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Turismen i Sverige och den svenska besöksnäringen har 

vuxit stadigt under en lång följd av år och följer en global 

tillväxttrend. Med en ökad utbildningsnivå och levnads-

standard, och en ökad kulturell interaktion mellan 

människor i olika länder, stiger också efterfrågan på resor 

och upplevelser. 

Den totala turismkonsumtionen i Sverige uppgick under 

2017 till 317 miljarder kronor, en ökning med 7 procent 

från föregående år. Av den totala turismkonsumtionen 

ökade turismexporten, dvs. utländska besökares konsum-

tion i Sverige, med 11 procent till 134 miljarder kronor. 

Sveriges samlade export av varor och tjänster växte under 

samma period med 7 procent. Tillväxten inom turism sker 

i hela landet och bidrar till fler och växande företag, 

regional utveckling, stärkt attraktionskraft och viktiga 

arbetstillfällen.

Besöksnäringen är sammansatt av en rad branscher, där 

styrning, utvecklingsfrämjande och reglering sker utifrån 

flera politikområden. Genom en ökad samverkan mellan 

aktörer med ansvar inom dessa olika politikområden 

skapas förutsättningar att möta och hantera de många 

utmaningar som näringen står inför. Därtill behövs en 

stärkt samordning med regionala och lokala aktörer, 

eftersom besöksnäringen är beroende av en fungerande 

destinationssamverkan där såväl näringsliv som företrädare 

för offentlig och ideell sektor bjuds in och deltar.

Besöksnäringens myndighetsgrupp är ett därför ett 

angeläget samarbetsforum som möjliggör tätare och 

effektivare samverkan mellan statliga aktörer, och som 

också ger förutsättningar att involvera representanter 

från såväl regioner och kommuner som näringslivet. 

Samarbetet omfattar 16 myndigheter och statliga bolag, 

och leds av Tillväxtverket som har regeringens uppdrag att 

ansvara för kunskaps- och kvalitetsutveckling, liksom 

samverkan och samordning inom turism.

Den här skriften vänder sig till dig som arbetar inom någon 

av de medverkande myndigheterna och till dig som är 

nyfiken på vad statliga myndigheter och bolag gör för att 

stärka samordningen inom turism och besöksnäring. 

Hör gärna av dig till oss om du har idéer eller förslag på 

hur arbetet skulle kunna bli ännu bättre.

Gunilla Nordlöf

Generaldirektör, Tillväxtverket

Förord



Samarbete för lärande och handlingskraft

En rad svenska myndigheter och statliga bolag har upp-
drag som på olika sätt berör eller påverkar utvecklingen 
av en hållbar turism och växande besöksnäring. Med 
utgångspunkt i det turismpolitiska målet – att Sverige skall 
ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt 
konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till en hållbar tillväxt 
och ökad sysselsättning i alla delar av landet1  – arbetar 
Besöksnäringens myndighetsgrupp för ökad samordning, 
kunskapsutveckling och kunskapsöverföring mellan 
myndigheter. Samarbetet leds av Tillväxtverket som har 
ett nationellt ansvar för kunskaps- och kvalitetsutveckling 
samt samverkan och samordning inom turism.2 Arbetet 
utgår från en gemensam agenda, med bibehållen respekt 
för varandras roller och de övriga politiska mål som styr 
respektive verksamhet.

Tillväxt och utmaningar

Besöksnäringen är en av Sveriges största och snabbast 
växande exportnäringar. Under 2017 växte turismens 
exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion 
i Sverige, med 11 procent till 134 miljarder kronor, vilket 
kan jämföras med den samlade svenska exporttillväxten på 
7 procent under samma period. Den inhemska turism-
konsumtionen, det vill säga svenska affärs- eller fritidsre-
senärers konsumtion i Sverige, ökade samtidigt med cirka 
5 procent till drygt 183 miljarder kronor. Det innebär att 
den samlade turismkonsumtionen i Sverige under 2017 
uppgick till 317 miljarder kronor.

Besöksnäringen skapar jobb i hela landet. Under 2017 
tillkom 10 600 jobb inom turism, och vid årets slut uppgick 

sysselsättningen till totalt cirka 176 000 årsanställda.³
En snabb tillväxt innebär möjligheter, men också en rad 
utmaningar om tillväxten ska bli ekonomiskt långsiktig, 
komma hela landet till del, inkludera företag av alla storlekar, 
skapa sysselsättning för de målgrupper som har störst 
behov, samtidigt som hänsyn också ska tas till andra sociala 
och inte minst miljömässiga värden. Utmaningarna finns 
främst inom områden som kompetensförsörjning, destina-
tionssamverkan och affärsutveckling, digital omställning, 
transporttillgänglighet och inte minst förutsättningar för 
hållbar utveckling. Även frågor som rör tillstånd och tillsyn 
rankas högt när företagen får ange hinder för tillväxt.4 

En övergripande utmaning är att analysera och konkret 
beskriva tillväxtpotential och flaskhalsar för besöksnäringen 
i samhällsekonomiska termer, vilket bland annat bottnar 
i att befintliga analysverktyg har svårt att fånga den 
sektorsövergripande turismen som definieras av konsumtion 
och inte utifrån produktion. 

Samordning en nyckel

Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher där 
såväl reglering som tillväxtfrämjande sker utifrån flera 
politikområden och på flera nivåer. En hållbar turismut-
veckling förutsätter platsbunden och kontinuerlig 
destinationssamverkan mellan privata, offentliga och 
ideella aktörer. Samhället äger, utvecklar och förvaltar i 
stor utsträckning resurser som näringen är helt beroende av, 
såsom infrastruktur, omfattande natur- och kulturmiljöer, 
stadsmiljöer, lokaltrafik och annat som gör Sverige attrak-
tivt för besökare. Det offentliga ansvarar också för lagar, 
regler och tillsyn av att regelverken efterlevs, vilket är en 
påtaglig del av vardagen för besöksnäringens företag.  

1.
Varför ett myndighets-

samarbete för hållbar turism 
och växande besöksnäring?

