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Inledning
Syfte
I Nedre Dalälvsområdet finns mängder med besöksmål och ett drygt 100-tal
turistföretag*. Endast ett fåtal företag har fler än fem anställda. Syftet för den här
förstudien har i huvudsak handlat om hur dessa småskaliga företag och besöksmål kan
stärka sin omsättning och bidra till ett attraktivt område och fler arbetstillfällen.
* Anm: Har under arbetet med förstudien konstaterats hela 245 turistföretag.

Mål
Målet med förstudien har varit att få fram ett underlag över de turistiska
förutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna i Nedre Dalälvsområdet, d.v.s. inom hela
Leaderområdet. Det här underlaget ska sedan ligga som grund för inriktningen till ett
kommande flerårigt turistprojekt.

Bakgrund
I den nationella strategin för Svensk besöksnäring framhålls Sveriges unika natur-, miljö-,
och naturvärden. Nedre Dalälvsområdet utmärker sig med dess höga naturvärden och
småskaliga turistföretag och andra turistverksamheter. Ett nytt turistprojekt bör därför ta
sin utgångspunkt ur detta. Det har också pågått ett antal projekt med turistisk inriktning
under de senaste tio åren, och det blir givetvis viktigt för förstudien att dra erfarenheter
av dessa, men istället för att omedelbart sätta igång med ytterligare ett stort flerårigt
projekt behövdes det en ordentlig analys av vad som händer i och utanför området i
Sverige och i världen.
Genom LAG som projektägare, LAG-ledamöters och Leaders kommunala
kontaktpersoners deltagande i strategiska möten om turistiska förutsättningar,
omvärldsbevakning o.d. ökas LAG:s möjligheter att bedöma turistiska ansökningar.
Turismen befinner sig i ständig förändring och inte minst i Nedre Dalälvsområdet. Ett
exempel på detta är tillkomsten av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och den
betydelse det kan ha för området. Ett annat exempel är det stora antalet nyanlända och
de utmaningar och möjligheter det skapar för området. Lokala exempel som dessa
tillsammans med en omvärldsanalys där man tittar på vilka generella trender som finns i
Sverige och världen gällande volymer, resebenägenhet och andra beteenden inom
turismen krävs för att kunna skapa en ordentlig strategi för ett större kommande
turistprojekt. Det område inom turismen som kanske genomgår den snabbaste
förändringen är användningen av den digitala tekniken. Det har därför varit viktigt att
specifikt titta på vilka tekniska lösningar och hjälpmedel som finns att tillgå.
Det är turistföretag, andra turistverksamheter och besöksmål som förstudien syftar till
att lyfta och därför har det också varit viktigt att utgå från ett betydande
underifrånperspektiv med ett nära samarbete med turistföretag och besöksmål i
området. Resurser har avsatts för nätverksträffar och individuella möten där turistföretag
och besöksmål fått möjlighet att ta del av förstudiens olika fokusområden och även ge
feedback till projektet.
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Omvärlden
Internationell turism
Närmare var tionde arbetstillfälle i världen är relaterat till resande. FN:s
världsturismorganisation, UNWTO förutspår en global ökning av det internationella
resandet med nästan 45% till totalt 1,36 miljarder resor 2020, och redovisar samtidigt
ett ökande intresse för att besöka norra Europa. Resandet till och inom Europa förutspås
öka med drygt 50% till totalt 744 miljoner resor 2030.
(Antal resor i miljoner. Källa: UNWTO)

Utvecklingen av bokningar via nätet ökar kraftigt. Tabellen nedan visar reseförsäljningen
globalt för åren 2014, 15 och 16 samt prognoser för åren fram till 2020 (i miljarder
dollar). De tre senaste årens försäljning ökade med nära 50%. (Källa: Statista 2017)

Engelska branschorganisationen ABTA redovisade i sin reseundersökning för 2016 att
76% av britterna väljer att boka sin semesterresa online. Och av dessa gjordes drygt 1/3
på mobila enheter.
Försäljningen av resor och upplevelser påverkas i allt högre utsträckning av det alltmer
ökande användandet av mobila enheter. Resenärer vänder sig redan i dag till mobila
enheter för att söka efter aktiviteter och göra bokningar. Kina ligger i täten med över
hälften av sökningar på mobila enheter. I USA beräknades drygt 60% av sökningar för
planerandet av aktiviteter och upplevelser göras på mobila enheter redan vid utgången
av 2015. Och i Storbritannien gjordes 36% av bokningarna på mobila enheter 2016.
(Källa: TTC och ABTA)
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Svensk turism
Turismen till Sverige ökar snabbare än svenskarnas resande utomlands. Exportvärdet för
resevaluta har haft en snabbare utveckling än importen sedan 2000. (Källa: Sveriges
Riksbank/SCB)
Turismen står för ca 296 miljarder kronor i konsumtion i Sverige vilket motsvarar 2,7%
BNP-andel. Turismens exportvärde är högre än för flera viktiga varuområden. Turismens
andel av BNP 2016 i relation till några jämförbara sektorer/näringar såg ut så här. (Källa:
Tillväxtverket/SCB 2016)

Den svenska turismen har en stadig tillväxt och ökande andel av Sveriges totala export.
Turismens exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige) i jämförelse med
exportvärden för några viktiga varuområden (löpande priser, miljarder kronor). (Källa:
Tillväxtverket/SCB 2016)

Intresset för att resa till Sverige är stort, totalt är hela 65 procent intresserade av att
resa hit på semester. (Källa: Visit Sweden/GfK)
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Den turistiska statusen i området
Uppdaterat kontaktregister
För att kunna dra slutsatser och skapa en strategi utifrån förstudiens olika delar har
förstudien skapat sig en aktuell bild över den turistiska statusen i området. Detta har
bl.a. gjorts genom att försöka sammanställa samtliga kontaktuppgifter för de företag
med turistisk inriktning som återfinns i Nedre Dalälvsområdet. Det befintliga
kontaktregister som NeDa (Nedre Dalälvssamarbetet) förfogar över har fungerat som
utgångspunkt för det nya kontaktregistret. Detta kontaktregister har uppdaterats och
fyllts på med de sammanställda listor som turistansvariga och andra personliga kontakter
i områdets 9 kommuner har lokalt. Det nya sammanställda kontaktregistret innehåller en
bruttoförteckning på drygt 370 personer. Kontaktregistret är ett levande dokument som
behöver uppdateras fortlöpande.
Utifrån det nya kontaktregistret har en omfattande enkätundersökning skickats ut till 245
mottagare med kommersiell inriktning i Nedre Dalälvsområdet. Utöver
enkätundersökningen har kontaktregistret även använts för att skicka ut inbjudningar för
deltagande på de nätverksträffar som förstudien anordnat i Gysinge, Söderfors och
Bjurfors.

Enkätsvar och geografisk spridning
Nedan visas den geografiska spridningen av de 109 turistföretag som valt att svara på
enkäten ”Vi som arbetar med turism i Nedre Dalälvsområdet”. Kartbilden visar på en
mycket god geografisk spridning av turistentreprenörer i hela området.

De som svarat på enkäten är något fler än vad som framgår av kartan då markörerna är
ungefärliga och flertalet ligger nära varandra och därför överlappar. Ett antal markörer
ligger också utanför Nedre Dalälvsområdet och någon även utanför kartbilden. Det är
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entreprenörer som verkar i området men har registrerat kontaktuppgifter i t.ex. Uppsala
eller Bålsta. Närheten till Uppsala, Västerås, Falun-Borlänge och Gävle ökar
förutsättningarna för att locka besökare från närområdet men spelar också en viktig roll i
att locka till sig entreprenörer.
Könsfördelningen för enkätsvaren är ca 55% kvinnor och 45% män. Detta kan jämföras
med nätverksträffarna i Gysinge, Söderfors och Bjurfors där den sammantagna
könsfördelningen för de 95 deltagarna var 66% kvinnor och 37% män.
En sammanfattning av resultaten från enkäten kommer det att återkopplas till
fortlöpande i det här dokumentet.

Nedre Dalälvssamarbetet (NeDa)
Mot bakgrund bl.a av att Nedre Dalälven hade utsetts till ett av landets 25 primära
rekreationsområden bildade offentliga organisationer och privata företag år 1986 Nedre
Dalälvens Intresseförening med dotterbolaget Nedre Dalälvens utvecklingsbolag, Nedre
Dalälvssamarbetet eller i dagligt tal NeDa. Detta enligt föreningens stadgar för att främja
turistnäring och annan företagsamhet och med motsvarande innehåll i bolagsordningen.
Alltsedan starten har NeDa bedrivit affärsturism, fritidsturism och annan verksamhet
kopplad till områdes höga och unika natur- och kulturmiljövärden. Den tidigare
omfattande marknadsföringen och operativa verksamheten i form mässor, oräkneliga
mediainslag i svensk och internationell TV och påkostade broschyrer har i och med den
digitala utvecklingen successivt övergått till digital form, som nu är helt dominerande för
information/marknadsföring och bokning.
Sedan 2001 har NeDa också haft gemensamt kontor och delvis gemensam personal med
Leader. För ca 15 år sedan blev NeDa även huvudman för den omfattande
myggbekämpningen. Efter regeringens nominering utsågs Nedre Dalälven av FN-organet
Unesco till Sveriges tredje biosfärområde med NeDa som huvudman 2011. Hänvisning till
Nedre Dalälvssamarbetet benämns fortsättningsvis som NeDa i förstudierapporten.

