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SAMMANFATTNING
Föreliggande rapport har tillkommit på initiativ av det s k SÖT-samarbetet mellan Sundsvall,
Östersund och Trondheim. Dessa städer ser det som att det handlar om en sammanhängande
region som sträcker sig kust till kust men som inte involverar hela länen utan de kommuner
som ligger i ett angränsande stråk från kommun till kommun.
Uppdraget bestod i att studera förutsättningarna för att genom samarbete stärka
upplevelsenäringarnas utveckling i området. Uppgiften var också att komma med förslag till
åtgärder av detta slag. Studien baserar sig dels på dokumentstudier av planer och strategier i
områdets olika delar med fokus på upplevelsenäringarna, där turismen ofrånkomligt framstår
som den övervägande delen. En analys av befintliga data för området har också genomförts,
även om tillgången till användbara sådana inte är särskilt god. Ett 20-tal personer har
intervjuats personligen, eller kontaktats per telefon, med anledning av uppdraget.
Studien finner ett svagt eller begränsat stöd för nyttan av samarbete mellan områdets olika
delar. Den finner också en erfarenhetsbank som inte alltid är positiv och en uppfattning bland
vissa aktörer att gränsen nog markerar en större skillnad än de trott på förhand. Det finns
också en obalans i vissa avseenden, inte minst när det gäller betydelsen av varandras
befolkningar som besökare. Inflödet av norrmän till i synnerhet området från Östersund och
västerut, saknar motsvarighet i den andra riktningen. De norska respondenterna ser inte heller
några egentliga möjligheter att radikalt förändra flödet av svenska besökare i det korta
perspektivet.
Några slutsatser för samarbetet är dock givna:
-

Stödet för fortsatt arbete för bättre kommunikationer och infrastruktur är starkt och är
kanske det enda område där de flesta anser att politiska insatser kan göra nytta.

-

Starka länkar skapas över gränsen genom de norrmän som bygger fritidshus i Västra
Jämtland. Lite är känt om effekterna av detta, men det är en stark indikation på
integration mellan länderna.

-

Åtgärder inom nätverksbyggande och lärande får litet stöd
intervjupersoner, men för vissa teman kan vi finna viss grund. Dessa är:

bland

våra

o Evenemang
o Nya marknader
o Upplevelseföretagens nätverk
o Organisering
För ytterligare kommentarer kring dessa läs i första hand avsnittet med slutsatser och
diskussionspunkter sist i rapporten.
Föreliggande rapport utgör kunskapsunderlag för en workshop med inblandade aktörer inom
SÖT-samarbetet den 15 november 2006 i Östersund.
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INLEDNING
Bakgrund till uppdraget
Inom ramen för det s k SÖT-samarbetet har kommunerna Sundsvall, Östersund och
Trondheim ombett ETOUR att komma med ett förslag på hur kommunerna genom samarbete
skall kunna stärka upplevelsenäringarna i de tre städerna. Föreliggande studie kommer att
följas upp med en workshop i Östersund under november månad 2006.
Studien syftar till att identifiera konkreta åtgärder och initiativ som skulle kunna stärka
upplevelsenäringarna i de tre städerna, men också skapa samarbete och gemensamma
utvecklingsprojekt. Studien avser också betrakta upplevelsenäringarnas koppling till andra
identifierade samarbetsområden av betydelse.
Den region vi studerar är i huvudsak den s k SÖT-regionens huvudorter, d v s Sundsvall,
Östersund och Trondheim. Vi ägnar också Åre särskild uppmärksamhet på uppdragsgivarnas
önskemål. Övriga kommuner i området ligger i allt väsentligt utanför analysen.
Rapporten har sex delar. Fortsättningen av denna första del beskriver Etours tillvägagångssätt
i arbetet och lägger fram några analytiska utgångspunkter som kan vara till hjälp vid
genomförandet av den workshop som planeras i förlängningen av denna rapport. Den andra
delen gör några grundläggande observationer som utgör både den här studiens och
samarbetsambitionernas kontext. Tredje delen analyserar befintliga data kring resande i
regionen och har genomförts av Nordanalys AB. Den fjärde delen baserar sig på intervjuer
med aktörer i de tre delregionerna och uppehåller sig dels vid vad de ser som förutsättningar
för samarbete i olika frågor, dels vad de ser som strategiska frågor för utvecklingen av
besöks- och upplevelsenäringarna oavsett det gränsöverskridande samarbetet. Femte delen
går igenom de befintliga evenemangen i regionen och diskuterar förutsättningarna för
samarbete kring denna fråga speciellt. Inledningsvis innehåller denna femte del också några
analytiska utgångspunkter för en diskussion om evenemang. Den sjätte och sista delen
innehåller slutsatser och frågor för vidare diskussion med aktörerna inom SÖT-samarbetet.
Etours roll och genomförande av uppdraget
Till grund för de analyser som görs i föreliggande rapport ligger de strategiska dokument som
kommunerna i sammanhanget tillsänt Etour, befintliga data som kunnat tillgängliggöras utan
extra kostnad för projektet, intervjuer med nyckelpersoner i samtliga delar av regionen, samt
observationer gällande upplevelsenäringarna i allmänhet, och i synnerhet besöksnäringen i
regionen. Etours förhandskunskaper har varit mest begränsade vad gäller den norska delen av
regionen, varför något fler intervjuer genomförts där. Intervjuerna har i vissa fall skett vid
personliga möten, i andra fall via telefon.
I uppdraget ligger att komma med förslag till hur kommunerna genom samarbete kan stärka
upplevelsenäringarna i regionen. Att besluta om olika åtgärder ligger självfallet på
kommunerna och föreliggande rapport utgör ett kunskapsunderlag bland andra i detta
sammanhang.
Den workshop som kommer att hållas under november månad är ett viktigt led i
kommunikationen av föreliggande rapport. Dialogen i denna workshop kommer
förhoppningsvis att innebära ytterligare ett steg framåt för förståelsen av vilka åtgärder som är
rimliga att vidta och på vems ansvar det bör falla att genomföra dem. Etour blir genom detta
upplägg både kunskapsleverantör och dialogpartner till sina uppdragsgivare.
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Några analytiska utgångspunkter
Analysen av förutsättningarna för samarbete kringupplevelsenäringarna bygger på ett antal
centrala frågeställningar. Frågeställningarna följs upp och besvaras i slutet av rapporten.
Frågeställning

Kommentar

1. Kan man tala om SÖT-regionen som
en gemensam destination?

Hur ser det ut idag, respektive i framtiden?

2. Konkurrerar upplevelsenäringarna i
SÖT-regionen om samma besökare?

Här fokuseras framförallt på
turism/besöksnäring

3. Uppvisar destinationerna inom SÖTregionen liknande förutsättningar?

Här tas hänsyn till faktorer som politik,
kultur, tradition, geografi, infrastruktur.

4. Finns det en tradition, och eller ett
nuläge, som uppvisar samverkan
inom SÖT-regionen?

Vilka konkreta projekt kan man se fram till
idag.

5. Kan man se en samtida samverkan
inom SÖT-regionen?

Inom vilka områden kan samverkan
utvecklas i framtiden?

Direkta eller indirekta insatser
När man talar om politiska insatser för att stärka näringslivets utveckling finns det en enkel
distinktion som kan tjäna som referensram för en diskussion om det önskvärda. Enkelt
uttryckt kan det sägas handla om huruvida politiken är mer inriktad på direkta eller indirekta
åtgärder i sitt anslag.
De direkta ansatserna kommer till uttryck i olika former av bidrag eller stöd till företagen.
Denna typ av stöd kan vara riktat till enskilda företag, men sker allt oftare till grupperingar
eller nätverk av företag. Denna typ av stimulans har oftast pengar till företagen för vissa
insatser som sitt instrument.
Den indirekta ansatsen är mer inriktad på företagens ramvillkor. Här är den politiska
hållningen mer inriktad på att skapa förutsättningar för företagen. Det sker exempelvis genom
regelförenklingar, skattelättnader eller investeringar i infrastruktur. Denna typ av åtgärder är
inriktade på att förbättra företagens förutsättningar att utvecklas medan de lämnar till
företagen att göra bästa möjliga av situationen.
Distinktionen mellan direkta och indirekta insatser är inte alltid glasklar och uppenbar.
Politiken har också ofta ambitioner av båda slag inom samma område. Kvarstår gör dock att
distinktionen kan vara bra att ha i åtanke både under analysarbetet och i beslutsprocesser
kring vilken roll ett politiskt samarbete över landsgränserna bör spela gentemot företagen.
Gränsöverskridande regioner – för vem?
Gränsöverskridande samarbete i Europas regioner har varit en uttalad önskvärdhet inom EU
sedan 80-talet. Från den europeiska integrationens tillskyndares perspektiv är avskaffandet av
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gränshinder och stimulans av interaktion över landsgränserna en självklar önskvärdhet. EU:s
Interreg-program betraktas sedan länge som ett självskrivet inslag i den europeiska
samarbetspolitiken. Att samarbeta över gränser har blivit en självklarhet och ökad interaktion
över gränser är ett mått på att integrationen djupnar.
I det svensk-norska perspektivet har samarbetet övergränsen varit en självklar angelägenhet
sedan långt före Sverige blev medlem i EU. Utan att gå närmare in på detaljer kring
gränshinder, språkliga och kulturella skillnader mellan de båda grannländerna kan man nog
konstatera att gränshindren är förhållandevis låga här i jämförelse med nästan vilken annan
del av Europa eller världen som helst. Ändå är interaktionen över gränsen relativt begränsad
och de politiska behoven av att stimulera samarbetet kvarstår, i alla fall i det europeiska
perspektivet.
Med den enklaste logik kan man hävda att för att samarbete skall utvecklas måste båda parter
se att de vinner något på samarbetet. För att företag ska interagera över gränsen måste de
vinna något på det, och helst vinna mer på att samarbeta över gränsen än med andra alternativ
inom sina egna länder eller med aktörer i andra delar av Europa eller världen. Här ligger
naturligtvis förklaringen till att interaktionen över gränsen inte är större; det är viktigt att ha
med sig i diskussionen.
Upplevelsenäringarna – något mer är turism
Syftet med detta uppdrag utgår från framtida möjligheter inom upplevelsenäringarna. En
gemensam grund för dessa branscher och områden är att samtliga har ett urprung i ett kreativt
skapande och de har därigenom kommit att kallas ”Creative Industries” i Storbritannien. En
annan grund är att dessa områden under ett antal år har uppvisat en växande ekonomisk och
politisk betydelse och framförallt förväntas de utgöra ett tillväxtområde i framtiden (Vinnova
2004:07 s.39). Det särskilda intresset för upplevelsenäringarna bygger således på en förväntan
på en framtida tillväxt.
Enligt den gängse definitionen av KK-stiftelsen (2000) ingår ett stort antal branscher i
upplevelseindustrin. De är:
Arkitektur, Hus, inredning, landskaps – och stadsplanering
Design, Grafik, konsthantverk, produkt
Film/foto, Film/foto och video
Konst, Bild, performance art, skulptur
Litteratur, Författarskap och publicering
Marknadskommunikation, PR, reklam, events
Media, Digitala medier, radio, TV, och tryckta medier
Mode
Musik, Artisteri, komposition, producentskap
Måltid, Dryck, kokkonst, restauration
Scenkonst, Dans, opera, cirkus, teater
Upplevelsebaserat lärande, Dator/TV-spel, museer, nöjesparker, science centers, leksaker
och spel
Turism/besöksnäring, Inkvartering, camping, fritidshus, natur, arrangemang av resor,
aktiviteter mm.
I stora delar av det undersökta området betraktas turismen som en basnäring. Turism utgör
även en betydande del av det område som benämns upplevelseindustrin enligt KK-stiftelsens
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undersökningar. Denna rapport utgår således från att turismen är ryggraden i
upplevelseindustrin och att andra upplevelsenäringar som stödjande för denna. Genom de
intervjuade personernas egen uppfattning av att sport och spel ingår i upplevelseindustrin
förekommer även hänvisningar till dessa områden som stödjande för turismen.
Turismen har som en av få näringar en möjlighet att skapa en mycket stor marknad på en liten
plats. Det sker genom att turismen genererar en ”strömmande marknad” som kontinuerligt
byts ut under pågående turistsäsonger. Små lokala producenter kommer i kontakt med en stor
marknad. Övriga aktörer inom upplevelseområdet kan därigenom få avsättning för en
betydligt större produktion än vad de skulle ha haft möjlighet till utan turism.
Huvuddelen av de kreativa branscherna existerar således i symbios med turismen, som
importerar en stor marknad.
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GRUNDLÄGGANDE OBSERVATIONER
Förutsättningar som påverkar relationerna
Det finns en väl känd bild av relationerna över hela den svensk-norska gränsen som består av
att norrmännen är betydligt mer närvarande i Sverige än det omvända. Några enkla, och
kanske självklara, observationer förklarar till stor del detta förhållande:
-

Den norska valutans starka ställning, tillsammans med ett genomgående lägre prisläge
i Sverige, för Sverige till ett billigt land för norrmän att handla och investera i. Som en
konsekvens av detta förhållande blir de svenska besökare inte särskilt intressanta, ur
ett norskt perspektiv.

