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1 Förord 

Verksamhetsplanen för 2018 beskriver företagets verksamhet 2018 och är en operationalisering och 
implementering av den långsiktiga strategiska handlingsplanen ”Collaborative Tourism 2020 
– ”Skånemodellen”, strategiska handlingsplanen för digital turism i Skåne, strategiska 
handlingsplanerna för mat & dryck samt naturturism. 
 
Verksamhetsplanen är som tidigare uppbyggd kring fyra perspektiv. 
 
Perspektiven är:  
• Kunder 
• Medarbetare 
• Verksamhet & Utveckling 
• Ekonomi 
 
I den följande beskrivningen av strategiska mål, strategier, måltavlan och övergripande aktiviteter 
beskrivs alla utifrån de fyra perspektiven. 
 
Detaljerade aktivitetsplaner utformas som en direkt följd av denna verksamhetsplan. 
Aktivitetsplaner baseras på kriterier som kvalitativa mål, kvantitativa mål, målgrupp, 
varumärkesförflyttning, kanalval, uppföljning, kostnad, mätmetod, uppväxling mm. 
 
Regelbunden uppföljning görs dels mot måltavlan och dels mot styrkortet. 
 
 
 
Malmö den 13 oktober 2017 
 
 
Pia Jönsson Rajgård, VD 
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2 Vision, mission, verksamhetsidé, 
position och kärnvärden 

Vision 
Tourism in Skåne ska leda utvecklingen av varumärket Skåne mot positionen 
som Sveriges starkaste destinationsvarumärke. 

Mission 
Som Skånes officiella marknadsbolag för besöksnäringen marknadsför, säljer  
och utvecklar vi Skåne som destination. Tillsammans med våra partners skapar vi nya 
affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska resultera i högre upplevd 
kvalitet. 

Verksamhetsidé 
Vi ska, på ett hållbart sätt, öka antalet besökare till Skåne genom att utveckla och marknadsföra  
destinationen. Tillsammans med kommuner och näringsliv verkar vi på  
geografiskt utvalda marknader, med prioriterade segment och målgrupper.  
 
Genom vår samordnande funktion skapar vi delaktighet, engagemang och långsiktigt samarbete med 
våra partners. 

Position 
Vi ska alltid associeras med professionalism och drivkraft. Vi ska tillföra nytänkande och inspiration i 
relationerna med våra samarbetspartners. Våra marknadsinsatser ska riktas mot målgrupper utanför 
Skåne. 

Kärnvärden 
Trovärdig, nytänkande, inspirerande och nätverkare 
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3 Intressenter och målgrupper 

Kommunerna  

De 33 kommunerna, delägare genom Kommunförbundet Skåne i Business Region Skåne AB som 

vidare är moderbolag för Tourism in Skåne AB, och som partner i olika marknads- och 

utvecklingsinsatser. 

Besöksnäringen 
Identifierade aktörer inom besöksnäringen som finns kategoriserade i samråd med kommuner och 
destinationer.  

Transportörer & infrastruktur 
Valda delar av de färjelinjer, tåglinjer, flyglinjer, bussbolag, bro, flygplatser och andra som 
transporterar våra besökare till och i Skåne 

Region Skåne 
Valda delar av Region Skånes förvaltningar, framför allt Regional Utveckling, Kultur Skåne och 
Skånetrafiken. 

BRS bolagen 
Alla våra systerbolag, Event in Skåne, Film i Skåne och Invest in Skåne. 

Konsument (B2C) 
Övergripande målgrupp är den globala resenären med Sverigeintresse. Denna bryts sedan ner i 
drivkraftssegmenten Den nyfikne upptäckaren, Den vardagssmitande livsnjutaren samt Den aktiva 
naturälskaren och bearbetas på prioriterade marknader.  

Säljled/återförsäljare (B2B) 
Utvalda arrangörer såsom Incoming, turoperatörer och online travel agents som förpackar, 
marknadsför och säljer Skåne till konsumentledet. 

