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1 Året i korthet 

  

Här finns näringslivsaktörerna  
Tourism in Skåne arbetat med under 2018. 

Mörkt = fler. Ljust = färre 
 

77 kanaler 
exponerar Skåne 

inom Travel Trade-
arbetet 

2017: 15 st 
2016: 51 st 

1 634 643  
utländska 

gästnätter år 2018 
Utveckling mot före-
gående år: +12,5 %. 

Utveckling sedan 2013: 
+55,0 % 

 

87,5 % 
Av våra partners anger 
att man är nöjd med 
helhetsintrycket av 
Tourism in Skåne  

 

>450 
publiceringar 

om Skåne 
Från >250 

journalister och 
fotografer 

6 185 582 
gästnätter totalt 

år 2018 
Utveckling mot 

föregående år: +5,1 %. 
Utveckling sedan 2013: 

+29,1 % 
 

CAPS-projektet 
250 

Off. tjänstepersoner 

från Skåne deltar i 
kompetens- 

utvecklingsinsatser 
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2 Vd har ordet  

Det går bra för skånsk besöksnäring! Tillväxten är högre än i övriga storstadsregioner. Skåne visar att 

det finns många spännande reseanledningar året runt och anledningar att besöka evenemang, delta 

i kongresser och att skapa affärsmöten hela året.  

 

Förutsättningar för en fortsatt god tillväxt är att de skånska besöksnäringsföretagen håller 

internationellt hög klass, inspirerar och ger anledningar till besök, finns tillgängliga i de globala 

plattformarna och hänger med i den digitala omställningen. Det är här Tourism in Skåne kommer in i 

bilden! Att stödja och samordna kommuner och företagare så att resurserna optimeras, är ett 

central uppdrag för oss som kunskapsföretag.  

 

Under 2018 har arbetet med det systemskifte som pekades ut i den långsiktiga strategin 

Collaborative Tourism 2020 fortsatt i tre spår: Destinationsutveckling, Marknadsföring & Distribution 

samt Innovation. Det sistnämnda spåret initierades 2017 och drogs igång på allvar 2018. Det är ett 

klusterinnovativ och en öppen innovationsarena med fokus på smart turism, digitalisering, 

hållbarhet och en stärkt innovationskraft inom besöksnäringen.  

 

Några andra höjdpunkter under 2018 har varit den mycket lyckade marknadsinsatsen #MakeItSkåne 

och #MakeItMalmö. Den gick ut på att erbjuda influencers tillgång till hållbara upplevelser i relativt 

fria upplägg med stor involvering av lokala företag inom både mat, natur, kultur och design. 

 

Vidare har vi dragit igång ett omfattande utvecklingsarbete för att ge större synlighet till alla våra 

mat & dryckesevenenamng i Skåne, The Gastrolution of Skåne, ett projekt som ska utveckla 

evenemangen för den internationella arenan. 

 

Våra nära samarbetsparthners i kommunerna har genom projektet  CAPS – Competence Academy 

Public Sector fått stora möjligheter till kompetensutveckling av sina tjänsterpersoner och att bygga 

vidare på de nätverk och samverkansformer som finns mellan kommunerna. Det är ESF och 

deltagarna som står för medfinansiering av detta viktiga arbete.  

 

Trots alla framgångar så står vi inför stora utmaningar. Det är dags att staka ut den långsiktiga 

strategin mot 2030, där hållbarhet kommer att vara en central del. Samtidigt som vi välkomnar fler 

besökare så måste vi säkerställa att vi undviker att hamna i den situation som präglar många 

attraktiva destinationer runt om i välden, där begreppet over-tourism blivit den bistra verkligheten 

och lokalbefolkningen driver kampanjer mot turismen. Skåne behöver utvecklas till en smart och 

hållbar destination, och vi behöver skapa excellence i destination management. Bolagets roll i detta 

är viktigare än någonsin! 

 

Pia Jönsson Rajgård,  

vd på Tourism in Skåne AB
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3 Detta är Tourism in Skåne 

Tourism in Skåne AB har som ambition att vara en ledande destination management organisation 

med stort fokus på samordning av marknads- och utvecklinginsatser, kunskapsskapande och 

kunskapsspridning. 

 

Vår verksamhetsidé är att på ett hållbart sätt öka antalet besökare till Skåne genom både 

utvecklings- och marknadsföringsinsatser. Vår primära kund är besöksnäringen, och de insatser vi 

gör tillsammans ska leda till en attraktiv och tillgänglig destination för besökarna. Vårt erbjudande 

omfattar gemensamma insatser i syfte att bygga Skåne som en hållbar, näringslivsdriven och 

attraktiv destination.  

 

Målet är att Skåne ska bli den mest hållbara destinationen i Sverige, i 

kombination med att vara en av de mest välbesökta. En stor del av 

det operativa arbetet för hållbar utveckling görs hos olika aktörer i 

besöksnäringen och hos våra andra intressenter. Även om Tourism in 

Skåne inte äger verksamheterna kan vi ha en stark 

påverkansmöjlighet och skapa engagemang kring frågan om ett 

hållbart arbetssätt.  

 

Konkret handlar utvecklingsarbetet om insatser såsom destinations- 

och produktutveckling och Business Intelligence med syfte att stärka professionaliteten och 

lönsamheten i den skånska besöksnäringen. Strategier, tematiska handlingsplaner och utbildningar 

är verktyg i detta arbete. Stort fokus ligger på områdena internationalisering, digitalisering och 

hållbarhet. Innovationsarbetet är en viktig del i hela företaget, men är extra mycket i fokus inom 

klustersatsningen som siktar mot att vara en öppen innovationsarena.   

 

Marknadsinsatserna riktas uteslutande mot utländska besökare, eftersom det är där 

tillväxtpotentialen finns och där vi som bolag kan göra mest skillnad för våra kunder 

(besöksnäringen). Marknadsföring och distribution handlar om att locka besökare och göra Skånes 

utbud tillgängligt i de kanaler där målgrupperna finns under hela resecykeln. Tillsammans med 

kommuner och näringsliv, och i vissa fall i partnerskap med Visit Sweden, verkar vi globalt, med 

prioriterade segment och målgrupper. Vi har extra fokus på några marknader; Danmark, Tyskland, 

Nederländerna, Polen, Storbritannien och Kina. Även en satsning på Indien har inletts. Stort fokus 

ligger på att föra ut bilden av Skåne i andras kanaler, via influencers men även öka tillgänglighet hos 

turoperatörer och OTA’s (online travel agents). 

 

Ägare och styrelse 
Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och 

Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne 

(15%). Kontoret finns i Regionhuset på Dockplatsen i Malmö.  

 

Styrelsen har ansvar för att förvaltningen och verksamhetens arbete stämmer överens med 

ägardirektiv, bolagsordning och lagstadgade krav. Styrelsen består av 9 ledamöter som utses på 

företagets årsstämma. Av ledamöterna är 44 procent över 50 år och 56 procent är mellan 35 och 50 

år. Ordföranden har under 2018 varit Peter Weinhandl och han har inte någon verkställande roll 

Alla våra insatser 
genomförs i samverkan 
med partners, för att 
skapa nya affärs-
möjligheter, som ska leda 
till högre upplevd kvalitet 
för besökaren.  
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inom företaget. En ny ledamot har tillträtt sin post i Tourism in Skåne AB’s styrelse under 2018; Åsa 

Lundqvist Peyron, Näringslivschef i Höganäs kommun. Hon efterträdde Emma Håkansson, Turism- & 

Destinationsutvecklingschef i Helsingborg. 

 

Ägarna har med sin styrelserepresentation möjlighet att påverka och styra i verksamheten. Styrelsen 

träffas 4-6 gånger per år, varav ett är ett längre möte med strategisk inriktning. 

Organisation  
Tourism in Skåne hade 26 anställda den 31 december exklusive vd och omsatte 2018 41,7 MSEK. 

Finansiering sker dels genom uppdragsersättning från Business Region Skåne AB och dels genom 

extern finansiering via partnerskap med besöksnäringsföretag, och lokala turismorganisationer, 

projektfinansiering genom EU eller nationella aktörer samt finansiering av uppdrag från andra 

externa aktörer. Uppdragsersättningen från Business Region Skåne AB var 2018 28,9 MSEK. 

 

Tourism in Skånes ledningsgrupp ansvarar för att hållbarhetsfrågorna drivs och genomsyrar 

verksamheten. Tourism in Skånes styrelse följer upp verksamhetens hållbarhetsarbete och fattar 

inriktningsbeslut.  

 

Tourism in Skåne är ett tjänsteföretag och inga varor produceras i verksamheten. Våra inköp av 

tjänster regleras genom ramavtal och styrs av Lagen om offentlig upphandling. Förbrukningsvaror, 

bilpool, tågkort etc. tillhandahålls via Region Skåne och bekostas av Tourism in Skåne. 

 

Inga väsentliga förändringar i organisationen har förekommit under 2018. 