-

Allemansrätten och den begränsade regleringen av snöskotertrafik gör Sverige till ett
förhållandevis fritt land för norrmän att utöva sina fritidsaktiviteter i.

Svensk-norska relationer och samarbeten
Alla som varit i västra Jämtland har säkerligen noterat den starka norska närvaron i området.
Det handlar inte bara om tillfälliga besökare på ferie eller ute för att handla. För många
handlar de om en mer regelbunden närvaro i anslutning till egna fritidshus, köpta eller
byggda. Det norska fritidshusboendet är enligt Åre kommun koncentrerat från Storlien vid
norska gränsen och ned mot Åre och Edsåsdalen.
Sedan 1994 har 552 bygglov beviljats till norrmän för byggnation inom Åre kommun. Antalet
ansökningar per år har stigit oavbrutet under perioden, och stegrats de senaste åren, där
innevarande år (2006) blir ett rekordår då 101 ärenden behandlats redan vid utgången av
september månad. Antalet ägda fastigheter är naturligtvis betydligt större, då vissa av husen är
flerfamiljshus och befintliga hus som köpts av norrmän inte finns i denna siffra.
Det ständigt ökade intresset sammanhänger sannolikt samman med traktens attraktionskraft
som rekreationsområde och den relativt Norge gynnsamma prisbilden i området. En viktig
faktor är också den jämförelsevis liberala inställningen till snöskoteråkning på den svenska
sidan fjällen. Trycket av snöskoteråkare från andra sidan gränsen har blivit så stort att Åre
kommun på senare tid blivit allt mer restriktiv mot åkningen genom förbud och hänvisningar
till leder.
Det tycks med andra ord finnas en baksida av det norska intresset som har med stegrade priser
på fastigheter och slitage av natur att göra. Ser vi däremot fenomenet som ett uttryck för
integration och en viss sammanflätning av de båda länderna. Dessa fritidshusägare skapar sig
onekligen en relation till Sverige, sannolikt också svenska nätverk, som kan ha betydelse för
framtida utbyte mellan länderna inom exempelvis affärsvärlden.
Norska företag visar också ökad närvaro i området. Det är dels företag som bygger en del av
de fritidshus som omnämns ovan. Dels företag inom andra branscher som etablerar sig främst
i Åre by, andra som köper upp svenska företag för att bedriva verksamheten vidare. I
dagsläget har ingen riktig uppsikt på omfattningen av detta företagande, men det är ännu en
indikation på att de substantiella ekonomiska relationerna över nationsgränserna i regionen
stärks.
Vid sidan av dessa relationer, som byggs av marknadsmässiga krafter, drivs också mer
uttalade samarbetsprojekt. De samarbetsprojekt som uppmärksammats av de inom ramen för
projektet intervjuade personerna är främst följande:
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Nabotåget är ett av de större projekten i programmet är driften av tågförbindelsen mellan
Östersund och Trondheim. Här utgör EU-finansieringen en förhållandevis liten del, knappa
17% av projektets totala budget, men det är ändå en av de större satsningarna inom ramen för
det aktuella Interreg-programmet.1
Projekt Naboer AB, ett utvecklingsbolag med ett gemensamt offentligt ägande i Jämtland och
Tröndelag. Bolaget arbetar med gränsöverskridande verksamheter främst inom kultur, turism
och idrott. Projektet drivs med finansiellt stöd från Interreg IIIA. Exempel på pågående
projekt är:
-

St Olavs leden, en utveckling av kulturhistoriska upplevelser för den rörliga
bilturismen.

-

Tre6ti, ett projekt som syftar till att få ungdomar att utveckla sina arrangörs- och
entreprenörskunskaper.

Festivalveckorna i Jämtland och Tröndelag, Storsjöyran och St Olavsdagarne.
Samarbetsprojektet syftar Marknadsföring av regionen Jämtland Tröndelag som ett
gemensamt evenemangsområde och en attraktiv besöksregion. Projektet finansieras av
Interreg IIIA.
Gränslös informationshantering, utveckling av en gemensam databas för
turistbyråer/informationsställen på båda sidor om gränsen med information om aktiviteter,
sevärdheter, arrangemang, boende, mat och bildbank. Databasen skall även vara tillgänglig
via Internet. Projektet finansieras av Interreg IIIA.
Hike & Bike, Projekt för att organisera en infrastruktur för cykel och vandring i
Jämtland/Härjedalen och Tröndelag. Projektet finansieras av Interreg IIIA.
Historiska marknader i Nordens Gröna bälte. Samarbete mellan marknaden i Røros,
Gregoriemarknaden och Marsimartnam i Levanger. Projektet finansieras av Interreg IIIA.
Turistbyråträffar, informellt samarbete mellan Jämtland Härjedalen Turism och Trøndelag
Reiseliv AS för kunskapsutbyte och gemensamt lärande.
Nya marknader för St Olavsloppet, fortsatt utveckling av löpartävlingen i stafettform mellan
Trondheim och Östersund. Projektet finansieras av Interreg IIIA.
Utöver ovanstående nämns även ett ospecificerat samarbete mellan Jamtli, Stiklestad och
Sverresborg.
Regionernas strategier för upplevelsenäringarna
Konsultföretaget Eurofutures har tidigare haft i uppdrag att kartlägga och översiktligt
analysera Sundsvall, Östersund och Trondheim ur ett regionalt perspektiv. Rapporten skulle
utgöra ett underlag i arbetet med att ta fram en strategi för SÖT-kommunernas
utvecklingsområde i Mittnordenregionen. Rapporten pekar på fyra bärkraftiga områden där
stärkt samverkan tros kunna ha praktisk relevans och konkret innebörd. Ett av dessa är turism:
”SÖT-regionen erbjuder en god variation i miljöer och upplevelser. Det är möjligt att en
gemensam marknadsföring av regionens erbjudanden skulle öka det totala antalet besökare.
Regionen bör lämpa sig för olika typer av kombinations- och paketresor såsom skid- eller
2
vildmarksvecka kombinerad med storstadsshopping och kultur.”

1
2

Interreg beskrivs i eget avsnitt något senare i rapporten.
ProMidNord/SÖT – en förstudie, Eurofutures AB, 2005-05-31.
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Denna enkla rekommendation pekar naturligtvis på en möjlighet som också varit ett tema
under våra intervjuer. Såsom kommer att kommenteras i den del av föreliggande rapport som
baseras på intervjuer finner vi dock inte mycket stöd för tanken på gemensam
marknadsföring, eller gemensam paketering hos besöksnäringens aktörer.
I övrigt pekas universiteten/högskolorna ut, innovation (som ett behov) och samverkan, där i
synnerhet gemensamma intressen i kommunikationsfrågor pekas ut. Kommunikation är
självfallet en nyckelfråga för besöksnäringen och näringslivet över huvud taget. Även
kommunikationsfrågorna är ett tema i de intervjuer som summeras senare i denna rapport.
Sundsvall/Västernorrland
Sundsvalls turismstrategi3 är ett kortfattat dokument som dels lägger fram några kortfattade
data, dels pekar på några huvudområden där Sundsvalls styrka som turistdestination anses
ligga. Dessa är:
-

shopping

-

aktiviteter och evenemang

-

affärsmötesmarknaden (MICE).

I de intervjuer som gjorts inom ramen för denna studie är det i första hand den första och den
sistnämnda punkten som betonats av de intervjuade. Det är här, på shopping och affärsturism,
som Sundsvalls styrka idag anses ligga.
När Sundsvalls kommun i samma dokument definierar sin roll i turismrelaterade frågor
handlar det dock väldigt mycket om evenemang. Kommunen ska stödja evenemang med högt
PR-värde för Sundsvall, den skall samordna och utveckla anläggningarna, och över huvud
taget ha ett tydligt och konsekvent agerande gentemot olika evenemang. Kommunen skall
också säkerställa att det finns en turistbyrå (på entreprenad) och att det bildas ett
samverkansforum för turismfrågor. Dokumentet tycks vara en kommunal produkt som senare
skall förankras externt. Det kan tilläggas att strategin gäller för perioden 2004-2006.
I Västernorrland pågår arbetet med att formulera en regional turismstrategi i förlängningen av
regionens visionsarbete Vision Västernorrland 2010. Upplevelseindustrin (utan närmare
precisering) omnämns som en potential på olika ställen i dokumentet och konferensstaden
Sundsvalls möjligheter.
Regionens tillväxtprogram4 pekar på att turismen i länet har begränsad omfattning och ligger
under riksgenomsnittet i betydelse för sysselsättningen. Ambitionen är att närma sig nationell
snittnivå. När det gäller att peka på länets styrkor riktas uppmärksamheten mot
kultursatsningar, ett rikt industriarv och unika natur- och kulturmiljöer. En av åtgärderna i
programmet lyfter fram utvecklingsbehoven inom besöksnäringen som anses behöva ett lyft
vad gäller såväl logi, mat som servicegrad. Bland föreslagna aktiviteter nämns strategiska
nätverk, utbildning, infrastruktur, marknadsanalyser och utveckling av den naturbaserade
besöksnäringen. Kopplingen görs också mellan upplevelsekultur och upplevelseindustri där
förhoppningar knyts till ett möte mellan kulturmänniskor och entreprenörer. Design, film och
musik hör till i avsnittet utpekade områden.
Finansieringen av utvecklingsinsatser är med några få undantag knutna till EU:s
strukturfondsprogram. Förslag till nytt program för Västernorrland och Jämtland finns för

3
4

Förslag till turismstrategi för Sundsvalls kommun, Sundsvalls kommun, 2003-12-10.
Tillväxtprogram Västernorrland 2004-2007, Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
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närvarande på remiss.5 Programmet har två insatsområden: förnyelse av näringslivet, samt
ökad tillgänglighet och attraktivitet. Inom det förstnämnda är turism och upplevelsenäringarna
utpekade som ett av sex insatsområden. Bland föreslagna aktiviteter märks
destinationsutveckling, olika typer av samverkan, strategiska investeringar i boende- och
upplevelseanläggningar, affärsturism, shopping och forskning. Dokumentet får betraktas som
ett starkt ställningstagande för turism och upplevelsenäringarna.
Östersund/Jämtland
Östersunds turismstrategi har samma tidshorisont som Sundsvalls, nämligen till 2010.6
Strategin är resultatet av en brett förankrad process där uppåt hundratalet företag varit
inblandade. De övergripande målen för strategin är att göra Östersund internationellt ledande
inom upplevelseindustrin/upplevelseteknologi (kommentar sista stycket detta avsnitt) att
staden skall vara en av Sveriges mest attraktiva och spännande mötesplatser.
De utvecklingsområden som lyfts fram är:
-

vinterutveckling

-

evenemangsutveckling

-

marknad Norge

-

värdskap/bemötande

-

attraktivare Östersund

-

samarbete med Åre.

