
 

 
 
 

 

Sammanställning av gruppdiskussioner förda under konferensen 

Naturturism på frammarsch  

Detta dokument samlar medskick och rekommendationer från deltagarnas gruppdiskussioner 

som genomfördes under konferensen Naturturism på frammarsch den 12 april 2018. 

 

Fördjupningsspår 1 

Destinationer och leder - Offentligt huvudmannaskap i samverkan med  

privat entreprenörskap 

 

 

 

 

 

 

 

Medskick från gruppdiskussionerna: 

 Utgå från företagens spelhalva och deras 

förutsättningar. Slarva inte med 

företagarnas tid. 

 Tydlig rollfördelning mellan parter som 

är engagerade. 

 Juridiken är kreativ. Testa praxis som 

offentlig aktör när olika lagstiftningar 

kolliderar. 

 Lättare att hitta en väg in till alla olika 

instanser. Så inte varje enskild 

entreprenör behöver förstå (komma 

underfund med) vem man ska kontakta. 

 One point of contact.  

 Påvisa affärsnyttan, utse ansvarig i varje 

organisation. 

 Företagarförening, destinationer, 

kommunikation, dialog (forum), 

målgruppsanalyser, inte arbeta i 

stuprör/öar utan arbeta tvärfunktionellt. 

 En väg in, (kontaktperson). 

 Prata med, inte om. 

 Involvera turistnäringen i planeringen. 

 Gemensamt mål. 

 Möjligheter att göra affärer. 

 Affärsnyttan 

 Dialogmöten 

 Gör det lätt att göra rätt. 

 Hitta bra modeller att gå från projekt till 

långsiktig finansiering. 

 Mer statlig satsning på utbyggnad av 

infrastruktur. 

Frågor 

1. Hur kan vi (det offentliga, tex förvaltare av skyddad natur) göra för att engagera 

naturturismföretagen i utvecklingsfrågor? 

2. Hur kan vi medverka till att skapa en starkare  samverkanskultur i syfte att utveckla 

hållbara produkter och destinationer (utan att ev snedvrida konkurrensen)? 

 



 

 
 
 

 Tydlig rollfördelning kring 

utvecklingsfrågor – långsiktigt! 

 Stark koppling behövs mellan 

turism/destinationsbolag, 

näringslivsenhet och kultur och fritid 

samt med markägare. 

 Fler entreprenörer viktigt. Visa upp 

branschen för befintliga företagare, 

koppla ihop dem med guider och annat 

liknande. 

 Lyft goda exempel. 

 Dialog! 

 Offentliga tar ansvar för infrastruktur. 

 Långsiktighet i förvaltning. 

 Anlägg infrastruktur i anslutning till 

affärspotential, besöksmål, logi etc) 

 Samverkansdialog. 

 Länsstyrelse och kommun måste våga 

bjuda in företagen. 

 Var tydlig med affärsnyttan för 

företagen när det gäller varför de ska gå 

med i samverkan. 

 Samverkansmöten –kunskap om 

varandra. 

 Samsyn om långsiktiga regler och 

visioner inom myndigheter gentemot 

företag. En väg in. 

 Affärsnytta. 

 Respektera tiden. 

 Samordning. 

 Fråga företagarna hur vi ska göra för att 

de ska engagera sig i utvecklingsarbetet. 

 Träffa företagarna när de kan och där de 

kan och tala med dem, inte till dem. 

 Meningarna om utveckling avlutas med 

frågetecken, inte punkt. 

 Vänd på frågan, få till exempel 

markägare att förstå att de är/kan bli 

naturturismföretagare. 

 Skilj på friluftsliv och besöksnäring. 

 Utan nytta/värde inget engagemang. 

 Tjänsteperson = betalt för möten. 

Entreprenör = dubbel kostnad. 

 Förenklar och minska regelverket. 

 Tydliggöra parternas ansvar, 

befogenheter, resurser och vad var och 

en inte ska göra. 

