Avsiktsförklaring - Smart specialisering inom destinationen Swedish Lapland
Sedan år 2015 har Swedish Lapland Visitors Board tillsammans med alla lokala
destinationer/kommuner inom regionen verkat i gemensamma utvecklingsprojekt, däribland
Sveriges största turistiska samverkansprojekt Destination Capacity Building in Swedish
Lapland. Klart är att projektens samverkansstruktur över organisatoriska gränser (kommuner
och län) har bidragit till nytänkande och nya samarbeten, inte bara mellan
destinationsföreträdare och projektmedarbetare, utan även mellan företag. Det organiserade
utbytet, och samordningen av projektaktiviteter, har bidragit till ett ökat förtroende mellan
parterna som verkar inom Sveriges arktiska destination.
Under samma period har också besöksnäringens etablerat sig som en basnäring i vår region.
Näringen växer stadigt mot målet om en turistekonomisk omsättning över 8,2 miljarder
kronor år 2020 (år 2018 omsatte näringen 7,1 miljarder kronor). Näringen skapar
arbetstillfällen både i stad och på landsbygd och är den näring som ger jobb åt högst andel
unga, kvinnor och nya medborgare. Genom destinationens internationella karaktär ger
besöksnäringen också möjlighet att jobba i en internationell miljö. Näringen har självklart
utmaningar. Konkurrensen är global och enorm. Frågor som tillgänglighet och
markanvändning är centrala för besöksnäringens utveckling. Liksom fortsatt
produktutveckling, gemensamma marknadsinsatser och ökad kännedom för lokala
destinationer och regionen Swedish Lapland.
Därför behöver regionala och lokala destinationer gemensamt säkerställa en fortsatt stabil och
effektiv formering med fokus på smart specialisering för att stödja näringen i dess
tillväxtambitioner för hela regionen i en hållbar utveckling.
Gemensamt har destinationen Swedish Lapland tagit stora kliv inom ramen för samhandling
och nu vill Swedish Lapland Visitors Board tillsammans med ägargruppen titta på framtida
organisering för lokal och regional destinationsorganisation.
Denna avsiktsförklaring innebär att i gemensam process mellan Swedish Lapland Visitors
Board och lokala destinationer/kommuner ta fram ett underlag och förslag på hur framtida
organisering med fokus smart och effektiv specialisering av den lokala formeringen och
regional destinationsorganisation ska se ut.

Undertecknas av samtliga destinationer/kommuner som är ägare.