Som en förutsättning för att ovanstående skall kunna genomföras lyfts behovet av
analys/kompetens, samt samarbete/samverkansformer fram.7
Några kommentarer kring vissa av utvecklingsområdena är på sin plats. Vinterutveckling kan
sägas vara en fråga om säsongsförlängning av fritidsresandet till staden som nu är
koncentrerad till sommaren. Evenemangsutveckling pekar på behovet av en strategi inom
detta viktiga utvecklingsområde och evenemangens betydelse för varumärket. Evenemangen
beskrivs som idrott och kultur.
Av särskilt intresse här är området Marknad Norge som pekar på de norska besökarnas stora
betydelse för Östersund som besöksmål. Genomförda kundundersökningar pekar dock på
vissa problem, såsom stagnation i fråga om besöksanläggningar och attraktioner, standarden
på logi och handelns utbud och öppettider. Kunskapen om den norske sommarbesökaren är
enligt strategin stor, medan mindre är känt om de som besöker staden andra tider på året.
Området Samarbete Åre tar sin utgångspunkt i de begränsade kopplingar som vid tillfället
fanns mellan besöksnäringarna på orterna. Ett önskemål om att identifiera gemensamma
utvecklingsområden, såsom exempelvis gemensam marknadsföring, uttrycks. Till de
befintliga kopplingarna nämns logifrågor kring större evenemang. Förbättrade
kommunikationer uttrycks som ett önskemål och förutsättning för att kunna stärka länkarna
mellan de båda orterna. Noterbart är att denna fråga inte påtalades i avsnittet om Marknad
Norge, där kommunikationerna ändå får betraktas som ett större problem.
5

Utkast till Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland 20072013, Länsstyrelsen i Jämtlands län, 2006-09-18.
6
Strategisk plan för utveckling av besöksnäringen i Östersund 2006-2010, Turist & Kongressbyrån i Östersund,
2005-11-09.
7
Vissa frågor av stor betydelse, såsom kommunikationer och den s k Björntanden (hotell, konferensanläggning,
mm) utanför strategin med hänvisning till att andra grupperingar arbetar med dessa frågor.
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På det hela taget tycks Östersunds strategi både väl genomarbetad och förankrad. Den pekar
också på andra delar av SÖT-regionen som viktiga, i synnerhet Tröndelag och Åre, medan
Sundsvall eller Västernorrland inte omnämns i diskussionen om potentiella marknader.
I Östersunds utvecklingsplan8 spelar begreppet upplevelser och i synnerhet
upplevelseteknologi en framträdande roll. Upplevelseteknologi beskrivs Östersunds
strategiska val för att skapa morgondagens utveckling av upplevelseindustrins produkter och
tjänster. Av texten kan man vidare läsa att det kan vara teknik inom nöjen, underhållning,
utbildning, lärande och traktens generösa natur. Med upplevelseindustri tycks kommunen
avse KK-stiftelsens definition (se tidigare avsnitt om upplevelsenäringarna), samt idrott.
Länets målbild för 2020 gör kopplingen mellan en satsning på upplevelseföretagande och
stark året runt turism.9 Turismen beskrivs också genomgående som en av de starkaste
näringarna i länet, med både tradition och utvecklingspotential. Det regionala
tillväxtprogrammet lyfter också fram upplevelsenäringarna som ett av fyra insatsområden (de
övriga är skogen som resurs; distansoberoende tjänster; entreprenörskap och företagandets
villkor).
Valet av upplevelsenäringarna, snarare än som tidigare (föregående Tillväxtavtal) turism,
motiveras som ett slags modernisering av turismen, där dagens och framtidens konsumtion
allt mer sker under någon slags upplevelseparoll. Om turismen oftast beskrivs som central
inom upplevelseindustrin, så är den det alltid i Jämtland. Med upplevelsenäringarna avses i
sammanhanget KK-stiftelsens definition av upplevelseindustrin (se föregående avsnitt), plus
idrotts- och sportevenemang. Dokumentet för ett relativt utförligt resonemang om turismens
som tillväxtmotor och i synnerhet om upplevelserelaterade produkter och tjänster.
De åtgärder som föreslås handlar bl a om ökad tillgänglighet, kompetensutveckling,
kapitalförsörjning, företagsutveckling, forskning, och kopplingen däremellan.
Kommande Mål 2-program är gemensamt med Västernorrland. För kommentarer kring Mål
2-program – se sista avsnittet under Sundsvall/Västernorrland.
Trondheim/Tröndelag
Trondheim har en helt ny strategi för turismutveckling som också utgör marknadsplan för
Trondheims informations- och marknadsföringsorgan för besöksnäringen och därtill knuten
verksamhet, Trondheim Aktivum AS.10 Enligt marknadsplanen positionerar sig Trondheim
som resmål främst i tre avseenden:
-

Utifrån sin historiska betydelse i den norska nationen och kulturen knuten till detta.

-

Som den nationella och internationellt konferensstaden.

-

Som regional huvudstad.

Huvudstrategierna är…
-

strategi kurs-, konferens och evenemangsmarknaden

-

strategi värdskaps- och profileringsfunktionen.

Handlingsplanen för evenemangsstaden Trondheim, som en av Norges fem officiella
kongresstäder11 är i tungt inriktad mot konferensverksamhet. Marknaderna pekas ut som såväl
8

Utvecklingsplan Östersund, Östersunds kommun, 2002.
Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län, Rådet för regional utveckling och Länsstyrelsen i Jämtlands
län, 2006.
10
Markedsplan, Trondheim Aktivum AS, 2006.
11
De andra är Oslo, Bergen, Stavanger och Tromsö.
9
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lokala och nationella, som internationella. Inga särskilda internationella marknader pekas
dock ut. Som kommer att redovisas i den intervjubaserade delen av föreliggande rapport
betraktas inte den svenska marknaden såsom varande av särskilt intresse. Den internationella
kongressmarknaden definieras av arrangörerna, i huvudsak universitetet, universitetssjukhuset
och näringslivet.
Värdskaps- och profileringsfunktionen är nära knuten till Turistinformationen på torget i
Trondheim. Det handlar mycket om tillgängligheten av olika typer av information genom
olika medier. Här omnämns också en profilering av Trondheim som festival- och
evenemangsstad, samt semester- och fritidsresande. Utvecklandet av Trondheim som centrum
för närmarknaden och helgvistelser betraktas som viktig.
De enda indikationer på att Sverige spelar någon roll som marknad i detta utvecklingsarbete
är en kalendernotering om att säljaktiviteter planeras till Gregoriemarknaden i Östersund och
TUR-mässan i Göteborg. I övrigt omnämns London, Milano, Barcelona, Frankfurt och
Köpenhamn som platser för liknande aktiviteter.
Andra strategidokument ger en tydligare bild av Trondheims och Tröndelags perspektiv på
upplevelsenäringarna i stort. Det s k samhandlingsprogrammet pratar om konst och kultur
dom näring och upplevelse.12 Kulturen ges en roll i värdeskapandet och Trondheim aspirerar
på att gå i spetsen för en sådan utveckling i Norge. Även den lokala matens betydelse som del
av kulturen och som affärsverksamhet framhålls.
Samma betoning av konst som näringsliv görs också i den gemensamma fylkesplanen, där
konst, besöksnäring och matkultur kopplas samman.13 Hänvisningar finns också till regionens
natur och kulturmiljöer som värdefulla utvecklingspotentialer. Detta sker med särskild
hänvisning till regionens mer glesbefolkade områden. I princip samma argumentation om
upplevelsernas betydelse för de som bor på orten går också igen i kommunplanen.14
I Trondheims näringsplan ges Tröndelag som upplevelseregion stor betydelse för
möjligheterna att locka inflyttare till regionen.15 Besöksnäringens betydelse för att utveckla
platsens attraktivitet påtalas tydligt och ger besöksnäringen en nyckelroll också i detta
avseende, och inte bara för att locka turister till staden.
Interreg – den huvudsakliga stimulansen
Interreg IIIA (tidigare IIA) har varit det huvudsakliga instrumentet för att stimulera samarbete
över den svensk-norska gränsen. Den jämt-trönderska delen av detta program heter Nordens
Gröna Bälte. Inför kommande programperiod heter programmet Mål 3 Europeiskt Territoriellt
Samarbete, och inte Interreg, men fortfarande Nordens Gröna Bälte för det aktuellt området.
Upplevelsenäringarna pekas ut som ett satsningsområde i det nya programmet, vilket grundar
sig på att de tre delregionerna (Västernorrlan, Jämtland och Tröndelag) alla i sina respektive
regionala utvecklingsprogram prioriterat detta område.16
Programförslaget har fem insatsområden vilka alla på papperet kan tänkas inrymma projekt
med inriktning mot turism/upplevelsenäringarna. Dessa är Entreprenörskap/Innovation;
Kultur; Hållbar utveckling; Kompetens och FoU; samt Kommunikationer. Programförslaget
12

Samhandlingsprogrammet, Tröndelagsrådet, 2005.
Felles fylkesplan 2005-2008, Tröndelagsrådet.
14
Kommuneplanens strategidel 2001-2012, Trondheims kommune.
15
Strategisk näringsplan för Trondheim perioden 2000-2010, Trondheims kommune.
16
Förslag till insatser i Mål 3 Sverige – Norge delområde Nordens Gröna Bälte, Länsstyrelsen i Jämtlands län,
2006-09-01.
13
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måste betraktas som mycket öppet för insatser inom turism/upplevelsenäringarna, vilket
innebär att förutsättningarna för att bygga vidare på samarbetet inom dessa näringar kommer
att finnas. En kort översyn av projekt med denna inriktning som tidigare fått stöd genom
Interreg-programmet förefaller motiverad som illustration av vad det i detta sammanhang
handlat om.
Inom SÖT-regionen finns inte några kända samarbetsprojekt som spänner över samtliga tre
orter. Det finns dock ett antal pågående Interreg-projekt mellan Östersund/Jämtland och
Trondheim/Tröndelag. Några av dessa har presenterats tidigare (s 9) i rapporten.
För en fullständig förteckning av pågående projekt inom Interreg IIIA hänvisas till hemsidan:
www.interreg-sverige-norge.com
Slutsatser: Kopplingar mellan regionernas strategier
Alla tre städerna och deras regioner tillmäter turismen och upplevelsenäringarna som områden
av strategisk betydelse för framtiden. Utan tvekan är det dock i Östersund/Jämtland som detta
framkommer tydligast. Planerna och strategierna i är också mer genomarbetade och har en
högre ambitionsnivå än i andra delar av SÖT-regionen. Östersund pekar mer än de andra
städerna och regionerna på behovet av kunskap i utvecklingsarbetet.
I Trondheim/Tröndelags strategier och planer spelar upplevelser och besöksnäringen en delvis
annorlunda roll. Deras betydelse för lokalbefolkning en och för möjligheterna att locka nya
inflyttare är starkt betonad. Trondheims strategi är enkel, men också tydlig; det handlar om
konferenser och om kultur.
Sundsvall/Västernorrland har relativt nyligt uppgraderat sitt strategiarbete och tycks också
tillmäta upplevelsenäringarna större betydelse än tidigare. Befintliga planer och strategier
talar i Sundsvalls fall om konferenser, evenemang och shopping. Ambitionsnivån har nyligt
höjts och det finns en målsättning om att turismen skall närma sig det nationella genomsnittet
i betydlse.
Den tydligaste beröringspunkten mellan de tre städerna/regionerna som kan utläsas ur olika
dokument är utan tvekan evenemangen. Det finns ambitioner i samtliga delar om både idrottsoch kulturevenemang av olika slag, vilket skulle kunna vara ett område där alla har något att
vinna på ökat samarbete.
Sundsvall och Trondheim har båda en stark inriktning på konferenser och betraktar
potentialen som stor inom detta område. Båda städerna har god kapacitet inom området vad
gäller anläggningar och fortsätter att expandera. I Östersund är detta inte lika starkt betonat.
I synnerhet Sundsvall lägger stor vikt vid shoppingen i de planer och strategier som finns.
Shopping både i stadskärnan och i det externa köpcentret Birsta betraktas som tydliga
potentialer. I Trondheim och Östersund är detta inte lika påtagligt i de dokument som
studerats, men mer i de intervjuer som redovisas senare.
Östersund är den enda av städerna som tydligt hänvisar till marknader på andra sidan gränsen;
de norska besökarna är av mycket stor betydelse. Varken Sundsvalls eller Trondheims
dokument nämner någon av de andra regionerna. Trondheim tar i sin handlingsplan upp ett
marknadsbesök i Östersund som en del av marknadsföringen. I övrigt handlar Trondheims
ambitioner om att bearbeta Tyskland, Danmark och Storbritannien och framstår som relativt
genomtänkta vad gäller internationell marknadsföring.
Avslutningsvis kan sägas att Sundsvall och Trondheim tycks ha många likheter i fokus för
besöks- och upplevelsenäringen. Kongresser och kultur är markerade utvecklingsområden i
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båda städerna. Ingen av dem ägnar dock den andra någon uppmärksamhet, varken som
samarbetspartner eller som konkurrent, i de granskade dokumenten. Östersund framstår som
lite annorlunda i sin inriktning, vilket inte nödvändigtvis är någon nackdel utifrån både
möjligheten att locka besökare, och när det gäller att bygga samarbete.