Turistiskt utbud
Av enkätsvaren på nästa sida går det att utläsa att ca 71% av företagen i området
genererar två årsarbeten eller mindre, och att en dryg fjärdedel av företagen bara
genererar en fjärdedels årsarbete. Detta är helt i linje med den utgångspunkt förstudien
har gällande att majoriteten av turistföretagen i området är småskaliga. Syftet med
förstudien har varit att titta på hur framförallt dessa småskaliga turistentreprenörer kan
stärka sin omsättning och därmed öka områdets konkurrenskraft och bidra till fler
arbetstillfällen.
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Fig. 1) Ungefär hur många årsarbeten uppskattar du att verksamheten genererar?

Det är dock intressant att notera att det även finns medelstora till större aktörer i
området där drygt 18% har sju eller fler anställda. Enligt enkäten framkom att drygt
76% av företagen ovan har varit verksamma i fem år eller mer.
När man tittar närmare på fördelningen över vad turistföretagen erbjuder ser det ut
enligt följande tabell.
Fig. 2) Vad erbjuder din verksamhet?
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I en tid av digitalisering och tidskomprimering har efterfrågan av konferens och
mötesplatser haft en minskad efterfrågan utanför de större tätorterna. Av de 13 Hotell i
Nedre Dalälvsområdet som svarat i tabellen ovan finns det knappt 10 stycken hotell med
kapacitet för 30 gäster eller fler som jobbar med någon form av mötes- eller
konferensverksamhet.
Cirka hälften av de svarande erbjuder natur- och kulturupplevelser och en fjärdedel
erbjuder fiskeupplevelser. Det är i ett nationellt perspektiv höga andelar som återspeglar
vårt områdes mycket goda förutsättningar i dessa avseenden och som många
entreprenörer i vårt område länge använt. Det bekräftar vad tidigare undersökningar har
visat, att det är natur och fiske som området främst förknippas med.
Kulturupplevelser har också en hög andel svarande, men det är ett brett begrepp och det
är svårt att veta vad som närmare åsyftas. Utflyktsmål har naturligtvis också en stor
andel men det ingår i flera av de andra parametrarna.
Av svaren var det 32 stycken som uppgav att de sysslar med stugverksamhet. Dessa
domineras av anläggningar som gör det i mindre skala och endast sju av dessa innehåller
fler än ca tre logienheter.
Logiutbudet i Nedre Dalälvsområdet har de senaste åren reducerats. Detta främst p.g.a
att hotell och stugbyanläggningar med förhållandevis stor gästkapacitet har upphört med
sin verksamhet. Totalt rör det sig om i storleksordningen 30 000 kommersiella gästnätter
per år. Internationell ekonomisk kris och ändrade konferensformer har också påverkat
förutsättningarna.
Logiintäkter per capita är ett mått på turismens regionala betydelse. Tabellen visar totala
logiintäkter på hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och
lägenheter samt campingplatser för länen som NeDa-området tillhör och riket totalt.

Län
Dalarna
Gävleborg
Uppsala
Västmanland
Riket

Ranking
4
18
19
21
-

Logiintäkt per
invånare
3 783
1 385
1 352
1 055
2 512

Total logiintäkt per
region (1 000-tal) SEK
1 076 334
394 234
488 610
282 446
25 106 794

2015/16
i%
3,4%
6,8%
4,7%
1,2%
8,1%

(Källa: Tillväxtverket/SCB)
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Behov och utvecklingsmöjligheter i området
Företagen vill växa och utvecklas
Av nedanstående figur framgår att av de 109 turistföretag som svarat på enkäten vill en
mycket stor majoritet öka verksamheten (69,7%) eller bredda verksamheten (17,4%),
d.v.s. ca 90% vill växa. Detta tydliga underifrånperspektiv påvisar ett stort behov och
intresse för insatser som stöttar företagen i deras tillväxt och utveckling.
Fig. 3) Vad är ambitionen med verksamheten?

I den nationella strategin för Svensk besöksnäring är ett huvudtema naturnära och
hållbara besöksmål i kombination av storstad och naturupplevelser. Nedre
Dalälvsområdet har mycket goda möjligheter att hävda sig gällande tillgänglighet med
utgångspunkt från den typ av turism området har förutsättningar för att bedriva. D.v.s.
turism kopplat till de unika natur och kulturmiljöer som området har. Närheten till
Stockholm och medelstora orter i närområdet öppnar upp för möjlighet till i första hand
dagbesökare och weekend-besökare. Utöver detta finns även närheten till Arlanda,
Västerås flygplats, färjelägren i Stockholm och Nynäshamn och därigenom övriga
världen.
Anders Johansson från konsultbolaget Hospitality Visions och tidigare VD för Nordic
Hotels föredrog under nätverksträffarna i Söderfors och Bjurfors bl.a. om vikten av
reseanledningen. Han går så långt som att säga att utan reseanledning finns det inget
behov av boende. Samtidigt är det i anknytning till logi som en viktig del av
konsumtionen i form av service, upplevelser och tjänster sker. Kravet på styrkan hos
reseanledningen ökar när avståndet och tillgängligheten till kunden ökar då konkurrensen
från andra reseanledningar blir fler. Utan boendeanläggningar finns det inte möjlighet att
ta tillvara på de turister som konsumerar mest.
En uppfattning från de nätverksträffar och gruppfrågor som hållits under förstudien har
varit att marknaden för området skulle kunna bli mättad. D.v.s. oron för att det skapas
en onyttig konkurrenssituation där det inte blir tillräckligt mycket kvar av kakan. Ett
framtida turistprojekt har här en viktig uppgift att belysa vikten av att vi drar åt samma
håll och att konkurrensen i första hand inte kommer ifrån grannen utan i första hand från
andra resmål i Sverige, Europa och världen. En ökad konkurrenssituation i området är
tvärtom viktig för att öka synligheten av destinationen och därmed också de
temaområden som vi vill att marknaden ska förknippa med Nedre Dalälvsområdet.
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Turistföretagens behov idag
Fig. 4) Vad är viktigast för er att få hjälp med att utveckla genom Nedre Dalälvssamarbetet?

Det mest slående är att förstudien påvisat en stor förändring av företagens behov. För
ca 10 år sedan prioriterades marknadsföring genom visningsresor, mässor,
försäljningsaktiviteter m.m. Idag prioriteras kompetensutveckling och marknadsföring
både vad gäller den digitala världen och affärsmöjligheter ifråga om aktiviteter, logi och
fiske.
Det är naturligt i denna snabbt föränderliga digitala värld att kompetensutveckling som
ger bättre marknadsföring inom web, sociala medier, film, foto och marknadsföring av en
majoritet utpekats som de största behoven. En förändring i behoven som är lätt att
förstå i och med den snabba digitala utveckling som företagen hela tiden lever med. Ofta
saknas resurser i form av tid och kompetens för kompetensutveckling som ger bättre
marknadsföring inom web, sociala medier, film, foto och marknadsföring genom press,
media, web, sociala medier, film och liknande.
Endast 30% uppger ”F) Att vissa sina produkter online”, vilket är förvånande och också
motsägelsefullt då man visat starkt stöd för marknadsföring via web enligt B) och D). En
av de främsta marknadsföringskanalerna är att visa sina bokningsbara produkter online
på webben. Att endast 30% visat intresse för detta skulle kunna förklaras av att man i
dialog med nätverket, bl.a. genom förstudiens nätverksträffar visat att man är trött på
det fokus som NeDa haft på bokningssystemet CityBreak som många anser tekniskt
komplicerat och ger för lite avkastning. D.v.s. frågan är ställd utifrån ett perspektiv kring
vad NeDa kan hjälpa till med och inte kring den närvaro turistföretagen har i andra
system som t.ex. Booking.com, Expedia, Viator m.fl. Utvecklingen leder mot att man
återfinns i fler kanaler/plattformar och därmed ett accelererande behov av att
rationalisera hanteringen av sin närvaro i dessa. Mer om detta under det avslutande
avsnittet ”Digital strategi och nedredalalven.se”.
Enligt fråga C är knappt 16% av de svarande intresserade av utvecklingsmöjligheter i
strandnära läge. Den siffran måste vägas mot att majoriteten av anläggningarna inte är i
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behov av det för sin typ av verksamhet eller att de redan ligger i strandnära läge. Den
kanske viktigaste målgruppen återfinns dock inte som svarande i enkäten då det är de
som ännu inte etablerat sig i området.
Under fritextfältet ”G) Övrigt” utmärkte sig frågan om att det behövs ökad samverkan i
området. T.ex. samverkan där logianläggningarna får hjälp med olika typer av guidning
eller samarbete mellan anläggningar gällande logikapacitet m.m. Flera av svaren var
specificeringar av vad man ville ha kompetensutveckling i utifrån fråga A och B, t.ex.
prissättning.

Temaområden
Förstudien har valt ut ett antal temaområden som är extra intressanta att titta närmare
på. Dessa temaområden har valts ut baserat på de områden som Nedre
Dalälvssamarbetet verkat inom tidigare men också utifrån de förutsättningar som
kännetecknar området eller där det på olika sätt finns utvecklingsmöjligheter.

