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Förord 

Denna studie tar avstamp i resultaten från enkätundersökningen Kommunerna 

och besöksnäringen som SKR genomförde under våren 2018. Syftet med 

undersökningen var att få en större förståelse för och inblick i hur kommuner är 

rustade för att främja, möta och påverka en växande besöksnäring och hur de 

valt att organisera och samverka kring det lokala turism- och besöksnärings-

arbetet. 

I denna intervjustudie fördjupar vi oss i varför och hur kommuner inkluderar 

besöksnäring i den fysiska samhällsplaneringen. Sju kommuner som deltog i 

enkätstudien har djupintervjuats. Dessa sju är Helsingborg, Kristianstad, 

Kalmar, Falköping, Mariestad, Flen och Härjedalen. SKR tackar er för era 

generösa bidrag. 

Studien genomfördes av Vera Persson Holm, praktikant på SKR, enheten 

Tillväxt och samhällsbyggnad under perioden 21 januari-22 mars 2019. 

Stockholm, 2019-12-02 

 

Katrien Vanhaverbeke 

Tillväxt och samhällsbyggnad 
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Bakgrund 

Denna studie tar avstamp i resultaten från enkätundersökningen Kommunerna 

och besöksnäringen som SKR genomförde våren 2018. Syftet med under-

sökningen var att få en större förståelse för och inblick i hur kommuner är 

rustade för att främja, möta och påverka en växande besöksnäring och hur de 

valt att organisera och samverka kring det lokala turism- och besöksnärings-

arbetet. 

I sju av de 254 kommuner som deltog i enkätstudien har enhetschefer eller 

motsvarande med ansvar för turismfrågor och samhällsbyggnad intervjuats för 

att kvalitativt undersöka hur de inkluderar besöksnäringsfrågor i den fysiska 

samhällsplaneringen.  

Urvalet för intervjustudien baserades bland annat på vilken typ av insatser eller 

projekt som kommunerna genomfört de senaste åren inom samhällsplaneringen 

för att stärka besöksnäringen. De sju utvalda kommunerna är: Helsingborg, 

Kristianstad, Kalmar, Falköping, Mariestad, Flen och Härjedalen. 

  



Besöksnäring i samhällsplaneringen 6 

Inledning  

En god samverkan mellan företag, offentliga aktörer och civilsamhället är viktig 

för utvecklingen av besöksnäringen. De flesta regioner lyfter fram turism och 

besöksnäring som tillgångar för lokal och regional utveckling. Men för att be-

söksnäringens utveckling ska vara långsiktig och positiv måste den integreras i 

offentliga planeringsprocesser eftersom aktörer inom offentlig verksamhet äger 

resurser och skapar regelverk (SOU 2017:95).  

Denna rapport är en sammanställning av djupintervjuer med sju kommuner med 

varierande invånarantal och geografisk placering. Urvalet av kommuner grundar 

sig på enkäten Kommunerna och besöksnäringen som genomfördes av Sveriges 

Kommuner och Regioner under våren 2018. 26 kommuner identifierades utifrån 

deras svar i enkäten och blev tillfrågade att delta. Av dessa valdes sju kommu-

ner ut för intervjustudien. Dessa är Kristianstad, Kalmar, Helsingborg, Flen, 

Falköping, Mariestad och Härjedalen. I fem kommuner har intervjuer genom-

förts med såväl kommunernas besöksnäringsansvarig som samhällsbyggnads-

ansvarig. I Härjedalen och Falköping har intervjuer enbart genomförts med 

respektive näringslivsansvarig och turistchef. Dock har avsnittet om Falköping 

kompletterats med en mejlkonversation med Falköpings kommunarkitekt. Även 

om intervjuer med både besöksnäringsansvarig och samhällsbyggnadsansvarig 

hade varit önskvärda och gett ett bredare perspektiv, gavs värdefulla och 

intressanta perspektiv på hur dessa två kommuner arbetar med besöksnäring i 

samhällsplaneringen samt vilka utmaningar de har att hantera. 

  



Besöksnäring i samhällsplaneringen 7 

Karta över deltagande kommuner  

  

Följande kommuner har deltagit i 

intervjustudien.  

Kommun Invånarantal 

Helsingborg 143 304 

Kristianstad 84 151 

Kalmar 67 451 

Falköping 33 077 

Mariestad 24 290 

Flen 16 864 

Härjedalen 10 154 

 
Härjedalen 

Falköping 

Mariestad Flen 

Helsingborg 

Kalmar 

Kristianstad 

Kartlayout: Vera Persson Holm 2019 Data: SKR kartverktyg 
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Besöksnäring och samhällsplanering från 
enkätundersökningen  

Besöksnäringens utveckling påverkas i hög grad av hur väl förutsättningar, 

behov och utvecklingsmöjligheter tas tillvara i kommunens planeringsarbete, 

exempelvis översiktsplanearbete och andra övergripande strategi- och visions-

arbeten. Det är också en näring som tar mark- och vattenområden i anspråk och 

ibland skapar stora flöden av människor och fordon vilket för med sig förslit-

ningar, trängsel och säkerhetsrisker. Det behövs således en klok planering som 

innebär att områden kan utvecklas men också att områden skyddas för att möta 

såväl besöksnäringens utvecklingspotential som externa effekter av en växande 

näring. Att helt enkelt ge besöksnäringen bra förutsättningar att bidra till en 

positiv samhällsutveckling. I enkäten ställs därför ett antal fördjupande frågor 

kring besöksnäringen i samhällsplaneringen. 

I en absolut majoritet av kommunerna finns i viss eller hög utsträckning 

samarbete mellan besöksnäringsansvarig och stadsbyggnadskontoret (eller 

motsvarande). Vi ser samtidigt att nära hälften (48 procent) av kommunerna 

önskar öka sin kunskap om besöksnäring i samhällsplanering, vilket indikerar 

att det är ett område man anser behöver utvecklas. Över hälften av kommunerna 

(57 procent) har genomfört särskilda insatser eller projekt inom samhällsplane-

ringsområdet för att stärka besöksnäringen under de senaste fem åren. I dessa 

kommuner tycks besöksnäringsfrågorna ha tagit större plats i kommunens 

planerings- och utvecklingsarbete. Det framgår dock inte hur omfattande arbetet 

är, dvs. om det handlar om ett strategiskt och kontinuerligt arbete, enstaka in-

satser eller enskilda frågor av mer operativ karaktär. Det krävs fler och upp-

följande frågor för att få en klarare bild. 

Värt att notera är att det finns skillnader i hur frågan besvaras mellan kommun-

grupperna. Över 60 procent av kommunerna i gruppen Mindre städer/tätorter 

och landsbygdskommuner har gjort några särskilda insatser eller genomfört 

projekt inom samhällsplaneringsområdet. I gruppen Storstäder och storstads-

nära kommuner var motsvarande andel endast 42 procent, en skillnad på 18 

procentenheter. Däremot kan vi inte utläsa några större skillnader beroende på 

om kommunen valt att organisera besöksnäringsarbetet i den kommunala 

förvaltningsorganisationen eller i hel- eller delägda bolag. Men hur arbetar då 

dessa kommuner med besöksnäring i samhällsplaneringen och vilka insatser 

handlar det om? Kommunöverskridande samarbeten kring planeringsfrågor som 

rör besöksnäring samt samarbete kring fysisk tillgänglighet såsom kommunika-

tioner och infrastruktur är vanligast enligt kommunerna. Över hälften av dem 

som har gjort insatser på samhällsplaneringsområdet med särskilt fokus på 

besöksnäring, har haft särskilda projekt eller teman inom översiktsplanearbetet 

samt fört dialog med allmänheten om utvecklingen av turismen i kommunen. 

Även här ser vi att de tre kommungrupperna i viss mån svarar olika. Till 

exempel svarar kommuner i gruppen Mindre städer/tätorter och landsbygds-

kommuner att de i högre grad genomfört dialog/ samråd med allmänheten om 

utveckling av turismen i kommunen. Kommunerna uppmanades i enkäten även 
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att ge exempel på insatser inom området besöksnäring i samhällsplanering som 

de upplever att kommunen lyckats väl med. Svaren visar på allt från avgränsade 

projekt såsom arenabygge eller gästhamnsutveckling till mer strukturella insat-

ser där besöksnäringsfrågor hanterats inom ramen för översiktsplaneringsarbete, 

fördjupad översiktsplan eller infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Även 

samverkan kring ledutveckling lyfts fram av flera kommuner. 