 

 

  



Tourism in Skåne  /  Års- och Hållbarhetsrapport 2018 

 

  7 

4 Utveckling av destinationen 

Arbetet med att utveckla Skåne som destination handlar om att bidra till en lönsam och hållbar 

besöksnäring som svarar mot de krav som ställs från de internationella besökarna. 

 

Konkret går det ut på att sprida kunskap, främja samverkan och stötta verksamhetsutveckling för 

hållbar tillväxt. Att inspirera och motivera kommuner och besöksnäring är också viktigt, liksom att 

driva processer och utvecklingsprojekt. Detta gör vi genom både personliga möten, utbildningar och 

seminarier, samt via nyhetsbrev, hemsida och sociala medier. 

 

Ett viktigt område att arbeta med är internationalisering, det vill säga att utveckla en destination 

som står stark i internationell konkurrens, både när det gäller attraktivitet (reseanledning), 

tillgänglighet (fysisk och synliggörande/bokningsbarhet) och turistisk infrastruktur (bo, äta, göra).  

 

Arbetet med internationalisering har genomsyrat de insatser som gjorts inom vårt 

kompetenshöjande projekt (Läs mer om Competence Academy Tourism/CAT nedan) och även inom 

Greater Copenhagens turismsamarbete.  

 

Hand i hand med internationalisering går arbetet med den digitala transformationen. Denna har lett 

till en förflyttning av tjänster, nya beteenden under hela resecykeln och ett helt nytt sätt att bedriva 

sin verksamhet på.  

 

Ett område som starkt påverkas av den digitala transformationen är värdskapet, där det är viktigt att 

skapa en tydlig närvaro i de kanaler där besökarna finns. Parallellt krävs en utveckling av det 

personliga värdskapet och förmåga att föra ut det i besöksnäringen, för att öka förutsättningarna för 

nöjdhet och återköp. Insatser för att stärka värdskapet har gjorts inom CAT-projektet samt inom 

Digital Labs.  

 

För att utveckla Skåne som en hållbar destination arbetar vi med tematiserade reseanledningar året 

runt. Nya attraktioner och aktuella reseanledningar året runt gör att besöksvolymerna ökar, utan att 

belasta enskilda platser eller säsonger. Under 2018 har insatser för att utveckla den ledbaserade 

turismen fortgått, bland annat genom projektet för utveckling av hållbara naturprodukter (Läs mer 

om HPU-projektet nedan). Lederna utgör en stabil infrastruktur som ger en god grund för att bygga 

på med kultur- och matupplevelser, som finns tillgängliga under en stor del av, eller till och med hela 

året.  

 

De tematiska handlingsplaner som Tourism in Skåne utarbetat de senaste åren ligger till grund för 

initiativ, investeringar, samarbeten och satsningar över gränserna i näringen. Planerna stöttar och 

attraherar både företagare, offentliga aktörer och externa finansiärer. De ska även hjälpa till att 

definiera kvalitet och på så sätt höja konkurrenskraften. Det tematiska arbetssättet främjar en 

ekonomiskt hållbar besöksnäring. Under 2018 påbörjades arbetet med en strategisk handlingsplan 

för Skåne som designdestination. 

 

Genom att satsa på att attrahera och utveckla starka upplevelseikoner som fungerar som dragare, 

höjs Skånes attraktionskraft och når nya målgrupper och marknader. Med de attraktiva 

upplevelseikonerna förbättras även affärsmöjligheterna för mindre aktörer.  
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Genom att höja professionaliteten samt förpacka och synliggöra kunskap förbättras möjligheterna 

att attrahera nya investeringar. Därmed ökar chanserna att utveckla Skånes attraktionskraft.  

 

Projektinsatser driver utvecklingen framåt 
För att öka utvecklingsresurserna söker vi strategiskt viktiga projektmedel från olika externa 

finansiärer. Under 2018 beviljades ett antal nya projekt, bland annat The gastrolution of Skåne och 

ett nytt kompetenshöjande projekt – CAPS. Samtidigt rullar de tidigare projekten CAT, Digital Labs 

och HPU vidare. 

The Gastrolution of Skåne 

The Gastrolution of Skåne är ett tre-årigt projekt som syftar till att göra lokala mat- och 

dryckesevenemang i Skåne mer tillgängliga och attraktiva för den internationella besökaren genom 

digitalisering och marknadsföring.  

 

Fokus ligger på att identifiera samt utveckla årligen återkommande mat- och dryckesevenemang 

med lokal/regional prägel samt att stimulera och inspirera till nya tematiska mat- och 

dryckesupplevelser med bas i det småskaliga mathantverket och Skånes odlings- och 

skördesäsonger. 

 

Genom projektet ska deltagande aktörer få kunskap om och tillgång till nya målgrupper samt 

möjlighet att utveckla nya säsonger, nya evenemang och nya innovativa produkter. Utbildningar 

kommer att erbjudas inom hållbarhet, digitalisering, storytelling, marknads- och målgruppskunskap i 

form av seminarier, workshops och studieresor. Det kommer även finnas möjlighet till individuell 

coachning och utvärdering av evenemang samt marknadsföringsinsatser.  

 

Primär målgrupp är arrangörer av mat- och dryckesevenemang samt de aktörer de samverkar med 

såsom gårdsbutiker, restauranger, hotell och mathantverkare. Insatserna riktar sig även till de som 

arbetar i Skånes besöksnäring med måltidsupplevelser. 

 

Målsättning är att projektet ska leda till ett hållbart företagande med ökad lönsamhet och 

sysselsättning för landsbygdsbaserade företag samt en ökad konsumtion och efterfrågan av mat- och 

dryckesupplevelser. 

CAPS kompetenshöjer den offentliga sektorn 

Genom projektet "Competence Academy – Public Sector” (CAPS) erbjuds kunskapshöjande kurser, 

utbildningar och seminarieserier för offentliga tjänstepersoner. Insatserna stärker och utvecklar 

kompetenser kopplat till nya roller och funktioner anpassat till omvärldens krav. Allt med det 

gemensamma målet att utveckla Skåne till en destination i framkant. 

 

Europeiska Socialfonden (ESF) har beviljat medel för projektet, som syftar till att identifiera 

kompetensbehovet hos medverkande lokala och regionala turism- näringslivs- och 

tillväxtorganisationer. Tourism in Skåne leder arbetet och 34 kommuner samt 4 regionala 

utvecklingsaktörer deltar i projektet. 

 

Under våren 2018 låg fokus på att kartlägga nuläget, analysera och identifiera önskvärda och 

nödvändiga kompetenser samt kompetensgap. Analysen ledde fram till en kompetens- och 

rekryteringsplan för respektive deltagande organisation. Under 2019 kommer ett varierat utbud av 

utbildningar erbjudas inom flera olika områden som matchar de behov som framkommit i 

kartläggningen och analysen. 
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Projektgruppen har under hösten genomfört en workshop inom horisontella principer och planerat 

innehållet i utbildningsinsatserna för ta att fram ett utbildningsprogram som integrerar hållbarhet. 

Hållbarhetsmomenten kommer dock att upphandlas separat av leverantörer med expertis på 

området. En första kunskapsdag arrangerandes i november och fokus låg bland annat på agenda 

2030 och FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. 

Digital Labs ger nya utvecklingsmöjligheter 

Digital Labs ger besöksnäringen möjlighet att utveckla och testa idéer med utgångspunkt i ny digital 

teknik. Arbetet finansieras genom Tillväxtverket, och erbjuder företag ett antal labb i samverkan 

med olika leverantörer som har nya tjänster och produkter. Fokus är upplevelse- och 

besöksnäringsföretag som vill använda digitalisering som verktyg i sin affärsutveckling.  

 

Första labbtillfället genomfördes med företaget Travel Appeal den 1 juni 2018. De erbjuder en tjänst 

som läser av kundrecensioner på olika plattformar och sedan ger konkreta förslag på hur 

erbjudandet och kundbemötandet kan förbättras.  

 

Ett andra tillfälle ägde rum den 27 november. Då gavs möjlighet att testa ett enkelt bokningssystem 

som administreras via mobilen. Företaget Roombler demonstrerade sin tjänst och deltagarna fick ett 

förmånligt erbjudande på en testperiod. Dagen gav också fördjupande kunskap inom digital närvaro.  

Projekt för kompetenshöjning (CAT)  

Competence Academy Tourism är ett samarbete mellan Tourism in Skåne och Region Blekinge, som 

med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) syftar till att kompetensutveckla små företag inom 

besöksnäringen. Fokus ligger på hållbart företagande, innovationer och tjänsteutveckling för att 

bygga jämställda och digitaliserade företag med internationell attraktivitet. 

 

Totalt deltar 101 företag, 29 från Blekinge och 72 från Skåne. Könsfördelningen är 110 kvinnor och 

103 män. Samtliga deltagare har fått genomföra en kompetensanalys som ligger till grund för de 

utbildningar som erbjuds inom projektet.  

 

Under 2018 har deltagarna erbjudits kurser inom affärsutveckling, vision och strategi, digitalisering, 

värdskap och försäljning. Fokus har också legat på ledarskap och breddad rekrytering genom bland 

annat en heldags-workshop som belyste jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

Utbildningarna omfattar både workshops, föreläsningar, e-learningutbildningar och webbinarier. De 

horisontella principerna finns genomgående som inspiration, kunskap och affärsnytta i alla 

utbildningar. 