16

ANALYS AV BEFINTLIGA DATA
Inledning
Följande beskrivning/analys av besöksnäringens resandeströmmar utgår från befintlig
data/statistik som tillhandahållits av de regionala turistorganisationerna i respektive delregion. Utöver detta finns också data från ett några gästundersökningar (genomförda av
NordAnalys på uppdrag av de regionala turistorganisationerna), i Jämtlands län och
Västernorrlands län. På den norska sidan har det efter förfrågan visat sig att det saknas
motsvarande undersökningar.
Metodproblematik
Då SÖT-regionen är en ”konstruerad” region uppstår vissa svårigheter när det gäller analys av
statistik/data. Merparten av den tillgängliga statistiken baseras på läns-/fylkesindelning. Detta
överensstämmer inte fullt ut med den definierade SÖT-regionen. Data/statistik på
kommunnivå är oftast inte tillräckligt heltäckande eller saknas.
I följande har därför huvudsakligen data på läns-/fylkesnivå använts, vilket är viktigt att som
läsare vara medveten om. Vår bedömning är dock, att eftersom respektive del-region till stora
delar sammanfaller med län/fylke, bör avvikelserna i resultatet vara av mindre betydande
karaktär.
När det gäller att beskriva besöksnäringen i termer av volymer (antal besökare, övernattningar
et.), ekonomi/sysselsättning saknas enhetliga och heltäckande underlagsmaterial. Detta
sammanhänger med att branschen är svårdefinierad, där många företag/verksamheter har sina
kunder både bland tillresta besökare och den lokala befolkningen. Exempel på detta är
restauranger som ena stunden verkar i besöksnäringen och andra stunden tillhandahåller
tjänster till den lokala marknaden. Detta gäller också i hög grad för affärer/butiker,
bensinstationer etc. Detta innebär att det är svårt att producera statistik i producentledet.
Det närmaste man kommer är den statistik som produceras med hjälp av inkvarteringsdata
från kommersiella boendeformer (hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser). Denna i
kombination med olika typer av konsumentundersökningar används för att beskriva och
beräkna de turistekonomiska effekterna. Dessa sk. TEM-rapporter, producerade av
konsultföretaget Resurs AB, ligger som grund för beskrivningen av turismen när det gäller
volymer och ekonomi/sysselsättning i Jämtlands län och Västernorrlands län. Motsvarande
material finns i producerat på den norska sidan, men med en delvis annorlunda metod. Data
för Jämtlands län och Västernorrlands län härstammar från 2005, medan uppgifterna från
Tröndelag är daterade 2004.
Beskrivning av besöksnäringen (volymer, ekonomi, sysselsättning)
Det totala antalet övernattningar/gästnätter i de 3 del-regionerna uppgår till knappt 20
miljoner, varav 4,4 milj i Västernorrlands län, 7,9 milj i Jämtlands län och 7,3 milj i
Tröndelag. Till detta kan läggas dagsbesök och genomfartsturism. Här saknas uppgifter från
Tröndelag, men i den båda svenska regionerna finns dessa uppgifter. Antalet dagsbesök i
Jämtlands län är beräknade till drygt 0,5 milj. I Västernorrlands län uppgår de till 1,7 milj,
medan antalet genomfartsstopp är beräknade till 3,8 milj.
Den totala direkta turistiska omsättningen beräknas för de 3 regionerna till knappt 12
miljarder kr, varav 2,6 miljarder kr i Västernorrlands län, 3,1 miljarder kr i Jämtlands län och
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6,1 miljarder kr i Tröndelag (OBS norska kr). I relation till besöksvolymerna kan konstateras
att den genomsnittliga omsättningen per gästnatt/besök är väsentligt högre i Tröndelag. En
delförklaring är en generellt sett högre prisnivå i Norge, men sannolikt finns det här också
metodologiska skillnader som påverkar nivåerna.
När det gäller sysselsättningseffekter så föreligger skillnader i definitioner mellan Sverige och
Norge, vilket medför att svårigheter att göra direkta jämförelser. I Tröndelag beräknas de
sysselsättningsmässiga effekterna (direkta och indirekta) till knappt 11 000 årssysselsatta
personer, definierade som minst 100 tim genomsnittlig sysselsättning per månad. I
Västernorrland genereras motsvarande ca 2000 direkta helårssysselsättningar (heltid) och för
Jämtlands län är antalet 3500 direkta helårssysselsättningar (heltid).
Skillnaden i sysselsättning mellan Jämtlands- och Västernorrlands län, relaterat till
omsättningen, beror på att en väsentligt högre andel av omsättningen i Jämtlands län kommer
från mer personalintensiva verksamheter (logi, aktiviteter, restaurang), medan en större del av
omsättningen i Västernorrland härstammar från handel/shopping och transport/bensin, där
omsättningen per anställd är väsentligt högre.
Turismen i Västernorrlands län karaktäriseras i hög grad av ett mycket starkt regionalt centra i
form av Sundsvall, tillsammans med en omfattande genomfartsturism (främst längs E4:an).
Handeln spelar en väsentlig roll, inte minst i Sundsvallsregionen, där också affärsturismen
står för en betydande andel.
Jämtlands län utmärker sig genom flera starka regionala centra, där Åre utgör det ur turistisk
synpunkt starkaste. Överhuvudtaget spelar vinterturismen en mycket betydande roll för
turismen i Jämtlands län, där förutom Åre också Vemdalsområdet, Västra Härjedalen (utanför
SÖT-regionen) och Bydalsfjällen är de viktigaste. I dessa områden finns också turism under
barmarksperioden, om än inte alls den omfattning som gäller vintertid. De senaste åren har
dock en utveckling skett, där Åre gått i spetsen.
Östersund är vid sidan av nämnda områden också ett starkt turistiskt centra, med en
kombination av ”traditionell” sommarturism, handelscentra och affärsturism. Jämfört med
Sundsvall är dock inte turismen i Östersund lika betydande ur ett länsperspektiv. Det beror
främst på att övriga regioner i Jämtlands län (främst vinterdestinationerna) är så mycket
starkare jämfört med övriga regioner i Västernorrlands län. Om man räknar om omsättningen
per invånare i Östersund respektive Sundsvall så ligger den på ungefär samma nivå.

Kommersiellt boende
Icke kommersiellt boende

Västernorrlands län
Gästnätter/
Omsättning
besök
milj kr
1 011 000
780
3 359 000
590

Totalt (övernattningsresor)

