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Bilaga 1 
Om bilagan  
De möten som genomförts beskrivs i huvudrapporten. I denna summeras också respondenternas åsikter. I denna bilaga presenterar vi den samlade de dokumentationen från 
alla möten i tabellform. Underlaget till denna är de blädderblock som producerats under respektive dialogmöte som svar på frågeställningarna. Beroende på gruppens storlek 
och sammansättning har vi i vissa dialogmöten valt att skilja på offentliga aktörer och medlemsföretag/föreningar i HT för att få fram skillnaderna i åsikter och bilder. I dessa 
fall markeras detta med olika textfärg på åsikter och ingångsvärden: 

 Svart: näringen, dvs. HT:s medlemmar 
 Blå: offentliga representanter, politiker och tjänstemän 
 Grön: tjänstemän i kommunen (enbart Ovanåker, som valde att dela också på politiker och tjänstemän. Politikerna har blå färg) )  

Notera att det enbart är i de inledande frågeställningarna som vi haft denna rolluppdelning – när vi gått in i scenarioplanering har vi mixat grupperna, varför också 
färgkodningen försvinner.  
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Olika scenarios framåt ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 
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Inventering respektive kommun och exitmodellen 
 Bollnäs 

 
Hudiksvall Ljusdal 

N
ulägesbild 

 Mer dialog kring frågan behövs 
 2013 beslut om att gå in i modellen, org kring 

bollnäsdraget – bli Visit Bollnäs- Finns ej kvar av 
olika anledningar.  

 Många medlemmar i HT från Bollnäs – blev ett 
parallellt spår till HT (förklaring till varför deras 
DMO-process inte fungerade) 

 Svårt att förhålla sig till Visit Bollnäs som uttryck 
 Behöver ett större sammanhang 
 Det blev spretigt när exit kom, med ett nytt Vist 

Bollnäs. Det blev HT kontra exit-intiativet 
 Vi ska inte slåss mot varandra, förutsättningar för att 

driva visit Bollnäs var inte sådana som de verkade. 
När det blev tydlig att det var parallella spår fasades 
projektet ut.  

 När det skulle igång i Bollnäs fördes även dialog i 
Bollnäs-  

 2013 var också HT med i dialogen kring Exit 
 Relationerna mellan organisationerna är svåra 
 

 Ambition att arbeta näring och kommun 
tillsammans, har bjudit in till dialog 

 Har bildat Vist Glada Hudik AB; som ägs till 51% 
av kommunen och 49% av näringen. 
Bolagsstämma har hållits och personal håller på att 
tillsättas.  

 Gått in som delägare i VHG AB  
 Anledning till detta val: Glada Hudik är ett starkt 

varumärke som vi satsar ca 1 miljon årligen på att 
stärka (vilket inte var prioriterat inom HT) och vi 
har ett starkt lokalt engagemang 

 Näringen har en gemensam organisation i form av 
Destination Glada Hudik med X antal medlemmar. 
De kommer att kunna hantera de uppgifter som 
ligger på lokal nivå enligt modellen, även om det 
kommer att krävas en övergångspersiod.  

 31 medlemmar från kommunen i HT (känsla att 
dessa är med i lokala föreningen också) 

 Hudiksvall är den enda kommunen som i nuläget 
lever exit-modellen, och den som har kommit 
längst i att realisera den.  

 Har bildat Vist Glada Hudik AB; som ägs till 51% 
av kommunen och 49% av näringen. Bolags-
stämma har hållits och personal håller på att 
tillsättas.  

 Näringen har en gemensam organisation i form av 
Destination Glada Hudik med X antal medlemmar. 
De kommer att kunna hantera de uppgifter som 
ligger på lokal nivå enligt modellen, även om det 
kommer att krävas en övergångspersiod.  

 31 medlemmar från kommunen i HT (känsla att 
dessa är med i lokala föreningen också) 

 Destination Järvsö fungerar bra, företagen driver det 
aktivt. Så lokal nivå/DMO: nivå är nödvändig och där 
har vi en lösning. 

 Frågan har aldrig ställts till oss om regional nivå behövs 
 Kommunen har inte fått frågan om exitmodellen här, det 

är Destination Järvsö som har fått ta ställning. Där 
konstaterades att företagen inte efterfrågat detta och att 
regionen väl ska stötta DMOer na med det de behöver i 
så fall. 

 Kräver internationellt arbete genom Visit Sweden att vi 
finns med i regionalt upplägg? Vi kan också hitta andra 
vägar, direkt med arrangörer/agenter (vilket vi till viss 
del gör redan idag) 

 Finns säkert vinster att driva arbete tillsammans 
regionalt: MEN, sälj och bokning behöver ske lokalt 
först, det är livsnerven i destinationsbolaget, det som gör 
att vi kan leva och växa. Vi är också närmare kunden. På 
de höre nivåer skall man i så fall hellre vara en stöttande 
funktion, ej primärt fokus på sälj och bokning. 

 Om sälj regionalt – bara internationell marknad, det är 
det vi inte klarar själva. 