 Visionera – tydliggör - samarbeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Fördjupningsspår 2 

Hur möter och stöttar offentliga aktörer innovativa idéer? 

 

 

 

 

 

 

 

Medskick från gruppdiskussionerna: 

 Mod och tro på innovativa idéer. Det 

offentliga behöver också ha en innovativ 

lösningsinställning. 

 Få med bankvärlden från början som en 

part. 

 Lös genom att göra. Inte vara rädda för 

att testa. 

 Öka kunskapen om besöksnäring i 

offentlig förvaltning. 

 Ta bort regler. 

 Utvecklingstid är inte inplanerad i 

offentlig förvaltning. 

 Stödja med generationsväxel i etablerade 

företag. 

 Stödja genom att bygga leder och 

infrastruktur. 

 Träffa aktörer med coachning-

utbildningar. 

 Problem med offentliga medel som 

skapar konkurrensfördel för några. 

 Koppla ihop nya entreprenörer med 

etablerade företag för samverkan. 

 Besök det som ska stödjas. 

 Stötta när mottagarna har tid – Skype. 

 Inkubator – besöksnäring. 

 Skapa innovationspotter med medel till 

innovativa satsningar. 

 Agera som lotsar eller medlare. Visa på 

vägen till finansiering. Riskkapital! 

 Modiga tjänstemän som ser möjligheter 

i innovativa idéer. 

 Riskvilligt kapital är en viktig aspekt. 

Innovationsstöd från befintliga 

näringslivet bra bas. 

 Eldsjälar måste bli affärsmän/kvinnor. 

 Hjälp till med affärsutveckling. 

 Omsättningsbaserat arrende till 

exempel. 

 Lättåtkomliga medel för test, demo av 

nya idéer. 

 Myndighetssamverkan, myndigheter 

behöver bli bättre på att prata med 

varandra, bättre helhetssyn. 

 Rätt attityd till nya idéer. 

 Vara öppen för alla tokiga idéer och 

bjuda in till möte.  

 Besök intressenter och vara proaktiv i 

möten. 

 Komma ihåg entreprenörerna som 

lyckats som till exempel Treehotel och 

Icehotel. 

 Stötta i planeringsprocessen. Vad ska 

man tänka på? I vilken ordning? 

 Testa idéer-arena. 

 Kollegiala samtal, företag stöttar 

varandra. 

 Stötta företagsdag med stöd, riskkapital 

etc. 

Frågor: 

1. Hur möter och stöttar vi innovativa idéer idag? 

2. Hur kan vi bli bättre på att stötta det som i dag upplevs som okänt och därmed 

osäkert? 

 



 

 
 
 

 Vi uppmuntrar innovativt tänkande och 

initiativ, men hindras av 

kontraproduktiva regelverk. 

 Tänk nytt (annorlunda) – våga sticka ut. 

 Vi måste ta reda på vilken typ av 

stöttning som önskas. 

 Våga riskera en pengapåse – experiment. 

 Kunskap i det offentliga. 

 Open minded. 

 Bättre besöksunderlag. 

 Vi frågar hur en entreprenör tänker. Har 

du tänkt ekonomiskt? Man kanske har 

mer behovsstyrd istället för 

lösningsstyrt. 

 Hur kan vi stötta okänt och osäkert? 

Börja med behovet av kommunen utan 

att bidra med pengar. En samhällsnytta 

och en entreprenörnytta genom att 

kommunicera. Kanske stötta olika saker 

i olika områden. 

 ”Det går aldrig” är en alltför 

förhärskande inställning. 

 Det finns ingenstans att skicka vidare 

innovativa idéer. 

 Brist på kunskap om vad innovation är, 

är ett hinder. 

 Tjänstemän inte vana att tänka 

innovativt. 

 Lär känna det professionella/offentliga 

nätverket fär att kunna hänvisa till rätt 

instans, till exempel PRV eller 

Nyföretagarcentrum. 

 Ge utrymme för processen ”mellan 

tanke och papper”. Att få utrymme att 

berätta, innan blankett ska fyllas i. 