Press 
Svensk media (främst bolagskommunikation) och utländsk media inklusive bloggare och influencers 
för marknads-PR. 

Samarbetspartners 
Valda delar av de organisationer och företag som från tid till annan samarbetar med Tourism in 
Skåne AB eller med varumärket Skåne i partnerskap med Tourism in Skåne. 
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4 Erbjudandet 

 
 

 
 
 
Tourism in Skåne förmedlar kunskap och erbjuder gemensamma insatser i syfte att bygga Skåne som 
en hållbar, näringslivsdriven och attraktiv destination.  
 
Områden som identifierats som nödvändiga framgångsfaktorer är internationalisering, digitalisering 
och hållbarhet. Insatser berör marknader och målgrupper, värdskap, tematiskt arbete och 
varumärkesbyggande.  
 
Rent konkret kan det handla om Business Intelligence, stöd i destinationsutvecklings-processer, 
produktutveckling, medverkan i gemensamma PR- och marknadsinsatser och försäljning via 
återförsäljarled. Aktiviteterna involverar alltid partners i Skåne och/eller nationellt och 
internationellt.  
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5 Den visionära målbilden 

 

 
 
 
Skåne ökar stadigt i antal gästnätter och de senaste två åren har tillväxten ökat markant i synnerhet 
från utlandsmarknaderna. Från 2008 till 2015 har gästnätterna ökat med 25 procent (jfr Sverige 
totalt 19,8%), varav de senaste tre åren visar på årlig tillväxt på 7-10%. Senaste IBIS undersökningen 
från 2014 visade att Skånes ökningstakt är snabbare än andra delar av landet och 
gästnattsstatistiken visar på samma mönster även i år. Totalt sett visar Skåne på plus 5 procent 
ackumulerat till och med augusti. De utländska gästnätterna har under samma period gått upp med 
hela 8,9 procent och de svenska med 3,8 procent. 
 
Det finns inget som tyder på att vi tappat fart gällande vår andel av besökare i Skåne utan snarare 
tvärtom. Enligt IBIS 2014 vistades var femte utländska besökare som kom till Sverige i Sydsverige. 
Håller vi samma tillväxttakt som gästnattsstatistiken pekar på i år, kommer IBIS 2018 visa att vår 
andel ökat ytterligare.  

 

 

Källa: Turistekonomisk rapport Skåne län 2016-Hui Research 
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Omsättningsmässigt visade Skånes besöksnäring på en tillväxt på 6 % jämfört med 2015. Tittar man 

på exportvärdet stod den för en snabbare ökningstakt då de utländska besökarnas konsumtion hade 

en tillväxt på 9 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Turistekonomisk rapport Skåne län 2016-Hui Research 
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6 Systemskifte, fokusområden, 
delstrategier med tidsaxel, effektmål 

Vid styrelsemötet i december 2015 beslutades kring den reviderade strategiska planen Collaborative 

Tourism 2020, liksom i september 2016 då styrelsen tog ett beslut kring den strategin för digital 

turism. Vidare finns det beslut under 2016 och 2017 kring strategisk handlingsplan för mat & 

dryckesturism och naturturism. Dessa beslut ligger alla till grund för insatserna 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckla långsiktigt hållbart 

Hållbar utveckling (ekonomisk, ekologisk och social) är en förutsättning för en långsiktigt attraktiv 

destination. Dessa fem systemskiften ska genomsyra det strategiska arbetet i alla led! 
 

1. En näringslivsdriven destination med stark affärsutveckling som ses som en central drivkraft i 

regionens utveckling. Effektiv organisering baserad på nya arbetssätt mellan det offentliga och 

näringslivet. Tydligt utpekade och drivande större motorer. En förflyttning rån kortsiktigt 

resultattänk till uthållighet och hållbar tillväxt. 

 

2. En digitaliserad destination där både det offentliga och näringslivet bygger sitt arbete runt 

digitala lösningar, digital kommunikation och distribution. 
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3. En internationaliserad destination med ett näringsliv som svarar upp mot krav och beteende 

från de internationella besökarna. Liksom där kommuner tydligt pekat ut sin potential på de 

internationella marknaderna.  