Aktivitetsturism
Intro: En mycket stor betydelse för turistattraktioner i Sverige är att det finns anknytning
till aktiviteter med vatten, enligt forskning vid Etour. Utvecklingsmöjligheterna med
anknytning till vatten är nästintill obegränsade för Nedre Dalälvsområdet. En majoritet av
turistföretagen i enkäten förknippar området i hög utsträckning med aktivitetsturism.
Aktivitetsturismen är viktig för att öka både dagsturism och övernattande turism. Med
aktivitetsturism avses allt ifrån kanotturer och cykelturer till mer stillsamma upplevelser
som t.ex. blomstervandringar eller guidningar med båt. Fiske och naturturism är viktiga
delar av aktivitetsturism och vi ser därför närmare på dessa i följande två avsnitt.
Analys: I dagsläget är utbudet av liten omfattning, samtidigt som det finns en stor
potential. Utifrån kontakter med logianläggningar i området framgår det att de är i stort
behov av att kunna erbjuda fler aktivitetsmöjligheter.
Åtgärder: En viktig del i kommande projekt är att tillsammans med turistföretagen,
kommunerna och ideella sektorn skapa eller utveckla produkter som är
marknadsanpassade, utgår från områdets höga värden och är företagsekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbara. Exempelvis genom att agera effektivare för att möjliggöra
fler utvecklingsmöjligheter i strandnära områden. Genom aktivitetsturismen kan man
marknadsföra hela turistutbudet i området med hjälp av inbjudande och spännande
bilder och videos.

Naturturism
Intro: Nedre Dalälven är främst känt för sina mycket höga och unika naturvärden. Det är
ett av Europas närmaste och mest lättillgängliga vildmarksområden. Inget annat område
i Skandinavien har en sådan artrikedom av ryggradsdjur (däggdjur, fåglar och fiskar).
Inget område i världen på denna breddgrad har så många arter insekter. Värden som
skapats av älven och mötet mellan nordligt och sydligt i svensk natur, ”limes
norrlandicus”.
Analys: Trots de mycket höga och unika naturvärdena har de i förhållandevis liten
omfattning omsatts i lönsamt turistföretagande, med undantag för internationell
fisketurism. Färnebofjärdens Nationalpark är en betydande möjlighet för utveckling av
naturturism. Turismen till området kännetecknas i huvudsak av dagturism. Ett högre
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antal övernattande gäster skulle betyda en möjlighet till ökad lönsamhet för fler
turistföretag. Förutsättningar finns serverat för en världsmarknad. Men entreprenörskap
har saknat tillräckligt innovativitet och framförallt samverkan mellan olika turistaktörer.
Det är av vikt att området utvecklar utbudet av naturturism, världens kanske främsta
besöksanledning.
Åtgärder: Ett kommande turistprojekt behöver arbeta med att informera och
uppmärksamma besöksnäringen och kommunerna kring möjligheterna som går att
utveckla inom naturturism.

Fiske och fisketurism
Intro: Intresset för fritidsfisket är stort i Sverige och Europa. Den senaste SCBundersökningen visar att uppemot 2 miljoner svenskar fritidsfiskar varje år. Dessa
spenderar mellan 7,5 och 15 miljarder SEK på sin hobby. Gränsundersökningen IBIS
visar att av de utländska turistbesöken i Sverige ägnar sig ca 7%, över 800 000, åt
fritidsfiske i någon form. Fisketurismen har t.ex. fler utländska utövare än golf,
utförsåkning och längdskidor. I Centraleuropa är Nedre Dalälvsområdet ett av de mest
välkända områdena för fisketurism. Tidigare undersökningar visar att det görs ca
110 000 fiskedagar per år i området. Nu pågår det ytterligare utvecklingsmöjligheter
genom samarbete med berörda länsstyrelser, fiskevårdsområdena och kraftverksägarna
Vattenfall och Fortum för att åter få lax och havsöring att vandra längre upp i Nedre
Dalälven.
Analys: Tillgången till fiskeguider, båtuthyrare och annan service i området för att
affärsmässigt tillgodogöra sig de ekonomiska möjligheterna har de senaste åren minskat.
Det finns stora möjligheter att stärka befintliga fisketurismföretag med nya anställningar
och nya entreprenörer inom natur- och fiskearrangemang. Och gärna av yngre
generationer. Även fler och för fisketurismen anpassade logianläggningar behövs, det är
något som kommunerna och andra berörda myndigheter och organisationer behöver
prioritera. För nya företag och arbetstillfällen är detta en stor möjlighet för fiske och
naturinriktade entreprenörer. Bl.a. genom generationsväxling är avsaknaden av
fiskeguider stor. Fiskeguider är av stor vikt för att kunna paketera och sälja
fiskeupplevelser till en jättelik marknad. Helt klart finns stor potential att ytterligare öka
antalet gäster från Mellansverige och internationellt och göra fisket än mer betydelsefullt
i landsbygdsutvecklingen.
Åtgärder: Ett kommande turistprojekt behöver jobba för att öka områdets
mottagningsapparat och serviceutbud för fisketurister. Exempelvis genom
kompentensutveckling av fisketuristentreprenörer och att anpassa befintliga och
tillkommande aktörers utbud till marknadens behov. Utöver detta krävs ökad
kommunikation med andra berörda som fiskevårdsområden, kommuner och andra
aktörer inom ideella och offentliga sektorn. Exempel på ytterligare åtgärder är utveckling
av marknadsföring i digitala kanaler till svenska och europeiska marknaden samt inte
minst utvecklingsmöjligheter i strandnära lägen.

Konferens och arrangemangsmöjligheter
Intro: Förutsättningarna för verksamheter med konferens och arrangemangsmöjligheter
har förändrats sedan början av 2000-talet. Tidigare kunde en god lönsamhet
upprätthållas genom konferenser med övernattning. Idag handlar det om dagkonferenser
och arrangemang i allt större utsträckning.
Analys: Orsakerna till förändringen är flera: bl.a. storföretagens anpassning till
internationella förhållanden, den internationella ekonomiska krisen 2009 varvid och
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varefter många stora konferensköpare valde inhouse-konferenser och webb-konferenser.
Detta förstärktes av den digitala utvecklingen. Även offentligt har man blivit alltmer
försiktig och har därför ofta ramavtal med vissa större hotell/konferensanläggningar.
Ytterst få i vårt område är av den storleken och missgynnas av detta. Något som bl.a.
belysts av flera av de konferensanläggningar som medverkat i förstudiens
telefonintervjuer gällande konferens, mötes och arrangemangsverksamhet. Många
konferensanläggningar i och runt storstäderna visar god utvecklingskurva. De har med
investeringar i anläggning och personal kunnat möta marknadens växande krav och
därmed ökat sin marknadsandel.
Åtgärder: Det är betydelsefullt att i ett kommande turistprojekt presentera fler aktiviteter
och reseanledningar och tydliggöra den geografiska närheten mellan
konferensanläggningarna och aktivitetsutbudet. Detta underlättas av en digital lösning
som stärker nätverkandet och kännedomen om varandra, vilket ökar samverkan mellan
olika aktörer inom turismen. En viktig roll för projektet blir att stärka kontakter och
marknadsföring med tänkbara kunder i större närliggande städer: Falun/Borlänge, Gävle,
Västerås, Uppsala och Stockholm. Det är viktigt att återkoppla till marknadens
förväntningar av konferensanläggningars lokaler, utrustning, mat med lokalproducerade
råvaror och eventuella aktiviteter.

