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SLUTRAPPORT 
 
 
1. Basinformation 
 
Diarienummer:  Journalnummer:  
K2-160/09 2010-4849 
   
Projektnamn:  Projektägare / stödmottagare: 
Bråviken Upplev Norrköping AB 
 
Kontaktperson(er) med kontaktuppgifter: 
Cecilia Karlsson, projektledare/Upplev Norrköping AB, 601 81 Norrköping, 011-15 50 55, 
cecilia.karlsson@norrkoping.se 
Christina Leinonen, turistchef/Upplev Norrköping AB, 601 81 Norrköping, 011-15 50 56 
christina.leinonen@norrkoping.se 
Stefan Papangelis, VD/Upplev Norrköping AB, 601 81 Norrköping, 011-15 50 25 
stefan.papangelis@norrkoping.se 
 
 
2. Bakgrund 
 
Allmän bakgrund 
Norrköping är en ort som på senare år har jobbat framgångsrikt med besöksnäringen i kommunen. Här finns 
flera starka varumärken, som t ex Kolmårdens Djurpark, Göta kanal och Östgötaskärgården. Vi har en 
attraktiv stadskärna och starka varumärken inom kultursektorn. 
 
När projektet startade var landsbygdsturism och naturturism outvecklade delar av besöksnäringen i 
Norrköping. Området utmed Bråviken, Kolmården och Vikbolandet, var inte prioriterat trots att området 
erbjuder stora möjligheter. Här finns en unik natur och en nära koppling till Östgötaskärgården. Kolmårdens 
Djurpark lockade redan stora mängder besökare till området. Projektidén byggde således på att utveckla 
besöksnäringen i just detta område. Genom att skapa fler turistprodukter och paketera dem på rätt sätt, så 
ansåg vi att projektet skulle leda till en ökad mängd besökare i området.  
 
För att lyckas med en ökad besöksnäring i området behövdes också en ökad samverkan mellan företagen, 
föreningar och offentliga aktörer.  
 
Förankring 
Nuvarande projekt har en bakgrund i tidigare gjorda insatser från Kolmårdens företagsgrupp och Framtid 
Vikbolandet. Dessa båda ideella organisationer hade tidigare diskuterat hur området skulle kunna utvecklas.  
Kolmårdens företagsgrupp hade redan drivit ett projekt vid namn Bråvikslandet inom Kustlandet Leader. Det 
gjordes under perioden 2008-11-01 – 2009-11-30.  
 
Kolmårdens Företagsgrupp tog initiativ till att Upplev Norrköping skulle kunna vara drivkraften i den 
fortsatta utvecklingen av området när det gällde ökad besöksnäring. Företagsgruppen ansåg att Upplev 
Norrköping hade stor erfarenhet och kompetens inom området och också rätt verktyg för att driva 
utvecklingen framåt. Upplev Norrköping diskuterade med företagsgruppen och tog del av de tidigare 
arbeten som gjorts.  
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Upplev Norrköping förankrade projektidén internt i den egna organisationen och personalen blev 
engagerade i att vara med och driva projektet framåt.  
 
Tillvaratagna erfarenheter 
Upplev Norrköping AB började med att göra en förstudie, där man träffade ett antal företagare i området, 
främst boendeanläggningar. Samtliga såg en stor potential i området. Produktutveckling och 
säsongsförlängning efterfrågades. 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.  
 
Företagsgrupperna i Kolmården, Vikbolandet och Arkösund involverades i ett tidigt skede för att få med 
erfarenheter och synpunkter från tidigare gjorda arbeten inom deras respektive organisationer.  
 
Upplev Norrköping hade sedan tidigare stor erfarenhet av att jobba inom olika samverkansprojekt. 
Samverkan är en av framgångsfaktorerna för ökad besöksnäring. Ett exempel på samverkansprojekt som 
man drivit sedan tidigare är bl a Östgötaskärgården, där Upplev Norrköping arbetar tillsammans med 
Söderköpings och Valdemarsviks kommuner för att marknadsföra och utveckla Östgötaskärgården. Redan 
när projektansökan skrevs var det ett 10-årigt samarbete, där synergieffekterna av att arbeta tillsammans i 
stället för varje kommun för sig var tydliga.  
 