¹ Prop. 2004/05:56, En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring. 
² Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket, 3§, p. 8.
³ Fakta om svensk turism 2017, Tillväxtverket, 2018.
4 Vardag och framtid för turismföretagen, Temarapport, Rapport 0250, Nummer 6 i serien om Företagens villkor 
och verklighet, Tillväxtverket 2018.



Samordning och samarbete är därför en nyckel i allt arbete 
som syftar till utveckling av hållbar turism och en växande 
besöksnäring. Besöksnäringens myndighetsgrupp är en 
arena som möjliggör tätare dialog och bättre koordinerade 
insatser mellan statliga aktörer, och som också kan involvera 
representanter från såväl regioner och kommuner som 
näringslivet. Samarbetet besår idag av 16 myndigheter och 
statliga bolag.

Ett närbesläktat område är den sammanhållna lands-
bygdspolitiken. I juli 2018 gav regeringen Tillväxtverket 
uppdraget att ha en central, samordnande roll för att 
stödja 15 myndigheter i politikens genomförande – där 
flera av dessa myndigheter också ingår i Besöksnäringens 
myndighetsgrupp. Enligt uppdraget ska Tillväxtverket ta 
tillvara de synergier, erfarenheter, kontaktnät och dialoger 
som finns inom ramen för bland annat den regionala 
tillväxtpolitiken och näringspolitiken. Sambanden mellan 
dessa politikområden och utveckling av hållbar turism 
och växande besöksnäringen är starka, och det är därför 
viktigt att utveckla mesta möjliga samordningsvinster.

Olika roller i främjande av hållbar turism och 
stärkt besöksnäring

Myndigheterna och de statliga bolagen i Besöksnäringens 
myndighetsgrupp har olika roller och ansvarsområden. 
En del arbetar nationellt, andra mer regionalt och lokalt, 
med olika uppdrag och syfte med verksamheten. Nedan-
stående mat ris ger en översiktlig bild av de olika rollerna.
  
Genom samarbetet blir det möjligt att fånga upp frågor 
som ingen enskild myndighet äger och som riskerar att 
hamna mellan stolarna, samt att kraftsamla inom områden 
där ingen enskild aktör är tillräckligt stark eller når hela 
intressentsystemet. Den kunskap som gruppen utvecklar 
tillsammans visar vägen för fortsatta utvecklingsinsatser 
och ger förutsättningar för statliga aktörer att uppträda 
mer samstämmigt. Insatser och utlysningar kan synkroni-
seras, samtidigt som kontaktvägar och nätverk stärks. En 
starkare samordning inom staten underlättar också för 
regioner och kommuner, destinationsorganisationer och 
näringslivets organisationer att komma framåt i sina insatser.

Samordning
Projektstöd 
och finansering

Export-
främjande

Transporter
och 
infrastrukturer
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Myndighetsgruppens mål

De övergripande målen för samarbetet i Besöksnäringens 
myndighetsgrupp är att bidra till att

• stärka den svenska besöksnäringens internationella 
konkurrenskraft med utgångspunkt i hållbar utveckling,

• skapa förutsättningar för hållbar tillgänglighet till,  
från och inom besöksmål och destinationer,

• skapa förutsättningar för hållbar destinations- och 
produktutveckling i besöksnäringen.

Utöver det turismpolitiska målet5 speglar myndighets-
gruppens mål även andra styr- och strategidokument och 
är formulerade för att fånga upp nationella, regionala och 
lokala ambitioner, liksom att ta fasta på globala behov av 
en hållbar utveckling. Besöksnäringens (dvs. näringslivets) 
Strategi 2020 – nationell strategi för svensk besöksnäring6 och 
Agenda 20307 spelar båda en viktig roll. Bland regeringens 
strategier och närliggande politiska mål finns Sveriges 
landsbygdspolitik, den nationella planen för transportin-
frastrukturen, Flygstrategin, Livsmedelsstrategin, kultur-
arvspolitiken, Skogsprogrammet, de friluftspolitiska målen 
och Sveriges miljömål. Vidare måste arbetet koppla an till 
regionala utvecklingsstrategier och arbetet hos regionalt 
utvecklingsansvariga aktörer.

Strategiska insatsområden och prioriteringar 
2019–2021

Myndighetsgruppens ambition är att vara lösningsorien-
terad och att utifrån en gemensam strategisk inriktning 
åstadkomma konkreta resultat. Gruppen har identifierat 
sju strategiska områden som är vägledande för insatser 
under den närmaste treårsperioden. De är utformade 
för att möta besöksnäringens utmaningar och samtidigt 
spegla roller och ansvar i myndigheterna.

Den strategiska inriktningen fungerar som utgångspunkt 
för gemensamma insatser, och är samtidigt ett stöd för 
varje enskild myndighet eller bolag att använda på ett sätt 
som passar den egna verksamheten. Som samordnande 
myndighet lägger Tillväxtverket stor vikt vid de gemen-
samma prioriteringarna också i myndighetens eget utveck-
lingsarbete för turism och besöksnäring.

Gemensamma pilotprojekt och  
kunskapsutvecklande insatser

Inom ramen för samarbetet genomförs konkreta gemen-
samma pilotprojekt och kunskapsutvecklande insatser. 
Avsikten är att nyttja möjliga synergier maximalt och bidra 
till ny kunskap som fångar upp flera olika perspektiv. De 
resultat och den kunskap som utvecklas ligger sedan till 
grund för fördjupat arbete och fungerar som stöd för 
analys och beslut hos de medverkande myndigheterna och 
andra aktörer i besöksnäringens aktörssystem. 

För att en gemensam insats i Besöksnäringens 
myndighetsgrupp ska prioriteras krävs att den:

• är av nationellt intresse och berör flera regioner eller 
destinationer,

• ger ökad kunskap om ett relevant problem och bidrar 
till att lösa problemet,

• är genomförbart och kan delas upp i etapper som är 
möjliga att följa upp, utvärdera och kommunicera,

• innebär aktiv samverkan som involverar flera myndig-
heter/statliga bolag och andra relevanta aktörer,

• förstärker och/eller kompletterar pågående processer.

