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1.	  Gränsregional	  näringslivsutveckling	  genom	  led-‐‑	  och	  
evenemangsbaserad	  turism	  2019-‐‑2021	  
Visit	  Värmland	  avser	  att	  tillsamman	  med	  Dalslands	  Turist	  AB	  på	  svensk	  sida	  och	  de	  norska	  
visitorganisationerna	  i	  Östfold,	  Akershus	  och	  Hedmark	  ansöka	  om	  ett	  gemensamt	  treårigt	  
interregprojekt	  med	  namnet	  Gränsregional	  näringslivsutveckling	  genom	  led-‐	  och	  
evenemangsbaserad	  turism	  2019-‐2021”.	  	  
	  
Projektmedel	  kommer	  att	  sökas	  inom	  insatsområdet	  ”Små	  och	  medelstora	  företag”	  med	  den	  
specifika	  målsättningen	  att	  öka	  små	  och	  medelstora	  företags	  konkurrenskraft.	  Projektets	  geografi	  
omfattar	  de	  två	  delområdena	  ”Inre	  Skandinavien”	  och	  ”Gränslöst	  Samarbete”	  På	  norsk	  sida	  kommer	  
Visit	  Osloregionen	  att	  vara	  huvudman/projektägare	  och	  på	  svensk	  sida	  Visit	  Värmland.	  Andra	  
intressenter	  i	  projektet	  är	  bland	  andra	  Värmlands	  och	  Västra	  Götalands	  idrottsförbund	  samt	  
Syklistenes	  landsforening.	  	  

Som	  grund	  för	  projektansökan	  har	  en	  förstudie	  genomförts.	  Syftet	  med	  denna	  har	  i	  huvudsak	  varit	  
att	  utreda	  och	  fastställa	  projektinnehåll,	  organisation,	  ekonomi,	  samt	  att	  identifiera	  och	  
kommunicera	  intressenter	  inför	  ansökan	  av	  ett	  huvudprojekt.	  Projektet	  kommer	  att	  ha	  två	  
huvudteman,	  utveckling	  av	  ledbaserad	  turism	  samt	  utveckling	  av	  evenemangsturism.	  Arbetet	  med	  
evenemangsutvecklingen	  kommer	  i	  huvudsak	  att	  fokusera	  på	  utveckling	  av	  idrottsturism.	  	  

1.1	  Övergripande	  målsättning	  
Utifrån	  projektets	  två	  huvudteman,	  utveckling	  av	  ledbaserad	  turism	  och	  evenemangsutveckling,	  har	  
projektet	  följande	  övergripande	  målsättning:	  

”Att	  utifrån	  ett	  fortsatt	  och	  utvecklat	  gränsregionalt	  samarbete	  kring	  ledbaserad	  turism	  och	  
evenemangsturism,	  stärka	  projektområdets	  turismnäring	  och	  ge	  företagen	  möjligheter	  att	  växa	  på	  
såväl	  nationell	  marknad	  som	  olika	  exportmarknader.	  Deltagande	  regioner	  ska	  stärkas	  som	  attraktiva,	  
sammanhållna	  och	  konkurrenskraftiga	  turistdestinationer	  och	  det	  gränsöverskridande	  samarbetet	  
och	  affärerna	  mellan	  turismföretag	  ska	  stimuleras.	  	  

Målsättningen	  ska	  uppfyllas	  främst	  genom	  olika	  typer	  av	  affärsdrivande	  insatser,	  men	  också	  via	  
kompetenshöjande	  åtgärder	  och	  nätverksbyggande.	  Projektidén	  är	  att	  utnyttja	  och	  bygga	  vidare	  på	  
de	  goda	  resultat	  och	  de	  möjligheter	  som	  tidigare	  och	  nu	  pågående	  gemensamma	  gränsöverskridande	  
projekt	  har	  skapat.	  
	  

2.	  Projektets	  målgrupper	  
Projektets	  primära	  målgrupp	  är	  små	  och	  medelstora	  företag	  inom	  besöksnäringen	  verksamma	  i	  
projektregionerna	  Akershus,	  Dalsland,	  Hedmark,	  Värmland	  och	  Östfold.	  Andra	  identifierade	  
målgrupper	  är	  föreningar,	  kommuner,	  lokala	  och	  regionala	  turistorganisationer,	  olika	  
evenemangsintressenter	  samt	  ledinfrastrukturers	  huvudmän.	  	  

En	  sekundär	  målgrupp	  är	  potentiella	  besökare	  som	  får	  ett	  större	  och	  mer	  tillgängligt	  utbud	  av	  
reiselivsprodukter	  och	  därmed	  fler	  reseanledningar.	  
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3.	  Projektintressenter	  och	  samarbetspartners	  
Projektägare:	  Visit	  Värmland	  i	  Sverige	  och	  VisitOsloRegion	  (VOR)	  i	  Norge.	  VOR	  et	  et	  samvirkeforetak	  
uten	  egne	  ansatte.	  Vedtektene	  slår	  fast	  at	  fellesoppgaver	  og	  prosjekter	  i	  størst	  mulig	  grad	  skal	  
gjennomføres	  av	  en	  av	  medlemsbedriftene.	  Det	  betyr	  at	  VisitOsloRegion	  vil	  stå	  som	  prosjekteier	  men	  
det	  er	  Akershus	  Reiselivsråd	  som	  står	  som	  prosjektansvarlig	  i	  søknaden.	  	  

Projektfinansiering	  söks	  hos:	  Visit	  Värmland,	  Region	  Värmland,	  Dalslands	  Turist	  AB,	  Akershus,	  
Hedmarks	  och	  Östfolds	  fylkeskommuner	  samt	  Interreg	  Sverige-‐Norge.	  
	  
Projektpartners:	  Visit	  Värmland,	  Dalslands	  Turist	  AB,	  Visit	  Hedmark,	  Visit	  Östfold,	  Akershus	  
Reiselivsråd,	  Syklistenes	  landsforening,	  Värmlands	  och	  Västra	  Götalands	  idrottsförbund.	  

3.1	  Visit	  Värmland	  
Visit	  Värmland,	  ekonomisk	  förening	  är	  den	  regionala	  turistorganisationen	  i	  Värmland.	  Visit	  Värmland	  
är	  en	  medlemsorganisation	  där	  förutom	  turistföretag	  samtliga	  värmländska	  kommuner	  ingår.	  I	  
dagsläget	  har	  föreningen	  ca	  150	  medlemmar.	  Visit	  Värmlands	  uppdrag	  är	  att	  ansvara	  för	  samordning	  
och	  strategisk	  planering	  kring	  besöksnäringens	  utveckling.	  Ett	  stort	  fokus	  ligger	  på	  områdena	  
destinations-‐	  och	  marknadsutveckling.	  I	  organisationen	  finns	  en	  stor	  kompetens	  vid	  att	  driva	  
utvecklingsprojekt.	  Organisationen	  är	  tänkt	  att	  vara	  svensk	  och	  övergripande	  projektägare.	  
Alla	  värmländska	  kommuner	  finansierar	  projektet	  genom	  sitt	  medlemskap	  i	  Visit	  Värmland.	  	  

3.2	  Dalslands	  Turist	  AB	  
Dalslands	  Turist	  AB	  (DTAB)	  är	  projektpartner,	  medfinansiär	  och	  den	  gemensamma	  
turistorganisationen	  för	  landskapet	  Dalslands	  sex	  kommuner.	  Organisationen,	  med	  ca	  120	  
medlemsföretag,	  ska	  arbeta	  för	  lokal	  turismutveckling	  och	  ska	  genom	  olika	  insatser	  stärka	  
turismnäringens	  konkurrenskraft.	  DTAB	  ska	  vara	  en	  resurs	  som	  stimulerar	  till	  affärs-‐,	  produkt-‐,	  och	  
kompetensutveckling	  och	  ska	  också	  fungera	  som	  en	  länk	  mellan	  de	  lokala	  turistföretagen	  och	  alla	  de	  
aktörer	  som	  kan	  bidra	  till	  näringens	  utveckling.	  Ansökt	  projekt	  är	  helt	  i	  linje	  med	  organisationens	  
målsättningar	  och	  verksamhetsinriktning.	  	  

3.3	  Visit	  Osloregionen	  
Visit	  Osloregionen	  (VOR)	  är	  en	  paraplyorganisation	  eid	  av	  Visit	  Oslo,	  Akershus	  Reiselivsråd,	  Visit	  
Vestfold,	  Visit	  Østfold,	  Gjøvikregionen-‐Hadeland-‐Ringerike,	  Visit	  Lillehammer	  og	  Visit	  Hedmark.	  
Organisasjonen	  arbeider	  for	  å	  styrke	  den	  utvidede	  Osloregionen	  som	  reisemål,	  med	  felles	  
internasjonal	  markedsføring,	  turoperatørbearbeidelse	  og	  webutvikling	  samt	  koordinering	  av	  
regionovergripende	  prosjekter	  som	  Mat	  og	  Reiseliv	  i	  Osloregionen	  og	  Munch	  –	  Kunsten	  og	  livet.	  VOR	  
initierer	  og	  koordinerer	  prosjekt	  som	  går	  over	  mer	  enn	  en	  reiselivsregion.	  I	  dette	  prosjektet	  vil	  det	  
väre	  de	  tre	  organisasjonene	  Visit	  Hedmark,	  Visit	  Östfold	  og	  Akershus	  Reiselivsråd	  som	  er	  deltagende	  
parter	  da	  de	  dekkes	  av	  Interreg	  Sverige-‐Norge.	  	  

3.4	  Visit	  Hedmark	  AS	  
Visit	  Hedmark	  AS	  är	  projektpartner	  ett	  samarbetsorgan	  för	  besöksnäringen	  i	  regionerna	  Hamar,	  
Elverum	  och	  Kongsvinger.	  Visit	  Hedmarks	  uppgift	  är	  att	  samordna	  besöksnäringen	  i	  Hedmark	  
gentemot	  omkringliggande	  samarbetspartners.	  Detta	  avser	  både	  destinations-‐	  och	  
marknadsutveckling.	  I	  marknadsutvecklingsarbetet	  är	  samarbetet	  med	  region	  Øst	  i	  Norge	  och	  
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Värmland	  viktigt.	  Visit	  Hedmark	  prioriterar	  också	  bättre	  digital	  kommunikation	  samt	  utveckling	  av	  
gränsöverskridande	  paketering.	  	  

3.5	  Akershus	  Rejselivsråd	  
Akershus	  Reiselivsråd	  bildades	  1987	  på	  initiativ	  av	  Akershus	  Fylkeskommune	  och	  representanter	  från	  
besöksnäringen.	  Akershus	  Reiselivsråd	  är	  idag	  en	  medlemsorganisation	  med	  över	  150	  
medlemsföretag	  inom	  branscherna	  upplevelse,	  restaurang,	  övernattning	  och	  transport.	  
Organisationen	  är	  fylkeskommunens	  samarbetspartner	  inom	  en	  del	  frågor	  som	  rör	  besöksnäringen,	  
exempelvis	  marknadsföring	  och	  gemensam	  bokningsportal.	  Målsättningen	  är	  att	  öka	  kunskapen	  och	  
kännedomen	  om	  Akershus	  samt	  att	  bidra	  till	  ökat	  antal	  besökare	  hos	  medlemsföretagen.	  	  

3.6	  Visit	  Østfold	  AS	  
Visit	  Østfold	  AS	  ägs	  av	  regionala	  turistföretag	  i	  Østfold	  samt	  Østfold	  fylkeskommune	  och	  är	  ett	  
samarbetsorgan	  för	  marknadsföring,	  distribution,	  kompetens-‐	  och	  säljaktiviteter.	  Företagets	  ändamål	  
är	  att	  jobba	  med	  generell	  profilering	  och	  marknadsföring	  av	  regionen,	  profilera,	  marknadsföra	  och	  
sälja	  regionens	  produkter	  samt	  förmedla	  marknadskunskap	  till	  aktörer	  inom	  besöksnäringen	  i	  
Østfold.	  Visit	  Østfold	  ska	  också	  koordinera	  aktiviteter	  inom	  produktutveckling	  och	  genomföra	  
kompetensutvecklande	  aktiviteter	  för	  besöksnäringen.	  Bolaget	  är	  också	  samarbetspartner	  för	  projekt	  
och	  verksamheter	  utanför	  besöksnäringen	  och	  utanför	  Østfold	  fylke.	  	  

3.7	  Syklistenes	  Landsforening	  
Syklistenes	  Landsforening	  arbeider	  for	  sykkelens	  fremme,	  for	  at	  flere	  skal	  kunne	  velge	  sykkelen	  som	  
transportmiddel	  til	  gjøremål	  i	  hverdagen	  og	  til	  ferie	  og	  fritid.	  Det	  er	  et	  mål	  å	  gjøre	  sykkelruter	  mer	  
tilgjengelige	  og	  at	  informasjon	  om	  sykkelturer	  og	  sykkelturisme	  når	  ut	  til	  alle	  som	  ønsker	  å	  finne	  frem	  
til	  gode	  sykkeldestinasjoner,	  turer,	  attraksjoner	  og	  sykkelvennlige	  overnattingssteder.	  

3.8	  Värmlands	  och	  Västra	  Götalands	  idrottsförbund	  
Värmlands	  och	  Västra	  Götalands	  idrottsförbund	  är	  Svenska	  Riksidrottsförbundets	  och	  SISU	  
Idrottsutbildarnas	  regionala	  organisationer	  i	  Värmland	  och	  Västra	  Götaland.	  Organisationernas	  
huvuduppdrag	  att	  stödja,	  företräda,	  utbilda	  och	  leda	  distriktens	  idrott.	  I	  Värmland	  är	  det	  också	  
uttalat	  att	  Värmlandsidrotten	  ska	  stärka	  samverkan	  med	  besöksnäringen,	  kommunerna	  och	  Visit	  
Värmland	  i	  syfte	  att	  skapa	  fler	  och	  mer	  attraktiva	  idrottsarrangemang.	  

	  

4.	  Bakgrund	  vandrings-‐‑	  och	  cykelturism	  
Intresset	  för	  vandrings-‐,	  och	  inte	  minst	  cykelturism,	  har	  ökat	  markant	  de	  senaste	  åren,	  både	  
nationellt	  och	  internationellt.	  I	  Norge	  och	  Sverige	  anses	  också	  vandring	  och	  cykling	  vara	  de	  
turistaktiviteter	  som	  har	  störst	  utvecklingspotential	  och	  som	  tydligt	  kan	  bidra	  till	  en	  starkare	  och	  mer	  
konkurrenskraftig	  turismnäring,	  både	  på	  lokal	  och	  regional	  nivå.	  För	  de	  turistföretag	  som	  är	  
verksamma	  på	  landsbygden	  bedöms	  utvecklingsmöjligheterna	  som	  extra	  stora.	  Förutom	  ökade	  
intäkter	  och	  sysselsättning	  uttalas	  också	  att	  en	  satsning	  på	  cykel-‐	  och	  vandringsturism	  leder	  till	  
förbättrad	  folkhälsa	  och	  en	  mer	  hållbar	  inhemsk	  turism.	  	  

