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PROJEKTPLAN 

 
 
 
1. Basinformation 
 
Diarienummer:  Projektnamn:  
K2-160/09 Bråviken 
   
Sökande/projektägare:  Kontaktperson: 
Upplev Norrköping AB Stefan Papangelis 
 
 
2. Bakgrund 
 
Norrköping är en ort som har stora förutsättningar att utvecklas inom besöksnäringen. Vi har flera starka varumärken 
i kommunen, som t ex Kolmårdens Djurpark, Göta kanal och Östgötaskärgården.  Vi har en attraktiv stadskärna och 
starka varumärken inom kultursektorn, Louis De Geer konsert & kongress samt en växande handel. 
 
Norrköping är en stor kommun med många möjligheter och i dagsläget är landsbygdsturism en outvecklad del av 
besöksnäringen i Norrköping. Området utmed Bråviken, Kolmården och Vikbolandet, erbjuder stora möjligheter.  
Här finns en unik natur och en nära koppling till Östgötaskärgården. Kolmårdens Djurpark, som redan är ett etablerat 
varumärke lockar stora mängder besökare till området. Projektideén bygger således på att utveckla besöksnäringen 
inom detta område. 
 
Upplev Norrköping AB har gjort en förstudie, där man träffat ett antal företagare i området, främst 
boendeanläggningar.  Samtliga ser en stor potential i området.  Vid en sammanställning av intervjumaterial, så 
konstateras att produktutveckling och säsongsförlängning är något som efterfrågas.  En produktutveckling skulle kunna 
innebära att djurparksbesökaren stannar längre i området och tar del av de möjligheter som finns här. Med rätt 
produkter skulle också en gynnsam året-runt-turism kunna utvecklas. Det finns också starka önskemål om att koppla 
ihop landsbygden med skärgården.  I förstudien framgår att det finns en rad olika aktiviteter och paket i området som 
inte är kvalitetssäkrade och kan säljas till besökaren på bästa sätt i dagsläget. Det finns dock en oerhört stor potential 
av utvecklingsbara turistprodukter och med rätt paketering och kanaler finns stora utvecklingsmöjligheter.  
 
Projektet har en bakgrund i tidigare gjorda insatser från Kolmårdens företagsgrupp och Framtid Vikbolandet. Dessa 
båda ideella organisationer har tidigare diskuterat hur området skulle kunna utvecklas. Kolmårdens företagsgrupp har 
drivit ett projekt vid namn Bråvikslandet inom kustlandet Leader under perioden 2008-11-01-2009-11-30.  
 
Upplev Norrköping har nu fått en förfrågan från Kolmårdens Företagsgrupp om att vara drivkraften i utvecklingen av 
området när det gäller en ökad besöksnäring. Upplev Norrköping har stor erfarenhet och kompetens inom området 
och har också rätt verktyg för att driva utveckling framåt.   
 
Besöksnäringen i Norrköpings kommun omsatte år 2008 cirka 1.3 miljarder kronor och sysselsatte 1 115 personer. 
Siffrorna i Norrköpings kommun har haft en positiv utveckling de senaste åren. I Östergötland låg omsättningen år 
2009 på drygt 2.6 miljarder kronor och sysselsätter 2 330 årsanställda.  
 
3. Erfarenheter från tidigare projekt 
 
Upplev Norrköping har stor erfarenhet av att jobba inom olika samverkansprojekt. Samverkan är en av 
framgångsfaktorerna för en ökad besöksnäring. Upplev Norrköping jobbar bland annat med de övriga 12 kommunerna 
i länet inom ramen för Östsvenska Turistrådet.  
 
Längs Göta kanal är ett annat samarbete, där alla 9 kommuner längs kanalen - både i Östergötland och Västergötland - 
har hittat bra samverkansformer för att få ut så mycket som möjligt av marknadsföringen kring kanalen.  
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Ett tredje exempel på samverkansprojekt är Östgötaskärgården, där Upplev Norrköping arbetar tillsammans med 
Söderköpings och Valdemarsviks kommuner för att marknadsföra och utveckla Östgötaskärgården. Det är ett 10-årigt 
samarbete, där synergieffekterna av att arbeta tillsammans i stället för att varje kommun arbetar enbart med sin 
skärgårdsdel, har varit tydliga.  
 
