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Produktutvecklingen inom projektet HPU avslutades, och har lett till 
flertalet nya erbjudanden som finns ute på den internationella 
marknaden. Ett annat spännande projekt är The Gastrolution of Skåne, 
där evenemang inom mat och dryck får stöd i sitt arbete med 
hållbarhet och samtidigt växlar upp för att attrahera en utländsk publik.  

Inom vårt arbete med business intelligence har vi till vår stora glädje 
lanserat ett interaktivt verktyg, Power BI, på vår hemsida. Det ger 
tillgång till interaktiv statistik över 
hotell och gästnätter.

Parallellt med processen att 
utarbeta en långsiktig strategi 
för hela Skåne har vi tagit fram 
en affärsplan för vårt bolag, som 
blir vår operationalisering av 
strategierna i färdplanen. Vi ser 
fram emot att inleda 2020 med 
insatser för att implementera 
färdplanen i hela Skåne och 
omsätta vår affärsplan i praktiken.
  
  Malmö, januari 2020

Pia Jönsson Rajgård, 
vd på Tourism in Skåne
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Under 2019 har vi blickat bakåt på de gångna åren, då vi utvärderat den 
långsiktiga strategin för Skåne – Collaborative Tourism 2020. Men 
framför allt har vi vänt blicken mot framtiden, då vi stakat ut vägen 
de kommande 10 åren. Vi har under året utarbetat Tourism matters! – 
strategisk färdplan för Skåne mot 2030. Denna färdplan ska samla 
offentliga aktörer i hela Skåne, och verka för att turismens roll i hela 
samhällsbyggandet blir mer central, som en del av lösningen för en 
hållbar framtid. Den gemensamma målbildeen slår fast att turismen 
ska bidra till ökad förståelse mellan människor och högre livskvalitet 
både för besökare och boende. Det utmanar oss i att ta plats på nya 
arenor, och vikten av att arbeta tillsammans blir större än någonsin.

Vårt arbete med att bygga varumärket Skåne genom andras kanaler har 
utvecklats vidare. De innehållsskapare vi bjuder hit har till stora delar 
fått utforska Skåne på egen hand, vilket lett till mycket autentiska och 
inspirerande berättelser. Inom satsningen #MakeItSkåne har bloggare 
och instagrammare i år fått ge sig ut på roadtrip i en husbil och uppleva 
hela destinationen.

Vi har gjort en omfattande satsning på att kompetenshöja oss själva 
och våra kollegor i kommunerna. Projektet CAPS, Competence 
Academy Public Sector har gett oss utbildningar inom bland annat 
strategisk verksamhetsutveckling, hållbarhet och affärsmannaskap.

Vår öppna innovationsarena har etablerats, och fått skjuts av 
projektinsatser inom digital utveckling. Vi har även genomfört 
kreativa samarbeten med Form/Design Center, bjudit in till 
branschöverskridande möten genom The Excursion och låtit 
studenter utmana oss inför framtiden i en så kallad ToY-process.

1. VD har ordet
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Tourism in Skåne är idag det bolag som ligger längst fram inom 
destination management i Sverige – en position som vi strävar efter att 
behålla. För tio år sedan startade bolaget som en klassisk Destination 
Marketing Organisation, men successivt har fokus förflyttats mot en 
Destination Management Organisation, och nästa steg är att gå mot 
excellence! Framöver kommer vi ännu mer än tidigare att ta ett tydligt 
ledarskap utifrån turismens plats i samhällsbyggandet. 

Vår verksamhetsidé går ut på att samordna marknadsföring och 
destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i Skåne. Vi ska arbeta 
framtidsinriktat och omvärldsbaserat för att skapa värde för kommuner 
och besöksnäring.

Vårt erbjudande omfattar gemensamma insatser i syfte att bygga 
Skåne som en hållbar, näringslivsdriven och attraktiv destination. 
Viktiga byggstenar i detta är att bygga upp och förmedla kunskap 
och inspiration. Vi arbetar i partnerskap med kommuner, besöksnäring 
och andra organisationer för att Skåne ska bli en hållbar destination i 
världsklass.

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. 