Utveckling	  av	  ledinfrastrukturer	  kräver	  uthålligt	  arbete	  i	  samverkan	  med	  många	  aktörer.	  Det	  måste	  
finnas	  ett	  gott	  samarbete	  mellan	  markägare,	  kommuner,	  turistföretagare,	  myndigheter	  och	  ideella	  
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krafter	  för	  att	  skapa	  attraktiva	  leder.	  Viktigt	  är	  också	  att	  olika	  offentliga	  aktörer	  tar	  på	  sig	  en	  
samordnande	  roll	  och	  ”visar	  vägen”	  i	  arbetet.	  	  

Förutom	  ett	  stort	  utbud	  av	  ”bo-‐äta-‐se-‐göra”	  har	  projektområdets	  regioner	  –	  Värmland,	  Dalsland,	  
Hedmark,	  Akershus	  och	  Östfold	  -‐	  också	  de	  starka	  och	  likartade	  landskaps-‐,	  natur-‐,	  och	  kulturvärden	  
som	  krävs	  för	  att	  utveckla	  konkurrenskraftiga	  vandrings-‐	  och	  cykelprodukter.	  Därutöver	  finns	  unika	  
vattenvägar	  i	  området.	  Generellt	  är	  också	  regionernas	  turismföretag	  mycket	  utvecklingsbenägna.	  	  

Idag	  pågår	  flera	  interregprojekt	  Sverige-‐Norge-‐projekt	  i	  det	  tilltänkta	  projektområdet	  som	  har	  
kopplingar	  till	  natur-‐	  och	  ledbaserad	  turism.	  I	  projekten	  arbetas	  det	  bland	  annat	  med	  utveckling	  av	  
cykel-‐	  och	  vandringsleder,	  även	  gränsöverskridande,	  inklusive	  olika	  typer	  av	  kvalitetssäkringssystem,	  
affärs-‐	  och	  produktutveckling,	  olika	  former	  av	  kompetenshöjande	  insatser	  samt	  guideutbildningar	  
med	  inriktningar	  mot	  naturturism.	  	  

4.1	  Projektexempel	  
Interregprojekt	  ”Internationalisering,	  Destinationsutveckling	  och	  Attraktionskraft”	  (IDA)	  är	  
ett	  nu	  pågående	  interregprojekt	  som	  drivs	  av	  Visit	  Värmland	  tillsammans	  med	  Akershus	  Reiselivsråd,	  
Visit	  Hedmark	  och	  Visit	  Østfold.	  Prosjektet	  har	  som	  formål	  å	  få	  flere	  økonomiske	  bærekraftige	  
reiselivsbedrifter	  gjennom	  økt	  internasjonalisering	  og	  grenseoverskridende	  samarbeid.	  Prosjektet	  har	  
gitt	  mange	  gode	  resultater	  i	  form	  av	  styrket	  samarbeid	  på	  tvers	  av	  lands-‐/fylkesgrensene	  og	  økt	  
regional	  attraktivitet	  gjennom	  flere	  produktpakker	  på	  tvers	  av	  regionene.	  Noen	  konkrete	  resultater	  
har	  vært;	  styrket	  felles	  turoperatørnettverk,	  kulturbrosjyre	  til	  turoperatører,	  visningsturer	  for	  
turoperatører	  og	  journalister,	  regionovergripende	  pakker,	  produktbladmanualer	  og	  egen	  nettside	  
(www.norway-‐sweden.com),	  samt	  sammenkomster/workshops	  for	  medlemsbedriftene.	  Ca	  120	  
bedrifter	  har	  deltatt	  i	  ulike	  projektaktiviteter.	  	  

	  
Interregprojekt	  ”Gränslös	  Naturturism	  2015-‐2018”	  är	  ett	  projekt	  inriktat	  på	  utveckling	  av	  vandrings-‐	  
och	  cykelturism.	  Projektgeografin	  omfattar	  Dalsland,	  Årjängs	  kommun	  i	  Värmland	  samt	  ett	  antal	  
kommuner	  i	  Akershus	  och	  Östfold.	  I	  projektet	  har	  drygt	  30	  nya	  cykelrutter,	  varav	  fyra	  
gränsöverskridande,	  utvecklats.	  Produkt-‐	  och	  presentationsmallar,	  kvalitetsmärknings-‐	  och	  
ledgraderingssystem,	  underlag	  för	  gemensamma	  markägar-‐	  och	  nyttjanderättsavtal	  samt	  skötsel-‐	  
och	  driftsplaner	  för	  vandrings-‐	  och	  cykelleder	  har	  tagits	  fram.	  I	  projektet	  har	  det	  också	  arbetats	  med	  
marknadsstyrd	  affärs-‐	  och	  produktutveckling	  utifrån	  egen	  utvecklad	  metodik/modell.	  Olika	  
utbildningsinsatser	  riktade	  mot	  företag	  och	  leders	  huvudmän	  samt	  en	  guideutbildning	  med	  inriktning	  
”naturturism”	  har	  genomförts	  (se	  även	  ”Guideutbildningar”	  nedan).	  	  

Interregprojekt	  ”Gränsen	  som	  attraktion”.	  I	  projektet	  arbetas	  det	  tillsammans	  med	  
turistorganisationer	  och	  förvaltare	  för	  skyddad	  natur	  i	  Bohuslän,	  Dalsland	  och	  Østfold,	  för	  att	  
vidareutveckla	  den	  hållbara	  besöksnäringen	  i	  gränsregionen.	  Viktiga	  delar	  i	  projektet	  är/har	  varit	  att	  
utveckla	  en	  guideutbildning	  kopplad	  till	  gränsregionens	  skyddade	  naturområden	  (se	  
”Guideutbildningar”	  nedan)	  samt	  att	  hitta	  lösningar	  för	  att	  enklare	  kunna	  arbeta	  med	  
gränsöverskridande	  kartor,	  exempelvis	  när	  det	  gäller	  leder.	  

Unionsleden	  –	  I	  ett	  pågående	  interregprojekt	  skapas	  nu	  en	  cykelled	  mellan	  Moss	  i	  Norge	  och	  Karlstad	  
i	  Sverige.	  Leden,	  som	  bedöms	  bli	  central	  för	  attraktionskraften	  och	  utvecklingen	  av	  cykelturismen	  i	  
området,	  kommer	  förmodligen	  att	  bli	  klassad	  som	  en	  nationell	  cykelled.	  För	  närområden	  finns	  bland	  
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annat	  möjligheterna	  att	  koppla	  lokala	  cykelledsnätverk	  till	  leden	  vilket	  skapar	  nya	  
affärsutvecklingsmöjligheter.	  

Fiskelandprojekten	  	  
Utöver	  dessa	  pågående	  projekt	  är	  de	  så	  kallade	  Fiskelandprojekten	  som	  genomfördes	  åren	  2003-‐
2011	  betydelsefulla.	  Interregprojekten	  var	  inriktade	  på	  att	  stegvis,	  via	  lokala	  aktörer,	  från	  grunden	  
bygga	  upp	  en	  sportfisketurism	  i	  de	  geografiska	  områdena	  kring	  Dalslands	  kanals	  sjösystem	  och	  
vassdragene	  i	  Östfold	  och	  Akershus.	  Projekten	  blev	  mycket	  framgångsrika	  och	  har	  resulterat	  i	  ett	  
stort	  utbud	  av	  fiskeprodukter	  som	  idag	  lågt	  räknat	  genererar	  ca	  30	  000	  gästnätter/år,	  nyetableringar	  
av	  sportfiskeföretag,	  arrangemang	  av	  stora	  internationella	  sportfisketävlingar	  mm.	  En	  stor	  mängd	  
kunskaper	  kring	  affärs-‐	  och	  produktutveckling	  finns	  att	  hämta	  från	  projektet.	  

Guideutbildningar	  
Tillgång	  till	  certifierade	  guider	  är	  en	  viktig	  utvecklingsfaktor	  för	  det	  turistiska	  affärs-‐	  och	  
produktutvecklingsarbetet	  i	  gränsregionen.	  Naturbaserade	  produkter	  där	  guidning	  igår	  innebär	  också	  
en	  styrningsmöjlighet	  som	  är	  viktig	  både	  ur	  ett	  kvalitets-‐	  och	  hållbarhetsperspektiv.	  	  

I	  två	  nu	  pågående	  interregprojekt,	  ”Gränslös	  Naturturism	  2015-‐2018”	  och	  ”Gränsen	  som	  attraktion”	  
(se	  projektbeskrivningar	  ovan)	  har	  certifierade	  (Sweguide/Visita)	  guideutbildningar	  genomförts.	  
Utbildningarna	  har	  bedrivits	  gränsöverskridande,	  det	  vill	  säga	  deltagarna	  har	  fått	  en	  områdeskunskap	  
som	  omfattar	  både	  norsk	  och	  svensk	  geografi.	  Detta	  innebär	  att	  de	  kan	  arbeta	  som	  guider	  inom	  sina	  
specialområden	  på	  båda	  sidor	  gränsen	  och	  blir	  tillgångliga	  för	  både	  norska	  och	  svenska	  företag.	  Det	  
betyder	  också	  att	  det	  blir	  betydligt	  enklare	  att	  utveckla	  gränsöverskridande	  produkter	  där	  guidning	  
ingår.	  För	  guiderna	  själva	  innebär	  den	  ”gränslösa	  kompetensen”	  också	  att	  deras	  arbetsmarknad	  bli	  
större	  och	  uppdragen	  sannolikt	  flera.	  Flera	  utbildningar	  är	  planerade.	  I	  ansökt	  projekt	  ska	  givetvis	  
dessa	  viktiga	  produktutvecklingsresurser	  användas.	  	  

	  

4.2	  Samband	  med	  övriga	  insatser	  
Det	  pågår	  flera	  andra	  insatser	  inom	  området	  naturturism	  och	  ledutveckling	  som	  projektparterna	  
avser	  att	  samarbeta	  med.	  "Biking	  Värmland",	  ”Lake	  Vänern	  Grand	  Tour”,	  ”Dalsland	  Bike	  Center”,	  
”Projekt	  Lelångenbanan”	  samt	  ”Samordningsprojekt	  Pilgrimsleder”	  är	  exempel	  på	  sådana	  projekt	  och	  
arbeten.	  Akershus	  fylkeskommune	  har	  också	  beslutat	  om	  en	  cykelstrategi	  som	  stöder	  det	  kommande	  
projektets	  insatser.	  Det	  pågår	  också	  olika	  projekt	  inom	  utveckling	  av	  mat	  som	  blir	  en	  allt	  viktigare	  del	  
av	  reseupplevelsen,	  exempelvis	  Visit	  Värmlands	  projekt	  "Konkurrenskraftig	  besöksnäring	  Värmland"	  
och	  det	  regionale	  utviklingsprosjektet	  ”Mat	  og	  reiseliv	  i	  Osloregionen”.	  Det	  sistnämnda	  er	  et	  
samarbeid	  mellom	  destinasjonene	  i	  Osloregionen	  samt	  fylkesmenn	  og	  fylkeskommuner.	  Nära	  
samverkan	  kommer	  att	  ske	  med	  dessa	  projekt.	  

Innehållet	  i	  projektet	  överensstämmer	  också	  i	  mycket	  stor	  utsträckning	  med	  såväl	  regionala	  som	  
nationella	  reiselivsstrategier.	  Exempelvis	  har	  Sveriges	  regering	  gett	  Tillväxtverket	  uppdraget	  att	  
genomföra	  en	  nationell	  kartläggning	  av	  utvecklingen	  inom	  turism	  och	  rekreationscykling.	  	  

Man	  anger	  ”För	  att	  cykelturismen	  ska	  kunna	  utvecklas	  och	  bli	  attraktiv	  har	  behovet	  av	  fler	  
exportfärdiga	  produkter	  såsom	  resepaket,	  cykelvänliga	  boenden	  och	  researrangörer	  av	  cykelutflykter	  
lyfts	  upp”.	  Vidare	  uttalas	  att	  ”Turism-‐	  och	  rekreationscyklingen	  utvecklas	  positivt	  och	  Sverige	  har	  
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potential	  att	  kunna	  utveckla	  området	  ytterligare.	  Regeringen	  bedömer	  även	  att	  uppdraget	  bidrar	  till	  
att	  skapa	  bättre	  förutsättningar	  för	  en	  långsiktigt	  hållbar	  turism	  som	  bl.a.	  bidrar	  till	  att	  miljömålen	  
kan	  nås.”	  	  

4.3	  Möjligheterna	  
Sammantaget	  kan	  konstateras	  att	  projektområdet	  som	  helhet	  och	  ingående	  regioner	  har	  alla	  
förutsättningar	  för	  att	  utvecklas	  till	  konkurrenskraftiga	  vandrings-‐	  och	  cykeldestinationer.	  I	  området	  
finns	  redan	  en	  bra	  ledstruktur	  och	  i	  flera	  nu	  pågående	  projekt/arbeten	  utvecklas	  inte	  minst	  nya	  
cykelleder.	  Detta	  har	  skapat	  nya	  affärs-‐	  och	  produktutvecklingsmöjligheter.	  	  

Projektets	  intressenter	  har	  genom	  tidigare	  och	  nu	  pågående	  samarbeten	  och	  projekt	  lagt	  en	  mycket	  
god	  grund	  för	  ett	  fortsatt	  gemensamt	  utvecklingsarbete.	  Gränsöverskridande	  strukturer	  och	  nätverk	  
har	  skapats	  och	  en	  gemensam	  syn	  på	  gränsen	  som	  en	  resurs	  och	  en	  mycket	  viktig	  förutsättning	  för	  
optimal	  turismutveckling	  är	  etablerad.	  Vid	  en	  utveckling	  av	  projektområdet	  som	  cykel-‐	  och	  
vandringsdestination	  är	  samverkan	  över	  gränsen	  tydligt	  en	  komponent	  som	  stärker	  områdets	  
konkurrenskraft	  internationellt.	  ”En	  resa	  två	  länder”	  höjer	  attraktiviteten	  för	  områdets	  produkter	  och	  
samverkan	  över	  gränsen	  mellan	  företagen	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  utveckla	  produkterna.	  