 
3. Vilka genomförde projektet? 
 
Samarbetspartners 
En projektledare rekryterades till Upplev Norrköping AB och en arbetsgrupp, ett s.k. Advisory Board bildades. 
Advisory Board har bestått av projektledaren och turistchefen på Upplev Norrköping AB samt representanter 
för medverkande intressenter, inklusive Kustlandet. Totalt har Advisory Board-gruppen bestått av 8 
medverkande personer, exkl. Upplev Norrköping och Kustlandet. Gruppen har haft en bred sammansättning. 
Föreningslivet i området har varit medverkande, näringslivet i form av boendeanläggningar samt 
matproducent och det offentliga genom Visit Östergötland och Upplev Norrköping AB. Gruppen har haft 
medverkande från både Kolmården och Vikbolandet. 
 
Följande personer har varit med i Advisory Board; 
 
Kolmårdens Företagsgrupp, Lars Juhlin 
Framtid Vikbolandet och Stegeborgsgården, Håkan Carlson  
Vikbolandets Företagsgrupp,   Bo Axelsson 
Arkösunds Intresseförening, Lars Fahlén 
Visit Östergötland, Ewa Carlgren 
Villa Solliden, Lotti Lindqvist 
Villa Fridhem, Magnus Dahlin 
Visäter Kalkongård, Minire Hildebrandt 
Kustlandet, Gustaf Westring 
Upplev Norrköping AB, Christina Leinonen 
Projektledare Bråvikslandet, Cecilia Karlsson 
 
Gruppen har sett ut ungefär som tanken var från början.  Från början var det en annan matproducent på 
Vikbolandet, men p g a tidsbrist ersattes han av en annan. Under det sista året gick föreningen Framtid 
Vikbolandet upp i Vikbolandets Företagsgrupp och då kom det in en ny föreningsrepresentant i gruppen. Vi 
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valde dock att fortsätta ha kvar den tidigare representanten, då han också representerar en boende-
anläggning och varit med i projektet från början.  
 
Upplev Norrköpings VD Stefan Papangelis har också varit involverad samt delvis Näringslivskontoret i 
Norrköpings kommun, främst genom landsbygdsutvecklare Ingela Granqvist.  
 
Övriga medverkande och stödjande 
Nedanstående 51 företag har på ett eller annat sätt deltagit i projektet aktivt, antingen genom att paketera 
och sälja produkter, medverkat vid olika arrangemang eller nätverksträffar.  Därutöver har ett antal företag 
tagit del av projektet genom nyhetsbrev och olika inbjudningar. Projektledaren har även träffat några företag 
för inventering, konsultation och rådgivning. Totalt har ca 90 företag tagit del av projektet.  
 
Företag Namn 
Arkösunds Intresseförening Lars Fahlen, Björn Sahlin 
Arkö Kursgård Boris Vujicic 
Arkösunds Hotell Rosemarie Johansson 
Blomsterbinderiverkstan Linda Moberg 
Boogie Nights Sandra Karlsson 
Brevik Kurs- & Lägergård Niclas Börjesson, Maria Lindstam 
Djupviks Gård Fredrik & Magdalena Svahn 
Ekoturen Anette Aspegren-Güldorff 
Ettans Kök Kolmården Kiki Brünzli 
First Camp Kolmården Fredrik Lundberg 
Fishing for fun Magnus Stendahl 
Getå Hotell & Konferens Fredrik Beckman 
Herrgården Marmorbruket Per-Erik & Elisabet Ellner 
Kolmården Walking Rodi Ailert 
Kolmårdens Antik & Difverse. Petronella Ekvall 
Kolmårdens Djupark Silvy Bohlin, Mats Olsson, Mattias Zingmark, Maria Emmsjö 
Kolmårdens Företagsgrupp Lars Juhlin, Hans Furuheim 
Kolmårdens Marmorhantverk Lars-Magnus Gustafsson 
Kolmårds Vind Gunnar Sem 
Lions Club Kolmården Eyvind Larsson, Sammy Björk 
Lisas Gröna Elisabet Westlund 
Ljusköns Stuguthyrning Birgitta Lindberg 
Marmorbruksmuseet Sara Classson, Stig Danielsson, Magnus Joelsson 
Marsäters Handelstädgård Christel Eriksson 
Mauritzbergs Slott Liisa, Heidi & Juha Lipsanen, Malin Lakso, Anna Nyblom 
Nina´s i Kolmården Nina Karlsson 
Nomado Kayak Erik Wallgren 
Norrköpings Segelsällskap Roland Persson 
Ormsätter Malin Hellström 
Ostkustenkajak Christian Swanson 
Restaurang Sjöstugan Jonas Claesson 
Romantiska Ting Viola Ensell 
Sköldviks Vandrarhem Krister & Eva Hellström 
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St Anna skärgårdsresor Göran Johansson 
Stegeborgsgården Håkan Carlson, Anna Carlson 
Sänkdalens Gård Tomas Gunnarsson 
Tim Star Design Tim Star 
Tåby Hembygsförening Carl-Fredrik Tersmeden 
Ullbutiken Maritja Bergner 
Valla Gårdsmejeri Jenny Hoberg 
Valtersten Anette Isacsson 
Vandrarhemmet Utsikten David Barrios 
Vikbolandets Företagsgrupp Bo Axelsson 
Vikbolandets Naturhälsogård Camilla Hansson 
Vikoblands Struts Niclas Nordqvist 
Villa Bråviken Alavan & Aida Starovlah 
Villa Frihem Magnus Dahlin, Isabell Wilhem 
Villa Solliden Lotti Lindqvist, Emelie Karlsson 
Visätter Gård Daniel & Minire Hildebrandt 
Zarah Leander museet Lars-Olof Johansson, Åsa Birgersson 
Älgtorps Gård Alf Gustafsson, Louise Tottie-Gustafsson,  
 Margareta Gustavsson 