2. Tourism in Skåne i korthet

Ägarna har med sin styrelserepresentation möjlighet att påverka och 
styra i verksamheten. Styrelsen består av 9 ledamöter som utses på 
företagets årsstämma. Ordföranden har under 2019 varit Peter 
Weinhandl. Tre nya ledamöter har tagit plats i styrelsen. Jonas 
Rosenqvist, tidigare kommundirektör i Ystad Kommun lämnade under 
våren över sin post till kommundirektören i Simrishamn, Diana Olsson. 
Efter sommaren tillträdde Dorte Bo Bojesen, vd Form/Design Center 
samt Per-Uno Alm, Strateg hållbar tillväxt på Sparbanken Syd i Tourism 
in Skånes styrelse. Det var Niklas Blonér och Christian Wilander som 
lämnade sina poster.

Organisation och ekonomi
Tourism in Skåne hade under året 27 anställda 
och omsatte 42,2 MSEK. Finansiering sker dels 
genom uppdragsersättning från Business Region 
Skåne AB och dels genom extern finansiering 
via partnerskap med lokala eller regionala 
turismorganisationer, projektfinansiering genom 
EU eller nationella aktörer samt finansiering av 
uppdrag från andra externa aktörer. 
Uppdragsersättningen från Business Region 
Skåne AB var 2019 28,3 MSEK.

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 
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27
anställda 

42,2
miljoner SEK
i omsättning
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När vi drog igång arbetet med att ta fram en ny långsiktig strategi för 
Skåne började vi med att utvärdera den strategi vi levt och verkat i 
sedan 2012 - Collaborative Tourism 2020. Under denna tid har stor vikt 
lagts vid att etablera en plattform som hjälper alla berörda parter att 
göra prioriteringar och verkställa gemensamma initiativ. Det 
övergripande målet i strategin mot 2020 var att Skåne skulle 
bli en av Sveriges två mest besökta destinationer.

Under våren 2019 tog vi hjälp av Oxford Research AB med att göra 
en genomlysning för att se hur Tourism in Skånes framtagna 
handlingsplaner och strategier implementerats och i vilken 
utsträckning de svarar mot uppsatta mål. 

Utvärderingen omfattade intervjuer med personer som arbetar direkt 
eller indirekt med besöksnäringens utveckling i Skåne. Turistchefer eller 
motsvarande i Skånes samtliga kommuner fick också svara på en enkät. 
Även en studie av de dokument som kan relateras till genomförandet 
av Collaborative Tourism 2020 genomfördes.

En central slutsats från utvärderingen är att insatser har genomförts i 
enlighet med Collaborative Tourism 2020, men att få aktörer utanför 
Tourism in Skåne och kommunerna har kännedom om själva strategin. 

Strategin har tillfört nya perspektiv i arbetet med besöksnäringens 
utveckling i Skåne, och har på ett positivt sätt bidragit till att 
besöksnäringen flyttat fram sina positioner i enlighet med 
systemskiften och övergripande mål.

3. Vi blickar bakåt och framåt 
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På ett övergripande plan ska alla våra insatser leda till långsiktig 
ekonomisk tillväxt i besöksnäringen. En stor del av de utvecklings-
insatser 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.

Resultaträkning för Tourism in Skåne AB 2019 

2019 2018 2017 2016

Direkt tillskapat ekonomiskt värde

Intäkter (nettoomsättning) 42 209 41 677 43 124 37 916

Fördelat ekonomiskt värde

Övriga externa kostnader -24 303 -24 885 -28 350 -25 642

Personalkostnader 17 773 -16 487 -14 740 -12 156

Rörelseresultat 131 303 34 117

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar

-100

Räntekostnader och liknande resultatposter -28 -14 -13 -13

Räntekostnader till koncernföretag

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

1 1

Övriga ränteintäkter från koncernföretag

Resultat efter finansiella poster 3 291 21 105

Bokslutsdispositioner -48 -93 -45

Årets skattekostnader 51 -62 -18 -30

Årets resultat 0 136 3 31

• En stärkt näringslivsdriven destinationsutveckling
 

• En ökad förmåga att möta digitaliseringens 
  möjligheter och utmaningar 

• Förbättrade möjligheter för Skånes besöksnäring 
  att positionera sig på den internationella arenan.

COLLABORATIVE TOURISM 
2020 HAR BIDRAGIT TILL:
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DMO som kan matcha snabba förändringar
Den kommande färdplanen ”Tourism matters!” definieras som en 
strategi för det offentliga (turismens främjare). Ansatsen är en 
förflyttning mot en ”destination of excellence” och planen ska, trots 
vår föränderliga värld, kunna leva och bestå kommande 10 års period. 

