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Bakgrund 
Inledning 
Denna rapport dokumenterar förstudien för Hälsingland Turism som Graffman AB 
genomfört under våren 2015. Region Gävleborg som finansiär i förstudien har tagit 
del av utfallet och kommenterar i den avslutande delen hur förstudiens utfall kommer 
att finnas med som ett ingångsvärde inför det fortsatta utvecklingsarbetet framåt. 
Förstudien har också delfinansierats av Hälsinglands kommuner.  

Uppdraget 
Vårt uppdrag har varit att svara på det syfte som beskrivs i offertförfrågan från 
Hälsingland Turism (HT): att utreda hur Hälsingland Turism i framtiden kan eller 
inte kan ingå som en del i den beslutade strukturmodellen för regionens 
besöksnäring, den sk exitmodellen. 
 
En förutsättning i vårt arbete i förstudien har varit att inte begränsa oss till att utreda 
Hälsingland Turism som ”organisation”, utan att vi kunnat undersöka olika scenarios 
givet Hälsingland Turisms verksamhet. Givet detta har vi tagit utgångspunkt i nuläget 
utifrån två aspekter:  
 

 De behov HT tillgodoser och den nytta man tillför samt hur denna nytta bäst 
skapas framåt (med utgångspunkt i både nuläge och den planerade 
”exitmodellen”).  

 De sex kommunernas relation till och realisering av exitmodellen, vilket har 
byggt på att vi också gett en kort information om vad exitmodellen är och vad 
den omfattar (ex roll och uppgiftsfördelning). 

 
Med utgångspunkt i detta nuläge har sedan respondenterna getts möjlighet att arbeta 
igenom både ett inifrånperspektiv – vad HT skulle kunna tillföra också framåt – och 
ett utifrånperspektiv – vilka uppgifter man upplever ej löses inom ramen för 
exitmodellen. Dessa reflektioner har sedan legat till grund för gruppernas potentiella 
scenarios för HT framåt, inom ramen för exitmodellen. Avslutningsvis ger också vi 
på Graffman AB vår analys och våra rekommendationer kring utfallet i dialogmötena. 
 
I denna rapport är förstudien sammanställd till ett beslutsunderlag för Hälsingland 
Turisms styrelse. Givet utfallet av förstudien är det sedan upp till Hälsingland 
Turisms styrelse att ta ställning till huruvida deras målsättning i projektet - att arbetet 
utmynnar i en större och mer genomgripande projektansökan kring utveckling av 
Hälsingland Turism, eller inte. Den målsättningen har inte funnits med i Graffman 
AB:s uppdrag. 
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Om processen 
Förstudien har omfattat följande delar, vilka beskrivs mer ingående nedan: 
 

 Dialogmöten kommunerna (genomfördes mellan den 26 mars och 21 april 
2015). 

 Styrelsemöte (den 5 maj 2015) 
 
HT:s styrelses arbetsutskott har varit vår dialogpart i uppdraget. Utöver mötena ovan 
har vi haft löpande möten med arbetsutskottet för uppstart, uppföljning, dialog och 
planering i uppdraget.  

Dialogmöten  
Vi har genomfört 7 dialogmöten, ett per kommun i Hälsingland (förutom i Hudiksvall 
där vi genomförde två för att få med en kritisk massa respondenter från både näring 
och offentlighet). Inbjudna till mötena har varit HT:s medlemmar och kommunala 
företrädare från de 6 kommunerna. Totalt har 89 personer deltagit i mötena, cirka 2/3 
medlemmar och 1/3 kommunala tjänstemän och politiker. Dialogmötena 
genomfördes under 3h/möte, och hade nedanstående upplägg:  
 

• Uppstartsdialog – HT idag 
• Kort inflygning – Om exitmodellen, inkl lokal avstämning – var står vi idag 

lokalt kopplat till modellen? 
• Dialog 1 – Behov och möjligheter avseende uppgift och ansvar framåt 
• Dialog 2 – Konsekvensanalys: vad innebär era åsikter för HT framåt i termer 

av: 
• Roll 
• Finansiering 
• Organisering 
• Kompetens 
• Arbetsformer och kontaktytor mot andra aktörer 

• Dialog 3 – Summering 
 
Under dialogmötena har vi tydliggjort att de ingångsvärden som vi samlar in inte kan 
eller ska betraktas som den kommunala organisationens eller någon annan aktörs 
officiella ståndpunkt i organisationsfrågan.  

Styrelsemöte HT där också Region Gävleborg deltog 
Utöver dialogmötena har ett styrelsemöte för Hälsingland Turism genomförts den 5/5 
där vi la fram resultatet av dialogmötena samt vår analys så här långt. På 
styrelsemötet deltog också Regionråd Eva Tjernström. Syftet med detta styrelsemöte 
var att styrelsen samt finansiären skulle ges möjlighet att ta del av och kommentera 
utfallet. I analysavsnittet kommer vi att referera till denna återkoppling. Samma dag 
presenterades utfallet av förstudien samt styrelsemötet för medlemmarna som deltog i 
stämman.  
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Beskrivning av exitmodellen i dialogmötena 
I dialogmötena har vi gett deltagarna en övergripande dragning av exitmodellen. Vi 
har tagit utgångspunkt i ”Nu kör vi-projektets slutrapport, vilken beskriver tre 
huvudsakliga målbilder eller syften med exitmodellen: 
 

• Strategisk ambition – Stärka exporten genom att ta ett tydligt avstamp i den 
nationella strategin,  

• Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika systemnivåerna 
• Långsiktigt hållbar finansiering 

 
Vi har också visat nedanstående bild av exitmodellen för att kunna ta utgångspunkt i 
de uppgifter som beskrivs till vänster i bild. 
 

 
Exitmodellen. Från ”Slutrapport Nu kör vi 20141231” 

Extra utfall dialog 
Inom ramen för de dialogmöten som vi genomfört kan vi konstatera att det funnits ett 
stort behov av att samtala kring organisering framåt på flera olika systemnivåer, både 
lokalt, inom Hälsingland och inom regionen som helhet. Detta gör att vi till viss del 
fått ta del av information som  inte strikt kan kopplas till syftet, exempelvis vad 
deltagarna tycker om exitmodellen och den process som bedrivits i modellens 
framväxt, förankring och realisering. I den mån detta utfall hjälper oss att analysera 
utfallet inom ramen för syftet presenteras det i rapporten. Alla dokumenterade åsikter 
från dialogmötena finns dock med i bilagan.  
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Disposition och begrepp i rapporten 
Vi använder HT för Hälsingland Turism och VHG AB för Visit Hälsingland 
Gästrikland AB i rapporten. DMO är ett begrepp som används i exitmodellen, och 
står för Destination Management Organisation. DMO är organisationsformen på 
lokal nivå i exitmodellens fördelning av roller och ansvar i systemet.  
 
Förstudiens utfall visas i denna rapport i följande delar:  

 Empiri 1: Nuläge 
 Empiri 2: Framtid 
 Analys och Graffman AB:s förslag 
 Bilaga: dokumentation från dialogmötena.  
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Empiri del 1 – Utgångspunkt 
Respektive kommun och exitmodellen 
De sex kommunerna har alla olika nulägen och framtidsplaner i relation till 
realiseringen av exitmodellen. Några har till fullo gått in i modellen, medan andra 
menar att de inte blivit tillfrågade huruvida denna modell behövs eller inte, alternativt 
ser andra lösningar som mer skulle bygga på verkliga behov. Flertalet verkar dock 
hålla med om att det finns samordningsvinster kring att driva de uppgifter som finns 
beskrivna i exitmodellen tillsammans. Man är dock inte helt överens om vilka 
uppgifter som bäst drivs på regional nivå. Flertalet beskriver också att de inser att det 
är exitmodellen som gäller nu avseende bland annat de finansiella strömmarna från 
Region Gävleborg, även om man mer eller mindre utgår ifrån detta som ett faktum i 
arbetet under mötena. 
 
Generellt kan vi konstatera att respondenterna känner en större tillhörighet till 
Hälsingland än till regionen, både som varumärke och samverkansområde. Vi kan 
också konstatera att det finns en större vana av att driva frågor gemensamt inom 
landskapet än regionen. Flertalet av respondenterna menar att Hälsingland som 
varumärke och utvecklingsområde behöver finnas med också då exitmodellen råder, 
även om man inte riktigt ser hur det finns med i beskrivningen idag. 
 
I bilaga 1 finns utfallet av respektive dialogmöte dokumenterat. Vi vill dock 
understryka att detta är just utfallet av dialogen i mötena som är dokumenterat, inte 
ett officiellt ställningstagande för respektive kommun. Vi konstaterar att enligt 
mötena fördelar sig de sex kommunerna enligt nedan avseende nuläge och 
framtidsplaner avseende realiseringen av exitmodellen: 
 
Kommun Lokal DMO idag Ägande i VHG AB Varumärket 

Hälsingland viktigt 
framåt 

Bollnäs Nej Nej Ja 
Hudiksvall Ja Ja Ja 
Ljusdal Definitionsfråga. Ja 

i form av 
Destination Järvsö  

Nej Ja 

Nordanstig Ja  Ja Ja 
Ovanåker Nej Nej Ja 
Söderhamn Ambition att starta 

upp DMO 
Nej Ja 

 
Destination Järvsö hanterar de uppgifter som beskrivs för lokal nivå i exitmodellen, 
men organisationen är inte delägare i VHG AB.  
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HT idag – värden och utvecklingspotential 
Övergripande kan vi konstatera att HT:s verksamhet framställs som värdefull, men att 
det också finns saker som respondenterna upplever behöver vidareutvecklas om 
verksamheten skall finnas kvar. Alla åsikter om HT från de olika dialogmötena finns 
med i bilaga 1.  
 
