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Syfte för arbetet… 

Ett utredningsuppdrag med syftet:  

”Att utreda hur Hälsingland Turism i 

framtiden kan eller inte kan ingå som en 

del i den beslutade strukturmodellen för 

regionens besöksnäring, den sk ”Exit 

modellen”. 
 

 
 



Vad har vi gjort?  

• Datainsamling genom 7 dialogmöten, ett per 

kommun i Hälsingland (ett extra i Hudiksvall) 

• Inbjudna: medlemmar och kommunala 

företrädare 

• Totalt har 89 personer deltagit i mötena 

• Varför möten? För att göra en framåtblickande 

utredning krävs resonemang och dialog snarare 

än enkäter.  

 

 

 
 



Upplägg för dialogmötena 

• Uppstartsdialog – HT idag 

• Kort inflygning – Exit-modellen 

• Avstämning – var står vi idag lokalt kopplat till modellen? 

• Dialog 1 – Uppgift och ansvar (olika perspektiv) 

• Dialog 2 – Konsekvensanalys – vad innebär era åsikter för 

HT i termer av 

– Roll 

– Finansiering 

– Organisering 

– Kompetens 

– Arbetsformer och kontaktytor mot andra aktörer 

• Dialog 3 – Summering 



Saxat från slutrapport ”Nu kör vi” 

Tre huvudsakliga målbilder eller syften med EXIT-

modellen: 

• Strategisk ambition – Stärka exporten genom 

att ta ett tydligt avstamp i den nationella strategin,  

• Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika 

systemnivåerna 

• Långsiktigt hållbar finansiering 
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Rapporten 

• Bakgrund – uppdrag och syfte 

• Empiri 1 – Utgångspunkt 

• Empiri 2 – Framtid 

• Analys och förslag Graffman AB 

 

 

 
 



Empiri del 1 - utgångspunkt 

• Respektive kommun och 

exitmodellen 

• HT idag 

• HT och exitmodellen 

• Graffman AB:s reflektioner  



Empiri del 1 - utgångspunkt 

Respektive kommun och exit-modellen 

Kommun Lokal DMO idag Ägande i VHG AB 

Bollnäs Nej Nej 

Hudiksvall Ja Ja 

Ljusdal Definitionsfråga. Ja i 

form av DJ  

Nej 

Nordanstig Ja  Ja 

Ovanåker Nej Nej 

Söderhamn Ambition att starta 

upp DMO 

Nej 



Empiri del 1 - utgångspunkt 

HT idag - värden 

• Arbetet 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 

 

 

 
 

http://www.halsingland.se/


Empiri del 1 - utgångspunkt 

HT idag – ej uppfyllda förväntningar 

• Uppdraget har varit otydligt, vilket gör att det är 

svårt att svara på frågan  

• 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 på slutet i form 

av den digitala tillgängligheten (även regionalt) 

 

 

 
 



Empiri del 1 - utgångspunkt 

HT och Exitmodellen 

• Hos många en förväntan att HT skulle vara den 

regionala nivån, eller del av den 

• Är loppet kört för HT? Utredningen ett spel för 

galleriet? 

• Behov av att nu välja väg – parallella spår är inte 

ett alternativ. Får inte ”tappa mer fart” 

• Går det finansiellt att komplettera exitmodellen 

med en hälsingeperspektiv?  

• Oavsett nuläge kopplat till exitmodellen måste 

HT:s värden och kompetens tas tillvara – som 

övergång eller genom en permanent roll 



Empiri del 1 - utgångspunkt 

Graffman AB:s kommentarer 1(2) 

• Det finns olika grad av förtroende för, realisering 

av och delaktighet i exitmodellen 

• Det finns också olika grad av närhet till och 

förtroende för HT som leverantör 

• Det finns olika tolkningar och till viss del svag 

kunskap om både exitmodellen och HT:s 

verksamhet och förutsättningar, vilket försvårar 

dialogen 

• Det finns olika upplevelser huruvida 

exitmodellen kommer ”ovanifrån” eller 

”underifrån” 



Empiri del 1 - utgångspunkt 

Graffman AB:s kommentarer 2 (2) 
• Många bilder av historien – vem som hindrat vad i 

utvecklingen mellan HT och exitmodellen. 

Förtroendet för både exitmodellen och HT är 

skadat. 

• Hos de flesta offentliga respondenter finns en tydlig 

förståelse – ”exitmodellen gäller”. Kommer att styra 

beslut och finansiering 

• Den lokala nivån är ej sampratade – återstår dialog 

och beslut runt roll och ansvarsfördelning etc även 

på DMO-destinationer 

• Många håller fast vid både en lokal DMO och det HT 

gör, samtidigt som man konstaterar att det inte 

kommer att fungera finansiellt 



Empiri 2 - Framtid 

• Viktiga frågor för 

respondenterna gemensamt 

• Olika scenarios framåt 

• Reflektioner Graffman AB 



Empiri del 2 – Framtid  

Viktiga frågor för respondenterna… 

• Behov av en Hälsinglands-nivå i arbetet framåt: 

– Identitet och tradition av samverkan 

– Landskap mer bestående än regioner 

• Frågor som majoriteten ser ett behov av: 

– Varumärket Hälsingland 

– www.halsingland.se 

– Samla utbudet tematiskt – Barnens Hälsingland, 

Hälsingegårdar etc.  