Under perioden 2016–2018 har tre gemensamma projekt 
genomförts och inför 2019–2020 planeras ytterligare ett 
antal projekt och studier.

2.
Strategisk inriktning på arbetet 
i Besöksnäringens myndighets-
grupp och prioriterade insatser

5Prop. 2004/05:56, En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring.
6Nationell strategi för svensk besöksnäring – hållbar tillväxt för företag och destinationer, Svensk Turism, 2010.
7Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, Svensk översättning av FN:s Transforming our world: 
The 2030 agenda for sustainable development, Regeringskansliet.



Område 1. Samlad och kommunicerad kunskap

Som statlig samverkansarena behöver de medverkande 
myndigheterna och bolagen bidra till att i så hög grad som 
möjligt utveckla och tillhandahålla relevant fakta och kunskap 
till besöksnäringens aktörssystem.  En viktig uppgift är 
att, baserat på såväl internationell utblick som svenska 
förhållanden, analysera och konkret beskriva tillväxtpotential 
och tillväxthinder för olika turismsegment.  

Insatser ska prioriteras som

• strategiskt samlar in och utvecklar fakta och kunskap 
om turism och besöksnäring, bland annat genom 
ämnes- och politikområdesövergripande analyser,

• förtydligar vilka hinder och flaskhalsar som hämmar 
utvecklingen,

• utvecklar och tillgängliggör myndigheternas statistik 
inom området turism och besöksnäring, 

• bidrar till en effektiv spridning av kunskap.

 
Område 2. Hållbar utveckling och beredskap

Agenda 2030 och hållbarhetsaspekten – avseende 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling 
– är en grund som måste genomsyra allt utvecklingsar-
bete inom turism och besöksnäring, och ingår därför i 
alla strategiska områden. Hållbar turism är samtidigt ett 
relativt nytt, omfattande och komplext kunskapsområde 
som kräver särskilda analyser och ny kunskap, och som 
inkluderar potentiella dilemman och målkonflikter, inte 
minst kopplade till turismens beroende av transporter 
och nyttjande av naturmiljöer. En aktuell fråga är hur 
klimatförändringarnas effekter börjat få konsekvenser 
– sommaren 2018 i form av bland annat skogsbränder – 
som kräver samordning och riktad samhällsinformation inom 
turismområdet. Tätt kopplat till detta ligger riskmedve-
tenhet och samhällsberedskap även ur andra perspektiv 
för att Sverige ska kunna garantera säkerhet för alla 
besökare.

Insatser ska prioriteras som

• identifierar statliga myndigheters och andra nyckel-
aktörers roller avseende hållbar turismutveckling, 
inklusive riskhantering och samhällsberedskap inom 
turism, samt utvärderar och initierar möjlig samordning 
och samverkan,

• utvecklar och sprider kunskap om innebörden av 
• hållbar turism och hållbar destinationsutveckling,
• utvecklar kunskap om mätning och uppföljning av 

hållbar turism,
• ökar kunskapen om transportsystemets roll för 

hållbar turism och en växande besöksnäring ur ett 
hållbarhetsperspektiv.

 
Område 3. Kompetensförsörjning

Ett tillväxthinder som besöksnäringens företag särskilt 
betonar är kompetensförsörjning. Enligt 2017 års under-
sökning Företagens villkor och verklighet8 ser 36 procent av 
turismföretagen tillgång till lämplig arbetskraft som ett 
stort hinder för tillväxt och utveckling, jämfört med 25 
procent 2014 och jämfört med 28 procent för företagen 
totalt. Av de turismföretag som ingick i undersökningen 
hade 62 procent försökt rekrytera under de senaste tre 
åren och av dessa hade 50 procent svårigheter att hitta 
sökande med tillräcklig yrkeserfarenhet.

Insatser ska prioriteras som 

• utvecklar fördjupad kunskap om besöksnäringens 
kompetensbehov, 

• bidrar till ökad matchning på arbetsmarknaden enligt 
tillgängliga kompetensbehovsanalyser,

• nyttjar möjligheterna att stimulera företagande och 
sysselsättning i besöksnäringen för personer med 
utländsk bakgrund.

8 Vardag och framtid för turismföretagen, Temarapport, Rapport 0250, Nummer 6 i serien 
om Företagens villkor och verklighet, Tillväxtverket 2018. 

Planerad gemensam aktivitet under perioden

Period Aktivitet

2019–2021 Kommunikation för Besöksnäringens 
myndighetsgrupp
Etablering av en gemensam partsneutral kommu-
nikativ plattform för Besöksnäringens myndig-
hetsgrupp som ger förbättrade förutsättningar för 
effektiv kunskapsspridning.

Planerad gemensam aktivitet under perioden

Period Aktivitet

2019–2020 Kunskapsöversikt om hållbar turism  
och flygtransporter
Sammanställning av kunskap och tillgänglig 
forskning avseende sambanden mellan turism, 
flygtransporter och hållbar utveckling, mot 
bakgrund av en omfattande samhällsdebatt där 
det är svårt att få en överblick över vetenskapligt 
grundade fakta liksom svenska och internationella 
samhällsaktörers kunskap och ståndpunkter. En 
projektgrupp sätts initialt samman av Business 
Sweden, Naturvårdsverket, Swedavia, Tillväxt-
verket och Trafikverket.  Projektet planeras bli ett 
konsultuppdrag i samarbete med projektgruppen.