 

4. En innovativ och nyfiken destination som både genom sitt näringsliv och de offentliga 

aktörerna lyssnar av besökarnas beteende och som sedan omsätter detta i ett 

innovationsarbete. 

 

5. En inspirerande och lärande destination som lägger mycket energi i att inspireras av duktiga 

aktörer inom besöksnäringen och inom turismorganisationerna. En destination som byggs på 

kunskapsförmedling och ett pågående lärande. 

 

 

 

Samverkan och långsiktiga partnerskap  

Genom att i långsiktiga partnerskap samverka kring prioritering och finansiering växlas gemensamma 

resurser effektivt upp och utrymme skapas för nya och större satsningar. En viktig del i detta arbete 

är att involvera nya aktörer i partnerskapen.  
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Fokusområde destinationsutveckling 

Internationalisering 

Genom en stärkt internationalisering utvecklas en destination till att klara internationell konkurrens, 

både när det gäller attraktivitet (reseanledning), tillgänglighet (fysisk och 

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

Innovativt värdskap  

Genom att satsa på att digitalisera värdskapet och skapa en tydlig närvaro i de kanaler där besökarna 

finns, samt att utveckla det personliga värdskapet och föra ut det i besöksnäringen stödjs 

internationaliseringen och ökar förutsättningarna för nöjdhet och återköp. 

 

Tematiserade reseanledningar året runt 

Genom att utveckla nya säsonger byggda kring teman snarare än geografi skapas nya attraktioner 

och aktuella reseanledningar året runt vilket gör att besöksvolymerna ökar. 

Upplevelseikoner 

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

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

upplevelseikonerna förbättras även affärsmöjligheterna för mindre aktörer.  

Nya investeringar 

Genom att höja professionaliteten samt förpacka och synliggöra kunskap förbättras möjligheterna 

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

 

Fokusområde marknadsföring och distribution 

Varumärket Skåne 

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

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

sammanhållen kommunikation. 

Målgruppsanpassade erbjudanden  

Genom att målgruppsanpassa de tematiserade upplevelserna i Skåne förtydligas erbjudandet och 

stärker Skånes dragningskraft både för invånare och besökare samt möjliggör utveckling och 

synliggörande av ett varierat erbjudande. 

Digital transformation 

Genom att fokusera på digital utveckling och uppmuntra besöksnäringen och andra partners att göra 

detsamma, säkerställs att Skåne tar del av och utnyttjar möjligheterna i den digitala 

transformationen.  

 

 

 

 



Tourism in Skåne  /  Verksamhetsplan 2017 för styrelsebeslut 

 

 12 

 

Effektmål 
 

KVANTITATIVA LÅNGSIKTIGA MÅL - 2020 
• 60 MILJARDER KRONOR I OMSÄTTNING 
• 800 000 NYA UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER 
• 18 MILJARDER KRONOR I EXPORTVÄRDE 
• 48 000 ÅRSARBETEN 

 
KVANTITATIVA LÅNGSIKTIGA MÅL 

 ETT ÖKAT POSITIVT NET PROMOTER SCORE 

 SKÅNE UPPFATTAS SOM EN HÅLLBAR DESTINATION 

Omsättningsmålet 

2016 var omsättningen ca 39,1 miljarder SEK. Målet för 2018 är 47 miljarder SEK.  

 

Exportintäkter 

Exportintäkterna uppgick 2016 till 12,3 miljarder och målet 2018 är 15,2 miljarder SEK.  

 

Utländska gästnätter 

2010 var antalet kommersiella internationella gästnätter ca 1 030 000, motsvarande siffra för 2016 

var 1 415 000. Målet för 2018 är 1 530 000 internationella gästnätter. 