Tourism in Skåne har ett stort ansvar – som förebild, påverkare och 
möjliggörare – och vi har tagit en självklar och ledande position i 
landet inom våra verksamhetsområden. 2014 tog vi sikte på att Skåne 
skulle bli den mest hållbara destination i Sverige varpå flera insatser har 
initierats, alltifrån kunskapshöjande insatser för medarbetarna till att ge 
hållbarhet en självklar plats i samtliga projektplaner. Organisationen har 
vuxit från ett 10-tal till ca 25 personer, för att få in rätt kompetens och 
för att kunna möta marknadens och kundens behov och efterfrågan. 
Detta har skapat en dynamisk organisation med ett starkt engagemang 
hos medarbetarna. Bolaget har utvecklats till en proaktiv organisation 
med stor förändringsbenägenhet och innovationslusta hos 
medarbetare.

Vi har uppdraget att samordna marknadsföringen av destinationen 
Skåne internationellt, för att öka resandet från våra prioriterade 
marknader och därigenom skapa ökad lönsamhet och tillväxt för den 
skånska besöksnäringen.

Vårt uppdrag är också att samordna Skånes aktörer, offentliga och 
privata, och samla de resurser som finns för att uppnå en större effekt. 
Offentliga aktörer, såsom andra regioner i södra Sverige, kommuner 
och deldestinationer kan välja att investera och delta aktivt i 
marknadsarbetet. Partners som investerar strategiskt i marknads-
arbetet, globalt och tematiskt bidrar naturligtvis till sin egen synlighet, 
men också till den totala exponeringen av Skåne/södra Sverige. 
Tillsammans når vi längre, får mer exponering och ett starkare 
erbjudande. Bolagets marknadsavdelning spänner idag över discipliner 
såsom marknadschef, Content Manager, sociala medier-ansvarig, PR 
ansvarig, influencer-ansvarig, grafisk formgivare, Travel Trade-ansvarig 
med mera.

Trovärdig kommunikation - genom andra
Enligt vår strategi ”Inspiration – trovärdig kommunikation”, 
marknadsför vi inte längre Skåne genom traditionell reklam, av det slag 
att vi själva talar om för mottagaren hur fint det är i Skåne. Den typen 
av kommunikation är lätt att styra, men ses inte som trovärdig och 
avfärdas oftast som spam. Istället samarbetar vi med utvalda kanaler, 
som med sin röst berättar om Skåne för sina läsare/tittare. Detta gör vi 
genom olika kanaler:

Mediesamarbeten
För att inspirera potentiella besökare att resa till Skåne behöver Skåne 
synas, i för målgruppen relevanta och trovärdiga kanaler, med 
inspirerande innehåll av hög kvalité. Mest trovärdigt blir det såklart om

4. Tillsammans sätter vi Skåne på kartan 
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dessa kanaler berättar redaktionellt om Skåne utan att vi betalar dem 
för det, så som sker genom vårt pressarbete. Men om vi vill ta mer 
plats, få större räckvidd och ha möjlighet att påverka kvalitet och 
budskap, behöver vi ingå ett kommersiellt samarbete med utvalda 
kanaler. Sådana samarbeten är ofta kostsamma, men ger garanterade 
resultat och innehållet marknadsförs och får större räckvidd än 
redaktionella artiklar. Tourism in Skånes fokus är att samarbeta med 
etablerade, starka varumärkens onlinekanaler såsom: National 
Geographic, Condé Nast Traveller, Saveur och Elle, inom våra utvalda 
teman: Natur, mat och dryck, kreativ livsstil och resor. Innehållet är 
högkvalitativt och autentiskt och bygger på att innehållsskaparna har 
besökt Skåne.

Betalda mediesamarbeten
Precis som när det gäller pressresor så råder ofta en förskjutning 
tidsmässigt för publicering och kampanjer från ett år till ett annat. 
För att ge en hel bild av 2019 har produktioner som gjordes 2018, 
men som gått live Q1 och Q2 2019 tagits med i beräkningarna. 
På samma sätt kommer stora delar av 2019 års arbete gå live Q1 2020. 