Centralt	  i	  denna	  del	  av	  projektet	  blir	  att	  utnyttja	  och	  bygga	  vidare	  på	  de	  resultat,	  kunskaper	  och	  
möjligheter	  som	  tidigare	  och	  nu	  pågående	  regionala	  och	  gränsöverskridande	  projekt	  har	  skapat.	  I	  
projektet	  är	  det	  i	  stor	  omfattning	  befintlig,	  kvalitetssäkrad	  och	  gränsöverskridande	  infrastruktur	  som	  
ska	  utgöra	  basen	  i	  affärs-‐	  och	  produktutvecklingsarbetet.	  

	  

5.	  Bakgrund	  evenemangsturism	  
Utveckling	  av	  evenemang/arrangemang	  är	  idag	  för	  många	  orter	  och	  destinationer	  ett	  allt	  mer	  
prioriterat	  område.	  Evenemang	  anses	  vara	  ett	  strategiskt	  utvecklingsområde	  med	  mycket	  stor	  
potential	  och	  en	  mycket	  viktig	  tillväxtgenerator	  inte	  minst	  för	  turismnäringen.	  Arrangemang	  är	  oftast	  
starka	  reseanledningar	  som	  genererar	  positiva	  ekonomiska	  effekter	  samtidigt	  som	  platserna	  för	  
arrangemangen,	  marknadsförs.	  I	  många	  fall	  har	  arrangemang	  också	  säsongsförlängande	  effekter.	  Det	  
är	  främst	  branschkategorierna	  hotell/logi,	  handel,	  restaurang	  och	  transport/kommunikation	  som	  
upplever	  positiva	  effekter	  av	  olika	  arrangemang.	  Arrangemang	  kan	  sägas	  vara	  en	  typ	  av	  
affärsutvecklingsbar	  infrastruktur,	  med	  skillnaden	  att	  de	  är	  begränsad	  i	  tid	  och	  rum.	  

Sport-‐	  och	  idrottsturismens	  positiva	  utveckling	  är	  extra	  tydlig.	  Intresset	  för	  hälsa	  och	  träning	  har	  ökat	  
markant	  under	  de	  senaste	  åren	  och	  både	  större	  och	  mindre	  sportevenemang,	  exempelvis	  olika	  typer	  
av	  motionslopp,	  attraherar	  allt	  fler	  besökare	  varje	  år.	  Sportturismen	  har	  därför	  kommit	  att	  få	  en	  allt	  
större	  ekonomisk	  betydelse	  för	  besöksnäringen.	  I	  detta	  sammanhang	  finns	  också	  en	  tydlig	  koppling	  
mellan	  så	  kallad	  ledbaserade	  turismen	  och	  idrottsturism.	  Exempelvis	  är	  ofta	  en	  etablerad	  
ledinfrastruktur	  en	  förutsättning	  för	  exempelvis	  ett	  mountainbikelopp	  eller	  en	  löpartävling.	  Genom	  
användandet	  av	  ledinfrastrukturen	  vid	  arrangemang	  marknadsförs	  också	  de	  produkter	  de	  är	  
kopplade	  till,	  i	  ovanstående	  exempelvis	  cykel	  eller	  vandring.	  

En	  annan	  koppling	  är	  förstås	  att	  såväl	  idrottsevenemang	  som	  ledbaserad	  turism	  genererar	  besökare	  
som	  gynnar	  turistnäringen	  och	  målgrupperna	  för	  deltagare	  i	  idrottsevenemang	  och	  de	  som	  väljer	  en	  
aktiv	  semester	  överlappar	  varandra.	   
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Projektområdet	  Akershus,	  Dalsland,	  Hedmark,	  Värmland	  och	  Östfold	  är	  mycket	  ”evenemangstätt”. 
Här	  arrangeras	  allt	  från	  mycket	  stora	  största	  arrangemang,	  såsom	  Svenska	  Rallyt	  och	  Birkebeiner,	  till	  
små	  lokala	  fotbollscuper.	  Gemensamt	  för	  dem	  alla	  är	  att	  de	  på	  något	  sätt	  bidrar	  till	  den	  lokala	  
ekonomin.	  Detta	  innebär	  också	  att	  finns	  många	  olika	  typer	  av	  kunskaper	  och	  kompetenser	  när	  det	  
gäller	  arrangemang/evenemang	  ute	  i	  regionerna.	  Visit	  Östfold	  är	  ett	  bra	  exempel	  på	  en	  organisation	  
som	  specifikt	  arbetat	  med	  effektoptimering	  av	  arrangemang.	  	  	  

Idag	  tas	  dock	  många	  idrottsarrangemang	  för	  givna	  och	  man	  glömmer	  ofta	  den	  effekt	  som	  de	  har	  på	  
den	  lokala	  ekonomin.	  Detta	  gäller	  inte	  minst	  ungdomsarrangemang,	  som	  drar	  många	  besökare	  i	  form	  
av	  både	  deltagare	  och	  anhöriga	  till	  platserna	  för	  arrangemangen.	  Sådana	  evenemang	  kan	  vara	  extra	  
viktigt	  för	  mindre	  kommuner	  och	  orter.	  

Ett	  konkret	  exempel	  som	  visar	  vilken	  ekonomisk	  betydelse	  som	  ett	  mellanstort	  idrottsevenemang	  har	  
för	  arrangören,	  lokalsamhället	  och	  inte	  minst	  turistnäringen,	  är	  fotbollsturneringen	  ”Svennis	  Cup”	  i	  
Torsby.	  2008,	  då	  turneringen	  lockade	  92	  lag,	  gjordes	  en	  undersökning	  som	  visade	  att	  arrangemanget	  
medförde	  ett	  samlat	  direkt	  inflöde	  av	  ekonomiska	  medel	  (bruttointäkter	  som	  i	  huvudsak	  hamnar	  hos	  
arrangören,	  besöksnäringsföretagen	  och	  handeln)	  som	  totalt	  beräknades	  uppgå	  till	  mellan	  4,1	  –	  5,3	  
miljoner	  kronor.	  Utöver	  inflödet	  av	  pengar	  konstaterades	  också	  att	  arrangemanget	  ger	  ett	  stort	  
marknadsföringsvärde	  för	  Torsby	  som	  turistort	  och	  bidrar	  positivt	  till	  hela	  delregionens	  attraktivitet.	  I	  
undersökningen	  fastslogs	  också	  att	  en	  fördjupad	  samverkan	  mellan	  arrangören,	  besöksnäringen,	  
handeln,	  kommunen	  och	  andra	  föreningar	  tydligt	  skulle	  kunna	  lyfta	  arrangemanget	  ytterligare.	  2017	  
deltog	  126	  lag	  i	  turneringen.	  
	  
5.1	  Problem	  &	  utvecklingsmöjligheter	  
Det	  finns	  ett	  generellt	  behov	  av	  att	  förenkla	  för	  de	  som	  arrangerar	  idrottsevenemang	  och	  stärka	  och	  
underlätta	  deras	  kommunikation	  och	  relationer	  med	  det	  offentliga,	  turismnäring	  och	  övrigt	  
näringsliv.	  Den	  bristfälliga	  kommunikationen	  beror	  bland	  annat	  på	  okunskap	  eller	  svårigheter	  att	  
påvisa	  hur	  olika	  arrangemang,	  stora	  eller	  små,	  påverkar	  en	  arrangörsort	  eller	  ett	  arrangörsområde.	  
Verktyg	  för	  ökad	  kunskap	  kring	  effekterna	  av	  evenemang	  och	  hur	  man	  mäter/prognosticerar	  olika	  
typer	  av	  arrangemang	  är	  därför	  ett	  viktigt	  beslutsunderlag	  för	  såväl	  arrangörer	  som	  kommunala	  
beslutsfattare.	  

I	  ett	  gränsregionalt	  perspektiv	  kan	  också	  konstateras	  att	  gränsen	  mellan	  Sverige-‐Norge	  när	  det	  gäller	  
evenemang/arrangeman	  i	  många	  fall	  verkligen	  är	  just	  en	  gräns.	  Mellan	  idrottsförbunden	  på	  regional	  
nivå	  sker	  samverkan	  över	  landsgränsen	  i	  mycket	  liten	  omfattning	  när	  det	  gäller	  sport-‐	  och	  
idrottevenemang.	  	  

Någon	  större	  etablerad	  gränsöverskridande	  samverkan	  mellan	  arrangörer,	  i	  form	  av	  exempelvis	  
kunskapsöverföring,	  eller	  gemensamt	  resursanvändande,	  finns	  heller	  inte	  idag.	  Det	  finns	  heller	  ingen	  
samlad	  information	  över	  vem	  som	  innehar	  olika	  kunskaper	  eller	  var	  olika	  typer	  av	  
evenemangsresurser,	  lokala	  som	  regionala,	  finns.	  Med	  evenemangsresurser	  avses	  allt	  från	  teknik,	  
material/utrustning,	  till	  personal	  och	  volontärer.	  	  

Sverige	  och	  Norge	  skulle	  också	  i	  mycket	  större	  utsträckning	  kunna	  vara	  stora	  marknader	  och	  
upptagningsområden	  för	  varandra	  när	  det	  gäller	  införsäljning	  av	  arrangemang.	  Idag	  arbetar	  de	  flesta	  
mindre	  arrangörerna	  ”på	  sin	  sida	  gränsen”.	  Arrangemang/evenemang	  är	  dessutom	  produkter	  som	  i	  



	   10	  

mycket	  större	  utsträckning	  kan	  ingå	  i	  regionernas	  affärs-‐	  och	  produktutvecklingsarbete	  gentemot	  
utländska	  marknader	  och	  målgrupper.	  	  	  

Genom	  att	  skapa	  lösningar	  på	  de	  problem	  som	  identifierats	  och	  arbeta	  med	  den	  utvecklingspotential	  
och	  de	  utvecklingsmöjligheter	  som	  konstaterats,	  kan	  projektområdet	  och	  ingående	  regioner	  
etableras	  som	  ännu	  starkare	  evenemangsdestinationer.	  	  

Resultaten	  från	  Interregprojektet	  ”Världens	  bästa	  idrottsregion”	  som	  pågick	  åren	  2010-‐2012,	  med	  
Akershus	  Idrettskrets	  och	  Värmlands	  Idrottsförbund	  som	  huvudmän,	  kan	  utgöra	  en	  bra	  grund	  för	  ett	  
framtida	  utvecklingsarbete.	  Projektet	  hade	  som	  målsättning	  att	  utveckla	  breddidrottsarrangemang,	  
rekrytera	  och	  kompetensutveckla	  nya	  idrottsledare	  samt	  att	  testa	  olika	  modeller	  för	  
föreningsutveckling.	  

	  

6.	  Utveckling	  av	  ledbaserad	  turism	  –	  Utgångspunkter	  
Arbetet	  ska	  i	  stor	  omfattning	  utgå	  från	  tidigare	  i	  området	  genomförda	  och	  nu	  pågående	  projekt.	  Ett	  
stort	  fokus	  kommer	  att	  ligga	  på	  efterfrågebaserad	  affärs-‐	  och	  produktutveckling	  kopplad	  till	  
produkterna	  cykel	  och	  vandring,	  men	  även	  projektområdets	  vattenvägar	  är	  uttalat	  en	  infrastruktur	  
som	  ska	  ingå	  i	  affärsutvecklingsarbetet.	  	  

Utifrån	  en	  faktisk	  efterfrågan	  och	  i	  dialog	  med	  olika	  marknader/researrangörer	  och	  lokala	  
företag/leverantörer	  ska	  högkvalitativa,	  attraktiva	  och	  konkurrenskraftiga	  produkter	  tas	  fram.	  	  

Projektet	  ska	  också	  genom	  att	  tillhandahålla	  kunskap	  och	  verktyg	  initiera	  och	  stötta	  andra	  initiativ	  
och	  arbeten	  som	  syftar	  till	  att	  utveckla	  befintliga	  och	  nya	  ledinfrastrukturer	  i	  projektområdet.	  

Det	  är	  i	  stor	  omfattning	  befintlig	  och	  kvalitetssäkrad	  infrastruktur	  som	  ska	  utgöra	  basen	  
affärsutvecklingsarbetet.	  Extra	  stort	  fokus	  ska	  läggas	  på	  gränsöverskridande	  leder.	  

6.1	  Exempel	  gränsöverskridande	  ledinfrastruktur	  
Unionsleden	  –	  I	  ett	  pågående	  interregprojekt	  skapas	  nu	  en	  280	  km	  lång	  cykelled	  mellan	  Moss	  i	  Norge	  
och	  Karlstad	  i	  Sverige.	  Leden,	  som	  går	  genom	  sex	  norska	  och	  fyra	  svenska	  kommuner,	  kommer	  
förmodligen	  att	  bli	  klassad	  som	  en	  nationell	  cykelled.	  För	  närområden	  finns	  bland	  annat	  möjligheten	  
att	  koppla	  lokala	  cykelledsnätverk	  till	  leden.	  Cykelleden	  kommer	  att	  bli	  en	  mycket	  viktig	  del	  av	  
attraktionskraften	  och	  utvecklingen	  av	  cykelturismen	  i	  gränsregionen.	  

Pilgrimsleder	  –	  Etablerade	  Pilgrimsleder	  finns	  i	  alla	  projektregioner	  på	  både	  norsk	  och	  svensk	  sida.	  
Begreppet	  Pilgrimsleder	  är	  ett	  mycket	  etablerat	  ”varumärke”	  och	  därför	  extra	  intressanta	  ur	  ett	  
affärsutvecklingsperspektiv.	  Projektet	  ska	  i	  samverkan	  med	  de	  huvudmän	  och	  intressenter	  som	  idag	  
arbetar	  med	  lederna	  utreda	  och	  föreslå	  hopkopplingar	  av	  befintliga	  pilgrimsleder	  och	  på	  så	  sätt	  
initiera	  nya	  utvecklingsprojekt.	  Projektet	  ska	  inte	  konkret	  arbeta	  med	  infrastruktursatsningar	  utan	  
fokusera	  på	  led-‐	  och	  affärsutvecklingsarbetet.	  	  