Projekt för hållbar produktutveckling (HPU)  

Hållbar utveckling av metoder för produkt- och tjänsteutveckling inom natur- och kulturturism i 

Skåne är ett projekt som drivs av Tourism in Skåne och samfinansieras av Tillväxverket, STF och 

Region Skåne/Regional Utveckling samt Region Skånes kulturförvaltning. 2016 beviljade 

Tillväxtverket 40 miljoner från Nationella regionalfondsprogrammet till åtta svenska destinationer, 

däribland Skåne. Fram till hösten 2019 kommer cirka 8,2 miljoner satsas på att utveckla och arbeta 

fram ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder, 

med fokus på ledbaserad turism. 

 

Under 2018 avslutades den första produktutvecklingsprocessen och den andra utav två påbörjades. 

För att stödja företagarna i arbetet med att utveckla hållbara produkter har kommunala 

tjänsterpersoner utbildats i processledning och sakkunskap om ledbaserad turism. Deltagarna i 
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projektet har genomfört ett produktutvecklingsinternat, lunch till lunch, som varit mycket 

uppskattade.  Utbildningsmaterial för hållbarhet i produktutvecklingsarbetet har tagits fram, liksom 

en broschyr med tips och inspiration för utveckling av vandringsprodukter. Målgruppsanalyser av 

cyklister/vandrare och andra källor har anpassats för processen, så att de blir ett konkret stöd i 

vägvalen som görs. 

 

Övriga utvecklingsinsatser och samarbeten 

CoDest - Öppen innovationsarena för besöksnäringen 

2017 startade Skånes klusterinitiativ för besöksnäringen, som fokuserar på att bygga en öppen 

innovationsarena. Det ska svara mot behovet att frigöra innovationskraften inom besöksnäringen. 

Syftet är att lägga grunden för en dynamisk, forskningsbaserad, innovativ och konkurrenskraftig 

besöksnäring. Att samspela med och nyttja Skånes försprång inom innovation och forskning är en 

viktig del, liksom att arbeta med avancerad och innovativ tjänsteproduktion med hög 

internationaliseringsgrad.  

 

Under 2018 har ett forskningssamarbete mäklats mellan Absolut Company och Lunds Universitet 

med Campus Helsingborg. Arbetet pågår till mars 2019 och kommer att undersöka hur ett globalt 

varumärke påverkar den regionala och lokala närmiljön ur olika aspekter. Forskningssamarbetet är 

en del i ett kringarbete för det nya visitorcenter som Absolut etablerat och öppnat under året.  

 

Projektet Digital Labs med finansiering från Tillväxtverket har under året genomfört labb med olika 

leverantörer av nya digitala tjänster för att öka och stärka möjligheter hos företag i besöksnäringen 

att testa tjänster och i en del fall utveckla nya produkter eller synlighet på nya marknader. 

 

Konceptet Business-Speed dating har etablerats och utvecklats under året i samarbete med 

Form/Design Center. Syfte med initiativet och 

Business-Speed dating konceptet är att ge 

besöksnäringen och olika designkompetenser eller 

andra branscher ett effektivt och värdeskapande 

format för affärskontakter mellan branscher. 

Innovationer och nya produkter har större 

möjlighet att utvecklas i möte mellan kompetenser 

och olika behov.  

 

Samverkansinitiativ mellan övriga kluster har 

formats under hösten och kommer att genomföras 

under 2019, två områden i fokus är hållbarhet och 

cirkulär ekonomi samt en satsning kring 

digitalisering av industrin och smarta hållbara 

städer.  

Business Intelligence  

För att bygga beslut på rätt grunder och ligga i framkant i utvecklingsarbetet är det viktigt med ett 

gediget arbete med beslutsunderlag, och det arbetet har skalats upp tack vare ett samarbete med 

flera regioner under namnet BI SYD (Business Intelligence Syd). Det är ett samarbete mellan de 

regionala turismorganisationerna Destination Småland AB, Region Blekinge, Regionförbundet i 

Kalmar Län, Region Halland, Smålandsturism AB, Visit Östergötland och Tourism in Skåne. Som 

partners medverkar även kommunerna Malmö, Lund och Jönköping.  Tourism in Skåne projektleder 

Speed Dating på Form/Design Center har 
lett till nya spännande samarbeten! 
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samarbetet och syftet är att samverka för att kraftsamla resurser och uppnå synergier kring arbetet 

med BI inom besöksnäringen. Tourism in Skåne levererar inkvarteringsstatistik i form av rapporter, 

infographics och tabelldata som en del av projektledarskapet.  

 

Utöver det löpande omvärldsanalysarbetet har Business Intelligence under 2018 bland annat tagit 

fram en Metodguide för mätning av ledturism, påbörjat arbetet kring nya turismekonomiska 

effektmätningar och arbetat med den Multidestinationsstudie som vi inom Greater Copenhagens BI-

samarbete beställt från Kairos Future. Stort fokus har också legat på att introducera Power BI som en 

verktyg för datavisualisering och analys. 

 

Greater Copenhagen 

Turismsamarbetet inom Greater Copenhagen fokuserar på styrkan i samspelet mellan storstäder och 

landsbygd. Även utbudet av attraktioner och tillgängligheten gör destinationen intressant i ett 

internationellt perspektiv. Tourism in Skåne leder arbetet som tagits fram i bred samverkan mellan 

ett tjugotal turismorganisationer på båda sidor sundet. Huvudsyftet är att skapa ytterligare tillväxt 

och samverkan över hela upplevelsegeografin (två länder, tre regioner och 79 kommuner). 

 

Mer konkret handlar arbetet om att stärka destinations- och produktutveckling för att höja 

metropolens kombinerade utbud och erbjudande för internationella besökare. Vidare vill vi optimera 

samarbetet genom att öka kännedomen om varandra och stärka vår rollfördelning både inom 

turismorganisationerna och näringslivet.  

 

Under 2018 har en rad politiska beslut inneburit organistoriska förändringar på den danska sidan. 

Dock har arbetet fortgått både vad gäller marknadsbearbetning och utvecklingsarbetet. 

Gemensamma pressbesök på båda sidor sundet har arrangerats. Och inom Business Intelligence har 

insatser inom spåret ”Understanding Potential” inlett en stor undersökning kring resvanor som ska 

visa hur besökare rör sig inom hela destinationen. 

Strategisk tematisk handlingsplan för designturism   

Inom vårt tematiska arbete har vi tagit oss an området Designturism. Arbetet inleddes under hösten 

2018 med bland annat en workshop ledd av Kairos Future. Ur ett besöksnäringsperspektiv handlar 

det om att lyfta fram kreatörer som drivs av att skapa en bättre värld, och inte bara något som är 

vackert eller lyxigt. Hållbarhet löper alltså som en röd tråd genom arbetet. Designspåret omfattar 

mode, möbler, arkitektur och konst samt kreativa näringar. 

Den digitala transformationen  

Under 2018 har den strategiska handlingsplanen för digital turism reviderats. Strategiarbetet 

inleddes 2016 tillsammans med konsultbyrån Äventyret, i tätt samarbete med referenspersoner från 

bland annat Malmö Turism och VisitSweden. Revideringen har nu gjorts för att säkra att nuläges- och 

omvärldsanalysen fortfarande var aktuella samt för att påvisa den förflyttning som har skett sedan 

strategin för digital turism slogs fast 2016.  

 

Ambitionen med handlingsplanen är dessutom att operationalisera de strategiska vägvalen samt att 

identifiera övergripande aktiviteter för 2019/2020. Handlingsplanen beskriver hur Tourism in Skåne 

ska agera i en digitaliserad omvärld för att bäst attrahera, bistå och tillfredsställa ett ökande antal 

besökare.  

 

Exempel på insatser inom digital transformation  
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Förutom de massiva insatser inom projekten som genomförts i form av seminarier, e-learning mm så 

har en rad aktiviteter och investeringar gjorts i linje med en mer digitaliserad destination. Här följer 

några exempel: 

 

 Modifiering av gruppen Digitala Skåne 

 Competence Boost 

 Seminarium med Travel Appeal för systematisk omdömeshantering 

 Seminarium med TripAdvisor om tillgänglighet och review management 

 Seminarium med Holiday Check för tillgänglighet på tyska marknaden 

 Nytt verktyg för pressresehantering – Travefy 

 Nytt verktyg för att samla mediesamarbeten – Flowbox 

 Vidoes med inspiration där besöksnäringsaktörer delar ede sig av sina tips 
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5 Marknadsföring av Skåne 

Genom vårt marknadsarbete kan vi premiera hållbara aktörer och insatser. Vi kan också arbeta med 

att göra det hållbara utbudet tillgängligt i relevanta kanaler. På sikt ska hållbarhetsaspekterna helt 

genomsyra vår kommunikation. För att lyckas med detta krävs både utveckling av utbudet och en 

mognad hos målgrupperna. 