SKR (2018). Kommunerna och besöksnäringen. 
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Resultat från intervjustudien 

Intervjuerna har genomförts utifrån ett semistrukturerat upplägg med 4 

tematiska block:  

1) Varför kommunen arbetar med besöksnäring i samhällsplaneringen?  

2) Vad kommunen ser som den största utmaningen med att inkludera 

besöksnäringen i samhällsplaneringen?  

3) Vilka framgångsfaktorer kommunen ser av att inkludera besöksnäringen i 

samhällsplaneringen?  

Frågor om hållbar utveckling kräver en helhetssyn. För att göra avvägningar 

mellan de ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekterna krävs att 

dessa är integrerade i samhällsplaneringsfrågorna. Därför ställdes en fjärde 

fråga:  

4) Hur förhåller sig kommunen till hållbarhetsfrågor i arbetet med att inkludera 

besöksnäring i samhällsplaneringen?  

Utifrån de tematiska blocken ställdes frågor kring arbetsprocesser, politisk 

förankring och önskade effekter.  

Sammanställning av resultat från varje kommun och respektive intervju sker i 

löpande text. 
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Kristianstad 

Genom den fysiska planeringen identifieras förutsättningarna för hur staden och 

kommunen kan utvecklas och på så sätt även stärka besöksnäringen. Delar av 

arbetet handlar om att ange platser och upplåta ytor för verksamheter som logis-

tiskt fungerar och har bra kommunikationer, samt stärka befintliga attraktioner. 

Besöksnäringsansvarig menar att det handlar om att hitta en balansgång mellan 

att bevara och nyttja. 

”det handlar om varför vi gör det, utan vi sköter inte vårt jobb om vi inte tar 

del i det arbetet […]det finns inga företag som har så mycket kontakt med 

hela kommunen som företag inom besöksnäringen” (Besöksnäringsstrateg på 

Kristianstads kommun) 

Att arbeta med besöksnäringen i samhällsplaneringen ses som viktigt för kom-

munens näringsliv eftersom det är en växande näringsgren med starka kopp-

lingar till kommunens kvaliteter som exempelvis biosfärområdet Vattenriket. 

Kommunen arbetar även aktivt med att coacha företagen i deras marknadsföring 

för att ytterligare utveckla besöksnäringen. 

Grunden till arbetet med besöksnäring i samhällsplaneringen för att utveckla 

Kristianstad som stad är att staden ska vara nåbar genom god kollektivtrafik, 

men även ”gåbar”. Staden vill uppmuntra användning av buss, cykel och gång 

inne i staden. Detta är tänkt som en del av kommunens trafikstrategiplan och 

ska göra det mer attraktivt att besöka staden. 

Ett ”upplevelsestråk” ska sträcka sig genom hela staden från kulturkvarteret i 

östra delarna av centrum, via museum och gamla staden, förbi Naturum och 

vidare till den gamla avfallsstationen som planeras göras om till ett destinations-

mål för bland annat mountainbikecykling. Mitt i upplevelsestråket ligger cen-

tralstationen vilket gör stråket enkelt för besökare att nå. Väsentliga delar av 

arbetet handlar om att göra stråket publikt. Bland annat planeras en av stadens 

större affärsgator bli enkelriktad för att möjliggöra exempelvis uteserveringar. 

Vidare finns planer på att omvandla och skapa förutsättningar för kultur-

skyddade byggnader att kunna användas och nyttjas för olika ändamål. 

Kristianstad vill knyta ihop centrum och skapa offentliga mötesplatser som 

möjliggör interaktion mellan besökare, invånare och även olika näringar. 

Genom att underlätta för företagarna att driva näringar skapas attraktivitet för 

såväl besökare som andra potentiella näringsidkare. 

Genom samarbete mellan sakområden och förvaltningar på kommunen, skapas 

en intressant bild av Kristianstad. Detta ses som en framgångsfaktor för bland 

annat ett ökat antal gästnätter. Men också till att Kristianstad erhållit utmärkel-

sen Årets stadskärna 2014 med motiveringen ”[Kristianstads] satsning på 

infrastruktur, sin samverkan mellan aktörer och nya aktörer, för att ha skapat 

arbetsplatser och format en utomhusgalleria och naturens inslag i det urbana” 

(Bengtsson & Sällberg, 2014). SCB:s statistik över antalet gästnätter och 

Svenskt Näringslivs näringslivsenkät används som underlag för att se hur 

arbetet har utvecklats och kan utvecklas.  
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Ett tätt internt samarbete med tydliga dialoger mellan chefer och kollegor 

bedrivs för att ta fram olika förslag till planeringen. Att inkludera alla perspek-

tiv i dialogen, även de som inte alltid setts som självklara framställs som en 

framgångsfaktor. För att integrera besöksnäringens perspektiv i den översiktliga 

planeringen finns en referensgrupp till vilken medarbetare från olika förvalt-

ningar bjuds in för att ge synpunkter och diskutera vilka visioner som finns för 

platsen, gärna tidigt i processen.  

För att inkludera invånarna i processen har kommunen börjat använda sig av ett 

digitalt verktyg där dessa, via sina mobiler kan se planerna och förslagen för att 

sedan kommentera och ge synpunkter. Det nya verktyget gör att kommunen 

enklare når ut till invånarna och får en bredare och mer aktiv medborgardialog. 

Kristianstad arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor inom den fysiska planeringen. 

Det finns ett tydligt uppdrag från politiken att ta fram hållbarhetskriterier inom 

den fysiska planeringen. 

Ekonomisk hållbarhet kan handla om att bygga mångfunktionellt och att ut-

nyttja befintliga lokaler för olika verksamheter för en effektiv drift. Detta kan 

även inkludera verksamheter inom besöksnäringen. 

Som tidigare nämnts arbetar kommunen för att skapa offentliga och publika 

mötesplatser som en del av arbetet för social hållbarhet. Detta ska ge trygghet 

och en mångfunktionell stadskärna som knyter samman och integrerar olika 

delar av staden. 

Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv arbetar kommunen aktivt tillsammans 

med sex andra partners från Tyskland, Italien, England, Polen och Lettland i 

EU-projektet ”Urban links 2 landscape”. Syftet är att utbyta kunskap om städer-

nas gröna (natur) och blåa (vatten) kvaliteter och mötet mellan stad och land. 

Särskilt fokus läggs på odling, klimatanpassning och hälsa som viktiga eko-

systemtjänster i stadsutvecklingen (Kristianstads kommun, 2018).  

Biosfärområdet Vattenriket som ligger i nära anslutning till staden lockar 

många besökare. Här dansar tusentals tranor under månadsskiftet mars-april. 

Men i takt med att antalet tranor ökade uppstod en konflikt med omkring-

liggande bönder då tranorna åt upp deras sådd. I dialog med bönder och 

biosfärenheten på kommunen föreslog kommunen utfodring för att styra vart 

tranorna skulle ta vägen under deras tillfälliga stopp. Detta skapade i sin tur fler 

arbetstillfällen hos närliggande värdshus och caféer då antalet besökare i 

området ökade. Detta exempel visar på behov av dialog, samverkan och 

handlingskraft.  
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Källor 

Bengtsson & Sällberg, 2014. Kristianstad blev Årets Stadskärna. 

Kristianstadsbladet. Artikeln publicerades 22 maj 2014. Hämtad: 2019-02-22.  

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/kristianstad-blev-arets-

stadskarna/  

Kristianstads kommun (2018). Urban links 2 landscape. Kristianstads kommun. 

Hämtad: 2019-02-22 

https://www.kristianstad.se/en/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-

hallbarhet/eu-projekt/  

  

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/kristianstad-blev-arets-stadskarna/
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/kristianstad-blev-arets-stadskarna/
https://www.kristianstad.se/en/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/eu-projekt/
https://www.kristianstad.se/en/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/eu-projekt/
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Kalmar 

Relationen mellan Destination Kalmar, samhällsbyggnadskontoret och övriga 

kommunala förvaltningar är idag mycket god. Besöksnäringen ses som en viktig 

del av stadens identitet och är därför också en viktig del av stads- och samhälls-

utvecklingen. Kalmar kommun anser sig ha goda förutsättningar för en fortsatt 

positiv utveckling av besöksnäringen.  