Kulturmiljöer
Intro: De mest betydande kulturmiljöerna i området utgörs av 1600- och 1700-talens
bruksmiljöer. De uppgår till över 30 stycken och är ofta välbevarade. Enligt
Riksantikvarieämbetet intar Nedre Dalälvsområdet i dessa sammanhang en framträdande
plats i hela landets historia. Många av dem har varit och är i någon mån fortfarande
viktiga besöksmål för bussturism och annan privatturism. Mest betydelsefulla när det
gäller turismomsättning är de bruksmiljöer som erbjuder konferens- och logimöjligheter.
Olika former av bruks- och kulturguidningar genom ideella föreningar eller i annan regi
har varit vanligt förekommande.
Analys: Under 2000-talet har volymen besökare till områdets bruksmiljöer successivt
minskat. Bakgrunden till detta är bl.a. minskad bussturism i området. Ytterligare orsaker
är att logi- och konferensutbudet minskat samt med försämrad möjlighet för besökare att
kunna tillgodogöra sig den intressanta historien. Orsaker till det är bl.a. brist på guider
som kan levandegöra historien och ett ökat intresse för gruppresor utomlands. Det har
också ofta handlat om äldre besökare som idag har andra preferenser och möjligheter,
vilket också utgör en potential då allt fler äldre reser. Många bruksmiljöer har tagits i
anspråk för flyktingmottagande under ett par år. Detta upphörde under 2017 och därmed
har möjligheter för konferens och turistisk utveckling återigen öppnats upp i dessa
miljöer.
Åtgärder: För att vidareutveckla bruksmiljöerna behövs som i andra sammanhang ökad
samverkan mellan sektorerna privat, ideell och offentligt. Bruksmiljöernas fortfarande
inbjudande miljöer skulle kunna få och har också i vissa fall fått en nytändning genom ett
breddat innehåll. Ett sätt att åstadkomma detta är att bredda med satsningar på t.ex.
konserter, tillfälliga eller permanenta konstutställningar, träffar för bilklubbar,
filminspelningar m.m. Marknadsföringen behöver förstärkas genom ett bredare
samarbete mellan anläggningar och aktörer i området. Detta kan leda till mer effektiv
paketering och attraktivare paket till marknaden att marknadsföra i olika digitala kanaler.
Ett breddat entreprenörskap kan öppna nya möjligheter till långsiktigt hållbar utveckling.
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Logiutbud i strandnära läge
Intro: Styrande för möjligheterna att bygga i strandnära läge är kommunernas
översiktsplaner där de s.k. LIS-områdena ingår (Landsbygdsutveckling i strandnära
läge). Länsstyrelserna har hittills haft överprövningsrätt. Från både lokal och nationell
nivå har under åren framförts synpunkter på att LIS inte uppnått önskade resultat. Ett
initiativ till utvecklandet av mer attraktiv logi i området har varit arbetet med ”NeDastugan”. Ett projekt där LRF var huvudman för ett leaderprojekt.
Kommunerna har i varierande utsträckning tillgodosett turistiska intressen i strandnära
läge och i annan översiktlig planering.
Analys: Tidigare i förstudien framgår det att aktiviteter i nära anslutning till vatten är
viktigt för turismutvecklingen. Boende i attraktivt läge, d.v.s. med gångavstånd och
vatten inom synhåll, stärker tillsammans med närbelägna aktiviteter möjligheterna att
paketera konkurrenskraftiga upplevelser. NeDa och Leader Nedre Dalälven har från det
att möjligheterna med LIS-områden tillkom för snart tiotalet år sedan haft en aktiv roll i
nära positivt samarbete med kommunerna. Detta är något som återigen behöver
aktualiseras.
Åtgärder: Förnyad dialog som involverar och får kommunerna att tydligare
uppmärksamma potentialen och behoven. Betydelsefullt i ett kommande projekt blir att
fortsätta tillvarata befintliga och tillkommande turistföretags intresse av byggnation på
lämpliga strandnära och strategiska platser. Ett sätt att utveckla detta är att arbeta
vidare med konceptet NeDa-stugan. Och att planering för besöksnäringen utveckling
tydligare uppmärksammas redan i den kommunala översiktsplaneringen. På motsvarande
sätt som det avsätts mark för exempelvis industriområden kan värdefulla miljöer för
besöksnäringen också definieras i översiktsplanen.

Lokalproducerade råvaror och mat
Intro: Lokalproducerade råvaror och mat, med inslag av eko-producerat och bra
förhållanden för produktion av t.ex. gris, nöt, kyckling, bröd, mejeri och
spannmålsprodukter, har blivit ett viktigt inslag i statusen för enskilda mat- och
logianläggningar liksom för hela turistdestinationer. Användandet av lokalproducerade
råvaror och mat har haft stor betydelse för turistutveckling i andra delar av Sverige, t.ex.
Jämtland, Höga kusten och Öland.
Analys: I Nedre Dalälvsområdet finns ett antal framträdande enskilda företag liksom
breda geografiska samarbeten som har fokus på lokalproducerat. Flera av dessa har haft
leaderstöd. En stor del av logi- och restaurangnäringen i området har ännu inte tagit
tillvara möjligheterna med produktutveckling av lokalproducerat.
Åtgärder: Det är viktigt att ett kommande turistprojekt på olika sätt kan stödja och dra
nytta av den utveckling området redan påbörjat. I ett kommande turistprojekt handlar
det om att förmedla kundernas/marknadens önskemål eller ofta krav på logi- och
restaurangnäringen i området. En ökad direkt samverkan mellan logi- och
restaurangnäringen och lokalproducenter är en viktig del i en positiv utveckling för alla
parter.
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Unesco Biosfärområde
Intro: Främst baserat på de höga naturvärden som refererats till inom avsnittet om
naturturism blev Nedre Dalälven år 2010 av Regeringen nominerat till FN-organet
UNESCO som Sveriges tredje biosfärområde. Året därpå utnämnde UNESCO området till
biosfärområde. Ett område som i princip omfattar hela nuvarande Leaderområde, d.v.s.
inte enbart det älvnära området.
Analys: Det har varit svårt för turistföretagen att tillgodogöra sig de möjligheter
utnämningen till biosfärområde erbjuder, t.ex. genom att dra nytta av ett UNESCO:s
internationella varumärke och därigenom stärka sitt eget företags varumärke.
Verksamheterna kan använda utmärkelsen för att profilera sig och visa hur man arbetar
med hållbarhetsfrågor och för att skapa sig en kvalitetsstämpel. Företagen behöver lyfta
fram de värden som biosfärutmärkelsen står för.
Åtgärder: Ett kommande turistprojekt behöver verka i nära samarbete med
Biosfärområdet Nedre Dalälven för att ge biosfärutmärkelsen en naturlig ekonomisk
betydelse för företagen. Ett sätt är att få fler i besöksnäringen att använda
biosfärområdets varumärke, logotype och de värden som biosfärutmärkelsen innebär.
D.v.s. de värden som biosfärprogrammet har tagit fram, ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet. En tydlig rollfördelning mellan biosfärarbetet och ett kommande turistprojekt
är av stor betydelse för att arbeta effektivt med samnyttjande av resurser som berör
båda projekten, t.ex. bild, video, sociala medier, web och textredigering.

Nätverkande och samverkan
En central uppgift i ett kommande turistprojekt är att öka samarbetet och nätverkandet
mellan turistföretagen för att stärka området och företagens attraktionskraft.
Nätverkandet inkluderar både fysiska möten och digitala kanaler. Områdets utveckling
och konkurrenskraft handlar om att involvera nätverket genom att bli bättre på att dela
idéer, kommunicera och välkomna nya aktörer. Marknadskunskap är också viktig i
nätverkandet. Det genererar mer affärer till nätverkets deltagare.
Även nätverkande med offentliga sektorn, främst kommunerna, samt verksamheter och
projekt inom ideella sektorn är viktig för en fortsatt turismutveckling. Ideella sektorn har
möjlighet driva leaderprojekt som kompletterar och utvecklar samarbetet lokalt med
turistföretagen. Samverkan med kommunerna är likaså avgörande, bl.a. för att framföra
turismens behov av kommunala insatser. Kommunerna bedriver även verksamheter som
med fördel skulle kunna överföras till turistentreprenörer eller ideella sektorn, varigenom
ett vinna-vinna förhållande skapas.
I kommande turismutveckling i Nedre Dalälven är det viktigt med ett fortsatt samarbete
med de berörda fyra länens övergripande turistorgan, t.ex. Visit Dalarna.

Integration
Som en del i förstudien önskade LAG och NeDa:s styrelse att se på möjligheter kring
integration för nysvenskar. Arbetet handlade om att med hjälp av kommunens
integrationsansvariga genomföra en enkel dialog med nysvenskar. Detta för att få ökad
kunskap om deras relation till natur och rekreation i allmänhet och i ett Nedre
Dalälvssammanhang i synnerhet.
Deltagandet från kommunerna skedde i varierande omfattning, vilket till stor del berodde
på den kraftiga tillströmning av nysvenskar som kommunerna fick under den här
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perioden. D.v.s. några av kommunerna hade helt enkelt inte tid att jobba ihop med
projektet.
Deltagarna härstammade från Afghanistan, Syrien, Irak, Turkiet, Palestina, Armenien,
Libanon och Sri Lanka. Den här stora spridningen av länder innebar givetvis att
skillnaden mellan vilka aktiviteter man förknippade med natur och rekreation skiljde sig
stort mellan deltagarna. Något som dock var gemensamt för deltagarna var åsikten att
det krävs mycket mer information kring svensk natur och rekreation. Samtliga som fick
frågan om man använda natur som rekreation i sina hemländer svarade också att så var
fallet och flertalet av dessa vistades även i den svenska naturen. Man var även
intresserad av att berätta mer om natur och kultur från sina hemländer.

Digital strategi och bokningssystem
Destinationens nya roll
Genom den omvälvande digitala utvecklingen ställs organisationer och nätverk som
verkar i ett destinationsområde inför nya utmaningar. I en destinationsorganisation
behövs därför ett tydligt engagemang som driver på den digitala utvecklingen bland
områdets aktörer. En del av detta är att genom kompetensutveckling och användning av
digitala verktyg underlätta för områdets nätverk att dela idéer, kommunicera och
välkomna nya aktörer, vilket i sin tur genererar mer affärer till nätverkets deltagare. Det
är också viktigt att det finns resurser i destinationsorganisationen som på ett
systematiskt och långsiktigt sätt kan jobba i de digitala kanalerna med marknadsföring
och stöd för försäljning.
Marknadsföring idag handlar till övervägande del om att i digitala kanaler förmedla en
lockande bild av områdets utbud av aktiviteter och erbjudanden där även områdets
leverantörer involveras. En utveckling som blivit alltmer accentuerad de senaste åren.
Målet är att göra det enklare för kunder att göra sina val och köp och rekommendera det
för vänner, kollegor och bekanta.
Oavsett resmålet så startar majoriteten av konsumenter i norden sitt reseköp online.
Åtta av tio tjänste- och fritidsresenärer anger att de använt sig av online i reseköpet.