För hela denna period har 95 nya artiklar producerats om Skåne. 
I begreppet artikel ingår i det här fallet också 10 filmer och 
1 poddcastavsnitt. En stor del av producerat content har översatts till 
olika språk för att effektivt kunna användas parallellt på flera plattfor-
mar. Utöver det har 77 reaktiveringar gjorts av tidigare starkt content. 
17 content creators har besökt Skåne under perioden. Producerat con-
tent finns i 29 internationella mediekanaler.

En stor del av producerat content har översatts till olika språk för att 
effektivt kunna användas parallellt på flera plattformar. Utöver det har 
77 reaktiveringar gjorts av tidigare starkt content. 17 content creators 
har besökt Skåne under perioden. Producerat content finns i 29 
internationella mediekanaler.

Influencersamarbeten
En växande del av vår satsning på att få andra kanaler att skapa 
online-innehåll om Skåne är influencersamarbeten. Vi identifierar och 
bjuder in bloggare, instagrammare och Youtubers, vars innehåll och mål-
grupp matchar Skånes profil. Vi arbetar med 
allt från små micro-influencers som är 
på uppgång till etablerade kanaler som 
har stor räckvidd. Vi baserar vårt urval 
på kvalitet, trovärdighet och relevans. 
När vi samarbetar med influencers, som 
ju är sitt eget varumärke, är den personliga 
relationen väldigt viktig. Vi sköter därför 
hela kedjan inhouse från Tourism in Skåne, 
eller i nära samarbete med Visit Sweden 
som också har uppbyggda relationer med influencers.

PR - och pressresor
En grundpelare i att marknadsföra Skåne internationellt är pressarbetet. 
Tourism in Skåne investerar stort i att få medial uppmärksamhet med 
fantastiska resultat. Mediabranschen har de senaste åren befunnit sig i 
en omställningsfas, som har medfört att fler digitala kanaler verkar över 
landsgränser. Det är inte längre bara nationella tryckta dagstidningar 
och magasin som har störst genomslagskraft. Tourism in Skåne har 
tillsammans med våra partners därför ställt om pressarbetet från print 
till ett digitalt fokus, och från förbestämda gruppreseprogram för 
journalister, till skräddarsydda, individuella resor.

RESULTAT AV ARBETE
MED INFLUENCERS:

Antal influencers 2019:  52 
(DK, DE, UK, PL, NL)

Antal posts:  830

Antal bloggar:  70

Total reach:  4 911 692
(följare som nåtts)
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Danmark Tyskland Storbritanien USA
8 JOURNALISTER 11 JOURNALISTER

+ 16 MALMÖ
8 JOURNALISTER

4 BLOGGARE
6 JOURNALISTER

Nederländerna Polen Kina Indien
2 JOURNALISTER

3 BLOGGARE
4 JOURNALISTER

1 TV-TEAM
4 BLOGGARE 7 JOURNALISTER

 
Vi upparbetar även egna presskontakter och tog emot totalt 
28 journalister. Av dessa var 
3 globalt verksamma 
journalister. Resterande 
var gruppresor, fördelade 
enligt diagrammet. 

Under 2019 publicerades 82 artiklar, från pressresor gjorda 2018-2019. 
Från pressresorna gjorda 2019 förväntas stor del publiceras våren 2020. 
Ca hälften av de 90 journalister som har varit här 2019 är frilans och 
har minst 2 tidningar bakom sig.

90 11 1
JOURNALISTER BLOGGARE/INFLUENCERS/KOL TV-TEAM

 

Travel Trade
Tourism in Skåne bearbetar sedan många år resebranschen 
internationellt för att få skånska upplevelser på ”hyllorna” i deras 
säljkanaler. På senare år har stora förändringar skett inom 
arrangörsledet. Fler tematiska och exklusiva upplevelser efterfrågas 
och de resor som tas fram säljs ofta på flera marknader. I denna 
utveckling finns en stor möjlighet och potential för oss i Skåne.  

Arbetet med återförsäljarledet på de tyskspråkiga marknaderna 
(Tyskland, Schweiz, Österrike) har genererat 15 746 gästnätter 

i Skåne under 2019, vilket utgör 15% av antalet hotellgästnätter 
från dessa marknader juni – augusti.