En bra dialog med politiker, näringsliv och andra förvaltningar inom kommunen 

möjliggör ett gott samarbete för att gemensamt finna flexibla lösningar för att 

Kalmar, ur ett turistiskt perspektiv, ska vara attraktivt alla säsonger. Det bjuds 

in till möten internt, brett från olika förvaltningar, för utbyte av kunskap. 

Samverkan i Kalmar har vuxit fram och har inte alltid varit konfliktfri. 

Destination Kalmar skapade tillsammans med en reklambyrå en kustkatalog 

med förslag på hur kustnära samhällen kunde utvecklas. Till en början var inte 

samhällsbyggnadskontoret inkluderat i projektet vilket de såg som olyckligt. 

Men dialogen upprättades och ett gemensamt arbete initierades. Idag ses kust-

katalogen istället som ett samlat dokument med olika kunskap om och per-

spektiv på utvecklingen av staden. Enligt ett politiskt uppdrag ska en andra 

upplaga av kustkatalogen tas fram i samarbete mellan Destination Kalmar och 

samhällsbyggnadskontoret.  

En utmaning med att inkludera besöksnäring i samhällsplaneringen är att identi-

fiera hur besöksnäringen kan stärkas parallellt med annan samhällsutveckling då 

dessa är beroende av varandra men beskrivs utifrån olika utgångspunkter. 

Därför är ett tydligt samarbete med en öppen dialog viktigt för att inte perspek-

tiv och utgångspunkter ska hindra möjligheter att hitta nya lösningar. Idag har 

Kalmar en stark turism främst under sommarhalvåret. En utmaning är därför att 

hitta idéer som skapar förutsättningar för staden och kommunen att ha en be-

söksnäring året om så att besöksnäringen och staden kan växa på ett klokt sätt.  

Att inkludera 68 000 kalmarbor i utvecklingsarbetet beskrivs som en utmaning. 

För kommunen är det viktigt att få in synpunkter på hur den översiktliga 

planeringen ska utformas.  

Med bred politisk majoritet och vilja skapar kommunen idag sina mål och 

visioner med en tydlig koppling till besöksnäringen. Utvecklingen av Ölands-

hamnen, Kalmars gästhamn, har kommit att bli ett projekt där besöksnäringen 

och samhällsplaneringen går hand i hand. Olika arbetsgrupper har bildats för att 

i ett gemensamt forum skapa en gemensam målbild av utvecklingen kring gäst-

hamnen. Denna målbild ska sedan ligga till grund för en detaljplan som bland 

annat ska innefatta restauranger, hotell och annan typ av service som ska göra 

det enkelt och attraktivt för turisten att besöka Kalmar.  

”Det gäller inte att enbart bygga staden efter bostadsbehov utan att bygga 

staden efter livsbehov” (Kalmars stadsarkitekt)  

Trovärdig statistik lyfts fram som en viktig aspekt för det fortsatta arbetet med 

att inkludera besöksnäring i samhällsplaneringen. Dock upplevs mycket av den 
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statistik som finns att tillgå idag, som exempelvis antalet gästnätter, som brist-

fällig vilket gör att beslut ofta behöver fattas mer utifrån intuitiva känslor än 

statistiska underlag. 

En hållbar utveckling av besöksnäringen kopplat till stadsutvecklingen handlar 

mycket om att förespråka en cirkulär ekonomi och ”bevara genom att nyttja och 

nyttja genom att bevara”. Kalmar är en evenemangsstad med stora evenemang 

som förutsätter att staden utvecklas med hänsyn till evenemangen och hante-

ringen av många besökare. Ett av de största evenemangen är sportevenemanget 

IronMan som kräver stora ytor som kan hantera en större mängd människor 

men som även kan formas efter behov. Det är viktigt att platserna kan upplevas 

utifrån olika perspektiv och på så sätt fungera mångfunktionellt som en del av 

det långsiktiga hållbarhetsarbetet.  

Kommunens trafikstrategiplan för en hållbar stadsmiljö är att göra Kalmar mer 

tillgängligt till fots, på cykel och med kollektivtrafik med bland annat särskild 

hänsyn i samband med stora idrottsevenemang. Besöksnäringens perspektiv och 

behov är integrerade i dessa planeringsprocesser.  

Kalmars stadsmur beskrivs som ett exempel på vad som menas med att bevara 

genom att nyttja för att finna nya spännande besöksmål. Området kring muren 

upplevdes som mörkt och otryggt under dygnets mörka timmar. Därför arbetar 

kommunen mycket med belysningsfrågor som ett trygghetsprojekt. Genom att 

belysa de historiska platserna och framhäva dem blir de en kvällsattraktion som 

också ökar den upplevda tryggheten. Genom denna typ av investeringar arbetar 

Kalmar både med sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor.  

Framgångsfaktorerna i att inkludera besöksnäring i samhällsplaneringen är ett 

närmande från alla parter i en gemensam vision: ”Kalmar ska utvecklas och 

staden bygger vi tillsammans”.  
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Mariestad  

I Mariestads kommun är besöksnäring en högt prioriterad fråga inom den 

politiska ledningen. Denna politiska förankring ses som en framgångsfaktor 

som skapar utrymme för ansvariga funktioner för besöksnärings- och sam-

hällsbyggnadsfrågor att driva utvecklingen för att inkludera besöksnärings-

perspektivet i samhällsplaneringen. Besöksnäringen förväntas vara en del av 

samhällsbygget eftersom näringen är utpekad som viktig för kommunens 

framtid och möjligheter att utvecklas. Det handlar både om kommunen som 

besöksmål och om att attrahera nya invånare. Detta beskrivs som ett arbete som 

måste göras tillsammans över förvaltningsgränser, så att kommunen drar nytta 

av bredden av kompetenser och olika nätverk.  

I Mariestad arbetar näringslivschefen, utvecklingschefen och mark- och 

exploateringschefen tillsammans med samhällsstrateger under en enhet som 

kallas för Tillväxtenheten. Under de senaste 10-15 åren har samarbetet mellan 

turism- och samhällsbyggnadsenheten varit nära, vilket har skapat ett klimat 

som gör det naturligt att föra en kontinuerlig dialog. Trots den nära samverkan 

finns skillnader mellan ansvarsområdena i synen på hur stor vikt som besöks-

näringens perspektiv tillmäts i planeringsprocesserna och om de fortsatt kan 

fördjupa dialogen. Men båda respondenterna ser det som en självklarhet att 

inkludera besöksnäringsperspektivet i samhällsplaneringen.  

I utvecklingen av den nya översiktsplanen finns besöksnäringen med på ett 

annat sätt än tidigare. I planering av infrastruktur i form av bredbands-

utveckling, cykelleder och vandringsleder skapas bättre förutsättningar för 

besöksnäringsverksamheterna att utvecklas.  

Avsaknad av bra statistik framhålls som ett problem. SCB:s statistik över 

gästnätter används men statistikverktyget upplevs som trubbigt. För att få mer 

underlag och statistik om kommunens besökare genomförs intervjuer med 

besökare ute på fältet tillsammans med Turistrådet Västsverige. Där ställs till 

exempel frågor om var besökaren kommer ifrån, hur många de är som reser 

tillsammans, hur många dagar de tänker stanna i kommunen, vad de spenderar 

pengar på och om besöket i kommunen är huvudsyftet med resan.  

Bättre verktyg för att kunna göra olika mätningar efterfrågas för att få underlag 

för en utvärdering av hur de investeringar som görs på ett eller annat sätt kom-

mer samhället till del. Den typen av mätningar efterfrågas av såväl politiker som 

näringen för att följa upp uppsatta mål. Kommunen har exempelvis mål om att 

öka sin befolkning och bygga fler bostäder. Det målet bygger i stor utsträckning 

på förmågan att attrahera fler besökare som i sin tur skapar fler arbetstillfällen.  