Online är det självklara valet för information inför reseköpet
% använt sig av online någon gång i reseköpet
% använt sig av någon sökmotor
% flygresenärer som börjar sitt reseköp utan att ha bestämt sig
för researrangör/varumärke
% sökt mer information p.g.a. att de sett en online-annons

DK
78%
71%
50%

FI
82%
61%
51%

NO
81%
57%
37%

SE
81%
57%
56%

35%

46%

34%

43%

(Källa: Nordic Travel Study 2016 by TNS)
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Inspirationssajter och bokningssajter
Inom turismnäringen har man alltmer börjat att skilja mellan inspirationssajter och
bokningssajter. Ett par exempel för respektive inriktning är bokningssajterna
Booking.com och visitdalarna.com (augusti 2017) samt inspirationssajterna TripAdvisor
och VisitScotland.com (augusti 2017). Det finns dock tusentals sajter inom båda
inriktningarna men också många som är hybrider mellan dessa två.
Inspirationssajterna syftar till att besökaren ska inspireras till ett köp. Besökaren
befinner sig i ett planeringsstadium som kan vara mer eller mindre framskridet. Ett
exempel skulle kunna vara att besökaren vill ha ett
boende i ett naturskönt område som erbjuder
cykelleder. Det är inspirationssajtens uppgift att
locka till sig besökaren med viktiga sökbegrepp i
sökmotorerna samt att fånga dennes
uppmärksamhet genom tilltalande texter och
visuella hjälpmedel. Den främsta utmärkelsen för
en inspirationssajt är när den lyckas inspirera till
ytterligare upplevelser som besökaren inte själv
aktivt sökt efter. En inspirationssajt erbjuder ofta
mer information kring logistik, övriga sevärdheter i
närområdet och annan generell information än en renodlad bokningssajt. Resan planeras
ofta förutsättningslöst på bussen eller tåget via smartphone. Intäkterna till
inspirationssajten sker ofta genom ekonomiskt stöd i form av regionala eller nationella
intressenter. De kan också komma i form av medlemsavgifter, eller annonsintäkter och
ibland också genom s.k. affiliate-program där man får provision på besökare som man
skickar till bokningssajter.
Bokningssajterna syftar till att besökaren ska genomföra en direktbokning över nätet och
i de flesta fall vet redan besökaren vad och var denne vill boka, t.ex. ett boende i
Hedemora. Uppgiften för en bokningssajt är att på ett korrekt sätt beskriva produkten,
d.v.s. boendet eller upplevelsen genom priser, tillgänglighet, text, bilder och
besökarbetyg. För detta krävs ett bokningssystem som kan hantera priser och
produktens tillgänglighet samt kortbetalningar och fakturering. Intäkterna till
bokningssajten sker genom provision på genomförda bokningar och delar av intäkten går
ofta till marknadsföring med online-annonser för att öka sin synlighet och omsättning.
Den framtida inriktningen för en destinationssajt bör välja att ha sin utgångspunkt ur ett
av de två ovanstående perspektiven. Det finns många hybridsajter, men det ökar
komplexiteten och tydligheten i strukturen för webbplatsen blir ofta lidande.
Bokningssystemen som återfinns i bokningssajterna har en mall för hur presentationen
av turistföretagen ska se ut med samma utrymme för text och bilder oavsett företag. I
en inspirationssajt behöver man inte ta hänsyn till en lika begränsande mall och kan t.ex.
ge medlemsföretag som betalar mer större utrymme för sin presentation.

Bokningssystem
Ett av förstudiens fokusområden var att titta på vilka olika bokningssystem som finns att
tillgå utifrån funktionalitet. En bokningssajt kräver att man har ett bokningssystem.
Större nätresebyråer s.k. OTA:er (Online Travel Agency), t.ex. booking.com har sitt eget
bokningssystem som bara används specifikt på deras webbplats. De bokningssystem som
den här studien prioriterat att titta på är de bokningssystem som kan användas fritt eller
mot licensierad kostnad på destinationen eller det enskilda turistföretagens egna
webbplats.
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Tidigare i dokumentet tittade förstudien på det turistiska utbud och de verksamheter som
återfinns i Nedre Dalälvsområdet. Det är i stor del med den här utgångspunkten som
förstudien värderat olika bokningssystem. Bokningssystemen behöver vara heltäckande
och klara av att hantera den bredd av både befintliga turistiska produkter och produkter
som går att utveckla i området. D.v.s. ett bokningssystem som kan hantera aktiviteter
men inte boende blir inte heltäckande för en destinationsutvecklare av området som t.ex.
NeDa. Däremot är det ofta som det enskilda turistföretaget inte har samma bredd på sitt
utbud, t.ex. behöver inte ett aktivitetsföretag alltid kunna boka logi och vice versa.
Oavsett om destinationsutvecklaren sitter på ett eget system eller bara fungerar som
resurs för att hjälpa enskilda turistiska aktörer i området så förenklas tillvaron avsevärt
vid nätverksträffar och utbildningstillfällen om man använder sig av gemensamma
bokningssystem.
Ett modernt bokningssystem behöver också uppfylla olika tekniska krav. En av de
viktigaste delarna är hur bokningssystemet kan integreras på den egna webbplatsen. Det
finns en rad olika tekniker för detta där många fortfarande använder sig av föråldrad
teknik som t.ex. den vanligt förekommande iFrame-tekniken. Iframe-tekniken innebär
kortfattat att produktens information bara speglas på den egna webbplatsen och att den
egentligen finns på en annan webbplats tillsammans med alla andra företag som
använder samma bokningssystem. Detta innebär att du som produktägare inte får några
besökare till din webbplats via sökmotorerna eftersom målsidan för informationen som
besökaren sökt efter finns på ett annat ställe. Den responsiva designen på bärbara
enheter blir också lidande av den här gamla tekniken. Nyare tekniker som t.ex. JSON
eller andra tekniker för att utbyta data löser detta genom att injicera texter och bilder
direkt in i den egna webbplatsen istället för att bara spegla den.
En annan alltmer betydande faktor vid val av bokningssystem är hur kompatibelt det är
med andra bokningssystem. Utvecklingen har gått mot att man som produktägare ofta
syns i flera bokningsfönster. Ibland är dessa bokningsfönster inom samma
bokningssystem fast på olika webbplatser och då brukar kompatibiliteten vara ganska
enkel. Detta gäller t.ex. för det svenskägda CityBreak som används av många
destinationer i Sverige. CityBreak tillsammans med många andra liknande
bokningssystem runtom i världen som främst arbetat med den inhemska marknaden
saknar dock kompabilitet med andra bokningsystem. Överlevnaden för dessa system
kommer till stor del handla om hur man hanterar övergången till en mer diversifierad
marknad där man syns i olika bokningssystem och bokningskanaler. I nedanstående
diagram illustreras hur bokningar för boende i länderna Frankrike, Tyskland och
Storbritannien minskat på turistföretagens egna webbplatser samtidigt som de ökat i de
större bokningsajterna (OTA:er).

(Källa: Phocuswright 2017)
Tillgång till fler bokningsfönster innebär nya möjligheter att nå ut och synas, men också
svårigheter för den enskilde turistföretagaren eftersom denne måste lägga in och
ajourhålla sina uppgifter manuellt i olika system. Detta orsakar problem framförallt för
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tillgängligheten av en produkt. Om det t.ex. sker en bokning via Booking.com stängs
tillgängligheten ned för den produkten, men om det inte finns en koppling till de andra
bokningssystem som produkten presenteras i riskerar produktägaren att produkten blir
dubbelbokad i ett annat bokningssystem. Lösningen på problemet är att
bokningssystemet stödjer ett s.k. kanalhanteringssystem. Utmaningar och möjligheter
med kanalhanteringssystem beskrivs närmare i nästa avsnitt.
Förstudien har tittat på ett drygt 20-tal olika bokningssystem inklusive några OTA:er.
Den huvudsakliga anledningen till att även inkludera OTA:er var att se på hur olika
bokningssystem kan utbyta information med dessa. Genomgången av dessa skedde
genom bl.a. webbinarier. I den schematiska uppställningen över bokningssystem som
följer nedan har de åtta mest lovande systemen valts ut och gåtts igenom mer noggrant
med hjälp av ”prova på” licenser, men också genom allmänna informationsmaterial kring
systemen och kontakter med utvecklarna av bokningssystemen. Kriterierna för
bokningssystemen har ställts upp enligt ovan nämnda behov av heltäckande stöd för
olika produkttyper, tekniska krav och kanalhantering. I det här dokumentet redogörs inte
i detalj för tekniska termer som XML och API-system, CMS-verktyg m.m.
Bokningssystemen nedan är listade i bokstavsordning.

Förklaringar:
* Kanalhantering – Hantering av priser och tillgänglighet till andra typer av bokningssystem.
** Dynamisk paketering – Paketering av olika produkter från en eller flera leverantörer i samma paket.
*** CMS-integrering – Integrering av text och bild från produkterna samt layout av dessa på den egna webbplatsen.
**** Utvecklar-API – Ett gränssnitt där man kan kontrollera vilken typ av data och layout man vill hantera från
bokningssystemet på den egna webbplatsen.
***** Export/import av data – Möjligheterna att importera eller exportera information till eller från andra program.

