
1

BESÖKSNÄRINGENS  
MYNDIGHETSGRUPP

Tillsammans för en starkare svensk besöksnäring



2



3

Besöksnäringens myndighetsgrupp arbetar på uppdrag från 
regeringen under ledning av Tillväxtverket som har ett nationellt 
samordningsansvar inom turism. Vårt arbete ska bidra till att 
stärka den svenska besöksnäringens konkurrenskraft genom 
långsiktiga, operativa och lärande insatser. Tillsammans hanterar 
vi centrala besöksnäringsfrågor på en strukturell nivå – nationellt 
och regionalt. Gruppen består idag av 13 myndigheter och  
statliga bolag.
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Besöksnäringen är en av Sveriges största exportnäringar. Under 2014 växte 
turismens exportvärde med 12 procent – en mer än dubbelt så stor ökning som 
för Sveriges totala export av varor och tjänster. 

Besöksnäringen skapar intäkter. Under 2014 spenderade utländska besökare  
96 miljarder kronor och svenska fritids-  och affärsresenärer 172 miljarder 
kronor i Sverige. 

Besöksnäringen skapar jobb. Idag är närmare 160 000 personer sysselsatta 
inom besöksnäringen. 

Målet för regeringens turismpolitik är att ”Sverige skall ha en hög attrak-
tionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,  
som bidrar till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet”. 

För att målet ska bli verklighet spelar det offentliga Sverige en viktig roll. 
Samhället äger och tar hand om nationalparker, infrastruktur och kultur- 
minnen och mycket annat som gör Sverige attraktivt för besökare. Olika delar av 
det offentliga arbetar direkt eller indirekt för att underlätta för besöksnäringen 
och främja turism. Men det behövs samordning. 

Därför finns Besöksnäringens myndighetsgrupp. Just nu är vi 13 myndighe-
ter och statliga bolag – vi blir gärna fler – som utbyter kunskap och samarbetar 
på strategisk nivå för att genom långsiktiga, operativa och lärande insatser 
främja besöksnäringen. 

Vi har olika roller och ansvarsområden. En del arbetar nationellt, andra mer 
regionalt och lokalt – men vi är alla övertygade om att insatserna för svensk 
besöksnäring blir effektivare om vi arbetar tillsammans. 

Genom att samarbeta får vi stöd från andra för vår egen operativa verksam-
het inom besöksnäringen. Vi får underlag och kunskap som underlättar vår 
interna och externa kommunikation. Samarbetet gör att vi kan uppträda mer 

VI ÄR
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samstämmigt. Vi kan synkronisera våra insatser och utlysningar, vi kan erbjuda 
ett samlat faktamaterial, vi skapar bättre kontaktvägar och nätverk. Allt detta 
underlättar för regionala aktörer och näringslivets organisationer att komma 
framåt i sina insatser. 

Samordning 
och statistik

Projektstöd och 
finansiering

Export- 
främjande  
myndigheter

Transporter och 
infrastruktur 

Tillsyn,  
förvaltning 
och utveckling 
av natur- och 
kulturvärden

Analys och 
utvärdering

Visit Sweden Tillväxtanalys

Vinnova 
Business 
Sweden 

Jordbruksverket 
Statens  

Fastighetsverk

Riksantikvarie-
ämbetet

Skogsstyrelsen

Naturvårds- 
verket

Tillväxtverket

Sjöfartsverket

Trafikverket

Swedavia

De nuvarande medlemmarna i Besöksnäringens myndighetsgrupp och våra olika roller.
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Vårt övergripande mål för arbetet fram till 2020 är att etablera en strategisk 
myndighetssamverkan i besöksnäringsfrågor som ska bidra till: 
 – att stärka den svenska besöksnäringens internationella konkurrenskraft, 
 – att skapa förutsättningar för hållbar tillgänglighet till, från och inom  

besöksmål och destinationer, 
 – att skapa förutsättningar för hållbar destinations- och produktutveckling  

i besöksnäringen.