Finnskogslederna	  -‐	  En	  24	  mil	  lång	  gränsöverskridande	  vandringsled	  från	  Morokulien	  i	  söder	  till	  norska	  
Trysil	  i	  norr.	  Leden	  är	  uppdelad	  i	  15	  etapper.	  I	  tidigare	  arbeten	  och	  projekt	  har	  det	  i	  första	  hand	  
fokuserats	  på	  att	  iordningställa	  olika	  delar	  av	  leden,	  producera	  kartmaterial	  och	  liknande.	  Leden	  är	  
ett	  utmärkt	  exempel	  på	  en	  gränsöverskridande	  ledinfrastruktur	  med	  stor	  outnyttjad	  
affärsutvecklingspotential.	  
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Flyktingrutterna	  –	  Är	  gränsöverskridande	  stigar	  i	  projektområdet	  som	  under	  andra	  världskriget	  
användes	  som	  flyktvägar	  mellan	  Norge	  och	  Sverige.	  Idag	  har	  en	  del	  av	  stigarna	  utvecklats	  till	  
vandringsleder.	  	  

Dalslands	  kanal/DANO-‐området	  –	  Det	  250	  km	  långa	  sjösystemet	  sträcker	  sig	  från	  Köpmannebro	  vid	  
Vänern	  i	  Dalsland	  till	  sin	  nordligaste	  punkt	  Östervallskog	  i	  Värmland.	  I	  Väster	  passeras	  den	  norska	  
gränsen	  in	  till	  den	  gamla	  omlastningsstationen	  Otteid.	  Båttransportmöjligheter	  finns	  från	  sjön	  Stora	  
Lee	  till	  Halden.	  I	  sjösystemet	  kan	  man	  transportera	  och	  förflytta	  sig	  genom	  vandring,	  cykling,	  kanot,	  
dressin,	  tåg	  och	  båt/kanalbåtar.	  	  

Kring	  kanalen	  finns	  också	  en	  mycket	  stor	  mängd	  boendealternativ	  samt	  restauranger,	  uthyrare,	  
aktiviteter,	  sevärdheter	  mm	  som	  möjliggör	  utveckling	  av	  högkvalitativa	  och	  attraktiva	  produkter	  för	  
både	  inhemsk	  och	  internationell	  marknad.	  Ett	  unikt	  system	  av	  kanotlägerplatser	  i	  det	  så	  kallade	  
DANO-‐området	  förstärker	  denna	  potential	  ytterligare.	  	  

Andra	  ur	  ett	  besöksnäringsperspektiv	  viktiga	  gränsnära	  vattenvägar	  i	  projektområdet	  är	  
Skandinaviens	  längsta	  sammanhängande	  vattendrag	  Glomma	  samt	  Haldenvassdraget	  och	  Klarälven.	  
	  

7.	  Arbetspaket	  1	  -‐‑	  Ledutveckling	  
Ett	  antal	  arbeten/delaktiviteter	  ska	  genomföras	  med	  syftet	  att	  lägga	  grunden	  för	  en	  optimering	  av	  
projektets	  affärs-‐	  och	  produktutvecklingsarbete.	  

Delaktivitet	  1.1	  -‐	  Standarder/Kvalitetskriterier	  

innefattar	  att	  utreda,	  utveckla	  och	  kommunicera	  gemensamma	  standarder/kvalitetskriterier	  för	  
vandrings-‐	  och	  cykel	  utifrån	  kriterierna	  huvudmannaskap,	  ledinnehåll,	  drift/skötsel	  och	  system	  för	  
information/presentation.	  Arbetet	  ska	  utgå	  från	  tidigare	  projektresultat	  och	  befintliga	  standarder.	  
Syftet	  är	  att	  långsiktigt	  och	  hållbart	  säkerställa	  att	  den	  infrastruktur	  som	  ska	  ingå	  i	  
produktutvecklingsarbetet	  så	  att	  den	  i	  alla	  delar	  svarar	  upp	  mot	  olika	  marknadskrav.	  	  

Resultatmål: 
En	  fastställd	  kvalitetsstandard	  för	  ledinfrastrukturer	  i	  projektområdet	  som	  grund	  för	  
affärsutvecklingsarbetet.	  
	  	  
Effektmål: 
Skapar	  en	  långsiktig	  kvalitetssäkring	  av	  projektområdets	  ledinfrastruktur.	  	  

Delaktivitet	  1.2	  –	  Kartläggning	  och	  sammanställning.	  

Innefattar	  en	  kartläggning	  och	  sammanställning	  av	  kvalitetssäkrad	  ledinfrastruktur,	  kringliggande	  
produktutbud	  och	  andra	  produktförutsättningar.	  Förutom	  vandrings-‐,	  cykel-‐	  och	  vattenleder	  ingår	  
här	  även	  boenden,	  mat,	  kulturutbud,	  sevärdheter,	  aktiviteter,	  servicetjänster	  och	  liknande.	  Minst	  5	  
ledinfrastrukturer,	  i	  första	  hand	  gränsöverskridande,	  ska	  inventerats	  utifrån	  aspekterna	  
kvalitetssäkring	  och	  produktförutsättningar.	  
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Resultatmål:	  	  
En	  förteckning	  över	  ledinfrastrukturer,	  produktförutsättningar	  och	  företag/intressenter	  är	  framtaget	  
som	  underlag	  för	  affärsutvecklingsarbetet.	  

Effektmål: 
En	  långsiktig	  kvalitetssäkring	  av	  projektområdets	  produktutbud.	  

Delaktivitet	  1.3	  -‐	  Identifiering	  av	  ”missing	  links”.	  	  
Att	  undersöka	  hur	  man	  kan	  knyta	  ihop	  olika	  leder/infrastrukturer	  i	  syfte	  att	  göra	  dem	  mer	  attraktiva	  
och	  därmed	  också	  förstärka	  affärsmöjligheterna.	  Arbetet	  ska	  ge	  underlag	  och	  kunskaper	  som	  initierar	  
nya	  utvecklingsprojekt	  med	  andra	  externa	  medel	  för	  infrastruktur.	  Projektet	  ska	  alltså	  inte	  konkret	  
arbeta	  med	  infrastruktursatsningar	  utan	  fokusera	  på	  led-‐	  och	  affärsutvecklingsarbetet.	  I	  Norge	  kan	  
kommuner	  og	  organisasjoner	  blant	  annet	  søke	  om	  spillemidler	  til	  50%	  finansiering	  av	  tilrettelegging,	  
skilting	  og	  merking	  av	  stier	  og	  turveier.	  	  

Resultatmål:	  	  
Förslag	  på	  hopkoppling	  av	  minst	  4	  ledinfrastrukturer	  i	  projektområdet.	  2	  nya	  infrastrukturprojekt	  
med	  andra	  huvudmän	  och	  nya	  externa	  medel	  har	  startat	  upp.	  	  

Effektmål:	  
En	  större	  och	  attraktivare	  ledinfrastruktur	  som	  långsiktigt	  stärker	  projektområdet	  som	  destination	  
för	  ledbaserad	  turism	  har	  utvecklats.	  

	  

8.	  Arbetspaket	  2	  –	  Affärs-‐‑	  och	  produktutveckling	  
Delaktivitet	  2.1	  -‐	  Arbete	  med	  utveckling	  av	  ”cykelvänligt	  boende”	  	  
Boenden	  som	  är	  anpassade	  för	  cykelgäster	  är	  viktigt	  längs	  en	  cykelled.	  Utrusning	  för	  service	  &	  
reparation,	  cykeltvätt,	  laddningsmöjligheter	  för	  elcyklar,	  möjligheten	  att	  tvätta	  och	  torka	  kläder,	  
service	  i	  form	  av	  bagagetransporter	  och	  matpaket,	  cykeluthyrning	  (även	  ”envägsuthyrning”)	  är	  
exempel	  på	  viktiga	  funktioner	  som	  ska	  kopplas	  till	  sådana	  boenden.	  Arbetet	  ska	  utgå	  från	  befintliga	  
standarder	  framtagna	  i	  tidigare	  projekt	  och	  i	  andra	  cykeldestinationer	  och	  resultera	  i	  en	  
manual/checklista	  för	  cykelvänligt	  boende	  som	  ska	  kommuniceras	  mot	  boendeanläggningar	  och	  
andra	  intressenter.	  	  Även	  rådgivande	  verksamhet	  kopplad	  till	  ”cykelturistisk	  kompetens”	  ska	  ingå	  i	  
projektarbetet.	  	  

Resultatmål:	  En	  fastställd	  kvalitetsstandard	  för	  cykelvänligt	  boende	  i	  projektområdet	  som	  grund	  för	  
affärsutvecklingsarbetet,	  som	  också	  implementerats	  hos	  deltagande	  boendeanläggningar. 

Effektmål:	  	  
En	  långsiktig	  kvalitetssäkring	  av	  projektområdet	  som	  cykeldestination.	  

Delaktivitet	  2.2	  -‐	  Affärs-‐	  och	  produktutveckling.	  	  
Denna	  del	  av	  projektet	  är	  det	  viktigaste	  arbetsområdet	  för	  att	  nå	  projektets	  övergripande	  
målsättning.	  Genom	  ett	  strukturerat	  affärs-‐	  och	  produktutvecklingsarbete	  i	  samverkan	  med	  
researrangörer	  ska	  ett	  konkurrenskraftigt	  produktutbud	  och	  effektiva	  försäljningskanaler	  skapas.	  Ett	  
mål	  är	  också	  att	  öka	  andelen	  internationellt	  konkurrenskraftiga	  företag	  som	  arbetar	  med	  hållbar	  
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ledbaserad	  turism	  i	  projektområdet.	  Arbetet	  beskrivs	  mer	  detaljerat	  under	  rubriken	  ”Om	  projektets	  
affärs-‐	  och	  produktutvecklingsarbete”	  

	  
Resultatmål:	  45	  nya	  produkter	  som	  involverar	  40	  företag	  har	  tagits	  fram	  och	  börjat	  säljas	  på	  olika	  
marknader.	  5	  olika	  testresor	  har	  genomförts.	  
	  	  
Effektmål:	  Projektområdets	  turismnäring	  stärks	  långsiktigt	  och	  företagen	  ges	  möjlighet	  att	  växa	  på	  
såväl	  nationella	  marknader	  som	  olika	  exportmarknader.	  Långsiktiga	  affärsrelationer	  mellan	  lokala	  
företag	  och	  internationella	  researrangörer	  är	  etablerade.	  Deltagande	  regioner	  är	  stärkta	  som	  
attraktiva,	  sammanhållna	  och	  konkurrenskraftiga	  turistdestinationer.	  Det	  gränsöverskridande	  
samarbetet	  och	  affärerna	  mellan	  turismföretagen	  är	  etablerat.	  

Delaktivitet	  2.3	  -‐	  Kunskaps-‐	  och	  kompetensinsatser	  –	  företagsutveckling	  export	  
I	  syfte	  att	  stötta	  turistföretagens	  utveckling	  och	  växtkraft	  planeras	  olika	  utbildningsinsatser	  inom	  
ramen	  för	  projektet.	  De	  små	  turistföretagen	  har	  oftast	  begränsade	  resurser	  -‐	  både	  ekonomiskt	  och	  
personellt	  –	  varför	  det	  är	  oerhört	  viktigt	  för	  dem	  att	  verkligen	  satsa	  sina	  resurser	  på	  ”rätt	  saker”,	  
exempelvis	  rätt	  produkt/tjänst,	  rätt	  marknad	  och	  de	  rätta	  marknadsföringskanalerna.	  Utbildningarna	  
ska	  ge	  deltagarna	  vägledning	  i	  dessa	  frågor.	  Minst	  10	  kurser	  och	  seminarier	  med	  inriktning	  mot	  
exportkunskap	  samt	  användande	  och	  utnyttjande	  av	  informations-‐	  och	  säljplattformar	  och	  sociala	  
medier	  ska	  genomföras.	  

Resultatmål:	  50	  företag/80	  personer	  har	  genom	  10	  kurser/seminarier	  ökat	  sin	  kunskap	  och	  
kompetens	  kring	  exportarbete,	  nyttjande	  av	  informations-‐	  och	  säljplattformar	  och	  sociala	  medier.	  

Effektmål:	  Mer	  kompetenta	  och	  därmed	  mer	  konkurrenskraftiga	  entreprenörer.	  Nya	  
gränsöverskridande	  företagsnätverk.	  	  

Delaktivitet	  2.4	  -‐	  Digitala	  kommunikationsverktyg	  –	  marknadskommunikation	  	  
I	  aktiviteten	  ingår	  utvärdering	  av	  befintliga	  marknadsförings-‐	  och	  säljplattformar	  för	  ledbaserad	  
turism.	  Utvecklingen	  av	  nya	  digitala	  lösningar	  för	  informationssökning,	  marknadsföring,	  försäljning	  
och	  bokning	  av	  produkter	  och	  resor	  går	  allt	  fortare.	  Det	  skapas	  kontinuerligt	  nya	  möjligheter	  och	  
strategiska	  samarbeten	  utvecklas	  mellan	  branschens	  dominerande	  aktörer.	  Användandet	  av	  dessa	  
plattformar	  blir	  allt	  mer	  avgörande	  för	  produkters	  framgång	  på	  olika	  marknader.	  Syftet	  med	  arbetet	  
är	  att	  identifiera	  och	  presentera	  turistföretagen	  de	  bästa	  lösningarna	  när	  det	  gäller	  digitala	  
kommunikationsverktyg	  så	  att	  man	  kan	  optimera	  sin	  marknadskommunikation	  gentemot	  olika	  
marknader	  och	  målgrupper.	  Arbete	  innefattar	  även	  anpassning	  av	  företagens	  och	  
turistorganisationernas	  egna	  webbsystem.	  Projektet	  ska	  alltså	  inte	  utveckla	  egna	  boknings-‐	  och	  
försäljningslösningar	  utan	  identifiera	  vilka	  lösningar	  som	  bäst	  passar	  regionernas	  företag	  och	  de	  
produkter	  som	  utvecklas	  i	  projektet.	  	  

Resultatmål:	  Minst	  25	  företag	  har	  35	  produkter	  exponerade	  på	  nationella	  och	  internationella	  
marknader	  genom	  de	  kommunikationsverktyg/marknadskanaler	  som	  identifierats.	  Vilka	  marknader	  
som	  nås	  beror	  främst	  på	  vilken	  typ	  av	  produkter	  och	  vilka	  målgrupper	  det	  arbetas	  med.	  Via	  en	  
hotellplattform	  nås	  exempelvis	  hela	  världen	  medan	  en	  nationell	  marknadskanal	  för	  cykelprodukter	  
har	  en	  mer	  begränsad	  räckvidd.	  
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Effektmål:	  Väl	  fungerande	  marknadskommunikation	  som	  leder	  till	  långsiktigt	  ökad	  försäljning	  och	  
stärkt	  konkurrenskraft	  hos	  företagen.	  