Ett samverkansprojekt som är startat nyligen inom bolaget är ett samarbete, där 3 golfklubbar och 9 
boendeanläggningar samarbetar. Syftet är att locka golfturister till Norrköping.  Vi erbjuder spel på 3 olika banor 
under 3 dagar med boende 2 nätter. Golfklubbarna har tidigare varit konkurrenter och haft svårt att se vinningen av 
samarbete. I dag ser man enbart fördelar med samverkan.  En hemsida är framtagen för projektet som heter 
www.golfnorrkoping.se.  En liknande sida ska skapas för projektet Kolmården/Vikbolandet. 
 
I ovanstående samarbetsprojekt har Upplev Norrköping erfarenhet av att arbeta med helhetskoncept inom 
besöksnäringen, i form av reseanledning, paketering och marknadsföring. Dessa erfarenheter blir till stor nytta i 
utvecklingen av Kolmården/Vikbolandet.    
 
 
4. Vilka ska genomföra projektet? 
 
Samarbetspartners 
Projektägare:  
Upplev Norrköping AB, VD Stefan Papangelis, 011-15 50 25, stefan.papangelis@norrkoping.se, turistchef Christina 
Leinonen, 011-15 50 56, christina.leinonen@norrkoping.se 
Övriga samarbetspartners: 
1. Kolmårdens Företagsgrupp, ordförande Alf Gustavsson, 0705-77 93 20, algstorp@telia.com 
2. Framtid Vikbolandet, Ordförande Håkan Carlsson, 0125-510 62, hakan@stegeborgsgarden.nu 
3. Arkösunds Intresseförening, Ordförande Roger Ekström, 011-21 65 06, roger.ekstrom@lundbergs.se 
4. First Camp Kolmården, Pierre Mohlin, 011-39 82 50, pierre.mohlin@firstcamp.se 
5. Villa Solliden, Lotti Lindqvist, 011-39 15 30, info@villasolliden.se 
6. Getå Hotell, Birgitta Dernmar, 011-620 50, info@getahotell.se 
7. Villa Fridhem, Magnus Dahlin, 011-62 200, magnus.dahlin@villafridhem.se 
8. Mauritzberg Golf & Sea Resort, Liisa Lipsanen, 0125-501 00, liisa.lipsanen@mauritzberg.se 
9. Stegeborgsgården, Håkan Carlsson, 0125-510 52, hakan@stegeborgsgarden.se 
 
Övriga medverkande och stödjande 
1. Näringslivskontoret, Norrköpings kommun, Näringslivsdirektör Anne Revland, 011-15 15 02, 

anne.revland@norrkoping.se  
Landsbygdsutvecklare Ingela Granqvist, 011-15 15 06, ingela.granqvist@norrkoping.se 

2. Tf Kultur- och Fritidschef Patrik Brisander, 011-15 29 26, patrik.brisander@norrkoping.se 
3. Östsvenska Turistrådet, tf regional turistchef Charlotte Magnusson, 011-19 65 53, 

charlotte.magnusson@ostsam.se Regionförbundet Östsam, verksamhetschef Joakim Kärnborg, 013-25 56 28, 
joakim.kärnborg@ostsam.se 

 
Potentiella samarbetspartner – i dagsläget ej kontaktade 
Nedan följer ett urval av potentiella samarbetspartner i området.  Enligt tidigare inventeringar finns mer än 100 
företag som skulle kunna vara tänkta samarbetspartners. Nedanstående företag känns i dagsläget mest relevanta för 
besöksnäringen.  Vi har i dagsläget inte tagit med t ex livsmedelsproducenter eller företag i nära anslutning till 
projektområdet. 
 

1. Kolmården Walking, Rodi Ailert, 011-26 58 54 
2. Marmormuseet, Kolmården, Krokeks hembygdsförening, Sara Classon, 011-39 24 20 
3. Bränntorps ridskola, Lars Sandell, 011-39 29 94 
4. Ettans kök och hantverkscafé, Christine Wolmsten Bunzli, 011-39 13 50 
5. Sjöstugan,  Restaurang och café, Jonas Claesson, 011-39 11 52 
6. Kolmårdens Tropicarium, Stefan Farkasdi, 011-29 52 50 
7. Fredgagården, Birgitta Olofsson, 011-620 36 
8. Skogsvikens pensionat, Håkan Pettersson, 011-39 17 20 