På vägen för att nå dessa mål står vi inför tre huvudutmaningar: 
1. Vi behöver säkerställa kunskapsunderlag, fakta och statistik av god kvalitet 

om turism och besöksnäring. Utvecklingen av besöksnäringen kräver insikter 
och baskunskaper hos beslutsfattare och nyckelaktörer i både privat och offent-
lig sektor. Vi behöver ha en gemensam bild av besöksnäringens storlek och 
struktur, dess kort- och långsiktiga utveckling, i vilken kontext den verkar och 
hur framtidsprognoserna ser ut. 

2. Vi behöver utnyttja och förädla sambanden med andra näringar och sam-
hällsplanering för medborgare eftersom besöksnäringens möjligheter hänger 
tätt samman med utvecklingen av övrigt näringsliv och generell samhällsut-
veckling. Vi måste konkretisera vägar och metoder att koppla samman de olika 
utvecklingsperspektiven med fokus på hållbarhet. 

3. Vi behöver säkerställa kompetens och samverkan för hållbar destinations- 
och affärsutveckling. En fortsatt hållbar destinationsutveckling i besöksnäring-
en är efterfrågad och krävs om Sverige ska kunna öka/behålla sin attraktivitet 
som besöksmål och erbjuda destinationer och produkter för såväl svenska som 
internationella besökare. Utmaningen kräver rätt kompetens och aktiv samver-
kan mellan de olika nivåerna i utvecklingssystemet.

VI VILL
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Besöksnäringens myndighetsgrupp arbetar efter en gemensam strategisk platt-
form. Plattformen är en utgångspunkt för arbetet med mål och prioriterade 
utmaningar som varje myndighet använder på en nivå som passar den egna 
myndigheten. Plattformen innehåller beskrivningar som förtydligar respektive 
myndighets uppdrag. Det finns också en handlings- och aktivitetsplan som 
fokuserar gemensam kunskapsutveckling och kunskapsspridning och olika 
insatser kopplade till plattformen. 

Tillsammans har vi arbetat fram fem strategiska utvecklingsområden: Sam-
lad och kommunicerad kunskap, Samhällsplanering och infrastruktur, Destina-
tions- och affärsutveckling, Innovation och digitalisering samt Kompetensför-
sörjning och regelförenkling. Det gemensamma arbetet inom dessa områden 
ska hjälpa oss att nå vårt övergripande mål och möta de utmaningar som vi 
beskrivit på föregående uppslag. 

1. För en samlad och kommunicerad kunskap behöver vi:
 – säkerställa och utveckla turismstatistiken,
 – göra en grundläggande kartläggning av besöksnäringens aktörer,  

och aktörer i utbildningssystemet,
 – utveckla en gemensam forskningsagenda,
 – kunskap om efterfrågan på tematisk nivå och modeller för  

tematisk utveckling och 
 – kommunicera den kunskap vi tar fram.

2. Vad gäller samhällsplanering och infrastruktur behöver vi:
 – utveckla former för hur besöksnäringens behov matchas med andra  

behov i samhälls- och infrastrukturplaneringen, 
 – bidra till utveckling av bättre organisering på destinationsnivå och
 – arbeta med transporter och infrastruktur inom destinationer.

VI GÖR
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3. För destinations- och affärsutveckling behöver vi:
 – spetsa utvecklingen av destinationer och kluster, kopplade till starka  

natur- och kulturvärden samt till lantbruksföretagande och lokal mat,
 – fler och tydliga modeller för destinations-, produkt- och affärsutveckling,
 – utveckla området släkt- och vänbesök,
 – utveckla prospekt för möjliga internationella investerare och
 – synkronisera utvecklingsarbetet med VisitSwedens marknadsföring. 

