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”Tack vare INTILL så har vi utvecklats tillsammans och 
förstått att gästernas upplevelse blir bättre av att vi 
 samarbetar. Vi har ökat kunskapen om det utbud   

som finns i regionen och använt den för att  
förbättra kvalitén för gästerna.”
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INTILL – INNOVATIV TURISM I LAPPLAND
DESTINATIONERNA GOLD OF LAPLAND, HEMAVAN TÄRNABY OCH DESTINA-
TION SOUTH LAPLAND BESTÄMDE SIG FÖR FEM ÅR SEDAN ATT GEMENSAMT 
ARBETA FÖR EN LÅNGSIKTIG OCH STÄRKT BESÖKSNÄRING I REGIONEN. 

2015 startades projekt INTILL, med avstamp i Sveriges nationella strategi 
för besöksnäringen. INTILL har stärkt våra roller som samordnare, kun-
skapsbärare och möjliggörare. Under projekttiden har vi arbetat med kva-
litet, värdskap, varumärkeskännedom, hållbar destinationsutveckling och 
internationalisering, med framgång. Projektet har haft en budget på 45,5 
miljoner kronor och finansierats genom Europeiska Regionala Utvecklings-
fonden, Region Västerbotten och kommunerna Dorotea, Vilhelmina, Åsele, 
Strömsund, Norsjö, Malå, Lycksele och Storuman.

FÖR MER INFO OM PROJEKTET: VISITHEMAVANTARNABY.SE | KONTAKT: SOFI.MARBERG@HEMAVANTARNABY.SE | KARIN.FALLMAN@GOLDOFLAPLAND.COM
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 ➤ VARUMÄRKESKÄNNEDOM

 ➤ ÖKAD INTERNATIONALISERING

 ➤ FRÅN TURISTBYRÅ TILL TURISTISKT UTVECKLINGSCENTER

 ➤  STRATEGISK DESTINATIONSUTVECKLING

 ➤  KLUSTERSAMVERKAN

ÖKNING AV  
SKIDDAGAR – enligt 
SLAO de senaste  
4 säsongerna. 

AKTIVITETER I PROJEKTET

43%

AV FÖRETAGARNA HAR  
ÖKAT OMSÄTTNINGEN
DE SENASTE 2 ÅREN 

AV FÖRETAGARNA HAR  
ANSTÄLLT FLER PERSONER. 
DE SENASTE 2 ÅREN

ÖKNING TURISTISK 
OMSÄTTNING.
Över 100mkr.**

ÖKNING AV KOMMERSIELLA  
GÄSTNÄTTER* NEDERLÄNDERNA FINLANDTYSKLANDTOTAL ÖKNING

FLER UTLÄNDSKA BESÖKARE
Exportmognad och ett nära samarbete mellan företagen på 
samtliga destinationer har öppat upp för ett nytt sätt att pake-
tera produkterna tillsammans – Sälj och marknadsföring har 
ägt rum vid utvalda internationella sammanhang – exempelvis 
mässor visnings- och pressresor. 

Resultat: Ökning av gästnätter från andra länder. Exportmogna 
företag och organisationer i samverkan har bidragit till effekti-
vare bearbetning av utländsk marknad – genom mässor,  
visningsresor och införsäljning genom utlandsoperatörer. 

DIGITALISERING
Projektet har höjt den digitala närvaron i social kanaler och 
på nya och gamla hemsidor. Genom ny teknik har vi kunnat 
förmedla historier och lämnat mottagaren med en ”wow”känsla 
–  stimulerat människors nyfikenhet och engagerat besökarna att 
ta del av  destinationernas utbud och upplevelser. Digitalisering 
är en metod som används i nästan alla  arbetspaket. 
 
Resultat:  Webb: hemavantarnaby.com, goldoflapland.com,  
southlapland.com, wildernessroad.eu, visitmala.se,   
visitnorsjo.se, visitlycksele.se, lyckseleairport.se,  
storumanlapland.se, visithemavantarnaby.se. Instagram:  
@visithemavantarnaby, @goldoflapland, @southlapland 
Facebook: visithemavantarnby, goldoflapland, southlapland

ÖVER 80 FÖRETAG HAR SAMVERKAT
RESULTATET FRÅN FÖRETAGEN SOM MEDVERKAT I PROJEKTET ÄR BLAND  ANNAT 
STÄRKT EXPORTMOGNAD,  STÄRKT UTLANDSMARKNAD OCH STÄRKTA VARUMÄRKEN.