4 370 000

1 370

Genomfartsstopp
Dagsbesök

3 800 000
1 740 000

718
540

Totalt

9 910 000

2 628

Andel av
omsättning
30%
22%

Gästnätter/
besök
2 870 000
5 068 000

Jämtlands län
Omsättning
milj kr
1 645
1 246

Andel av
omsättning
53%
40%

52%

7 938 000

2 891

93%

27% Uppgift saknas Uppgift saknas
21%
533 000
220

7%

8 471 000

3 111

För Tröndelag går inte data att bryta ner på motsvarande sätt, men utifrån gästnattsstatistik så
kan man konstatera att Trondheim spelar en mycket stor roll som regionalt centra för turismen
i området. Ungefär 2/3 av alla hotellövernattningar i Tröndelag är förlagda till Trondheim.
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Sammantaget i relation till folkmängd och övrig ekonomi så bedöms turismen som näring
vara mest betydelsefull i Jämtlands län, följt av Tröndelag och Västernorrlands län.
Utlandsmarknader
När det gäller uppgifter om utlandsmarknader så kan denna bara redovisas utifrån
kommersiella övernattningar (hotell, vandrarhem, stugby och camping). För övriga
boendeformer är andelen utländska besökare med stor sannolikhet lägre, även om det finns
undantag, exv. kommersiellt/semi-kommersiellt förmedlade lägenheter på vinterorter i
Jämtlands län, vilka inte finns upptagna i den officiella statistiken.
Andelen utländska besökare i Västernorrlands län baserat på beskrivna boendeformer är 12%.
Den största utlandsmarknaden är Norge, med totalt 38 000 gästnätter motsvarande en
marknadsandel på 4%. Därefter följer Tyskland med 19 000 gästnätter (2%), Finland 9 000
gästnätter (1%) och Nederländerna 6 000 gästnätter (0,7%).
I Jämtlands län utgör de utländska gästnätterna 23%. En starkt bidragande orsak är den norska
marknaden med en marknadsandel på 12%, motsvarande 200 000 gästnätter. Därefter följer
Tyskland med 50 000 gästnätter (3%), Danmark 26 000 gästnätter (2%), Nederländerna
24 000 gästnätter (2%) och Finland med 15 000 gästnätter (1%).
I Tröndelag ligger den utländska marknadsandelen på 22%. Här saknas dock uppgifter över
nationaliteter när det gäller det samlade kommersiella utbudet. Hotellstatistiken ger dock en
fingervisning, där den tyska marknaden är störst med 37 000 gästnätter (3%) följt av Sverige
30 000 gästnätter (2%), Nederländerna och Danmark med 22 000 gästnätter (2%) vardera.
Noterbart är att USA och Asien har en förhållandevis stark position med drygt 10 000
gästnätter vardera.
Besöksstruktur
Som tillägg till tidigare översiktligt beskriven karaktäristik avseende de olika regionerna följer
här en sammanfattning från undersökningar genomförda under sommarperioden i Jämtlands
och Västernorrlands län. För Tröndelag finns enligt uppgift från ansvariga turismföreträdare i
regionen inga motsvarande undersökningar.
Undersökningarna i Jämtlands län (från 2004) och Västernorrlands län (2006) är till innehåll
och genomförande i stort sett likvärdiga, vilket innebär att det går att göra relevanta
jämförelser.
Även sommartid har utlandsmarknaden en större andel i Jämtlands län, i stor omfattning
beroende på en stark position på den norska marknaden. När det gäller svenska marknader
finns en relativt tydlig skillnad med en större dominans av långväga besökare i Jämtlands län,
medan Västernorrlands län har en starkare position både bland de egna länsborna och i
Västerbottens och Gävleborgs län. 6% av den svenska marknaden i Jämtlands län utgörs av
besökare från Västernorrlands län, samma andel gäller det omvända förhållandet, jämtarnas
andel i Västernorrlands län. Andelen barnfamiljer ligger i båda länen strax över 50%, medan
åldersstrukturen är något högre bland besökarna i Västernorrland.
När det gäller besöksanledningar föreligger tämligen stora skillnader. I Jämtlands län är det
främst olika typer av sevärdheter och aktiviteter som utgör primära syften för besöken, medan
shopping och nöjen/evenemang har en väsentligt starkare position som reseanledning i
Västernorrlands län. Beträffande shopping så är det Sundsvall som bidrar till detta, 37%!
anger att shopping är den främsta anledningen till att besöka Sundsvall.
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Främsta reseanledning - sommarbesökare
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Andelen förstagångsbesökare är trots generellt sett längre resavstånd något lägre i Jämtlands
län och besökarna är totalt sett något mer nöjda med det turistiska utbudet och servicen. Detta
påverkar troligen viljan att återvända som också är något större bland besökarna i Jämtlands
län.
Slutsatser kvantitativ analys
Sammantaget är bilden att Jämtlands län har sin styrka främst när det gäller ”traditionell”
turism som bygger på olika aktiviteter och sevärdheter/besöksmål, medan Västernorrlands län
i större omfattning bygger sin position på handel/shopping (Sundsvall) och evenemang/nöje,
även om det finns stora skillnader inom respektive region.
Den största skillnaden mellan länen gäller dock för vintern, vilket för Jämtlands län är den
viktigaste säsongen, där framförallt skidåkningen driver turismen. Västernorrlands län har en
betydligt svagare vintersäsong, även om Sundsvallsregionen genom shopping, nöje och
affärsresande till viss del kompenserar för övriga länet.
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Analysen understryker att Sundsvall och Trondheim i första hand är ett resmål för resenärer i
Nord-sydlig riktning. Besöken förefaller ha karaktären av genomresa. Resandet till Östersund
har en något annan karaktär. Dit åker man för att stanna en tid.
Östersund är volymmässigt det största resmålet sett till antalet gästnätter, tätt följt av
Trondheim. Dagsbesöken är relativt sett få i Östersund. Trots att det finns reservationer för
metodmässiga skillnader antyds att omsättningen per gästnatt är betydligt högre i Norge än på
i Sverige. Norrmännens goda betalningsvilja har även framkommit vid intervjuerna.
SÖT-regionens båda ”ytterändarna” i Sundsvall och Trondheim har ett litet utbyte av turister,
medan Östersund har ett påfallande stort inslag av gäster från Norge. Det stora ekonomiska
intresset i den norska marknaden har även kommenterats av intervjupersonerna som en
förklaring till Östersunds roll som dragare samarbetsprojekt över gränsen.
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AKTÖRERNAS PERSPEKTIV
Följande avsnitt baserar sig på ett 20-tal intervjuer och telefonsamtal med aktörer i SÖTregionen.
Om samarbetets möjligheter och problem - generellt
Intervjupersonerna utskiljer sig i två grupper; de som tror på potentialen i ett ökat samarbete
och de som inte alls gör det och menar att tanken är långsökt. Den sistnämnda kategorin är
utan tvekan större bland de personer vi intervjuat.
Ett problem i relationerna är obalansen i relationerna. Utan tvekan är i synnerhet området
väster om Östersund upp mot den norska gränsen starkt beroende av norska besökare och
norsk konsumtion. Svenska företrädare påpekar detta och menar att norrmännen inte har och
inte heller behöver norska besökare på samma sätt. Varken respondenter i Sundsvall eller
Trondheim uttrycker heller något intresse av att ge stärkta relationer någon hög prioritet.
Bland de som är mest beroende (av Norge) uttrycker inte desto mindre en viss skepsis till att
lägga så mycket möda i relationerna. Några säger sig ha varit inblandad i olika typer av
samarbeten och konstaterat en viss kulturskillnad, som är större än vad många föreställer sig.
Deras uppfattning är att norska kollegor inte tar projekten på samma allvar och därför inte
levererar vad som överenskommits. De uppfattar det närmast som en skillnad i arbetskultur.
Här görs tolkningen att dessa två aspekter på samarbete, obalans och kulturskillnad, kanske
skall ses tillsammans, som två sidor av samma mynt. Obalansen skapar ett visst ointresse som
innebär att ena parten inte prioriterar samarbetet så högt som det skulle kräva.
Ett par personer menar att det är svårt för företagen att se nyttan med ökat samarbete över
gränsen. De menar att det är lättare för offentliga organisationer.
Förutsättningarna för samarbete i specifika frågor
Under intervjuerna har olika tänkbara samarbetsteman kommit upp, ibland på intervjuarens
initiativ, ibland på respondentens. Några av dessa kommenteras nedan.
Kommunikationer
Väl fungerande kommunikationer är en förutsättning för allt samarbete över gränser och
avstånd. Det är en utbredd uppfattning att infrastrukturen i form av väg och järnväg i det
aktuella området är sämre på den norska sidan gränsen.
När det gäller de intervjuades synpunkter på vad det politiska samarbetet bör stärka. De allra
flesta lägger dock en stor vikt vid kommunikationer och infrastruktur. Detta är måhända ett
givet område att arbeta vidare med också i framtiden, men det kan inte nog understrykas att de
intervjuade menar att bara de politiska aktörerna ordnar kommunikationerna så ordnar de
resten.
Dessa frågor har under lång tid drivits i olika sammanhang. Några större förbättringar har inte
skett ännu.
Tågtrafiken: Däremot fungerar tågtrafiken nu betydligt bättre i och med det s k Nabotågets
tillkomst. Trafiken drivs nu med två dagliga avgångar i vardera riktningen. Driften har delvis
finansierats med hjälp av EU:s Interreg-program. En långsiktig lösning av denna länk kan
närmast betraktas som en nödvändighet. Många av de intervjuade anser att förbindelsen idag
trots allt fungerar relativt väl.
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Flyget: Det har under tidigare perioder funnits en förbindelse på tvären av Skandinavium,
mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. Den allmänna uppfattningen bland de vi
intervjuat är att det inte finns en marknad för denna linje och att avstånden är för korta. Ingen
förespråkar en sådan flyglinje idag, och flygplatsen i Vernes överväger inte heller en sådan
koppling.
Flygplatsen i Vernes (Trondheim) arbetar medvetet som att etablera sig också som en
flygplats för Jämtland, i synnerhet Åre kommun. Flygplatsen har flera direktlänkar ut i
Europa, i nuläget Amsterdam, London, Köpenhamn, Alicante, Prag, Nice, Dubrovnik och
Salzburg (vintertid). Antalet svenska resenärer ökar och marknadsaktiviteter genomförs
regelbundet. Samarbete finns med Alpina VM där Vernes tillsammans med Östersund är
officiell flygplats. För flygplatsens attraktionskraft bland svenska resenärer är goda
markkommunikationer av stor vikt. Här tycks flygplatsens företrädare inte nöjda med dagens
situation. Utvecklingen inom flyget på senare år väcker frågan om vad som kommer först,
länken eller efterfrågan. Lågprisflygets tillkomst har tydligt illustrerat länkens betydelse.
Efterfrågan på något som inte finns är ofta begränsad.
Finlandsbåtar: Tidigare hade Sundsvall färjeförbindelse till Finland. Denna genererade enligt
intervjuade personer i både Sundsvall och Trondheim ett flöde och gjorde denna del av
Sverige intressantare för norrmännen. Vissa av de intervjuade saknar uppenbarligen
förbindelsen, som man får förmoda också saknade tillräckligt underlag för att bedriva
kommersiellt lönsam trafik.
Förbättrade kommunikationer är det som tydligast förespråkas av de intervjuade som insatser
från det politiska samarbetet.
Gemensam destination
En av de frågor som funnits med under intervjuerna handlar om huruvida de intervjuade kan
se att SÖT-regionen i något sammanhang skulle kunna utgöra en gemensam destination. Få
respondenter understödjer en sådan syn; de flesta verkar tycka att tanken är långsökt.
Undantag finns dock där personerna, på den norska sidan, kan se potentialen kopplad till
exempelvis kryssningsverksamhet och möjligheten att vid samma vistelse uppleva både hav
och fjäll. Uppfattningen tycks också vara att man behöver titta utanför städerna för att finna
stöd för en sådan tanke.
Kultur och evenemang
Representanterna från Trondheimsområdet är mycket upptagna av kultur och evenemang. I
detta sammanhang skall kultur dels förstås som publikdragande föreställningar, där
Trondheim tycker att man har mycket att erbjuda som borde kunna locka svenska besökare i
större utsträckningar. Det finns dock här en uppfattning om att Stockholms dragningskraft i
dagsläget är för stor för att Trondheim på allvar skall kunna konkurrera.
Det finns också de på den norska sidan som pekar på Jamtli i Östersund som en anläggning
man lärt sig mycket av när det gäller tillgängliggörande av historia och kultur.
Shopping/handel
Alla tre städerna har ambitioner vad gäller shopping, detsamma gäller för övrigt Åre. Flödet
är i dagsläget enkelriktat, då Trondheim inte förmår konkurrera om den svenska marknaden i
någon större utsträckning. Uppfattningen tycks vara att ett förändrat valutaläge är det enda
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som kan ändra på denna situation. Också här menar de tillfrågade att Stockholm är ett mer
troligt alternativ än Norge också för shopping.
Marknadsföring (besöksnäring)
Ett fåtal andra förslag på politiska insatser framkommer. De handlar om pengar för
marknadsföring, analysverksamhet, premisserna för konferenser och nätverkspengar.
Marknadsföring skall i det här sammanhanget uppfattas som att aktörerna önskar ökad
synlighet i de andra regionerna. Det finns litet stöd för en gemensam destination som kan
säljas internationellt, så vi uppfattar det inte som att det skulle vara insatser för en sådan.
Konferenser (premisser)
Denna synpunkt hänför sig till momsproblematiken, där norska företag inte får dra av
momsen i Norge och där processerna för att få tillbaka moms i Sverige är för krångliga för att
göra det mödan värt.
Analysverksamhet
Utgångspunkten är helt enkelt att kunskapsnivån inom upplevelse/besöksnäringen alltjämt är
mycket låg.
Nätverksbyggande och marknadsföring (upplevelsenäring)
De små upplevelseföretagen (vid sidan av besöksnäringen) är ofta osynliga också för
varandra. Det kan gälla olika typer av hantverk, design, eller konstnärlig produktion där
företag skulle kunna komplettera varandra och därigenom kunna växa. Dessa företag har
också svårt att tidigt uppfatta marknadens efterfrågan på olika delar av deras produktion. Det
gör större satsningar svåra. Undantaget på båda dessa punkter är Åre kommun där företagen
är nära varandra och har lätt att hitta varandra de knyts också i någon mån ihop av butiken
Åre Hemslöjd. I Åre har upplevelseföretagen också god kontakt med en köpstark och kräsen
marknad som snabbt indikerar när de hittar en produkt som slår an på marknaden.
Slutsatser samarbetspotential
Avsnittet har utifrån intervjumaterialet plockat fram huvuddragen av vad som framkommit
angående förutsättningar och önskemål om samarbete inom olika sakfrågor. Stödet för
samarbete och politiska insatser är utan tvekan störst för kommunikationer och infrastruktur.
Även marknadsföring och nätverksbyggande bland upplevelseföretagen får tydligt stöd, om
än av ett fåtal aktörer. Analysverksamhet stöttas framför allt av Jämtland i det här
sammanhanget.
Det finns lite stöd för en gemensam destination med undantag för några få norska aktörer som
ser Trondheim som ett slag gateway och transferpunkt för många resenärer, både inom landet
och internationellt. Vissa pekar på tidigare nytta av samarbete kring attraktioner såsom
museer och evenemang.
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Strategiska frågor för utveckling av besöks- och upplevelsenäringarna
För att inte helt knyta upp våra respondenter till det gränsöverskridande perspektivet ställdes
också frågan om vad de ansåg vara strategiska utvecklingsfrågor inom respektive delområde.
Avsikten var att identifiera utvecklingsbehov som inte direkt sattes i samband med samarbetet
inom SÖT-regionen utan var utmaningar av mer allmän natur. Dessa kan också utgöra en
utgångspunkt i diskussionen om vad som det politiska samarbetet kan överväga att stötta.
Internationalisering
Flera av de intervjuade påtalar internationalisering, d v s ökad andel besökare från
utomnordiska länder. Bland de förslag på åtgärder som nämns är internationella flyglinjer och
s k incoming-paket (möjligheten att köpa en paketerade helhet av upplevelser, resa och
boende. Det påpekas också att de regionala organisationerna eller destinationerna i området är
för svaga för att riktigt kunna ta sig an denna uppgift.
Marknaden förändras
En av de intervjuade påtalar en utmaning som är besläktad med internationaliseringen, men
ändå inte riktigt samma sak. Det handlar om det faktum att de inhemska marknaderna
förändras i den meningen att allt större andel av befolkningen är invandrare, eller barn till
invandrare. Bland dessa finns en annan fritidskultur, där intresset för skidåkning och
friluftsliv i den ”skandinaviska” bemärkelsen inte kan tas för given.
Standardproblem
Vid sidan av städerna svarar standarden inte upp mot internationella besökares krav. Någon
nämner att så lite som 10% av boendekapaciteten håller en internationellt gångbar standard
och att detta utgör en begränsning i möjligheterna att locka internationella besökare, men
också inhemska.
Kapacitetsöverskott
I synnerhet Sundsvall påpekar att det finns ett kapacitetsöverskott på hotellsidan. Detta ser
man hellre som en outnyttjad potential än som ett problem.
Organisation
Här lyfter någon fram NHO (Näringens Hovedorgansiation) med dess branschvisa och
regionala organisering som en förebild. Ofta är näringen för svagt organiserad för att vara en
maktfaktor. Även Trondheims Aktivum AS tycks stå för en starkare mobilisering bland
näringen än vad som finns på den svenska sidan. Det tycks som att privata aktörer i Norge är
bättre rustade organisatoriskt och i någon mån nått längre när det gäller att mobilisera
företagen kring olika insatser. På många destinationer, och i området i stort, är samarbetet
mellan olika aktörer i besöksnäringen fortfarande svagt utvecklat.
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Konkurrens Åre
Någon av de intervjuade på svensk sida menar att Åre nu är en dragare som är så stark att det
blivit ett problem för andra destinationer, inte minst vad gäller konferensgäster sedan
tillkomsten av Holiday Club.