4. För innovation och digitalisering behöver vi:
 – utnyttja potentialen i samarbete med andra näringar och bättre kunskap  

om hur sambanden ser ut ur ett innovationsperspektiv,
 – fler starka samarbetspartners för innovationsarbete och
 – utveckla turismföretagens digitalisering utanför storstäderna.

5. I arbetet med kompetensförsörjning och regelförenkling behöver vi:
 – bättre kunskap om näringens kompetensbehov, idag och i framtiden,
 – insatser som matchar de kompetensbehovsanalyser som görs och
 – bättre utnyttja möjligheterna att stimulera företagande och sysselsättning  

i besöksnäringen för invandrare.

På följande sidor kan du läsa mer om vad varje medlem i Besöksnäringens 
myndighetsgrupp har för uppdrag i relation till besöksnäringen och vilka  
pågående projekt eller större satsningar de bedriver inom området.
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BUSINESS SWEDEN 

Business Sweden lyder under Utrikesdepartementet och ägs gemensamt av 
staten och näringslivet (genom Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening).

Business Sweden ska ”med utgångspunkt i den svenska resursbasen främja 
utländska investeringar som tillför kapital, kompetens och marknader till det 
svenska näringslivet i alla delar av landet”.

Pågående större satsningar och projekt inom besöksnäringen består av  
ett kontinuerligt proaktivt investeringsfrämjande inom Travel & Tourism. 
Business Sweden kontaktar och stödjer utländska företag inom kommersiellt 
boende, internationell tillgänglighet, aktiviteter och evenemang för expansion  
till Sverige.

Utöver ett fortsatt samarbete med VisitSweden 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.
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JORDBRUKSVERKET

Jordbruksverket sorterar under Näringsdepartementet och är förvaltningsmyn-
dighet för landsbygdsprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling. 
Inom dessa program kan stöd ges till turism/besöksnäring.

Jordbruksverket är stödmyndighet för nationella projekt som bland annat 
kan ha koppling till 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 fritidsfiske- 
baserade verksamheter.

Pågående större satsningar och projekt inom besöksnäringen består av akti-
viteter för att främja traditionell småskalig matkultur där smaken och platsen 
skapar mervärde tillsammans.

Jordbruksverket vill samverka med andra främst inom satsningar som  
främjar fler jobb på landsbygden där mat, dryck och måltid samverkar med 
besöksnäringen.
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NATURVÅRDSVERKET

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av Miljö- och energidepartementet och 
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 Naturvårds- 
verket har samordningsansvar för målen.

Pågående större satsningar och projekt som kopplar till besöksnäringen är 
arbetet med varumärket Sveriges nationalparker. Naturvårdsverket arbetar också 
aktivt med friluftsmålet om att skyddad natur ska vara en resurs för friluftslivet.

Naturvårdsverket samverkar med andra aktörer när det gäller hållbar turism 
kopplat till skyddad natur.
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RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Riksantikvarieämbetet verkar under Kulturdepartementet och arbetar för att 
kulturarvet bevaras, används och utvecklas. I samverkan med andra vill myn-
digheten 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 kultur-
miljöarbetet 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 är samordnare för kulturreservat och världsarv. 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.



17



18

SJÖFARTSVERKET

Sjöfartsverket lyder under Näringsdepartementet och ansvarar för tillgänglig-
het, 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. Genom att tillhanda-
hålla säkra farleder, isbrytning, lotsning, sjögeografisk information, sjötrafik- 
information och sjö- och flygräddning bidrar Sjöfartsverket till tillgängliga 
destinationer för besöksnäringen. För fritidsbåt- och skärgårdstrafiken tar 
Sjöfartsverket fram kundanpassade sjökort och broschyrer om sjösäkerhet. 
Sjöfartsverket samverkar med andra myndigheter och organisationer i Sjösä-
kerhetsrådet och Båtmiljörådet för att skapa ett säkrare båtliv respektive en 
bättre miljö för den båtburna turismen och livet under ytan.