Område 4. Destinations- och affärsutveckling

Besöksnäringens företag och besöksmål finns i destina-
tioner där de samspelar med andra företag samt med 
offentliga och ideella aktörer. Destinationsorganisationer 
av olika storlek och organisationsform leder och samord-
nar ofta både marknadsföring och utvecklingsinsatser. 
Destinationsperspektivet har visat sig vara ett framgångs-
rikt sätt att nå ut till och främja besöksnäringen, då det 
utifrån en definierad geografisk plats ger förutsättningar 
att fånga upp alla relevanta aktörer och koppla arbetet till 
både nationella mål och regionala utvecklingsstrategier. 
De enskilda företagen är i sin tur ofta i behov av stöd för 
affärsutveckling och investeringar. Statliga insatser för 
affärsutveckling hanteras bäst i dialog med regionala 
destinationsföreträdare och bör koordineras så långt 
möjligt, eftersom företagen uppvaktas i många samman-
hang och har begräsande möjligheter att engagera sig. 
Klustersamverkan kan vara ett effektivt sätt att arbeta.9

Insatser ska prioriteras som

• utvecklar destinationer och kluster kopplade till 
starka natur- och kulturvärden och/eller landsbygds-
utveckling och lokal mat,

• utvecklar och sprider kunskap om investeringsfräm-
jande inom turism och besöksnäring.

De prioriterade insatserna ska

• inkludera samarbete med berörda regionalt utveck-
lingsansvariga och destinationsorganisationer,

• synkroniseras med Visit Swedens marknadsföring.

Område 5. Digitalisering och innovation

Besöksnäringen är, liksom övriga samhället, starkt beroende 
av och påverkad av den digitala utvecklingen. Ett perspektiv 
är digital infrastruktur och tillgång till bredbandslösningar, 
som idag är en förutsättning för företagande inom besök-
snäringen, men fortfarande en utmaning i vissa delar av 
landet.10 Ett annat perspektiv är företags och besöksmåls 
digitala mognad, som många gånger brister, men som blir 
allt viktigare då tillgänglighet via Internet och digitala 
bokningsplattformar blir alltmer avgörande. VR och AI, 
automation och utveckling av nanoteknologi och smarta 
material är exempel på innovationsområden som ger nya 
möjligheter för besöksnäringen, och där nytänkande sam-
verkan kan stimulera viktiga innovationsprocesser. 

10 Se bland annat SOU 2017:95 Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring.
11 SOU 2017:95 Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

Planerad gemensam aktivitet under perioden

Period Aktivitet

2019–2021 Besöksmålsutveckling världsarv
Utveckling av metod för besöksmålsutveckling av 
världsarv, med Riksantikvarieämbetet, Tillväxtver-
ket, Statens fastighetsverk och Jordbruksverket 
som huvudsakligen involverande myndigheter. 
Projektplanering har pågått under 2017–2018.

Tidigare genomförd gemensam aktivitet

Period Aktivitet

2016–2018 Metodik för internationella investeringar i 
besöksnäringen
Under 2016–2018 genomfördes ett pilotprojekt 
med målet att utveckla en metodik för att attrahera 
internationella investeringar i besöksnäringen. 
Destinationer och företag inom turism har historiskt 
haft en låg förmåga att fånga upp utländskt inves-
teringskapital, och den praktiska kunskapen om 
investeringsfrämjande i besöksnäringen är generellt 
svag. Projektet utvecklades i nära samarbete mellan 
Business Sweden och Tillväxtverket. Projektägare 
var Invest in Norrbotten, och i styrgruppen deltog 
även Swedish Lapland Visitors Board. Projektet 
utmynnade bland annat i en handbok.

Läs mer: Från idé till investering – en handbok för att 
attrahera fler internationella investeringar i svensk 
besöksnäring, Invest in Norrbotten 2018.

Tidigare genomförd gemensam aktivitet

Period Aktivitet

2016 Kompetensbehovsanalys
2016 genomfördes en kompetensbehovsanalys 
för fördjupad kunskap om vilken kompetens som 
efterfrågas i besöksnäringens branscher. Huvud-
syftet var att få fram ett underlag för utlysningar 
i de myndigheter som erbjuder projektstöd. I 
projektet sammanställdes befintliga analyser från 
olika branschperspektiv, som kompletterades 
med intervjuundersökningar. Studien genomför-
des av Kontigo på Tillväxtverkets uppdrag.

Läs mer: Rapport 0197, Kompetensförsörjning 
och kompetensbehov inom svensk besöksnäring, 
Tillväxtverket 2016.

Planerad gemensam aktivitet under perioden

Period Aktivitet

2019–2021 Fördjupat arbete kring kompetensförsörjning 
och matchning
Analys av möjliga initiativ avseende kompetens-
försörjning och matchning på arbetsmarknaden, 
med Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket som 
projektledande myndigheter i dialog med arbets-
marknadens parter.



Insatser ska prioriteras som
• bidrar till utveckling av besöksnäringens digitalisering, 

i synnerhet i små och medelstora företag utanför 
storstäderna,

• identifierar relevanta innovationsarenor och stärker 
samarbetet med dessa, 

• stärker samarbetet med näringsliv och regioner 
avseende strategisk innovation, 

• nyttjar potentialen i samarbete med andra samhälls-
sektorer och utveckla bättre kunskap om hur sambanden 
ser ut ur ett innovationsperspektiv.

Område 6. Samhällsplanering och  
transporttillgänglighet

Fysisk planering och planering av transportinfrastruktur 
har stor påverkan på besöksnäringens utveckling. Pla-
nering av fysiska rum, arkitektur och markanvändning 
påverkar platsers attraktionskraft och tillgänglighet för 
besökare, och är ett område som kan behöva studeras 
djupare för ökad förståelse av turismens specifika behov. 
Ett väl fungerande transportsystem är en nyckel för 
besöksnäringens utveckling. Definitionen av turism som 
”människors aktiviteter när de reser till och vistas på 
platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än 
ett år för fritid, affärer eller andra syften” bygger på att 
människor förflyttar sig, dvs. på transporter.11 En utmaning 
är att förstå och tydliggöra hur turismens transportbehov 
skiljer sig från andra behov och hur detta ska kunna fångas 
upp i planeringsarbetet.

Insatser ska prioriteras som

• utvecklar och implementerar kunskap och metoder 
som tydligare inkluderar turism och besöksnäring i 
planeringsarbetet,

• bidrar till utveckling och implementering av sömlösa, 
funktionella och hållbara transportlösningar i hela 
landet och för trafik till och från Sverige.