Kostnadsläge Norge
Några av de intervjuade i Norge påtalar att den norska prisbilden är så hög att det är svårt att
konkurrera om gäster från Sverige och andra länder. Denna bild bekräftas av intervjupersoner
på den svenska sidan där en av de intervjuade kommenterar att det för svenskar är dyrt i
Norge och att det för norrmän inte är ansett som särskilt ”fint” att konferera i Sverige.
Slutsatser om framtida utmaningar
Viss samsyn finns hos aktörerna kring besöks- och upplevelsenäringarnas framtid. Det gäller i
synnerhet frågan om export, d v s för besöksnäringen förmågan att locka utländska besökare
till regionen och upplevelsenäringarna i stort att finna nya marknader. Grunduppfattningen
tycks vara att regioner och destinationer har för små resurser för att riktigt kunna nå sådana
marknader.
En fråga av hög aktualitet på den svenska sidan är den om organisation av besöksnäringen.
Här tycks Norge ha kommit längre både på stads- och regionnivå, och dessutom i
organisationen av besöksnäringens företag.
I stort kan dock sägas att frågan om det finns något att lära på andra sidan gränsen för den
egna verksamheten inte har lett till några sådana önskemål på någon sida, vilket bör beaktas
när olika lärandeinitiativ tas.
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EVENEMANGEN
Turism, upplevelser och evenemang
Förutsättningarna och de positiva effekterna av att arrangera evenemang har framhållits på en
rad håll under senare tid. När exempelvis Svenska Näringsdepartementet presenterade
strategier för att främja turistnäringens tillväxt i det så kallade Framtidsprogrammet är just
evenemang ett av tre prioriterade affärsområden (Näringsdepartementet 2003). Vidare har ett
flertal strategiska planer och regionala tillväxtprogram pekat på evenemang och ökat resande
som viktiga katalysatorer för lokal- och regional tillväxt.
Skandinavien i allmänhet och de nordliga delarna i synnerhet brottas som
evenemangsarrangörer med en rad utmaningar. Exempelvis har området, åtminstone i ett
internationellt turismperspektiv, ett perifert och relativt otillgängligt läge. Vidare uppvisar
området ett begränsat utbud av turistisk infrastruktur inkluderande turistiska varor och
tjänster. Här finns dock också klimat, natur och tradition som möjliggör en framgångsrik
satsning på exempelvis natur-, kultur-, och sportbaserade evenemang.
Ett evenemang med dess besökare påverkar direkt och indirekt flera aktörer och faktorer i det
mottagande området. För den arrangerande regionen innebär ett väl genomfört arrangemang
en positiv marknadsföring med besök och återbesök som möjliga konsekvenser. Den lokala
och regionala förankringen gör att den mottagande regionen bygger upp kompetens, kunskap
och nätverk. Detta ger på såväl kort som lång sikt ökade konkurrensfördelar med möjlig
tillväxt på flera områden. Evenemanget kan således sägas vara en god utgångspunkt för
tillväxt, men framgångsrika evenemang kommer inte av sig själva.
En viktig framgångsfaktor är kunskap. En annan är samverkan mellan arrangörer och
regioner. Många av arrangörernas utmaningar är gemensamma, och ett område som SÖTregionen har mycket att vinna på ett utökat samarbete för att stärka turism kopplat till
evenemang.
Vad är ett evenemang?
Evenemang, och festivaler, attraherar besökare och kan därför kallas turistattraktioner. Det
finns dock en avgörande skillnad mellan evenemang och attraktioner nämligen den tidsrymd
under vilken de pågår och således har inverkan på platsen där de hålls.
Evenemang lockar besökare under en begränsad tidsperiod, medan attraktioner lockar
besökare på en mer regelbunden basis, även om relativt stora säsongsvariationer kan
förekomma (Getz 1991). Evenemang tenderar dessutom, att i större utsträckning än
attraktioner, locka till sig de lokalt boende (Hall 1992). Enligt vissa definitioner kan
evenemang alltid sägas vara kopplade till några bestämda, och relativt få, dagar per år.
Evenemang kan vidare delas upp i undergrupper utifrån sin målgrupp (lokala, regionala,
nationella eller internationella besökare), eller sitt utbud (musik, mat, idrott och så vidare).
Denna rapport diskuterar i huvudsak årligen återkommande evenemang. Till dessa evenemang
kommer enstaka evenemang av större eller mindre art. Till de senare räknas exempelvis
jubileer eller stora idrottsevenemang som VM och OS där värdskapet varierar mellan olika
platser år till år.
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Ett evenemangs effekter
När man ska bedöma hur framgångsrikt ett evenemang är brukar man försöka göra en
uppskattning av evenemangets effekter. Till detta kan man lägga en vidare uppskattning av
evenemangets effekter i en så kallad samhällsekonomisk analys. Även om många av de
nödvändiga variablerna är komplexa och svårmätta diskuteras i det följande några generella
effekter av evenemang.
Evenemang kan ge relativt stora effekter. Effekterna är ofta av både positiv och negativ art
(Getz 1997, Janiskee & Drews 1998). Till evenemangs positiva effekter kan man som
exempel räkna ökade inkomster, sysselsättning, stärkande av lokal identitet och ökad
medvetenhet om den arrangerande regionen som turistattraktion. Dessa effekter ska ställas
mot tänkbara negativa effekter som nedskräpning, buller och trängsel.
Effekterna brukar ofta delas upp i olika delar. Utöver de positiva och negativa effekterna
brukar man hålla isär ekonomiska, sociala (sociokulturella) och miljömässiga (fysiska)
effekter. I tabell 2 listas några tänkbara effekter av ett evenemang.

Negativa

Positiva

Tabell 2. Tänkbara effekter av ett evenemang.

Ekonomiska

Sociala

Miljömässiga

Fler arbetstillfällen

Ökad variation

Ökat miljömedvetande

Ökade inkomster

Utökat kontaktnät

Bredare ekonomisk bas

Förbättrad självkänsla

Nya verksamheter

Bättre social service
Större befolkningsunderlag

Större säsongsvariationer

Främmandeskap

Slitage

Prisstegring

Ökad kriminalitet

Nedskräpning

Utvecklingskostnader

Ökad kommersialisering

Buller

Ökat omvärldsberoende

Luftföroreningar

Som synes är flera av ovanstående effekter svåra att bedöma. Dessutom måste man ta hänsyn
till så kallade undanträngningseffekter; är det besökare som inte kommer på grund av
evenemanget? Avslutningsvis måste hänsyn tas till kapacitetstak, kanske finns det flaskhalsar
som begränsar intäkterna. Ett sådant exempel är om boendekapaciteten är
underdimensionerad så att en stor del av boendeintäkterna hamnar utanför regionen, eller inte
uppstår alls. Sammantaget finns det alltså flera osäkra variabler, men bedömningar av
evenemangs effekter är ändå nödvändiga exempelvis för att övertyga finansiärer och
lokalbefolkning och skydda lokal kultur och miljö.
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Varför misslyckas evenemang?
Det nämndes inledningsvis att framgångsrika evenemang inte kommer av sig själva. Om de
negativa effekterna är fler än de positiva kan det vara svårt att jobba vidare med evenemanget.
Många regioner och destinationer är ivriga att få arrangera evenemang och festivaler av större
eller mindre karaktär. SÖT-regionen utgör inget undantag från detta. Att dessa evenemang är
viktiga för att stärka regionens utvecklingskraft och framtidstro förstår man om man tittar på
omsättning, antalet sysselsatta och utrymmet i media. Att arrangera ett stort evenemang och
att ha omvärldens förväntningar på sig kan dock också innebära risker. Det är faktiskt inte
ovanligt att evenemang misslyckas. Enligt en nordamerikansk studie (Getz 1997) hotas
omkring hälften av alla evenemang av någon form av större misslyckande, som på sikt hotar
evenemangets fortsatta existens.
Vad är det då som kan sätta käppar i hjulet för ett evenemang? Man kan dela in
problemområdena i fem delar; marknadsföring/planering, yttre faktorer, mänskliga faktorer,
finansiella resurser och slutligen organisationskulturen.
De största riskerna inom marknadsföring/planering är otillräcklig marknadsföring,
underskattning av servicekvalitet och brister i vetskapen om vad besökaren vill ha. En
bristfällig arena eller att jobba mot fel målgrupp är å andra sidan de risker som klassas lägst.
Den mest inflytelserika yttre faktorn som riskerar att omkullkasta ett evenemang är vädret,
följt av konkurrerande evenemang, som antingen hålls i samma område eller under samma
tidsperiod. Regleringar och lagstiftning bedöms vara de minsta problemen bland de yttre
faktorerna.
När det kommer till de mänskliga resurserna bedöms de största riskerna vara brist på
kompetent personal och för hög arbetsbelastning och utbrändhet bland frivilligarbetskraften.
Bland de finansiella resurserna märks förstås utebliven eller ensidig sponsring som de största
problemen tillsammans med för liten drivkraft att göra vinst och brister i den ekonomiska
redovisningen. Slutligen ligger det inom ramen för organisationskulturen risker i ett alltför
svagt ledarskap, interna stridigheter och brist på samsyn.
Om man sammanfattningsvis jämför samtliga listade risker så är de fem största riskerna med
att arrangera ett evenemang: 1) brist på sponsring, 2) dåligt väder, 3) övertro till en enda
finansiär, 4) bristfällig marknadsföring och slutligen 5) brist på strategisk planering.
Vilket framgår av ovanstående finns det många riskfaktorer att ta hänsyn till för alla
evenemangsarrangörer. Med kunskap och medvetenhet om riskerna, och en förmåga att tackla
dem, finns dock alla förutsättningar för ett framgångsrikt evenemang. Ett framgångsrikt
evenemang är inte nödvändigtvis det som går med ekonomisk vinst. Det finns många andra
värden som kan mätas. Nämnas kan besökarnas nöjdhet, inspiration hos de olika aktörerna,
framgången av informationsspridning och destinationens image, även om dessa faktorer ofta
är svåra att kvantifiera. Ett annat sätt att mäta framgång är att fråga sig: lockade evenemanget
besökare som annars inte hade kommit till orten? En tillrest besökare lämnar mycket mer efter
sig än bara entréavgiften.
Evenemangsutbud i SÖT-regionen
För att ge en bild över hur förekomsten av evenemang ser ut i SÖT-regionen idag har ett
försök till sammanställning gjorts. Sammanställningen gör inga anspråk på att vara
heltäckande, men är ändå ett försök att fånga in de större evenemangen i SÖT-regionens
kommuner. Sammanställningen utgår från årligen återkommande evenemang som lockar
omkring 500 besökare eller fler. I undersökningen har även marknader räknats med.
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Uppgifterna bygger på informationssökningar via Internet, turistbyråer och turistbroschyrer
samt information som lämnats av respektive region.
Sundsvallsregionen
I Sundsvallsregionen är staden Sundsvall skådeplats för flera av de större evenemangen (se
tabell 3). När man tittar på sammanställningen bör man hålla i åtanke att relativt
evenemangsrika kommuner som Kramfors och Sollefteå inte räknas in i regionen.
Tabell 3. Sammanställning över större evenemang i Sundsvall.
Evenemang