 

Årsarbeten 

2016 var antalet årsverken i besöksnäringen i Skåne ca 28 850. Målet för 2018 är 35 200 årsanställda 

 

  



 Verksamhetsplan 2017 för styrelsebeslut /  Tourism in Skåne 

 

  13 

7 Måltavlan för 2018 

Måltavla med styrtal, mål och huvudaktiviteter nedbrutna för 2018, se bilaga. 

Måltavlan och styrkortet är från och med 2018 helt orienterad inåt i verksamheten och alla effektmål 

och resultatmål är borttagna. I tillägg till Måltavla och styrkort finns utarbetade effektmål, se ovan. 

 

 

 

8 Perspektivet Kunder 

Långsiktig målbild 

 Hållbar tillväxt genom internationalisering av den skånska besöksnäringen 

 Skåne uppfattas som en attraktiv region för att starta, driva och utveckla företag i 

Måltal 2018 

Se under måltavla, bilaga 

Strategier 

 Ökad internationalisering 

 Nya investeringar 

 Attraktiva upplevelseikoner 

 Innovativt värdskap 

 Digital transformation 

 Attraktivt tillgängligt produktutbud  

 Varumärket Skåne 

 

Huvudaktiviteter 2018 

 Projektinsatser i CAT & HPU 

 Mobilisering för medinvesteringar 

 Klustersatsning och innovationsarena 

 Utredning av potentiella investeringsområden 

 Utvecklingsplan för upplevelseikoner   
                 
 

Marknadsinsatser generellt och Masterplan Skåne/Malmö 
Varumärket Skånes position är i fokus och positioneringen ska vara tydlig i all kommunikation. 
En koppling till varumärket Greater Copenhagen har arbetats fram under 2017 för att implementeras 
där det ger mening. 
 
All utlandsbearbetning är identifierad i Masterplan Skåne/Malmö, som skapats tillsammans med 
Visit Sweden och Malmö Turism och som reviderats under 2017. I samband med revideringen av 
Masterplan Skåne/Malmö har ett nytt ”angreppssätt” identifierats som en direkt följd av den 
förflyttning som görs utifrån digitaliseringen. Målet är att finna lämpliga metoder och insatser som 
stöttar delstrategin ”Trovärdig kommunikation” i vår strategiska handlingsplan för digital turism. 

 

Inom ramarna för kommande Masterplan Skåne/Malmö med implementeringsstart 2018 har den 

traditionella geografiska uppdelningen kompletterats med globala marknadsöverskridande 
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tematiska inriktningar samt en prioritering på tillgänglighet i de globala distributions- och 

inspirationsplattformarna. 

 

De tidigare åtta prioriterade geografiska marknaderna har justerats och är nu: 

Danmark, Tyskland, UK, Polen, Nederländerna samt Kina och Indien. 

Kring de två sistnämnda utvecklar vi det samarbete som funnits sedan tidigare med Wonderful 

Copenhagen runt Kina och startar upp ett marknadssamarbete kring Indien. 

 

Den globala marknadsöverskridande tematiken fokuserar på Mat & Dryck, Natur & Kultur samt 

Design och arbetar utifrån 1-9-(90) principen. 

 

Arbetet med tillgänglighet riktas in mot de globala distributions- och inspirationsplattformerna. 

 

Resurser avsätts för att arbete med Insikt relaterad till marknadsval, tillgänglighet mm. 

 

Inriktning av marknadsinsatser under 2018 
 

DANMARK 
Budget   4 miljoner (varav medfinansiering 2 200 000 från partners) 
 
Longtail:   1-5. Paketering enligt 2017 års modell.  
Kommunikativt tema:  Bubblande idyll 
Målgrupp:   Vardagssmitande livsnjutaren, aktiva naturälskaren 
Always on:   Sociala Media, Google adwords, native 
PR:   Individuella resor skräddarsytt. Pressrealeaser med 

nyheter 
Influencers:   Handplockade ambassadörer påbörjat 2017. Fokus på bra content 

och rätt målgrupp 
Återanvända innehåll. Boost av influencers kanaler. 

Mediesamarbeten:  Fokus på video. Influencer-samarbeten kopplas på. 