 

Inom marknadsarbetet står målgruppsdrivna erbjudanden i fokus. Genom att målgruppsanpassa de 

tematiserade upplevelserna i Skåne förtydligas erbjudandet och stärker Skånes dragningskraft både 

för invånare och besökare.  

 

Den digitala transformationen möjliggör helt nya kontaktytor och kommunikationsmöjligheter med 

besökarna. Stora resurser läggs på att göra Skånes varierade utbud tillgängligt på de plattformar där 

kunderna finns.  

 

Genom att ge kommuner och privata aktörer inom besöksnäringen motiv, riktlinjer och stöd för 

användning och marknadsföring av varumärket Skåne på ett inkluderande sätt skapas en stark, 

tydlig och sammanhållen kommunikation. Sajten Sharing Skåne har utvecklats vidare under 2018, 

med både inspirationsdelar och vaumärkesplattform med verktyg och mallar.  

 

 

Den strategiska handlingslanen för digital turism ligger till grund för planeringen av våra 

marknadsinsatser. Vi utgår från modellen Travel cycle för att säkerställa att resenären står i fokus. 

Modellen består av sex faser; Drömma, Inspireras, Söka information/Planera, Boka, Uppleva/Planera 

på plats och Reflektera/Dela/Minnas. För varje fas finns det tydliga strategiska uppgifter som DMOs 

och besöksnäringen behöver ta ansvar för. 

 

En central del i marknadsföringen riktar in sig på inspirationsfasen, där mottagaren inte aktivt söker 

information. Här använder vi en hierarkisk mediemix som prioriterar andras röster i andra kanaler 

och word-of-mouth (WOM), samt ett koordinerat arbete mellan PR- och marknadsinsatser.  
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Inom tillgänglighetsspåret lägger vi fokus på synlighet på de globala plattformarna som TripAdvisor 

och Booking.com. Dessa arbetar framgångsrikt med kundanpassade lösningar som på ett effektivt 

sätt kan göra Skånes produkter tillgängliga och bokningsbara. 
 

Uppgifterna för DMO´s blir att fokusera på att se till att de plattformar som resenärer använder för 

att planera och boka sina resor synliggör ett attraherande och marknadsanpassat utbud av 

kvalitetssäkrade och lättillgängliga skånska produkter. Eftersom detta kräver att 

besöksbesöksnäringen tar större ansvar för att tillgängliggöra sina egna produkter så ligger vårt 

fokus på kunskapsspridning och utbildning. 

 

En viktig del i tillgänglighetsspåret är vårt arbete med arrangörsledet, vårt så kallade Travel Trade-

arbete. För att stärka våra skånska partners i detta arbete tog vi under 2018 fram en Travel Trade-

manual som beskriver vad arbetet innebär och vad som krävs för att få ut mesta möjliga resultat av 

sina insatser. Manualen kompletterades också med en införsäljningspresentation som stöd för 

kommunernas arbete med sin lokala besöksnäring. 

 

Under 2018 har samarbetet inom RESA (Regionalt Europeiskt Samarbete Arrangörer) fortsatt. Parter 

i samarbetet är svenska regioner, Visit Sweden samt arrangörer på de tyskpråkiga marknaderna samt 

den holländska inklusive belgiska Flandern. Deltagarna går in med både tid och pengar, och målet är 

att få ut svenska produkter till de utländska resenärerna. 

 

Skåne har funnits med på tyska marknaden sedan 2004 och sedan 2006 även i Nederländerna. 

Arbetet visar mycket goda resultat. Under åren har det etablerats många nya produkter på 

marknaderna och antalet kanaler som skånska produkter syns på har ökat från 15 till 77. 

Under 2018 såg vi att Kattegattleden fick en väldigt fin tillväxt inom båda RESA-samarbetena. Antalet 

gästnätter längs leden via arrangörsarbetet översteg 3000 gästnätter.   
 

PR-arbetet har fått utökade resurser under 2018, vilket ligger helt i linje med strategin att arbeta 

med trovärdig kommunikation i andras kanaler. Kampanjen #MakeItSkåne och #MakeItMalmö som 

beskrivs nedan var ett nytt grepp som gav väldigt god respons. En manual, motsvarande den för 

Travel Trade, har utarbetats för dem som tar emot press och influencers. Manualen beskriver hur 

samarbetet går till och vad man ska tänka på i samarbetet med media.  
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6 Höjdpunkter under året 

#MakeItMalmö och #MakeItSkåne – lyckat och nyskapande marknadsföringsgrepp 

Tourism in Skåne tillsammans med Malmö Turism och Familjen Helsingborg bjöd under 2018 in 

internationella influencers med starka egna kanaler och en engagerad följarskara med intresse för 

mat, design, natur och en progressiv livsmiljö. Satsningen gjordes i samarbete med bland annat 

Form/Design Center, Minc och OhBoy Hotell. De influencers som självständigt fick uppleva 

destinationen spred en mer trovärdig bild av Skåne än vad vi åstadkommer med traditionell 

marknadsföring. 

 

I Malmö fick de utvalda deltagarna låna en lägenhet i OhBoy hotell som inretts av den lokala 

designduon TypeO, som handplockat inredning och design från Skånes alla hörn. Exempel på 

designers är Kullaro, som arbetar med det fantastiska materialet diabas i nordöstra Skåne. Samtliga 

produkter kunde köpas genom Form/Design Centers webbshop om influencern fick mersmak. Även 

produkter utvecklade på Minc fanns i lägenheten, som t.ex. Hövding cykelhjälm. Frukost av lokala 

råvaror levererades inför varje nytt besök av Lanthandeln på Malmö Saluhall. 

 

En cykel som stod parkerad utanför dörren var det huvudsakliga transportmedlet. Det fanns även 

tillgång till ett Jojo-sommarkort/Jojo-kort som gjorde det möjligt att åka fritt med Malmös och 

Skånes kollektivtrafik. 

 

För att inspirera influencers samlade Malmö Turism personer från Malmö med olika intressen och 

nischer, så kallade ”influmates”, i en Facebookgrupp. Där kunde frågor som t.ex. ”vilka ölbryggerier 

ska jag besöka i Malmö?” eller ”var hittar jag de bästa fotoplatserna över Öresundsbron?” besvaras. 

 

Ett motsvarande upplägg, med mer fokus på en aktiv livsstil i naturen, erbjöds i en nyrenoverad 

sommarstuga i samarbete med Vejbystrands Vandrarhem, med närhet till både sandstranden, 

Kattegattleden och Skåneleden. Lokala konsthantverkare, designers och konstnärer hade möjlighet 

att informera om och visa upp 

sina produkter i stugan. Exempel 

på inredning var filtar ifrån 

Klippan Yllefabrik och keramik 

från Pyttan. Light My Fire, som 

tillverkar outdoorprodukter för 

utomhusmatlagning, bidrog med 

sina ”mealkit” samt elddon och 

instruktioner för hur man gör 

upp eld vid en eldplats. Frukost 

av lokala råvaror levererades 

inför varje nytt besök av 

Vejbystrands Vandrarhem. Även 

här erbjöds cyklar och tågkort. 
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Världens främsta kvinnor inom gastronomi samlades i Malmö 

Den 4 – 5 mars kom de största kvinnliga stjärnorna på den internationella gastronomiska himlen till 

Malmö för att delta i Parabere Forum - en kongress om jämlikhet, mångfald och inkludering i den 

gastronomiska världen. Deltagare från trettio olika länder, däribland Australien, Japan, Mexiko och 

Polen, samlades på Palladium i Malmö kring årets tema, ”Edible cities”. Under kongressen 

analyserades trender som påverkar hela kedjan, från jordbruk till konsument, med målet att finna 

vägar för att möta våra framtida behov av mat. 

 

Debatter och föreläsningar med opinionsledare, mataktivister, internationella forskare, 

matproducenter och toppkockar från fem kontinenter fyllde dagarna. Fokus var att fånga upp 

kvinnors syn på centrala frågor kopplade till mat, för att på så sätt främja en hållbar och jämlik 

samhällsutveckling, med starkare tillväxt och sociala framsteg. 

 

Från Skåne höll Christina Merker-Siesjö från Yalla Trappan och Edith Salminen från Gro’up föredrag. 

Maten som serverades under Parabere Forum var lokalt producerad och levererades av bland andra 

Yalla Trappan. 

 

Närmare tjugo journalister från bland annat 

brittiska BBC och polska Vouge närvarade 

också på Parabere Forum. Utöver 

jämställdhetsperspektivet i en bransch där 

enbart tio procent av alla toppkockar är 

kvinnor gav Parabere Forum också möjlighet 

att visa Skåne som en ledande kulinarisk 

destination. Det var också ett led i att stärka 

Skånes varumärke där möten och event är en 

stark bidragande faktor till att skapa 

reseanledningar och bidra till 

destinationsutvecklingen. 

 

Att Parabere Forum 2018 kom till Skåne och 

Malmö efter att tidigare varit i Bilbao och 

Barcelona i Spanien och Bari Italien är 

resultatet av ett gemensamt arbete mellan 

Malmö stad, Event in Skåne, Tourism in 

Skåne, Visit Sweden och Visita Södra. 