Kommun/Ort

Art

Månad

Sundsvall Music Award

Sundsvall

Musik

jan

Nolia Utbildning och framtid

Sundsvall

Mässa

feb

Stora vårmässan

Sundsvall

Mässa

april

Härnösands marknad

Härnösand

Marknad

juni

Sveriges Nationaldags firande

Sundsvall

Firande

juni

Härnösands stadsfest

Härnösand

Festival

juni

Fränstayran

Ånge

Musik

juli

Gatufesten

Sundsvall

Musik

juli

Open Trot

Sundsvall

Idrott

aug

Industrimässa

Sundsvall

Mässa

aug

Fackmässa för El

Sundsvall

Mässa

aug

Drakbåtsfestival

Sundsvall

Festival

aug

Stöde Marknad

Sundsvall

Marknad

aug

Härnösands Citymarknad

Härnösand

Marknad

aug

Mitt Norden Cup

Timrå

Idrott

aug

Selånger Marknad

Sundsvall

Marknad

aug

Nolia Må Bra Hälsomässa

Sundsvall

Mässa

sept

Mittmarken

Ånge

Marknad

sept

Lögdö Höstmarknad

Timrå

Marknad

sept

Villafamiljens mässa

Sundsvall

Mässa

sept

Veteranmarknad

Sundsvall

Marknad

okt

Hundutställning

Sundsvall

Mässa

okt

Ladies Night

Sundsvall

Show

okt

Julgala

Sundsvall

Show

dec

Julmarknad på Murberget

Härnösand

Marknad

dec

Julton

Sundsvall

Musik

dec
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Ett karaktärsdrag i sundsvallsregionen är den relativt stora andelen mässor, ofta arrangerade
på Gärdehov, samt ett flertal marknader under sommar, höst och jul. När det gäller
fördelningen över året är det årets första tre månader samt november som är lågsäsong.
Av de enskilda evenemangen har en särskild analys tidigare gjorts av ett av regionens största
evenemang, nämligen Gatufesten (Mitt Sverige Turism 2005). Studien som bygger på
omkring 3000 intervjuer visar att omkring en tredjedel av besökarna var bosatta utanför
kommunen. De som övernattade i Sundsvall stannade i genomsnitt tre nätter, varför festivalen
kan sägas ha producerat mellan 50000 och 80000 gästnätter, utan hänsyn till de som hade
kommit i alla fall.
De utifrån kommande besökarna beräknas i studien ha omsatt omkring 60 till 110 miljoner
kronor, med de största utläggen på restaurang och shopping följt av aktiviteter, logi och
livsmedel/dagligvaror. Om man räknar med samtliga turister, alltså även de boende i
kommunen, är det framför allt utläggen för restaurang och shopping som ökar under
evenemanget med några miljoner vardera.
Även om denna typ av beräkningar alltid blir uppskattningar kan man konstatera att ett större
evenemang som Gatufesten i Sundsvall skapar en hel del omsättning. I omsättningens
kölvatten kommer arbetstillfällen och ökade skatteintäkter, men också störningar som trängsel
och buller.
Östersundsregionen
I Östersundsregionen kretsar för närvarande mycket av evenemangsdiskussionerna kring de
stora idrottsevenemang som har hållits och kommer att hållas i regionen. Närmast i tiden
ligger alpina VM i Åre 2007 och skidskytte-VM i Östersund 2008. Även om dessa
evenemang är enstaka kan man om man räknar in världscuptävlingar ändå se dessa
evenemang som stora och återkommande. De har dock inte tagits med sammanställningen
över evenemang i Östersundsregionen (se tabell 4).
För närvarande görs det en stor sommarsatsning i Åre, en destination som av tradition kopplas
till vinterturism. En stor del av sommarsatsningen utgår från evenemang. Flera av dessa
evenemang kan förmodas bli långsiktigt hållbara, även om det är för tidigt att ännu
klassificera dem som årligen återkommande.
Om man ändå tar hänsyn till den växande andelen evenemang i Åre kan man konstatera att
Åre tillsammans med Östersund är Östersundsregionens tydligaste evenemangskluster.
Innehållsmässigt uppvisar regionen ett relativt brett utbud, men idrottsevenemang och
uteteatrar kan sägas vara överrepresenterat. I regionen märks en övervikt av evenemang på
sommarmånaderna juni och juli.
Utöver de årligen återkommande evenemangen kan det nämnas att Östersundsregionen är en
av de regioner där man har kandiderat till ett internationellt mega-evenemang, nämligen de
Olympiska vinterspelen. Inför den senaste ansatsen till OS-kandidaturen (Vinter-OS 2014)
gjorde Statskontoret en analys av de samhällsekonomiska effekterna av ett OS (Statskontoret
2005). Statskontorets bedömning är att ett Vinter-OS i Åre-Östersund skulle vara positivt för
gemene man genom att kunna följa evenemanget på plats, nyttja nya anläggningar och så
vidare. Vidare skulle evenemanget få betydande positiva effekter på sysselsättning, turismoch näringslivsutveckling.
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Tabell 4. Några exempel på välbesökta evenemang i Östersundsregionen.
Evenemang

Kommun

Art

Månad

Besökare ca

Gregorie Marknad

Östersund

Marknad

mars

-

Westernfest i Valne

Krokom

Festival

juni

2000

Expo Norr

Östersund

Mässa

juni

32000

Travhelg i Östersund

Östersund

Idrott

juni

12000

Folklustspelet Döda Fallet

Ragunda

Uteteater

juni

5000

St Olavsloppet

Östersund

Idrott

juni

5000

Årets näck

Berg

Musik

juli

500

Åre Äventyrsfestival

Åre

Festival

juli

3000

Storsjöcupen

Östersund

Idrott

juli

4000

Storsjöyran

Östersund

Musik/Festival

juli

56000

Countryfestivalen i Duved

Åre

Musik

juli

1000

Arnljotspelen

Östersund

Uteteater

juli

1000

Fäviken Game Fair

Åre

Mässa

juli

30000

Spelet om Bodda

Bräcke

Uteteater

aug

1000

Skördemarknad på Stortorget

Östersund

Marknad

sept

-

Åre Höstmarknad

Åre

Marknad

sept

8000

Jamtli julmarknad

Östersund

Marknad

dec

20000

Erfarenheterna från bland annat OS i Lillehammer visar dock att denna typ av effekter är
relativt temporära. I rapporten nämns också mjuka värden som ökad nationell prestige och
stolthet. Dock drar man den viktiga slutsatsen att de statliga kostnaderna med ett vinter-OS
skulle överstiga de statliga intäkterna med flera miljarder.
Trondheimsregionen
Även i Trondheimsregionen märks en tyngdpunkt på evenemang i centralorten Trondheim.
Här återfinns dock även en betydande andel evenemang i de mindre och glesare befolkade
kommunerna runt om Trondheim (tabell 5). Det tål att påpekas att inte samtliga kommuner i
Trøndelag ingår i SÖT-regionen. Exempelvis utspelar sig ett relativt stort evenemang som
Spelet om Heilig Olav i Stiklestad i Verdal, som ligger utanför SÖT-regionen.
I Trondheimsregionen finns även en del nya arrangemang som inte återfinns i tabellen
eftersom de är så nya att de ännu inte kan kallas återkommande. Ett exempel är Techoport
Festival i Trondheim, som första gången det arrangerades i oktober 2005 lockade omkring
15.000 besökare. Ett annat exempel är Trondheim Blomstermarked som arrangerades första
gången i juni 2006.
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Tabell 5. Större och återkommande evenemang i Trondheimsregionen
Evenemang

Kommun/Ort

Art

Månad

Latinfestivalen Olavshallen

Trondheim

Musik

jan

Minimalen

Trondheim

Kortfilmsfestival

mars

Marsimartnan i Levanger

Levanger

Marknad

mars

Barnas Skidag

Granåsen

Idrott/barn

mars

Kosmorama

Trondheim

Filmfestival

mars

Nidaros Bluesfestival

Trondheim

Musik

april

Ungdommens Kulturmønstring

Trondheim

Musik/konst

maj

Hell Music Festival

Stjørdal

Musik

juni

Korsvikaspelet

Korsvika

Uteteater

juni

Jentebølgen

Trondheim

Idrott

juni

Styrkeprøven

Trondheim

Idrott

juni

Skandinavisk Sommerskiskole

Meråker

Idrott

juni & aug

Skandia Cup

Ladeanlegget/Lerkendal

Idrott/barn/ungdom

juni

St. Olavsloppet

Trondheim

Idrott

juni

Stor-Martnan

Trondheim

Marknad

juni

Storåsfestivalen

Storås/Meldal

Musik

juni

Olavsfestdagene

Trondheim

Kultur

juli

Midnattsopera på Steinvikholm

Stjørdal

Musik

aug

Trondheim Jazzfestival

Trondheim

Musik

aug

Nor Fishing (vartannat år)

Trondheim

Kongress/mässa

aug

Trøndersk Matfestival

Trondheim

Matfestival

aug

Laksefestival i Støren

Støren

Fiskefestival

aug

Rennebumartnan

Rennebu

Marknad

aug

Trondheim kammermusikkfestiva

Trondheim

Musik

sept

Spelet om heilag Olav

Innehållsmässigt har Trondheimsregionen ett mycket brett utbud av evenemang. Liksom i de
andra regionerna förekommer här festivaler, idrottsevenemang, marknader, mässor och
musikevenemang.
Trondheimsregionen skiljer sig en aning från Sundsvalls- och Östersundsregionerna så till
vida att man här kan urskilja två toppar under evenemangssäsongen. Den första ökningen av
evenemang syns under mars, och den andra under sommarmånaderna juni, juli och augusti.
Avslutande kommentarer
Skillnader och likheter i SÖT-regionen
Sammanställningarna av evenemang i respektive region uppvisar både skillnader och likheter.
Sammantaget är det ett brett utbud av evenemang som lockar såväl boende som tillresta
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besökare. Det är viktigt att, som det har gjorts i några fall, undersöka vilka besökarna
egentligen är och var de kommer ifrån. Vet man det är det enklare att veta hur man ska
marknadsföra sig och veta vilka andra evenemang man eventuellt konkurrerar med. Ett rimligt
antagande är att relativt få evenemang lockar besökare över större avstånd. Många av
besökarna är lokala/regionala och endast en bråkdel är sannolikt internationella besökare.
En genomgång av evenemangen visar att städerna Sundsvall, Östersund och Trondheim
samtliga är viktiga orter för evenemangsutbudet, även om man i Norge uppvisar en större
geografisk spridning. Att många av evenemangen hålls i de större städerna är helt naturligt
med hänsyn till fördelarna i att kunna nyttja befintlig turistisk infrastruktur såsom mat- och
logimöjligheter.
Figur 1 visar när under året evenemangen inträffar. Även om sammanställningen som sagt
inte är komplett kan vi ana en tendens som visar en övervikt av evenemang under sommaren.
Detta är ganska typiskt och kan säkert delvis förklaras av att det är under denna tid som de
flesta är lediga. Å andra sidan vet man att många besökare kommer från den lokala och
regionala marknaden så evenemang förlagda till exempelvis helger utanför sommarmånaderna
borde fortfarande kunna tilltala många. Värt att notera är att Trondheim har en ökning av
evenemang under vårvintern (mars), en period som borde kunna locka fler besökare även i de
andra regionerna.
Flera av regionerna har årligen återkommande marknader som viktiga inslag i
evenemangsutbudet. Detta borde vara ett område där ökat samarbete mellan
marknadsarrangörer kan öka. Nämnas kan att det för något år sedan fanns ett svensk-norskt
samarbete i ett projekt med namnet Historiska Marknader. Projektet, som hade sin
finansiering genom Interreg IIIA, samordnade marknaderna Röros marknad, Marsimartnam i
Levanger och Gregorie marknad i Östersund. Projektet syftade till att utifrån marknaderna
skapa starkare förbindelser mellan Sverige och Norge samt stärka och synliggöra områdenas
gemensamma historia och kultur. Någon egentlig strategi för fortsatt utveckling rymdes dock
inte i projektet.
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Figur 1. Evenemangens fördelning över året.
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Mot bakgrund av det vi vet om evenemang i allmänhet, och evenemang i SÖT-regionen i
synnerhet, verkar det logiskt att intensifiera utvecklandet av evenemangsstrategier, något som
berörs närmare i kommande avsnitt.
Evenemangsstrategi för SÖT-regionen
Avsnittet om evenemangs misslyckande visar att det finns mycket som kan gå fel, och faktiskt
ganska ofta gör det. Att arrangera ett evenemang, större eller mindre, är inte någon
förutbestämd succé. Faktum är att alla inte kommer att bli framgångsrika
evenemangsdestinationer. Potentialen i att utveckla framgångsrika evenemang finns dock
överallt, även om det behövs grundligt utförda analyser för att bli framgångsrik. SÖTregionen bör överväga att en insats som inkluderar erfarenhetsutbyte och lärande för att
undvika misslyckanden. Vidare är en väl utvecklad evenemangsstrategi nödvändig.
En viktig del i strategiarbetet är att bestämma om evenemangsstrategier ska finnas för varje
destination, varje län eller gemensamt för hela SÖT-regionen. Kanske bör flera strategier
utarbetas, men det är av största vikt att strategiarbetet samordnas. Med väl genomarbetade
strategier ökar sannolikheten för framgångsrikt utvecklande av turism och evenemang i
regionerna runt Sundsvall, Östersund och Trondheim. Vad bör då konkret en
evenemangsstrategi innehålla?
Till att börja med ska en sådan strategi för att kunna ge goda konkurrensfördelar vara
forsknings- och kunskapsbaserad och täcka in såväl utbud som efterfrågan (Hudson 2003). I
strategin ska finnas planer för skapandet av nya evenemang som kan komplettera och berika
befintligt utbud.
Vidare bör strategin innehålla en avdelning om utvecklandet av faciliteter, såsom arenor eller
mässlokaler. Många hänsynstaganden måste göras när man bygger nya anläggningar. Man bör
tillgodose medborgarnas access, leva upp till krav från arrangörer och besökare, hitta flexibla
och långsiktiga lösningar, möta kraven på modern telekommunikation, medicinsk service och
så vidare.
En del av strategin bör fokusera på ”evenemangsservice”, dvs vilken service bör vi kunna
erbjuda kopplat till evenemang. Det kan inkludera planer för att hjälpa sponsorer att komma i
kontakt med lokala företag och så vidare. En viktig del av denna service är att kunna erbjuda
paketering mellan exempelvis arrangörer och resebyråer.
Även strategier för ansökandet av evenemang (bidding) bör finnas med. Riktlinjer upprättas
med hänsyn till ekonomiska effekter, genererade övernattningar, säsong, kapacitet,
imageskapande, status. Kunskapen om bidding är relativt begränsat, men det konstateras
bland annat att även förlorade ansökningar kan ha positiva effekter i form av
nätverksbyggande, marknadsföring, infrastrukturanalyser och så vidare.
Större destinationer bör även låta en evenemangsportfölj (portfolio) ingå i strategin. Där kan
stora evenemang blandas med mindre med hänsyn tas till säsongsvariationer och så vidare.
Sammantaget kan en strategi med ett innehåll som det som berörts här vara ett bra hjälpmedel
i strävan att blir en framgångsrik evenemangsdestination. En god början är att se till att
nyckelaktörer i respektive region ges möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och diskutera
framtida gemensamma strategier och samverkan.
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SLUTSATSER OCH DISKUSSIONSPUNKTER FÖR WORKSHOP OM STRATEGI
I rapportens inledning listades fem centrala frågeställningar. Nedan besvaras och
kommenteras dessa frågeställningar mot bakgrund av det som diskuterats i rapporten.
Frågeställning

Svar

1. Kan man tala om SÖTregionen som en gemensam
destination?

Nej. SÖT-regionen uppvisar väldigt lite av det som
kännetecknar en destination. Bland annat SÖTregionens utsträckta utformning och förankring i
två olika nationalstater verkar försvagande. En liten
öppning kan möjligen finnas för samarbete mot nya
marknader kring vissa produkter eller teman.