Delaktivitet	  2.5	  -‐	  Marknadsaktiviteter,	  information	  och	  säljstöd	  
Aktiviteten	  innefattar	  medverkan	  på	  minst	  6	  mässor,	  workshops,	  seminarier	  och	  liknande	  samt	  
genomförande	  av	  minst	  10	  test-‐	  och	  visningsresor	  i	  syfte	  att	  marknadsföra	  destinationer,	  produkter	  
och	  företag.	  Produktion	  av	  olika	  typer	  av	  informations-‐	  och	  säljstödsmaterial	  för	  att	  delta	  i	  
aktiviteterna	  ovan	  samt	  material	  för	  att	  stödja	  olika	  utvecklingsprocesser	  och	  anpassningar	  av	  
ledinfrastrukturer	  ingår	  i	  aktiviteten.	  	  

Resultatmål:	  Projektets	  affärsutvecklare	  och	  marknadskoordinator	  har	  i	  samverkan	  med	  lokala	  
leverantörer	  upparbetat	  kontakter	  med	  minst	  10	  nya	  researangörer.	  Kännedomen	  om	  
projektområdets	  produktutbud	  har	  ökat.	  Bygd	  opp	  markeds-‐/turoperatörkunskapen	  og	  kontakten	  i	  
alle	  de	  deltagende	  turistorganisasjonene.	  

Effektmål:	  Projektområdet	  är	  mer	  etablerat	  som	  en	  gränsöverskridande	  destination	  för	  ledbaserad	  
turism.	  De	  lokale	  turistorganisasjonene	  har	  kompetanse	  og	  verktöy	  for	  å	  videreföre	  salgsdialog	  og	  
kontakt	  med	  turoperatörene.	  

	  

9.	  Arbetspaket	  3	  –	  Evenemangsutveckling	  –	  arbetspaket	  och	  
projektaktiviteter	  
Denna	  del	  av	  projektet	  har	  som	  målsättning	  att	  övergripande	  stärka	  samverkan	  mellan	  arrangörer,	  
besöksnäring,	  och	  offentliga	  aktörer	  i	  syfte	  att	  skapa	  fler	  och	  mer	  attraktiva	  
evenemang/arrangemang	  i	  projektområdet.	  Med	  fler	  och	  bättre	  evenemang	  ökar	  volymen	  besökare,	  
turistföretagen	  stärks	  och	  de	  turistekonomiska	  effekterna	  ökar.	  

I	  projektet	  kommer	  arbetet	  med	  evenemangsutvecklingen	  att	  ske	  i	  samverkan	  med	  kommuner,	  
företag,	  regionala	  idrottsförbund,	  föreningslivet,	  regionala	  turismorganisationer	  och	  
fylkeskommuner.	  	  

Delaktivitet	  3.1	  -‐	  Inventering	  och	  samordning	  av	  evenemangsresurser	  	  
Evenemangsresurser	  i	  projektområdet,	  exempelvis	  teknik,	  material/utrustning,	  personal,	  volontärer	  
och	  liknande	  som	  finns	  hos	  kommuner	  och	  större	  evenemangsarrangörer	  ska	  inventeras	  och	  på	  olika	  
sätt	  tillgängliggöras	  för	  projektets	  intressenter.	  	  Mycket	  goda	  kunskaper	  när	  det	  gäller	  evenemang	  
och	  idrottsarrangemang	  finns	  hos	  olika	  aktörer	  i	  projektområdet.	  Olika	  kompetensbärare	  ska	  
identifieras.	  Olika	  aktiviteter	  för	  erfarenhetsutbyte	  och	  kompetensspridning	  ska	  genomföras	  i	  form	  
av	  minst	  2	  seminarier,	  workshops	  med	  25	  deltagare/12	  organisationer	  per	  tillfälle.	  	  

Resultatmål:	  En	  förteckning	  över	  evenemangsresurser	  är	  framtagen.	  50	  deltagande	  
evenemangsintressenter	  på	  de	  2	  seminarier/workshops	  som	  arrangerats	  har	  fått	  en	  större	  
kompetens	  och	  ett	  utökat	  nätverk.	  	  

Effektmål:	  Mer	  kompetenta	  evenemangsarrangörer	  och	  ett	  mer	  effektivt	  nyttjande	  av	  
projektområdets	  evenemangsresurser.	  Detta	  leder	  till	  fler	  och	  mer	  lönsamma	  och	  konkurrenskraftiga	  
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evenemang	  som	  i	  sin	  tur	  stärker	  besöksnäringens	  företag.	  Projektområdet	  stärks	  långsiktigt	  som	  en	  
evenemangsdestination.	  

Delaktivitet	  3.2	  -‐	  Arbeta	  med	  begreppet	  ”En	  bra	  eventkommun	  –	  vad	  krävs?”	  	  
Utgångspunkten	  är	  idrottens	  och	  besöksnäringens	  gemensamma	  strategier	  för	  hur	  man	  i	  framtiden	  
ska	  få	  möjlighet	  att	  arrangera	  fler	  internationella	  idrottsevenemang.	  Dessa	  ska	  i	  projektet	  anpassas	  
till	  mindre	  geografier	  och	  idrottarrangemang	  och	  resultera	  i	  ett	  system/en	  arbetsmetodik	  för	  
optimering	  av	  arrangemangseffekter	  som	  också	  i	  olika	  delar	  ska	  testas	  skarpt	  i	  samverkan	  med	  olika	  
arrangörer.	  	  

I	  projektet	  ska	  olika	  metoder/verktyg	  för	  att	  kalkylera	  och	  utvärdera	  evenemang	  undersökas.	  Målet	  
är	  att	  hitta	  ett	  gemensamt	  verktyg	  som	  i	  framtiden	  kan	  användas	  i	  hela	  projektområdet.	  Ett	  sådant	  
verktyg	  kommer	  att	  bidra	  till	  bättre	  beslutsunderlag	  för	  alla	  inblandade	  när	  det	  gäller	  planering,	  
finansiering,	  genomförande	  och	  utvärdering	  av	  olika	  arrangemang.	  I	  detta	  arbete	  kommer	  projektet	  
bland	  annat	  att	  använda	  det	  verktyg	  som	  är	  framtaget	  av	  Svenska	  Riksidrottsförbundet.	  De	  har	  
kommit	  långt	  med	  att	  utveckla	  utvärderings-‐	  och	  prognosverktyg	  samt	  har	  även	  riktlinjer	  för	  hur	  man	  
kan	  arrangera	  hållbara	  idrottsevenemang.	  Minst	  2	  seminarier/workshops	  med	  25	  deltagare/10	  
organisationer	  per	  tillfälle	  för	  resultatspridning	  och	  förankring	  ska	  genomföras. 

Resultatmål:	  Manualer	  och	  verktyg	  för	  hållbara	  evenemang	  är	  framtagna,	  kända	  och	  etablerade	  i	  
projektområdet.	  50	  deltagande	  evenemangsintressenter	  på	  de	  två	  seminarier/workshops	  som	  
arrangerats	  har	  fått	  en	  större	  kompetens	  och	  ett	  utökat	  nätverk.	  

Effektmål:	  Mer	  kompetenta	  evenemangsarrangörer.	  Ökad	  kunskap	  hos	  kommuner	  och	  arrangörer	  
om	  vilka	  positiva	  effekter	  arrangemang	  kan	  ha	  för	  lokalekonomi	  och	  besöksnäring,	  samt	  bättre	  
beslutsunderlag	  för	  arrangemangsprioritering.	  

Delaktivitet	  3.3	  -‐	  Gränsöverskridande	  arrangemangssamverkan 

En	  tydlig	  gränsregional	  nytta	  är	  att	  det	  finns	  potential	  för	  projektområdet	  att	  utgöra	  en	  större	  
gemensam	  marknad	  för	  både	  deltagare	  och	  publik	  på	  arrangemang.	  Projektet	  ska	  initiera	  
gränsregional	  samverkan	  mellan	  evenemangsarrangörer	  inom	  områdena	  marknadsföring	  och	  
gränsöverskridande	  evenemangsutveckling.	  Inom	  ramen	  för	  det	  marknadsstyrda	  
affärsutvecklingsarbetet	  ska	  produkter	  som	  har	  inriktningen	  motionsarrangemang,	  träningsläger,	  
fotbollscuper	  och	  liknande	  tas	  fram	  och	  kommuniceras	  mot	  såväl	  inhemska	  som	  internationella	  
marknader.	  2	  workshops	  med	  minst	  12	  deltagare	  ska	  genomföras.	  

Resultatmål:	  Minst	  3	  gränsöverskridande	  samarbeten	  mellan	  evenemang	  ska	  ha	  startat.	  Minst	  15	  
produkter	  med	  inriktningen	  motionsarrangemang,	  träningsläger,	  fotbollscuper	  eller	  liknande	  	  
har	  tagits	  fram	  och	  kommunicerats	  mot	  såväl	  inhemska	  som	  internationella	  marknader.	  Minst	  12	  
personer/6	  organisationer	  har	  deltagit	  i	  workshops	  kring	  arrangemangsamverkan	  och	  stärkt	  sin	  
kompetens	  och	  utvidgat	  sina	  gränsöverskridande	  nätverk.	  	  

Effektmål:	  Deltagande	  arrangemang	  har	  en	  större	  gränsöverskridande	  marknad	  när	  det	  gäller	  både	  
deltagare	  och	  publik.	  Bestående	  gränsöverskridande	  samarbeten	  har	  etablerats.	  

Delaktivitet	  3.4	  -‐	  Initiera	  och	  medarrangera	  gränsöverskridande	  trailrunningevent	  	  
Genom	  interregprojektet	  ”Gränslös	  Naturturism”	  har	  flera	  kontakter	  etablerats	  med	  nationella	  och	  
internationella	  rese-‐	  och	  tävlingsarrangörer	  som	  arbetar	  med	  trailrunningprodukter.	  Testresor	  har	  



	   16	  

genomförts	  och	  produkter	  har	  börjat	  säljas.	  I	  ansökt	  projekt	  planeras	  att	  i	  samarbete	  med	  dessa	  
intressenter	  initiera	  och	  stötta	  ett	  större	  gränsöverskridande	  250-‐300	  km	  långt	  så	  kallat	  ultratrail-‐
lopp,	  som	  ska	  gå	  genom	  alla	  regioner	  i	  projektområdet.	  Projektet	  ska	  bidra	  med	  kunskap	  om	  
ledinfrastrukturer,	  lokala	  medarrangörer,	  evenemangsresurser,	  boende	  och	  andra	  
arrangemangsförutsättningar.	  Besöksnäringsprodukter	  med	  arrangemanget	  som	  reseanledning	  
kommer	  att	  utvecklas/marknadsföras	  och	  projektresultat/verktyg	  testas	  i	  skarpt	  läge.	  

Resultatmål:	  Minst	  5	  (1	  per	  deltagande	  region)	  lokala	  arrangörer	  har	  i	  samverkan	  med	  
huvudarrangören	  genomfört	  ultra-‐trailloppet.	  Ett	  gränsöverskridande	  nätverk	  och	  samarbete	  har	  
etablerats.	  5	  produkter	  kopplade	  till	  arrangemanget	  har	  utvecklats.	  	  

Effektmål:	  Evenemanget	  har	  permanentats	  och	  bidrar	  till	  att	  marknadsföra	  hela	  projektområdet	  som	  
en	  destination	  för	  naturbaserad	  turism.	  

	  

10.	  Arbetspaket	  4	  –	  Projektledning	  och	  projektorganisation	  
Projektets	  huvudmän/ägare	  i	  Norge	  är	  VisitOsloRegion	  och	  i	  Sverige	  Visit	  Värmland	  Ekonomisk	  
Förening.	  Ägarna	  ska	  tillsammans	  ansvara	  för	  projektets	  genomförande.	  	  

På	  svensk	  sida	  kommer	  projektet	  att	  ledas	  av	  heltidsanställd	  projektledare	  som	  också	  ska	  fungera	  
som	  övergripande	  projektledare	  med	  ansvar	  för	  den	  gränsöverskridande	  synkroniseringen.	  På	  norsk	  
sida	  och	  för	  Dalslands	  del	  kommer	  en	  projektledare	  respektive	  verksamhetsansvarig	  att	  anställas	  på	  
50	  %.	  I	  samtliga	  tre	  tjänster	  kommer	  också	  att	  ingå	  affärs-‐	  och	  produktutvecklingsarbete.	  

Representanter	  för	  projektregionernas	  turismorganisationer	  och	  finansiärer	  kommer	  att	  tillsammans	  
med	  representanter	  från	  Syklistenes	  Landsforening	  och	  Värmlands/Västra	  Götalands	  Idrottsförbund	  
utgöra	  projektets	  styrgrupp.	  Styrgruppens	  roll	  är	  att	  se	  till	  att	  projektets	  övergripande	  ramar	  hålls	  
och	  att	  aktiviteterna	  som	  genomförs	  resulterar	  i	  måluppfyllelse.	  Styrgruppen	  ska	  också	  allmänt	  vara	  
ett	  stöd	  för	  projektledningen.	  	  

Utöver	  detta	  kommer	  arbets-‐	  och	  referensgrupper	  att	  kopplas	  till	  projektets	  olika	  delar.	  Här	  kommer	  
även	  representanter	  från	  besöksnäring,	  föreningsliv	  och	  ledinfrastrukturers	  huvudmän	  att	  ingå.	  Vilka	  
som	  ska	  medverka	  i	  de	  olika	  referensgrupperna	  bestäms	  när	  verksamheterna	  startat	  upp.	  

Ekonomi-‐	  och	  administrationstjänster	  kommer	  att	  finnas	  på	  båda	  sidor	  gränsen	  motsvarande	  20%	  
tjänst	  i	  Sverige	  och	  15%	  tjänst	  i	  Norge.	  Projektet	  kommer	  att	  vara	  en	  egen	  resultatenhet	  i	  
projektägarnas	  bokföring.	  Ekonomiuppföljning	  kommer	  att	  minst	  varannan	  månad	  i	  samband	  med	  
styrgruppsmöten.	  All	  upphandling	  av	  varor	  och	  tjänster	  kopplade	  till	  projektet	  kommer	  att	  ske	  inom	  
ramen	  för	  lagen	  om	  offentlig	  upphandling	  och	  övriga	  tillämpliga	  lagrum.	  