Kattegattleden - Årets cykelled 2018! 

På årets cykel- och vandringsmässa “Fiets en Wandelbeurs” i Utrecht, Nederländerna, tillkännagavs 

att Kattegattleden utsetts till Årets cykelled 2018. Det är en prestigefylld utmärkelse, som syftar till 

att främja arbetet med högkvalitativa cykelleder som är attraktiva för besökare. 

 

Kriterierna som bedöms är bland annat att leden ska ha ett attraktivt utbud av upplevelser, mat och 

boende, vara tillgänglig, trygg och erbjuda vackra vyer. I år är första gången som en svensk kandidat 

finns med i juryns bedömning. 

 

Kattegattleden är Sveriges första nationella cykelled och invigdes 6 juni 2015. Leden är 395 km lång 

och sträcker sig längs kusten mellan Helsingborg och Göteborg. Ledhuvudman är Region Halland.  

 

Märta Stenevi hälsar välkomna till Parabere Forum 
i Malmö. 
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Dag Hammarskjölds Backåkra kandiderade till Stora Turismpriset 

Backåkra är ett av de internationellt mest välkända besöksmålen i Skåne, och en helt unik mötesplats 

för besökare och mötesdeltagare. Sedan återinvigningen i mars 2018 har redan cirka 10 000 

besökare varit på Backåkra och lärt sig mer om Dag Hammarskjöld och de värden som han värnade 

om. 

 

Tourism in Skåne utlyste en omröstning mellan fyra kandidater, för att ta fram årets nominering till 

Stora turismpridset. Backåkra kammade hem hela 65% av de 600 rösterna. De övriga kandidaterna 

var Nyrups Naturhotell, Travelshop samt Skarhults slott. 

Stora Turismpriset delas ut 

årligen av Stiftelsen för 

kunskapsfrämjande inom 

turism, med Tillväxtverket som 

huvudman. Priset går till aktörer 

som uppvisat föredömliga 

insatser i nytänkande, 

internationalisering, kvalitet 

eller hållbarhet. Varje region får 

nominera en kandidat till 

nationell nivå.  

Tourism in Skåne är den första nordiska regionala turismorganistionen som blir Affiliate Member i 

UNWTO 

Som Affiliate Member får Tourism in Skåne bland annat tillgång till UNWTOs kunskapsbank, kan 

delta i projekt och insatser samt får möjligheten att påverka inriktningen på UNWTOs viktiga arbete. 

Som en av cirka 500 anslutna medlemmar får Tourism in Skåne även tillgång till ett fantastiskt 

branschnätverk vilket är i linje med bolagets ambition att arbeta sömlöst över geografiska gränser i 

frågor som utveckling och innovation. 

 

UNWTO (eller Världsturismorganisationen) är en FN-organisation som ansvarar för främjandet av 

ansvarsfull och hållbar utveckling globalt för besöksnäringen. Som den största internationella 

besöksnäringsorganisationen i världen engagerar sig UNWTO inom flera områden, bland annat 

utvecklingsinsatser och kunskapsspridning. Genom forskning och insamling av data tar UNWTO fram 

marknadsinsikter för att medlemmar ska fatta kunskapsbaserade beslut. Arbetet omfattar även att 

främja ett företagsvänligt klimat, talangutveckling, innovation samt verka för en hållbar och 

sammanhållen global besöksnäringspolitik. 

Skånes synlighet i internationell media under året 

Även 2018 har Skåne fått stor uppmärksamhet i internationell media, NY Times, Evening Standard, 

Independent är bara några av alla som hyllar Skåne. Alla våra mediesamarbeten finns nu samlade på 

vår sajt, visitskane.com/collaborations.  

https://visitskane.com/collaborations
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Här nedan finns länkar till några utvalda artiklar: 

Diva - Top ten Swedish foods to try in 2018 

NY Times – T’s best destinations of the year 

Evening Standard – Best places to eat in Skåne 

91 Magazine – An instagrammers guide to Malmö and Skåne county 

Independent – 10 of Europe’s coolest neighbourhoods 

On the plate – Pure food camp 

Finest food stories – Daniel Berlin, a summer tradition 

 

  

http://www.divamag.co.uk/Diva-Magazine/Lifestyle/Top-10-Swedish-foods-to-try-in-2018/
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/12/20/t-magazine/ts-best-destinations-of-the-year/s/gardens-slide-U7PY.html
https://www.nytimes.com/slideshow/2017/12/20/t-magazine/ts-best-destinations-of-the-year/s/gardens-slide-U7PY.html
https://www.standard.co.uk/lifestyle/travel/the-best-places-to-eat-in-sk-ne-sweden-a3754436.html
https://91magazine.co.uk/blog/2018/6/19/an-instagrammers-guide-to-malmo-and-sknecounty
https://www.independent.co.uk/travel/europe/europe-coolest-neighbourhoods-praga-amsterdam-noord-finnieston-metelkova-a8521166.html
https://ontheplate.co.uk/pure-food-camp/
https://finestfoodstories.com/daniel-berlin/
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7 Hållbarhet i fokus 

I vår hållbarhetsstrategi har vi identifierat tre huvudsakliga målgrupper. Kärnan i arbetet, och en 

förutsättning för att nå ut, är att medarbetarna engagerar sig i hållbarhetsfrågorna. Därefter har vi 

en viktig roll i arbetet med att stötta destinationer och kommuner i deras hållbarhetsarbete. Och 

sist, men inte minst, är besökarna som kommer till Skåne en viktig grupp att inspirera och vägleda i 

ett hållbart resande.  

 

Vi har satt ett ambitiöst och visionärt mål för hållbarhetsarbetet inom Tourism in Skåne: 

 

”Skåne är bäst i Sverige och en internationell förebild inom hållbar destinationsutveckling” 

 

 

De punkter som vi identifierat som nödvändiga för att nå målet är: 

 Samverkan inom besöksnäringen och mellan besöksnäringen och offentliga 

främjandeorganisationer, med ett välförankrat deltagande och engagemang. 

 En kontinuerlig, lärande och inspirerande process med ständig bevakning av effekter, samt 

anpassningar vid behov. 

 En hög nivå av nöjda besökare och att säkerställa en meningsfull upplevelse för dem samt 

öka deras medvetenhet om hållbarhetsfrågor och främja miljövänlig turism bland dem. 

 

Vi arbetar med samtliga aspekter av hållbarhet; ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.  

 

Inom området Ekonomi väger vi in följande punkter från UNEP: 

 Ekonomisk hållbarhet genom konkurrenskraft och långsiktig ekonomisk avkastning 

 Arbetstillfällen och anställningsförhållanden som skapas genom besöksnäring  

 

Inom området Socialt väger vi in följande punkt från UNEP: 

 Nöjda besökare – erbjuda en säker och tillfredsställande upplevelse för besökare 

 

Att vi valt att väga in dessa punkter beror på att de svarar väl mot vårt långsiktiga arbete. Eftersom 

vår påverkan till största delen är indirekt har vi inte satt upp några resultatindikatorer för dessa 

punkter.  

 

Tourism in Skånes verksamhetsplan, med utvecklingsinsatser, internationella marknadsinsatser samt 

våra interna policys ska tillsammans styra mot en minskad negativ eller ökad positiv påverkan för de 

väsentliga aspekterna.  

 

Genom vårt strategiska och kompetenshöjande arbete med utveckling av Skånes besöksnäring bidrar 

vi till konkurrenskraftiga och lönsamma företag. Tillsammans med andra aktörer har vi goda 

förutsättningar att utnyttja Skånes etablerade innovationsstruktur, interaktions- och 

kommunikationskompetens och befintliga nätverk inom hållbar utveckling. Vårt klusterinitiativ, 

CoDest, med fokus på en öppen innovationsarena verkar också för en mer hållbar besöksnäring. 

Vidare kan Region Skånes strategiska innovationsområden Smarta material, Smarta hållbara städer 

och Personlig hälsa även utvecklas i anknytning till besöksnäringen.  
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Destinationen Skåne ska vara en generös aktör som delar med sig av sina erfarenheter och sin 

kompetens och skapar produktiva samarbeten med likasinnade destinationer runt om i världen. I 

vårt hållbarhetsarbete är andra destinationer våra viktigaste samarbetspartners, även om vi på vissa 

andra sätt är konkurrenter. 

 

För att ge och få inspiration och interagera med andra organisationer har vi ett aktivt medlemskap i 

olika intresseorganisationer som berör vår verksamhet. Bland dessa kan nämnas ATTA (Adventure 

Travel Trade Association), Svenska Ekoturismföreningen, Svensk Turism, Visita, Öresundsinstitutet, 

GMIC (Green meeting industry council) och Sydsvenska Handelskammaren. Vårt medlemskap i 

UNWTO som beskrivits ovan är också ett viktigt steg i samverkan kring hållbarhetsfrågorna. 

