
 
Långsiktighet       +        nytänkande       +       lärande 

   
=    dynamiska destinationer 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad är en destination?Plats dit besökare åker. Måste finnas reseanledningar, dvs motiv för att åka dit men även turistisk infrastruktur att ta sig dit och att bo, äta, göra, transportera sig. = FYSISK DELSOCIAL DELDen består också av en kultur (historia och nuvarande), sociala normer, beteenden och samarbeten samtNatur, geografi och miljö som ger förutsättningar och hur vi nyttjar/värderar dessa resurser. Men framförallt MÄNNISKOR – personal som arbetar inom besöksnäringen, lokalbefolkning som bor där och besökarna själva utgör destinationen. Vad är en KONKURRENSKRAFTIG destination? Frågan jag blev ombedd att prata om idag.Konkurrenskraft = långsiktighet PLUS nytänkande PLUS lärande = DYNAMISKSka försöka mig på en definition av vad jag menar med dynamiska destinationer.Långsiktighet – stabilitet, kontinuitetNytänkande – flexibilitet, anpassningsförmågaLärande – att lära av sina framgångar och misstag, nyttja allas kompetens och nätverk rätt är förutsättningar för t ex nytänkandeLearning Destinations ett begrepp jag använder på engelska.





Dynamiska destinationer 

• Destinationer som har modet att stå för sin historia och som aktivt nyttjar sina resurser 
och förutsättningar, både fysiska och mänskliga, på bästa sätt, för en hållbar tillväxt. 
Upplevs som genuina och har en utvecklad infrastruktur för besökare och 
lokalbefolkning. 
 

• Destinationer som medvetet spanar in omvärlden. Som har förmågan att vara flexibla 
och anpassningsbara utifrån trender och förändringar i samhället.  
 

• Destinationer som lär av sina misstag och som kan hantera komplexa processer som 
berör platsen, grupper och individer. Som präglas av samarbete över gränser, dialog, 
mångfald och kreativt kaos! 

 
 
 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad är en konkurrenskraftig destination? Konkurrenskraft = långsiktig/stabil OCH flexibel/nytänkande = dynamiskSka försöka mig på en definition av vad jag menar med dynamiska destinationer.LångsiktighetFlexibilitetLärandeLearning Destinations ett begrepp jag använde innan.Ska ge några exempel.



(Morgon) Dagens resenärer 
• Överflöd av information 
• Mängd av källor 
• Många valmöjligheter 
• Saknar tid och energi 
• Kräver hög standard 
• Värde för pengarna 
• Söker nya upplevelser 
• Unikt och individuellt 
 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utmaningar vi står inför:Mer mogna och erfarna som resenärer, hur möter vi deras krav och behov? Finns ett behov att uttrycka sig själv genom sin livsstil och där ingår resande.Utmaningar besökare, både i privat och tjänsten möter.Hur anpassar vi destinationer efter detta?



Match-making! 
• Förenkla 
• Nischa mot målgrupper 
• Gör valet åt dem 
• Skaffa mer kunskap 
• Engagera besökare 
• Engagera alla lokalt 
• Nyttja sociala media 
• Gräv där du står! 

 
 
 
 
 
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur matchar vi våra destinationer med det dagens resenärer efterfrågar? Genom att vara både stabil och flexibel. Skåda inåt och utåt.Tillgång och efterfrågan – klassiskt dilemma.Några lösningarHur blir man unik i en global värld? Gräv där du står! Tillbaka till rötterna! Var stolt!Vilken upplevelse blir mest minnesvärd för  barnen? Att baka sitt eget bronsåldersbröd på den varma hällen i bronsåldershuset och gå med slagruta i den magiska labyrinten? Eller att åka till ännu en livsmedelsbutik och köpa med sig samma bröd hem som man äter hemma?



Några råd 
• Ha respekt för olika aktörers bidrag till destinationen 
• Tydliga roller – alla har både ansvar och rättigheter 
• Arbeta bort kommungränser och andra gränser 
• Undvik ”rättvisetänk” 
• Utveckling måste få kosta 
• Undvik ”projektfällan” 
• Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet är ett måste 
• Platsutveckling och destinationsutveckling hör ihop 
• Ha tålamod! 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Erfarenheter VärmlandBort från rättvisetänk och prioritera, lyfta flaggskepp och teman. Ta fram det privata näringslivets ansvar och rättigheter. För att få ta del av marknadsföring, kompetensutveckling, nätverk osv måste man gå in med både tid och pengar.VänernKonkret exempel – paddling i Vänern! Offentliga är beredda att investera i infrastruktur. Näringslivet måste vara beredda att samverka, paketera ihop, gå utbildningar, rekommendera varandra osv, för att få fler besökare.
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