De värden som framför allt framhålls är: 
 

 Att man arbetar med varumärket Hälsingland 
 Tematisk samverkan över hela Hälsingland 
 Bokningsbarhet och kompetens samt support inom ramen för 

www.halsingland.se  
 Marknadsföring 
 Nätverkande för näringen 
 Att det är näringen som äger HT och det engagemang det skapar 
 10 års investeringar i form av upparbetade kontakter, relationer och lärdomar 

inom marknadsföring etc 
 
De saker som tas upp där HT inte har levt upp till förväntningarna är 
sammanfattningsvis: 
 

 Uppdraget har varit otydligt, vilket gör att det är svårt att svara på huruvida 
HT levt upp till förväntningarna eller inte 

 HT upplevs ha haft en svag dialog med medlemmar och finansiärer avseende 
verksamhet och inriktning 

 HT har inte hittat sin relation till eller roll inom exitmodellen, vilket fått 
konsekvensen att det känns som ”man måste välja antingen eller” 

 För smalt fokus i verksamheten, där all energi lagts på den digitala 
tillgängligheten  

 
Respondenterna uttrycker att de har en förståelse för att verksamheten har förändrats 
över tid, med utgångspunkt i att budgeten för verksamheten ändrats över tid. Man 
uttrycker dock en kritik kring den kortsiktighet detta ger i verksamheten, vilket också 
får konsekvensen att man inte hinner göra så mycket som respondenterna egentligen 
skulle önska, både avseende exempelvis marknadsföring och nätverkande.  
 
Generellt så kan vi också konstatera att de allra flesta uttrycker ett behov av att HT 
och Exitmodellen fungerar tillsammans framåt, och att det inte är ett alternativ att det 
fortsätter som det är nu – med parallella spår.  
 
I bilaga X finns utfallet av respektive dialogmöte dokumenterat, där ni också kan se 
utfallet mer i detalj.  
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HT och exitmodellen 
I förstudien har vi inte ställt HT och Exitmodellen mot varandra. Trots detta så kan vi 
konstatera att det finns ett stort behov hos respondenterna att göra just det: att tala om 
huruvida exitmodellen utesluter HT eller inte, huruvida det redan är ”kört för HT” 
och denna förstudie är ”ett spel för galleriet” eller inte. För några av respondenterna 
känns förstudiens syfte redan överspelat, då man valt exitmodellen och krasst 
konstaterar att HT inte finns med som den är ritad idag. Många konstaterar också att 
det nu är Exitmodellen som gäller och att en fortsatt finansiering för HT framåt 
bygger på att man finns med som en del i denna modell.  
 
Vi kan också konstatera att det är många av respondenterna som hade förväntningar 
på att HT naturligt skulle vara en del i exitmodellen, i form av antingen att HT skulle 
bli det regionala bolaget eller åtminstone en del i den. Flera uttrycker att de inte 
förstår varför det inte blev så, medan andra beskriver olika anledningar till att det inte 
blev så. Alla dessa respondenter är dock överens om att det behöver bli tydligt hur HT 
ska eller inte ska finnas med som en aktör framåt, både för att ge HT:s verksamhet 
arbetsro och alla dess intressenter en tydlighet vilken aktör som skall driva vilken 
fråga framåt. Man menar att ”dragkampen” mellan HT och Region Gävleborg samt 
om medlemmar och finansiering framåt behöver komma till en lösning.  
 
Det är dock flera av de respondenter som valt att ansluta sig till exitmodellen som 
menar att det vore fel att lägga ner HT nu, givet att de lokala DMO:erna och det 
regionala bolaget ännu inte har en fungerande verksamhet. Man ser därmed HT som 
en viktig aktör i övergångsperioden. Man menar också att HT:s verksamhet, värden 
och relationer behöver tas tillvara också framåt. 

Regionen kontra landskapet 
Flera av respondenterna konstaterar att det saknas kompetens att samverka inom 
regionen, och att Hälsingland är ett naturligare samverkansområde givet hur man 
arbetat tidigare. Trots att man kan konstatera att det också varit otydligt hur man skall 
arbeta med Hälsingland gemensamt så här långt, så är det ändå en verksamhet som 
finns och pågår i form av HT:s verksamhet. Givet att besöksnäringen är ett prioriterat 
område både regionalt och lokalt, ställer det också krav på att hitta en organisering 
framåt som skapar synergieffekter och långsiktighet. Huruvida exitmodellen är rätt 
för att lyckas med detta har respondenterna olika åsikter om. När det kommer till de 
uppgifter som exitmodellen fördelar är det färre som har en direkt åsikt huruvida det 
är rätt fördelat eller inte. Ljusdalsrespondenterna utmärker sig här, och menar att den 
regionala nivån bör ha en stödjande funktion till DMO:erna och eventuellt på export, 
men att marknadsföring och sälj skall ligga lokalt. Även här ser man dock en vinst 
med att samverka kring Hälsingland som varumärke. Som kontrast kan Ovanåker 
nämnas, där man inte ser en vinst i ”platsmarknadsföringen” som ligger på DMO utan 
hellre vill lägga fokus på Hälsingland som varumärke och utvalda teman inom ramen 
för det (istället för lokal platsmarknadsföring).  
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Fokus framåt 
Oavsett hur man ser på exitmodellen och HT är det dock många som är överens om 
att det har varit för mycket fokus på organisering i det arbete som pågår med 
exitmodellen, vilket tagit tid och energi från det viktiga arbetet med marknadsföring 
och produktutveckling. Den allmänna känslan som beskrivs är ”kör på nu”, givet att 
man inte vill tappa fart i den fortsatta utvecklingen. Flera konstaterar också att man 
inte får blanda ihop varumärket Hälsingland och organisationen HT, där varumärket 
beskrivs kunna drivas av den organisation som gör det bäst framåt (vilket kan ändras 
över tid). 

Finansiering 
Det är endast ett fåtal av respondenterna som uttrycker ett ställningstagande kopplat 
till en potentiell framtida finansiering. De som valt att arbeta med lokala DMO:er är 
tydligare med att det är oklart hur mycket man kommer att orka med 
finansieringsmässigt framåt på Hälsinglandsnivå, då vi valt att bilda lokalt bolag nu. 
Några uttrycker att bedömningen är att det blir svårt att lägga finansiering både lokalt 
och på HT, medan andra bedömer att det är den lokala DMO:n som skall fatta beslut 
om vilka tjänser som man vill köpa av ett framtida HT. Alla är dock överens om att 
det inte går att betala för samma saker på två ställen, varken som kommunal 
organisation eller näringsidkare.  
 
Man är också överens om att det är finansieringsmöjligheterna som kommer att vara 
avgörande för en eventuell framtida verksamhet för HT. Här menar man – särskillt 
från offentligt håll – att den förväntan som funnits att den offentliga insatsen skall 
minska med tiden gjort det svårare och svårare för HT att motivera sin verksamhet. 
Samtidigt menar andra att samma utmaning kommer att finnas kvar inom ramen för 
exitmodellen, där förväntningarna kring ambitionen kring modellen som långsiktigt 
hållbar avseende finansiering behöver vara realistisk. Man konstaterar därmed att det 
finns viktiga erfarenheter också kring detta givet de 10 år HT funnits, och att dessa 
lärdomar behöver tas tillvara i uppbyggnaden av finansieringen inom ramen för 
exitmodellen. Vi kan också konstatera att det finns respondenter som tycker att 
finansieringsfrågan kommer att lösa sig, givet att det finns en tydlig nytta med de 
olika parter som skall driva besöksnäringens utveckling framåt. 

Reflektioner Graffman AB 
Sammanfattningsvis konstaterar vi följande: 
 

 Deltagarna i dialogmötena har ofta en svag kunskap om både exitmodellen 
och HT:s verksamhet och förutsättningar. En fortsatt dialog om HT:s roll och 
framtid kommer att kräva en informationsinsats hos medlemmar och andra 
intressenter.  

 
 Förtroendet för HT som organisation varierar mellan de olika kommunerna, 

och är starkast ju närmare Bollnäs och organisationens kontor vi är på 
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mötena. I motsvarande grad är förtroendet för och delaktigheten i 
exitmodellen stigande ju längre man kommer från Bollnäs.  
 

 Hos de flesta offentliga respondenter finns en tydlig förståelse för att 
exitmodellen gäller givet det beslut som är fattat, och att man annars kommer 
att hamna utanför de finansiella strömmarna. 

 
 Många av deltagarna i dialogmötena har ett starkt behov av att prata om 

historien och beskriva orsakerna till det låsta nuläge man upplever. Det finns 
flera olika bilder av historen – vem som hindrat vad i utvecklingen mellan 
HT och exitmodellen, samt vad det är som splittrat. Oavsett vem som gjort 
vad kommer dessa bilder att påverka den fortsatta processen, då förtroendet 
för både exitmodellen (och därigenom för Region Gävleborg) och HT är 
skadat utifrån de konflikter som upplevs pågå. 
 

 En del av historieskrivningen handlar om var exitmodellen egentligen 
kommer ifrån, och hur den tagits fram och beslutats. Det finns olika 
upplevelser huruvida exitmodellen kommer ”ovanifrån” – i betydelsen från 
tjänstemän på Region Gävleborg, eller om den tagits fram i en dialogprocess 
med aktörerna. Majoriteten har en klar uppfattning om att exitmodellen 
kommer ovanifrån, vilket leder till reflexmässigt motstånd och polarisering. 

 
 Dialogen på de lokala mötena visar också att aktörerna i respektive kommun 

inte är speciellt samstämmiga och sampratade. Även hos de som nu håller på 
att bygga upp en DMO saknas gemensamma bilder av hur det lokala arbetet 
och organisationen ska fungera i praktiken. 
 