 
 
Köns- och åldersfördelning 
Av ovanstående uppräknade personer är det ett mindre överskott på män, 42 män och 34 kvinnor. 
Könsfördelningen har inte haft någon betydelse för projektet.  
 
Åldersfördelningen på ovanstående personer är enligt följande; 10 personer mellan 30-40 år, 26 personer 
mellan 40-50 år, 20 personer mellan 50-60 år och 17 personer över 60 år. Bland aktiva näringsidkare så är 
många mellan 40-50 år, vilket är naturligt. När det gäller föreningarna, så har det visat sig att många är över 
60 år. Detta beror naturligtvis på att det är den äldre målgruppen som har tid att engagera sig i föreningsliv. 
Det är inget unikt för detta projekt. Dock har det varit ett bekymmer, då vi anordnat studieresor och 
kompetensutvecklingar. Det har varit lättare att få representanter för föreningarna att engagera sig, medan 
de aktiva näringsidkarna många gånger haft tidsbrist.   
 
Ett par företag vars ägare har utländsk bakgrund har medverkat.  
 
Projektets administration och ekonomi 
Det övergripande ansvaret för styrning, samordning, rapportering, engagemang och administration har legat 
på Upplev Norrköping AB. Projektet har i första hand genomförts av projektledaren som har ansvarat för 
koordinering och resultat. Turistchefen och Advisory Board-gruppen har övervakat och stöttat 
projektledaren. Turistchefen och projektledaren har haft regelbundet återkommande avstämningsmöten. 
Projektledaren har vidare ansvarat för projektets redovisning med stöd av ekonomiavdelningen på Upplev 
Norrköping.  Ekonomiavdelningen har haft övergripande ekonomiskt ansvar.  
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4. Syfte och visioner 
 
Projektets övergripande syfte har varit att öka antalet besökare och gästnätter i området 
Kolmården/Vikbolandet. Detta har nåtts genom en utveckling av destinationen, fler bokningsbara paket och 
kvalitetssäkring av redan befintliga produkter. En medveten och kraftfull marknadsföring har varit ett medel 
för att uppfylla syftet. Ett ökat antal besökare och gästnätter i området har lett till en gynnsam utveckling av 
näringslivet, vilket har skapat arbetstillfällen. 
 
Projektets målgrupp har i första hand varit nationella besökare. Vi bedömde att flera av projektets produkter 
var tvungna att utvecklas för att bli exportmogna. Utlandsmarknadsföringen skedde i första hand genom 
Visit Östergötlands kanaler. De har under projektperioden arbetat främst mot den tyska och ryska 
marknaden.  Den finska marknaden bearbetades genom Upplev Norrköpings kanaler.  
 
Visionen har varit att området ska bli en välbesökt destination med ett rikt utbud av aktiviteter, tjänster och 
service året runt. För den enskilda företagaren skulle projektet leda till att denne får en insikt och kunskap i 
betydelsen av paketering och marknadsföring. Tanken har varit att företagaren vid projektets slut själv ska 
kunna paketera sina produkter, d v s koppla ihop t ex boende och aktivitet.  
 
Vid projektets slut finns stora förutsättningar för att målsättningen att öka antalet besökare och gästnätter i 
området ska kunna leva vidare. Medverkande företag och samarbetspartners har tillsammans med Upplev 
Norrköping skapat ett eget starkt nätverk som fortsätter driva utvecklingen framåt.  
 