Område 7. Regler, tillstånd och tillsyn

Vid sidan om kompetensförsörjning är lagar och myn-
dighetsregler det område som flest turismföretag – 28 
procent – ser som stort tillväxthinder, enligt Företagens 
villkor och verklighet.  I betänkandet SOU 2017:95 Ett 
land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och 
växande besöksnäring12 görs en analys av besöksnäring-
ens aktörssystem, där bedömningen är att de offentliga 
insatserna på nationell, regional och lokal nivå har en stor 
tyngd på tillstånds- och tillsynsområdet relativt aktörer 
inom bland annat utveckling och innovation. Besöksnä-
ringens branscher och företag omfattas av över 370 
uppgiftskrav från över 25 olika, framför allt offentliga, 
aktörer.13  Att myndigheter är tillgängliga, och att såväl 
regler som myndighetskontakter och tillståndsprocesser 
är enkla och transparenta är därför angelägna målbilder.

Insatser ska prioriteras som

• bygger vidare på de insatser som görs inom ramen för 
Tillväxtverkets förenklingsuppdrag i samarbete med 
bland andra Sveriges Kommuner och Landsting och 
Bolagsverket, samt genom verktyget verksamt.se,

• bidrar till målet ”en väg in” för besöksnäringens företag 
när de söker information eller har ärenden inom 
tillståndsgivning och tillsyn. 

• stödjer statliga myndigheters verksamheter i riktning 
mot förenkling för företag och destinationer, samt 
stödjer regionala myndigheters och kommuners 
förenklingsarbete.

12 Vardag och framtid för turismföretagen, Temarapport, Rapport 0250, Nummer 6 i serien om Företagens villkor och 
verklighet, Tillväxtverket 2018.
13 SOU 2017:95 Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

Planerad gemensam aktivitet under perioden

Period Aktivitet

2019–2020 Metodutveckling för infrastruktur- 
och trafikplanering
Fortsatt metodutveckling för att bättre fånga 
turismens egenskaper och besöksnäringens 
behov i infrastruktur- och trafikplanering, med 
Trafikverket och Tillväxtverket som projektans-
variga myndigheter i samverkan med Högskolan i 
Dalarna. Projektplanering pågår under 2018.

Tidigare genomförd gemensam aktivitet

Period Aktivitet

2016–2017 Förstudie om besöksnäringens ekonomiska 
effekter i nationell transportinfrastruktur-
planering
2016–2017 genomfördes en förstudie om möjlig-
heten att utveckla modeller och metoder för att 
beräkna besöksnäringens samhälls- och regio-
nalekonomiska effekter i samband med nationell 
infrastruktur- och trafikplanering. Trafikverket 
var projektägare, Tillväxtverket huvudfinansiär 
och WSP Group projektledare. Arbetet samman-
förde olika vetenskapliga perspektiv och bedrevs 
i samarbete med Umeå universitet och Etour vid 
Mittuniversitetet.

Läs mer: Turismens samhällsekonomiska effekter – 
Förstudie om utvecklingsbehovet av bättre metoder 
och modeller i den nationella transportinfrastruktur-
planeringen, Trafikverket 2017, publikationsnummer 
2017:035



3.
Medlemmar i 

Besöksnäringens 
myndighetsgrupp

På följande sidor kan du läsa mer om vad varje medlem i Besöksnäringens 
Myndighetsgrupp har för uppdrag i relation till turism och besöksnäring, samt 
vilka pågående satsningar de bedriver inom området. För att visa bredden i 
samhällets engagemang för besöksnäringen redovisas gruppens medlemmar 
utifrån de departement de tillhör.





Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktions-
sätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som 
söker arbetskraft och bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång 
sikt. Som expertmyndighet har Arbetsförmedlingen djupa och breda kunskaper 
om arbetsmarknaden såsom kompetensförsörjning, rekrytering, företagande 
och kunskap om branscher och yrken.

Utifrån myndighetens prognoser om arbetsmarknadens utveckling samverkar 
Arbetsförmedlingen med arbetsgivare och branschföreträdare för att till-
sammans arbeta för en väl fungerande matchning och kompetensförsörjning. 
Genom arbetsmarknadspolitiska insatser kan Arbetsförmedlingen bidra till 
branschernas kompetensförsörjning inom bristyrken och stödja de arbetsgivare 
som väljer att anställa de som står långt från arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen erbjuder ett stort antal tjänster riktade mot arbetsgivare 
som står inför ett rekryteringsbehov. När det gäller pågående projekt och 
satsningar kopplat till besöksnäringen finns det dels en övergripande dialog 
med Visita om branschens kompetensbehov men även specifika rekryteringsevent 
som t ex Fjällmässan i augusti och Arlandamässan i september där flertalet 
arbetsgivare i branschen deltar.

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingen





Statens fastighetsverk, SFV, är besöksnäringens största fastighetsägare och 
förvaltar en stor andel av Sveriges mest kända kulturhistoriska besöksmål. SFV 
förvaltar även markområden med natur- och kulturvärden som är en resurs för 
friluftsliv och turism. I förvaltningsuppdraget ingår också regeringsbyggnaderna 
samt ambassader och residens.

SFV:s uppdrag är bland annat att aktivt bidra i arbetet för en hållbar och ökad 
tillväxt inom besöksnäringen. Arbetet sker i samarbete och samförstånd med 
SFV:s hyresgäster och andra samarbetspartners, allt för att gemensamt förbättra 
besökarnas upplevelse och utveckla natur- och kulturvärden till långsiktiga, 
attraktiva och konkurrenskraftiga besöksmål.

SFV:s fastighetsutbud är unikt och varierat – från slott och gravfält till kyrkor 
och teatrar. Ofta finns en verksamhet där hyresgästen verkar för att levande-
göra fastigheter och miljöer. Flertalet ligger i attraktiva lägen och är möjliga att 
hyra på kort och lång sikt.  Miljontals inhemska och utländska gäster besöker 
SFV:s besöksmål varje år.