 Vi ser också att många gärna vill hålla fast vid både en lokal DMO och HT, 
samtidigt som man konstaterar att det inte kommer att vara fungera med 
finansiering till båda.  
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Empiri del 2 – Framtid 
Viktiga frågor för respondenterna gemensamt  
Vi har i mötena haft ett uppgiftsfokus, och låtit aktörerna identifiera de uppgifter som 
inte upplevs hanteras inom ramen för exitmodellen. Det finns en stor samstämmighet 
i åsikterna från de sex mötena. Respondenterna ger också uttryck för att det finns 
frågor där lokalt är för litet, men regionen är för stor. Man beskriver ett behov av en 
Hälsinglandsnivå både internt och gentemot marknaden. De frågor man tar upp är: 
 

 Varumärket Hälsingland 
 www.halsingland.se  
 Samla Hälsinglands utbud tematiskt, exempelvis Barnens Hälsingland, 

Hälsingegårdar 
 

Trots att någon ifrågasätter varumärkets dragningskraft för gästerna (åtminstone 
internationellt) ser flertalet Hälsingland som ett starkt sammanhållande område som 
de som bor och verkar där värdesätter. Det upplevs också finnas en tradition av att 
samverka inom Hälsingland, inom en rad olika frågor, samt en besvikelse sen tidigare 
på att Hälsingland tenderar att behandlas ”sämre” än Gävle med omnejd i regionala 
sammanhang. Utifrån detta brister enligt respondenterna tilliten till regionala 
lösningar. Några beskriver också att Hälsingland som landskap är mer bestående än 
regionen givet de planer på storregionener som finns. Men det finns också 
respondenter som framhåller att det nu är exitmodellen som gäller, vilket innebär att 
det är den strukturen man ska arbeta efter. Detta gör dock inte att man värdesätter 
varumärket Hälsingland lägre, utan det behöver fortfarande finnas med gentemot 
marknaden. 
 

Respondenterna menar också att erfarenheter, lärdomar, relationer och verksamhet 
inom ramen för HT:s 10 aktiva år behöver tas tillvara, och vidareutvecklas i en ny 
form. Också engagemanget hos HT:s medlemmar behöver tas tillvara, där näringen 
på ett tydligt sätt tog initiativet till verksamheten då den bildades.  
 

Övergripande så ger respondenterna beskrivningen av att det behöver 
vara”sluttjafsat” nu, och att HT och Region Gävleborg behöver hitta en lösning 
tillsammans för att ta tillvara det arbete som är gjort redan. Flertalet uttrycker att det 
är ett exempel på tekniska lösningar och kompetens som borde komma hela regionen 
till del och därigenom läggas i nya VHG AB. Andra menar att HT gör arbetet med 
bokningsplattformen bra, och att det därför bör ligga kvar där. Alla är dock överens 
om att det har varit för mycket fokus på den digitala tillgängligheten de senaste åren, 
vilket fått konsekvensen att annat viktigt arbete fått stå tillbaka. 
 

Några framhåller också att det behöver bli en politisk enighet både regionalt och 
lokalt framåt i frågan om besöksnäringens utveckling och organisering, för att 
förutsättningarna för att lyckas i arbetet skall finnas. Där några menar att ”det redan 
är kört” för HT, och att denna förstudie bara är ett spel för galleriet, medan andra 
konstaterar att beslutet om denna förstudie borde ha fattats för flera år sedan för att 
underlätta för hur HT skall förhålla sig till exitmodellen nu och framåt.  
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Olika scenarios framåt 
I respektive möte har respondenterna haft möjlighet att rita upp sina idéer kring HT:s 
potentiella framtida roller inom ramen för exitmodellen. Arbetet har byggt vidare på 
de viktiga frågor som konstaterades ovan.  
 
Detta scenarioarbete har skett på olika sätt i de olika mötena. I delar av dem har 
gruppen som helhet valt att lägga fram ett gemensamt scenario som man skissat på 
tillsammans, i andra har flera olika grupper arbetat med flera olika scenarios 
parallellt. Även om det förekommit ett stort antal scenariobeskrivningar inom mötena, 
så finns det också likheter i beskrivningarna. Utfallet möte för möte finns beskrivet i 
bilaga 1, där ni också kan läsa mer om respektive scenario. 
 
De scenarier för HT inom ramen för exitmodellen som framkommit är 
sammanfattningsvis (utan inbördes ordning): 
 

1. HT blir VGH AB/den regionala aktören 
2. HT blir en del i VHG AB 
3. HT blir DMO för kommuner som inte har någon 
4. HT blir DMO för hela Hälsingland (ev. samlar de lokala DMO:erna) 
5. HT finns kvar som egen organisation och agerar ”sidekick” till DMO:erna 

utifrån uppdrag  
6. HT drivs vidare som nätverk/tematisk destination/tema inom ramen för 

exitmodellen 
7. HT finns endast kvar i en övergångsperiod till exitmodellen fungerar 

 
 
Givet syftet för förstudien har deltagarna ritat systemet och HT:s roll och 
kontaktytor i systemet. Gula cirklar med röd tex ovan visar HT:s olika möjliga roller.  
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Scenarierna är mer eller mindre detaljerat beskrivna av respondenterna, och det finns 
exempel på scenarios som vid en första anblick är ganska lika, men som i de fortsatta 
dialogerna på mötena formats på olika sätt.  
 
Inom ramen för mötet har vi gett grupperna uppgiften att undersöka vilka 
konsekvenserna blir för HT givet det scenario de föreslagit, med fokus på HT:s nya 
uppdragsbeskrivning i form av: 
 

 Roll 
 Finansiering 
 Organisering 
 Kompetens  
 Arbetsformer och kontaktytor med andra aktörer 

 
Flera av respondenterna har uttryckt att detta har varit svårt, delvis för att man som 
deltagare tyckt olika. Vi kan dock konstatera att kunskapen om exempelvis dagens 
finansiering generellt är låg, vilket förstårat denna uppgift. Andra har arbetat igenom 
frågeställningarna och tagit fram förslag kopplat till alla punkterna, på en relativt 
övergripande nivå. 

Reflektioner Graffman AB 
I resonemangen kring en potentiell framtida roll att fylla för HT kan vi konstatera 
följande: 
 

 Till viss del uppfattar vi att respondenterna blandar ihop organisation och 
varumärke i resonemangen. En del ser det som en omöjlighet att 
”Hälsinglandsperspektivet” skulle kunna drivas en en annan form än det görs 
nu, exempelvis som en del i den regionala verksamheten eller av någon av de 
lokala DMO:erna på uppdrag av alla Hälsinglands kommuner. Andra är mer 
öppna för den typen av lösning. Vi konstaterar framför allt att det finns en 
ovana av att arbeta på det sättet. 
 

 Vid sidan om att ta fram förslag på HT:s roll i systemet enligt exitmodellen 
diskuterar många deltagare HT:s roll gentemot marknaden och kunderna. Ska 
HT vara turistbyrå? Ska HT driva försäljning gentemot de lokala DMOerna 
eller vidareutveckla sitt eget sälj? Skall produktutveckling drivas lokalt eller 
inom Hälsingland som helhet? Och skall företagen vara medlemmar både 
lokalt och i ett framtida HT? Respondenterna sätter därigenom fingret på de 
frågor som man till viss del konkurrerar om idag, vilket bygger på att 
verksamheterna mellan de olika systemnivåerna inte är synkroniserade och 
säkerställer synergier gemensamt. I en framtid där både lokala DMO:er och 
en ”Hälsinglandsnivå” är aktuell behöver dessa frågor redas ut. Samma 
förhållande gäller inom ramen för den lokala och regionala nivån inom ramen 
för exitmodellen, där också de ”lokala” lösningarna kan komma att se olika 
ut.  
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 Respondenterna tar sig ofta friheten att ”rita om” exitmodellen trots att detta 

inte är uppgiften. Ofta med fokus på att en ”Hälsinglandsnivå” tillkommer. 
Trots att i princip alla möten tar upp att finansieringsfrågan är en utmaning 
framåt, och att det inte är säkert att vi kan finansiera organisationer på olika 
nivåer i systemet, lägger man hellre till än tar bort i modellen.  
 

 Respondenterna är överens om att det ”inte kan fortsätt som det är” och 
uttrycker vikten av att inte köra ”parallella spår” framåt, vilket exitmodellen 
och HT upplevs vara. Givet att exitmodellen är det beslut som ligger menar 
flertalet att exitmodellen och HT behöver ingå i samma spår framåt, annars 
har inte HT en framtid. Några av respondenterna polariserar mellan dessa 
olika upplevda ”spår”, men påtagligt många framhåller att man istället vill ha 
fokus på att hitta en lösning.  
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Analys och förslag Graffman AB 
Inledning 
I detta avslutande kapitel kommer vi att, givet datainsamlingen och konsulternas 
erfarenheter av organisering i turistiska system, ge vårt svar på utredningens syfte och 
övergripande frågeställning – Att utreda hur Hälsingland Turism i framtiden kan eller 
inte kan ingå som en del i den beslutade strukturmodellen för regionens 
besöksnäring, den sk exitmodellen. Syftet i undersökningen är uttalat strukturellt – att 
undersöka huruvida HT kan eller inte kan finnas med i en politiskt beslutad 
strukturmodell. I vår analys och vårt förslag framåt kommer vi dock att lägga till en 
kulturell och processmässig dimension, med utgångspunkt i att också dessa 
dimensioner påverkar HT:s potentiella roll och verksamhet framåt. 