En	  viktig	  erfarenhet	  från	  en	  del	  tidigare	  projekt	  är	  betydelsen	  av	  att	  ha	  tillräckligt	  med	  
personalresurser.	  I	  ansökt	  projekt	  har	  därför	  personalresurser	  prioriterats.	  Tjänster	  och	  
personalresurser	  kommer	  i	  stor	  omfattning	  att	  delas	  mellan	  ingående	  projektregioner	  och	  arbeta	  
gränsöverskridande.	  Samtliga	  resurser/personer	  på	  svensk	  sida	  kommer	  att	  anställas	  av	  Visit	  
Värmland.	  
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Personalresurser	   	   	   Tjänstegrad	   	  

Övergripande	  projektledare/affärsutvecklare	  (Sve)	   100%	   	  	  	  	  

Projektledare/affärsutvecklare	  (Nor)	   	  	  	  	  	  	   	  50%	   	  	  	  	  

Verksamhetsansvarig	  Dalsland/affärsutvecklare	  (Sve)	  	   50%	   	  	  	  

Affärsutvecklare	  +	  idrott/evenemang	  (Nor)	   	  	  	  	  	  	   	  40%	   	  	  	  	  	  	  

Affärs	  &	  produktutvecklare	  (Sve)	   	   100%	   	  	  	  	  

Marknadskoordinator	  (Sve)	  	   	   	  	  	  	  	  	   50%	   	  	  	  	  	  	  

Ansvarig	  idrott	  &	  arrangemang	  (Sve)	   	  	  	  	  	  	   20%	   	  	  	  	  	  	  

Ledutvecklare	  (Nor)	   	   	   45%	   	  	  	  	  

Kommunikationsansvarig	  (Sve)	   	   50%	   	  	  	  	  	  	  

Ekonomi	  &	  administration	  (Sve)	   	   20%	  

Ekonomi	  &	  administration	  (Nor)	   	   15%	   	  

	  

11.	  Arbetspaket	  5	  –	  Intern	  och	  extern	  kommunikation	  
Intern	  och	  extern	  kommunikation	  mot	  olika	  målgrupper	  kommer	  genomgående	  att	  vara	  en	  
nyckelaktivitet	  i	  projektet.	  Kommunikationsplaner	  kommer	  att	  arbetas	  fram	  i	  samband	  med	  
projektuppstarten.	  Arbetet	  ska	  öka	  förutsättningarna	  för	  att	  projektet	  kan	  genomföras	  enligt	  plan	  
och	  nå	  sina	  mål.	  

11.1	  Exempel	  på	  målgrupper	  och	  intressenter	  för	  kommunikation	  
Projektets	  personal	  
Projektpartners	  
Finansiärer 
Deltagande	  turistföretag/turistorganisationer	  
Evenemangsarrangörer/föreningar 
Press/media	  
Researrangörer 
Konsumentmarknader 
Regioner	  och	  kommuner	  

11.2	  Exempel	  på	  kommunikationskanaler	  
Information	  via	  projektintressenters	  hemsidor	  
Digitala	  nyhetsbrev	  
Informationsmöten	  enskilda	  och	  i	  grupp 

Pressinformation 

Seminarier,	  workshops,	  mässor	  och	  liknande 
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Referens-‐,	  arbetsgrupp-‐	  och	  styrelsemöten 

Tryckt	  material	  

	  

12.	  Arbetspaket	  6	  –	  Uppföljningsarbete	  och	  utvärdering	  
Utvärdering	  och	  uppföljningsarbete.	   
All	  projektverksamhet	  kommer	  att	  utvärderas	  genom	  mätning	  av	  de	  faktiska	  tal/volymer	  som	  angetts	  
i	  målsättningarna.	  Därutöver	  kommer	  deltagande	  företag/organisationer	  att	  intervjuas	  om	  hur	  man	  
upplevt	  sitt	  deltagande	  i	  projektet	  och	  om	  vilka	  olika	  mervärden	  deltagandet	  gett.	  En	  
sammanställning	  av	  detta	  kommer	  att	  ingå	  i	  projektets	  slutredovisning. 
Eftersom	  projektet	  beräknas	  få	  en	  omslutning	  över	  1	  500	  000	  euro	  så	  kommer	  det	  också	  att	  
utvärderas	  av	  en	  extern	  utvärderare.	  Denne	  kommer	  att	  upphandlas	  så	  tidigt	  som	  möjligt	  i	  enlighet	  
med	  LoU	  och	  följa	  projektet.	  Detta	  för	  att	  möjliggöra	  kontinuerligt	  lärande	  och	  anpassning	  av	  
projektets	  genomförande	  avseende	  exempelvis	  projektlogik	  och	  nyckelaktiviteter.	  Syftet	  med	  detta	  
är	  att	  på	  bästa	  sätt	  nå	  projektets	  målsättningar.	  
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13.	  Tid	  och	  aktivitetsplan	  
Tid	  och	  aktivitetsplan	  
Aktivitet	   Arbetspaket	  

/delaktivitet	  
Startdatum	   Slutdatum	  

Ledutveckling	   AP	  1	   2019-‐01-‐01	   2021-‐12-‐31	  
Standarder/kvalitetskriterier	   DA	  1.1	   2019-‐01-‐01	   2019-‐12-‐31	  
Kartläggning	  och	  sammanställning	  av	  
kvalitetssäkrad	  ledinfrastruktur,	  
kringliggande	  produktutbud	  och	  andra	  
produktförutsättningar	  

DA	  1.2	   2019-‐01-‐01	   2021-‐02-‐27	  

Identifiering	  av	  missing	  links	   DA	  1.3	   2019-‐01-‐01	   2021-‐05-‐31	  
Affärs-‐	  och	  produktutveckling	   AP	  2	   2019-‐01-‐01	   2021-‐12-‐31	  
Utveckling	  av	  cykelvänligt	  boende	   DA	  2.1	   2019-‐01-‐01	   2019-‐12-‐31	  
Affärs-‐	  och	  produktutveckling	   DA	  2.2	   2019-‐01-‐01	   2021-‐12-‐31	  
Kunskaps-‐	  och	  kompetensinsatser	  
företagsutveckling	  export	  

DA	  2.3	   2019-‐09-‐01	   2021-‐10-‐31	  

Digitala	  kommunikationsverktyg	  
marknadskommunikation	  

DA	  2.4	   2019-‐05-‐01	   2021-‐05-‐31	  

Marknadsaktiviteter,	  information	  och	  
säljstöd	  

DA	  2.5	   2019-‐05-‐01	   2021-‐10-‐31	  

Evenemangsutveckling	   AP	  3	   2019-‐01-‐01	   2021-‐10-‐31	  
Inventering	  och	  samordning	  av	  
evenemangsresurser,	  kunskaps	  och	  
kompetensutbyte	  

DA	  3.1	   2019-‐05-‐01	   2021-‐10-‐31	  

Arbeta	  med	  begreppet	  ”en	  bra	  
eventkommun,	  vad	  krävs?”.	  Verktyg	  för	  
planering	  och	  utvärdering	  av	  evenemang.	  

DA	  3.2	   2019-‐09-‐01	   2021-‐10-‐31	  

Gränsöverskridande	  
arrangemangssamverkan	  

DA	  3.3	   2019-‐09-‐01	   2021-‐10-‐31	  

Initiera	  och	  medarrangera	  ett	  
gränsöverskridande	  trailrunningevent	  

DA	  3.4	   2019-‐03-‐01	   2021-‐10-‐31	  

Projektledning	   AP	  4	   2019-‐01-‐01	   2021-‐12-‐31	  
Kommunikation	   AP	  5	   2019-‐01-‐01	   2021-‐12-‐31	  
Utvärdering	  och	  uppföljningsarbete	   AP	  6	   2019-‐06-‐01	   2021-‐12-‐31	  

 

14.	  Om	  projektets	  affärs-‐‑	  och	  produktutvecklingsarbete	  	  
Utgångspunkten	  för	  projektets	  affärs-‐	  och	  produktutvecklingsarbete	  är	  att	  det	  ska	  bedrivas	  
strukturerat,	  ha	  en	  kommersiell	  grund	  och	  utgå	  från	  olika	  marknaders	  behov	  och	  önskemål,	  det	  vill	  
säga	  en	  konkret	  marknadsstyrd	  efterfrågan.	  Genom	  ett	  nära	  samarbete	  med	  utländska	  
researrangörer	  ska	  produkter	  utvecklas	  mot	  en	  specifik	  marknadskanal	  vilket	  gör	  att	  produkt,	  
marknadsintroduktion	  och	  försäljningskanal	  utvecklas	  samtidigt.	  
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Likartade	  arbetsmodeller	  för	  exportinriktad	  affärsutveckling	  har	  utvecklats	  inom	  ramen	  för	  de	  båda	  
interregprojekten	  ”IDA”	  och	  ”Gränslös	  Naturturism”.	  Modellerna	  beskriver	  hela	  processen,	  från	  
inledande	  sökning	  och	  kommunikation	  med	  potentiella	  affärspartners,	  till	  avtalsskrivning	  och	  
uppföljning.	  Kopplat	  till	  arbetsmetoden	  finns	  ett	  antal	  hjälpmedel	  och	  verktyg	  såsom	  
kommunikationsunderlag,	  kund-‐,	  produkt-‐,	  och	  leverantörsregister,	  checklistor,	  loggdokument,	  
produktbeställningsunderlag	  och	  liknande.	  Projektets	  affärs-‐	  och	  produktutvecklingsarbete	  ska	  utgå	  
från	  dessa	  arbetsmodeller.	  Projektets	  personalresurser	  kommer	  att	  arbeta	  utifrån	  modellen	  nedan:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Projektets	  marknadskoordinator	  (MK)	  är	  den	  resurs	  som	  i	  huvudsak	  söker	  och	  kommunicerar	  
researrangörer	  och	  andra	  affärspartners	  på	  olika	  marknader	  samt	  sikrer	  erfaringsdeling	  og	  
kompetens	  utvikling	  på	  begge	  sider	  av	  grensen	  slik	  at	  opparbeidede	  kontakter	  kan	  leve	  videre	  etter	  
endt	  prosjektperiode.	  Produktförfrågningar	  registreras	  på	  produktbeställningsdokument	  som	  sedan	  
lämnas	  över	  till	  produktutvecklarna	  (PU).	  PU	  tar	  därefter	  över	  direktkontakten	  med	  researrangörerna	  
och	  utvecklar	  produkterna	  i	  kommunikation	  med	  dessa	  och	  de	  lokala	  företagen/leverantörerna.	  En	  
stor	  mängd	  intressenter	  och	  komponenter	  kan	  ingå	  i	  en	  paketeringsprocess.	  Basen	  är	  oftast	  en	  eller	  
flera	  huvudaktiviteter,	  exempelvis	  cykel	  eller	  vandring,	  som	  kompletteras	  med	  transporter,	  boende,	  
mat,	  kartmaterial/ledbeskrivningar,	  guider,	  beskrivningar	  av	  sevärdheter/aktiviteter	  med	  mera.	  
Projektets	  kommunikatörer	  (KO)	  tar	  fram	  det	  säljstödsmaterial	  som	  behövs,	  exempelvis	  trycksaker,	  
produktblad,	  kartor,	  foton,	  film	  och	  liknande.	  
Ledutvecklarens	  (LU)	  ansvar	  är	  att	  tillsammans	  med	  PU	  långsiktigt	  och	  hållbart	  säkerställa	  att	  den	  
infrastruktur	  som	  ingår	  i	  produktutvecklingsarbetet	  i	  alla	  delar	  svarar	  upp	  mot	  olika	  marknadskrav.	  

	  

	   	  

Marknad	  

Marknadskoordinator	  

Produktutvecklare/Lokal	  
produktutvecklare	  

Ledutvecklare	  

Företag/sevärdheter/service/aktiviteter	  

Kommunikatör	  
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15.	  Gränsregionala	  mervärden	  
Projektets	  intressenter	  har	  genom	  tidigare	  och	  nu	  pågående	  samarbeten	  och	  projekt	  lagt	  en	  mycket	  
god	  grund	  för	  ett	  fortsatt	  gemensamt	  utvecklingsarbete.	  Gränsöverskridande	  strukturer	  och	  nätverk	  
har	  skapats	  och	  en	  gemensam	  syn	  på	  gränsen	  som	  en	  resurs	  och	  en	  mycket	  viktig	  förutsättning	  för	  
optimal	  turismutveckling	  är	  etablerad.	  Förutom	  ett	  stort	  utbud	  av	  ”bo-‐äta-‐se-‐göra”	  har	  
projektområdets	  regioner	  –	  Värmland,	  Dalsland,	  Hedmark,	  Akershus	  och	  Östfold	  -‐	  också	  de	  starka	  
och	  likartade	  landskaps-‐,	  natur-‐,	  och	  kulturvärden	  som	  krävs	  för	  att	  utveckla	  konkurrenskraftiga	  
turistprodukter.	  Därutöver	  finns	  flera	  unika	  vattenvägar	  i	  projektområdetområdet.	  	  

Det	  gränsregionala	  projektområdet	  är	  alltså	  i	  sin	  helhet	  en	  viktig	  resurs	  och	  en	  förutsättning	  för	  ett	  
optimalt	  affärs-‐	  och	  produktutvecklingsarbete.	  ”En	  resa	  två	  länder”	  höjer	  attraktiviteten	  för	  
områdets	  produkter	  hos	  researrangörena.	  Samverkan	  över	  gränsen	  mellan	  företagen	  är	  en	  
förutsättning	  för	  att	  utveckla	  produkterna.	  	  

Att	  kunna	  nyttja	  hela	  det	  geografiska	  områdets	  likartade	  resurser	  i	  form	  av	  företag,	  kompetenser	  och	  
andra	  produktförutsättningar	  utan	  hänsyn	  till	  geografiska	  gränser,	  ger	  en	  större	  kritisk	  massa	  och	  
därmed	  ett	  större	  och	  bättre	  produkt-‐	  och	  utvecklingsunderlag.	  I	  ett	  längre	  perspektiv	  blir	  resultatet	  
ett	  bättre	  och	  mer	  konkurrenskraftig	  produktutbud	  och	  attraktivare	  och	  ännu	  mer	  sammanhållna	  
turistdestinationer.	  Förutom	  att	  ge	  direkta	  ekonomiska	  mervärden	  förstärker	  ett	  gränsöverskridande	  
affärs-‐	  och	  produktutvecklingsarbete	  också	  samarbetet,	  nätverken	  och	  affärerna	  mellan	  norska	  och	  
svenska	  turistföretagare.	  	  

Med	  ett	  gemensamt	  synsätt	  på	  hur	  ledinfrastrukturen	  hållbart	  och	  långsiktigt	  ska	  byggas	  upp	  och	  
utvecklas,	  stärks	  projektområdet	  ytterligare	  som	  en	  stor	  gränsöverskridande	  och	  sammanhållen	  
destination	  för	  ledbaserad	  turism.	  