Mariestads kommun har av Unesco utsetts till modellområde för hållbar sam-

hällsutveckling. Tillväxtavdelningen arbetar med frågor som inkluderar besöks-

näring, näringslivsutveckling och mark- och exploatering. Tillsammans arbetar 

de tätt med ElectriVillage som gör stora satsningar inom hållbar utveckling och 

grön energi. ElectriVillage som finns i Mariestad producerar vätgas av energi 

från solceller och är en del av satsningen på testning och demonstration av 



Besöksnäring i samhällsplaneringen 17 

hållbara transportlösningar och energisystem i modellområdet (Mariestads 

kommun). Sommaren 2019 fungerade en vätgasbuss, finansierad av kommunen, 

som ett kollektivt transportmedel för besökare och invånare mellan kommunens 

badplatser längs med Vänerns kustkant. Första året var det gratis att åka med 

bussen. 

I projektet med vätgasbussen finns en tydlig koppling mellan hållbarhet, teknik-

utveckling och besöksnäringsutveckling. Men det finns en vilja att göra mer när 

det gäller hållbarhetsfrågor direkt kopplat till besöksnäringen där man anser att 

ytterligare steg behöver tas. Enheten för biosfärområde arbetar mer aktivt med 

hållbarhetsfrågor och det behöver utvecklas en närmare samverkan.  

Idag ger kommunen bland annat råd till hotell om hur de kan effektivisera sin 

energiförbrukning. En upplevd brist är eget driv och engagemang från entre-

prenörer i deras hållbarhetsarbete, vilket gör det svårare att prioritera dessa 

frågor även i kommunens främjandearbete. Men det finns förhoppningar om att 

näringen börjar bli mer mogen för den typen av dialog och utveckling.  

Källor 

Mariestads kommun. 2019-02-15. ElectriVillage Mariestad - modellområde för 

hållbar utveckling. Mariestads kommun. (Hämtad: 2019-03-06) 

https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Foretag--Naringsliv/ElectriVillage-

Mariestad.html  

  

https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Foretag--Naringsliv/ElectriVillage-Mariestad.html
https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Foretag--Naringsliv/ElectriVillage-Mariestad.html
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Helsingborg  

Att inkludera besöksnäringen i samhällsplaneringen är idag en självklarhet i 

Helsingborg. Enligt turismansvarig är besöksnäringen den näring som är mest 

beroende av att den offentliga verksamheten gör sitt jobb. Utan rätt planering 

kommer inte näringslivet eller besökarna kunna dra nytta av de investeringar 

och insatser som görs. Stadsbyggnadsdirektören beskriver det som att de arbetar 

utifrån ett invånarperspektiv medan turismansvarig arbetar utifrån ett besökar-

perspektiv. Det kommunen gör för invånarna ska vara till gagn för besökarna 

och vice versa. Kommer du från en ort utanför staden räknas du både som lokal-

invånare och besökare. På så sätt arbetar Helsingborg för en attraktiv stad som 

känns och upplevs som inbjudande av både invånare och besökare.  

I kommunen finns en styrgrupp för destinationsutveckling. Styrgruppen leds av 

turismansvarig och inkluderar samtliga förvaltningschefer som tillsammans 

arbetar utifrån en destinationsplan. Det operativa arbetet bedrivs i olika arbets-

grupper som exempelvis Förbättrad kollektivtrafik för besökare, Upplevelsebad 

och Cykel. Hur ofta grupperna har sammanträde beror på typ av projekt och 

vilken fas de är i. Vissa har möte en gång i månaden medan andra har möten 

mer sporadiskt som tre gånger om året.  

I gruppen Förbättrad kollektivtrafik för besökare medverkar aktörer som Visit 

Helsingborg, kulturförvaltningen, det regionala trafikbolaget, trafikoperatören 

och stadsbyggnadsförvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen står i sin tur för 

upphandling av kollektivtrafiken med det regionala trafikbolaget. Gruppen 

arbetar bland annat utifrån metoder där man intar rollen som besökare och gör 

deras ”kundresa”. Vid ett tillfälle gick de till stationen och fick där följande 

uppdrag: ”Du är en tysk turist som är på väg till Kastrup, Köpenhamns 

flygplats, det är lördag kväll och klockan är 22. Hur gör du?”. De förslag och 

synpunkter de kom fram till, iklädda rollen som besökare, låg till grund för det 

fortsatta utvecklingsarbetet. Turismansvarig betonar vikten av att anta en 

utifrån-approach genom att tänka som en besökare och utsätta sig för situationer 

en besökare kan ställas inför. Det skapar idéer och nya insikter om hur sam-

hället kan utvecklas.  

Andra uppdrag de arbetar med är att kollektivtrafiken kan planeras med större 

hänsyn till var olika turistattraktioner finns.  

Både turismansvarig och stadsbyggnadsdirektören menar att det ibland är små 

ändringar som kan ge stor nytta för både invånare och besökare. Ett exempel är 

Helsingborgs centralstation som i folkmun heter Knutpunkten då den fungerar 

som buss-, tåg- och färjeterminal. Turismansvarig säger att det räcker att du 

kommer från Göteborg för att bli förvirrad över vart eller vad som är Central-

stationen. Genom att utifrån resenärens perspektiv med hjälp av skyltar och 

markeringar förtydliga kan platsen fungera mycket bättre för alla.  

Helsingborg har en nära relation till föreningen Citysamverkan. Stadsbyggnads-

direktören är idag ordförande i föreningen vilket gör att avståndet till dialog 
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med kommunen är kort. Men detta kan komma att ändras med personföränd-

ringar på ordförandeposten. Den goda dialogen med stadens näringsidkare, 

bland annat genom Citysamverkan, men också med andra organisationer, 

föreningar och företag bidrar till god samverkan mellan det offentliga och 

privata i arbetet med att utveckla staden. Att inkludera privata aktörer beskrivs 

som en naturlig del i processen och utvecklingsarbetet.  

Förutom stadsutvecklingsfrågorna beskriver turismansvarig att arbetet även 

handlar om gemensam marknadsföring av platsen tillsammans med föreningar 

och organisationer samt besöksservice så att besökarna är nöjda med vistelsen 

och vill komma tillbaka.  

De olika enheterna på kommunen har de senaste åren blivit mer samspelta och 

drar nytta av varandra i större utsträckning. Ett tydligt ledarskap med fokus på 

att se alla enheter som en helhet har varit en bidragande faktor till en bättre 

intern samverkan. Stadsbyggnadsdirektören beskriver det som att stadsbygg-

nadsförvaltningen förr såg som sitt uppdrag att enbart rikta sig till gator och 

utemiljö men att man idag har förstått att all utveckling inte kan grunda sig i 

renodlad ingenjörskonst. De mjuka delarna måste också få plats i planeringen 

för att skapa en levande stadskärna. Ett exempel var när turismansvarig ville 

införa tvåtimmarsparkering istället för entimmesparkering inom stadskärnan, 

varpå svaret från stadsbyggnadskontoret först var ett tydligt nej. Men i efter-

hand har det visat sig vara en succé för näringsidkarna i stadskärnan. Enligt 

stadsbyggnadsdirektören behöver det skapas förutsättningar för besökare att 

strosa runt i stadskärnan och hinna njuta av den. Det ger liv till stadskärnan som 

annars riskerar att utarmas i konkurrensen med Väla, ett köpcentrum strax 

utanför staden, som drar till sig många besökare.  

Att inkludera besöksnäringsperspektivet i samhällsplaneringen har inte alltid 

varit en självklarhet. En stor utmaning för stadsbyggnadsförvaltningen har varit 

att ta in och förstå vikten av de mjuka värdena i den fysiska planeringen. Något 

som även turismansvarig beskriver som en stor utmaning och att det tog tid 

innan besöksnäringsperspektivet fick acceptans inom den fysiska planeringen. 

En tydlig politisk viljeriktning har lett till ett tätare samarbete mellan förvalt-

ningarna. Detta har bidragit till att de olika förvaltningarna idag arbetar mycket 

närmare varandra och med ett stort förtroende för varandras synpunkter och 

åsikter. Idag ses turism som en viktig faktor för utvecklingen av staden, vilket 

bidragit till ett eget avsnitt i översiktsplanen. Detta eftersom turism handlar 

mycket om det offentliga rummet och andra kapacitetsfrågor som berör den 

fysiska planeringen. Turistansvarig beskriver den politiska ledningen som 

framåtsträvande och tydlig med att besöksnäringen är avgörande för att utveckla 

staden. Uppdraget är att se till att Helsingborg är attraktivt att bo, leva och driva 

företag i.  