 Om uppgifterna lokalt: NärLjus och Destination Järvsö 
täcker in det som står där 

 Destination Järvsö och HT jobbar inte tillsammans 
egentligen, till viss del upplevs verksamheterna som 
”kaka på kaka”, men egentligen kompletterar man 
varandra utifrån att man utgår ifrån olika varumärken 

 Oklart om HT är bra organiserat som det är nu, som 
funktion. Otydliga förväntningar och otydlig roll i 
relation till ex Destination Järvsö och NärLjus 
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T
ankar om

 fram
tiden: 

Tankar om framtiden (som kom upp redan här): 
 HT skulle kunna vara DMO för Söderhamn, 

ovanåker, Bollnäs 
 Vi tar HT som DMO 
 Här hade det varit klokt om HT tagit samma roll som 

Visit Gävle i Gästrikland 
 HT måste in i EXIt-modellen – mycket på spel nu. All 

finansiering framåt går via exitmodellen 
 Historiskt sett vinster med att jobba i större 

sammanhang – behöver varandra.  
 Om Gävle kan samla sina kommuner kan väl HT 

samla hälsingekommunerna.  
 Modellen (exit) är för komplex – för många intressen, 

vem betalar?  
  

 Insikt om att finansiering kommer att krävas i det 
fortsatta arbetet De säger att Hudiksvall är den 
enda kommunen som i nuläget lever exit-modellen, 
och den som har kommit längst i att realisera den.  

 

 Hälsingland som varumärke viktigt också framåt 
 Alla nivåer ovanför är säkert bra, förutsätta att de frågor 

de driver bygger på företagens konkreta behov. Ej 
komma från Regionen – ovanifrån – det fungerar inte. 
Idag finns inte koppling mellan lokalt och regionalt för 
oss. Det förutsätter tydlig roll och ansvarsfördelning 
också. 

 Ev bra med fler DMOer i Hälsingland, som gör att vi 
kan samverka kring gemensamma beröringspunkter där 
vi vinner på att gå ihop 

 

Ö
vriga kom

m
entarer 

 Modellen? Har man lyckas med detta i Dalarna? Det 
är vad regionen säger, men det ifrågasätts 

 Påpekande: den har skapats av näringsliv och 
tjänstemän över tid 

 

 Får inte lägga ner HT och tro att VHG AB är redo 
att ta vid nu, det kommer att ta tid innan nya 
organisationen är redo = viktigt att tänka 
övergångsperiod oavsett lösning framåt 

 Får inte blanda ihop varumärket med organisation 
= varumärket är det viktigaste för oss och behöver 
drivas av den organisation som gör det bäst framåt 

 Oklart hur mycket vi kommer att orka med 
finansieringsmässigt framåt då vi valt att bilda 
lokalt bolag nu. 420 000:- från vår kommun tom 
2015 är beslutat, efter det har vi ej tagit ställning. 
Bedömningen är dock att det blir svårt att lägga 
finansiering både lokalt och på HT. Kan ej betala 
för samma saker på två ställen. 

 Den allmänna förväntan från de som var insatta är 
att HT skulle bli en del av den regioanla nivån i 
Exitmodellen, och man anser att det hade blivit så 
om det inte hade skurit sig på perosnlig nivå 
mellan involverade tjäntemän 

 Menar att de har valt väg, valt Exitmodellen och 
kommer därför inte att kunna lägga pengar på flera 
aktörer. Nu satsar de lokalt 

 Oklart hur exitmodellen ska fungera och om alla nivåer 
behövs 

 Fyller alla nivåer ett behov för näringen? Jättebra om det 
är så men kan också bli tuppfäktning mellan nivåerna 
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 Nordanstig Ovanåker( Söderhamn 

Nuläges
bild 

 Förstudie lokalt visade att man vill satsa lokalt 
 Valt att ha en lokal DMO i form av Upplev 

Nordanstig (med plan att hantera de uppgifter som 
beskrivs enligt exitmodellen), för att värna om våra 
USP:ar och företag, föra kommunikationen uppåt till 
det regionala 

 Behövs tid att sätta formerna. Just nu projektform. 
Under hösten ska vi hitta hur arbeta långsiktigt. Hitta 
nära koppling till näringslivskontoret. 

 Är delägare i VHG AB (kommunen i 
förvaltningsform) 

 Offentlig lokal finansiering läggs lokalt (ej direkt till 
HT) 

 Den dagliga verksamheten bedrivs med Nordanstig 
Turism (ek för) 
  

 Vi har inte bestämt oss för att bli en DMO – HT 
har fyllt den funktionen för oss tidigare. (Därför 
det skapades) 

 Ej aktivt jobbat för det, det är många som ska 
bestämma 

 Strategiarbete pågår. Kommun och näring 
tillsammans 

 Det finns en exitmodell där HT inte finns med. 
Vad gör vi då? Vi är långt ifrån klara 

 Märkligt med kommunalt DMO-tänk. DMO:er ska 
väl i så fall vara dragare/våra starka destinationer, 
ex Sälen i Dalarna – det är ju inte varje liten by i 
Dalarna som är en DMO.  

 Enligt exitmodellen nu ska varje kommun vara en 
DMO. Vi är dock inte en turistisk destination. Vi 
har Hälsingegårdarna, i det arbetet behöver vi hela 
Hälsingland.  

 Avvaktande/ifrågasättande kring Exit och DMO-
tanken 

 Tidigare var det Marketing i DMO man 
kommunicerade, det är stor skillnad mot 
Management.  

 Vi har svårigheter att vara generösa över 
kommungränserna generellt 

 Lite misstänksam – vad händer med Hälsingland i 
exitmodellen, med regiontänk och ett starkt Gävle? 

 Enda sättet att ta del av tillväxtmedlen från 
regionen är att bilda en DMO – skapar splittring 
mellan kommunerna, sätter organisationen framför 
det man vill och behöver göra lokalt.  