I	  projektets	  arbete	  med	  att	  utveckla	  evenemangsturismen	  ingår	  att	  inventera,	  sammanställa	  och	  
tillgängliggörande	  alla	  de	  kunskaper/kompetenser	  och	  evenemangsresurser	  som	  finns	  i	  hela	  det	  
gränsöverskridande	  projektområdet.	  Gemensamma	  metoder	  och	  verktyg	  för	  evenemangsutveckling	  
och	  utvärderingar	  ska	  tas	  fram.	  Genom	  att	  koppla	  samman	  aktörer	  över	  gränsen	  kommer	  
projektintressenterna	  att	  kunna	  dra	  nytta	  av	  olika	  kunskaper/kompetenser	  utifrån	  en	  mycket	  stor	  
kunskapsmassa.	  Insatserna	  kommer	  också	  att	  bidra	  till	  en	  större	  kännedom	  om	  varandras	  
verksamheter	  och	  produkter.	  

En	  tydlig	  gränsregional	  nytta	  ligger	  också	  i	  att	  projektet	  ska	  verka	  för	  att	  göra	  hela	  projektområdet	  till	  
en	  större	  gemensam	  marknad	  för	  arrangemangsdeltagare	  och	  publik.	  	  

	  

16.	  Förväntade	  effekter	  av	  projektet	  
Efter	  projektets	  genomförande	  ska	  de	  ingående	  regionerna	  på	  ett	  tydligt	  och	  mätbart	  sätt	  ha	  
utvecklats	  till	  mer	  attraktiva,	  sammanhållna	  och	  konkurrenskraftiga	  vandrings-‐	  cykel-‐	  och	  
evenemangsdestinationer.	  Genom	  utvecklandet	  av	  ett	  stort	  antal	  nya	  kvalitetssäkrade	  produkter,	  
som	  säljs	  både	  på	  nationella	  och	  internationella	  marknader,	  har	  gränsregionala	  turistföretag	  växt	  och	  
deras	  konkurrenskraft	  stärkts.	  Projektet	  har	  också	  bidragit	  till	  en	  utökad	  affärssamverkan	  mellan	  
norska	  och	  svenska	  turistföretag.	  	  
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Kompetansen,	  samarbeidet	  og	  prestasjonene	  blant	  aktørene	  (i	  grenseregionen/	  e)	  innen	  de	  to	  valgte	  
tema,	  evenement	  og	  ledturism,	  er	  permanent	  etablert	  på	  et	  vesentlig	  høyere	  nivå.	  Grensen	  som	  
barriere	  er	  påvisbart	  ikke	  lenger	  fullt	  så	  begrensende.	  

Projektområdets	  turismnäring	  har	  stärkts	  långsiktigt	  och	  företagen	  getts	  möjlighet	  att	  växa	  på	  såväl	  
nationella	  marknader	  som	  olika	  exportmarknader.	  Långsiktiga	  affärsrelationer	  mellan	  lokala	  företag	  
och	  internationella	  researrangörer	  är	  etablerade	  och	  en	  väl	  fungerande	  marknadskommunikation	  har	  
utvecklats.	  Deltagande	  regioner	  är	  stärkta	  som	  attraktiva,	  sammanhållna	  och	  konkurrenskraftiga	  
turistdestinationer.	  Det	  gränsöverskridande	  samarbetet	  och	  affärerna	  mellan	  turismföretagen	  är	  
etablerat	  och	  deras	  konkurrenskraft	  har	  stärkts.	  Etablerade	  affärutvecklingsmetoder	  har	  skapat	  en	  
långsiktig	  kvalitetssäkring	  av	  destinationernas	  produktutbud.	  

En	  större	  och	  attraktivare	  ledinfrastruktur	  som	  långsiktigt	  stärker	  projektområdet	  som	  destination	  
för	  ledbaserad	  turism	  har	  utvecklats	  och	  kvalitétssäkrats.	  Projektområdet	  är	  mer	  etablerat	  som	  en	  
gränsöverskridande	  destination	  för	  ledbaserad	  turism.	  De	  lokale	  turistorganisasjonene	  har	  
kompetanse	  og	  verktöy	  for	  å	  videreföre	  salgsdialog	  og	  kontakt	  med	  turoperatörene.	  

Projektet	  har	  bidragit	  till	  ökad	  kompetens	  hos	  evenemangsarrangörer	  och	  ett	  mer	  effektivt	  nyttjande	  
av	  projektområdets	  samlade	  kompetens	  och	  evenemangsresurser.	  Detta	  har	  lett	  till	  fler,	  mer	  
lönsamma	  och	  konkurrenskraftiga	  evenemang	  som	  i	  sin	  tur	  bidragit	  till	  att	  stärka	  besöksnäringens	  
företag.	  Projektområdet	  har	  stärkts	  långsiktigt	  som	  en	  evenemangsdestination.	  

Etablerade	  verktyg	  och	  metoder	  ger	  ökad	  kunskap	  och	  bättre	  beslutsunderlag	  för	  
arrangemangsprioritering	  hos	  kommuner	  och	  arrangörer.	  De	  ger	  också	  bättre	  kunskap	  om	  vilka	  
effekter	  arrangemang	  kan	  ha	  för	  lokalekonomi	  och	  besöksnäring.	  	  

Deltagande	  arrangemang	  har	  en	  större	  gränsöverskridande	  marknad	  när	  det	  gäller	  både	  deltagare	  
och	  publik.	  Bestående	  gränsöverskridande	  samarbeten	  har	  etablerats.	  

Det	  gränsöverskridande	  trail-‐running	  evenemanget	  har	  permanentats	  och	  bidrar	  till	  att	  
marknadsföra	  hela	  projektområdet	  som	  en	  destination	  för	  naturbaserad	  turism.	  

	  

17.	  Förväntade	  resultat	  av	  projektet	  	  
45	  nya	  produkter	  inom	  ledbaserad	  turism,	  som	  involverar	  40	  företag,	  har	  tagits	  fram	  och	  börjat	  säljas	  
på	  olika	  marknader.	  5	  olika	  testresor	  har	  genomförts.	  

15	  produkter	  med	  inriktningen	  idrottsarrangemang/evenemang	  har	  utvecklats	  och	  kommunicerats	  
mot	  såväl	  inhemska	  som	  internationella	  marknader.	  

192	  personer	  representerande	  minst	  78	  företag/organisationer	  har	  deltagit	  i	  kompetenshöjande	  
aktiviteter	  i	  form	  av	  16	  seminarier/workshops.	  

Minst	  25	  företag	  har	  35	  produkter	  exponerade	  på	  nationella	  och	  internationella	  marknader	  genom	  
affärsutvecklingsarbete	  och	  de	  kommunikationsverktyg/marknadskanaler	  som	  identifierats.	  
Anpassningar	  till	  företagens	  och	  turistorganisationernas	  egna	  webblösningar	  har	  genomförts.	  	  
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Projektets	  affärsutvecklare	  och	  marknadskoordinator	  har	  i	  samverkan	  med	  lokala	  leverantörer	  
upparbetat	  kontakter	  med	  minst	  10	  nya	  researangörer.	  Kännedomen	  om	  projektområdets	  
produktutbud	  har	  ökat.	  Bygd	  opp	  markeds-‐/turoperatörkunskapen	  og	  kontakten	  i	  alle	  de	  deltagende	  
turistorganisasjonene.	  

Ett	  gemensamt	  synsätt	  på	  hur	  ledinfrastrukturen	  hållbart	  och	  långsiktigt	  ska	  byggas	  upp	  och	  drivas	  
har	  utvecklas	  och	  etablerats	  utifrån	  kriterierna	  huvudmannaskap,	  ledinnehåll,	  drift/skötsel	  och	  
system	  för	  information/presentation.	  	  

En	  sammanställning	  av	  kvalitetssäkrad	  ledinfrastruktur,	  kringliggande	  produktutbud	  och	  andra	  
produktförutsättningar	  har	  genomförts	  som	  underlag	  för	  affärs-‐	  och	  produktutveckling.	  

En	  standard	  för	  cykelvänligt	  boende	  har	  tagits	  fram	  och	  implementerats	  hos	  boendeanläggningar	  och	  
andra	  intressenter.	  	  

Förslag	  på	  hopkoppling	  av	  minst	  4	  ledinfrastrukturer	  i	  projektområdet	  har	  tagits	  fram.	  2	  nya	  
infrastrukturprojekt	  med	  andra	  huvudmän	  och	  nya	  externa	  medel	  har	  startat	  upp.	  

Projektet	  har	  medverkat	  på	  6	  mässor,	  workshops	  och	  liknande	  i	  syfte	  att	  marknadsföra	  och	  sälja	  
framtagna	  produkter.	  Projektets	  affärsutvecklare	  och	  marknadskoordinator	  har	  i	  samverkan	  med	  
lokala	  leverantörer	  upparbetat	  kontakter	  med	  minst	  10	  nya	  researangörer	  

Projektet	  har	  stöttat	  olika	  satsningar	  på	  ledinfrastruktur	  genom	  finansiering	  och	  produktion	  av	  olika	  
typer	  av	  informations-‐	  och	  säljstödsmaterial.	  Prosjektet	  har	  initiert	  nye	  prosjektsøknader	  i	  samarbeid	  
med	  f.eks	  kommuner	  eller	  organisajoner	  om	  eksterne	  midler	  til	  forbedring	  av	  infrastruktur	  og	  
synliggjøring	  av	  ledene.	  

Olika	  kompetensbärare	  när	  det	  gäller	  evenemang	  och	  idrottsarrangemang	  har	  identifieras.	  Nätverk	  
och	  forum	  för	  erfarenhetsutbyte	  och	  kompetensspridning	  har	  skapats.	  	  

Evenemangsresurser	  i	  projektområdet,	  i	  form	  av	  teknik,	  material/utrustning,	  personal,	  volontärer	  
och	  liknande	  har	  inventerats	  och	  tillgängliggjorts.	  	  

En	  arbetsmetodik	  för	  optimering	  av	  arrangemangseffekter	  har	  tagits	  fram	  och	  testats	  i	  samverkan	  
med	  olika	  arrangörer.	  

Ett	  gemensamt	  verktyg	  för	  att	  kalkylera	  och	  utvärdera	  evenemang	  har	  utretts	  och	  etablerats	  som	  
standard	  i	  projektområdet.	  

Minst	  3	  gränsöverskridande	  samarbeten	  mellan	  evenemang	  ska	  ha	  startat	  upp.	  	  

Projektet	  har	  initierat	  och	  stöttat	  genomförandet	  av	  ett	  större	  gränsöverskridande	  så	  kallat	  ultratrail-‐
lopp,	  med	  en	  sträckning	  genom	  alla	  regioner	  i	  projektområdet.	  I	  samband	  med	  arrangemanget	  har	  
olika	  projektresultat/verktyg	  testats	  i	  skarpt	  läge.	  Minst	  5	  (1	  per	  deltagande	  region)	  lokala	  arrangörer	  
har	  i	  samverkan	  med	  huvudarrangören	  genomfört	  ultra-‐trailloppet.	  Ett	  gränsöverskridande	  nätverk	  
och	  samarbete	  har	  etablerats.	  5	  produkter	  kopplade	  till	  arrangemanget	  har	  utvecklats.	  
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18.	  Horisontella	  kriterier	  	  
18.1	  Hållbar	  utveckling	  -‐‑	  Miljö	  
Arbetet	  med	  affärs-‐	  och	  produktutvecklingen	  syftar	  till	  att	  etablera	  och	  sälja	  långsiktigt	  hållbara	  
ledbaserade	  produkter	  på	  olika	  marknader.	  Naturmiljön	  är	  den	  absolut	  viktigaste	  produktionsfaktorn	  
och	  att	  skapa	  lönsamma	  produkter	  utan	  att	  urholka	  naturvärdena	  och	  miljön	  är	  nyckeln	  till	  långsiktig	  
framgång.	  Samma	  naturvärden	  ligger	  till	  grund	  för	  arbetet	  med	  att	  skapa	  regioner	  med	  hög	  
attraktivitet	  och	  livskvalité	  för	  lokalbefolkningen.	  Att	  minimera	  miljöpåverkan	  och	  skapa	  en	  
långsiktigt	  hållbar	  miljö	  med	  bevarande	  av	  naturmiljö	  och	  naturvärden	  kommer	  att	  genomsyra	  allt	  
projektarbete.	  Detta	  i	  kombination	  med	  långsiktiga	  lösningar	  för	  ledinfrastrukturen	  skapar	  även	  
förutsättningar	  för	  ekonomiskt	  hållbara	  produkter.	  

Projektets	  arbete	  med	  att	  utveckla	  cykelleder	  kommer	  också	  att	  stimulera	  till	  en	  ökad	  cykelaktivitet	  
lokalt	  i	  projektregionerna.	  Detta	  kommer	  i	  sin	  tur	  att	  innebära	  positiva	  miljö-‐	  och	  hälsoeffekter	  som	  
på	  längre	  sikt	  kan	  bidra	  till	  ett	  mer	  hållbart	  transportsystem.	  

Aktiviteter:	  	  

Transporter	  -‐	  Minimera	  transporternas	  miljöpåverkan	  genom	  att	  nyttja	  till	  exempel	  fossilfria	  
alternativ,	  kollektivtrafik	  samt	  "egentransporter"	  som	  en	  del	  av	  produktutvecklingen	  i	  så	  stor	  
utsträckning	  som	  möjligt.	  	  

Mat	  -‐	  Bygga	  destinationens	  varumärke,	  kvalitet	  i	  produkten	  och	  minimera	  miljöpåverkan	  genom	  att	  i	  
så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  använda	  råvaror	  med	  korta	  transporter	  och	  ekologisk	  certifiering.	  
Lokalproducerad	  mat	  som	  en	  del	  av	  reiseopplevelsen	  skal	  være	  en	  naturlig	  del	  av	  produktutviklingen	  
innen	  både	  naturturisme	  og	  idrettsevenement.	  

Infrastruktur	  -‐	  	  Att	  i	  produktutvecklingen	  utgå	  från	  leder	  och	  annan	  infrastruktur	  som	  är	  
kvalitetscertifierade	  och	  hållbara	  över	  tid.	  Det	  vill	  säga	  leder	  där	  det	  finns	  tydliga	  huvudmän,	  drift	  och	  
underhållsplaner,	  markägaravtal,	  skyltprogram	  etc.	  