Pågående projekt som berör besöksnäringen är bland annat utveckling av 
kanalområdena ur turismsynpunkt och av de vackra fyrar som Sjöfartsverket 
ansvarar för längs kusten. Framöver kommer en översyn av sjökorten i områden 
med stor landhöjning och sjömätning utanför de stora farlederna att ske för att 
förbättra säkerheten för båtburna besökare och skärgårdstrafiken samt för att 
möjliggöra bättre ruttplanering. 

Sjöfartsverket vill samverka med andra kring säkra och miljövänliga sjövägar 
och transportkedjor för en tillgängligare besöksnäring.
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SKOGSSTYRELSEN

Skogsstyrelsen sorterar under Näringsdepartementet och ansvarar för att den 
svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas i praktiken av de som äger och 
brukar skogen. 

Skogspolitiken vilar på två jämställda 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 
skogsmiljö. Myndighetens kompetens i skogsfrågor används i samarbetsprojekt 
och uppdrag som också har betydelse för turistnäringen. Till exempel deltar 
Skogsstyrelsen 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.

Pågående större satsningar och projekt inom besöksnäringen består av Na-
tionella Skogsprogrammet där arbetet till exempel omfattar tillväxt, mångbruk 
och värdeskapande av skogen som resurs, hållbar tillväxt och jobb i skogen och 
skogens sociala värden.

Skogsstyrelsen vill samverka med andra främst om skogsåtgärder på lands-
bygden med koppling till grön infrastruktur och upplevelsevärden i skogen.
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STATENS FASTIGHETSVERK

Statens fastighetsverk, SFV, lyder under Finansdepartementet och är en av 
besöksnäringens största fastighetsförvaltare med en stor andel av Sveriges 
mest kända besöksmål.

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.

SFV skapar förutsättningar för hyresgästerna samt för kulturfastigheterna  
att utvecklas till långsiktiga, attraktiva och konkurrenskraftiga besöksmål.

Besöksmålsarbetet handlar till stor del om att förbättra tillgängligheten  
och utveckla servicen. Åtgärderna kommer att på olika sätt resultera i levande-
gjorda kultur- och naturmiljöer. SFV bedriver även ett aktivt samarbete kring 
interpretation.

SFV utformar en ny strategi för besöksmålsutveckling där samtliga fastighe-
ter ska kategoriseras och ges ett åtgärdsprogram. SFV:s utvecklande insatser 
ska präglas av helhetssyn, långsiktighet och affärsmässighet och de positiva 
samhällseffekterna ska identifieras, tillvaratas och synliggöras.

SFV är positiv till samverkan med andra besöksmålsaktörer och är en naturlig 
del av lokala och regionala samarbeten.
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SWEDAVIA

Swedavia är ett statligt bolag som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i 
hela Sverige. Rollen är att skapa den tillgänglighet 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 klimat-
påverkan. 

Utveckling av kostnadseffektiva, säkra och väl fungerande flygplatser ger 
tillgänglighet till besöksnäringens destinationer och produkter.

Swedavia arbetar sedan länge nära besöksnäringens lokala, regionala och 
nationella organisationer med syfte att förbättra tillgänglighet med flyg, genom 
nya flyglinjer, tätare avgångar och låga priser.

Detta uppnås inte minst genom den konkurrens som uppstår när fler än ett 
bolag trafikerar en destination.

Swedavia är initiativtagare och projektledare till samarbeten med besöks- 
näringen och näringslivet i stort såsom Connect Sweden och go:Connect.  
Bolaget medverkar också i ett flertal partnerskap kring tillgänglighet, till exem-
pel Kiruna, Luleå, Åre Östersund, Gotland och Skåne.

