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Samverkansexpert  
ny turismutvecklare  
på Tillväxtverket

AKTUELLT

Foto: Sanna Rådelius

Lillvärdinna och servitiris i USA var 
de första anhalterna i yrkeskarriären 
för Christina Rådelius, samhällsvetare 
från Stockholm. Därefter, flerårig 
projektledare i olika kultursammanhang, 
med licuppsats vid Luleå Universitet 
om världsarvet Laponia, fem år vid 
konsumentverket, sekreterare i offentlig 
utredning, projektledare i KK-stiftelsens 
satsning på upplevelseindustrin samt 
centrumbildning för turism vid Luleå 
Tekniska Universitet, kulturansvarig i 
större kommun och yrkesmässigt aktiv i 
hållbarhetsfrågor. 

TexT BengT Meder

Gedigen erfarenhet från offentlig sektor 
på olika nivåer och med några år i eget 
konsultföretag, kan man lugnt påstå att 
tillväxtverket har fått en ansvarig för 
verkets turismfrågor med en allsidig erfa-
renhet i bagaget.  Värdefulla yrkesmeri-
ter för en tung aktör i en växande svensk 
basnäring. 

Utökad samverkan med näringen
tillväxtverkets insatser som myndighet 
för att bygga turismen i landet är nog för 
många i näringen lite oklar. Att man fått 

ärva de uppgifter som tidigare vandrat 
mellan nedlagda styrelsen för sverige-
bilden, sedemera turistdelegationen som 
flyttades över till Nutek och efter namn-
bytet nu till tillväxtverket, vet de f lesta. 
men exakt vilket ansvarsområde tillväxt-
verket i dag fått sig tilldelat är för många 
lite diffust.

så här en kort genomgång av vad 
de drygt fyra befattningshavarna inom 
besöksnäringsprogrammet på tillväxt-
verket sysslar med:

Huvudsyftet med verkets arbete är att 

bidra till att realisera regeringens politiska 
mål - »att skapa en långsiktigt konkur-
renskraftig svensk turistnäring, genom 
att främja turistföretagande och entre-
prenörskap«.

mest känt i branschen är troligen att 
tillväxtverket hanterar och sprider infor-
mation om branschstatistiken - om gäst-
nätter och satellitkontoberäkningarna. ett 
viktigt underlag för näringen för att själ-
va kunna se resultatet av insatserna. och 
för omgivningen att kunna värdera den 
storhet som svensk turism representerar. 
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Dessutom genomför man undersökning-
ar i syfte att ge branschen bra beslutsun-
derlag för investeringar och drift. iBis är 
den nyligen presenterade gränsundersök-
ningen där information om våra utländ-
ska gäster och deras resvanor till vårt land 
presenteras.

Kunskapsutveckling är en del av 
regeringens uppdrag till tillväxtver-
ket och man ansvarar och administrerar 
»stiftelsen för kunskapsutveckling inom 
turism« som årligen delar ut »det stora 
turismpriset«. Dessutom är man huvud-
finansiär för turistnäringens utveck-
lingscentrum triP som drivs av en privat 
underleverantör. 

samordning är en viktig uppgift där 
regeringen givit i uppdrag åt tillväxt-
verket att i frågor om turism samordna 
insatserna från femton statliga myndig-
heter och bolag. 

ett nyligen givet statligt uppdrag är 
bidraget på 60 miljoner, som under en 
treårsperiod avser att utveckla »hållbara 
turistdestinationer«. Projektet som utsett 

fem destinationer – Kiruna, Åre, stock-
holms skärgård, Bohuslän och Vimmer-
by under perioden, vill tillsammans med 
egen finansiering från destinationerna, 
utveckla samverkan i starka och hållbara 
turistdestinationer, med innovationsför-
måga, kvalitet och konkurrenskraft.

ett stort och viktigt nydanande pro-
jekt i ett samarbete med främst Västsven-
ska turistrådet och Visit scotland driver 
tillväxtverket »Hållbar besöksnäring«. 
syftet här är att introducera ett kvalitets- 
och hållbarhetssystem som gör det enkelt 
för våra turistande gäster att få en »varude-
klaration« av de svenska turistiska produk-
terna, boende, upplevelser och annat som 
man kommer i kontakt med under sin vis-
telse i vårt land. systemet bygger på ett väl 
etablerad skotskt system, som man under 
året anpassat och testat, med framgång, 
på ett hundratal svenska anläggningar. 

en viktig komponent i kvalitetssys-
temet är turistproduktens anpassning till 
en hållbar utveckling. Den bedömning 
som företagen får ger även kvalificerade 

möjligheter till en produktutveckling och 
kvalitetshöjning av den svenska turismen.

Utvärdering och nya samarbeten
om rollen i svensk turism, för dagens till-
växtverk upplevs som oklar, så är det en 
situation som den nya chefen kommer att 
ändra på. Christina rådelius som efter ett 
drygt halvår börjar bli lite varmare i klä-
derna i sin nya roll som ansvarig för turis-
men på verket, räknar med att man inom 
kort kommer att se över och utvärdera de 
löpande insatser och de samarbeten man 
i dag har. Nya samarbeten med aktörer i 
näringen kommer att vara intressant och 
nödvändigt. och helt klart tänker hon i 
framtiden att mera noggrant följa regel-
verken för offentlig upphandling och 
samtidigt mera konkret klargöra myndig-
hetens viktiga roll i projekt och insatser 
för utvecklingen av turismen i sverige. 
Christina rådelius personliga vision är 
att vi tillsammans, i en nära framtid, ska 
kunna skapa en långsiktigt hållbar, väx-
ande svensk turism.

Turismteamet vid Tillväxtverket: Peter Terpstra, Christina Rådelius, Therese Lindberg och Dennis Bederoff.  
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