveckla naturbaserade aktivi-
teter året runt. Det finns ett behov 
av att ännu tydligare positionera 
Värmland som vinterdestination, 
både inom Sverige och gentemot 
utländska marknader, särskilt 
Danmark. 

Värmland som vinterdestination – ett sätt att åstadkomma en gemensam samsyn på hur 
Värmland ska utvecklas som vinterdestination kan bl a vara att dra nytta av det arbete 
som startats upp på nationell nivå för att utveckla Sverige som skiddestination på utländ-
ska marknader. 

Gemensamma frågor – även här finns gemensamma frågor som vi behöver arbeta vidare 
kring, så som säsongsförlängning, t ex genom att utveckla och profilera fler aktiviteter 
och evenemang vintertid, att nyttja de resurser som används på vinterhalvåret även på 
sommaren och vice versa, bemanning och personalfrågor, hur vi hanterar klimat- 
förändringar, hur vi stimulerar till fler investeringar mm.

Kulturupplevelser i Värmland

Värmlands historiska och levande kultur i kombination med vårt vackra landskap  
gör att vi kan erbjuda upplevelser som är unika. Utökat samarbete med kreativa och  
kulturella näringar och offentliga företrädare för kulturen i Värmland krävs för att 
utveckla Värmland som destination för kulturturism. Vi ska arbeta vidare för att vår 
berättartradition ska genomsyra de produkter och paket som utvecklas. 
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Kulturmiljöer som besöksmål – en del i arbetet med att utveckla fler kulturella upplevelser 
kan rymmas inom satsningen på värmländska kulturmiljöer som besöksmål. Genom 
en ökad samordning mellan det offentliga, ideella och näringslivet kan vi utveckla entre-
prenörskapet, innehållet och kvaliteten på utvalda kulturmiljöer.

Gemensamma frågor – även här finns viktiga områden som inom de närmsta åren 
behöver utvecklas, så som: dokumentera och digitalisera historien och värmlänningars 
historier, samordning av kultur och besöksnäring på ett tydligare sätt, utveckla entre-
prenörskap baserat på kulturupplevelser, ökad tillgänglighet och infrastruktur kring 
besöksmål, kommersialisering och paketering av kulturupplevelser, prioritering och 
gemensamma satsningar på vissa teman, ökad internationalisering, samt hanterandet 
av generationsskiften särskilt bland ideella föreningar.
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Möten i Värmland

En hållbar besöksnäring innebär bl a att vi kan locka besökare året runt som bidrar  
till god lönsamhet i besöksnäringen, vilket också skapar stabilare arbetstillfällen under 
längre perioder på året. För att åstadkomma detta, behövs en ökad grad av strategisk 
satsning på mötesindustrin i Värmland. 

Pre- och Post-tours och Technical Visits – för att kunna öka antalet besökare som reser 
till Värmland i tjänsten, behöver vi erbjuda unika mötesupplevelser som bidrar till ett 
framgångsrikt och minnesvärt möte. Utöver utveckling av konferensanläggningar och 
boende ska vi också satsa strategiskt på att erbjuda aktiviteter före, under och efter kon-
ferenser och möten. Det handlar bl a om att utveckla system och rutiner för att paketera 
aktiviteter och upplevelser, s k pre-tours och post-tours och studiebesök, eller Technical 
Visits i samband med konferenser eller som huvudanledning för ett affärsbesök. Här 
finns goda möjligheter för att utöka samarbetet mellan besöksnäringen i Värmland  
och det övriga näringslivet.

Gemensamma frågor – även här finns gemensamma utvecklingsområden som behöver 
prioriteras i det strategiska arbetet, bl a samordning av mötesindustrin regionalt i Värm-
land, gemensamma satsningar på Norge som marknad, stimulera och utveckla lokalt 
värdskap och uppmuntra fler att bjuda in till möten i Värmland samt utveckla gemen-
samma metoder för utvärderingar och kunskapsinhämtning.