 

Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen är en del av svensk miljölagstiftning. För att följa lagkrav och även säkerställa 

att vi generellt hanterar verksamhetens risker inom alla områden har vi en rad olika styrande 

dokument för vår verksamhet. Vi har ännu inte undertecknat några hållbarhetsinitiativ och principer. 

 

Övergripande anger vårt ägardirektiv ramarna för verksamhetens ändamål och inriktning. Detta 

upprättas av moderbolaget Business Region Skåne AB. Årligen upprättar Tourism in Skåne AB 

verksamhetsplan och budget som sedan beslutas av bolagets styrelse. Verksamhetsplanen syftar till 

att uppnå årliga mål i styrkortet samt verka för att uppnå de långsiktiga målen i densamma. 

Därutöver har vi en rad policies och riktlinjer, samt lyder under lagen om offentlig upphandling 

(LOU). Internt implementeras policies via internutbildningar och workshops. Nyanställda får 

genomgång kring administration, och löpande upprätthålls kunskap kring regelverk via månatliga 

arbetsplatsmöten. Ett nytt och modernt intranät lanserades under 2018, vilket underlättar för 

medarbetarna att hålla sig uppdaterade kring interna frågor och regelverk. 

 

Följande styrande dokument reglerar Tourism in Skåne AB’s verksamhet: 

 TIS ägardirektiv 

 TIS arbetsordning 

 TIS årsredovisning 

 TIS bolagsordning 

 TIS budget 

 TIS styrkort 

 TIS uppdragsavtal 

 TIS VD samt rapportinstruktion 

 TIS verksamhetsplan 

 TIS attestordning och instruktion 

 TIS bolagsordning 

 TIS policies och riktlinjer 

 

 

 

Översikt över risker och vad som styr hur de hanteras 

De risker vi identifierat kopplas till våra målgrupper. Identifieringen genomfördes i en workshop med 

ledningsgruppen 2016 och baseras på kunskap inhämtad genom den nuläges- och omvärldsanalys 

som gjordes inför arbetet med Strategisk handlingsplan för hållbarhetsarbetet inom Tourism in 

Skåne. Nedan går vi igenom riskerna per målgrupp, samt vad som styr vår hantering av dem.  
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MEDARBETARE Risk  Hanteras genom 

Miljömässig Klimatavtryck Mötes- & Resepolicy, 

miljöpolicy 

Ekonomisk Resursanvändning LOU, styrkort, budget, 

verksamhetsplan 

 Utmanande 

kompetensförsörjning 

Utbildningsinsatser, 

planeringsdagar, rekrytering, 

verksamhetsplan 

Social Diskriminering/särbehandling, 

arbetsmiljö, arbetsbelastning 

Spelregler, policies, 

utbildningsinsatser, 

verksamhetsplan, 

personalaktiviteter 

 

 

 

DESTINATION/BESÖKSNÄRING Risk Hanteras genom 

Miljömässig Belastning av natur/kultur-

värden i Skåne 

Hållbarhetsstrategi, 

verksamhetsplan, 

Collaborative Tourism 2020 

Ekonomisk Kunskaps- och 

kompetensbrist 

Svag lönsamhet 

Collaborative Tourism 2020, 

hållbarhetsstrategi 

Social Negativ påverkan på 

lokalsamhället 

Hållbarhetsstrategi, 

verksamhetsplan, 

Collaborative Tourism 2020 

 

 

BESÖKARE Risk Hanteras genom 

Miljömässig Överexploatering av Skåne Marknadsplan, Collaborative 

Tourism 2020 

Ekonomisk Dålig bredd på 

kunderbjudandet 

Destinationsutveckling 

Social Bristande värdskap Collaborative Tourism 2020 

 

Intressent- och väsentlighetsanalys 

Vår analys av väsentliga frågor för de externa målgrupperna bygger till stor del på befintliga 

rapporter och analyser. Vi har även initierat en dialog med besöksnäringen kring 

hållbarhetsfrågorna. Inom projektet HPU har en enkätundersökning genomförts för att identifiera  

vilka frågor som är relevanta för målgruppen. 

 

Relevans och påverkansmöjlighet för Tourism in Skåne samt relevans för intressenter: 

De två övre fälten berör framför allt besöksnäring och kommuner. Besökaren påverkas endast 

indirekt av arbetet inom dessa områden, genom att de får möjlighet, och uppmuntras till, att 

uppleva en mer hållbar destination. Det nedre fältet berör målgruppen medarbetare, men ligger till 

grund för vårt utåtriktade arbete. 
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Risker och möjligheter kring klimatförändring 

De globala klimatförändringarna kan påverka Skåne som destination. Ett mer extremt klimat på 

andra populära destinationer kan göra att fler besökare väljer Sverige och Skåne. Särskilt om vårt 

klimat samtidigt blir mildare. Men även Skåne kan påverkas negativt av klimatförändringarna. Till 

exempel leder vattenstigning och stranderosion till att attraktiva naturområden går förlorade. 

 

Den potentiellt ökade turismen till Skåne orsakad av klimatförändringarna är inte enbart av godo. Ur 

ett hållbarhetsperspektiv finns det risk för överexploatering och ökat slitage. Vår destination är mer 

gynnad av nischat resande än av massturism. En medveten besökare som gärna tar del av det äkta 

och genuina och stannar längre är högt värderad. 

 

Våra möjligheter att påverka inom detta område är relativt begränsade. Vad vi kan göra är att 

inspirera besöksnäringen till att utveckla produkter som attraherar en medveten besökare. Vi kan 

även rikta insatser för att hela Skåne ska vara attraktivt året runt, så att besökarna sprids geografiskt, 

och över tid. Vi kan också ta del av och föra vidare det arbete som görs inom Region Skåne, där 

målsättningen är ett fossilfritt Region Skåne 2020. 

 

En annan aspekt kopplad till klimatförändringar är eventuell lagstiftning, skatter och dramatiskt 

höjda flygkostnader. Även en ökad klimatångest kan leda till ändrat beteende. Dessa aspekter kan få 

en stark inverkan på varifrån våra besökare kommer. Det kan också leda till mer nischat resande, och 

längre vistelser. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att klimatförändringar kan komma att ha stor inverkan på 

resande och turism, men det är svårt att säga vilka faktorer som får störst inverkan. I vårt kommande 

strategiarbete kommer aspekterna koplat till over-tourism att beaktas.  

 

Klimatförändringar har större påverkan än att enbart omfatta Skåne. Att ta fram ett 

beräkningssystem eller vidta åtgärder för att hantera klimatförändringar bedömer vi därför snarare 

ligga på nationell nivå än på enskilda regionala aktörer.  
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8 Våra medarbetare  

Tourism in Skåne är ett kunskapsföretag. Därmed är medarbetarna vår viktigaste tillgång, och vi är 

angelägna om att vara en attraktiv och lärande organisation, som attraherar, utvecklar och behåller 

nöjda medarbetare. När det gäller klimatavtryck så rapporterar vi enbart vårt eget resande, då det är 

något vi direkt kan påverka. Medarbetarnas roll som kunskapsbärare och inspiratörer gentemot våra 

partners och andra intressenter är central. Vår utmaning är att hitta incitament, sprida kunskap och 

skapa engagemang för att driva på hållbar utveckling.  

 

Huvudstrategin för medarbetarperspektivet är ett dynamiskt ledarskap. Samtliga anställda har under 

året genomfört medarbetarsamtal, där en individuell utvecklingsplan tagits fram. 

Utbildningsbehovet diskuteras, och varje anställd har 40 utbildningstimmar till sitt förfogande 

årligen.  

 

Årligen åker medarberna även på studieresor, både för personlig utveckling och för ökad samverkan 

internt. Under 2018 valde vi att dela upp oss för att täcka olika områden.  

 

En grupp åkte till Eindoven, där DDW – Dutch Design Week arrangerades. Eventet attraherar en 

internationell designintresserad publik såväl som en bred lokal publik. Ett arbete som presenterades 

under veckan var "What Matters", ett utvecklingsarbete som matchade materialforskare och 

designers för ett experimentellt utvecklingsarbete mellan kompetenser. Det var intressant att se hur 

hela staden drog nytta av att DDW ägde rum. Det arrangerades 

utställningar, seminarier och workshops på många platser, men 

också kaféer och restauranger var medvetna och förberedda på 

de besökare som var på plats. Arbetet som presenterades i de 

utställningar vi besökte hade stort fokus på samhällsutveckling 

med tyngdpunkt på hållbarhet. Vårt studiebesök var en del i att 

också trendspana för vilka möjligheter Skåne och regionen har 

att göra ett liknande arrangemang eller i framtiden arbeta som 

en designdestination. 

 

En annan grupp medarbetare besökte konfernesen DTTT – Digital Tourism Think Tank i Helsingfors, 

för att spana på trender kring digitala lösningar. Bland många intressanta talare var Amsterdam 

Marketing en av de som gjorde starkast intryck. De använder insamling av data för att utveckla 

metoder för hållbarhet och marknadsföring och kan på så sätt se till att flödet av besökare sprids ut i 

hela staden genom bland annat riktad information.   