 Pott av riskpengar att hänvisa till.

 

 

Fördjupningsspår 3 

Vägar för hållbar utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

Medskick från gruppdiskussionerna: 

 Tydliga målgrupper, tydliga uppdrag 

plus avgränsningar. 

 I första hand privata utförare, i andra 

hand offentliga och ideella 

organisationer. 

 Hållbar turism är lika med naturvård 

och friluftsliv. 

 Lägg till markägare i frågeställningen. 

 Vi jobbar efter Kullabergsmodellen, 

skapa dialog, fler professionella 

naturguider för hållbart nyttjande och en 

mer högkvalitativ upplevelse. 

 Prissättning av de naturturistiska 

produkterna. Högre pris bromsar slitage. 

 Utveckla zonering och 

förvaltningsmodeller. 

 Kommunikation – bort med stuprör. 

Frågor: 

1. Hur gör vi så att naturvård, friluftsliv och naturturism kompletterar och inte 

konkurrerar med varandra? 

2. Ökat besöksantal, förlängda säsonger och hållbar turism, vad är nyckeln? 

 



 

 
 
 

 Privat entreprenör som har avtal med 

markägare. 

 Hållbarhet genom leda projekt i arbete 

med företag, handbok för hållbarhet. 

 Styra besökare, antal vår och höst 

genom marknadsföringsbudskap. 

 Dialogmöten 

 Förstå varandra. 

 Medvetenhet om näringskedjan. 

Naturturism – friluftsliv. 

 Information är viktigt! Redan på 

besökarnas hemmaplan. 

 Bättre dialog mellan markägare, 

naturvårdare och naturturismföretag. 

 Styra bort från känsliga områden och 

styra till områden som tål mer. 

Zonering, skyltning osv. Prissättning. 

 Naturvården bör utbilda (görs ofta 

redan) 

 Skapa forum att ses (markägare m.fl.) 

 Förlängd säsong – planera för det, 

finansiera under uppstart, aktiviteter, 

mat ofta en nyckel, unika produkter. 

 Tydliga anvisningar för att styra 

besökare. 

 Rollfördelning och kännedom om 

målgruppen. 

 I stället för att förlänga säsonger – tänk 

nya säsonger och nya produkter. 

 Friluftslivet förändras och 

naturturismen måste få existera på 

samma villkor men med uppbackning 

från myndigheter och andra aktörer. 

 Ta bort osäkerheterna! 

 Ta initiativ till samverkan. 

 Utbyta och dela målbilder. 

 Gemensamma beslut. 

 Hållbar turism – färre besökare och 

högre omsättning. 

 Friluftsliv – så många som möjligt. 

 Ge företag i uppdrag att ta ut skolklasser 

i naturen. 

 Skapa åretruntanläggningar, till exempel 

Idre. 

 Ekonomisk vinning – samverkan. 

 Dela på personal. 

 Dialog med företag. 

 Ingen konkurrens mellan friluftsliv och 

naturturism men ökad styrning krävs på 

grund av ökad belastning. 

 Nationell samordning krävs. 

 Förbered/anlägg för volym. 

 Konflikter med skogsbruket och jägare? 

 Sprid kunskap från tidigare projekt och 

från andra länder. 

 Viktigt att skapa förutsättningar genom 

att bygga en infrastruktur i form av 

hållbara leder med spänger och styr 

cykelturism med mera dit. 

 Snitslade banor – anpassade leder för 

olika aktiviteter. 

 Minska antal leder och förbättra ett 

antal. 

 Styr bokningar i förväg, guider. 

 Väv in hållbarhetsfrågan vid 

produktutveckling. 

 Skapa fler säsonger, ger mindre slitage. 

 De olika satsningarna som gör bör 

synkas bättre, till exempel bör Visit 

Swedens satsningar på att marknadsföra 

naturturism hänga ihop mer med 

Naturvårdsverkets arbete.

 