Evenemang i Värmland

Värmland bjuder på evenemang av olika slag, särskilt inom kultur och sport. De  
blir reseanledningar för besökare och skapar gemenskap bland boende, föreningar och 
företag. Därför ska vi utveckla den strategiska satsningen på evenemang, året runt. 

I Värmland finns ett levande kulturutbud och vi älskar evenemang, stora som små, 
vilket yttrar sig i musikfestivaler, opera- och teaterföreställningar, dansgalor och idrott-
sarrangemang. Huvudprofilbärare blir en blandning av återkommande event och större 
arrangemang som idrottstävlingar och kulturella event. 

Kulturevenemang – en viktig del i att utveckla Värmlands kulturella upplevelser blir att 
satsa strategiskt på utveckling av befintliga och nya kulturella evenemang. De är ett 
komplement till de stationära besöksmålen och visar att det finns ett levande kulturliv  
i Värmland. 

Sport- och idrottsturism – det finns också behov av att tydligare prioritera de satsningar 
som görs på sport- och idrottsturism i Värmland. De har potential att växa mer, särskilt 
under andra tider på året än sommaren och bidrar därför också till en säsongsförläng-
ning. Genom att skapa bättre förutsättningar för arrangörer av olika sport- och idrotts- 
evenemang, bidrar vi till såväl ökad livskvalitet som ökat antal besökare.

Gemensamma frågor – satsningen på fler och bättre evenemang i Värmland innebär 
också fokusering på vissa viktiga frågor, så som utvecklandet av en gemensam evene-
mangsstrategi, resurscentrum för event, professionalisering av evenemang, personal-
frågor, lokalt värdskap samt bättre förutsättningar för idrottsturism, gruppresor och 
föreningsarrangemang.
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 Organisering	och	samordning	
Besöksnäringen i Värmland ska bygga en stark grund att stå på. Det innebär: en ökad 
samordning av resurser och projekt; ökat strategiskt samarbete och en stabil regional 
organisation.

Ökad samordning av resurser och projekt

En viktig del i den strategiska delen av att utveckla en hållbar besöksnäring är att  
samordna våra resurser i ännu högre grad. Detta gäller för tillfälliga insatser som  
projekt och extern kommunikation och kampanjer men även mer långsiktig  
destinationsutveckling. Vi ska därför skapa tätare nätverk och tydligare långsiktighet  
i organiserandet av besöksnäringen i Värmland.

Det finns t ex ett behov av ökad koordinering och samordning av projekt och utvecklings- 
insatser som planeras inom ramen för den nya strukturfondsperioden och är kopplade 
till besöksnäringen. Som nämnts ovan ska vi arbeta för att stimulera strategiskt utveck-
lingsarbete inom alla våra temaområden och dessa behöver då samordnas. Vi behöver 
hitta samordningsmöjligheter på regional och lokala nivå i Värmland och stimulera 
till innovationer i mötet mellan projekt och organisationer. Det kan bl a handla om en 
strategisk satsning på att förlänga säsongerna genom att skapa förutsättningar för alla 
temaområden genom satsning på grupper, möten, idrottsturism, föreningar mfl. 

En samlad bild av besöksnäringens utvecklingsinsatser blir också viktigt att förmedla 
till investerare i syfte att attrahera nytt finansiellt kapital i Värmlands besöksnäring.
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Ökat strategiskt samarbete

Förutom ökad samordning i Värmlands besöksnäring är det också viktigt att öka stra-
tegiskt samarbete inom branschen mellan besöksnäringen och andra branscher samt 
mellan regioner. 

Lokalt – Det långsiktiga samarbetet byggs på genom konkreta aktiviteter. Viktigt för att 
öka delaktighet och engagemang från besöksnäringen genom t ex innovativa, tematiska 
arbetsgrupper som är aktiva, utifrån teman och behov. Därför ska företag och föreningar 
inom besöksnäringen uppmuntras att vara delaktiga och engagerade, t ex genom att 
engagera sig i arbetsgrupper som bildas utifrån behov och önskemål. Detta skapar en 
starkare besöksnäring som utvecklas tillsammans och utifrån sina förutsättningar.

