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En utvecklad
besöksnäring
Centrum för besöksnäringsforskning CeTLeR (Centre for Tourism and
Leisure Research) vid Högskolan Dalarna arbetar med forskning,  
utbildning och samverkan inom besök- och upplevelsesektorn.

CETLER – CENTRUM FÖR BESÖKSNÄRINGSFORSKNING

Öka kompetensen i branschen
CeTLeR forskar kring frågor som rör regional 
utveckling kopplat till besöksnäringen och arbetar 
för att höja kompetensen och utvecklingsförmågan 
inom besöksnäringen. 
 
Sammanförande av kunskap
Forskningen kan till exempel handla om innova-
tioner, entreprenörskap, evenemang samt planering 
och marknadsföring av turistdestinationer. Syftet 
med arbetet i CeTLeR är att sammanföra kunskap 
och forskning som finns inom Högskolan Dalarna
med företag och andra organisationer.
 
 

Branschens verkliga utmaningar
Samverkan sker kring branschens utmaningar, både 
inom och utanför Sverige. Forskningen utgår ofta 
från de utmaningar som regionens besöksnäring 
står inför. Studier har bland annat gjorts i samver-
kan med Visit Dalarna, Classic Car Week i Rättvik, 
Grönklittsgruppen och Svenska Skidspelen i Falun. 
Områden som studerats är bland annat ekonomi 
och besökarnas upplevelser.

CeTLeR anordnar även seminarier, workshops,
kurser och kunskapsdagar där erfarenheter och
kunskap kring besöksnäring utväxlas.
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Gemensam nytta
HÖGSKOLAN DALARNA OCH BESÖKSNÄRINGEN

Högskolan Dalarna har sedan lång tid utbildat och forskat kring  
besöksnäring och turism.

En länk mellan akademi och näringsliv
2016 startades CeTLeR, Centrum för besöksnärings- 
forskning. Sedan starten har en mängd olika sam-
verkansaktiviteter genomförts.

– Vi kände att det fanns ett behov av hitta sätt att
koppla samman vår forskning och utbildning med
de som behöver kunskapen, till exempel besöks- 
näringsbranschen, berättar Susanna Heldt Cassel som 
är professor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna.

Nytta för alla parter
Susanna Heldt Cassel berättar att CeTLeR även 
bidrar till utveckling av både högskolans forskning 
och utbildningar inom området.

– Högskolan ges möjlighet att fördjupa sig i verk-
liga case och samtidigt kommer vår kunskap och 
erfarenhet omvärlden till nytta.
 

Samverkan på olika plan
Sedan CeTLeR bildades har samverkansaktiviteter 
skett på många olika plan.

– Inom ramen för CeTLeR har vi till exempel  
anordnat olika typer av öppna seminarier och ett 
antal föredrag kring besöksnäring. Vi har dessutom 
ett flertal mer omfattande och långsiktiga projekt 
igång, berättar Helen Holmquist som är universitets- 
adjunkt i turismvetenskap.

De mer omfattande aktiviteterna handlar till 
exempel om forskningsprojekt och internationell 
samverkan.
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Att skapa ett  
hållbart världsarv
Hållbarhet för världsarv omfattar miljöfrågor, sociala faktorer samt ekonomi
och finansieringsmöjligheter. Nu har Världsarvet Falun blivit testpilot av en
ny metod utvecklad av Unesco.

Ulrika Nisser är knuten till Visit  
Dalarna och leder projektet ”Stärka 
världsarv” vid Världsarvet Falun. 
Falun har valts ut att driva ett projekt 
kring en tiostegsmetod utvecklad av 
FN-organet Unesco. Metoden syftar 
till att utveckla världsarv till hållba-
ra besöksmål och nu har Världsarvet 
Falun alltså blivit testpilot. 

– Vi är först i världen att använda 
arbetsmetoden fullt ut och Unesco 
följer detta med stor nyfikenhet, 
säger Ulrika Nisser. De kommer att 
besöka oss under projektet för att se 
hur vi i praktiken använder deras 
metod vid Världsarvet Falun. Vi 
kommer att finslipa och vidare- 
utveckla tillvägagångssätten för  
metoden, fortsätter Ulrika Nisser. 

Under hösten 2019 kommer för-
beredelser att göras, bland annat ska 
arbetsmaterial skapas. Under 2020 
är det dags att genomföra aktiviteter 
tillsammans med olika aktörer. 

– Vi samverkar med CeTLeR  
som kommer att forska kring bland 
annat hur nätverk kring världsarv 
kan skapas, hur man kan engagera 
lokalsamhället och hur vi kan utveckla 
kunskap tillsammans. Det handlar om 
hur man faktiskt kan utveckla en håll-
bar turism kring Världsarvet Falun.

Som en del av resultatet av projektet 
ska en handbok med riktlinjer för 
världsarv tas fram. Riktlinjerna 
kommer att användas av världsarv  
i hela Sverige som stöd i sin besöks- 
målsutveckling. 