Några av de framgångsfaktorer som lyfts fram i samband med involveringen av 

besöksnäringen i den fysiska planeringen är att kommunen idag har en mycket 

bättre relation med besöksnäringsföretagen än tidigare och en större förståelse 

för näringslivets förutsättningar och behov i myndighetsarbetet. Detta har i sin 
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tur bidragit till ett större engagemang och en glädje att arbeta med frågorna 

inom kommunen, särskilt inom stadsbyggnadsförvaltningen. Även statistik 

pekar på att kommunens arbete är framgångsrikt vilket visar sig i resultaten i 

SKR:s servicemätning Insikt. Helsingborg tittar också på NPS, Net Promoter 

Score, för att se hur näringslivet upplever kommunen som servicegivare och om 

privata aktörer skulle rekommendera dem. Kommunen följer dessa mätningar 

noggrant för att förbättra sitt arbete. Företag inom besöksnäringen är myndig-

hetsintensiva och står för cirka två tredjedelar av svaren på Helsingborgs 

enkäter och undersökningar.  

Helsingborg försöker också på olika sätt få kunskap om utvecklingen och 

tillväxten för branschen. Hur många anställningstillfällen som ges, syssel-

sättning samt SCB:s statistik över gästnätter. Framförallt gästnätterna beskrivs 

som väldigt beroende av vilka marknadsinsatser som görs. Även kvantitativa 

verktyg som Tripadvisor och siffror över hur många av företagarna som finns 

på Google används i arbetet.  

Enligt båda respondenterna genomsyrar hållbarhet allt arbete inom Helsing-

borgs kommun. Stadsbyggnadsdirektören berättar om kommunens klimat- och 

energiplan som följs till punkt och pricka. I upphandlingar är det inte alltid det 

billigaste anbudet som vinner utan det som har störst hållbarhetstänk som ska 

hålla hela kedjan med underleverantörer. Förutom klimat- och energiplanen 

erbjuder kommunen privata aktörer inom besöksnäringen olika inspirations- och 

utbildningstillfällen.  

En utmaning för de lokala företagen inom näringen är att hitta personal. Därför 

arbetar kommunen bland annat för att sänka trösklarna för företagen att anställa 

unga och andra grupper som har svårare att komma i arbete, som en del av kom-

munens målsättningar kring social hållbarhet. Exempelvis anordnade kommu-

nen tillsammans med Skolförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Visita 

och Arbetsförmedlingen ett event tillsammans med företag inom Helsingborgs 

besöksnäring, en så kallad workwalk, för åttonde- och niondeklassare samt 

arbetssökande. Sammanlagt deltog 350 personer. Syftet var att möjliggöra för 

målgruppen att möta företag inom besöksnäringen och få kunskap om näringen 

och förutsättningar att arbeta där. Det skulle skapa nyfikenhet inför gymnasieval 

och kontakter mellan arbetsgivare och intresserade arbetssökande.  

För att minska koldioxidutsläpp arbetar kommunen, som en del i trafikstrategi-

planen, med att marknadsföra hållbara transporter. Den väl utbyggda kollektiv-

trafiken, i nära anslutning till cykelleder och vandringsleder, har skapat bättre 

förutsättningar för besökare i kommunen att transportera sig miljövänligt.  
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Flen  

Flens kommun har sedan cirka fyra år aktivt arbetat med besöksnäringen i 

samhällsplaneringen. Det politiska stödet var inte helt självklart från början då 

besöksnäringen sågs som en näring vid sidan om andra etablerade näringar. 

Näringslivschefen beskriver att besöksnäringen, samt alla fritidshus i kom-

munen, utgjorde och utgör en stor del av kommunens ekonomi. Därför ställdes 

frågan till kommunledningsgruppen om varför det inte var ett bättre samarbete 

inom och mellan kommunens enheter angående frågor om besöksnäring. Detta 

kan ses som startskottet för kommunens arbete med att inkludera besöksnäring-

en i samhällsplaneringen, men även en förändrad syn på besöksnäringen som en 

etablerad näring och inget som bör hanteras vid sidan om.  

Grunden till ett mer utvecklat samarbete mellan kommunens enheter var att 

näringslivsenheten fick in förfrågningar från kommunens företagare. Det blev 

uppenbart att det var svårt att tillgodose företagarnas behov när frågorna inte 

funnits med i planeringen i tidigare skeden. Idag finns ett tätt samarbete mellan 

enheterna på kommunen.  

Enligt näringslivschefen fördubblas kommunens befolkning under sommaren 

till följd av alla fritidshus. För att utöka kapaciteten att ta emot besökare, låta 

näringen växa och samtidigt kunna tillgodose bra service behöver faciliteter 

kartläggas med hjälp av GIS. Relationen och dialogen mellan näringsidkarna 

och kommunen beskrivs som avgörande för arbetets utveckling och något som 

kommunen anser sig lyckats bra med. Kommunen har regelbundna träffar med 

näringslivet där de privata aktörerna informeras om vart och vem de ska vända 

sig till med frågor som rör deras verksamheter.  

Flens nya översiktsplan antogs i oktober 2018. Eftersom turism och besöks-

näringen var och är en stor del av kommunens ekonomi fick näringen utgöra en 

väsentlig del i översiktsplanen. Turism och besöksnäring har nära kopplingar till 

de kultur- och naturvärden som finns i kommunen. Det är vid sidan av den 

ekonomiska aspekten ett argument för att stärka banden mellan samhällsplane-

ring och besöksnäring och att tydligare se näringen som en del av samhälls-

utvecklingen. Parallellt har en större förståelse utvecklats för att besöksnäringen 

har lika stor betydelse för bofasta invånare som för tillfälliga besökare. 

I det inledande arbetet med den nya översiktsplanen genomförde kommunen 

medborgardialoger för att få kunskap om var och även varför invånarna bor i 

kommunen. Frågor ställdes också om vad i kommunen invånare helst skulle 

visa upp för en besökare. För att få in ytterligare ett turistiskt perspektiv i det 

inledande arbetet vände sig kommunen till dåvarande regionförbundet som 

parallellt arbetade med liknande frågor. Planerarna hade dessutom kontinuerliga 

möten med turismansvarig destinationsutvecklare som gav kompletterande 

perspektiv som kunde vara användbara för arbetet med översiktsplaneringen. 

Breda dialoger med företagare genomfördes, allt ifrån de stora hotellanlägg-

ningarna till de små gårdscaféerna, för att på liknande sätt få inblick i var och 

varför de bedriver näringar men även frågor som rörde deras framtidsutsikter 

och planer. Från att ha varit en bilaga till förra översiktsplanen är idag turism 
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och besöksnäring en integrerad del av varje kapitel i den nya planen. Närings-

livschefen menar att framtagna tankar och idéer om var olika faciliteter ska 

finnas eller kan utvecklas, underlättar för den fortsatta utvecklingen av besöks-

näringen liksom för övriga näringar i kommunen.  

De genomförda medborgardialogerna och näringslivsdialogerna för översikts-

planen har underlättat detaljplanarbetet. Detta har gjort att olika projekt som 

exempelvis utbyggnad av cykelvägar har kunnat påbörjas snabbare än annars. 

Näringslivschefen menar att utvecklingen av besöksnäringen idag är ett konti-

nuerligt arbete istället för en ad hoc-aktivitet som tidigare. Det gör att arbetet är 

och kan vara mer långsiktigt hållbart.  

Att hantera strandskydd innebär ofta svåra avvägningar. Att möjliggöra strand-

skyddsdispens för verksamheter i anslutning till Flens slott och herrgårdar nära 

vatten ses som viktigt för att kunna utveckla näringen. Mark- och exploaterings-

chefen menar att även om slotten och herrgårdarna i första hand inte var tänkta 

att omvandlas till hotell- och konferensanläggningar måste de kunna ges möjlig-

het att utvecklas. Särskilt eftersom kommunens besöksnäring har starka kopp-

lingar till just de lokala natur- och kulturvärdena.  

Förståelsen mellan företagen och kommunen har enligt näringslivschefen ökat 

genom kommunikationen med företagen. Varje gång det blir större ändringar i 

PBL kommuniceras det till företagen, något som uppskattas väldigt mycket. En 

tidig dialog med företagen för att hjälpa och driva näringen framåt, är något 

som även chefen för mark- och exploatering poängterar. Enligt mark- och 

exploateringschefen är det två ytterligheter som möts, kommunen med långa 

processer och företagen med en inställning till ”här och nu”. För att samverkan 

ska kunna fungera mellan dessa ytterligheter måste de ha förståelse för 

varandra. Näringslivschefen betonar att det aldrig får bli ett klimat som skapar 

ett ”vi och dem”. Det ökade och bättre samarbetet mellan kommunen och 

företagen syns även i statistik, exempelvis SKR:s servicemätning Insikt och 

Svenskt Näringslivs Lokalt företagsklimat.  