Always on - Annonsering och content
Eftersom våra mediesamarbeten lanseras under årets första del, och 
av budgetskäl ofta är tidsbegränsade till ca 1-2 månader, kompletterar 
Tourism in Skåne med egen annonsering på Facebook/Instagram för 
att driva trafik till innehållet i andras kanaler efter kampanjens avslut. 
Annonseringen matchas med, och riktas till målgrupper baserat på 
intresse, demografi (ålder, kön) och geografi. Dessutom annonserar vi 
året runt med Google Ads, genom att betala för synlighet av utvalda 
sökord (engelska), som matchar det innehåll vi har på visitskane.com, 
eller på visitsweden.dk/nl (danska och holländska). Detta för att fånga 
upp de som aktivt söker efter upplevelser i Sverige och Skandinavien.

GLOBAL RESA PÅ
TEMA DRYCK

DANIEL BERLIN CAMP

DESIGN CAMP

 6  10

 9
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Global content
För att komplettera innehållet som skapas av press, influencers eller 
andra onlinemedier, och förse egna och externa säljkanaler med hög-
kvalitativt innehåll tar Tourism in Skåne årligen fram texter, bilder och 
filmer. Dessa tillgängliggörs för tredje part som marknadsför Skåne. 
Innehållet som tas fram speglar Skånes varumärke och position inom 
våra fokusteman.

Skåne har ett brett utbud med stor variation och många möjligheter. 

Vi utgår från tre huvudteman: Food & Drink, Outdoor och Lifestyle/travel. 

Våra teman är en matchning mellan Skånes utbud och målgruppens efterfrågan.

Vi arbetar även med vår egen officiella destinationssajt visitskane.com, 
som 2019 tilldelades både Publishingpriset Grand prix – webb och pris i 
kategorin Sajter som marknadsför destinationer. Motiveringen för 
Grand Prix-utmärkelsen löd: För en sajt som väcker längtan, välbehag, 
glädje och stolthet. För destinationssajten löd nomineringen För en 
ambitiös sajt med passande färgskala och ett skickligt urval av 
användargenererade bilder som andas atmosfär och känsla.
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Destinationsutveckling bedrivs idag som en integrerad del i bolagets 
insatser. Från att ha varit ett renodlat marknadsbolag 2008 är bolaget 
idag en Destination Management Organisation som arbetar med alla de 
discipliner som krävs (marknadsföring, destinationsutveckling och 
innovation). Bolaget har också flyttat sitt fokus från att vara ett bolag 
med hög grad av självfinansierade insatser till att ca 40 % av 
verksamheten finansieras med externa medel (projektmedel, 
partnerskap med mera).

En driven projektorganisation har utvecklats över åren och har nu funnit 
sin roll och plats i bolaget. Insatser bedrivs inom våra starka teman. 
Vidare har stora insatser lagts på att främja den digitala 
transformationen och höja kompetensen hos aktörerna.

Tematiska insatser
Genom att fokusera på Skånes tematiska styrkor skapar vi ett 
attraktivt utbud som stärker Skånes profil. De områden som vi 
prioriterar är Naturturism, Mat&Dryck samt Kreativ livsstil. 

Inom naturturism har ett strategiskt arbete med ledutveckling lett till 
etableringen av tre nationella cykelleder som sammanlagt binder ihop 
90 mil i Halland och Skåne samt 120 mil välskyltad och säker 
vandringsled genom Skåneleden. Vidare har bolaget haft uppdrag att

5. Utveckling för en attraktiv destination

genomföra internationell marknadsföring för de tre nationella 
cykellederna Kattegattleden, Sydostleden och Sydkustleden. Under 
året har en kommunikationsstrategi tagits fram för att samla den 
internationella marknadskommunikationen.

I det nyligen avslutade projektet Hållbar produktutveckling för 
natur- och kulturturism i Skåne har ett 40-tal företag deltagit och 
genomgått en produktutvecklingsprocess. Syftet var att utveckla 
utbudet av produkter för kultur- och naturintresserade internationella 
besökare med fokus på ledbaserad turism. Projektet drevs av 
Tourism in Skåne och samfinansierades av Tillväxtverket, STF och 
Region Skåne/Regional Utveckling och Kultur i Skåne.

Projektet bestod av två produktutvecklingsprocesser. Hösten 2017 
genomfördes den första, med cykelleden Sydostleden i fokus. 
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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 utveckla årligen återkommande 
mat- och dryckesevenemang med lokal/regional prägel. Vi vill också 
stimulera och inspirera till nya tematiska mat- och dryckesupplevelser
med bas i det småskaliga mathantverket och Skånes odlings – och 
skördesäsonger.