http://www.golfnorrkoping.se/�
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9. Ninas i Kolmården, Nina Karlsson, 011-39 70 38 
10. Djupvik gård, Magdalena & Fredrik Svahn, 011-39 61 96, 0708-39 61 97 
11. Säterdalens Café, Torsten Eriksson, 011-39 62 41 
12. Kolmårdsfiske, Jonny Lundberg, 011-39 21 65, 070-523 07 93 
13. Nomado Kayak, Erik Wallgren, 011-10 45 40 
14. Fish a lot, Alexander Djerf, 070-726 74 52 
15. Lanthandelsmuseet i Å, Erik Tannerbring, 0125-411 40 
16. Romantiska Ting, Agneta Viola Ensell, 0703-12 12 71 
17. Café ro, Christer Björk, 0125-503 99 
18. Vikbolandsstruts, Niclas Nordgren, 0125-100 29 
19. Zarah Leander-museet, Lars-Olof Johansson, 0125-507 45 
20. Ljusköns stugor, Birgitta Lindberg, 0125-510 18 
21. Arkösunds Vandrarhem, Krister Hellström, 0125-202 80 
22. Arkösunds Camping, Tord Carlbom, 0125-203 41 
23. VNF (Vikbolandets naturistförening), Camp Tyrol, 0125-301 39 
24. Björnö Marin, Rutger Stenbäck, 070-205 34 06, Björnö Restaurang, 0125-303 00 
25. S:t Anna Skärgårdsresor, Göran Johansson, 0708-20 71 77 
26. ProMarina, Peter Nydahl (på plats i Arkösund), 0768-03 09 75 

 
Förankring 
Projektet är väl förankrat eftersom det föregåtts av möten och samråd. Samtliga näringsidkare som vi varit i kontakt 
med är mycket positiva till projektet.  
 
Projektets administrativa och ekonomiska kapacitet 
Det övergripande ansvaret för styrning, koordinering, engagemang och administration av projektet ligger på Upplev 
Norrköping AB. Projektet genomförs av en projektledare, som rekryteras externt till Upplev Norrköping, och som 
ansvarar för projektets koordinering, administration och resultat. En arbetsgrupp, ett s.k. Advisory Board, bildas 
bestående av VD och/eller turistchef på Upplev Norrköping samt representanter för medverkande intressenter, 
inklusive Kustlandet. Advisory Board övervakar och stödjer projektledaren. Projektets redovisning och ekonomi ska 
skötas av ekonomiavdelningen på Upplev Norrköping som har lång ekonomisk och administrativ erfarenhet av olika 
projekt. 
 
 
5. Syfte, vision och målgrupp 
 
Projektets övergripande syfte är ett ökat antal besökare och gästnätter i området Kolmården/Vikbolandet.  Detta nås 
genom att utveckla destinationen, att skapa fler bokningsbara produkter och kvalitetssäkra redan befintliga produkter. 
En medveten och kraftfull marknadsföring är ett medel för att uppfylla syftet.  Ett ökat antal besökare och gästnätter i 
området leder också till en gynnsam utveckling av näringslivet. Detta skapar arbetstillfällen. 
 
Visionen är att området ska bli en välbesökt destination med ett rikt utbud av aktiviteter, tjänster och service året 
runt. För den enskilde företagaren/entreprenören skall projektet leda till att denne får en insikt och kunskap i 
betydelsen av paketering och marknadsföring. Paketering innebär att man kopplar ihop boende och aktivitet. 
Företagaren skall vid projektets slut besitta dessa kunskaper för att själv hantera dessa frågor.   
 
Projektets målgrupp är i första hand nationella besökare. Målgruppen är barnfamiljer, men även äldre och yngre utan 
barn, s.k. ”dinks” och ”whops”. Eftersom antalet utländska besökare ökar i hela Sverige, är målgruppen även 
internationella besökare, i första hand från Finland, Tyskland och Holland.  Mellan Helsingfors och Norrköping går en 
flyglinje som redan i dag marknadsförs i Finland. Tyskar och holländare vet vi har ett stort intresse av naturturism och 
är därför en attraktiv målgrupp. 
 