Analysens olika delar 
Vi kommer att dela upp analysdelen i några olika avsnitt, som alla belyser olika 
aspekter av ett möjligt framtida HT. Inledningsvis gör vi en validering av de olika 
scenarios som respondenterna föreslår för HT och stämmer av dessa mot 
exitmodellen som strukturell modell. Denna strukturella del av vårt förslag utmynnar 
i ett syntes av de scenarios som tagits fram i dialogmötena.  
 
I den andra delen av vårt förslag ger vi våra ingångsvärden till hur processen framåt 
bör se ut för att kunna realisera en lösning där Region Gävleborgs samlade kapacitet 
och kompetens – inklusive Hälsingland Turisms – nyttjas för att stärka regionens 
attraktions- och konkurrenskraft. Här lyfter vi också upp de kulturella och 
processmässiga dimensionerna av systemet och utvecklingsarbetet, som kommer att 
vara avgörande för framgång i den framtida processen.  

Utgångspunkt empiri - Respondenternas scenarios 
Med från dialogmötena med medlemmar och kommunala företrädare har vi, ett antal 
möjliga scenarios för Hälsingland Turisms framtida roll. I strukturdelen av analysen 
kommer vi att, med utgångspunkt i exitmodellens struktur, se över vilka av dessa 
möjliga positioner i systemet som kan sägas vara i linje med exitmodellen och vilka 
som inte är det. Hela listan på respondenternas scenarios visas nedan: 
 

1. HT blir VGH AB/den regionala aktören 
2. HT blir en del i VHG AB 
3. HT blir DMO för kommuner som inte har någon 
4. HT blir DMO för hela Hälsingland (ev. samlar de lokala DMO:erna) 
5. HT finns kvar som egen organisation och agerar ”sidekick” till 

DMO:erna utifrån uppdrag  
6. HT drivs vidare som nätverk/tematisk destination/tema inom ramen för 

exitmodellen 
7. HT finns endast kvar i en övergångsperiod till exitmodellen fungerar 
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Vår grundsyn på strukturfrågorna  
Vårt angreppsätt för att se över respondenternas scenarios har bestått av nedanstående 
punkter som vår grundsyn för aktörer i samverkande system:  
 

 Varje organisation måste tillföra ett mervärde i systemet. 
 Mervärdet består i förmågan att hantera uppgifter som har ett värde för 

aktörerna och som inte hanteras av någon annan aktör… 
 ….på ett sätt som fungerar strukturellt och processmässigt gentemot övriga 

aktörer – att ha en tydlig roll. 
 Verksamheten behöver också ha en långsiktighet, både finansiellt och 

kompetensmässigt. 
 
I fallet med HT finns en tydlig tidsram med i angreppssättet – det finns ingen klar 
finansiering vid sidan om medlemsintäkterna efter 2015. Vi ser HT:s förmåga att 
tillföra ett mervärde som enda sättet att skapa finansiering för organisationen efter 
årsskiftet. Det gör att lösningar och scenarios som kan vara möjliga på längre sikt inte 
löser organisationens utmaningar på kort sikt, vilket vi tar hänsyn till i analysen. 

Våra antaganden utifrån empirin 
Vi vill börja vår analys med att göra några antaganden utifrån empirin för HT framåt, 
där vi tar utgångspunkt i det repondenterna framhållit som viktigt framåt: 
 

 Om HT som organisation skall finnas kvar behöver den agera inom ramen 
för exitmodellen, och hitta en roll som beskrivs i modellen. 

 Om HT som organisation skall komplettera övriga aktörer i exitmodellen 
(vilket kan tolkas som ett tillägg till exitmodellen som den beskrivs idag) 
behöver man säkerställa att man har en tydlig roll- och 
uppdragsbeskrivning samt långsiktig finansiering som ytterligare stärker 
samverkansgraden och därigenom resultatmöjligheten gemensamt. 

 Om HT:s värden och verksamhet skall gå över i en ny form behöver 
medlemmarnas fortsatta engagemang och en bibehållen kompetens 
säkerställas. 

 ”Hälsingland som tema” är centralt oavsett scenario. Det ryms också inom 
alla scenarios som tagits fram, oavsett om man ser HT inom ramen för 
exitmodellen eller inte. 
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Struktur – analys av möjliga scenarios för HT inom 
ramen för exitmodellen 
Med utgångspunkt i exitmodellens strukturella beskrivning ser vi tre olika möjliga 
scenarios, som vi plockat från listan ovan: 
 

 HT blir en del av VHG AB 
 HT som en DMO för en eller flera kommuner  
 HT som en tematisk tjänsteleverantör till kommuner/DMO:er, medlemmar 

och andra aktörer. 

Möjligt scenario inom exitmodellen – HT blir en del av VHG AB 
Detta scenario som vi väljer att ta med oss från dialogmötena handlar om vikten av att 
utnyttja den kompetens, resurser och strukturkapital som byggts upp under 10 år i det 
nya systemet. Många av de respondenter som explicit inte ser någon roll för 
organisationen HT lägger stor vikt vid att allt det som byggts upp ändå kommer 
systemet och aktörerna till godo inom ramen för exitmodellen.  
 
Om scenariet HTs verksamhet och värden skall lyftas in i VHG AB behöver man titta 
vidare på vad det betyder i praktiken. I detta scenario är respondenterna relativt 
övergripande i sina beskrivningar, vad man i praktiken menar med ”verksamhet och 
värden”. Vår känsla är att flertalet ser detta som ett sätt att hitta en lösning på de 
”parallella spår” som pågår, snarare än att man ser hur detta faktiskt skall gå till i 
praktiken. Många beskriver bokningssystemet som den mest uppenbara frågan där 
man idag kör parallella processer helt i onödan, där man ser att det finns stora fördelar 
om alltihop samlades regionalt. Avseende verksamheten med Hälsingland som 
varumärke och tema verkar respondenterna mer osäkra huruvida det skulle drivas på 
ett bra sätt på en högre organisatorisk nivå än Hälsingland, men rent tekniskt ser man 
inga problem med att ”om det nu är exitmodellen som gäller, varför inte driva frågan 
där istället”.  
 
Givet syftet med förstudien är det ett gränsfall om detta scenario ligger inom ramen 
för exitmodellen och dess verksamhet. Vi väljer att tolka direktiven som att ”…ha en 
roll…” kan innebära att även kompetens och resurser kan finnas med i tillämpningen 
av exitmodellen, inte bara organisationen. Det finns som vi kan se det inga hinder i 
exitmodellen för att HT:s nuvarande verksamhet, personal, strukturella tillgångar och 
kompetens blir en byggsten i VHG AB. Detta innebär dock att HT som organisation 
inte finns kvar i nuvarande form. 
 
Hur scenariot skulle kunna realiseras är svårt att ge en processbeskrivning för, då 
VHG AB inte är fullt ut formaliserat ännu och inte har någon verksamhet eller 
ägardirektiv. Vi kan konstatera att detta i första skedet är en ägarfråga för VHG AB 
och en medlemsfråga för HT. Det är också en fråga för HT:s nuvarade personal, HT:s 
kompetens och erfarenheter är i hög utsträckning personberoende och kan inte 
avyttras som immateriella tillgånger mellan organisationerna – kompetensen följer 
personalen dit den väljer att gå.  
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Möjligt scenario inom exitmodellen – HT som DMO för en eller flera kommuner 
Ett av de förslag som vi upplever stämmer med utredningens syfte och därmed 
fungerar i exitmodellens struktur är att HT tar rollen som DMO för en eller flera av 
kommunerna i Hälsingland.  
 
Både Ovanåker och Bollnäs konstaterade i sittande möte att detta är en möjligt 
framtida lösning, och är öppna för att undersöka huruvida fler kommuner i så fall vill 
ingå i denna lösning. I dialogmötena i dessa kommuner lyfter de också in möjligheten 
att Söderhamn och / eller Ljusdal skulle vara intresserade av en sådan lösning. Vi kan 
dock konstatera att detta inte är ett scenario som lyfts upp av respondenterna i 
dialogmötena i Söderhamn eller Ljusdal på samma sätt. 
 
För att scenariot ska vara gångbart i exitmodellen måste HT i så fall gå in på samma 
premisser som övriga DMO:er i regionen. Organisationen måste bli en aktiv delägare 
i VHG AB och lösa samtliga de lokala uppgifter i Bollnäs och Ovanåker som 
exitmodellen stipulerar. Eftersom dessa uppgifter i dag saknar ägare och organisation 
skulle också HT genom detta lösa en utmaning på vägen fram till en fungerande 
tillämpning av exitmodell.  
 
Vad skulle detta scenario då innebära för konsekvenser för HT, de inblandade 
kommunerna och för medlemmarna?  
 

 Formell roll och påverkansmöjlighet. HT får i detta scenario en formell roll 
i systemet – och bidrar till en tydliggjort roll- och ansvarsfördelning för 
systemet som helhet. Den viktigaste konsekvensen är att HT ”är med” i 
exitmodellens struktur, i informationsflöden, beslutsfattande och 
finanseringsbeslut. Organisationen får en möjlighet att delta och att påverka 
besluten framåt, i kraft av sitt delägarskap i VHG AB.  

 
 Organisationsform. Det finns inga juridiska hinder för en ekonomisk 

förening att vara delägare i ett aktiebolag. Vi kan inte heller se att 
exitmodellen stipulerar något om DMO-organisationernas organisationsform. 
Organisationsformen kan därmed bestå. På sikt kan styrningen av det 
gemensamt ägda aktiebolaget VHG AB dock upplevas som svår om en av 
delägarna måste avvakta stämmobeslut medan övriga har enklare interna 
beslutsvägar.  