VÄRLDSARVET FALUN

”Vi tror att vi med CeTLeRs forskarkompetens 
kan få fram hur vi bygger partnerskap kring 
världsarven”
ULRIKA NISSER, PROJEKTLEDARE VISIT DALARNA
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” En del av projektet är att ta reda på vilka finansierings-
modeller som behövs i framtiden, så att världsarvet  
kan vara ekonomisk hållbart över tid.
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Nästa steg är att tillsammans med CeTLeR se vad som 
kan göras ytterligare för att skapa den besöksnärings-
tillväxt som Dalarna kommer att behöva.”
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En växande  
besöksnäring
Besöksnäringen i Dalarna kommer att kunna skapa ungefär 4 000 nya  
arbetstillfällen inom en tioårsperiod, därför är den framtida kompetens- 
försörjningen en av branschens utmaningar.

Dalarna ligger på topplacering i 
Sverige när det gäller besöksnäring 
och är den fjärde största besöksregi-
onen efter Stockholm, Göteborg och 
Malmö. 

– Det beror på många olika fakto-
rer, ett skäl är att många ser Dalarna 
som ett Sverige i miniatyr. En väldigt 
stark outdoor-trend kopplad till en 
unik kulturupplevelse är några av 
våra framgångsfaktorer, berättar 
Jonas Rosén, vd i destinationsbolaget 
Visit Dalarna. 

– Hållbarhet är en av de prioriterade 
frågorna. Vi samarbetar kring de här 
frågorna med många olika aktörer 
inom besöksnäringen i länet. Dalarnas 
besöksnäring är väldigt mångfacet-
terad, fortsätter Jonas Rosén. Den 
samverkan vi bedriver omfattar både 
små och stora företag och naturligvis 
även Dalarnas 15 kommuner. 

– Vår samverkan med CeTLeR  
ger oss tillgång till den kunskap  
och forskning de har kring besöks- 
näring. Det kommer att vara till 
mycket stor nytta för oss i de framtida 
beslut vi måste ta i utvecklingen av 
Dalarna som besöksregion.

Jonas Rosén nämner särskilt 
kompetensförsörjningen som en 
utmaning där CeTLeR har mycket 
kunskap att tillföra.

– År 2030 bedömer vi att Dalarnas 
besöksnäring kommer att ha skapat 
4 000 nya arbetstillfällen. Vi kommer 
att behöva rätt kompetenser för dessa 
tjänster och där tror jag att CeTLeR 
blir en viktig pusselbit. 

Visit Dalarna

”CeTLeR är en jätteviktig aktör för oss, för  
att få människor att vilja utbilda sig och 
göra en karriär inom besöksnäringen”
JONAS ROSÉN, VD VISIT DALARNA
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Naturen som  
besöksmål
I Dalarna finns landets största naturvårdsområde. Nu ska Malingsbo-Kloten 
utvecklas för att locka besökare från Stockholm och Mälardalen. 

Den största delen av naturvårdsom-
rådet Malingsbo-Kloten är beläget 
inom Smedjebackens kommuns 
gränser. Lennart Silfverin är närings- 
livschef i Smedjebacken, han är 
också den som tagit sig an uppgiften 
att utveckla det enorma naturvårds-
området i södra Dalarna.

I projektets inledning stod det klart 
att det fanns ett behov av kunskap 
och bakgrundsfakta. Kontakterna 
med CeTLeR togs redan i ett tidigt 
skede och arbetet med att samman-
ställa en förstudie inleddes.

– Genom CeTLeR har vi fått in 
precis den kunskap och kompetens vi 
behövde för att kunna ta projektet till 
nästa steg, berättar Lennart Silfverin.

CeTLer lyckades verkligen sam-
manföra kunskap och kompetens 
inom akademin med de verkliga  
utmaningar vi står inför när det 
gäller att utveckla området. 

Lennart Silfverin tror att natur- 
upplevelser kommer att bli allt 
viktigare som rekreation i framtiden. 
Han ser ett antal olika åtgärder som 
behövs. Malingsbo-Klotenområdet 
erbjuder många typer av naturupp-
levelser, olika typer av skogsmiljö, 
vandringsleder och fiske är några. 
Nu vill man utveckla området.

– Till att börja med behöver vi 
rusta upp vandringslederna och få 
fram bra kartor till besökarna. Jag 
ser också framför mig att vi kan få 
fram bra boenden i området, avslutar 
Lennart Silfverin.

Projektet drivs av utvecklings- 
bolaget Samarkand AB och Smedje-
backens kommun.

MALINGSBO-KLOTEN

”Vi har fått en välbalanserad analys kring hur 
det ser ut idag, vilka utvecklingsmöjligheter  
som finns och vilka trenderna är ute i världen”
LENNART SILFVERIN, NÄRINGSLIVSCHEF SMEDJEBACKENS KOMMUN



I projektet har Smedjebackens kommun samverkat
med CeTLeR för att få tillgång till ny kunskap
och slutsatser dragna från tidigare erfarenheter
i Sverige och runt om i världen.
”
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