Guidning	  -‐	  Naturbaserade	  produkter	  där	  guidning	  igår	  innebär	  en	  styrningsmöjlighet	  som	  är	  viktig	  
både	  ur	  ett	  kvalitéts-‐	  och	  hållbarhetsperspektiv.	  

Riksidrottsförbundet	  material	  om	  hållbara	  idrottsevenemang	  och	  inspirationsmaterialet	  "46	  aspekter	  
av	  hållbara	  idrottsevenemang"	  kommer	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  arbetet	  med	  utveckling	  av	  
idrottsevenemang.	  	  

18.2	  Lika	  möjligheter	  och	  icke-‐‑diskriminering	  	  -‐‑	  Mångfald	  
Projektet	  kommer	  inte	  att	  göra	  någon	  skillnad	  på	  projektdeltagarna	  utifrån	  bakgrund,	  religion	  eller	  
etnicitet.	  Utländsk	  bakgrund	  och	  kännedom	  om	  olika	  affärskulturer	  och	  behov	  på	  olika	  marknader	  
kan	  i	  många	  fall	  vara	  en	  konkurrensfördel	  och	  en	  resurs	  i	  arbetet.	  Turism	  är	  i	  sig	  ett	  utbyte	  mellan	  
kulturer	  och	  en	  omflyttning	  av	  människor	  och	  bereder	  väg	  för	  permanenta	  inflyttningar	  från	  andra	  
länder	  och	  kulturer.	  	  

Arbetet	  med	  att	  anpassa	  naturen	  som	  produktionsresurs	  och	  livskvalitethöjare	  får	  anses	  vara	  ett	  sätt	  
att	  integrera	  de	  bofastas	  behov	  och	  besöksnäringens	  behov	  på	  ett	  hållbart	  sätt.	  Att	  utveckla	  
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produkter	  utifrån	  en	  marknadsefterfrågan	  handlar	  om	  anpassningar	  till	  andra	  nationaliteter	  och	  
kulturer	  och	  är	  i	  sig	  en	  positiv	  kraft	  för	  ökad	  mångfald	  och	  integration	  i	  samhället.	  	  

Projektet	  kommer	  att	  samverka	  med	  Visit	  Värmlands	  projekt	  ”Tillgänglig	  besöksnäring”	  som	  ska	  
sprida	  kunskap	  om	  hur	  man	  som	  turistföretagare	  kan	  nå	  målgrupper	  med	  funktionsvariationer.	  Vid	  
kommande	  produktutveckling	  ska	  även	  aspekter	  som	  funktionsvariationer	  och	  tillgänglighet	  beaktas.	  

I	  projektet	  ska	  det	  aktivt	  arbetas	  för	  att	  göra	  deltagandet	  i	  projektet	  mer	  lättillgängligt	  för	  till	  
exempel	  gruppen	  utrikes	  födda.	  Detta	  kan	  exempelvis	  vara	  i	  form	  av	  riktade	  informationsinsatser	  och	  
aktivt	  uppsökande	  av	  entreprenörer.	  	  

18.3	  Jämställdhet	  	  
Inom	  besöksnäringen	  finns	  många	  företag	  som	  är	  representerade	  av	  kvinnor	  och	  branschen	  är	  mer	  
jämställd	  än	  många	  andra	  branscher	  i	  regionen.	  Kunskapen	  kring	  att	  arbeta	  med	  
jämställdhetsperspektivet	  och	  ökad	  mångfald	  för	  att	  stärka	  konkurrenskraften	  förväntas	  öka	  
tillväxten	  i	  branschen	  på	  lång	  sikt.	  Projektet	  kommer	  därför	  att	  eftersträva	  en	  jämn	  balans	  mellan	  
könen	  i	  allt	  från	  styrgrupp	  till	  olika	  arbetsgrupper	  och	  projektets	  aktiviteter	  ska	  komma	  män	  och	  
kvinnor	  till	  godo	  i	  lika	  stor	  utsträckning.	  Projektet	  ska	  sprida	  kunskap	  om	  hur	  jämställdhet	  och	  
mångfald	  i	  företagen	  och	  dess	  styrelser	  kan	  bidra	  till	  ökad	  lönsamhet.	  Under	  
produktutvecklingsarbetet	  ska	  hänsyn	  tas	  till	  män	  och	  kvinnors	  olika	  behov	  och	  preferenser.	  

Projektet	  kommer	  att	  arbeta	  utifrån	  Region	  Värmlands	  ”Schyst”,	  vilket	  är	  en	  guide	  för	  jämställd	  
kommunikation,	  både	  när	  det	  gäller	  bild-‐	  och	  ordval,	  men	  också	  som	  kravspecifikation	  vid	  
upphandlingar.	  
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19.	  Sammanfattande	  projektbeskrivning	  
Visit	  Värmland	  ska	  tillsamman	  med	  Dalslands	  Turist	  AB	  på	  svensk	  sida	  och	  de	  norska	  
visitorganisationerna	  i	  Östfold,	  Akershus	  och	  Hedmark	  ansöka	  ansöker	  om	  ett	  gemensamt	  treårigt	  
interregprojekt	  med	  namnet	  ”Gränsregional	  näringslivsutveckling	  genom	  led-‐	  och	  evenemangs-‐
baserad	  turism	  2019-‐2021”.	  	  

Projektets	  huvudmän	  och	  andra	  aktörer	  i	  de	  ingående	  regionerna	  har	  under	  många	  år	  gemensamt	  
arbetat	  med	  besöksnäringsutveckling	  och	  det	  har	  lagts	  en	  mycket	  god	  grund	  för	  ett	  fortsatt	  gemen-‐
samt	  utvecklingsarbete.	  Gränsöverskridande	  strukturer	  och	  nätverk	  har	  skapats	  och	  en	  samsyn	  på	  
gränsen	  som	  en	  resurs	  och	  en	  mycket	  viktig	  förutsättning	  för	  optimal	  turismutveckling	  är	  etablerad.	  

Ledbaserad	  turism	  och	  evenemangsturism	  är	  idag	  två	  växande	  branscher	  med	  stor	  
utvecklingspotential.	  Ingående	  projektregioner	  har	  också	  mycket	  goda	  förutsättningar	  för	  att	  
utvecklas	  till	  konkurrenskraftiga	  destinationer	  inom	  dessa	  segment.	  	  

	  I	  projektområdet	  finns	  redan	  en	  bra	  ledinfrastruktur	  och	  i	  flera	  nu	  pågående	  projekt/arbeten	  
utvecklas	  inte	  minst	  nya	  cykelleder.	  Detta	  har	  skapat	  nya	  affärs-‐	  och	  produktutvecklingsmöjligheter.	  
Förutom	  ett	  stort	  utbud	  av	  ”bo-‐äta-‐se-‐göra”	  har	  projektregionera	  också	  de	  starka	  och	  likartade	  
landskaps-‐,	  natur-‐,	  och	  kulturvärden	  som	  krävs	  för	  att	  utveckla	  konkurrenskraftiga	  vandrings-‐	  och	  
cykelprodukter.	  Därutöver	  finns	  unika	  vattenvägar	  i	  området.	  	  

Det	  finns	  också	  mängder	  av	  stora	  och	  små	  evenemang	  som	  bidrar	  till	  besöksnäringens	  utveckling	  i	  
projektområdet.	  Detta	  innebär	  också	  att	  finns	  många	  olika	  typer	  av	  kunskaper	  och	  kompetenser	  när	  
det	  gäller	  arrangemang/evenemang	  ute	  i	  regionerna.	  En	  stor	  potential	  ligger	  här	  i	  att	  gränsöver-‐
skridande	  inventera,	  samordna	  och	  tillgängliggöra	  alla	  de	  kunskaper/kompetenser	  och	  evenemangs-‐
resurser	  som	  finns	  projektområdet.	  Att	  utveckla	  och	  paketera	  evenemangsprodukter	  i	  dialog	  med	  
researrangörer	  kommer	  också	  att	  gynna	  arrangörer	  och	  besöksnäringen	  i	  stort.	  Sverige	  och	  Norge	  
har	  också	  potential	  att	  vara	  mycket	  större	  marknader	  för	  varandra	  inom	  evenemangsturismen.	  	  

Projektet	  har	  följande	  övergripande	  målsättning	  -‐	  ”Att	  utifrån	  ett	  fortsatt	  och	  utvecklat	  
gränsregionalt	  samarbete	  kring	  ledbaserad	  turism	  och	  evenemangsturism,	  stärka	  projektområdets	  
turismnäring	  och	  ge	  företagen	  möjligheter	  att	  växa	  på	  såväl	  nationell	  marknad	  som	  olika	  
exportmarknader.	  Deltagande	  regioner	  ska	  stärkas	  som	  attraktiva,	  sammanhållna	  och	  
konkurrenskraftiga	  turistdestinationer	  och	  det	  gränsöverskridande	  samarbetet	  och	  affärerna	  mellan	  
turismföretag	  ska	  stimuleras”.	  	  

Målsättningen	  ska	  uppfyllas	  främst	  genom	  olika	  typer	  av	  affärsdrivande	  insatser,	  men	  också	  via	  
kompetenshöjande	  åtgärder	  och	  nätverksbyggande.	  Marknadsstyrd	  affärs-‐	  och	  produktutveckling	  
kommer	  genomgående	  att	  vara	  den	  viktigaste	  delen	  i	  projektet.	  	  

Projektets	  primära	  målgrupp	  är	  små	  och	  medelstora	  företag	  inom	  besöksnäringen	  verksamma	  i	  
projektregionerna	  Akershus,	  Dalsland,	  Hedmark,	  Värmland	  och	  Östfold.	  Andra	  identifierade	  
målgrupper	  är	  föreningar,	  kommuner,	  lokala	  och	  regionala	  turistorganisationer,	  olika	  
evenemangsintressenter	  samt	  ledinfrastrukturers	  huvudmän.	  

Projektets	  huvudman/ägare	  i	  Norge	  är	  Visit	  Osloregionen	  och	  i	  Sverige	  Visit	  Värmland	  Ekonomisk	  
Förening.	  
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20.	  Abstract	  
Visit	  Värmland	  together	  with	  Dalslands	  Turist	  AB	  on	  the	  swedish	  side	  of	  the	  border	  and	  the	  three	  
norwegian	  visitorganisations	  in	  Akershus,	  Hedmark	  and	  Østfold	  is	  applying	  for	  a	  three	  year	  
interregproject	  called	  ”Borderregional	  businessdevelopment	  through	  trailbased	  and	  eventbased	  
tourism	  2019-‐2021”	  

The	  principals	  of	  the	  project	  and	  other	  involved	  parties	  in	  the	  regions	  has	  worked	  together	  in	  tourism	  
development	  for	  many	  years	  and	  a	  solid	  foundation	  for	  continued	  common	  development	  has	  been	  
laid.	  Crossborder	  structures	  and	  networks	  has	  been	  created	  and	  a	  common	  wiev	  on	  the	  border	  as	  a	  
resource	  and	  an	  important	  part	  for	  tourism	  development	  is	  established.	  

Trail-‐	  and	  eventbased	  tourism	  is	  two	  growing	  fields	  of	  tourism	  with	  great	  potential.	  The	  applying	  
regions	  have	  very	  strong	  potential	  to	  develop	  into	  competetive	  destinations	  within	  theese	  segments.	  

In	  the	  projectgeograhy	  there	  is	  an	  existing	  trail	  infrastructure	  and	  there	  are	  several	  ongoing	  projects	  
developing	  new	  biketrails.	  This	  has	  created	  new	  opportunities	  for	  business-‐and	  productdevelopment.	  
I	  addition	  to	  a	  large	  number	  of	  ”eat-‐stay-‐see”	  products	  the	  regions	  taking	  part	  in	  the	  project	  have	  
strong	  and	  similar	  landscape-‐,	  nature-‐	  and	  cultural	  values	  necessary	  to	  develop	  competetive	  
trailbased	  products	  within	  hiking	  and	  biking.	  In	  addition	  there	  are	  unique	  waterways	  in	  the	  region.	  

There	  are	  also	  a	  lot	  of	  large	  and	  small	  events	  contributing	  to	  the	  tourism	  development	  in	  the	  area.	  
This	  entails	  that	  there	  is	  a	  lot	  of	  knowledge	  regarding	  eventorganisation	  in	  the	  regions.	  There	  is	  a	  
great	  potential	  in	  creating	  a	  bordercrossing	  inventory	  of	  knowledge	  and	  eventresources	  and	  make	  
that	  available	  to	  eventorganizers	  in	  the	  projectarea.	  Eventorganizers	  and	  the	  tourism	  industry	  will	  
benefit	  from	  developing	  and	  packaging	  eventproducts	  in	  collaboration	  and	  in	  dialog	  with	  
touroperators/travelagencies.	  Sweden	  and	  Norway	  also	  have	  the	  potential	  to	  be	  much	  larger	  
markets	  for	  eachother	  within	  eventtourism.	  

The	  overall	  objective	  for	  the	  project	  is:	  ”Through	  a	  continued	  and	  developed	  crossborder	  and	  
crossregional	  collaboration	  within	  trailbased	  and	  eventbeased	  tourism,	  strengthen	  the	  tourism	  
business	  in	  the	  area	  and	  give	  the	  companies	  the	  opportunity	  to	  grow	  on	  both	  the	  domestic	  and	  
different	  international	  markets.	  Participating	  regions	  should	  be	  strengthened	  as	  attractive,	  cohesive	  
and	  competetive	  tourismdestinations	  and	  crossborder	  collaboration	  between	  tourismcompanies	  will	  
be	  stimulated”.	  

The	  objective	  will	  be	  reached	  mainly	  through	  various	  businessdeveloping	  activities,	  but	  also	  via	  
networking	  and	  competence	  enhancing	  measures.	  Market	  driven	  business-‐	  and	  productdevelopment	  
will	  be	  the	  most	  important	  activity	  through	  the	  project.	  

The	  primary	  tragetgroup	  for	  the	  project	  is	  small	  and	  mediumsized	  companies	  working	  wiyhin	  tourism	  
in	  the	  projectregions	  of	  Akershus,	  Dalsland,	  Hedmark,	  Värmland	  and	  Østfold.	  Other	  identified	  
targetgroups	  are	  sport	  clubs,	  municipalities,	  local	  and	  regional	  tourismorganizations,	  various	  
eventorganizers	  and	  the	  representatives	  fore	  the	  trail	  infrastructure.	  

The	  owners	  of	  the	  project	  is	  Visit	  Värmland	  Ekonomisk	  Förening	  in	  Sweden	  and	  Visit	  Oslo	  region	  
through	  Akerhus	  Rejselivsråd	  in	  Norway.	  