 
 De kommunala organisationernas roll och kontaktyta gentemot HT. Som 

vi tolkar exitmodellen kan vi inte utläsa att de kommunala organisationerna i 
Ovanåker och Bollnäs behöver ha ett ägar- eller medlemskapsförhållande till 
”sin” DMO för att exitmodellen ska fungera. Däremot måste de kommunala 
organisationerna tydliggöra att HT är ”deras” DMO och ta ett finansiellt 
ansvar för att organisationen kan uppfylla de stipulerade DMO-uppgifterna i 
de två kommunerna. Detta bör göras med ett tjänsteköpsavtal som sträcker 
sig över en längre tidsperiod för att ge organisationens arbetsro. En möjlighet 
är att arbeta med en ”Bas ” och en tilläggsdel, där kommunerna kan välja att 
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lägga in även uppgifter som idag hanteras av kommunala tjänstemän i HT:s 
uppdrag. Turistbyrådriften är en av dessa uppgifter.  
 

 Medlemsbas. HT har idag medlemmar i samtliga Hälsingekommuner, även 
om anslutningsgraden varierar tämligen mycket mellan kommunerna. Även 
om inte exitmodellen explicit motsätter sig att ett företag i en kommun är 
medlem i en annan kommuns DMO kommer den breda anslutningen 
sannolikt på sikt att bli ett problem för relationer och funktionalitet i 
systemet. Fortsätter HT att ha och värva medlemmar i andra kommuner 
hamnar man i en konkurrenssituation med andra DMO:er som givetvis söker 
engagemang från sina lokala aktörer – både finansiellt och emotionellt.  

 
Frågan är komplex, då medlemsbasen och engagemanget i Hälsingland är en 
av organisationens stora tillgångar i nuläget. Väljer organisationen denna väg 
måste medlemsfrågan diskuteras i föreningen. En möjlig väg är att öppna för 
olika former av medlemskap, beroende på om man även får DMO-service (i 
Bollnäs och Ovanåker) eller om man är stödmedlem och endast ingår i utvald 
verksamhet.  
 

 Namn och uppdrag. En av DMO-uppgifterna enligt exitmodellen är att 
marknadsföra den egna destinationen. En fråga för HT som DMO blir 
givetvis vad organisationen ska heta, och vilka varumärken den ska arbeta 
med. Kan man ”ta” Hälsingland som begrepp och arbeta med det för alla som 
vill ingå, och kan en DMO för Bollnäs och Ovanåker (och eventuellt andra 
kommuner som vill) heta Hälsingland Turism?  

Möjligt scenario inom exitmodellen – HT som en tematisk tjänsteleverantör  
Ytterligare ett scenario som vi upplever ligger i linje med utredningens syfte och 
exitmodellens strukturella beskrivning är HT som ett renodlat tematiskt nätverk, som 
ligger vid sidan av den strukturell modell med ägarförhållanden mellan DMO:er och 
VHG AB. Idag finns redan sådana nätverk upptagna i exitmodellen i form av 
exempelvis Hälsingegårdar, Jungfrukusten etc.  
 
Vår tolkning av exitmodellen är att dessa teman har en roll som marknadskanaler 
eller marknadsfönster för nischade och/eller intressedrivna målgrupper. Det innebär 
en möjlighet för HT att hålla i de uppgifter som merparten av intressenterna tycker är 
viktiga, och som enligt deras uppfattning inte har en tydlig ägare i exitmodellen – i 
form av varumärket Hälsingland och samlandet av det hälsingska utbudet tematiskt.  
 
Även för detta scnario är det relevant att se över konsekvenserna för organisationen 
HT och för dess intressenter.  
 

 Ett smalare uppdrag än idag. För att det tematiska scenariot ska fungera 
inom ramen för exitmodellen måste HT exempelvis släppa ägandet av den 
tekniska plattformen och det direkta utbudet till DMO:er och VHG AB. 
Istället är uppgiften att vårda och stärka varumärket Hälsingland, och att på 
www.halsingland.se samla ett tematiserat utbud som bygger på och stärker 
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kärnan i varumärket Hälsingland. Komponenterna i detta utbud görs sedan 
bokningsbart i det övriga systemet.  
 

 Uppdraget och finansiering måste komma från någon. HT som 
medlemsorganisation för aktörer som vill finnas under varumärket 
Hälsingland bör inte utgöra något problem, då även de övriga teman som 
lyfts som exempel i exitmodellen är medlemsorganisationer. Dock finns inga 
möjligheter att driva verksamheten enbart med medlemsintäkterna på den 
nivå som de ligger på idag. Vår tolkning av exitmodellen och den ambition 
som finns är att det inte kommer att vara möjligt för HT att få 
projektfinansiering ”vid sidan om” exitmodellen i någon form. Ett uppdrag 
måste komma från det nu tydliggjorda systemet för besöksnäringen (DMO:er 
och Visit Hälsingland Gästrikland AB) eller som ett direkt tjänsteköp från 
kommunerna. Alltså måste någon aktör i systemet vilja köpa tjänsten att 
vårda och synliggöra varumärket och tematiskt kommunicera Hälsingland av 
HT. Vi ser två olika potentiella uppdragsgivare i nuläget: 
 

o Hälsinglands kommuner / Hälsingerådet / DMO:erna. Att arbeta 
med varumärket Hälsingland är en fråga av vikt för samtliga sex 
hälsingekommuner, något de offenliga representanterna är mycket 
tydliga med i dialogmötena. Det är också en fråga som har en större 
betydelse än enbart för turistnäringen, då en positiv bild av 
Hälsingland är viktigt även för inflyttning, investeringar och 
etableringar. Om HT väljer att utforska detta scenario bör dialogen 
föras med de kommunala organisationerna i Hälsingland, eventuellt 
via Hälsingerådet. Noteras bör dock att denna lösning, för att kunna 
sägas vara den del av exitmodellen, också bygger på att alla 
kommuner tillhör en DMO. En förutsättning är alltså att respektive 
kommun vill och har möjlighet att finansiera både en DMO och 
varumärket Hälsingland som två olika poster. Alternativt att 
DMO:erna i förlängningen gemensamt upplever att de vill anlita HT 
att driva den frågan för dem gemensamt och lägger delar av sin 
finansiering på HT:s verksamhet 
 

o Visit Hälsingland Gästrikland AB. Det turistiska systemet i 
Gävleborg ska struktureras enligt exitmodellen i en process fram till 
2020. Vilka kontaktytor och ansvar som VHG AB ska ha i relation 
till de tematiska nätverk som finns och som lyfts upp som viktiga 
marknadsfönster är inte tydligt i beskrivningen av exitmodellen i 
nuläget. Ett möjligt strategiskt vägval för VHG AB är att samverka 
mad andra aktörer i marknadsföringen på den svenska marknaden 
tematiskt i regionen, där Hälsingland skulle kunna vara ett tema 
tillsammans med andra.  
 

o I förlängningen DMO:erna i Hälsingland och eventuellt 
Gästrikland. Som vi konstaterat finns det idag inte en ekonomisk 
bas i de befintliga DMO:erna för att dessa själva via uppdrag skulle 
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kunna säkerställa HT och Hälsinge-uppdraget. På sikt kan detta dock 
vara möjligt, i takt med att DMO:erna får fastare form och ekonomi. 
På längre sikt är det också möjligt att företag och DMO:er i 
Gästrikland vill ansluta sig till varumärket och det tematiska 
samarbetet gentemot vissa marknader och målgrupper. ”Barnens 
Hälsingland” är ett exempel på ett tema som skulle stärkas av en del 
av det utbud som råkar ligga på andra sidan landskapsgränsen. 
Gästerna är i allmänhet ointresserade av administrativa och historiska 
gränser och fattar beslut på andra grunder i sitt resande. 

 
Som en del av detta tematiska scenario ligger också samordningsmöjligheter mellan 
HT och den infrastruktur som byggts upp inom ramen för världsarvet Hälsingegårdar. 
I Hälsingegårdar finns besökcenter och ett strategiskt arbete med i nuläget lite oklar 
koppling till exitmodellen och lokala DMO:er. Det har inte legat inom uppdragets 
ram att undersöka dessa möjligheter i detalj, men om det tematiska spåret är av 
intresse för uppdragsgivaren bör den möjligheten att hitta synergier undersökas.  
 
Huruvida ”Hälsingland som tema/nätverk/tematisk destination” är en del i 
exitmodellen eller inte enligt dess beskrivning är till viss del en tolkningsfråga. 
Avgörande för huruvida detta scenario kan fungerar inom ramen för exitmodellen 
kommer att vara i vilken grad verksamheten drivs i samverkan med den verksamhet 
som bedrivs inom ramen för exitmodellen. Övergripande ställer detta krav på att 
denna verksamhet i praktiken är en del av den verksamhet som pågår inom ramen för 
exitmodellen, både på lokal och regional nivå, och verkligen tillför ett mervärde i en 
fungerande samverkan. Det kommer också att ställa höga krav på tydlighet kring 
HUR de olika aktörerna verkligen kompletterar varandra och arbetar gemensamt. 
Risken är annars påtaglig att känslan av ”parallella spår” kvarstår. Detta scenario kan 
också som vi ser det se olika ut rent organisatoriskt (var det har sin hemvist), vilket 
man i realiseringen av detta scenario behöver arbeta fram i dialog med övriga aktörer. 
 
Scenariet med ”Hälsingland som tema” beskrivs som ett sätt för HT:s medlemmar att 
kunna driva viktiga frågor vidare också framåt. Detta bygger dock på att man hittar en 
långsiktig finansiering och att verksamheten upplevs som kompletterande från de 
lokala DMOerna och övriga aktörer. Detta scenario kan rent praktiskt ha olika 
organisatorisk tillhörighet, både lokalt, regionalt och på Hälsinglandsnivå. I ett 
scenario där HT:s värden och verksamhet skall gå över i en ny form behöver 
medlemmarnas fortsatta engagemang och en bibehållen kompetens säkerställas.  