89%

20%

9%

 
FINANSIELLA LÖSNINGAR 
Bra och anpassade ekonomiska modeller för att driva destina-
tionsutveckling saknas för INTILL destinationerna. I många andra 
länder finns möjligheter att ta ut en speciell skatt från besökar-
na. INTILL projektet påbörjade därför konceptet ”Mervärde” i 
 Hemavan Tärnaby. Detta har sedan fått ringar på vattnet även 
hos de andra destinationerna. Konceptet bygger på en liten   
extra avgift som gästen betalar på exempelvis boende, måltider 
och hyror. Insamlade medel återinvesteras sedan oavkortat på 
destinationen. Viljan att utveckla konceptet är stort och används 
nu också helt eller delvis på de andra destinationerna. 

Reslutat: I Hemavan Tärnaby har 9 företag skrivit avtal om att 
bli ett mervärdesföretag. 2018 återinvesteras medlen i lokala 
vandringsleder. 

”VI FÅR FOLK ATT STANNA LÄNGRE 
FÖR ATT SEN BESÖKA OSS IGEN.”

 
STÄRKTA VARUMÄRKEN
 
I projektet har vi skapat gemensamma strate-
gier för kommunikation. Vi har lyft fram seriösa 
och innehållsrika destinationsvarumärken av 
god kvalitet med siktet riktat mot hållbar utveck-
ling. Det har möjliggjort kraftfulla insatser mot 
valda marknader. Vi har även valt att kommu-
nicera allt innehåll ur ett genus- och mångfald-
hetsperspektiv för att nå en bred  målgrupp. 
 
Resultat: Magasin på webb och i print,  guider, 
flyers, mässor, försäljningsresor,  digitala 
kampanjer, värdar vid hockeymatcher, evene-
mangsmarknadsföring, influencers, instagram–
takeovers, press och bloggresor. Hög närvaro 
i sociala kanaler och på webben har gett 
mottagarna insikter för hur de själva kan vara 
en del i totalupplevelsen. Ökat antal följare på 
destinationernas Facebooksidor med 60% och 
ökat besökarantal med 13% på webbplatserna  
(2016-2018).

Arbetet har gett fina resultat i ökat antal gästnätter. Mellan 2016 och 2017 
ökade gästnätterna hos de tre destinationerna med 4,6% (att jämföras med hela 
Sveriges ökning på 2%)  De svenska gästnätterna ökade med 3,7%  (för hela 
Sverige 2%) och de utländska ökade med hela 6,6% (för hela Sverige 4%)

*KÄLLA SCB (2014–2018).

**KÄLLA TEM – TURISTISK EKONOMISK MODELL (2013–2017).

13%

21%9%9%

 
HÅLLBARA DESTINATIONER
Vi har under projektet bestämt oss för att ha 
ett hållbart förhållningssätt till utvecklingen på 
destinationen. Kunskapshöjande insatser har 
förbättrat fokus och förståelsen för värdet av 
hållbar utveckling. Aktiviteter i projektet har 
synats genom ett ”hållbarhetsfillter” och vi har 
medvetet underlättat för gästerna att göra och 
agera rätt på våra destinationer genom lättill-
gänglig och tydlig information i olika kanaler. 
Samarbetet med AC-Hållbar export har varit 
viktigt i detta arbete. 

Resultat:  Hållbara evenemang, lättillgänglig 
och tydlig information om ex. skoterkörning, 
vandring, allemansrätt, hur man agerar i natu-
ren mm finns på nätet och i print. Höjt medve-
tande om dessa frågor på destinationerna. Nya 
projektansökningar för att hitta arbetsmodeller 
tillsammans med andra ansvarsparter såsom 
kommun, län, region och lokalbefolkning.
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