Den digitala utvecklingen är ofta mycket snabb och vad som gällde för de olika
bokningssystemen vid genomgång av dessa med avseende på teknik, pris och utbud kan
mycket väl hunnit justeras för ett eller flera av systemen vid färdigställandet av den här
förstudierapporten. Uppställningen i matrisen ovan gäller därför hur systemen såg ut för
perioden 2016-07-01 till 2017-06-01.
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Det bokningssystem som under den senaste 10 årsperioden i huvudsak har använts i
Nedre Dalälvsområdet och omgivande destinationer är CityBreak. Ett system som har
stöd för olika produkttyper och dynamisk paketering, men som inte har hunnit med i den
digitala utvecklingen. Den dynamiska paketeringen har stora problem med att presentera
tillgänglighet i samma gränssnitt för olika produkter samtidigt som layouten inte är
förenlig med dagens standard. Användargränssnittet för att lägga upp produkter upplevs
också vara krångligt för turistföretagarna. CityBreak saknar även en kanalhanterare för
att koppla upp sina produkters tillgänglighet och priser mot andra bokningssystem.
Företaget VisitTechnology som utvecklat CityBreak har satsat resurser på ett nytt system
som heter BookVisit. Det systemet har ett modernare gränssnitt och inkluderar även en
kanalhanterare mot de större OTA:erna. BookVisit kan dock bara hantera
boendeprodukter och är därför inte till hjälp för de turistföretag som behöver utveckla
sina aktivitetsprodukter i området. I nuläget finns det bokningssystem i listan ovan som
är bättre lämpade och billigare att använda än CityBreak.
En rad system har sorterats bort och i matrisen ovan kvarstår de som förstudien rankat
främst. Utifrån de krav som tidigare gåtts igenom hamnar Bokun överst på listan i
förstudiens ranking. Anledningen till detta är att det har mycket bra och moderna
tekniska möjligheter för att implementeras på den egna webbplatsen i kombination med
att det är ett heltäckande bokningssystem som hanterar både aktiviteter, boende och
turer. Den största nackdelen med systemet är att kanalhanteringssystemet inte är lika
utvecklat som för många av de andra systemen i listan. Ett annat system som hamnar
högt upp på listan och som däremot har en bra kanalhanterare är Rezdy. Det
bokningssystemet saknar dock uppläggning av boendeprodukter och har sitt fokus på
aktivitetsprodukter. För turistentreprenörer som enbart sysslar med aktivitetsprodukter
är det ett mycket bra system, men är bara aktuellt för en mindre andel av de
entreprenörer som finns i Nedre Dalälvsområdet p.g.a. avsaknaden av boendehantering.
Den största problematiken med de olika bokningssystemen som förstudien tittat på är
just att det ofta inte finns stöd för boendeprodukter, aktivitetsprodukter och dynamisk
paketering i samma system.

Kanalhanteringssystem
Syftet med kanalhanteringssystemet är att tillgänglighet och priser hanteras via ett
gränssnitt utan att produktägarna behöver uppdatera dessa på flera ställen
(kanalhantering), vilket sparar tid för företagaren och minskar risken för fel i
ajourhållande av uppgifter. Utmaningen för ett kanalhanteringssystem är att det ska vara
kompatibelt och kunna utbyta information med helt olika typer av bokningssystem. I
äldre kanalhanteringssystem var det endast boendeprodukter som hanterades och då
oftast av olika hotellkedjor. Man tillgänglighetshanterade standardiserade produkter med
övernattning och rumstyper. Den verklighet som småskaliga turistentreprenörer i bl.a.
Nedre Dalälvsområdet befinner sig i är mycket mer dynamisk och handlar om allt ifrån
aktivitetsprodukter som säljs per timme till boenden eller paket innehållande boende som
säljs per natt. Kanalhantering finns för boendeprodukter, men för aktivitetsprodukter och
upplevelser har inte tekniken hunnit ifatt ännu och de senare är mycket viktiga för Nedre
Dalälvsområdet. När boende och aktivitetsprodukter ska kombineras och hanteras i
samma kanal är kompabiliteten för de olika system än mer eftersatt.
Utvecklingen går allt mer mot att turistiska produkter behöver presenteras i flera olika
skyltfönster runtom i världen för att vara tillräckligt synliga och därmed
konkurrenskraftiga. Detta ger en större administrativ arbetsbörda för framförallt de
mindre aktörerna. Ett kanalhanteringssystem kan minska den administrativa kostnaden
men är också i många fall helt nödvändig för att undvika dubbelbokningar i andra
bokningssystem. I första hand hanterar kanalhanteringssystemen tillgänglighet och
priser, men utvecklingen går även mot att skicka texter och bilder.
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Nedan följer ett diagram över hur flödet av information skickas genom
kanalhanteringssystem och hur det fungerar som en växel till olika bokningssystem.

Det sker en ständig utveckling och ett framtida turistprojekt bör se vidare på
utvecklingen av kanalhanteringssystem som går att använda för områdets turistföretag
och besöksmål då det erbjuder stora möjligheter för inte minst de mindre
entreprenörerna i området att utnyttja den nya tekniken.

Nedredalalven.se
Den webbplats vilken presenterar destinationen idag är nedredalalven.se som drivs av
NeDa. Webbplatsen har funnits sedan 2003 och har genomgått ett par större
omstruktureringar, men är genom bl.a. sin kontinuerliga närvaro etablerad som en del i
varumärket för Nedre Dalälven. Destinationsutvecklingen är starkt kopplad till
nedredalalven.se och att parallellt skapa en ny webbplats med ett nytt domännamn
skulle innebära begreppsförvirring. Det skulle också leda till att de länkar och
omnämnande online men även i tryckt media och litteratur som byggts upp under de
senaste 14 åren förlorar sin betydelse. Biosfärområde Nedre Dalälven ligger också under
nedredalalven.se och ett framtida turistprojektet bör jobba hand i hand med
biosfärområdet. Något som ytterligare förstärker att en ändring av namn och
förvaltarskap för destinationswebben vore oklok. Den digitala strategin för ett kommande
flerårigt turistprojekt bör utifrån ovanstående slutledningar därför ha en betydande
utgångspunkt i webbplatsen nedredalalven.se.

Strategi för ny webbplats
En mycket snabb digital utveckling tillsammans med nödvändigheten att synas och vara
konkurrenskraftig på webben innebär att ett mycket viktigt område för utvecklingen av
Nedre Dalälvsområdet och dess varumärke är att ta fram en ny strategi för
nedredalalven.se. Den nya webbplatsen bör vara upplagd mer ur perspektivet av en
inspirationssajt än en renodlad bokningssajt. Se tidigare avsnitt för definitionen av
inspirationssajt. Webbplatsen bör få en helt ny struktur där nya delar läggs till eller tas
bort samtidigt som befintliga avsnitt anpassas och utvecklas. Det finns ett par befintliga
verktyg på webbplatsen idag med hög potential och stora utvecklingsmöjligheter, t.ex.
ledsystemet och wikin. Dessa kan med fördel utvecklas vidare och har en viktig roll i den
framtida strategin.
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Bokningsfunktionaliteten föreslås bli ersatt av ett upplägg som påminner om det
arbetssätt som t.ex. Visit Scotland (augusti 2017) arbetar utifrån, där produktägarna får
ange vilka sidor man vill skicka iväg besökarna till för bokning. D.v.s. på
turistentreprenörernas presentationer finns det utgående länkar till t.ex. Booking.com,
Viator, Rezdy m.fl.
Nedan följer en lista på åtgärder förstudien föreslår att den nya webbplatsen bör vidta
utifrån de förutsättningar området och den digitala tekniken erbjuder.
Webbplats med områdets utbud: Webbplatsen bör fungera som ett paraply över
nätverkets utbud av boende, aktiviteter, utflyktsmål och andra upplevelser i Nedre
Dalälvsområdet. Ett stort utbud är viktigt för synbarhet och attraktiviteten för området.
Det är därför viktigt att även produkter som inte är bokningsbara online presenteras,
vilket också kan fungera som ett första steg för att få dessa aktörer onlinebokningsbara
på sikt.
I enlighet med förstudierapportens tidigare analys kring reseanledningar och dess
betydelse blir det viktigt att de får ett stort utrymme på webbplatsen. Beskrivande
texter, kartor, recensioner, attraktiva bilder och video av besökarupplevelser bidrar till
att utforma områdets identitet. Fiske, vandring och kanoting men även mer stilla
upplevelser som båtturer och utställningar är något som inte bara är mycket viktigt för
området att produktutveckla men också att presentera visuellt för potentiella besökare
genom bild och video. Boendeanläggningarna presenteras på motsvarande sätt och får
möjlighet att lista närliggande upplevelser och aktiviteter.
Generella beskrivningar över området samt wikin och ledsystemet är sådant som också
har goda utvecklingsmöjligheter och bäring på vad området erbjuder. Att presentera den
här typen av mer generell information under nedredalalven.se ligger även i
Biosfärområdet Nedre Dalälvens intresse. Det är därför viktigt att man samverkar mellan
ett framtida turistprojekt och biosfärområdet kring hanteringen av detta.
En gemensam webbplats där områdets utbud av logi, aktiviteter, besöksmål och andra
upplevelser knyts samman och presenteras är en grundläggande förutsättning för att
behålla och stärka Nedre Dalälvsområdets varumärke och identitet.
Insamling och uppdatering av data: En levande webbplats av den här storleken kräver
mycket informationshantering och av olika berörda personer. Det är därför viktigt att
även personer med lite enklare teknisk kompetens har tillgång till CMS-verktyget där
sidan redigeras. Det blir väsentligt för ett framtida projekt att lägga en hel del fokus på
att ta fram ett lätthanterligt gränssnitt.
Information ska även hämtas in från turistaktörerna i området och det finns sedan
tidigare i arbetet med nedredalalven.se självinstruktiva PDF-mallar för detta. Några
mindre justeringar av befintliga fält i mallarna tillsammans med en uppdatering där de
görs webbaserade och kopplade till webbplatsens databas ger en god grund för
informationshanteringen av turistaktörerna.
Informationen som läggs upp på webbplatsen kommer att vara mindre känslig för
ajourhållande då den blir mer statisk i sitt innehåll än den information som ligger i
bokningssystem. T.ex. kommer det inte att krävas underhåll av priser och tillgänglighet.
Genom ett självinstruktivt och lätthanterligt gränssnitt i CMS-verktyget och mallarna
ökar man mängden strukturerad information samtidigt som det blir lättare att skapa
unikt innehåll samt ajourhålla denna. Ett unikt innehåll är även positivt för rankingen i
sökmotorerna.
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Bilder och video: Det behövs ett rejält tag kring att skapa en bild och videobank för
området. Självklart i samarbete med biosfärområdet. En stor del av videomaterialet ska
visas i samband med de olika delarna på sajten, men en viktig del är också en Youtubekanal där innehållet är sökbart. På Youtube behåller man själv rättigheterna till det
videomaterial man laddat upp till skillnad från Facebook.
Ett ökat fokus och bättre presentation på saker att göra (reseanledningar) har en stor
betydelse för webbplatsens attraktionskraft. En mycket viktig del i detta är att stärka upp
reseanledningarna genom visuella medel. Webbplatsen behöver större (högre
upplösning), fler och bättre bilder, men också ett ökat fokus på video. Bättre bilder eller
video innebär inte nödvändigtvis den digitala kvalitén utan minst lika mycket vad den
förmedlar. Det är viktigt att kunna använda ett arbetssätt där man fortlöpande med
enkla medel kan filma och redigera i direkt samband med framförallt de olika
reseanledningarna. Vid en av projektets nätverksträffar behandlades bild och video.
Föredragshållaren Magnus Noppa rekomenderade korta videoklipp (30 sek – 2 min).