 
 

 Besöksnäringsstrategi finns, antagen i KF 2014. Näring 
och offentlighet har funnits med i framtagandet.  

 Söker nu pengar till ett etableringsprojket för att 
förankra och genomföra strategin (får de ej medel så kör 
de ändå) 

 En viktig del av etableringsprojektet handlar om hur vi 
ska organisera oss i en DMO 

 Visitsoderhamn.se håller på att byggas upp (hänger 
också ihop med HT – att välja var man ska synas).  

 Viktigt (för kommunen) att fånga upp de företag som 
inte är medlemmar i HT. 

 En dialog först med VHG AB om delägarskap. Idag är 
VHG framförallt en teknisk lösning. Denna fråga är 
också en del av etableringsprojektet framåt.  

 Vill inte missa tåget nu 
 En del i strategin är att varumärket Hälsingland drivs 

och stärks. Ska dock inte blandas ihop med HT som 
organisation.  

 Vi har ej förstått fördelarna med att gå in i exitmodellen. 
 Gästrikland känns otydligt 
 Vi har arbetat så länge med att utveckla Hälsingland 
 Känns som om det framförallt finns pengar enligt 

exit.modellen, men att engagemanget finns i Hälsingland 
 Gävleborg som varumärke mycket negativt 
 Hälingland som varumärke är viktigt framåt. Fördelen 

för HT är att de står för det. 
 Det är inte tydligt hur MF i exitmodellen ska ske ännu. 

Gävleborg som kommunikativt varumärke ej aktuellt.  
 Vi har insett att Järvsö drar, ger mer till aööa, men 

känner inte samma fördel med det som finns i regionen 
 Om vi blir ägare i regionalt bolag får vi gå in med 

aktiekapital.  
 Till och med 2016 finns resurser från regionen, sedan är 

det upp till ägarna.  
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 Strategiarbetet har inte tydliggort hur den lokala 
organisationen ska se ut, utan är framförallt en 
marknads- och utbudsstrategi. De har sökt medel för att 
utreda hur de bäst ska organisera sig och om de ska gå 
inte som delägare i den VHG AB. Öppnar för att de kan 
gå in med kommunen som delägare parallellt med att 
uredning/beslut om DMO fattas.  

 T
ankar om

 fram
tiden 

 Den allmänna känslan hos deltagarna var att den här 
frågan var överspelad. Regionen och kommunen har 
valt exitmodellen, och satsar nu på den 

 Det innebär att Nordanstigs kommun inte har för 
avsikt att finansiera HT i fortsättningen 

 Mycket måna om att den kompetens och de resurser 
som upparbetats, och finansierats av Hälsinglands 
kommuner, kommer den nya regionorganisationen till 
del. Flera menar att  

 Det kommer inte att gå att ha parallella spår, varken 
kommuner eller företag kan finansiera två 
organisationer 

 Gruppen tycker att det varit för mycket fokus på 
organisering 

 Vana att det kommer ”nya” saker att förhålla sig till, 
men vill inte tappa fart nu 

 Kompetens att samverka saknas i hela regionen 
 Konflikter mellan HT och reg tjänstemän har hindrat 

utvecklingen, det har tagit för mycket plats  
 Mycket av det vi vill skapa finns inom HT, men orkar 

inte med parallella spår med Regionen på ena sidan 
och HT på andra. Tar och har tagit för mycket energi 
som vi behöver till annat 

 Finansiering av kommuner och region måste till även 
i framtiden (5-10 år) – in i DMO:erna 

  

 Uttalad skepsis mot hela exitmodellen och särskilt 
det lokala DMO-tänket. Ovanåker ser inget behov 
av att marknadsföra kommunen – de är för små, är 
beroende av varumärket Hälsingland och fler 
reseanledningar. Ifrågasätter om kompetens runt ex 
produktutveckling ska finnas på 10 ställen i 
regionen. Det finns vinster med att produktutveckla 
och paketera i ett större sammanhang.  

 Finns ett stdö för HT, som är den aktör som jobbar 
med uppgifterna för dem idag. Ser inte heller 
någon anledning att göra på något annat sätt. Har 
därför avvaktat med ett ev. DMO-bildande.  

 Finns en frustration över att HT inte finns med i 
modellen, och att regionen har slagit undan benen 
för dem  

 Påfallande väl insatta i exitmodellen och det 
turistiska arbetet regionala arbetet 

 Frågan är levande – gruppen agerade med frågan 
på sittande möte, sökte lösningar. Kritiken mot 
exitmodellen innebar inte uppgivenhet utan de 
försökte konstruktivt hitta läsningar givet 
exitmodellens premisser.  

  

 Om det finns en organisatorisk lösning bakom bara är de 
OK, men katastrof om HT försvinner. Finns en sådan 
risk. 

 Ja, jättestor risk om inte kommunerna fortsätter gå in 
med pengar 

 Just nu finns beslut att gå in med pengar för 2015, sedan 
krävs ett nytt beslut. Process om att utröna detta pågår 
nu. 

 Hälsingland som varumärke är jätteviktigt, men det är 
något annat.  

 Nu finns tekniska möjligheter att paketera ihop allt som 
finns i hela regionen – Sen kan företagen välja. 
(6 000kr./ månad till det nya bolaget för den tekniska 
plattformen.) 

 De 300 000 som vi går in med till HT är MF-pengar. 
Inte säkert att de pengarna ska flyttas till lokal nivå.  