 

TYSKLAND 
Budget   3 miljoner (varav medfinansiering 900 000 från partners) 
 
Longtail:   1-3. Nytt värdeerbjudande från VS. Fokus på   
  kommuner/destinationer och leder 
Kommunikativt tema:   Inbjudande livsmiljö, Progressiv samtidskultur 
Målgrupp:   Nyfikna upptäckaren (Natur, Mat, Design) 
Travel trade:   RESA, ITB, öka antal visningsresor och agentresor.  
  Digital produktmanual på tyska och sammankopplat 
  med e-learning 
Always on:   Sociala Media, Google adwords.  
PR:   Scouting! Individuella resor skräddarsytt.  

Pressreleaser med nyheter.  
Influencers:   Tematiska influencers. Bildstarka.  

Contentsamarbeten 
Mediesamarbeten:  Nischat, Lean-forward, Video.     
  Influensersamarbeten kopplas på (se UK, NL).   
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  Påbörjat samarbete med MarcoPoloTV och   
  Mairdumont pågår. 
Tillgänglighet:   Säkra närvaro i större plattformar ex. Holidaycheck,  
  TA, OTA, Outdooractive mfl. 
 
UK 
Budget   2 miljoner (varav medfinansiering 200 000 från partners) 
 
Longtail:   1-3. Nytt värdeerbjudande från VS. 
Målgrupp:   Nyfikna upptäckaren (Natur, Mat, Design) 
Always on:   Sociala Media, Google adwords 
PR:   Scouting! Individuella resor skräddarsytt. Pressrealeaser med 

nyheter.  
Influencers:   Tematiska influencers, contentsamarbeten. 
Mediesamarbeten:  Nischat, Lean-forward, Video. Influencersamarbeten kopplas på (se 

UK, NL). Ev. Passanger 6, Nat Geo, Lonely Planet  
Tillgänglighet:   Säkra närvaro i större plattformar TA, OTA. 
Travel trade:   Handplockade samarbeten, nischat, visningsresor. Fokus: Online,  
Kommunikativt tema:  Inbjudande livsmiljö, Progressiv samtidskultur 

 

NEDERLÄNDERNA 
Budget   1,5 miljoner (varav medfinansiering 200 000 från partners) 
 
Longtail:   1-3 Nytt värdeerbjudande från VS. Fokus på 

kommuner/destinationer och leder 
Kommunikativt tema:  Inbjudande livsmiljö, Progressiv samtidskultur 
Målgrupp:   Nyfikna upptäckaren (Natur, Mat, Design) 
Travel trade:   Handplockade samarbeten, visningsresor. Fokus: Online 
Always on:   Sociala Media, Google adwords 
PR:   Scouting! Individuella resor skräddarsytt. Pressrealeaser med 

nyheter.  
Influencers:   Tematiska influencers, contentsamarbeten. 
Mediesamarbeten:  Nischat, Lean-forward, Video. Influencersamarbeten kopplas på (se 

UK, NL). Insatser med Nat Geo och Volkskrant är planerade Q4-Q1 
Tillgänglighet:   Säkra närvaro i större plattformar TA, OTA 

   

 

POLEN  
Budget   1,5 miljoner  
 
Longtail:  1 
Kommunikativt tema:  Inbjudande livsmiljö, Progressiv samtidskultur 
Målgrupp:   Nyfikna upptäckaren (Natur, Mat, Design) 
Travel trade:   Handplockade samarbeten, visningsresor. Fokus: Online,  
Always on:   Sociala Media, Google adwords 
PR:   Scouting! Individuella resor skräddarsytt. Pressrealeaser med 

nyheter.  
Influencers:   Tematiska influencers, contentsamarbeten. 
Mediesamarbeten:  Nischat, Lean-forward, Video. Influencersamarbeten kopplas på (se 

UK, NL). Bygga vidare på starka samarbeten ex. Nat Geo, Kontikiy 
Tillgänglighet:   Säkra närvaro i större plattformar TA, OTA. 
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KINA 

 Budget   1 miljon  
 
Longtail:  1 
Kommunikativt tema:  Inbjudande livsmiljö, Progressiv samtidskultur 
Målgrupp:   Nyfikna upptäckaren (Natur, Mat, Design) 
Travel trade:   FIT + nish. Agent trips. Focus: Online sales.  
Always on:   Sociala Media, content production 
PR:  Scouting! Presstrips. Not more than 6 participants!  
Influencers:   Thematic  influencers + coperations with fx VOLVO 
Tillgänglighet:   OTA ex. C-trip, TA. 
 