Företagen som deltog var mycket nöjda och processen resulterade i 
flertalet nya produkter som nu är bokningsbara internationellt. Den 
andra produktutvecklingsprocessen startade under hösten 2018 och 
fokuserade på utveckling av vandringsprodukter i hela Skåne. Arbetet 
med att utveckla produkter påbörjades i oktober 2017 och avslutades 
i februari/mars 2019. 

Totalt har 32 produkter lanserats på den internationella marknaden 
via olika digitala kanaler och ytterligare 10 produkter har exponerats 
genom produktblad specialanpassade för att passa arrangörsledet 
Travel Trade och samarbetet RESA på exempelvis ITB (världens största 
resemässa). Under processen har 
38 företag tagit fram 54 nya produkter 
i det digitala stödverktyget som har 
använts under projektperioden. 

I september hölls Adventure Travel 
World Summit (ATWS), ATTA:s årliga 
världskongress, i Göteborg. I anslutning 
till kongressen arrangerades Pre Summit Adventures, med allt ifrån 
cykling och vandring till yoga och skogsbad. Totalt 17 deltagare fick 
prova på Skånes naturutbud. Ett av programmen – Outdoor Slow Down 
- arrangerades av Robusta Äventyr, med boende på Nyrups Naturhotell. 
Deltagarna fick prova på bland annat den svenska versionen av japanskt 
skogsbad, laga mat över öppen eld och vandra på pilgrimsled. 

För dem som önskade mer aktivitet erbjöd EverTrek cykling på 
Kattegattleden, med start i Helsingborg. Och Vandra of Sweden deltog 
med ett vandringsupplägg längs Kullaleden, mellan Utvälinge och 
Helsingborg, med nedslag på bland annat Sofiero och Krapperups slott.

EXPONERING AV
LANSERADE PRODUKTER:

TripAdvisor:  2 

Zoover:  5

Trip by Skyscanner:  15

Egen hemsida:  13

Totalt har 327 personer deltagit i de olika insatserna inom 
The Gastrolution of Skåne under 2019, och de representerar 

drygt 200 olika företag och organisationer. 

Primär målgrupp är arrangörer av mat- och dryckesevenemang och de 
aktörer de samverkar med såsom gårdsbutiker, restauranger, hotell och 
mathantverkare. Insatserna riktar sig även till dem som arbetar i Skånes 
besöksnäring med måltidsupplevelser.
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Tomorrows food travel samlade mataktörer
I oktober arrangerade Visit Sweden tillsammans med Tourism in Skåne, 
Event in Skåne och Malmö Turism konferensen Tomorrow’s Food Travel 
i Malmö. Konferensen samlade matproducenter, besöksnäringsföretag, 
näringslivsutvecklare, kommuner, regionala turismorganisationer, 
aktörer inom forskning och politiker. Några av de mest spännande 
innovatörerna, företagarna och forskarna fick dela med sig av sina 
erfarenheter inom mat. Spaningar på framtidens hållbara mat ur flera 
olika vinklar presenterades. Bland annat den lokala produktionens roll 
för att utveckla destinationer, där Absolut och Hernö Gin berättade om 
hur man både utvecklat sina destillerier och platsen som besöksmål. 
Även producenter som testar och lanserar nya råvaror som sötlupin 
och kombucha eller hur man kan tänka kring begreppet lokal kulinarisk 
turism fick plats på konferensen.

The edible country kombinerar 
mat- och naturupplevelser
Under våren körde kampanjen 
The Edible Country igång, ett 
upplägg som erbjöd utländska 
besökare att boka ett bord ute i 
naturen, via Bookatatable. Där lagade de en hälsosam gourmet måltid 
av råvaror de själva samlade in från omgivande mark och vatten.
 
Skånes bord fanns i Ormanäs, och erbjöds via Robusta Äventyr. 
Kampanjen fick stort genomslag både i social media och traditionell 
press. Över 220 artiklar publicerades i medier som Washington Post, 
Guide Michelin och Le Figaro. I hela Sverige fanns det 13 bokningsbara 
bord ute i naturen, och dessa hade över 1000 bokade gäster under 
kampanjperioden. Aktiviteten syftade till att skapa internationell 
uppmärksamhet för spektakulära upplevelser av svenska smaker och 
naturen.