HT som aktör i en övergångsperiod 
7. HT finns endast kvar i en övergångsperiod till exitmodellen fungerar 
Vi kan konstatera att scenariet ”HT behöver finnas kvar i en övergångsperiod till att 
exitmodellen fungerar”, blir viktigt oavsett HT:s potentiella långsiktiga roll. Alla 
dialogmötena, inklusive de platser som har en lokal DMO, värdesätter det arbete som 
pågår inom ramen för HT. Även om vissa kommuner är tydliga med att HT känns 
väldigt ”lokalt” kopplat till Bollnäs som det bedrivs idag, vilket man ser som en 
viktig anledning till att man värdesätter lokala processer och DMO:er på dessa 
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platser. Vi vill poängtera att HT kan vara en viktig byggsten i att skapa ett fungerande 
system 2020, även om inte HT har en roll i systemet då. Ska detta vara möjligt måste 
dock en tydlig plan och avtal upprättas mellar Region Gävleborg och HT, som visar 
på hur roll, ansvar och finansiering ska se ut under den övergångsperiod som behövs 
för att HT ska kunna bidra i realiseringen och tillämpningen av en fungerande 
regional och lokal organiseringsmodell (i form av exitmodellen, i nuvarande eller 
vidareutvecklat skick).  

Scenarios som inte uppfyller exitmodellens 
strukturbeskrivning - HT som en kompletterande aktör 
Om HT som organisation skall komplettera övriga aktörer i exitmodellen (vilket kan 
tolkas som ett tillägg till exitmodellen som den beskrivs idag) behöver man 
säkerställa att man har en tydlig roll- och uppdragsbeskrivning som ytterligare stärker 
samverkansgraden och därigenom resultatmöjligheten.  
 
8. HT blir VGH AB/den regionala aktören 
Som vi konstaterat i empiridelarna fanns hos många av respondenterna en förväntan 
att HT ”var” exitmodellens lösning på den regionala nivån – att det regionala bolagets 
roll skulle tas av HT. I nuläget bedömer vi dock att detta inte är en genomför plan i 
det korta perspektivet, då bolaget Visit Hälsingland Gästrikland AB är bildat och 
redan har ett antal DMO:er som nuvarande och tänkta delägare.  
 
Att HT skulle bli den ”regionala aktören” skulle också rent teoretiskt kunna vara 
inom ramen för exitmodellen, om det hade stått deras namn i modellen. Eftersom det 
inte gör det, utan ett nytt bolag är bildat, bygger i så fall detta scenario på att 
befintliga och tänkta ägare till VHG AB tänker om och ser detta som ett bättre 
alternativ, samt att man arbetar vidare med ägar- och organisationsformen. 
 
4. HT blir DMO för hela Hälsingland (ev. samlar de lokala DMO:erna) 
Tanken om HT som DMO för Hälsingland bygger till viss del på att HT är en 
verksamhet som finns och fungerar, och dels på att Gästrikekommunerna valt den 
lösningen i form av att ansluta sig till Gävle som DMO. Några ser detta som en 
tidsfråga, men menar att detta vore bästa lösningen på sikt. Utmaningen i detta 
scenario är att i så fall måste HT hitta en bättre ”lokal” förankring i alla kommunerna, 
vilket idag till viss del brister. Det bygger också på att också de kommuner som idag 
arbetar med utvecklingen av sina lokala DMO:er ser detta som en bättre möjlighet än 
pågående arbete. 
 
Detta scenario har leverererats i några olika versioner i dialogmötena: 
 
a) Vissa ser HT som en DMO som löser DMO-nivåns uppgifter för alla 

Hälsinglands kommuner.  
b) I andra versioner av scenariot är HT en mellannivå mellan VHG AB och lokala 

DMO:er, med uppgift att driva de Hälsingeövergripande frågorna 
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Inget av dessa alternativ ser vi som genomförbara scenarios på kort sikt. Flera 
Hälsingekommuner är inne i ett eget DMO-skapande och ser inte hur detta scenario 
skulle vara möjligt – de är redan delägare, eller på väg att bli delägare, i VHG AB. 
Det finns en tydlig kraftsamling och energi kopplad till den ”nya” lokala nivån som 
skapats i form av en DMO, och inget intresse av att avhända sig uppgifterna till HT. 
Givet att exitmodellen ska vara en process fram till 2020 kan det givetvis vara så att 
hälsingekommunerna på några års sikt väljer att, som Gästrikland, fomrera sig bakom 
en organisation.   
 
Att föra in en organisatorisk mellannivå i struktumodellen för regionens arbete har 
inget stöd i exitmodellens strukturella beskrivning. Det finns inte heller några 
uppgifter som måste lösas på den nivån enligt modellen. Varje organisatorisk nivå i 
ett system måste tillföra ett mervärde för nivåerna ovanför och nedanför i systemet. 
Det är svårt att se att detta sker med respondenternas förslag. Vi upplever också att 
många inte inser de fulla konsekvenserna av att exitmodellen bygger på ägandeskap 
från den lokala nivån. Ägardirektiv och transparens i systemet blir mycket komplexa 
med ytterligare en systemnivå, speciellt bestående av en ekonomisk förening. Det 
faktum att Hälsingekommunerna har gemensamma frågor som behöver hanteras 
motiverar inte att lägga in en organisatorisk nivå till i det regionala systemet. Det är 
fullt möjligt att samverka kring denna fråga ändå på Hälsinglandsnivå, även om den 
utförs lokalt eller regionalt.  
 
Noteras bör att många av deltagarna refererar till samarbetet mellan 
Gästrikekommunerna som ett exempel på att detta scenario borde vara genomförbart. 
Vi anser inte att detta är en rikigt korrekt liknelse. Att Gästrikekommunnera 
samordnar sitt DMO-arbete och också sitt ägarskap i VHG AB i Visit Gävle är 
snarare som att Hälsinekommunerna skulle ge DMO:n i Hudiksvall i uppdrag att 
driva DMO-arbete i alla kommuner i Hälsingland. Poängen är att lösningen inte 
innebär en ytterligare systemnivå i modellen.  
 
5. HT finns kvar som egen organisation och agerar ”sidekick” till DMO:erna 

utifrån uppdrag  
Detta scenario har likheter med det tematiska nätverksscenariot ovan, i det avseendet 
att det är samma uppgifter och mervärde i form av ett hälsingeuppdrag som ska 
hanteras. Skillnaden är att det är (enbart) de lokala DMO:erna som är uppdragsgivare. 
Det finns vissa likheter även med scenariot där HT tillför en systemnivå och agerar 
för hela Hälsinglands DMO:er, dock med den väsentliga skillnaden att det inte finns 
något formell relation i termer av ägande eller medlemskap mellan DMO:er och/eller 
regional nivå.  
 
Givet att respondenterna ser Hälsingland som det naturliga samverkansområdet, och 
konstaterar möjligheter med att driva frågor gemensamt, skulle de säkerligen vinna på 
att också ha en gemensam verksamhet för de gemensamma frågorna. Denna lösning 
bygger dock på ett gemensamt uppdrag till HT, och att man hittar en fungerande 
modell för näringen att ingå och finansiera de olika verksamheterna som är effektiv 
och långsiktigt hållbar. 
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Det finns vad vi kan se egentligen inget formellt hinder för detta scenario kopplat till 
exitmodellen. Däremot finns i nuläget inte DMO:er som är etablerade och tillräckligt 
finansiellt starka beställare av HT:s tjänster för att detta scenarion skulle kunna 
finansiera organisationen. Detta är möjligtvis ett scenario på längre sikt, men även då 
förordar vi att uppdraget kommer från fler aktörer för att säkerställa långsiktighet i 
uppdrag och finansiering (både offentliga och privata).  

Syntes - Vårt förslag är en kombinationslösning 
Vi kan i vår analys av respondenternas scenarios konstatera att ingen av dem löser 
alla de behov och möjligheter respondenterna beskriver som viktiga framåt. För att 
åstadkomma en mer komplett lösning framåt för HT - där man finns med som en del i 
exitmodellen formellt, där kompetens och 10 års erfarenheter tas tillvara, 
medlemmarnas engagemang är en viktig utgångspunkt och Hälsingland som 
varumärke fortsätter att drivas, har vi valt att i vårt förslag kombinera de tre scenarier 
som vi ovan konstaterat är möjliga att driva inom ramen för exitmodellen.  
 
Vi bedömer att detta kombinationsscenarie egentligen är det enda scenario som har 
möjlighet att fungera över tid, förutsatt att inte en fortsatt dialogprocess med berörda 
aktörer i form av befintliga DMO:er ger möjlighet till en kompletterande roll som 
också finansieras över tid av DMO:erna. Vi bedömer dock att den processen kommer 
att ta tid, som HT idag inte har. 

Att ta rollen som DMO för Bollnäs och Ovanåker… 
Detta är ett mervärde som kommer från utifrån-perspektivet – vad kan vi använda HT 
med dess kompetens och upparbetade förtroende till inom ramen för exitmodellen? 
Här har DMO-rollen för två av kommunerna utkristalliserat sig. Dessa har ingen 
DMO och inte heller någon process för att skapa en DMO i nuläget. Konsekvenserna 
för HT i organisatoriskt perspektiv redogörs för ovan.  
 