 
6. Geografiskt verksamhetsområde 
 
Projektets verksamhet kommer huvudsakligen att ske i Norrköpings kommun med inriktning på området Kolmården 
och Vikbolandet. 
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7. Projektets mål 
 
Projektets målsättning är att lägga grunden för en kraftig ökning av besöksnäring i området, att utveckla redan 
befintliga produkter, men också hitta nya lämpliga kommersiella produkter att erbjuda marknaden. Att identifiera och 
kommunicera med utvalda målgrupper är ett annat strävansmål. Attraktion, produkter, marknadsförings- och 
försäljningskanaler och lokal förankring ska vara en integrerad och uthållig helhet vid projektets slut. Besöksnäringen i 
området ska efter projektets slut kunna samverka, växa och utvecklas på egna ben. 
 
Kvalitativa mål 
• Kolmården/Vikbolandet är mer känt och attraktivare som område för besökare. 
• Kolmården/Vikbolandet har hittat synergieffekter genom att jobba tillsammans. 
• Det finns en naturlig koppling till Östgötaskärgården. 
• Fler bokningsbara produkter har utvecklats. 
• Fler produkter finns tillgängliga året om. 
• En hemsida med integrerat bokningssystem har utvecklats. Hemsidan ska ha tydliga kopplingar till Upplev 

Norrköpings ordinarie hemsida och Upplev Norrköping är ägare av sidan.  
• En grafisk profil för området som används i all marknadsföring finns framtagen. 
• Området är starkt kopplat till natur, jakt och fiske.  
• Det har blivit lättare att hitta produkter kopplade till naturturism och ett rörligt friluftsliv. 
• Information om området, dess produkter som t ex vandringsleder och övrigt serviceutbud har blivit bättre. 
• Områdets natur- och kulturvärden har använts. 
• Områdets näringsliv har stärkts genom ökad försäljning och bättre beläggning året om. 
• Utökad och förbättrad samverkan mellan föreningar, företag och det offentliga. 
• Kolmården/Vikbolandet är Sverige-ledande inom området naturturism. 

 
Kvantitativa mål 
1. En ökning av de turistekonomiska effekterna kopplade till projektet beräknas till ca 5 miljoner kronor/år.  Allt 

arbete inom besöksnäringen är långsiktigt och en realistisk bedömning är att ökningen sker tidigast år 2 i 
projektet. Ökningen ska sedan ha en fortsatt positiv utveckling efter projektets slut, då grunden är lagd.  Den 
turistekonomiska omsättningen motsvarar ca 10 nya årsarbetstillfällen per år.  

2. 30 företag som deltagit i projektet 
3. 50 nya produkter/paket under projekttiden 
4. 6 utbildningar och kompetensutvecklingar genomförda som en del av projektet med ett genomsnitt på ca 30 

deltagare per tillfälle. Det innebär att ca 180 personer fått kompetensutveckling under projekttiden.  
 
 
8. Aktiviteter 
 
Mobilisering 
Upplev Norrköping har för avsikt att anställa en resurs som enbart jobbar med detta projekt. Tidsåtgången är 
beräknad till en 100-75% tjänst under en 3-årsperiod.  Personen kommer att ha sin fysiska arbetsplats på bolaget och 
arbetsledning sker också via bolaget. Det övergripande ansvaret för styrning, koordinering, engagemang och 
administration av projektet ligger på Upplev Norrköping AB. Projektets redovisning och ekonomi ska skötas av 
ekonomiavdelningen på Upplev Norrköping som har lång ekonomisk och administrativ erfarenhet av olika projekt.  
Bolaget är knutet till Norrköpings kommun och följer de ramar och riktlinjer som är fastställda av kommunen.   
 
En arbetsgrupp, ett s.k. Advisory Board, bildas bestående av VD och/eller turistchef på Upplev Norrköping samt 
representanter för medverkande intressenter, inklusive Kustlandet. Intentionen är att gruppen består av max 8 
personer från olika näringsgrenar i projektet. Advisory Board övervakar och stödjer projektledaren samt fungerar 
som ett bollplank i det dagliga arbetet.  
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Nulägesanalys och information 
Efter rekrytering skall projektet förankras med berörda parter.  Med underlag från förstudien som Upplev 
Norrköping redan genomfört, fortsätter projektledaren med djupintervjuer med berörda partner samt bearbetning av 
ytterligare samarbetspartners.  En inventering av projektdeltagarnas anläggningar och produkter skall genomföras i 
nulägesanalysen.   
 