Ett attraktivt kulturhistoriskt besöksmål skapar samhällsnyttiga effekter som 
lokala jobb, intäkter till näringslivet, bibehållen samhällsservice och ökade 
skatteintäkter. SFV:s utvecklande insatser ska präglas av helhetssyn, långsik-
tighet och affärsmässighet och de positiva samhällseffekterna ska identifieras, 
tillvaratas och synliggöras.

SFV har en viktig roll i lokal, regional och nationell destinationsutveckling. SFV 
är positivt till samverkan med andra besöksmålsaktörer och är en naturlig del 
av lokala och regionala samarbeten.

Statens 
fastighetsverk

Finansdepartementet
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Sjöfartsverket ansvarar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till 
sjöss för handelssjöfart samt beaktar fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens 
intressen. Varje år genomförs över 75 000 anlöp med passagerarfartyg och 
kryssningsfartyg. Antalet passagerare uppgår årligen till knappt 13 miljoner14. 
Genom att tillhandahålla säkra farleder, isbrytning, lotsning, sjögeografisk infor-
mation, sjötrafikinformation och sjö- och flygräddning bidrar Sjöfartsverket till 
tillgängliga destinationer för besöksnäringen. För fritidsbåt- och skärgårdstrafi-
ken tar Sjöfartsverket fram kundanpassade sjökort och broschyrer om sjösäkerhet.

Som medlem i Sjösäkerhetsrådet och Båtmiljörådet samverkar Sjöfartsverket med 
andra myndigheter och organisationer med syfte att verka för ett säkrare respekti-
ve ett mer miljövänligt båtliv. Ordförande för båda råden är Transportstyrelsen. 

Varje sommar besöks någon av de visningsfyrar Sjöfartsverket har ansvar för av 
drygt 50 000 personer. Pågående projekt som berör besöksnäringen är bland 
annat vidmakthållande av kanalområdena ur turismsynpunkt. En kvalitetshöjning 
av sjökorten för svenska kusten pågår. I Stockholms skärgård har sjömätning 
delvis genomförts utanför de stora farlederna för att förbättra säkerheten för 
skärgårdstrafiken samt för att möjliggöra bättre ruttplanering.

Sjöfartsverket vill samverka med andra aktörer kring säkra sjövägar och trans-
portkedjor för en mer hållbar och mer tillgänglig besöksnäring.

Sjöfartsverket

Infrastrukturdepartementet

14 Sjöfartsverkets årsredovisning 2017, s. 9.





Trafikverket ska i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den lång-
siktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart 
samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ska 
verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken 
genom bland annat upphandling av kollektivtrafik.

Åtgärder för besöksnäringen fokuserar på ett bra väg- och järnvägssystem med 
väl fungerande bytespunkter, exempelvis arbetet med nattågstrafiken.

Trafikverket samverkar med andra inom områden som hållbar tillgänglighet till, 
från och inom besöksmål och destinationer. Det kan handla om att vårda och 
utveckla upplevelsevärden längs resan och om forskning/ökad kunskap om håll-
bar utveckling, besöksnäringens behov, samhällsekonomi och effektiva åtgärder.

Trafikverket

Infrastrukturdepartementet





Riksantikvarieämbetet arbetar för att kulturarvet bevaras, används och 
utvecklas. I samverkan med andra vill myndigheten att kulturarvet ska vara 
tillgängligt och angeläget för fler människor – gärna en reseanledning i sig. 
På så sätt stärks turismen och förutsättningarna för besöksnäringen. 
Samtidigt bidrar vi till att de nationella målen för kulturmiljöarbetet uppnås.

Riksantikvarieämbetet betonar vikten av att ”tänka i tid” och vill tillföra 
humanistiska och historiska perspektiv i samhället. Myndigheten bidrar till 
utveckling av destinationer genom att arbeta med metoder som tar utgångs-
punkt i kulturhistoriska värden, exempelvis Unesco:s vägledning för hållbar 
turism. Interpretation ökar platsers attraktivitet då sättet att kommunicera 
historia förstärker besökarens egna relationer till landskap, städer, historiska 
miljöer, arkeologiska platser, museum och så vidare. Turism innehåller ofta flera 
besök i det förflutna!

Riksantikvarieämbetet driver även besöksmålen Glimmingehus och Gamla 
Uppsala och har – tillsammans med Naturvårdsverket – ett övergripande 
ansvar för världsarven i Sverige. Myndigheten samlar in, förvaltar och utvecklar 
digital information om kulturarvet som är fri att använda och utveckla för 
besöksnäringen. Kulturarvet är en källa för upplevelser och bildning.

Riksantikvarieämbetet

Kulturdepartementet
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Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet som genom 
kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning verkar från källa till hav. Myndig-
heten arbetar för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av 
sjöar, vattendrag, hav och fiskresurser. Myndigheten verkar i samarbete med 
alla aktörer i samhället och är aktiv i byggandet av det hållbara samhället inom 
våra verksamhetsområden.

Enligt strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft och målet att 
skapa utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt, lokal och regional 
konkurrenskraft skapar myndighetens olika förvaltningsområden förutsättningar 
bland annat genom att bidra till attraktiva livsmiljöer vilket inkluderar att skapa 
förutsättningar för besöksnäringen. Studier som försöker att värdera vatten-
resurser och god miljö i pengar visar att besöksnäringen ofta är den näring som 
värderar vattenresurser av god kvalitet högst. 

Den Svenska Maritima Strategin vill skapa hållbar utveckling av de maritima 
näringarna, och en del av detta är Maritim Fritid och Turism där besöksnäringen 
omfattas. Maritim fritid och turism definieras som färjetrafik, kryssningsverk-
samhet, skärgårdsturism, fritidsfiske, handel med och service av fritidsbåtar samt 
marinor. Havs- och vattenmyndigheten har, i myndighetssamverkan, redovisat 
ett förslag på uppföljning av maritima strategin, där flera indikatorer relaterar 
till besöksnäringen.  

För myndighetens verksamhetsområden krävs bred samverkan för att skapa 
den helhetsbild som krävs för att bygga en hållbar tillväxt. Samverkansområden 
inom besöksnäringen är exempelvis frågor som berör den svenska havsplane-
ringen och attraktiv kust för hållbar utveckling av maritima näringar.