Den nya översiktsplanen har fått namnet ”Sörmlands hjärta med plats för alla”. 

Med det menas att alla ska kunna få plats att driva näringar, få jobb och bostad 

oavsett bakgrund. Kopplat till kommunens hållbarhetsarbete framhåller mark- 

och exploateringschefen att utvecklingen av näringslivet måste ske på naturens 

villkor för om naturen överexploateras försvinner också besöksmålen. Därför 

måste det finnas en balans mellan etableringar, utveckling av befintliga företag 

och bevarande av natur- och kulturmiljöer. 

I tätorten Flen väntar kommunen på att ett bygglov ska godkännas för ombygg-

nad av en gammal godslokal i nära anslutning till järnvägen. Här ska kommu-

nen tillsammans med GB Glass som har verksamhet i tätorten bygga ett nytt 

besöksmål med bland annat glasscafé och guidade turer i fabriken. Medan GB 

Glass står för all intern planering kommer kommunen bistå med arbetslag där 

människor som på olika sätt har svårt att etablera sig på den reguljära arbets-

marknaden ska få möjlighet att arbeta. Detta kan ses som en del av arbetet med 

social hållbarhet som matchar namnet på översiktsplanen.  
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Härjedalen  

I Härjedalen är turist- och besöksnäring den dominerande näringen och 

besökarna är väldigt många i förhållande till kommunens invånarantal. Kom-

munen har cirka 10 000 invånare men 3 miljoner gästövernattningar varje år 

och näringen omsätter 1,5 miljarder kronor. Inom kommunen finns fyra destina-

tionsbolag: Funäsdalen, Lofsdalen, Vemdalen och Sveg. Turismen dominerar 

framförallt i de västra delarna, där 74 procent av inkomsterna i Funäsdalen och 

Vemdalen, oavsett bransch, kan härledas till turism- och besöksnäring. Enligt 

kommunens näringslivsansvarige utgör dessa destinationsbolag motorn i arbetet 

för besöksnäringsfrågor i samhällsplaneringen.  

Näringslivsansvarig menar att besöksnäringens storlek och dominans bidrar till 

att den är mycket väl integrerad i den kommunala verksamheten. Det är svårt att 

undvika besöksnäringsperspektivet eftersom det är påtagligt i allas dagliga 

arbete, såväl inom som utanför kommunens förvaltningar. Eftersom turism ses 

som en basindustri i kommunen är det en självklarhet enligt näringslivschefen 

att planera för att basindustrin ska fungera.  

Inom kommunen finns en besöksnäringsgrupp, bland annat bestående av 

näringslivschef och besöksnäringsansvarig, som har ett tätt samarbete med 

kommunens destinationschefer. Besöksnäringsgruppen och destinationscheferna 

träffas ungefär en gång i kvartalet. Det senaste projektet är att tillsammans ta 

fram en destinationsstrategi. Tidigare har det inte ansetts finnas något behov av 

en sådan eftersom näringen i sig varit så pass drivande. Men nu menar närings-

livschefen att ett sådant dokument är viktigt för att styra näringen i en ansvars-

full riktning. Med en känslig natur måste hänsyn tas för att inte exploatera för 

kraftigt inom vissa områden och för att kunna satsa mer inom andra. Doku-

mentet ska ge huvudriktlinjerna för hur näringen ska utvecklas, samtidigt som 

huvudråvaran – naturen – skyddas ur ett långsiktigt perspektiv. Allt måste ske i 

samklang med de bofastas intressen och andra näringar, t.ex. rennäringen.  

En annan utmaning för Härjedalen, som befolkningsmässigt är en krympande 

kommun men med en stark besöksnäring, är att bostadspriserna och kostnaderna 

för att bo och leva skjuter i höjden. Detta gör det svårt för unga vuxna att etable-

ra sig och skaffa familj. Inkomsterna för de som arbetar inom besöksnäringen är 

relativt låga vilket medför svårigheter då priserna för bostäder i populära om-

råden är höga och många inte klarar bankernas villkor för lån.  

Enligt näringslivschefen finns det en ansvarsfull politisk närvaro i frågorna som 

”inte slår frivolter varje gång någon vill exploatera kopplat till besöksnäringen”. 

På den politiska nivån finns idag en ökad medvetenhet om befolkningsfrågan 

och vilken roll den spelar för kommunens fortsatta utveckling. Eftersom kom-

munens befolkning krymper är det angeläget att fokusera på invånarnas behov 

och inte enbart besöksnäringen. Näringslivschefen menar att det är viktigt med 

en balans mellan utveckling av besöksnäringen och att tillgodose de bofastas 

intressen som gör att folk vill bosätta sig och bo kvar i kommunen. 
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”Vi har en service som andra små samhällen bara kan drömma om…så vi 

får inte glömma att den strukturen hade aldrig varit här om det inte varit för 

att vi har så många besökare” (Näringslivschef, Härjedalens kommun)  

Samtidigt lyfts de positiva aspekterna fram. Till följd av den starka besöks-

näringen finns en väl utvecklad samhällsservice. I området runt Funäsfjällen 

med ca 2000 fasta invånare finns tillgång till bland annat 3 livsmedelsbutiker, 

vårdcentral, tandläkare, sportaffärer, klädesbutiker, restauranger, systembolag 

och ett museum. En struktur som näringslivschefen menar aldrig hade funnits 

där om det inte varit för besöksnäringen.  

Då allas behov ska tillvaratas uppstår ofta målkonflikter. Särskilt vanligt är det i 

frågor som rör markanvändning. I kommunen finns mycket statlig mark och 

många privata markägare som försvårar utvecklingen av till exempel vandrings- 

och cykelleder samt längdskidåkningsspår. Att integrera besöksnäringen i sam-

hällsplaneringen och hitta en balans mellan markanvändning, olika näringar och 

invånare beskrivs som en utmaning för kommunen.  

En framgångsfaktor för att hitta bra lösningar i frågor om markanvändning och 

exploateringsförfrågningar är att tidigt inkludera destinationsbolagen och 

aktörer med intressen i processen. Ett exempel som tas upp är en intressent som 

vill bygga ett hotell. Då behövs en analys av vilken åverkan det kan leda till och 

hur rennäringen och övrigt djurliv kan påverkas. Detta är dock något som Härje-

dalen hanterat bra under en längre tid. Kommunen har begränsade resurser och 

har därmed insett vikten av att delta i arbetet för att identifiera bredden av behov 

eftersom besöksnäringen är en så betydande del av kommunens näringsliv.  

Kommunens skatteintäkter baseras på dess 10 000 invånare. För att kunna ha en 

infrastruktur som kan hantera alla besökare, tillfälliga och fasta invånare, såväl 

de 10 000 invånarna som de 3000 säsongsanställda och de 40 000 besökarna 

som befinner sig i kommunen under högsäsongerna, krävs bättre skatteintäkter. 

De 3000 säsongsanställda i kommunen betalar inte skatt i Härjedalen. Ett nytt 

förenklat system för folkbokföring och beskattning efterfrågas. Dagens system 

beskrivs sätta käppar i hjulet för kommunen, men även för andra kommuner i 

liknande situationer.  

Många av kommunens besökare kommer med bil. En avgörande faktor för en 

fortsatt utveckling av näringen, men samtidigt en utmaning, är en infrastruktur 

som matchar morgondagens sätt att resa. Näringslivschefen framhåller att det 

idag är färre som äger bilar samtidigt som fler har elbilar. Detta är en omställ-

ning som kommunen måste hantera.  

Sammanfattningsvis står Härjedalen inför stora utmaningar vad gäller kapacitet 

att förse sina invånare och besökare med infrastruktur och en god samhälls-

service utifrån skatteintäkter som grundas på 10 000 invånare. En önskad effekt 

av att inkludera besöksnäringen i samhällsplaneringen är att utvecklingen av 

besöksnäringen ska komma kommuninvånarna tillgodo så mycket som möjligt. 