 HT har väl samma utmaningar som i exitmodellen när 
det gäller finansiering? 

 Svårt tt får alla i näringen att dra åt samma håll. Varför 
då ta bort HT?  

 Om vi blir ägare i regionalt bolag får vi gå in med 
aktiekapital.  

 Till och med 2016 finns resurser från regionen, sedan är 
det upp till ägarna. 
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Om HT idag – det HT tillför 
Bollnäs Hudiksvall Ljusdal 

 Trygghet, närhet, personlighet. Vi vet vilka personerna är, 
de hjälper oss 

 Kontaktnät 
 Gemensam inarbetad plattform, bokningsbarhet, ny webb 
 Proffsigt 
 Bra arbete med världsarvsgårdarna 
 Ökar kunskapen om varandra, främjar att vi bygger paket 

ihop 
 Förssöker hela tiden lära sig och utvecklas, och sprider 

kompetens internt 
 Ger bokningar 
 Bra support i IT-frågor, och snabbt 
 Marknadsföring 
 Nätverkande i gemensamma marknadsföringskampanjer 
 Frestande tilltalande portal som länkar till företagens egna 

hemsidor 
 Varumärket Hälsingland och halsingland.se 
 Samlad plattform för hela Hälsingland 
 Paketerar aktiviteter 
 Välorganiserade 
 Ett + samma system (?) 
 Fungerande samverkan HT-kommunala organisationer- 

turismen. (exempelvis för att lägga in utbudet.) 
 Viktigt förtroendekapital – det tar tid att skapa 
 Tydlig marknadsföring av Hälsinglands kommuner 
 Databas 
 Personlig närvaro 
 Samma system som regionen har – HT var först 
 10 senaste årens arbete har skett där 
 Bra kompetens i personalen 
 Personalen representerar oss 
 Lokal förankring  och lokal kännedom 
 HT är mycket mer än ett system – det är för mycket fokus 

på det.  

 Arbetar med varumärket Hälsingland = vårt starkaste 
varumärke 

 Företagen har byggt upp verksamheten under 10 år = 
viktiga erfarenheter och stort engagemang (110st) 

 Bokningssystem och hemsidan halsingland.se (mha lokala 
turistbyråer som lagt in produkter och hållit hemsidan 
levande) = mycket investerad tid och många kunder som 
använder den kanalen 

 Nätverk 
 Sätter Hälsingland på kartan, att det finns och syns 
 Erbjuder ett övergripande skyltfönster för utbudet i 

hälsingland – halsingland.se  
 Samlar Hälsingland ett tematiskt utbud 
 Kompetens, erfarenhet och 10 års lärdomar 
 Aktiva företag/medlemmar 
 Bokningssystemet – erbjuder bokningsbarhet för företagen 

(finns och fungerar) 
 Evenemangskalendern 
 Nättrafik 1200 besök/dygn på halsingland.se  
 Ägs av näringen själva och har varit vår fungerande 

funktion över tid 

 Organisatorisk avsändare av varumärket Hälsingland, och 
varumärket är viktigt för oss 

 Knyter ihop olika intressen inom Hälsingland, vilket 
kompletterar övriga organisationer 

 Erbjuder en bokningsbarhet för kunden, dock med 
reservation för att det behöver finnas olika ingångar till 
bokning under olika säsonger (halsingland.se upplevs 
viktigare under sommar, vilket gör det olika viktigt för 
olika verksamheter under olika säsonger) 

 Kompetens kring bokning/systemet 
 Viktigt att arbeta med varumärket hälsingland (dock 

resonemang kring hur stärkt det är gentemot kund, intern 
identitet och stolthet är de överens om) 
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Nordanstig Ovanåker Söderhamn 

 Bokningar 
 Marknadsföring 
 Sammanför oss i möten och evenemang 
 Har en organisation som är vår 
 Varumärket hälsningland, som vi vill bevara 
 Gemensam arbetet i hälsingland, vi lokalt som skött 

innehållet på halsingland.se  
 Erfarenheter och teknik i HT (vi kan vinna tid om denna 

kompetens tas tillvara i det nya) 
 Tydligt arbetat med varumärket hälsingland 
  

 En bra samlingsorganisation för näringen (nätverk, 
organisation, kunskap) 

 Bra namn, och driver varumärket Hälsingland 
 En samlad röst från näringen 
 Gemenskap inom Hälsingland 
 Vissa kommuner inom landskapet har inget annat att 

komma med varumärkesmässigt, vilket gör det viktigt att 
fortsätta.  

 Kompetens runt citybreak och bokning samt en välbesökt 
hemsida 

 HT är bra på operativa frågor – bokning etc. Har ej funnits 
möjlighet att driva de större frågorna.  

 Plattformen viktig. Ej HT:s fel att brister/svårigheter finns 
kring användning i citybreak.  

  

 Allt – MF, bokningssystem, utbildning, kontakt med andra 
aktörer inom Hälsingland, nätverk, konkret hjälp med 
utveckling.  

 Konkret hjälp i gemensam marknadsföring. (ej möjligt att 
driva gemensamt utan dem, ex. Barnens Hälsingland) 

 Hälsingland är ett starkt varumärke, och HT är avsändare 
av det idag.  