Det som är intressant med detta scenario ut ett systemperspektiv är att HT på detta 
sätt kan bidra till att realisera exitmodellen, samtidigt som de får en formell roll i 
systemet och en möjlighet att påverka. Exitmodellen bygger på en fungerande lokal 
nivå med DMO:er som är delägare i det gemensamma VHG AB, och HT kan fylla en 
av luckorna i systemet så här långt. Det handlar inte om att genom konstgjord 
andning hålla liv i organisationen, utan istället anpassa och vidareutveckla 
verksamheten givet fattade beslut avseende förutsättningar och finansiering. För 
medlemmar, styrelse och personal är det dock viktigt att man – om man väljer att gå 
vidare med detta scenario, accepterar detta faktum fullt ut. Nu går man in i 
exitmodellen, vilket innebär förändringar i många perspektiv. Först och främst 
innebär det ett ansvar att agera för att genom tillämpning få modellen att fungera, 
samt att hålla sig inom ramen för det uppdrag man har. 
 
Ur ett HT-perspektiv ger DMO-rollen en formell plats i exitmodellen och i det system 
som nu formas fram till 2020. Det är en process som väntar, och genom att ta en aktiv 
och formell roll finns organisationen med i de beslutsfattande och finansiella 
systemen.  
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…samtidigt som HT söker stöd för Hälsingeuppdraget… 
Detta är det mervärde som merparten av deltagarna i undersökningen ser som viktigt, 
och som många vill att HT ska fortsätta att skapa. Ser man på regionen som 
affärsdrivande system så finns det dock inget som säger att det måste finnas en 
specifik organisation utanför exitmodellen som driver dessa frågor. Är de viktiga för 
aktörerna så kan de drivas inom VHG AB eller av Hälsinglands DMO:er och aktörer i 
samverkan (där en utvald aktör är utförare). En turistisk region är alltid en heterogen 
samling av teman, varumärken, reseanledningar och produkter. Det är inte möjligt att 
skapa eller vidmakthåll en organisation för att driva vart och ett av dessa.  
 
I det korta persektivet finns det tydliga fördelar med att låta HT driva 
varumärkesarbetet och den tematiska samlingen under varumärket Hälsingland. 
Organisationen har kompetens och kännedom om aktörer och erbjudande, och man 
har förtroende från systemet i detta arbete. Detta arbete skulle också kunna 
formaliseras i uppdragsform, från kommunerna/DMO:erna och/eller VHG AB, samt 
finansieras på samma sätt. Fördelen med detta är att uppdraget kring denna fråga 
tydliggörs för HT, samt att man förhoppningsvis kan få arbeta mer långsiktigt med 
frågan än man gör idag. En förutsättning för detta uppdrag är dock att inte HT 
uppfattas konkurrera med övriga DMO:er om finansiering och medlemmarnas 
engagmang.  

…och driver övriga frågor i samverkan med VHG AB 
Genom att kliva in i exitmodellen som DMO och aktiv delägare i VHG AB så följer 
att HT tillsammans med andra DMO:er har en nytta av att driva alla frågor så 
effektivt som möjligt inom ramen för det gemensamma bolaget. I detta scenario 
skulle det ske en naturlig förflyttning av frågor och lösningar som idag ligger inom 
ramen för HT:s verksamhet, som ett resultat av den täta samverkan som skulle behöva 
tillämpas mellan HT som DMO och VHG AB. Här krävs en fördjupad analys för att 
svara på frågan vilka frågor och uppgifter som bäst läggs över direkt, och om det 
finns frågor/lösningar/kompetenser som man av olika skäl vinner på att vänta med att 
lägga över till det gemensamma bolaget. Vi kan dock konstatera att många av 
respondenterna i dialogmötena menar att den tekniska plattformen för distribution är 
en sådan, mot bakgrund av att man vill att dessa två nuvarande initiativ inte upplevs 
hänga ihop till fullo.  
  
Om detta kombinationsscenario skulle realiseras skulle också andra mer övergripande 
frågor kunna drivas i uppdragsform av de olika DMO:erna, i den mån det är 
Hälsinglandsspecifika frågor. Alternativt att någon av DMO:erna har en 
spetskompetens som också övriga aktörer har nytta av att nyttja. 
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Vårt förslag på processens vidare gång 
Viktiga frågor framåt 
ETOUR (European tourism research institute) har vid flera tillfällen undersökt 
destinationsorganisationer i olika perspektiv. (Se bland annat ”Organisering av 
turismen” , Per Grängsjö 2005). På en övergripande nivå visar dessa undersökningar 
att organisationsformen och huvudmannaskapet för den turistiska organisationen har 
en liten och underordnad betydelse för organisatorisk framgång. Istället pekas ett 
antal andra faktorer ut som gemensamma för de destinationsorganisationer som 
lyckas skapa affärer och tillväxt på destinationen.  
 

 Gemensamma mål och strategier. I ett komplext system utan makt blir 
gemensamma mål och planer avgörande för aktörernas förmåga att samverka 
och organisera sig. Det räcker inte med att det finns planer och strategier, de 
måste vara accepterade av alla aktörer.  
 

 Fungerande processer och forum för samverkan. En 
destinationsorganisation löser aldrig allting. Frågorna som påverkar turismen 
är alltid spridda på ett antal aktörer – offentliga, kommersiella och ideella. 
Framgångsrika destinationer och regioner har skapat tydliga processer för 
förankring, dialog, uppföljning och planering. 
 

 Hög grad av förtroende och delaktighet mellan aktörerna. Det finns 
också en kulturell aspekt som förenar framgångsrika destinationer. De har 
lyckats skapa en hög grad av delaktighet och förtroende mellan aktörerna. De 
enskilda företagen har accepterat att de leverererat en del av en produkt och 
är beroende av övriga producenter för att lyckas göra affärer 

 
I dialogmötena upplever vi att det finns en frustration från deltagarna att det finns 
brister inom alla punkterna ovan i systemet. Vi kan också utifrån vår förförståelse 
kring det utvecklingsarbete som bedrivs i länet avseende besöksnäringens utveckling 
konstatera att det pågår initiativ inom ramen för alla punkterna ovan, man att 
samordningen och förankringen av dessa initiativ och uppdrag till viss del återstår. 
Först när kunskapen om hur de olika delarna hänger ihop är det möjligt att agera 
tillsammans på riktigt.  

Strukturen behöver kompletteras med kulturella och processmässiga variabler.  
Ordet ”strukturmodell” i syftet är viktigt – dialogen runt exitmodellen i regionen har i 
hög utsträckning handlat om den strukturella aspekten på samverkan. Vi har ovan gett 
vårt förslag till lösning i ett strukturellt perspektiv, så som efterfrågades i förstudiens 
syfte. Kontentan av det korta sammandraget av ETOUR-rapporten ovan visar att en 
tydlig struktur bara är en byggsten i en fungerande turismregion.  
De andra delarna av ”bygget” handlar om vad vi fyller strukturen med, vilka attityder, 
värderingar och arbetsformer som kännetecknar arbetet och hur vi driver processen 
för att medvetet bygga delaktighet, samverkan och eget ansvar hos alla inblandade. I 
denna processinriktade del kommer vi att ge ingångsvärden till en framtida process 
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och belysa också de kulturella utmaningarna i systemet, vilka i kombination med det 
strukturella perspektivet kommer att vara helt avgörande för en fungerande 
samverkan framåt. Detta både för HT och för övriga aktörer i systemet. 
 
Modellen nedan visar olika delar eller dimensioner i en fungerande organisation eller 
samverkande system.  
 

 
 
 

 Struktur i ett system innefattar den formella strukturen/organiseringen och 
dess mål, strategier, ansvarsområden, beslutsrätt, system, regler, policys och 
rutiner. För att skapa en attraktiv destination eller region för besökare måste 
en mängd offentliga, kommersiella och ideella aktörer kunna samverka och 
interagera, trots att ingen formell maktstruktur finns.  
 

 Ett systems kultur är summan av de normer, attityder och värderingar som 
finns i systemet. Kulturen är, enligt vårt sett att se, grunden för ett systems 
eller en organisations existens, och ofta en nyckelfråga i ett 
förändringsarbete. En organisation i ett samverkande system kan bara få 
mandat utifrån tillit och förtroende, vilket bygger på att berörda aktörer 
involveras i utvecklingsarbetet. 

 
 Processdimensionen är det synsätt som systemet arbetar efter. Hur de olika 

verksamheterna interagerar med varandra, hur flödet av produktion och 
information ser ut samt hur beslutsfattandet går till och hur man skapar 
genomslag för tagna beslut.  
 

Den kulturella dimensionen 
Enligt det strukturella perspektivet som beskrivs ovan kan vi konstatera att 
exitmodellen beskriver ett funktionsorienterat system med tydlig roll- och 
ansvarsfördelning. Vi har också i analysen konstaterat att det finns en eller flera 
möjliga roller för HT i detta sammanhang. I ett system utan makt är det dock 
avgörande att den organisation som fått ett antal uppgifter på sitt bord också har 
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aktörernas mandat och förtroende att hantera dessa frågor. I kort och medellångt 
perspektiv blir därför mjuka värden som identitet, förtroende, kulturellt kapital och 
upparbetat nätverk viktigt för HT att ta hänsyn till – när man nu går från huruvida 
man ”kan eller inte kan..” till huruvida man ”ska eller inte ska…” skapa en framtid 
utifrån denna förstudies ingångsvärden. 
 
Vi kan konstatera att de nyckelfaktorer hos fungerande system som lyfts upp av 
ETOUR – förtroende, delaktighet och gemensamma målbilder – inte finns på plats i 
Region Gävleborg som helhet. Detta är ett faktum som kommer att försvåra varje 
organisatorisk eller strategisk lösning, oavsett hur väl anpassad den är till regionens 
behov och nuläge. Vägen till att skapa en fungerande kultur är via dialog och tydliga 
processer, vilket kommer att krävas i det fortsatta arbetet både för HT tillsammans 
med övriga aktörer. I det arbetet är ledaskapet för arbetet helt avgörande. 
 