Ledsystem och wiki: Det finns bra utvecklingsmöjligheter att presentera saker att göra
genom det befintliga verktyget för visning av ledsystem på nedredalalven.se. Verktyget
behöver dock färdigställas och kvalitetssäkras för att kunna utnyttjas bättre. På sikt kan
det byggas ut med ytterligare ledtyper, t.ex. häst, skridsko, skidspår eller dyl.
Presentation av bild och video utgör även i ledsystemet en mycket viktig del. Denna
uppdatering bör kunna ske i samverkan med biosfärområdet. Ledsystemet är också ett
exempel på där man kan bli bättre i resursutnyttjandet genom bättre samverkan med
andra aktörer i Nedre Dalälvsområdet.
En annan outnyttjad resurs på nedredalalven.se är wikin. Den stora uppgiften här ligger i
att fylla på den med information genom inte minst ideella krafter. Det är egentligen inte i
huvudsak information som rör de turistiska delarna, men indirekt har den betydelse då
wikin hjälper till att berätta och inspirera om Nedre Dalälvsområdet. Ett ökat
informationsutbud på wikin innebär också många sökord och nya vägar för besökare att
hitta till webbplatsen genom sökmotorerna.
Geografisk platser: Nedre Dalälvsområdet behöver bli bättre på att tydligare visa upp de
orter som ingår i området. Delvis avhjälps detta genom utveckling av wikin, men det
behöver även finnas bättre representerat i den generella strukturen. Webbanalyser visar
att namn på geografiska platser är de vanligaste termerna vid sök av turistiska
upplevelser. D.v.s. man specificerar platsen man är intresserad av att besöka och göra
sin upplevelse på. Det låter som en självklarhet, men nedredalalven.se tillsammans med
många andra i branschen är dåliga på att lyfta fram detta i webbplatsinnehållet.
Ny teknik: HTML är markup-språket som används för att strukturera och visa innehåll på
internet. Den senaste versionen av detta är HTML5 och innebär stora fördelar mot den
kodning som webbplatser sedan början av 90-talet haft stöd för. Media-funktioner som
bild, ljud och video och en mängd olika stöd för mobila enheter har stärkts avsevärt. En
av de stora nyheterna för HTML5 är något som kallas ”Canvas-element”, vilket i korthet
går ut på att varenda pixel på skärmen kan hanteras. Detta innebär att mer avancerade
funktioner som tidigare i huvudsak använts av appar och program nu kan strömmas
direkt via interaktiva webbsidor utan att laddtiderna blir för långa.
Åtkomst till mobiltelefoners kamera, kontaktlistor och andra interna funktioner har
tidigare uteslutande hanterats via appar, men kan nu även ges åtkomst till via HTML5drivna webbplatser och ger möjlighet att använda funktionalitet som Augmented Reality
m.m. För att på ett optimalt sätt kunna ta del av befintlig teknik samt vara rustad inför
den ständigt pågående teknikutvecklingen är implementering av det ramverk som HTML5
erbjuder en grundförutsättning för en modern webbplats.
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Responsiv design: Under de senaste åren har det skett en explosionsartad utveckling
kring mobiltelefoner och surfplattor vid webbanvändning. Ett exempel på detta är
undersökningen från 2015 i ”Traveler technology survey”, vilken visade att drygt 60% av
den amerikanske resenären använt mobilen för att leta information om intressanta
resmål.
Responsiv design innebär att layouten på webbplatsen förändras beroende på vilken
skärmstorlek användaren har. Den senaste designen av webbplatsen nedredalalven.se
skapades 2012, precis innan responsiv design slog igenom som en standard på webben.
Det var också innan ramverket för HTML5 (beskrivits ovan) fanns att tillgå.
Det är ett ganska omfattande arbete som krävs för att bygga om nedredalalven.se till
responsiv design. I samband med omarbetning av webbplatsen till responsiva design
påverkas inte bara den responsiva utan all design av webbplatsen. Dessutom påverkas
hela webbsidan av detta och inte bara de turistiska delarna. En omarbetning och
anpassning till responsiv design är helt avgörande för att nedredalalven.se ska kunna
möta kraven som den ökande andelen mobila besökare förväntar sig.
Plugins och widgets: Användargenererat innehåll för Youtube, Facebook, Google-places,
Tripadvisor och olika sociala medier kan ofta implementeras på den egna webbplatsen via
plugins. Innehållet i en plugin tillhör inte webbplatsen utan informationen hämtas från
respektive ursprungsplats för att visas och ibland med möjlighet att uppdatera den på
egna webbplatsen. D.v.s samma information kan finnas på en rad olika webbplatser. I
många fall tillför inte dessa plugins webbplatsen särskilt mycket då de ofta är begränsade
i sitt uttryck och bättre kommuniceras på respektive sociala media. Det finns dock fall
där det fungerar mycket bra och ett av dessa är Tripadvisor. Fördelen här är att man via
en plugin kan knyta samman recensionerna med olika turistaktörers presentationer.
Rekommendationer är ofta helt avgörande vid köp av resa. Att via internet ta del av
andra besökares rekommendationer från en resa eller om ett resmål är i dag en av de
största informationskällorna inför reseköpet. När ”Statistic Brain (2017)” undersökte
betydelsen av online-recensioner i USA ansåg 81% det viktigt och 49% det så pass
viktigt att man inte bokade utan recension.