 Samordnarroll 
 Bokningssystem 
 Inspirationsdag, ex. En värdefull dag.  
 Måste fortsätta jobba med Hälsingland, kommunerna 

räcker inte som destination 
 En förstärkning av varumärket Hälsingland 
 Bär och stärker varumärket 
 Nätverkande över hela landskapet. 
 Bokningsbarhet (om än lite ojämnt) 
 Samlar det som är förknippat med Hälsingland 
 Har tillfört mycket under många år 
 Tillgängligheten på webben, hög aktivitet och verksamhet.  
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Om HT idag – ej enligt förväntan 
Bollnäs Hudiksvall Ljusdal 

 
 Skulle vilja utveckla aktörerna mer 
 Systemen behöver kopplas ihop bättre 
 Osäker finansiering, bygger på offentliga medel och 

medlemsavgifter. Skapar osäkerhet, ingen stabilitet.  
 Vissa skavanker i bokningssystem och teknik 
 Pågår regional process, där har vi inte lyckats närka oss 

varandra, det har inte skett naturligt 
 Att kompetensen inte används övergripande (i regionen) 
 Projektform hela tiden, blir kortsiktigt. Kraften läggs på 

att hitta finansiering.  
 Mål och utvärdering behövs tydligare 
 Samarbetet kan drivas ännu mer 
 Fungerar systemet nu? 
 Vi behöver tala om vad som finns, in i systemet 
 Vi vill ha det de gjorde tidigare de senaste åren har det 

varit systemfokus 
 De behöver ha resurser för at jobba med utveckling – 

mobilisera nätverket Hälsingland.  
 Tyvärr läggs fokus på det som går att finansiera 
 Svårt att stå sig gentemot ex. booking.com, men vill gärna 

att bokningarna kommer från HT – de syns inte 
tillräckligt.  

 De behöver arbetsro och slippa finanseringsfokus 
 Mer fokus på kundlojalitet. 
 HT når inte ut till den stora marknaden –  
 

 HT har inte levt upp till ambitionen att kommunernas 
finansiella bidrag skulle minska med tiden. Eftersom 
linjen att de skulle ”stå på egna ben” drevs tydligt från HT 
är det den förväntan som har skapats offentligt, vilket varit 
uppe till diskussion i Hälsingerådet ett flertal gånger. 

 HT har nu svårighet att söka pengar med en nya regionala 
modellen, gör att finansieringsmöjligheterna minskat 
väsentligt. 

 För mycket fokus på ”drakar”/de stora företagen, vi små 
försvinner i marknadsföringen 

 Internationell bearbetning 
 Lokalt nätverkande och utveckling 
 Halsingland.se = skyltfönster, men får inte bokningarna. 

Finns fortfarande en förväntan att det är här gästerna ”ska” 
boka 

 Brister i bokningsfuntionen kring att man måste betala i 
förskott vid bokning i citybreak (gästperspektivet) 

 Otydlighet i rollfördelningen mellan HT och lokala 
organisationer 

 Olika grad av engagemang och konkret input från de 
lokala turistbyråerna kring att bygga upp utbudet på siten 
– ger ojämnt utbud mellan kommunerna. Utökad 
publiceringsrätt krävs för att komma vidare  

 Aktivt arbetet med reviews behövs, viktigare och viktigare 
för att få bokningar 

 Arbetet med sociala media var bra tidigare, nu knappt 
något arbete med det (personal med den uppgiften är ej 
kvar) 

 Behövs mer action kring bokningsfunktionerna 
 Saknas transparens, vet ej vad man gör och har fokus på 
 Obalans i företagens insats idag, i finansieringen (orättvist 

 För stort fokus på vem som äger vilket bonussystem 
generellt, all energi går åt till det. Det är en teknisk 
lösning, vem som helst kan äga den 

 Otydligt om de uppfyller förväntningarna eftersom det är 
otydligt vad de skall tillföra, och otydlig roll- och 
ansvarsfördelning mellan olika aktörer 

 Vad är deras roll?  
 Tidigare var det mer fokus på att driva varumärket och 

synas, nu mest fokus på digital tillgänglighet (vilket nog 
var rätt 2009, men inte 2015) 

 Evenemangskalendern bra, men allt finns inte med. 
Fungerar inte med att allt läggs in. HT behöver lägga mer 
fokus på att lägga in, fungerar inte lokalt 

 Begränsningar i bokningssystemet, trots att man jobbat 
med det länge så behöver man support ofta.  
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mellan stora och små) 
 Mer pengar behövs för att kunna göra mer marknadsföring 
 Fanns en förväntan från kommunerna att HT skulle bli ”ett 

självspelande piano” 
 

Nordanstig  Ovanåker Söderhamn 
 Känns för långt bort, större lokal prägel behövs och 

närmare stöd behövs. HT har ett lokalt fokus bollnäs. 
 Vi har ej fått påverka vad de kommunala pengarna skall 

användas till (ej fått gehör i vår ambition att påverka) 
 Otydlig ansvarsfördelning kring det tekniska/siten 
 Olika i olika kommuner hur utbudet visats 
 Jobbar inte med icke-kommerisella reseanledningar, leder, 

kultur etc (som också är viktigt) 

 Ej en bra samlingsorganisation för kommunerna. Ska ta 
tillvara Hälsingland och driva det för alla kommunerna 
som ett paraply. Höga förväntningar, men fungerar inte 
idag. ( Ex: Järvsö går sin egen väg, och Glada Hudik AB 
mfl. )Paraplyt behövs dock. 

 Måste fokusera på upplevelserna i Hälsingland, sy ihop 
dessa för att öka utbudet. Kräver dock resurser.  