Havs- och 
vattenmyndigheten

Miljö- och energidepartementet

Havs 
och Vatten 

myndigheten 





Naturvårdsverket har en pådrivande och samlande roll i genomförandet av 
politiken för att nå Sveriges Miljömål och därigenom bidra till det nationella 
genomförandet av den ekologiska dimensionen av den globala handlingsplanen 
för hållbar utveckling, Agenda 2030. 

För att bidra till att påskynda sådan omställning är Naturvårdsverket angelägen 
om att tillsammans med andra samhällsaktörer söka lösningar för att både 
hantera målkonflikter och finna mervärden mellan olika samhällsmål i vägvalen 
för att forma en hållbar utveckling framåt.

Naturvårdsverket ska verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras 
och utvecklas, samt samordna myndigheternas arbete när det gäller friluftsliv 
och samverka med andra berörda i sådana frågor. Ett av målen för friluftspolitiken 
är att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar 
av landet. Tillväxtverket är ansvarig myndighet för detta specifika mål, och 
Naturvårdsverket har samordningsansvar för målen.

Större satsningar och projekt som kopplar till besöksnäringen är bland annat 
arbetet med varumärket Sveriges nationalparker samt arbetet med förvalt-
ningen av det statliga ledsystemet i fjällen. Naturvårdsverket arbetar också 
aktivt med friluftsmålet om att skyddad natur ska vara en resurs för friluftslivet. 
Naturvårdsverket stödjer även arbetet med svenska biosfärområden samt 
är värd för programkommittén för det svenska Biosfär-(MAB)-programmet. 
Biosfärområden kan genom sitt breda och sektorsövergripande arbetssätt 
ge bidrag till arbetet med besöksmål och destinationsutveckling. Naturvårds-
verket ser gärna samverkan med andra aktörer när det gäller hållbar turism 
kopplat till skyddad natur, naturturism och allemansrättsliga frågor kopplade 
till besöksnäringen. 

Naturvårdsverket

Miljö- och energidepartementet





Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet för landsbygdsprogrammet och 
programmet för lokalt ledd utveckling. Från dessa program går stöd till projekt 
och investeringar inom bland annat rekreation, turism och besöksnäring. 

Jordbruksverket ska främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till 
mat- och livsmedelsframställning genom att synliggöra, tillvarata och utveckla 
bland annat traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser samt 
kulturmiljöer och landskap. Jordbruksverket har också i uppdrag att främja 
fritidsfiske och fritidsfiskebaserade verksamheter.

Jordbruksverket söker samverkan främst inom landsbygdsturism och satsningar 
som främjar fler jobb på landsbygden där mat, dryck och måltid samverkar med 
besöksnäringen.

Jordbruksverket

Näringsdepartementet
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Skogsstyrelsen ansvarar för att den svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas 
i praktiken av dem som äger och brukar skogen. Skogspolitiken vilar på två jäm-
ställda mål, produktionsmålet och miljömålet.

Som sektorsansvarig myndighet samarbetar vi med företrädare från skogsbruket 
och miljövården för en uthålligt god avkastning och en rik och varierande skogs-
miljö. Myndighetens kompetens i skogsfrågor används i samarbetsprojekt och 
uppdrag som också har betydelse för besöksnäringen. Till exempel deltar Skogs-
styrelsen i lokala naturvårdssatsningar, ger stöd till entreprenörer för bland 
annat skyltning och röjning och har skötseluppdrag i skyddade områden.

Skogsstyrelsen har varit med och byggt leder och stigar i skogar som används 
både av lokalbefolkning och av turister. Arbetet i Nationella Skogsprogrammet 
omfattar tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs, hållbar 
tillväxt och jobb i skogen liksom skogens sociala värden.

Skogsstyrelsen ser gärna samverkan avseende skogsåtgärder på landsbygden 
med koppling till grön infrastruktur och upplevelsevärden i skogen.

Skogsstyrelsen

Näringsdepartementet





Bolaget Swedavia, som ägs helt av staten via Näringsdepartementet, äger, driver 
och utvecklar tio flygplatser i hela Sverige. Swedavias roll är att skapa den till-
gänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. 
Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är också 
världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. 
Utveckling av kostnadseffektiva, säkra och väl fungerande flygplatser ger 
tillgänglighet till besöksnäringens destinationer och produkter.

Swedavia arbetar sedan länge nära besöksnäringens lokala, regionala och natio-
nella organisationer med syfte att förbättra tillgänglighet med flyg, genom nya 
flyglinjer, tätare avgångar och låga priser. Detta uppnås bland annat genom den 
konkurrens som uppstår när fler än ett bolag trafikerar en destination. Swedavia 
är initiativtagare och projektledare till samarbeten med besöksnäringen och 
näringslivet i stort såsom Connect Sweden i Stockholmsregionen och go:Connect 
i Göteborgsregionen. Bolaget medverkar också i ett flertal andra partnerskap 
med fokus på ökad tillgänglighet, till exempel i Norrbotten (Luleå), Jämtland/ 
Härjedalen (Åre Östersund), Gotland (Visby) och Skåne (Malmö).

Sverige är ett stort land med långa avstånd. Fungerande flygförbindelser är en 
nödvändighet, inte minst för besöksnäringen. Swedavia vill samverka brett kring 
utveckling av tillgänglighet med flyg.

Swedavia

Näringsdepartementet





Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, har 
som huvuduppgift att utvärdera och analysera den svenska tillväxtpolitiken samt 
förse Regeringskansliet och andra aktörer inom tillväxtpolitiken med kunskaps-
underlag och rekommendationer för att effektivisera och utveckla statens arbete 
för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling. Tillväxtanalys arbete fokuserar på 
tre prioriterade områden: hur staten kan främja Sveriges innovationsförmåga, 
på investeringar som stärker innovationsförmågan och på landets förmåga 
till strukturomvandling. Tillväxtanalys har inga medel att dela ut och inte heller 
uppdrag att främja specifika områden eller näringar.