Ovanstående brief förutsätter ett fortsatt samarbete med Wonderful Copenhagen & 
Chinavia. 
Visit Sweden sagt upp samarbetet med Chinavia. 

 

INDIEN 
Budget   1 miljon 
 
Longtail:  1  
Kommunikativt tema:  Inbjudande livsmiljö, Progressiv samtidskultur 
Målgrupp:   Nyfikna upptäckaren (Natur, Mat, Design) 
Travel trade:   FIT+nish. Agent trips. Focus: Online sales.  
Always on:   Sociala Media, content production 
PR:   Scouting!  
1-9-90 & Influencers:  Tematiska influencers + cooperations med svenska 

varumärken. 
Tillgänglighet:   OTA, TA 
 
Ovanstående brief förutsätter ett samarbete med Wonderful Copenhagen. 

 

 

 

Global marknadsöverskridande tematik 1-9-(90)   
 
Budget   2,5 miljoner 
 

 Globala influencers inom Natur, Mat & Dryck, Design    

 Global content Skåne – fortsättning     

 1-9-90 Great Big Story     

 Influencers on the loose + Influencer camps (mat & natur)   

 VIP: Post-tours Parabere forum     

 Influencers on sustainable travel with One Planet Rating  
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Tillgänglighet 
 
Budget   1 miljon 
 
B2C 
Fokus:  Bokningsbara upplevelser i globala plattformar och att komma 

framåt i tillgänglighetsarbetet med globala plattformar för resande 
och nischintressen inom lean forward-fasen (ej Sociala Media) är 
helt avgörande för Skåne. 

Prioritering: 1. Insikt, rätt kanaler för rätt produkter och marknad 
 2. Kunskapsspridning, sker inom utvecklingsarbetet utanför 

Masterplanen 
 3. Digital Lab, 40 utvald upplevelser tillgängliggörs i rätt plattformar 
 4. Trafikdrivande insatser/kampanjer 
 

 

Insikt 
Budget   0.5 miljon 

En gruppering av analys-och marknadsgruppen skapaför 2018s för 
att lägga aktivitetsplanen. Syftet med insiktsarbetet är att fördjupa 
kunskapen om målgruppen utanför VS målgruppsanalyser.  
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9 Perspektiv Medarbetare 

 

Långsiktig målbild 

Attraktiv och lärande organisation med engagerade medarbetare 

Huvudstrategi 

Situationsanpassat ledarskap och ett agilt arbetssätt 

Mål 2018 

Dynamiskt fokustal = 85. Arbetsrelaterad utmattning = 28, Socialt klimat = 90 

40 arbetstimmar/person/år i utbildning 

Huvudaktiviteter 

Utbildning i situationsanpassat ledarskap, agilt arbetssätt, hållbarhet och digitalisering 
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10 Perspektiv Verksamhet & Utveckling 

Långsiktig målbild 

 En öppen, framåtlutad och dynamisk organisation 

 TisAB är en självklar kunskapspartner 

Huvudstrategier 

 Verka genom samverkan 

 Kommunikationsstrategin 

Mål 2018 

 NPI över 3.7 på alla områden 

 80 % av alla insatser genomförs i samverkan med extern part.  

 50 % svarsfrekvens vid NPI. 

 75 % av alla partners uppfattar bolaget som tillgängliga, trovärdiga, nätverkande, 

inspirerande och en kunskapspartner. 