2. Konkurrerar
upplevelsenäringarna i SÖTregionen om samma
besökare?

Nej. Destinationerna i SÖT-regionen riktar sig i
huvudsak till olika besökare. Ett visst intresse i
samma målgrupp kan dock ses mellan Sundsvall
och Östersund. Västra Jämtland kan möjligen också
framstå som en konkurrent till olika destinationer i
Tröndelag om tröndernas egna fritid.

3. Uppvisar destinationerna
inom SÖT-regionen liknande
förutsättningar?

Ja. Till väldigt stora delar uppvisar destinationerna
en gemensam kultur och tradition på det folkliga
planet. Politik, lagstiftning och värderingar
påminner om varandra. Även det turistiska utbudet
och det geografiska läget (sett ur ett europeiskt
perspektiv) uppvisar stora likheter. Trondheim har
en viss särställning när det gäller historisk
betydelse och kultur, västra Jämtland när det gäller
sport och friluftsliv, och Sundsvall när det gäller
shopping.

4. Finns det en tradition, och
eller ett nuläge, som uppvisar
samverkan inom SÖTregionen?

I princip nej. Tidigare samverkan inom SÖTregionen är relativt begränsad. Vissa initiativ har
tagits, framför allt på senare tid. Dessa initiativ har
dock i huvudsak berört endast Östersund (Jämtland)
och Trondheim (Trøndelag). Det finns också ett och
annat som tyder på att erfarenheterna av samarbete
inte alltid varit goda och därmed skapat ett visst
mått av misstro mellan olika aktörer, ointresse hos
andra.

5. Kan man se en samtida
samverkan inom SÖTregionen?

I viss mån. Samverkansområden där båda sidor har
något att vinna eller där det finns ett ömsesidigt
beroende är inte lätta att finna. I nedanstående text
kommenteras några av de potentiella
samarbetsområden vi kan skönja, nämligen
evenemang, nya marknader, upplevelseföretagen
och organisering.
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Kluven hållning till fördjupat samarbete
De aktörer vi intervjuat inom ramen för denna studie uppvisar en långt ifrån entydig bild vad
gäller tilltron till vinsterna med vidgat samarbete. Endast för området från Östersund och
västerut förefaller relationerna till den norska delen vara oerhört viktiga och verkligen ge ett
avtryck i den lokala ekonomin. För Sundsvallsregionen är Östersundsregionen och än mer
Trondheimsregionen av marginell betydelse. För Trondheim är betydelsen av svenska
besökare av mindre betydelse, även om vissa tycker att mer borde kunna göras, att betydelsen
kunde vara större.
En paradox i materialet är det faktum att vissa företrädare för de som är mest beroende av
Norge, är också skepsisen till att samarbeta mest utbredd. Den misstro de uttalar baserar sig
enligt deras utsago på erfarenheter av tidigare försök till samarbete. Samma personer uttrycker
tydligt vikten av besökare, men det är en annan sak som inte har något med samarbete, utan
snarare konkurrens att göra.
Denna misstro tycks i viss mån motsvaras av ett ointresse av samarbete bland många aktörer.
Detta ointresse kan naturligtvis också basera sig på tidigare erfarenheter av samarbete; att det
inte finns något att lära. Men den kan också grunda sig på att det saknas goda idéer om
samarbetsområden som skulle leda utvecklingen framåt. Frågan om misstro och ointresse är
något som behöver beaktas när ytterligare förslag till samarbetsinitiativ tas. Framför allt
behöver frågan vädras bland potentiella partners i samarbetet för att få en diskussion som
lyfter frågorna över den allmänt diplomatiska nivån.
Integration med outnyttjad potential?
Medan hela SÖT-regionen kan sägas ha utvecklingsambitioner för både turismen och
upplevelsenäringarna i lite bredare bemärkelse så berör deras planer endast på marginalen
varandra. Undantaget är området från Östersund och västerut mot den norska gränsen. I detta
område är också interaktionen mellan svenska och norska aktörer som tätast, både vad gäller
besökare, fritidshusboende och företagsamhet. Här är integrationen som mest påtaglig och den
är inte stimulerad av några samarbetsprogram eller särskilda resurser för gränsöverskridande
aktivitet. Analysen av detta fenomen består här av några enkla och för all uppenbara
observationer, men effekterna av detta påtagliga norska inflytande i området än onekligen
värda med mer ambitiös ansats än den som kunnat genomföras inom ramen för detta projekt.
En sak är dock klar, för den som vill betrakta SÖT-regionen som en gränsregion är
integrationen oerhört stark här. Det går inte att med bästa vilja i världen hävda annat än att
banden över gränsen är oerhört starka. Att skapa intresse och bygga förtroenden är
uppenbarligen fortfarande en stor utmaning i detta sammanhang.
Kommunikationer som självskriven prioritet
När det gäller att stötta samarbete är det lika självklart bland de aktörer vi varit i kontakt med
att kommunikationerna är önskemål nummer ett. Ingen annan fråga kommer i närheten vad
gäller dignitet och vad gäller tilltro till vad politiska insatser kan åstadkomma. Stora insatser
har redan gjorts för att få en fungerande tågförbindelse till stånd, men många menar att det
ännu är för besvärligt att förflytta sig i regionen. De största problemen finns, enligt de
intervjuade, på den norska sidan. Det finns en lång historik av försök att på olika sätt påverka
den norska regeringen i denna fråga, där regionala intressen i Sverige och Norge gjort
gemensam sak. Det regionala samarbetet kan säkerligen fortsätta att stötta
kommunikationerna med gott samvete, medan investeringarna i infrastruktur nog måste
betraktas som en norsk fråga, något för Trondheim och Tröndelag att arbeta för.
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Uppenbarligen har infrastrukturen i nord-sydlig riktning ännu haft högre prioritet. Om
flygplatsen i Vernes ambitioner om att nå den svenska marknaden, och det allt starkare
inslaget av norska resenärer, fritidshusboende och företag på den svenska sidan förmår
förändra något i denna fråga återstår att se.
Nätverksbyggande och lärande mellan regionens delar
Ett standardrecept i gränsregionala och mellanregionala samarbeten är nätverksbyggandet och
stöttandet av lärandeprocesser mellan aktörer i olika områden. Flera initiativ av detta slag har
också genom åren fått stöd i den aktuella regionen. De mer direkta politiska åtgärderna – de
som riktar sig till företag och andra organisationer – är kanske mest troligt av den här arten.
Det finns dock ett par saker att beakta i detta sammanhang. För att aktörerna skall vara
motiverade att samarbeta måste de känna att de har något att vinna. Denna känsla skall helst
vara ömsesidig, så att parterna för ett gott utfall är ömsesidigt beroende. Tidigare i rapporten
har vi påpekat att det ofta tenderar att vara en obalans i relationerna. En annan drivkraft kan
vara ett gemensamt intresse. I alla samarbeten ligger också frågan om förtroende ständigt på
lut. Vissa av respondenterna har påpekat att detta kunde vara bättre, baserat på tidigare
erfarenheter. Det finns m a o en hel del faktorer att beakta innan åtgärder föreslås.
Bland de vi intervjuat tycks stödet för nätverksbyggande och lärande aktiviteter mycket
begränsat, men några observationer gör det ändå motiverat att föra upp ett par sådana tänkbara
åtgärder.
-

Evenemang: Kartläggningen och analysen av evenemangsutbudet i SÖT-regionen
visar på en relativt kraftig utbudssida, om än men med vissa regionala och nationella
skillnader. Alla destinationerna i SÖT-regionen uppvisar goda förutsättningar för ett
fortsatt utvecklande av evenemangsutbudet, och denna utveckling skulle sannolikt
kunna stärkas av en ökad samverkan. Utarbetande av en eller flera strategier för
evenemangsutveckling föreslås i texten. Strategin, eller strategierna, bör bygga på
respektive destinations tidigare erfarenheter och fördjupas i delar som berör forskning,
kunskap, arenor/faciliteter, evenemangsservice, budgivning och samordning av
evenemang i tid och rum. En utgångspunkt för strategiarbetet är att se till att
nyckelaktörer i respektive region ges möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och
diskutera framtida gemensamma strategier och samverkan. Kultur och idrott är
evenemangsteman där alla delar av regionen har ambitioner. Evenemangen är också
speciella på det viset att om de är tillräckligt bra och kanske en aning koordinerade i
tid så skulle de kunna dra ett större antal besökare från grannregionerna. Det ger
aktörerna något att vinna också i den bemärkelsen.

-

Nya marknader: Det har tidigare konstaterats att det i alla delar av regionen finns
ambitioner att få ett större genomslag på mer avlägsna marknader, på den europeiska
kontinenten och i världen i stort. Som intervjuerna visade fanns det lite stöd för en
tanke på att regionen skulle kunna fungera som en destination. Det har också
konstaterats att delregionerna och destinationerna i området inte orkar med att nå ut på
nya marknader. I skenet av det ändå anledning att fundera över om det finns något
sammanhang där ett samarbete kring en produkt, eller ett tema, skulle bära frukt.
Idéerna måste dock komma från aktörerna i regionen; de som har en vilja och en
ambition att nå ut till nya marknader.

-

Upplevelsenäringarnas småföretagare: En väl fungerande turistdestination förmår att
skapa en symbios mellan olika delar av upplevelsenäringarna. Som utgångspunkt för
detta arbete antogs att turismen är ryggraden i upplevelseindustrin och att andra
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upplevelsenäringar verkar stödjande för denna. Turismen ger i sin tur sitt stöd till
upplevelsenäringarna. Det skapas en chans för det lokala kulturlivet att utvecklas
genom det ekonomiska och sociala bidrag som turismen ger.
Denna studie har inte funnit några belägg för att turismen och övriga delar av
upplevelsenäringarna samverkar mellan de ingående orterna inom SÖT-regionen. Det
tänkta Öst-västliga samarbetet uppfattas av flera av intervjupersonerna som ett snävt
intresse som inte underbyggs av nationella distributionskanaler eller traditioner. I
dagsläget finns således ingen grund för symbiosen i en tänkt gemensam
upplevelsenäring. På respektive ort finns olika grad av utvecklad upplevelsenäring där
uttryck för den lokala kulturen samverkar med turism och besöksnäring.
Det har påtalats i intervjumaterialet att särskilt dessa näringar är i stort behov av både
kanaler ut på marknaden och nätverk mellan varandra. Att de ofta inte orkar med
nätverksarbetet utan stöd. Utifrån detta förefaller det motiverat, men denna typ av
nätverksprojekt mellan upplevelsenäringarna, vid sidan av turismen, behöver
förankras och undersökas ytterligare. Det måste bygga på ett intresse hos företagarna
själva.
-

Organisering: Organisation av turistnäringen, och kanske ännu mer
upplevelsenäringarna, är en ständigt återkommande fråga. Vad gäller turistnäringen är
den ett mycket aktuellt diskussionsämne på den svenska sidan, både på regional nivå
och på enskilda destinationer. Både Västernorrland och Jämtland ser över sina
regionala organisationer; destinationer som Åre, Östersund och Sundsvall gör
detsamma. I detta avseende tycks Trondheim och Tröndelag bättre rustade, både
regionalt, destinations och ibland på ännu mer lokal nivå. Ett utbyte av erfarenheter
och kunskaper kring organisering av turism skulle kunna vara ett fungerande tema,
även om det riskerar att ge den svenska sidan mer än den norska utifrån den kunskap
som samlats i denna rapport. Det skall ju också motiveras varför man ska titta på
grannarna istället för att söka framgångsrika exempel i andra delar av världen.
Huruvida temat är lämpligt för kunskapsutbyte är återigen upp till de inblandade
aktörerna att bedöma.
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