 

En spännande spaning inom nya digitala lösningar var 

transportappen Whim. Med appen kan resenären planera och 

betala sin resa och få tillgång till alla olika typer av 

transportmedel såsom kollektivtrafik, taxi, hyrbil och cykel. Vi 

följer med spänning hur systemet utvecklas och tas emot av såväl 

besökare som lokalbor.   
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Genom projektet CAPS som finns beskrivet på sidan 8 har samtliga medarbetare fått kartlägga sin 

kompetens och utifrån detta delta i en rad olika utbildningar, såvär fysiska som digitala. 

 

Under året bjuds också alla medarbetare in till utbildningar inom administration, ekonomi och HR. 

En ny insats på koncernnivå är den så kallade BRS-halvtimmen som infaller sista fredagen i varje 

månad. Då delger bolagen inom BRS varandra intressant aktuell information enligt en inrapporterad 

agenda. Träffen avslutas med gemensam fika för dem som vill.  

 

I augusti arrangerades en medarbetardag för hela Business Region Skåne. Koncernen firade 10-

årsjubileum och med anledning av detta har en decennierapport tagits fram tillsammans med 

Öresundsinstitutet. Denna presenterades i korthet. Därefter åkte alla medarbetare till Skånes 

Djurpark för teambuilding. Dessa initiativ är ett viktigt led i samverkan mellan bolagen som bidrar 

både till ett bättre socialt klimat och faktiska synergier i arbetet. 

 

En viktig del av vårt arbete för att vara ett trovärdigt kunskapsföretag är att alla medarbetare ska ta 

eget ansvar för sitt lärande. Vi har inget rapporteringskrav på antal genomförda utbildningstimmar. 

Därför kan vi inte redovisa exakt antal nedlagda timmar per person och år.  

 

Sedan 2012 redovisar Tourism in Skånes medarbetare sina resor, vilket gör att vi kan beräkna 

företagets klimatavtryck i detta avseende. Vi sitter i en klimatsmart byggnad och kan inte påverka 

avtrycket kopplat till arbetsplatsen. Det vi kan arbeta med är vår rese- och mötespolicy. Följande 

insatser bidrar till ett minskat klimatavtryck från medarbetarna: 

 Lånecyklar i receptionen 

 Bilpool med tjänstebilar som drivs med biogas eller el 

 Mötes- och resepolicy som visar på vikten av affärsresande med kollektivtrafik och inrikes 

tåg 

 Verktyg för distansmöten 

 Samåkning till gemensamma möten, konferenser, events 

 Planering av möten med externa aktörer på ett sådant sätt att kollektivtrafiken kan 

utnyttjas. 

 Miljöcertifierade kontorsmaterial (tryckta papper m.m.) 

 Ekologiskt kaffe och lokalproducerade måltider 

 Mötesplatser och planering av måltider i samband med möten med miljöcertifiering som ett 

viktigt kriterium vid val av anläggning 

 Kontorsplatser i en grön kontorsbyggnad.  

 Avfall källsorteras och det som går att återvinna återvinns 

 

 

Vår klimatpåverkan och energianvändning under 2018 

I tabellerna nedan följer information om utsläpp kopplade till våra resor. Vi strävar efter att minska 

våra utsläpp genom att i vår mötes- och resepolicy påpeka vikten av att använda oss av kollektiv-

trafik och tåg vid affärsresor. Vi erbjuder också våra anställda att vara med i en bilpool med elbilar 

och uppmuntrar till samåkning till gemensamma möten. För kortare resor har vi även cyklar för 

utlåning i receptionen. Vi har inte satt några mål för minskad klimatpåverkan.  
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GHG emisioner 

(ton CO2 ekv) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Flyg GHG 6,69 8,78 6,46 10,53 15,46 9,97 

Tåg GHG 0,00 0,00 0,00 0,22 0,06 0,09 

Buss GHG 0,01 0,01 0,01 0,00 0,05 0,00 

Taxi/bil GHG 4,62 5,41 3,96 4,85 3,91 3,56 

Total (ton) 11,32 14,20 10,43 15,60 19,48 13,62 

Per person* 0,70 0,75 0,65 0,98 0,97 0,54 

 

 

Sträcka rest 

(km) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Flyg (km) 55 438 82 243 66 819 108 681 129 895 90 459 

Tåg (km) 4 390 5 438 6789 19 030 137 173 

Buss (km) 270 184 218 65 1494 99 

Taxi/bil (km) 33 691 39 137 27 465 32 250 28 914 26 464 

Total (km) 93 789 127 002 101 291 160 026 163 026 117 195 

Per person* 5 862 6 684 6 331 10 001 8 151 4 688 

 

* Utslaget på 25 anställda. 

 

Sedan vår förra hållbarhetsredovisning för år 2017 har mängden utsläpp minskat betydligt, både 

totalt och utslaget per person. Antal resta km per person har gått ner från drygt 8 000 till 4688. Det 

som gör störst skillnad utsläppsmässigt är att framför allt flygresorna minskat, men även bilresorna 

har gått ner. Resor med tåg har ökat något, men framför allt har fler möten kunnat hållas på distans. 

 

Greenbuilding-certifikat i energibesparing och energieffektivisering 

Tourism in Skåne sitter i en så kallad GreenBuilding. GreenBuilding riktar sig till företag, 

fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att 

byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i 

BBR. GreenBuilding är ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att snabba på energieffektiviseringen i 

bygg- och fastighetssektorn. 

Dynamiskt fokustal 

Personalarbetet följs upp varje år genom en medarbetarundersökning. Det dynamiska fokustalet ger 

oss en sammanfattning av resultatet av medarbetarundersökningen. Dynamiskt fokustal är det 

sammanlagda resultatet av de olika delarna i en medarbetarundersökning som används för att följa 

upp hur anställda inom Tourism in Skåne trivs på arbetsplatsen. Undersökningen genomförs varje år 

och resultaten ligger sedan till grund för olika förbättringsåtgärder som görs inom organisationen. 

 

År 2018 var företagets dynamiska fokustal 84,5 (alla parametrar inkluderade och avvägda i vår 

medarbetarundersökning). 2017 låg det på 81,6. Alla resultat över 70 ligger i zonen för 

förändringskraft. 

Anställningar och personalförmåner 

Vd ansvarar för rekrytering, uppsägning och lönebildning. Ansvarets omfattning regleras i det 

styrande dokumentet TiS vd samt rapportinstruktion.  
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Anställningsvillkor och förmåner bestäms av ägarna, och framgår av bolagspolicy. Samtliga anställda 

omfattas av kollektivavtal. Förmåner omfattar samtliga anställda, både visstids- och 

tillsvidareanställda. Tourism in Skåne AB anlitar inte personal via bemanningsföretag. Utöver 

lagstadgade förmåner gäller även följande för Tourism in Skåne AB: 

   

• Flexibel arbetstid 

• Friskvårdsbidrag  

• Ett bidrag till den som slutar med tobak 

• Försäkring på arbetsplatsen 

• Företagshälsovård  

• Utökad ersättning vid föräldraledighet 

• Löneväxling till pension 

• Semester (31 semesterdagar från 40 års ålder, 32 från 50 års ålder) 

 

Mål och utmaningar på personalområdet framkommer i den handlingsplan som ledningsgruppen tar 

fram efter den årliga medarbetarundersökningen. 

 

Arbetsmiljöfrågorna utgår från ett årshjul där moderbolaget Business Region Skåne AB årligen 

genomför arbetsmiljöronder och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, där bolagen är 

delaktiga. Huvudskyddsombud finns utsedd och medverkar i dessa processer. I detta arbete ingår 

även processer för lönekartläggning, medarbetarsamtal och lönesamtal. Löpande sker avstämningar 

med fackliga organisationer. Arbetsmiljöpolicyn reglerar frågor inom detta område. 

 

 

Antalet skador och sjukfrånvaro 

Under 2018 rapporterades inga arbetsplatsolyckor. Sjukfrånvaron 2018 var i snitt 14,9 kalenderdagar 

per anställd. Sjukfrånvarotimmar som del av ordinarie arbetstid var för kvinnor 4,82 % och för män 

1,28 %. Inget arbetsrelaterat dödsfall har förekommit.  

 

Dessa uppgifter baseras på statistik från Region Skånes HR-system. Bolagen är egna juridiska 

personer och är upplagda som egna bolag. Det som är gemensamt är att man använder samma IT 

stöd, men informationen hanteras  per organisation i IT systemet. Det är ett fåtal personer som har 

tillgång till informationen och en av dessa (administrativ chef) hämtar ut begärd information. Varje 

år granskar Business Region Skånes revision upplägg av behörigheter i våra system och vem som har 

tillgång till dessa.  

