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Platsinnovation

Designdriven helhetsutveckling av attraktiva samhällen
utifrån platsens specifika identitet



Platsinnovation

Utgår från platsens styrkor och 
specifika förutsättningar
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Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda 2014-2030

”Att skapa långsiktig hållbar tillväxt blir 
allt viktigare, även inom 

besöksnäringen. Det handlar inte 
enbart om miljömässigt hållbar 

utveckling utan även om hållbarhet ur 
sociala, kulturella och hälsoperspektiv. 

För att lyckas med detta krävs 
samarbeten mellan sektorer, olika 

kompetenser, stora och små företag, 
privata och offentliga aktörer samt med 

andra länder”. 



Nationell strategi för hållbar regional tillväxt 2015-2020

”För att skapa attraktiva regioner som 
människor oavsett kön, ålder och 

bakgrund vill vistas, verka och växa i 
behövs en helhetssyn och 

sektorssamordning.”
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Undersöka användarens behov

Observera Interagera Upplev



Stärkt lokal attraktionskraft 

Områden en kommun kan påverka

• Fysisk planering

• Offentlig service

• Kultur och attityder

• Platsmarknadsföring



Nationell strategi för hållbar regional tillväxt 2015-2020

”Hur den fysiska miljön utformas har stor 
betydelse för såväl näringslivets utveckling och 

konkurrenskraft som för utvecklingen av 
attraktiva livs- och boendemiljöer.”

”Tillgänglighet till olika typer av service är en 
förutsättning för hållbar regional tillväxt och 

utveckling i alla delar av landet.”

”Även livsstilsfaktorer (är) något som både 
kvinnor och män värderar högt i en god och 

attraktiv livsmiljö, t.ex. ett rikt utbud av 
kultur-och fritidsaktiviteter. ”
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Besöksnäringens forsknings- och innovationsagenda 2014-2030

”Tillväxt skapas i första hand genom 
företagen men den traditionella synen 
på hur utveckling och konkurrenskraft 
skapas behöver i besöksnäringens fall 

kompletteras med en för besökaren 
mycket viktig faktor nämligen platsens 

eller aktivitetens attraktivitet. Det är 
summan av de faktorer som 

karaktäriserar platsen eller aktiviteten, 
till exempel natur- och 

kulturevenemanget, värdskapet, den 
fysiska miljön och infrastrukturen som 

skapar attraktionskraften”. 



www.platsinnovation.nu