 HT ”får inte” – är styvmoderligt behandlat. Gör att de inte 
kommer vidare till produktutveckling och sälj, vilket är 
vad de vill.  

 Har inte resurser till det sälj som behövs 
 Behöver arbeta aktivt med att bygga upplevelser i 

bokningssystemet, nu är det bara boende som ligger där.  
 

 Kapacitet och resurser räcker inte, de sliter på bra men 
skulle kunna göra mer om de var fler. 

 Spretigt uppdrag och verksamhet 
 De som ej ser sig som Hälsinge-specifika känner sig inte 

som en del 
 Finansieringsmodellen – beroende av bidrag, bär sig inte 

själva 
 Svårt att ha förväntningar när det är så otydligt i roll- och 

ansvarsfördelning samt i själva uppdraget 
 I viss projektverksamhet styrt till de mogna och stora, där 

många inte fått plats. 
 HT har alltid varit ifrågasatt från politiken. Har funnits en 

förväntan att de ska bli självfinansierande, något som 
också HT själva har hävdat. Har lett till misstro och 
missnöje.  
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Olika scenarios framåt 
 Bollnäs Hudiksvall Ljusdal 

O
m

 processen 

Deltagarna konstaterar att de inte ser behov av en lokal 
nivå idag och att HT tillhandahåller de frågor som ligger 
lokalt enligt exitmodellen 
Givet detta arbetar grupperna parallellt med samma 
scenario, vilket visas som ett sammanfogat utfall nedan 

De två mötena i Hudiksvall gav olika utfall: 
 De offentliga gav ett samlat intryck av ett framtida 

scenarios 
 Det öppna medlemsmötet gav intrycket av att många 

olika scenarios är möjliga. Flera av grupperna i detta 
möte arbetade parallellt med flera scenarios. 

Gruppen i Ljusdal hade stort fokus på att tala om 
processen kring exitmodellen och vilka behov som den 
skall lösa 
Givet detta lades fokus på uppgifter som skall lösas i 
systemet som helhet i mötet, vilket fick konsekvensen att 
man inte talade om flera olika scenarios framåt 
Istället landade gruppen i vad som är viktigt framåt, enligt 
nedan 

Olika 
scenario
s 

HT som DMO med ansvar för de blåfrågorna enligt 
exitmodellen (DMO) för åtminstone Ovanåker och 
Bollnäs samt eventuellt Ljusdal och övriga kommuner 
som vill.  
 
 Finansiering via medlemsintäkter, provisioner 

försäljning, strukturfondsmedel och ev. kommunal 
finansiering. Kommunerna måste ta ett aktivt 
finanseringsansvar för HT, via tjänsteköp.  (Fanns 
förväntan att detta inte skulle behövas över tid, men 
behövs i ett omtag).  

 Tjänsteköp, samt att kunna gå in med resurser i 
form av TB-personal.  

 Organisering: Näringen själva äger. De kommunala 
verksamheterna med besökscentrum, turistbyrå etc. 
behöver vara del i detta på något sätt.  

 Kompetens: samordna det som finns, annars blir det 
krig. Den regionala planen inbegriper att 
tillhandahålla kompetensutveckling i DMO 

 Arbetsformer. OM HT blir DMO måste vi också gå 
in i ett regionalt arbete och ta en aktiv ägarroll i det 
regionala bolaget. Bara så kan vi styra och påverka 
samt ta del av resurserna.  

 Förordar också att TB i respektive kommun läggs 
in i HT i framtiden. Modellen kräver lokal närvaro i 
respektve kommun. 

Mötet med Hudiksvalls kommun (organisationen) gav 
följande svar:  
DMOerna behöver fundera på och påverka hur 
”paraplyorganisationen” skall se ut 
 Det naturliga hade varit om HT blivit det nya 

bolaget, men det har inte fungerat mellan HT och 
Regionen (blev bara tjafs). Annars mycket naturligt 
att HTs upparbetade lösningar kring 
bokningsplattform etc plockats upp regionalt och att 
samordna resurserna och samverkan kring dessa i 
länet. Hälsingland räcker inte heller till gentemot ex 
internationell marknad. 

 
Vi har valt att sammanfatta utfallet av dialogen i de olika 
scanrios som togs upp. Givet att flera av grupperna 
arbetade med flera scanarios ger det inte en bild av 
huruvida en majoritet prioriterade något scenario högre 
eller inte. 
 
Scenario Arbetsgrupp/nätverk Hälsingland 
 
 Finansieras av lokala DMOer (arbetskraft el 

finansiering i kontanta medel) 
 Arbetsgrupp bestående av personer från de lokala 

destinationerna (DMO-personal eller entreprenörer) 

Gruppens övergripande reflektioner: 
 Vad vill företagen vara en del i? Destination Järvsö 

och Hälsingland 
 Utvecklingsprojekt skall drivas lokalt, ej regionalt 
 Det som ligger på reg bolag skall ej ligga där, snarare 

det som ligger i Region Gävleborg-bubblan 
 Hälsinglandsnivån är viktig, i utvalda frågor. Lokalt 

är för litet och regionalt är för stort. 
 