Projektledaren ansvarar för att i samverkan med Advisory Board arbeta vidare enligt projektplan/marknadsplan som 
är grunden för det fortsatta arbetet.  
 
Området Kolmården/Vikbolandet ligger utmed Bråviken, Sveriges längsta havsvik. Här finns stor potential med en 
fantastisk natur – skog, berg, sjöar och i förlängningen även skärgård.  Här finns alla förutsättningar för en gynnsam 
natur- och landsbygdsturism. Området är i dag starkt kopplat till Kolmårdens djurpark, som sommartid lockar ca 
600 000 besökare. Det är en fördel att djurparken finns inom området, eftersom det gör att det redan i dag finns ett 
starkt varumärke här. Området har dock stor potential att stå på egna ben och även kunna attrahera besökare året 
om. (Kolmårdens djurpark är endast öppen sommartid). För att kunna göra det krävs att området blir känt för 
besökaren. En strategisk affärsplan ska därför tas fram inom projektet. En grafisk profil som talar om vad området står 
för samt en ny hemsida skapas. Destinationen Kolmården/Vikbolandet består av flera vandringsleder, sjöar och 
kulturminnesmärken.  Det saknas dock information och besökaren har svårt att veta att dessa produkter finns, hur de 
ska hitta dem, var det börjar och slutar. Inom området finns dessutom en rad olika mindre entreprenörer som 
arbetar inom besöksnäringen eller skulle kunna ta steget in i den näringen. En inventering av produkter relaterade till 
naturturism ska göras inom projektet och därefter ska bästa möjliga information tas fram. Ett exempel är 
vandringsleder, där besökaren måste kunna få en bra karta som visar längd, terräng, lämpligt ställe att äta matsäck, 
lunch osv. Paketering av t.ex. jakt och fiske är ett annat exempel på produkter som har stor potential att utvecklas 
inom området. 
 
Produktutveckling och Paketering 
Samtliga tillfrågade näringsidkare i projektet är intresserade av att kunna utveckla sina produkter, dock saknas många 
gånger tid och även kompetens. Inom projektet ingår därför en inventering av varje enskild näringsidkares möjligheter 
till produktutveckling. Produkterna ska vara kommersiella och attraktiva för kunden. Det kan vara sub-produkter 
kopplade till djurparksbesök eller produkter som står på egna ben. Näringsidkarna ska få utbildning och vägledning i 
produktutveckling samt utbildning i bokningssystem. De ska även få kunskap i kvalitetssäkring och paketering av 
produkter. Genom samverkan mellan olika näringsidkare och föreningar skapas ytterligare förutsättningar för 
paketering.  Exempel på produkter som kan utvecklas: 
Boende – Företagen står för olika typer av boende främst i form av hotell, vandrarhem och stugor med olika 
geografiskt läge och av varierad kvalité. 
Mat – Paket med både hel- och halvpension kan erbjudas. Frukost, picknickkorgar, mellanmål och middag är ett viktigt 
utbud. 
Aktiviteter – Paketen ska utvecklas under projekttiden så att besökaren kan hitta den aktivitet som passar honom. 
Paketen ska attrahera olika målgrupper. 
 
Hemsida och bokningssystem 
En ny plattform för en hemsida skapas. Plattformen kommer att ligga under Upplev Norrköpings befintliga hemsida 
och följa redan framtagen profil för bolagets marknadsföring. Exempel på liknade hemsida som ett fristående projekt 
är www.golfnorrkoping.se  Plattformen skapas av befintlig webbredaktör på Upplev Norrköping och med de tekniska 
verktyg som bolaget redan har. Bolaget arbetar i dag med ett bokningssystem som tillhandahålls av Visit Technology 
Group och heter CityBreak.  Detta system skall integreras på hemsidan samt göra det möjligt att kunna boka de 
enskilda näringsidkarnas olika produkter. Näringsidkarna själva skapar också s.k. Microbutiker på sina respektive 
hemsidor.  All drift av hemsida och koppling till bokningssystem kommer att skötas av befintlig webbredaktör. 
Hemsidan ska vara sökmotoroptimerad, vilket innebär att den ska hamna högt bland Googles sökmotorer när 
besökaren letar efter information om området. Projektet möjliggör för kunder att boka produkter och paket men 
själva bokningarna ligger utanför projektet. 
 