 

Huvudaktiviteter 

Verksamhetsplanens hela innehåll med betoning på: 

 Kompetenshöjande insatser internt 

 Corporate communication 

 Kunskapsseminarier 

 Samverkansprojekt 

 Strategiska partnerskap 
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11 Perspektiv Ekonomi 

Långsiktig målbild 

 Långsiktig & tillräcklig finansiering från ägare för att uppnå strategiska mål 

 Uppväxling av egna medel för att nå förstärkta resurser 

 Väl fungerande ekonomistöd och ett bra uppföljningssystem 

Huvudstrategi 

 Aktiv ägardialog 

 Mobilisering av långsiktigt extern finansiering 

 Högkompetenta administrations- och ekonomifunktioner 

Mål 2018 

 Uppdragsersättning om minst 28,2 MSEK 

 Bolaget beviljas minst 10 % ur Investeringsfonden eller motsvarande finansieringsform för 

extraordinära insatser 

 35 % av omsättningen är medfinansierad med externa medel 

 Grönt vid externa granskningar 

 Resultat inom +/- 1 % av nettoomsättningen 

 Verka inom beslutade likviditetsramar 

 

Huvudaktiviteter 

 Identifiera möjliga områden där bolaget kan ”projektifiera” eller skapa förutsättningar för 

uppdrag. 

 Löpande identifiera relevanta områden för extraordinära insatser 

 Mobilisera partnerfinansiering från destinationer och besöksnäringen 

 Projektfinansiering EU projekt och andra projekt 

 Utbildningar 

 Likviditetsplanering 
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12 Organisation och resurser 

Ledningsgrupp 

 Pia Jönsson Rajgård, VD 

 Carla Aguirre Munoz, Utvecklingschef med ansvar för strategiska utvecklingsfrågor, 

destinationsutvecklingsprocessernas genomförande, Business Intelligence, projektens 

genomförande och implementering av det kommande Greater Copenhagensamarbetet 

 Helene Östberg, Marknadschef med ansvar för strategisk och taktisk 

marknadskommunikation och marknads-PR på utlandsmarknaderna. 

 Sara Brynskog, Kommunikationschef med ansvar för strategisk och taktisk corporate 

communications och projektkommunikation 

 Lotta Fogde Andreasson, Projektchef med ansvar för projektutveckling med inriktning på 

långsiktig finansiering 

Marknad & PR 

Heléne Östberg, Marknadschef 

 B2B och B2C samt medfinansiering marknadsinsatser 

Anna Gustafsson, Josefin Nordgren (förädlarledig), Josefin Carlsson, Johnny Ekdahl, Lena 

Andersson, Jeanette Innala, Anna Maria Magnusson (vikariat) 

Utveckling och projektgenomförande 

Carla Aguirre Munoz, Utvecklingschef 

 Projektorganisation, Business Intelligence, destinationsutveckling, digital utveckling, 

klusterutveckling samt Greater Copenhagen-samarbetet 

Jenny Sahlström, Lars Kungberg (föräldraledig), Victor Bytyqi Johansson (vikariat och 

studentmedarbetare), Fredrik Albihn, Katarzyna Mallenberg, Dagmara Nawrocka, Petter 

Söderström, Maria Lindblom 

Projektutveckling 

Lotta Fogde Andréasson, Projektchef 

 Projektutveckling och långsiktig finansiering 

Inga dedikerade medarbetare i nuläget 

 

Strategisk kommunikation 

Sara Brynskog, Kommunikationschef 

 Corporate communication och projektkommunikation 

Sofia Inestam 

 

Resurser  

Budget med fördelning av intäkter och kostnader, se bilaga, utgår från föreslagen verksamhetsplan. 

Uppdragsersättning är baserad på tillgängliga beslut och information = samma nivå som 2017. 

Projektintäkter är beräknade på beviljade projekt, två ansökningar om ca 14.3SEK är i 

ansökningsprocessen, där besked väntas innan årsskiftet. 

Gemensamma kostnader är baserat på tillgänglig information och uppräknad med antal anställda. 