Vi ska fortsätta arbeta för ökat samarbete över kommungränser och mellan aktörer  
på det lokala planet och se platser i Värmland som lokala destinationer och arbeta  
strategiskt. Arbetet med att utveckla dessa platser ska helst ligga i linje med det som 
skrivs i denna övergripande regionala strategi. Vi ska arbeta vidare för att få en samsyn 
kring vilka frågor som är viktiga att fokusera på i det strategiska samarbetet. 

Regionalt – Vi ska öka besöksnäringens strategiska samarbete med andra regionala 
organisationer inom Värmland. Det innebär bl a tydligare, konkret samarbete med 
andra kluster och sektorer inom det värmländska näringslivet. Även tydligare strategiskt 
samarbete med de organisationer som på något sätt berör besöksnäringen behövs, t ex 
företagsutveckling (Handelskammaren, Almi mfl), transporter, infrastruktur och till-
gänglighet (Värmlandstrafik, Trafikverket,  mfl), natur- och markfrågor och landsbygds-
utveckling (Skogsstyrelsen, LRF, Leader mfl), handel och livsmedel (ICA, KF Värmland 
mfl), matproducenter och deras nätverk (Hushållningssällskapet, Smaka på Värmland 
mfl), kultur och idrott (föreningar och nätverk inom dessa områden) samt regionala 
offentliga organisationer så som Landstinget, Länsstyrelsen och Region Värmland. 

Nationellt – vi ska öka vårt strategiska samarbete med omkringliggande regioner  
i besöksnäringsfrågor. Värmland ska ta en drivande roll i etableringen av strategiska 
nationella nätverk utifrån teman och geografisk närhet och verka för samordning även  
i dessa sammanhang. Vi kan t ex arbeta med Dalarna genom Interreg Sverige-Norge 
och andra gemensamma frågor som markanvändning och affärsutvecklingssystem.  
Vi kan utveckla konceptet i The Middle of Scandinavia, dvs samarbete med Örebro,  
Västmanland och Gävleborg. Vi kan samarbeta med Västsverige med särskilt fokus  
på Vänerfrågor och gemensamma intressen med Dalsland. 

Vi ska vara aktiva och stärka Värmlands position och kunskapsinhämtning genom 
nationella nätverk så som det regionala nätverket för turism och fortsatt samarbete med 
Visit Sweden på de områden vi finner lämpliga. 

Internationellt – vi ska bygga vidare på vårt strategiska samarbete med Norge. Vi har i 
två decennier samarbetat med Hedmark som nu utökas till Östfold och Akershus i och 
med nästa Interreg-projekt. Vi kan också vara aktiva i internationella tematiska nätverk 
utifrån behov för Värmlands besöksnäring. Vi behöver prioritera fortsatt utveckling och 
behålla långsiktiga relationer med researrangörer, PR-byråer och andra samarbetspartner 
samt söka andra internationella nätverk och partners som kan ge nytta.
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Stabil regional organisation

Besöksnäringen i Värmland behöver en stark grund att stå på. Att bygga upp en stabil 
regional organisation för besöksnäringen och få långsiktighet i organisationer på lokal 
nivå, är både ekonomiskt och socialt hållbart. 

Som ett led i implementeringen av den tidigare strategin bildades 2011 Visit Värmland 
Ekonomisk Förening. Denna organisation tog formellt över det regionala ansvaret för 
besöksnäringsfrågor från Region Värmland 1 oktober 2012. Sedan dess har föreningen 
utvecklats och etablerat sig som en tydlig samordnare för Värmlands besöksnäring.  
I skrivande stund är alla Värmlands kommuner inklusive Degerfors och Karlskoga 
medlemmar eller samarbetspartner och totalt har Visit Värmland över 110 medlems- 
företag och föreningar. Visit Värmland har nu eget kontor, i dagsläget 4 heltidsanställda 
och arbetar med att stärka Värmlands besöksnäring utifrån medlemmarnas behov.