• Samt kompetens, nätverk och engagemanget i HT 

• Bokning och teknisk plattform – olika bilder 

http://www.halsingland.se/


Empiri del 2 – Framtid  

Scenarios framåt 

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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Empiri del 2 – Framtid  

Graffman AB:s kommentarer 

• Hälsingland som varumärke, identitet och tema 

genomgående fråga i mötena. Men kräver det en 

organisation, och vem betalar?  

• Det finns flera frågor där deltagarna har olika och 

ibland oklara bilder av ett ev. framtida HT: 

– Är det organisationen, verksamheten eller personerna 

som ”är” HT? 

– Avnämare – mot konsument, DMO, företag, offentlighet? 

– Finansieringsmodell 

• Merparten lösningsorienterade – exitmodellen gäller, 

ett ev. framtida HT måste finnas ”i” modellen 



Analys och förslag 

Graffman AB 

 



Analys och förslag Graffman AB 

Angreppsätt och grundsyn 

• 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 

 



Syfte för arbetet… 

Ett utredningsuppdrag med syftet:  

”Att utreda hur Hälsingland Turism i 

framtiden kan eller inte kan ingå som en 

del i den beslutade strukturmodellen för 

regionens besöksnäring, den sk ”Exit 

modellen”. 
 

 
 



Våra antaganden utifrån empirin 

• Om HT som organisation skall finnas kvar behöver 

den agera inom ramen för exitmodellen 

• Om HT som organisation skall komplettera övriga 

aktörer i exitmodellen krävs en tydlig roll- och 

uppdragsbeskrivning samt långsiktig finansiering 

• 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. 

 



Analys och förslag Graffman AB 

Mervärde och uppgifter 

• Från ett internt perspektiv finns några uppgifter som 

är ”vakanta” i systemet:  

– Varumärket Hälsingland 

– Att tematiskt samla och exponera Hälsinglands utbud 

Inget säger att uppgifterna inte kan hanteras av någon annan 

organsation, men HT har kompetens och kapacitet att lösa 

frågorna 

•  Ur ett externt perspektiv finns ytterligare en ledig 

uppgift – det lokala ansvaret/DMO-rollen i några av 

kommunerna.  

Uttalat informellt intresse från Bollnäs och Ovanåker.  

 



Empiri del 2 – Framtid  

Scenarios framåt – från mötena 

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 

 



Empiri del 2 – Framtid  

Scenarios framåt – Inom exitmodellen 

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 

 



Analys och förslag Graffman AB 

Möjlig roll/position – 3 scenarios 

• Av de olika scenarios om framtida roll som föreslås är 

tre ”inom ramen för” exitmodellen:  

1. HT som DMO för en eller flera kommuner – fullt ut enligt 

rollbeskrivningen i exitmodellen 

2. HT som tematiskt nätverk för ”hälsingefrågan” – övriga 

tematiska nätverk finns med i modellen som marknadsfönster 

3. HT:s verksamhet och kompetens som en del av regional nivå i 

form av VHG AB.  

• Dessa tre har stöd i modellen, och tillför inte 

organisatoriska nivåer / funktioner 

 

 



Analys och förslag Graffman AB 

Konsekvenser scenario HT som DMO 1 

• HT som DMO för en eller flera kommuner 

– Innebär en formell roll i systemet, med möjlighet till påverkan 

och finansiering 

– Skulle innebära ett viktigt bidrag för att skapa ett fungerande 

system (på både kort och lång sikt) 

– Kompetens och erfarenhet nyttjas 

– Kräver tydligt, långsiktigt tjänsteköpsavtal från inblandade 

kommuner 

– Organisationsformen sannolikt OK, däremot 

medlemsrelationen till företag utanför DMO-kommunerna en 

diskussionsfråga 

– Namn och Varumärket Hälsingland en annan diskussionsfråga i 

lösningen 

 

 



Analys och förslag Graffman AB 

Konsekvenser HT som tematiskt nätverk 
• HT som tematiskt nätverk för ”hälsingefrågan” 

– Marknadskanal och marknadsfönster för intressedrivna 

målgrupper 

– Möjlighet att fortsatt utveckla varumärket Hälsingland 

– Ett smalare uppdrag än idag 

– Uppdrag och finansiering måste komma från någon, förutom 

medlemmarna - Hälsinglands kommuner/Hälsingerådet eller 

VHG AB? 