Tillväxtanalys arbetar på uppdrag av regeringen och sorterar under Närings-
departementet. Även Utrikesdepartementet, Utbildningsdepartementet och 
Finansdepartementet hör till våra primära målgrupper.

Tillväxtanalys

Näringsdepartementet
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Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Tillväxtverket 
fokuserar sitt arbete inom turism och besöksnäring på fyra områden:

• Strategisk samordning och samverkan för ökad styrning, kunskapsöverföring 
och koordinering. 

• Hållbar destinationsutveckling och utveckling av hållbara produkter och 
tjänster som är internationellt konkurrenskraftiga. 

• Insatser med företagsfokus för att företag ska kunna utveckla sin  
affärsmässighet. 

• Kunskapsutveckling med grund i statistik och analys

Tillväxtverket ansvarar för den officiella turismstatistiken, med rapportering 
av nationella data till Eurostat, OECD och UNWTO, och publicerar löpande 
rapporter och analyser, bland annat Företagens villkor och verklighet och 
Turismens årsbokslut.

Tillväxtverket bidrar som samordningsansvarig myndighet med en arena för 
dialog kring prioriterade utvecklingsområden, operativa synergier, gemensam-
ma insatser samt kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom turism och 
besöksnäring. Samverkan med bland annat myndigheter, branschorganisationer 
och regionala organ är en viktig del av arbetet.

Tillväxtverket

Näringsdepartementet
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Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, med uppgift att främja hållbar tillväxt 
genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovs-
motiverad forskning. Vår uppgift är att främja samverkan mellan företag, univer-
sitet och högskolor, forskningsinstitut, offentlig verksamhet och civilsamhälle 
genom insatser som spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. 

Vinnova finansierar innovationsprojekt inom besöksnäringen bland annat inom 
ramen för insatser för små och medelstora företag och regional utveckling. 

Vinnova
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Visit Sweden marknadsför Sverige som resmål för utländska turister för att bidra 
till ökade intäkter och ökad sysselsättning i Sverige. Bolaget ägs till lika delar 
av staten genom Näringsdepartementet och av besöksnäringen genom Svensk 
Turism AB. Visit Sweden arbetar tätt med besöksnäringen och andra branscher 
och riktar kommunikationen om Sverige och svenska upplevelser till en resvan 
och nyfiken målgrupp resenärer. Bolaget skapar marknadsföring för Sverige även 
tillsammans med andra Sverigefrämjande organisationer. 

Marknadsföringen har två perspektiv – dels att stärka varumärket Sverige, dels 
att marknadsföra besöksnäringens destinationer och bokningsbara upplevelser, 
transporter och boenden. Den internationella kommunikationen sprids globalt 
med fokus på nio utlandsmarknader, och är bryggan mellan utländska resenärer 
och besöksnäringens företag. Visit Sweden finns på plats med egna kontor eller 
representation i nio länder. 

Visit Sweden gör marknadsföringskampanjer, skapar synlighet för Sverige i 
sociala mediekanaler, samarbetar med researrangörer och inspirerar internatio-
nella medier att bevaka Sverige som resmål. Visit Sweden sprider kunskap om 
utländska besökares kännedom om och förväntan på destinationen Sverige för 
att underlätta destinations- och produktutveckling. 

Genom att inspirera fler resenärer att upptäcka Sverige, stanna längre och göra 
fler aktiviteter under resan bidrar Visit Sweden till att Sverige och besöksnäring-
ens företag kan växa långsiktigt. 

Visit Sweden
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Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor 
som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser 
arbetslivets behov av kompetens. Myndigheten utövar också tillsyn och hanterar 
klagomål på de utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde. Myndigheten 
granskar även utbildningarnas kvalitet, framställer statistik och följer upp 
utbildningars resultat.
 
Myndigheten analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom 
yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och 
beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna, och främjar även validering i 
utbildningarna. Myndigheten ansvarar också för frågor som rör vissa utbildningar 
som ligger utanför yrkeshögskolan – eftergymnasiala konst- och kulturut-
bildningar som bedrivs av fristående skolor samt tolkutbildningar inom folk-
bildningen. Myndigheten är nationell samordningspunkt för EQF (European 
Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- 
och yrkeskvalifikationer inom EU. Myndigheten har också i uppgift att stödja 
branscherna i deras arbete med att utveckla och kvalitetssäkra samt informera 
om modeller för validering.
 
I myndighetens arbete med att analysera efterfrågan på kompetens för myn-
digheten dialog med bransch- och intresseorganisationer samt fackliga orga-
nisationer med koppling till besöksnäringen, till exempel VISITA, Hotell- och 
restaurangfacket (HRF) och Svenska resebyråföreningen (SRF). Detta i syfte 
att identifiera trender och framtida efterfrågan på kompetens och att analysera 
efterfrågan på utbildade inom yrkeshögskolan. Myndigheten för också dialog 
med några av dessa aktörer i samband med uppdragen om SeQF och validering.

Myndigheten för 
yrkeshögskolan

Utbildningsdepartementet
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Business Sweden har två huvudmän, staten – representerad av Utrikesdepar-
tementet, och näringslivet – representerat genom Sveriges Allmänna Utri-
keshandelsförening. Business Swedens enhet för investeringsfrämjande har 
uppdraget att med utgångspunkt i den svenska resursbasen främja utländska 
investeringar som tillför kapital, kompetens och marknader till det svenska 
näringslivet i alla delar av landet.

Business Sweden kontaktar och stödjer utländska företag inom kommersiellt 
boende, internationell tillgänglighet, aktiviteter och evenemang för expansion till 
Sverige. Business Sweden arbetar också kontinuerligt proaktivt med investe-
ringsfrämjande för fler internationella flyglinjer.

Utöver ett fortsatt samarbete med Visit Sweden och Swedavia vill Business 
Sweden samverka med andra för att kunna stärka de svenska regionala närings-
livsutvecklarna i att paketera sina investeringsmöjligheter för att attrahera 
utländska investeringar inom till exempel boende och aktiviteter.

Business Sweden

Utrikesdepartementet
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