Gruppen konstaterade att följande frågor vinner på att 
drivas på ”Hälsinglandsnivån”: 
 Driva, bygga och marknadsföra varumärket 

hälsingland (kan ev ligga regionalt också) 
 Kommunikation med Hälsingland som avsändare 
 Aktuell och uppdaterad information för Hälsingland 
 Stöd och utveckling av de små aktörerna inom 

näringen kräver delaktighet från det offentliga, och 
ger de små samhörighet i större sammanhang än det 
lokala 

 Samordning av tematiska aktiviteter, t ex barnens 
hälsingland och fiske 

 Samordning av Hälsingekommunerna 
 Driva affär till destinationer och företag 
 Uppdatering av (jämnare kvalitet behövs) 
 Stötta och hjälpa de lokala destinationerna i deras 
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Gruppen konstaterade att de är väldigt överens, och att 
det är en samlad bild att HT ska finnas kvar och helst bli 
DMO för Bollnäs/Ovanåker och ev. några till. 
 
Gruppen konstaterar också vikten av att hitta HT:s roll i 
Exitmodellen, annars är risken att både Bollnäs och HT 
hamnar utanför finansieringsströmmarna.  
 

 Kompetens ”nerifrån” 
 Kontaktytor ”neråt” näring DMO:s med andra 

arbetsgrupper mot slutkund genom halsingland.se  
 
Scenario: HT in i VHG AB 
 HT ek för flyttas in som en del i VHG AB. Med 

befintlig personal, kompetens, webplats mm 
 Finansieras av serviceavg från DMOs (EN 

avgift/entreprenör är viktigt) 
 
Scenario: HT en egen organisation 
 Uppgift att marknadsföra och driva web 
 Central paketering med Hälsinglands fokus 
 Finansiering – direktanslutna medlemmar och 

DMOer  
 säljer tjänster till DMO  
 två alternativa lösningar: 

o HT som DMO 
o HT som tema 

 
Scenario: HT ek för blir den övergripande 
marknadsförings och säljorganisation i länet, under 
nytt namn. 
 Fokus på internationell marknadsföring i samverkan 

med Visit Sweden, samt utvecklingsarbete för 
exportmognad 

 Produktutveckling, enenemangskalendern, lokalt 
nätverk och uppdatering site sköts i DMO, men 
kompetens kan köpas från nya HT. 

 Finansiering: tillväxtmedel, projektmedel, 
serviceavgifter 

 Organisering: ekonomisk förening ägd av näringen 
och kommunerna i regionen 

 Kompetens: IT, sälj, marknadsföring, 
lokalkännedom, internationella kontakter 

arbete – starta destinationer där det finns behov 
 Omvärldsanalys och fortbildning som görs lokalt 

men kan finnas nytta att göra i större sammanhang, 
ex. värdskapsutbildning, forskning osv 

 Insamling av utvecklingsmedel som fördelas ner till 
lokal nivå 

 Tillgänglighet på landskapsnivå, kartor, skyltar, 
siktröjning osv. (behöver göras av någon, kan göras 
på alla nivåer) 

 Broschyrmaterial tematiskt, ex barnens hälsingland 
(behöver göras av någon, kan göras på alla nivåer) 

 Nätverkande landskapsnivå (tillhörighet/identitet) 
 Kompetenshöjande åtgärder där det finns behov av 

att träffa/nätverka företag i hela hälsingland 
 
Gruppen konstaterat att dessa frågor skulle kunna drivas 
av HT, i en vidareutvecklad form. En förutsättning är 
dock en långsiktig finansiering. Om HT, i 
vidareutvecklad form. Hitta långsiktig finansiering, 
använda resurser optimalt. 
 
Gruppen resonerar om vilka frågor som eventuellt skulle 
ligga bättre på en regional nivå, och landar i att stöttande 
och förutsättningsskapande frågor (det som ligger på 
Region Gävleborg i exitmodellen) bör hanteras regionalt, 
samt eventuellt exportfrågan (som ingen annan aktör 
klarar själv). 
 
Nedanstående frågor tas också upp som viktiga framåt:: 
 Bokningssystem: support och hjälp lokalt eller högre 

upp. Bra?  
 Ägande av bokningssystem (man ska kunna boka på 

halsingland.se, men det är ointressant vem som äger 
systemet). Måste gå att jobba med olika 
lösningar/bokningsfunktioner parallellt. 

 Finansiering; ska företagen betala till  
Frågeställningar:  
 lokal DMO och gå med automatiskt i Hälsingland 

evenemangskalendern? 
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 Arbetsformer: kontakt med andra regioner, 
samverkan med DMO/kommuner i regionen, 
samarbete med visit sweden. 

 Arbeta för Hällbarhet, integration och jämställdhet. 
Därför bra med ek för där alla delägare har lika stor 
mölighet att påverka. 

 Arbeta fram en tydlig turismstrategi 
 Alternativ: Ägande genom DMOer för befintliga 

medlemmar (kräver att HT ”släpper ner” 
medlemmarna lokalt.  

 
Scenario: Tematisk destination 
 Marknadsföringsstrategier 
 Organiserade i förening (ideell eller ek för 
 Ägare: DMOerna och/eller kommunerna 
 En anställd som placerd i befintlig 

DMO/organisation 
 Finansiering 
 Äga frågan – vem? 
 Via kommuner direkt eller indirekt 
 
Scenario: HT kvar i övergången till att exitmodellen 
fungerar 
 På väg in i exit. Tar tid. HT behöver åtminstone bestå 

i övergångsperioden till att det nya fungerar. 
 
OBS: 2020 kommer regionindelningen att ändras, 
Hälsingland blir storkommun, regionen mittsverige. Detta 
skapar nya förutsättningar och marknadslösningar. Gör 
Hälsingland ännu viktigare. 
 

 Ska det heta ”Hälsingland” Turism? 
 Hur kan lokal DMO vara attraktivt för alla företag? 