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.
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TILLVÄXTANALYS
 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, 
arbetar på uppdrag av Näringsdepartementet. Myndighetens huvuduppgift är 
att utvärdera och analysera den svenska tillväxtpolitiken samt förse Regerings-
kansliet med beslutsunderlag. Tillväxtanalys arbetar inom tre prioriterade 
områden: Regional tillväxt och tillgänglighet, entreprenörskap och näringsliv 
och innovation och globala mötesplatser. Dessutom ansvarar myndigheten  
för utlandsbaserad omvärldsanalys inom områdena. Tillväxtanalys har inga 
medel att dela ut och inte heller något uppdrag att främja specifika områden 
eller näringar.
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TILLVÄXTVERKET

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft och arbetar på 
uppdrag av Näringsdepartementet. Tillväxtverket ansvarar för kunskaps- och 
kvalitetsutveckling samt samverkan och samordning inom turism, och för den 
officiella turismstatistiken, med rapportering av nationella data till Eurostat, 
OECD och UNWTO.

Tillväxtverket publicerar löpande rapporter och analyser, bland annat Företa-
gens villkor och verklighet och Turismens årsbokslut. Andra besöksnäringsrela-
terade uppdrag finns inom områden som destinations- och produktutveckling, 
kompetensförsörjning, regelförenkling och utveckling av kunskap om besöks- 
näringens aktörer och utbildningssystem. Samverkan med andra myndigheter, 
branschorganisationer, regioner och regionala turistorganisationer är en viktig 
del av arbetet.

Tillväxtverket bidrar som samordningsansvarig myndighet med en arena för 
dialog och utvecklad samsyn kring prioriterade utvecklingsområden, operativa 
synergier, gemensamma projekt samt kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte.
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TRAFIKVERKET

Trafikverket lyder under Näringsdepartementet och ska i ett trafikslagsövergri-
pande perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för väg-
trafik, 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 kollek- 
tivtrafik. Trafikverket ska också verka för hållbara resmöjligheter till, från och 
inom större turistdestinationer.

Pågående större satsningar och projekt inom besöksnäringen är investering i 
Botniabanan/Norrbottniabanan, Sverigeförhandlingen om stambanorna Stock-
holm-Göteborg/Malmö, Västsvenska paketet och trafiksatsning Stockholm. 

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 hållbar utveckling, besöksnäringens behov, samhällsekonomi och  
effektiva åtgärder.
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VINNOVA

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, med uppgift att främja hållbar 
tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera 
behovsmotiverad forskning. Vinnova främjar samverkan mellan företag, univer-
sitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet, med insatser 
som spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. Vinnova har ingen 
specifik insats mot besöksnäringen, men inom ramen för insatser för små och 
medelstora företag eller regional utveckling finns ett flertal innovationsprojekt 
inom besöksnäringen. Vinnova vill samverka med andra inom områdena inno-
vation och hållbar tillväxt.
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VISITSWEDEN

Bolaget VisitSweden ägs gemensamt av staten, via Näringsdepartementet,  
och den svenska besöksnäringen genom Svensk Turism AB. Verksamheten 
finns representerad på 12 utlandsmarknader med egna kontor och personal. 

VisitSweden är Sveriges kommunikationsbolag och har ett tydligt uppdrag 
med två fokus: att marknadsföra varumärket Sverige internationellt och att 
marknadsföra svenska destinationer och upplevelser utomlands. Genom att 
öka omvärldens lust till Sverige ska VisitSweden tillsammans med besöks- 
näringen bidra till att stärka Sveriges varumärke och få fler turister att resa hit.
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Besöksnäringens myndighetsgrupp har prioriterat tre konkreta insatser,  
tre pilotprojekt, som gruppen ska starta och driva i samverkanslösningar  
från 2016. 

1. Business Sweden: Internationella investeringar i svensk besöksnäring
Tillsammans med VisitSweden och Tillväxtverket har Business Sweden identi-
fierat en brist i aktörssystemets förmåga att locka internationella investeringar 
inom svensk besöksnäring.