Utbildning och studieresor 
Efter rekrytering av projektledare kommer viss tid att läggas på intern utbildning av projektledaren. Ambitionen är att 
rekrytera en projektledare med redan befintliga kunskaper inom området. Projektledaren kommer under projektets 
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gång att göra ett antal studieresor för att samla in kunskap om liknande projekt och också få inspiration om hur man 
på bästa sätt bör gå tillväga.  
 
Projektledaren ansvarar för att utbilda näringsidkarna i området i produkt-, destinations- och affärsutveckling.  
 
Befintlig webb-redaktör ansvarar för teknisk utbildning i bokningssystem och fungerar fortsättningsvis även som 
support.  
 
För att kunna utveckla området är det viktigt att vi ser på de bra exemplen som arbetar aktivt med landsbygdsturism 
och produkter kopplade till det. Det finns destinationer som har stor erfarenhet av t ex vandringsturism och 
fisketurism. Dessa områden ska besökas och projektledare samt Advisory Board måste ta till sig information från de 
goda exemplen och omsätta det utifrån våra förutsättningar.  
 
Ett antal företag som har lyckats bra bör också kontaktas för att få information om hur de tänkt när de skapat sina 
produkter. Ett sådant företag är t ex Vildmark i Värmland.  
 
Omvärldsbevakning är av stor betydelse och därför bör mässor, föreläsningar mm besökas för att få kännedom om 
hur andra jobbar.   
 
Relevanta hemsidor och fackpress ska bevakas. 
 
Marknadsföring  
Marknadsföringen har tre syften:   

- Att attrahera fler besökare – både nationella och internationella.  
- Att göra området mer känt och därmed bli ett naturligt besöksmål för natur-, fiske- och jaktintresserade.  
- Att öka insikten om att här finns både natur-, landsbygd och skärgård.  

 
Det är en bred målgrupp som marknadsföringen ska rikta sig mot, både barnfamiljer (Active family), s.k. dinks (double 
income – no kids) och whops (whealty, healthy, older people). Målgruppsdefinitionerna stämmer med Visit Swedens 
målgrupper.  
 
Marknadsföringen startar med framtagandet av en grafisk profil som kommunicerar vad området vill förknippas med. 
En inventering av kärnvärden ska göras och områdets identitet fastställas.  Ett varumärke skapas, som samtliga 
deltagande parter bör stå bakom.  
 
Internet-marknadsföring är viktig och annonsering bör också ske på olika hemsidor kopplade till resor och turism, 
som t ex Reseguiden och andra bokningsbara sajter.     
 
Besökaren använder sig mycket av sociala media i dag och i vår marknadsföringsplan ska bloggar, Facebook mm vara 
naturliga inslag. Besökaren nöjer sig inte med information utan vill gärna ha rekommendationer från andra som besökt 
området och det kan man få genom sociala media.  
 
Annonsering i tryckt media, som t ex dagspress och fackpress krävs också för att profilera destinationen. Media 
bearbetas också genom pressmeddelanden, genom visningsresor och personliga relationer med journalister.  
 
Broschyrmaterial är ett komplement till hemsidan och säljande broschyrmaterial används främst på mässor, vid större 
utskick och när kunden redan är på plats. Broschyrmaterialet ska också finnas på ett antal strategiska platser runtom i 
Sverige.  
 
Tillsammans med samarbetet inom Östgötaskärgården deltar vi på Båtmässan ”Allt för sjön” samt Vildmarksmässan. 
Det sker i form av en monter, där vi marknadsför destinationens möjligheter inom området naturturism och äventyr.  
Sportfiskemässan är en annan nischad mässa som är lämplig att marknadsföra området på. För att ytterligare stärka 
destinationen som en attraktiv del av Norrköping, så får området ökad uppmärksamhet på den stora TUR-mässan i 
Göteborg under projekttiden. Här bokar vi också möten med ett antal bussresearrangörer och påvisar områdets 
attraktivitet.   
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Tillsammans med VisitSweden ska vi delta i ett antal olika kampanjer för att locka besökare från främst Finland, 
Tyskland och Holland. Olika researrangörer ska identifieras och uppvaktas med personliga besök. Det krävs troligtvis 
också att researrangörerna kommer till området för att inspektera och lära sig mer om våra produkter. 
 