Inom ramen för det fortsatta arbetet behöver det finnas utrymme för att fortsätta 
lyssna på aktörerna, och ha förståelse för att de kulturella aspekterna kommer att 
påverka både grad av förändringsvilja, delaktighet och identitet framåt.  
 
På en kulturell nivå så försvåras frågan om HTs framtida roll av ett grundläggande 
mänskligt synsätt – man byter ogärna ut något man har, känner till och identifierar sig 
med mot något man inte vet hur det ska fungera. Detta gäller i nuläget både de som 
”håller” på HT och de som ”håller” på exitmodellen. Även om många ser en 
förbättringspotential i den verksamhet som HT bedriver har organisationen hos 
många ett högt förtroendekapital kopplat till personerna i organisationen och till en 
historisk förmåga att åstadkomma saker. Det finns också en stark identitet kopplad till 
Hälsingland som överförs till HT och den verksamhet som bedrivs. Samtidigt har 
flera kommuner valt att gå vidare och det de just nu ser och arbetar efter är 
exitmodellen. Detta innebär att båda dessa bilder av verkligheten behöver få finnas 
med i fortsatta resonemang, utan att de polariserar relativt varandra. Det kulturella 
perspektivet tar i detta resonemang utgångspunkt i att alla berörda behöver få känna 
att de är en del av den organisatoriska lösningen framåt, oavsett vilket eller vilka 
scenarios HT driver framåt. 
 
En annan kulturell aspekt är att processen runt exitmodellen landat i ett gammalt 
mönster av misstro från Hälsingland gentemot regionala initiativ och Gävle-
centrering, vilket respondenterna beskriver pågått så länge de kan minnas. Vi har 
varken kunskap eller uppdrag att bedöma om denna misstro i denna specifika fråga är 
korrekt eller inte givet hur processen har bedrivits, och inte heller att värdera tidigare 
beslut och agerande i förhållandet mellan Region Gävleborg, Hälsingland, HT m fl. 
Vi kan dock konstatera att denna misstro just nu påverkar huruvida man vill samverka 
inom ramen för regionen eller inte, och hur villig man är att resonera med 
exitmodellen som utgångspunkt. Givet detta har HT:s roll i en framtida regional 
organisering till viss del blivit en symbolfråga, som innehåller mycket mer än vilken 
fråga som bäst drivs på vilken nivå i systemet. Sättet att hantera detta blir att skilja på 
struktur och kultur i fortsatt dialog, men att låta både och få finnas med när man 
fortsätter processen i att hitta HT:s optimala roll framåt. Om man skulle bortse från 
dessa kulturella utmaningar, är flertalet av respondenterna faktiskt relativt överens om 
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sakfrågorna, hur uppgifterna skall fördelas (med några undantag), att vi behöver 
samverka på ett effektivt sätt och att vi skulle vinna på en tydlig roll och 
ansvarsfördelning.  

Processen framåt 
Oavsett vilket scenario eller väg framåt som HT väljer att undersöka vidare kring vad 
man ”ska eller inte ska…” välja - måste en lösning bygga på en öppen, transparent 
och förtroendefull dialog med övriga aktörer i systemet. Den behöver också bygga 
vidare på den uppgiftsfördelning som både exitmodellen och HT eftersträvar, då 
tröttheten kring att ”vi ska göra på ett nytt sätt igen” är ytterst påtaglig bland 
respondenterna.  
 
Detta arbete behöver i ett första steg utröna följande frågeställningar, vilka vi kopplat 
till att i ett första steg undersöka kombinationsscenariet vi föreslår. Frågeställningarna 
nedan syftar till att få ett officiellt ställningstagande från berörda parter i frågorna: 
 

 För DMO-scenariet: Är DMO-spåret reellt för Bollnäs, Ovanåker och 
eventuellt för någon mer kommun? Vilken finansiering är möjlig inom ramen 
för detta scenario? 
 

 För Hälsinglandsuppdraget/Hälsingland som tema: Är det möjligt att få 
Hälsinglandsuppdraget? Vilka resurser / vilket värde har det för offentliga 
och kommersiella aktörer? I ett scenario där detta värderas mycket högt från 
berörda parter  är det ett alternativ att jobba för HT som DMO Hälsingland på 
längre sikt? 
 

 För HT som del i VHG AB: Vilka av HT:s värden, kompetenser och 
verksamheter skulle man kunna driva effektivare inom ramen för VHG AB? 
 

Vi ser också det som en förutsättning att stämma av utfallet av denna förundersökning 
med övriga DMO:er och Region Gävleborg, för att synkronisera HT:s framtida 
utveckling med övrigt utvecklingsarbete framåt. 
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Slutord – finns andra möjligheter för HT än de som 
analyserats?  
Denna förstudie presenterades i powerpoint-format för styrelsen och för 
medlemmarna på stämman i Orbaden den 5 maj 2015. Under dagen deltog också 
Regionråd Eva Tjernström och ett par högre tjänstemän från Region Gävleborg, för 
att ta del av utfallet i förstudien samt komma med sina ingångsvärden till den fortsatta 
processen givet detta. 

Mer tid för HT att hitta rätt 
Eva Tjernström redogjorde efter presenterat utfall för att man inom Region Gävleborg 
konstaterat att det finns behov av att ”stanna upp och lyssna in” arbetet kring 
exitmodellen, att se över denna, dess konsekvenser och möjligheter/mervärden ännu 
en gång. Eva konstaterade att förstudien gav viktiga ingångsvärden till den fortsatta 
processen, som man nu behöver ta med framåt och värdera hur dessa kan komma att 
påverka organiseringsarbetet och det fortsatta regionala utvecklingsarbetet.  
 
Bakgrunden till detta beskrev Eva som att man fått indikationer att särskilt 
Hälsinglands kommuner och näring inte känt sig hörda i processen kring 
exitmodellen, och att man nu behöver säkerställa att hänsyn tas till de eventuella 
olikheter som finns i Hälsingland och Gästrikland. Eva underströk dock att det inte 
handlar om att ”börja om” utan att gå vidare på rätt sätt framåt med utgångpunkt i det 
arbete som redan idag finns och fungerar. Eftersom Region Gävleborg vill säkerställa 
att inte HT tvingas dra några förhastade slutsatser kring sin framtid kommer man i 
samband med detta säkerställa att det finns en basfinansiering för HT i ytterligare en 
period framåt, medans nu initiera”halvhalt” i form av att denna översyn/process 
genomförs.  

Rätt roll genom dialog med övriga aktörer 
Vi ser att detta ingångsvärde från Region Gävleborg ger möjlighet att adressera 
frågan om vilken roll HT ”ska eller inte ska…” ha framåt en vidare utgångspunkt. Det 
kan säkerligen ge utrymme för att ytterligare scenarios är möjliga för HT framåt, 
givet att processen som nu initieras kommer fram till det. Flera av de scenarios som 
lyfts upp och utretts av oss kan vara möjliga för HT:s framtid har vi lagt åt sidan med 
utgångspunkt i tids- och finansieringsperspektiv med utgångspunkt i exitmodellen. 
Om Regionens översyn innebär att exitmodellen eller dess tillämpning i något 
avseende vidareutvecklas öppnar det givetvis för att andra framtida roller kan vara 
möjliga för HT, eller att HT kan ta en annan position i systemet än de som presenteras 
i vår analys.  
 
Huruvida så är fallet behöver dock den ny initierade ”halvhalten” behöva visa, i en 
fortsatt dialog mellan berörda parter. Vi vill understryka vikten av att låta denna 
process ha sin gång, och att HT finns med tillsammans med övriga berörda parter för 
att hitta en optimal form framåt – både för sig själva och övriga aktörer – med 
utgångspunkt i både näringens behov och den potential vi ser gemensamt. Både 
empiri och analys i denna förstudie kan ge viktiga ingångsvärden i denna process. 
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Ett spår framåt är allas ansvar 
Oavsett lösning för HT framåt kommer en fortsatt verksamhet att kräva en 
långsiktighet i både roll/uppdrag och finansiering som är väl synkad med övriga 
aktörer, för att säkerställa att inte intressenterna fortsätter att slitas mellan olika 
alternativ.  
 
Det regionala initiativet till en översyn av organiseringen av besöksnäringen i 
regionen innebär givet detta en möjlighet för HT, men också ett ansvar. De senaste 
årens process har kännetecknats av låsta positioner mellan aktörerna. En långsiktig 
lösning kommer att kräva att HT, så väl som alla övriga aktörer, går in i den process 
som nu intiteras med konstruktivitet och förändringsvilja.  

HT behöver vidareutvecklas – oavsett roll 
Vi vill också avslutningsvis råda HT:s styrelse att, oavsett de nya möjligheter som 
eventuellt öppnas via Region Gävleborgs nya ingångsvärden och tillfälliga 
finansiering, ta fasta på de synpunkter som kommit fram i både empiri och analys i 
denna undersökning. Det finns en förbättringspotential när det gäller uppdrag, dialog, 
långsiktighet, transparens och tydlighet både gentemot medlemmarna och gentemot 
de kommunala organisationerna som kan och bör hanteras oavsett vad Region 
Gävleborg kommer fram till i sin översyn av exitmodellen och dess process. Genom 
att hantera dessa utvecklingsmöjligheter kommer HT att stå starkare rustad för 
framtiden, oavsett vad den innebär i termer av roll och uppgift.  
 
 
 
 
Uppsala den 28 maj 2015 
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