Genom att utgå från naturens förutsättningar istället för besökarna kan näring-

ens negativa effekter hanteras för en hållbar och ansvarsfull utveckling.  
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Falköping 

För en miljömässigt hållbar utveckling av besöksnäringen menar Falköpings 

turismchef att besöksnäringen måste ingå i samhällsplaneringen. Framtiden 

kommer att kräva det. Men även för att förebygga krockar och målkonflikter 

med invånarna. Idag betraktas besöksnäringen som en näringslivsfråga och 

ingår i näringslivsenheten under kommunstyrelsen. Besöksnäringsutveckling i 

samhällsplaneringen behövs för att skapa en attraktiv kommun att bo och verka 

i och flytta till. Falköpings kommunarkitekt menar att man genom att lyfta 

besöksnäringen tillsammans med andra näringar och perspektiv vittnar om att 

den är prioriterad och viktig för kommunen. Eftersom många av kommunens 

större besöksmål ligger på landsbygden är det extra viktigt att besöksnäringen är 

en del i översiktsplanen då landsbygdsområdena sällan detaljplaneläggs. Detta 

skapar förutsättningar för enklare hantering av bygglov och för potentiella 

intressenter som vill exploatera då förhandsbesked grundas på vad översikts-

planen anger utanför detaljplanelagda områden.  

Det politiska intresset för besöksnäring har stärkts de senaste åren och är 

värdefullt för tjänstepersonerna eftersom det ger riktningen och sätter ramarna 

för arbetet. Därför ses det också som betydelsefullt att inkludera politikerna i 

arbetet och låta dem känna mandat i frågorna för att stärka den interna sam-

verkan. 

Frågor som berör ämnet besöksnäring och turism hade tidigare inte samma 

acceptans inom kommunens olika avdelningar. Men på senare tid har det 

uppstått en gemensam förståelse för vikten av samverkan och en tät dialog, 

internt inom kommunen och externt med företagare, för att kunna lösa uppgifter 

på ett professionellt sätt. Just olika kompetenser som tillför olika perspektiv 

lyfts fram som en framgångsfaktor i utvecklingen av arbetet. Dock beskrivs det 

som väldigt personbundet och att de samverkansstrukturer som finns idag måste 

underhållas för att bestå. En utmaning för kommunen har varit att hitta en håll-

bar organisation och ansvarsfördelning. Att finna en gemensam målbild och 

vision kring arbetet och kroka arm med varandra är viktigt för att arbetet ska gå 

framåt. Turistchefen menar att det idag finns ett gott samarbete och förtroende 

mellan näringslivsförvaltningen och andra förvaltningar inom kommunen. 

Samarbetet mellan exempelvis kultur och fritid, stadsbyggnadsförvaltningen 

och tekniska förvaltningen driver utvecklingen av besöksnäringen framåt. Även 

ett tätt och gott samarbete med länsstyrelsen i Västra Götaland stärker utveck-

lingen.  

För att skapa effektivitet i utvecklingsarbetet menar turistchefen att det är 

viktigt att det finns en klar och tydlig roll- och ansvarsfördelning. En annan 

framgångsfaktor är att ha specifika möten för specifika ändamål istället för 

stormöten där det kan vara svårt att veta sin roll. En tydlig rollfördelning för att 

möta rätt personer vid rätt tillfälle beskrivs som betydelsefullt för arbetets 

effektivitet.  

En av pilgrimslederna i området sträcker sig mellan Falköping och Skara 

kommun. Den fysiska delen av leden är Falköping huvudman för. Det har gjorts 
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en tydlig rollfördelning av ansvarsområdena mellan de berörda förvaltningarna 

inom kommunen. Tekniska förvaltningen har bland annat ansvar för skyltning 

av leden. Stadsbyggnadsavdelningen står för uppdateringar av ledens sträckning 

och attribut som görs genom olika GIS-lager. Bland annat har ett GIS-lager 

tagits fram som visar attributen se-äta-bo med kopplingar till besöksnärings-

företag längs med leden. Flera olika lager med olika attribut har arbetats fram 

och ger möjlighet till djupare analyser för det fortsatta utvecklingsarbetet. De 

som ansvarar för turismfrågorna står för kvalitetssäkrad information och mark-

nadsföring samt dialog med aktörer när det gäller produktutveckling.  

Även en tydlig rollfördelning mellan kommunen, föreningar och pilgrims-

föreningen Pilgrim Skaraborg, som representant för alla pilgrimsleder i om-

rådet, har gjorts för att underlätta arbetet. Som tidigare nämnts är den politiska 

förankringen en viktig förutsättning för utvecklingen av arbetet.  

Falköpings turistchef menar att en önskad effekt av att arbeta med besöksnäring 

i samhällsplaneringen är möjligheten för näringen att växa, men på ett hållbart 

sätt. Ett annat populärt besöksmål inom kommunen är den årligen återkomman-

de trandansen vid Hornborgasjön som lockar 150 000 besökare. Att skapa förut-

sättningar för besöksnäringen att växa behöver inte innebära att antalet besökare 

ska öka, utan att besökarna istället stannar längre och skapar förutsättningar för 

besöksnäringsföretagen att bli lönsamma i ett långsiktigt perspektiv. Utifrån 

kommunens perspektiv handlar det om att våga uppmana till att växa på rätt sätt 

utan att ta över och lägga en död hand över entreprenörskapet.  

För att kunna ha en hållbar besöksnäring inom kommunen måste frågan kring 

turism och hållbarhet bäras i de olika förvaltningarna. Statistik visar att besöks-

näringen har vuxit inom kommunen de senaste åren. Antalet gästnätter visar en 

ökning med 60-70 procent sedan 2009 och en fördubblad omsättning inom 

många av företagen. Många av besöksnäringsföretagen inom kommunen har de 

senaste 20 åren gått från att hålla öppet fyra till fem veckor under högsäsongen 

till året runt.  

Ett annat verktyg kommunen använder sig av för att få mer kunskap om be-

sökarna är intervjuer som genomförs på plats på besöksmålen. Utöver en del 

mindre enkätundersökningar har Falköping vid tre tillfällen (åren 2005, 2014 

och 2018) genomfört större besöksundersökningar med hjälp av dåvarande 

Turismens Utredningsinstitut, nuvarande HUI Research. Frågor ställdes om 

syftet med besöket, vart besökaren skulle härnäst och om de var nöjda med 

vistelsen.  

Även om besöksnäringen har vuxit och omsättningen ökat de senaste åren finns 

en önskan om en mer hållbar tillväxt. Det råder delade meningar inom kommu-

nen om det är möjligt med ekonomisk tillväxt samtidigt som man har ett håll-

barhetsperspektiv. Turistchefen menar att mycket av hållbarhetsarbetet handlar 

om att dela med sig av kunskap för en samsyn på vad hållbar utveckling är. Här 

behöver ett arbete göras. Exempelvis behövs en handlingsmall för att tydliggöra 

hur arbetet med hållbarhet, internt och externt, kan bedrivas utifrån de tre håll-

barhetsaspekterna.  
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Utvecklingen runt Hornborgasjön genomförs tillsammans med kommunerna 

Skara och Skövde. Den sköra naturen kräver stor varsamhet. Falköpings 

turistchef menar att utgångspunkten behöver vara naturen och att ställa sig 

frågan ”hur mycket mäktar vår destination med att växa?” Att se det ur ett 

långsiktigt perspektiv och fatta rätt beslut tillsammans med exempelvis 

Naturvårdsverket och länsstyrelsen för att få rätt utfall på destinationsnivå 

beskrivs som viktigt.  

En omfattande restaurering av Hornborgasjön har genomförts varpå vattennivån 

höjts med 85 centimeter. Det har berikat fågellivet, haft positiv inverkan på 

invånares livskvalitet och välmående och skapat förutsättningar för besöks-

näringen att växa. Dock visar en intervjustudie som gjorts med 15 lantbrukare i 

området att de upplever att förutsättningarna för att bedriva jordbruk har för-

sämrats (Naturvårdsverket 2018). Falköpings turistchef menar att det är viktigt 

att låta alla komma till tals och ta sig tiden att i breda medborgardialoger lyssna, 

även till de mindre nöjda. Turistchefen poängterar att avståndet mellan myndig-

heter och medborgare inte får bli för stort eftersom kommunen då inte kan 

komma vidare i arbetet med att skapa en hållbar utveckling av besöksnäringen 

utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna.  