Projektet marknadsför området och dess samlade produkter/paket men omfattar inte marknadsföring av enskilda 
företag. Marknadsföringen och skapandet av bokningsmöjligheter ingår i projektet men bokning, betalning mm (själva 
försäljningen) ligger utanför. 
  
Projektledning och koordination 
Det övergripande ansvaret för styrning, koordinering, engagemang och administration av projektet ligger på Upplev 
Norrköping AB. Projektet genomförs av en projektledare, som rekryteras externt till Upplev Norrköping, och som 
ansvarar för projektets koordinering, administration, slutrapportering och resultat. En arbetsgrupp, ett s.k. Advisory 
Board, bildas bestående av VD och/eller turistchef på Upplev Norrköping samt representanter för medverkande 
intressenter, inklusive Kustlandet. Advisory Board övervakar och stödjer projektledaren. Projektet delas upp i tre 
etapper med två avstämningar (hösten 2011 och 2012). 
 
Administration 
Projektets redovisning och ekonomi ska skötas av ekonomiavdelningen på Upplev Norrköping som har lång 
ekonomisk och administrativ erfarenhet av olika projekt. Projektet skall särredovisas (objektstyras) för att på så sätt 
ge en fullständig ekonomisk överblick. All administration och ekonomihantering skall skötas av de idag befintliga 
system som Upplev Norrköping har.  
 
 
9. Tidplan 
 
Mobilisering  2009-10-05   2010-08-31 
Nulägesanalys och information  2010-09-01   2010-12-31 
Produktutveckling och paketering  2010-11-01   2013-03-31 
Hemsida och bokningssystem  2011-01-01   2013-10-31 
Utbildning och studiebesök 2010-11-01   2012-10-31 
Marknadsföring  2011-01-01   2013-09-31 
Projektledning  2009-10-05  2013-12 31 
Administration  2009-10-05   2013-12-31 
 
Avstämningar mellan etapper: hösten 2011 och hösten 2012 
Startdatum: 2009-10-05 Klardatum och sista utbetalningsdag: 2013-12-31 
 
 
10. Plan för hur resultatet ska spridas 
 
Projektet kommer att redovisas kontinuerligt genom det s.k. Advisory Board. Samtliga medverkande i projektet 
kommer att få kontinuerliga rapporter på projektets framåtskridande. Utöver dessa rapporter kommer en rad årliga 
möten för samtliga deltagare att erbjudas. 
  
Projektets planer, aktiviteter och resultat kommer kontinuerligt redovisas på Upplev Norrköpings hemsida som är 
fritt tillgänglig för alla. Information kommer även att gå ut via Upplev Norrköpings nyhetsbrev som når ca 1500 
personer och företag med intresse av besöksnäringen. Efter projektet kommer slutrapporten finnas tillgänglig som 
pdf-fil på Upplev Norrköpings hemsida.   
 
Totalt omfattar projektets samarbetspartners och medverkande cirka 75 personer varav ungefär 50 % kommer arbeta 
mer aktivt. Ambitionen är att merparten av områdets invånare och företag ska få kännedom om projektet.  
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11. Övergång till ordinarie verksamhet och utvärdering 
 
Projektets målsättning är att lägga grunden för en kraftig ökning av antalet besökare i området. Attraktion,  produkter, 
service, marknadsförings- och försäljningskanaler och lokal förankring ska finnas på plats som en integrerad och 
uthållig helhet vid projektets slut. Därefter ska verksamheten kunna växa och utvecklas på egna ben. Som en del av 
projektledningen kommer en plan och organisation för framtida verksamhet tas fram och förankras till projektets slut. 
Projektet kommer att utvärderas med utgångspunkt från föreliggande projektplan och redovisas i en slutrapport. 
 
Medverkande företag och partners skall efter projekts slut ha skapat ett eget starkt nätverk, som fortsätter driva 
utvecklingen vidare i området med hjälp av eget insatt medel. Nätverket skall även syfta till en fortsatt 
kompetensutveckling och skapande av affärsrelationer mellan varandra.  Nätverket har en fortsatt bra dialog med 
Upplev Norrköping AB och bolaget ser nätverket som en tillgång och samarbetspartner inom området i framtida 
utveckling av besöksnäring i Norrköping.  
 
 
12. Budget och finansiering 
 
Se bilaga 
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