Stärka besökarantalen: Ett högt besökarantal av rätt målgrupper är en av de absolut
viktigaste faktorerna för att öka intresset och locka till sig besökare till destinationen.
Besökarantalen till nätresebyråer s.k. OTA (Online Travel Agencies) ökar kraftigt, d.v.s
webbplatser som inriktar sig till resande och erbjuder planering eller bokningsmöjligheter
motsvarande nedredalalven.se. Detta sker samtidigt som andelen besökare till
aktörernas egna sidor minskar (Phocuswright 2016). En förklaring är att t.ex. enskilda
hotell har ett litet sökbart material och för dålig ranking på diverse sökord jämfört med
större webbplatser.
I motsats till ökande besökarantal i näringen som helhet har besökarantalen till
nedredalalven.se minskat under de senaste åren. En av anledningarna är att flera språk
tagits bort vilket minskat andelen sökbart material för potentiella besökare, vilket skulle
kunna uppvägas med t.ex. wikin. Den kraftiga utvecklingen gällande användandet av
mobila enheter där nedredalalven.se har dåligt stöd är en annan anledning till
minskningen.
En rejäl satsning krävs för nedredalalven.se och samtliga åtgärdspunkter ovan: områdets
utbud, uppdatering av data, bilder, video, ledsystem, wiki, geografisk tydlighet, ny
teknik, recensioner och responsiv design skulle medverka till att öka besökarantalet.
Destinationens attraktionskraft och varumärke är starkt kopplad till att den görs synlig
och användarvänlig via ett samlat fönster som webbplatsen nedredalalven.se har
möjlighet att än mer utgöra.
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Sociala medier
Användningen av de sociala medierna fortsätter att växa. Bland millenniegenerationen
(födda sent 70-tal till tidigt 00-tal) säger sig 97% att de delar foton från sina resor, och
två tredjedelar av den här målgruppen uppger att de gör det dagligen (Skift, 2016).
Delandet av foton, reseberättelser och nu också allt mer video från vänner är för många
en av de första inspirationskällorna till att besöka ett nytt resmål.
Det finns ett par övergripande frågeställningar gällande strategin i användandet av
sociala medier för turistentreprenörer, besöksmål och destinationer m.fl. att ta hänsyn
till. Vad vill man visa upp för bild av sin verksamhet eller destination? Hur får man en
stor spridning samtidigt som man når ut till rätt målgrupper? Kvalitet är ofta att föredra
framför kvantitet då det uppfyller båda målen ovan. T.ex. är ett inlägg med hög kvalitet
och riktat mot rätt målgrupp som delas av 1000 personer är bättre än 10 inlägg med lite
sämre kvalitét som delas av i genomsnitt 100 personer. Samtidigt är det viktigt med ett
relativt kontinuerligt flöde av delningar för att inte försvinna från ens följares listor.
En tydlig strategi kring krävs där man specificerar vilka teman och målgrupper man är
intresserad av att arbeta mot i sitt arbete med sociala medier. Det finns ett enormt antal
sociala medier och det är i strategin också viktigt att begränsa sig till ett par stycken.
Eftersom bild, video och reseberättelser är mycket viktigt för turistentreprenörerna bör
minst ett av följande större sociala medier övervägas, Facebook, Instagram samt
Youtube. Detta kan komplimenteras med Google-places vilket inte kräver samma
underhåll som ovanstående sociala medier.

Sammanfattning
(För utförliga beskrivningar, diagram och källhänvisningar hänvisas till huvudrapporten.)

Omvärlden
Närmare var tionde arbetstillfälle i världen är relaterat till resande. FN förutspår en
ökning av det internationella resandet med 45% till totalt 1,36 miljarder resor 2020, och
redovisar samtidigt ett ökande intresse för att besöka norra Europa. Utvecklingen av
bokningar via nätet ökar kraftigt. De tre senaste årens försäljning ökade med nära 50%.
76% av britterna väljer att boka sin semesterresa online. Och av dessa gjordes drygt 1/3
på mobila enheter.
Turismen till Sverige ökar snabbare än svenskarnas resande utomlands. Exportvärdet för
resevaluta har haft en snabbare utveckling än importen sedan 2000, dvs Sverige tjänar
alltmer på turismen. (Källa: Sveriges Riksbank/SCB.) I den nationella strategin för
Svensk besöksnäring är ett huvudtema naturnära och hållbara besöksmål i
kombination av storstad och naturupplevelser. Utan boendeanläggningar finns det inte
möjlighet att ta tillvara de turister som konsumerar mest.
Det är naturligt i denna snabbt föränderliga digitala värld att kompetensutveckling som
ger bättre marknadsföring inom web, sociala medier, film, foto och marknadsföring av en
majoritet utpekats som de största behoven.

Turistföretagen inom Leader Nedre Dalälven
En majoritet av turistföretagen i projektets enkät förknippar området i hög utsträckning
med aktivitetsturism. Aktivitetsturismen är viktig för att öka både dagsturism och
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övernattande turism. Med aktivitetsturism avses allt ifrån kanotturer och cykelturer till
mer stillsamma upplevelser som t.ex. blomstervandringar eller guidningar med båt. Fiske
och naturturism är viktiga delar av aktivitetsturism. I dagsläget är utbudet av
aktivitetsturism otillräckligt, samtidigt som det finns en stor potential. Utifrån kontakter
med logianläggningar i området framgår det att de är i stort behov av att kunna erbjuda
fler aktivitetsmöjligheter.
En viktig del i ett kommande projekt är därför att tillsammans med turistföretagen,
kommunerna och ideella sektorn skapa eller utveckla produkter som är
marknadsanpassade, utgår från områdets höga värden och är företagsekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbara. Det är också viktigt att det finns resurser i
destinationsorganisationen som på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan jobba i de
digitala kanalerna med marknadsföring och stöd för försäljning.

Naturturism, fisketurism och affärsturism
Nedre Dalälven är främst känt för sina mycket höga och unika naturvärden. Det är ett av
Europas närmaste och mest lättillgängliga vildmarksområden. Inget annat område i
Skandinavien har en sådan artrikedom av ryggradsdjur (däggdjur, fåglar och fiskar).
Värden som skapats av älven och mötet mellan nordligt och sydligt i svensk natur, ”limes
norrlandicus”.
Trots de mycket höga och unika naturvärdena har de i förhållandevis liten omfattning
omsatts i lönsamt turistföretagande, med undantag för nationell och framför allt
internationell fisketurism.
Intresset för fritidsfisket är stort i Sverige och Europa. Den senaste SCB-undersökningen
visar att uppemot 2 miljoner svenskar fritidsfiskar varje år. Dessa spenderar mellan 7,5
och 15 miljarder SEK på sin hobby. Gränsundersökningen IBIS visar att av de utländska
turistbesöken i Sverige ägnar sig ca 7%, över 800 000, åt fritidsfiske i någon form.
Fisketurismen har t.ex. fler utländska utövare än golf, utförsåkning och längdskidor. I
Centraleuropa är Nedre Dalälvsområdet ett av de mest välkända områdena för
fisketurism.
Men, tillgången till fiskeguider, båtuthyrare och annan service i området för att
affärsmässigt tillgodogöra sig de ekonomiska möjligheterna av fritidsfiskets mycket stora
ekonomiska potential har de senaste åren minskat.
Förutsättningarna för verksamheter med konferens och arrangemangsmöjligheter har
förändrats sedan början av 2000-talet. Tidigare kunde en god lönsamhet uppnås genom
konferenser och aktiviteter med övernattning. Idag handlar det främst om
dagkonferenser. Orsakerna till förändringen är flera, se huvudstudien. Ökad samverkan
mellan konferensanläggningar och mer offensiva aktivitetsföretag kan på kort sikt ge
mycket bra synergier för både närmast berörda parter och även andra i närområdet.

Den digitala utvecklingens avgörande roll
Genom den kraftfulla digitala utvecklingen ställs organisationer och nätverk som verkar i
ett destinationsområde inför nya utmaningar. I en destinationsorganisation behövs därför
ett tydligt engagemang som driver på den digitala utvecklingen bland områdets aktörer.
En del av detta är att genom kompetensutveckling och användning av digitala verktyg
underlätta för områdets nätverk att dela idéer, kommunicera och välkomna nya aktörer,
vilket i sin tur genererar mer affärer till nätverkets deltagare. Det är också viktigt att det
finns resurser i destinationsorganisationen som på ett systematiskt och långsiktigt sätt
kan verka i de digitala kanalerna med marknadsföring och stöd för försäljning.
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Marknadsföring idag handlar till övervägande del om att i digitala kanaler förmedla en
lockande bild av områdets utbud av aktiviteter och erbjudanden där även områdets
leverantörer involveras. Det visuella uttrycket med korta videoklipp och bra bilder får allt
större betydelse i marknadsförring och försäljningsarbetet. Målet är att göra det enklare
för kunder att göra sina val och köp och rekommendera det för vänner, kollegor och
bekanta.
Oavsett resmålet så startar majoriteten av konsumenter i norden sitt reseköp online.
Åtta av tio tjänste- och fritidsresenärer anger att de använt sig av online i reseköpet

Inspirationssajter och bokningssajter
Inom turismnäringen har man alltmer börjat skilja mellan inspirationssajter och
bokningssajter. Ett par exempel för respektive inriktning är bokningssajterna
Booking.com och visitdalarna.com (augusti 2017) samt inspirationssajterna TripAdvisor
och VisitScotland.com (augusti 2017). Det finns dock tusentals sajter inom båda
inriktningarna men också många som är hybrider mellan dessa två. Inspirationssajterna
syftar till att besökaren ska inspireras till ett köp.

Strategi för ny webbplats
En mycket snabb digital utveckling tillsammans med nödvändigheten att synas och vara
konkurrenskraftig på webben innebär att ett mycket viktigt område för utvecklingen av
Nedre Dalälvsområdet och dess varumärke är att ta fram en ny strategi för
nedredalalven.se. Den nya webbplatsen bör vara upplagd mer ur perspektivet av en
inspirationssajt än en renodlad bokningssajt.

Kommande turistprojekt
Med utgångspunkt från den djupgående analysen som kortfattat sammanfattats här
föreslås Leader Nedre Dalälven snarast besluta om ett flerårigt turistprojekt för att
tillvarata de utomordentliga förutsättningar Nedre Dalälven har för att vidmakthålla och
utveckla sina turistiska förutsättningar. De oomtvistat höga natur- och
kulturmiljövärdena tillsammans med de digitala redskap som numer gäller inom turism
kommer att ge gott resultat. Inte minst gäller det inom områdets mer renodlade
landsbygd som är Nedre Dalälvens själ.
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