De tre hållbarhetsdimensionerna genomsyrar det mesta som görs inom plan-

läggning enligt Falköpings kommunarkitekt. Samtliga hållbarhetsperspektiv 

behöver tas med i avvägningar mellan olika intressen för att skapa en balans i 

samhällsutvecklingen och också som en del i utvecklingen av besöksnäringen.  

Att ingen fråga är för liten från kommunens sida, att vara serviceinriktad och 

tydlig kring den demokratiska processen i dialogen med företagarna ses som 

viktiga faktorer för att skapa ett gott samarbetsklimat, ökat förtroende och i 

förlängningen förutsättningar för utveckling av besöksnäringen.  
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Analys och slutsatser  

Varför arbetar kommunerna med besöksnäring i 
samhällsplaneringen?  

De kommuner som intervjuats arbetar med besöksnäring i samhällsplaneringen 

för att skapa en ansvarsfull utveckling. Besöksnäringen ses som en etablerad 

och viktig näring för vilken det behöver skapas goda förutsättningar och som 

bidrar till att utveckla hela samhället. Samhällsutvecklingen och besöksnärings-

utvecklingen går hand i hand och är beroende av varandra, som Kalmar 

kommun uttryckte det.  

Andra motiv som lyfts fram av samtliga intervjuade kommuner var olika 

aspekter av att bygga kapacitet för att kunna ta emot och hantera en stor mängd 

besökare utifrån miljöns och naturens förutsättningar. Flens och Härjedalens 

kommuner beskrev att det behöver finnas en balans mellan etableringar, utveck-

ling av befintliga företag och bevarandet av natur- och kulturmiljöer, för att inte 

värdet av besöksmålen ska försvinna. Balansen mellan utvecklingen av besöks-

näringens och lokalbefolkningens behov för att utvecklingen ska komma så 

många som möjligt tillgodo togs också upp av samtliga kommuner.  

Några av kommunerna betonade vikten av att besöksnäringen finns med i 

planer, på kartor och i strategidokument. Det underlättar och effektiviserar 

bygglovs- och exploateringsförfrågningar för icke detaljplanelagda områden om 

det redan finns tankar och idéer i översiktsplanen. Även andra dokument som 

trafikstrategiplan eller destinationsstrategiplan där avvägningar gjorts för att 

möjliggöra en ansvarsfull utveckling underlättar arbetet.  

Utmaningar  

Naturligtvis finns det utmaningar med att på ett bra sätt få in besöksnäringens 

perspektiv i samhällsplaneringen, där så många olika intressen och perspektiv 

ska hanteras. Den utmaning som tydligast framgår i enkätsvaren och som för-

stärks i intervjuerna är vikten av samverkan internt mellan funktioner med an-

svar för besöksnäring och de med ansvar för samhällsplanering. Kunskapen om 

varandras områden och processer behöver utvecklas.  

Interna intressekonflikter i kommunen anges relativt ofta som utmaningar i 

enkätsvaren. Detta gäller även mål- och intressekonflikter med andra aktörer 

utanför kommunen, exempelvis länsstyrelsen. Mindre städer/ tätorter och 

landsbygdskommuner upplever intressekonflikter med andra aktörer som en 

utmaning i högre grad (43 procent) än framförallt kommungruppen Större 

städer och kommuner nära större stad (30 procent). I fritextsvar i enkäten 

beskrivs intressekonflikter kring strandskydd och av staten skyddad natur men 

även i andra sammanhang. Det är framförallt landsbygdskommuner som upp-

lever att staten hindrar en möjlig utveckling av såväl besöksnäringen som 
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attraktiva boendemiljöer. Däremot är det väldigt få kommuner som anger att 

intressekonflikter med andra kommuner varit en utmaning. 

I fritextsvaren framhålls också svårigheten för företagen att få tid att engagera 

sig och vara en tydlig röst i olika samråd och processer. Detta är känneteck-

nande för små företag oavsett bransch och behöver naturligtvis hanteras så att 

näringens perspektiv och behov kan identifieras på ett bra sätt. I intervjuerna 

betonar flera av kommunerna vikten av en god dialog mellan kommun och 

näringsliv. Även resursbrist internt anges i fritextsvaren försvåra samverkan. 

Det kan finnas en gemensam vilja men planeringsresurserna är begränsade. 

SKR (2018). Kommunerna och besöksnäringen. 

Framgångsfaktorer  

Utifrån intervjuerna med de sex kommunerna i denna studie kan ett antal 

gemensamma framgångsfaktorer och viktiga verktyg identifieras.  

Intern samverkan och dialog  

God samverkan mellan enheter och ansvarsområden har betydelse för 

möjligheterna att få in besöksnäringen i olika delar av samhällsplaneringen. 

Flera av respondenterna menar att större inblick i varandras verksamheter har 

resulterat i en större förståelse och öppenhet för varandras uppdrag och frågor. 

Utbyte av kunskap och perspektiv bidrar till mer av en helhetsbild av den 

offentliga leveransen gentemot såväl näringsliv som invånare. Att bygga 
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strukturer för samverkan istället för olika ad hoc-aktiviteter medför att arbetet 

blir mer långsiktigt och mindre individberoende.  

Extern samverkan och dialog  

Att skapa en tydlig dialog mellan kommunen, näringslivet, föreningsliv och 

invånare beskrivs som viktigt för en förståelse för varandras verksamheter och 

behov. Att föra in besöksnäring och besökarperspektiv i medborgardialoger 

beskrivs som såväl möjligt som uppskattat.  

Vissa av respondenterna har regelbundna träffar med näringslivet och erbjuder 

bland annat olika typer av inspirations- och kompetensutvecklande träffar. Detta 

är väldigt uppskattat då många av företagen inte har resurser till att ta initiativ 

till den typen av verksamhetsutveckling. Även förmedling av kunskap om den 

demokratiska processen och plan- och bygglagen, inklusive uppdateringar av 

lagen, har bidragit till ett bättre klimat mellan kommunerna och näringslivet. 

Det leder till rimligare förväntningar på vad kommunen kan leverera.  

Besöksnäringsföretagen är myndighetsintensiva företag. Att ha en nära relation 

och bra dialog med näringslivet menar flera av kommunerna har bidragit till 

bättre resultat i framförallt SKR:s servicemätning Insikt. Insikt och andra statis-

tiska mätningar av kommunernas service gentemot näringslivet är verktyg som 

flera av kommunerna använder sig av för att förbättra sin interna verksamhet. 

Även annan statistik är viktig men upplevs som bristfällig.  

Ledarskap och rollfördelning 

Ett ledarskap som kommunicerar en gemensam målbild av arbetet skapar tyd-

lighet och underlättar arbetet. Enligt flera av respondenterna är det först när 

besöksnäringens utveckling och kommunens övergripande hållbara utveckling 

bärs gemensamt i organisationen som en ansvarsfull utveckling av näringen 

skapas.  

Med en gemensam målbild behövs också tydliga rollfördelningar. Tydlig för-

delning av ansvarsområden skapar förutsättningar för att inget ska falla mellan 

stolarna och specialkompetenser tas tillvara. Olika typer av arbetsgrupper inom 

kommunerna för olika typer av frågor rörande besöksnäringen används av fler-

talet respondenter.  

Politiskt intresse  

En framgångsfaktor i samtliga kommuner är det politiska intresset för besöks-

näringens förutsättningar och utveckling. 
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Besöksnäring i samhällsplaneringen 

En god samverkan mellan företag, offentliga aktörer och civilsamhället är viktig 

för utvecklingen av besöksnäringen. De flesta regioner lyfter fram turism och 

besöksnäring som tillgångar för lokal och regional utveckling. Men för att 

besöksnäringens utveckling ska vara långsiktig och positiv måste den integreras 

i olika offentliga planeringsprocesser – det som kallas samhällsplaneringen.  

Denna rapport är en sammanställning av djupintervjuer med sju kommuner med 

varierande invånarantal och geografisk placering, men med det gemensamt att 

besöksnäringen tydligt finns med i samhällsplaneringen. Intervjuade kommuner 

är Kristianstad, Kalmar, Helsingborg, Flen, Falköping, Mariestad och 

Härjedalen. 
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