Destination Järvsö ej för alla idag. 
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 Nordanstig Ovanåker Söderhamn 

O
m

 processen 

Gruppen tog i ett första steg fram flera scenarios 
De två första scenarierna nedan prioriterades högre än 
övriga 

Gruppen i Ovanåker arbetar med två scenarios framåt, 
varav det första nedan är betydligt mer i fokus än det 
andra. 
Av de 7 deltagarna var bara en medlem i HT. Medlemmen 
var mer positiv och villig att hitta en lösning där HT kan 
finnas kvar i systemet, men fick inte så mycket gehör för 
sina åsikter bland de andra deltagarna. 
 

I Söderhamn arbetade två parallella grupper med samma 
scenario. Grupperna hittade dock lite olika innehåll i 
scenarierna, vilket gör att vi presenterar dem separat 
nedan: 

Olika 
scenarios 

Lyfta in verksamheten i VHG AB (högst prio av flest) 
 Lyfta in alla kompetens inkl personal 

(säkerställa tt den finns kvar och ej tappa 
engagemang) 

 Ja och fort och bästa lösningen 
 Medlemsskapet blir då i DMO 
 Lokal känsla viktig 
 Ev i kombination med Hälsingland som tema 

 
Scenario: ”Hälsingland” som tema (i 
marknadskommunikation) 

 Inget ansvar för org HT 
 Varumärket tas om hand och finansieras i ny 

struktur (VHG) 
 Föreingen kan leva kvar, ex som jungfrukusten, 

det är deras beslut. Behöver dock ha tydligt 
syfte. 

 Kompetensen kan söka jobb i nya org; DMO 
och VHG 

 Delat kommunansvar (ej ekonomiskt) för 
innehåll och uppdatering 

 
Scenario: HT blir DMO för Bollnäs/Ovanåker 

 Ej ett beslut för oss, upp till dem. 
 Vi godkänner dock ej att de har ensamrätt på 

varumärket hälsingland 
 

Scenario: HT blir DMO Hälsingland, för dem som vill 
(åtminstone Ovanåker och Bollnäs). 
 Tydligare uppdrag från dessa kommuner. 
 på samma sätt som Visit Gävle är det för övriga 

Gästrikland.  
 Förslagvis fortsätter HT att vara en 

medlemsorganisation, och kommunerna köper tjänster 
enligt en tydligare specifikation. 

 En möjlighet är att Ovanåker skapar en egen DMO 
Hälsingland, i samarbete med Bollnäs. 

 
Hälsinglandsspecifka frågor är bland annat:  
 produkt- och affärsutveckling 
 paketering och stöd i att lägga upp produkter och göra 

dem bokningsbara 
 
Oklar vad detta betyder för HT:s organisation idag – kan 
företag från hela Hälsingland fortsatt vara medlemmar om 
HT blir en DMO för några kommuner?  
 
Scenario:HT går in som en del av VHG AB.  
 Innehåll och kompetens ”köps loss” från 

medlemmarna, men den ekonomiska förenngen finns 
kvar.  

 Inledningsvis en Hälsingeavdelning i Visit HG AB. 
Mål att både offentliga och näring ska vara 
engagareade. I denna lyfta in Hälsingegårdar för att få 

Scenario: HT blir en ”sidekick” till destinationerna / 
DMO:erna på Hälsinglandsnivå 
 

 I ett tydligare uppdrag från kommunerna (som 
vill) kan de arbeta med nätverkande i 
Hälsingland och imagemarkandsföring av 
Hälsingland. De blir på så vis en tematisk 
paraplyorganisation för Hälsingland.  

 Teknik och webbplats finns och drivs lokalt, 
men www.halsingland.se  är en kanal mot 
marknaden 

 Visit Söderhamn paketerar och 
produktutvecklar enligt input från HT 

 En annan fördelningsnyckel av kostnaderna 
mellan kommunerna är idag krävs 

 Medlemskapsorganisationen kan då finnas kvar, 
men man kan inte kräva att företag i medlem 
både i en DMO och i HT. 

 
Scenario: HT blir DMO Hälsingland (likt Gävle är 
DMO Gästrikland) 
 

 VHG AB: teknisk plattform, utbildning, kontakt 
med Visit Sweden, försäljning 

 DMO Hälsingland: samlar kommunernas 
DMO:er i Hälsinglandoch driver 
länsgemensamma frågor.  
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Scenario: Fortsätta som det är till DMOerna fungerar 
(detta upplevs som viktigt oavsett långsiktig lösning) 

ett större perspektiv.  
 Regional nivå bör ta över licenser och plattform för 

citybreak (även om lokal kompetens kommer att 
behövas för att stötta företag) samt internationell 
marknadsföring.  
 

Gruppen konstaterar att de egentligen vill vi ha det som det 
är, med HT som övergripande aktör. De konstaterar dock 
att HT:s kompetens och verksamhet är det viktigaste, samt 
den fortsatta driften av varumärket Hälsingland. 
Egentligen kan det ”drivas” var som helst, givet att både 
offenliga och näring är engagerade och har förtroende för 
den som gör det.   
 
 

o Driver hälsingland.se, varumärket 
Hälsingland, Hälsingegårdar och andra 
nätverk 

o Nationell marknadsföring och 
försäljning.  

 DMO för varje kommun: har en strategi för 
egen utveckling, marknadsföing kommunala 
händelser/aktiviteter.  

 

 