– Hälsingegårdar och HT - möjliga synergieffekter? 

 



Analys och förslag Graffman AB 

Konsekvenser HT:s verksamhet in i VHG AB 
 

• HT:s verksamhet och kompetens som en del av regional 

nivå i form av VHG AB  

– Syftet är att de investeringar och den kunskap och 

kompetens som upparbetats finns kvar 

– Oklart vad scenariot innebär och omfattar, då VHG AB 

inte är formerat ännu i termer av ägardirektiv etc.  

– Innebär att HT som organisation inte finns kvar i 

nuvarande form 

– Osäker väg, då kompetensen är personberoende i hög 

utsträckning 

 



Analys och förslag Graffman AB 

 

Inget av de tre scenarierna löser alla 

behov och möjligheter som tas upp:  

 

Vad händer om vi 

kombinerar de tre 

scenarierna inom 

exitmodellen? 
 

 



Analys och förslag Graffman AB 

Vårt förslag inom exit = En syntes  

• Att ta rollen som DMO för Bollnäs och Ovanåker… 

– Formell plats i modellen, basfinansiering och deltagande i den 

process som pågår fram till 2020 

• …samtidigt som HT söker stöd för 

Hälsingeuppdraget… 

– Utnyttja kompetensen, och skapa en varumärkesplattform för 

Hälsingland som tydliggör landskapets attraktionskraft även för 

boende och näringslivsetableringar  

• …och lämnar över ”övriga frågor” till VHG AB 

– Målsättning att driva frågor effektivt och med regionala 

synergieffekter -  behöver identifieras i dialog 

 

 



Analys och förslag Graffman AB 

Varför kombinera tre grundscenarios? 

• Ger en möjlighet att hantera samtliga uppgifter och 

utmaningar som aktörerna identifierat 

• HT blir en del i den beslutade finansieringsstrukturen 

• ”Kritisk massa” av intressenter ökar finansierings- och 

realiseringsmöjligheterna 

• Tydlig roll i beslutsfattande i det regionala systemet 

 

 



Empiri del 2 – Framtid  

Scenarios utanför exitmodellen 

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 

 



Analys och förslag 

Graffman AB – processen 

framåt 

Från ”kan eller inte kan” – till ”ska 

eller inte ska” 



Analys och förslag Graffman AB 

Intro – Struktur inte hela lösningen 

Etour: Organisationsform och 

ägande har liten betydelse för 

framgång. Framgångsfaktorer:  

• Gemensamma mål och 

strategier 

• Engagemang från både 

offentlighet och näringsliv 

• Fungerande processer och 

forum för samverkan 

• Hög grad av förtroende och 

delaktighet mellan aktörerna  



Analys och förslag Graffman AB 

Processen framåt = Dialog 
 

Oavsett vilket scenario som väljs bygger det på 

samverkan och dialog med övriga aktörer, lokalt 

och regionalt – om kombinationslösning inom exit: 

– Är DMO-spåret reellt för Bollnäs, Ovanåker och 

eventuellt för någon mer kommun? Vilken finansiering är 

möjlig inom ramen för detta scenario? 

– Är det möjligt att få Hälsinglandsuppdraget? Vilka resurser 

/ vilket värde har det för offentliga och kommersiella 

aktörer?  

– Vilka delar av nuvarande verksamhet drivs effektivare i ett 

framtida VHG AB ur ett regionalt perspektiv? 

 



Analys och förslag Graffman AB 

Läge inför styrelsemötet 5/5 
 

1 januari 2016 riskerar HT att stå utan offentlig 

medfinansiering. Det innebär att:  

• En första avstämning bör ske innan sommaren med de 

tongivande aktörerna 

• Vilka dessa är beror på styrelsens beslut kopplat till 

scenarios och uppgifter 

• Ett förslag med ”letters of intent” och 

finansieringsmodell bör finnas klart i september 

 

 



Analys och förslag Graffman AB 

Läge efter 5/5 – Processen framåt 
 

 

• Ingångsvärden från Region Gävleborg 

 

 

 



Analys och förslag Graffman AB 

Slutord – givet nytt läge! 
 

• Mer tid för HT att hitta rätt 

• Rätt roll genom dialog med övriga aktörer  

• Ett spår framåt är allas ansvar 

• HT behöver vidareutvecklas – oavsett roll 

 



Syfte för arbetet… 

Ett utredningsuppdrag med syftet:  

”Att utreda hur Hälsingland Turism i 

framtiden kan eller inte kan ingå som en 

del i den beslutade strukturmodellen för 

regionens besöksnäring, den sk ”Exit 

modellen”. 
 

 
 



Tack! 

Mona Bergner, mona@graffman.se 070-261 38 12 

Jonny Eriksson, jonny@graffman.se 070-343 17 85 