Den Business Intelligence-funktion som systematiskt har byggts upp 
inom bolaget verkar för att det ska finnas väsentlig kunskap som 
underlag för alla de beslut som behöver fattas. Stort fokus läggs på 
löpande omvärldsbevakning, undersökningar och metoder. Kunskapen 
sprids genom att paketeras och förmedlas till kunder och partners, så 
att den verkligen kan användas i praktiken och bidra till att bättre 
beslut fattas. 

Arbetet ingår i ett större partnerskap, BI Syd, som projektleds av 
Tourism in Skåne. I samarbetet ingår Region Halland, Smålands Turism 
(Region Jönköping), Destination Småland (Region Kronoberg), Region 
Kalmar, Region Blekinge och Visit Östergötland (Region Östergötland). 
Partnerskapet har nu verkat i fyra år och är en del av det strategiska 
Business Intelligence-arbetet inom bolaget.

Under 2019 lanserades den interaktiva plattformen, Power BI, på 
bolagets hemsida. Tjänsten gör det möjligt att ta del av 
inkvarteringsstatistiken från SCB på ett helt nytt sätt. Med några 
knapptryckningar kan man både få snabb översikt och gå på djupet 
i siffrorna. Många timmars manuellt analysarbete sparas också 
varje månad.

6. Business Intelligence
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 Statistik för gästnätter
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Den öppna innovationsarenan som skapades 2017, delvis på initiativ 
från Region Skåne, har nu funnit sitt eget format och etablerat 
relationer med både akademin, andra näringsgrenar och branscher och 
med besöksnäringen. Framtidsorienterade innovationsprojekt har 
initierats och fått finansiering från bland annat Tillväxtverket och 
partners från besöksnäringen.

Beyond the Future är ett tvåårigt projekt som beviljats projektstöd 
från Tillväxtverket. Det handlar om att skapa framtida upplevelser i 
naturen inom mat & dryck samt boende. Genom att föra samman 
olika branscher med besöksnäringen ska innovationskraften släppas 
loss. Inom projektet ska utveckling och tillämpning av smarta 
digitala lösningar skapa nya upplevelser för besökarna. Det kan 
handla om virtual reality (VR) eller artificiell intelligens (AI) inom 
smarta boenden och den framtida måltiden för vandrings- och 
cykelturisten.

7. Öppen innovation

Sedan 2017 har arbetet med att stärka Tourism in Skånes roll som 
kunskapsföretag och bygga bolagets varumärke hos intressenterna 
förstärkts genom en satsning på bolagets strategiska kommunikation. 
Till stor del handlar det om att sprida den kunskap som genereras i 
verksamheten, så att den når ut till målgrupperna i Skåne, men även 
fånga upp behoven och ge utrymme för samverkan. Primära 
målgrupper är besöksnäringen och kommunerna, men även ägare, 
politiker, studenter och framtida medarbetare. En viktig kanal för detta 
är nationell press, där vi kan konstatera att intresset för att skriva om 
besöksnäringsfrågor har ökat under de senaste åren. Bolagets pressrum 
på MyNewsdesk har över 10 000 besök årligen.

Den nya verisonen av tourisminskane.com inkluderar 

bland annat en verktygslåda för besöksnäringen

8. Corporate Communication
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I februari 2019 lanserades en helt ny version av tourisminskane.com. 
Under året har sidvisningarna ökat med 29% jämfört med 2018, trots 
att antalet besökare bara ökat med 4 %. Detta tyder på att den nya 
sajten levererar mer relevant innehåll för målgruppen. En välbesökt del 
av sajten är den verktygslåda med handfasta tips inom olika områden 
som byggts upp. Under våren startades även en Facebooksida som 
syftar till att synliggöra bolagets arbete och sprida både inspiration 
och kunskap. Sidan har ca 300 följare, men många inlägg har en 
räckvidd på ett par tusen personer, och stor interaktion. 

Har du frågor om rapporten?

Tourism in Skåne AB
556750-6398 

Postadress

Tourism in Skåne AB
205 25 Malmö 

Besöks-och leveransadress

Tourism in Skåne AB
Dockplatsen 26, Malmö

www.tourisminskane.com 
040-675 30 01   |   tourism@skane.com