 

 

Personalstyrka 2018 (december)  

Antal tillsvidareanställda 19 

varav:  
Heltid 
Deltid 

 
18 
1 

Antal visstidsanställda 8 
Totalt 27 (inkl. vd) 

- Andel tjänstemän 100% 

- Andel kollektivanställda (LO-förbund) 0% 

 

De visstidsanställda består av projektmedarbetare samt vikariat för föräldralediga. 
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Könsfördelning och ålder 2017 (december)  

Könsfördelning 

Kvinnor 

Män 

 

74% 

26% 

Genomsnittsålder 

Kvinnor 

Män 

 

44,6 år 

36,7 år 

 

Könsfördelning beslutsfattande positioner  

Företagsledning, inklusive vd  

Kvinnor 

Män 

5 

0 

Styrelseledamöter  

Kvinnor 

Män 

Totalt 

4 

5 

9 
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9 Ekonomi 

Genom grundliga analyser och undersökningar är målet att alla våra marknads- och 

utvecklingsinsatser ska vara ekonomiskt lönsamma och ge en tydlig signal om långsiktighet. Vårt 

arbete grundar sig på Visit Swedens och våra egna marknadsrapporter och målgruppsanalyser, 

insikter från de analyser som tas fram baserat på SCB’s gästnattsstatistik, rapporter från Tillväxtverket, 

t.ex. IBIS om gränshandel, en undersökning om utländska besökares beteende vid deras besök i 

Sverige. Vi har även ett samarbete med Kairos Future inom BI Syd för trendspaning och analys. Våra 

insatser föregås ofta av nulägesanalyser och förstudier. 

 

Vi arbetar i stor utsträckning med offentliga medel i vår verksamhet och i många fall med besöks-

näringens medfinansiering. Detta innebär extra krav på långsiktighet och mätbara effekter. Vi arbetar 

inte i vinstdrivande syfte avseende vår egen verksamhet, utan eftersträvar ett nollresultat. I de fall 

kommuner och/eller besöksnäring deltar ekonomiskt i marknadssatsningar ska deras insatta medel 

uppfylla satta exponerings- och konverteringsmål.  

 

Ledningsgruppen ansvarar för att budgeten följs, genom att ta del av månatliga rapporter som finns i 

ekonomisystemet. Löpande under året deltar bolagets controller i ledningsgruppsmöten och stämmer 

av budget och prognos. 

 

På ett övergripande plan ska våra insatser leda till långsiktig ekonomisk tillväxt i besöksnäringen. En 

stor del av de utvecklingsinsatser vi genomför för besöksnäringen ska leda till ett ökat 

affärsmannaskap, kunskap kring ett företags eller organisations möjlighet till ökad lönsamhet, skapa 

förutsättningar för entreprenörskap och leda till en professionell besöksnäring med hållbara produkter 

och tjänster. 

 

Bolagets ekonomiska resultat verifieras genom extern revision av registrerat revisionsbolag. 

Periodiserad redovisning tillämpas. Inga förändringar i hur det ekonomiska resultatet styrs har skett 

under året. 

 

Resultaträkning för Tourism in Skåne AB 2018  
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10 Om rapporten 

Tourism in Skånes Års- och hållbarhetsrapport är upprättad enligt Global Reporting Initiatives 

standard för hållbarhetsrapportering (GRI SRS). GRI är ett internationellt ramverk för 

hållbarhetsredovisning som ger vägledning för identifiering av innehåll samt beräkning av nyckeltal. 

Det finns två nivåer att redovisa efter och Tourism in Skåne har valt att följa basnivån, vilken 

benämns "Core".  

 

Rapporten redovisar Tourism in Skåne AB’s hållbarhetsarbete inom bolaget, riktat mot mål-

grupperna medarbetare, besökare samt  destinationer och besöksnäring. Rapporten omfattar 

samma enheter som i vår finansiella årsredovisning. Senast utgivna GRI-rapport gjordes för år 2017. 

Denna rapport avser Tourism in Skånes verksamhet under kalenderåret 2018. Rapporteringscykeln 

är årlig. Rapporten är inte externt granskad.  

 

Förändring i omfattning jämfört med tidigare rapport 

Samma aspekter som redovisades 2017 redovisas även 2018. Vi har valt att inte rapportera på energi 

då vi sitter i en sk GreenBuilding, men kan inte påverka förbrukningen i huset. Tidigare har inga 

rapporterade incidenter av diskriminering eller korruption förekommit, och inga fall har rapporterats 

2018, varför vi har valt att utelämna dessa aspekter i denna redovisning. 

 

Nya aspekter från 2016, som vi även fortsättningsvis rapporterar på är UNEPs delmål inom ”Making 

Tourism More Sustainable – A guide for policy makers”: 

 Nr 3 - Ekonomisk hållbarhet genom konkurrenskraft och långsiktig ekonomisk avkastning 

samt Arbetstillfällen och anställningsförhållanden som skapas genom besöksnäring.  

 Nr 5: Nöjda besökare – erbjuda en säker och tillfredsställande upplevelse för besökare. 

 

Dessa inkluderar vi då då vi anser att de svarar väl mot vår verksamhets fokusområden och  

långsiktiga mål.  
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11 GRI-index 

Mätmetoder och antaganden 

Metodiken för framtagning av Tourism in Skånes klimatberäkningar baseras på principerna i 

Greenhouse Gas Protocol. Våra metoder för att mäta och rapportera olyckor och sjukfrånvaro utgår 

från Arbetsmiljöverkets principer och riktlinjer. 

 

Generella aspekter 

Strategi och analys 

102-14 Vd-ord (s.4) 

 

Organisationsstruktur 

102-1 Organisationens namn (s. 5) 

102-2 Huvudsakliga aktiviteter som genomförs (s. 5, 7-18) 

102-3 Lokalisering av huvudkontor (s. 5) 

102-4 Länder där organisationen är verksam (s. 5) 

102-5 Ägandestruktur och företagsform (s. 6) 

102-6 Verksam på vilka marknader, typ av kunder eller användare (s. 5) 

102-7 Organisationens storlek (s. 6) 

102-8 Personalstyrka (s. 26) 

102-41 Antal anställda som omfattas av kollektivavtal (s. 26) 

102-9 Vår leverantörskedja (s. 5) 

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen eller leverantörskedjan (s.6) 

102-11 Försiktighetsprincipen (s. 20) 

102-12 Hållbarhetsinitiativ och principer som organisationen skrivit under (s.20) 

102-13 Medlemskap i intresseföreningar och branschorganisationer (s.20) 

 

Väsentlighetsanalys och omfattning 

102-45 Organisationsgränser som omfattas av rapporten (s.19) 

102-46 Definiton av rapportens innehåll och avgränsningar (s. 19, 29) 

102-47 Innehållsförteckning ( s. 2) 

103 – Ekonomiskt resultat (s. 28) 

102-48 Ändringar i tidigare rapport – ”Inga noter om ändringar av tidigare rapporterad information” 

102-49 Förklaring av ändring i omfattning jämfört med tidigare rapport (s.29) 

 

Intressenter 

102-40 Lista över intressenter (s.19) 

102-42 Identifiering och urval av intressenter (s. 19-20) 

102-43 Inställning till intressenters engagemang (s. 19-20) 

102-44 Huvudsakliga områden och risker (s. 19-20) 

 

Rapportprofil 

102-50 Rapporteringsperiod  (s.29) 

102-51 Datum för senast utgivna GRI-rapport  (s.29) 

102-52 Rapporteringscykel (s.29) 

102-53 Kontaktinformation för frågor kring rapporten (s. 31) 

102-54 Uttalande om redovisningsnivå  (s.29) 
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102-55 GRI-index (s. 30-31) 

102-56 Uttalande om rapporten är externt granskad eller inte   (s.29) 

 

Beslutsprocess 

102-18 Organisationens styrningsstruktur (s. 5-6 och 28) 

 

Etiskt uppförande 

102-16 Värderingar och etiskt uppförande (s. 19-20) 

 

Ekonomiska aspekter 

201-1 Skapat och levererat ekonomiskt värde (s. 6) 

201-2 Klimatrisker (s. 22) 

201-4 Finansiellt statligt stöd (s. 6) 

Inom området Eko10 nomi väger vi in följande punkter från UNEP: 

 

Ekonomisk hållbarhet genom konkurrenskraft och långsiktig ekonomisk avkastning (s. 7-14) 

Arbetstillfällen och anställningsförhållanden som skapas genom besöksnäring (s. 7-14) 

 

Miljömässiga aspekter 

Utsläpp 

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (s. 25) 

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (s. 25) 

305-3 Övriga indirekta utsläpp (s. 25) 

 

Sociala aspekter 

401-2 Förmåner som ges till heltidsställd personal och som inte omfattar tillfälligt anställda (s. 23-24) 

404-2 Utbildningstimmar (s. 23) 

404-3 Anställda som får utvärdering (s. 23) 

Inom området Socialt väger vi in följande punkt från UNEP: 

Nöjda besökare – erbjuda en säker och tillfredsställande upplevelse för besökare. (s. 7-14) 

 

 

 
Kontaktuppgifter 
För frågor om rapporten: 
Tourism in Skåne AB 
Postadress 
Tourism in Skåne AB, 205 25 Malmö 
Besöks-och leveransadress 
Tourism in Skåne AB, Dockplatsen 26, Malmö 
 
Organisationsnummer 556750-6398 
E-post: tourism@skane.com 
Växeltelefon: 040-675 30 01 
www.tourisminskane.com

 