Som en av de få regionala ekonomiska föreningarna för besöksnäring i Sverige, ska  
Visit Värmland vara en föregångare när gäller att vidareutveckla arbetssätt och metoder 
för tydlig samverkan över sektorsgränser och nära samarbete mellan privat, offentlig 
och ideella föreningar och företag.

Visit Värmland ska fortsätta arbeta utifrån sina huvudsakliga uppdrag, att: 

 bidra till att stärka besöksnäringen, skapa förutsättningar  
 för den och öka samordningen

 ge möjligheter för besöksnäringen att påverka

 bygga en kunskapsbas att ta bra beslut utifrån

 vara en nyckel för besöksnäringen i Värmland till större marknader
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 Kunskapsutveckling 

En hållbar besöksnäring i Värmland ska också arbeta kunskapsbaserat med bl a 
grundläggande statistik, omvärldsanalys och forskningsprojekt utifrån näringens behov. 
Kontinuerlig kompetensutveckling på olika nivåer behöver också utvecklas.

Kunskapsutveckling delas här in i tre delar:

 Bas 

 Omvärld 

 Forskning & Utveckling 

En viktig uppgift/del i det strategiska arbetet är att kontinuerligt inventera behovet inom 
alla temaområden och utveckla kunskap och kompetensutveckling utifrån detta. Ett 
led i att skapa förutsättningar för en besöksnäring i tillväxt, är också att kommunicera 
denna kunskap, både till beslutsfattare och till alla samarbetspartner och medlemmar. 
Vi som representanter för besöksnäringen behöver informera om vår bransch som en 
professionell näring och aktivt föra besöksnäringens talan utifrån en stabil och gemen-
sam kunskapsbas.
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Bas 

Detta omfattar grundläggande information om besöksnäringen i Värmland och  
dess nytta: bl a i form av besöksundersökningar, ekonomiska mätningar, evenemangs-
utvärderingar. Vi behöver grundläggande, robust statistik som speglar strategin och 
målen. Det är viktigt att hitta gemensamma metoder och system för mätningar och 
nyttja de nationella verktyg som finns och utvecklas. 

Vi behöver kontinuerligt fylla på med baskunskap i vår besöksnäring, genom grund- 
läggande utbildningar, för frontpersonal, värdskapsutbildningar mm.

Omvärld 

En del i att arbeta hållbart handlar också om att lära av omvärlden och göra analyser av 
samhället och hur det påverkar besöksnäringen i Värmland: bl a i form av omvärlds-
analys, marknadsanalys, attitydundersökningar. Här behöver vi jobba med aktiv och 
systematisk omvärldsanalys genom att nyttja befintliga nätverk.

Omvärldsanalysen ligger också till grund för innehåll i de seminarier och kurser som 
kommer att genomföras utifrån behov och intresse för besöksnäringen, kopplat till de 
olika temaområdena.

Forskning & Utveckling 

Långsiktighet är också en del av det hållbara arbetssättet. Därför behöver vi också satsa 
på strategiskt kunskapsbyggande genom samarbete med Karlstads universitet och dess 
forskningsmiljöer. Besöksnäringen i Värmland ska aktivt söka kunskap från den senas-
te forskningen inom områden relevanta för besöksnäringen. Vi ska också aktivt delta i 
innovativa forskningsprojekt som kan bidra till hållbar destinationsutveckling.

Vi behöver också kontinuerligt satsa på vidareutbildning för företagare och tjänstemän,  
t ex när det gäller affärs- och produktutveckling, hållbarhet, destinationsutveckling mm.
Slutligen ska vi utöka besöksnäringens samarbete med lärosäten i Värmland som  
t ex Klarälvdalens Folkhögskola. Vi ska ladda för framtiden och bidra till att förstärka 
kompetensförsörjningen genom att utbilda framtidens entreprenörer och personal i den 
värmländska besöksnäringen.
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