Pilotprojektet, som kommer att drivas regionalt, ska resultera i:
 – Ett konkret hållbart, långsiktigt och realistiskt investeringsprospekt för en 

utvald pilotdestination.
 – En tydlig arbetsmetodik för att locka internationella investeringar på en 

svensk destination, i synnerhet utanför storstäderna.
 – En samlad dokumentation och konkreta underlag för kommande utveckling 

och kunskapsspridning till andra destinationer.

2. Trafikverket: Förstudie om turismens samhällsekonomiska effekter
Projektet är en förstudie som ska utreda förutsättningarna och lägga grunden 
för utveckling av fungerande modeller för att inkludera besöksnäringsperspek-
tivet i samhällsplanering i allmänhet, och för infrastruktur- och trafikplanering 
i synnerhet.

Modellerna ska ge möjlighet att beräkna den samhällsekonomiska nytta  
som genereras ur ett turismperspektiv, och som ger jämförbarhet med andra 
näringar, och därmed skapa möjlighet att värdera investeringar på ett rättvisan-
de sätt.

Myndigheter som involveras i projektet är främst Trafikverket, Tillväxtverket, 
Sjöfartsverket, Swedavia och Tillväxtanalys.

TRE PILOTPROJEKT
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3. Tillväxtverket: Analys av kompetensbehov
Målet är att skapa en fördjupad kunskap om vilken kompetens som efterfrågas 
i dag och i morgon inom de branscher som utgör besöksnäringen.

I projektet ska studier/analyser som har genomförts om besöksnäring  
och kompetensförsörjning med fokus på nuläge och framtid kartläggas och 
sammanställas. 

Kartläggningen ska sammanfatta innehållet i analyserna och ska även inne-
hålla en analys av vilka utmaningar som finns på en strukturell nivå (utbild-
ningssystem, lagar och regler, geografiskt läge, säsongsproblematik med mera) 
och på företags-/individnivå, till exempel hur företagare ser på utmaningar i att 
hitta eller själv utveckla specifikt efterfrågad kompetens.

Övergripande myndighetssamverkan

År 1

PILOT 1
Investeringar i svensk 
besöksnäring

DRIVANDE MYNDIGHET
Business Sweden

STÖDJANDE MYNDIGHETER
VisitSweden, Tillväxtverket

PILOT 2
Turismens ekonomiska 
effekter

DRIVANDE MYNDIGHET
Trafikverket

STÖDJANDE MYNDIGHETER
Tillväxtverket, Sjöfarts- 
verket, Tillväxtanalys, 
Swedavia

PILOT 3
Kompetensbehov

DRIVANDE MYNDIGHET
Tillväxtverket

STÖDJANDE MYNDIGHETER
Jordbruksverket

KOMMUNIKATION  
& SAMORDNING

DRIVANDE MYNDIGHET
Tillväxtverket

STÖDJANDE MYNDIGHETER
Samtliga i Besöksnäring-
ens myndighetsgrupp

År 2 PILOT 4 PILOT 5 PILOT 6 KOMMUNIKATION  
& SAMORDNING

Avrapportering/utvärdering

Besöksnäringens myndighetsgrupp innebär en övergripande myndighetssamverkan, gemensamma pilotprojekt med 
stödjande och drivande myndigheter samt att kommunicera och samordna gruppen.
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Målet för regeringens turismpolitik är 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 landet”.

För att målet ska bli verklighet spelar det offentliga Sverige 
en viktig roll. Samhället äger och tar hand om nationalparker, 
infrastruktur och kulturminnen och mycket annat som gör 
Sverige attraktivt för besökare. Olika delar av det offentliga 
arbetar direkt eller indirekt för att underlätta för besöks- 
näringen och främja turism. Men det behövs samordning.

Därför finns Besöksnäringens myndighetsgrupp. Just nu är 
vi 13 myndigheter och statliga bolag – vi blir gärna fler – 
som utbyter kunskap och samarbetar på strategisk nivå för 
att främja besöksnäringen.

Besöksnäringens myndighetsgrupp