 
5. Geografiskt verksamhetsområde 
 
Projektets verksamhet har i huvudsak skett i Norrköpings kommun, med inriktning på området Kolmården 
och Vikbolandet.  
 
 
6. Projektets mål och målgrupp 
 
Projektet delas in i kvalitativa och kvantitativa mål i projektplanen.  
 
Kvalitativa mål 
Projektets målsättning har varit att lägga grunden för en kraftig ökning av besöksnäringen i området, att 
utveckla redan befintliga produkter, men också hitta nya lämpliga kommersiella produkter att erbjuda 
marknaden. Projektet måste ses långsiktigt och även ha en fortsättning efter projektets slut. Den lokala 
förankringen är av högsta vikt för projektets fortsatta utveckling. De kvalitativa målen i projektplanen 
kommenteras nedan. 
 
• Kolmården/Vikbolandet är mer känt och attraktivare som område för besökare. 

Ett nytt varumärke har skapats, som synliggörs både genom hemsida och andra marknadsföringskanaler. 
Att skapa ett nytt varumärke är ett arbete som kräver långsiktighet och tålamod. Kolmården och 
Vikbolandet skapar tillsammans det nya varumärket Bråvikslandet. Varumärket har uppmärksammats i 
olika medier, vilket gör att kännedomen om området och attraktiviteten har ökat.  Allt arbete i framtiden 
främjar kännedomen om området. Arbetet är mycket långsiktigt. Det tar tid att bygga varumärken. 

• Kolmården/Vikbolandet har hittat synergieffekter genom att jobba tillsammans. 
Genom det nya varumärket Bråvikslandet så har Kolmården och Vikbolandet hittat naturliga kopplingar 
och synergieffekter av att jobba tillsammans. Man har deltagit tillsammans på mässor, road-shows och 
andra marknadsföringskanaler. De produkter som har skapats finns både på Kolmårdssidan och 
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Vikbolandssidan och man har därför kunnat dra nytta av varandras erfarenheter och marknadsföring. 
Vidare har man deltagit i gemensamma utbildningstillfällen och fått anledning att diskutera 
gemensamma frågor.  Arbetet kräver ett fortsatt engagemang från näringslivet. 

• Det finns en naturlig koppling till Östgötaskärgården. 
Bråvikslandet innefattar även Arkösunds skärgård, som är en del av Östgötaskärgården. Bråvikslandet 
och Östgötaskärgården har till exempel deltagit tillsammans på Vildmarksmässan. Östgötaskärgården är 
ett samarbete mellan Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Bråvikslandet innefattar 
skärgårdsprodukter, som t ex kajakpaket och skärgårdsupplevelsepaket.  

• Fler bokningsbara produkter har utvecklats med tillgänglighet året om (2 delmål) 
Vid projektets uppstart fanns i stort sett bara Kolmårdenpaket. Ett antal unika paket har tagits fram både 
av projektledaren och av näringen. Paketen är kopplade till olika boendeanläggningar. Flertalet av 
paketen är tillgängliga året om. Det finns en bredd i paketen, med målgrupp både barnfamiljer och äldre 
besökare. Produkterna är framtagna utifrån ett kommersiellt perspektiv och produkter inom såväl 
boende, mat och aktiviteter har skapats. 

• En hemsida med integrerat bokningssystem och grafisk profil (2 delmål)   
Ett nytt varumärke med en ny grafisk profil och tillhörande marknadsföringsmaterial, som t ex hemsida 
och annonsmaterial är framtaget. Bokningssystemet CityBreak är integrerat på hemsidan och är starkt 
kopplat till Upplev Norrköpings ordinarie hemsida. Alla paket som finns på Bråvikslandets hemsida finns 
också på Upplev Norrköpings hemsida.  Det är viktigt att tänka långsiktigt vid skapandet av en grafisk 
profil och en hemsida. Arbetet som fortlöper i framtiden är att se till att innehållet på hemsidan ständigt 
är uppdaterat.  

• Naturturism (4 delmål)  
Ett av projektets kvalitativa mål var att utveckla produkter kopplat till naturturism. Ett exempel på detta 
arbete är framtagandet av vandrings-, och cykelpaket. I dag finns ett utbud på kvalitetssäkrade 
vandringsleder kopplade till Östgöta- och Sörmlandsleden samt naturreservatsleder. Kvalitetssäkring för 
att produkten ska vara mogen för försäljning har skett i samverkan med såväl näring som övriga 
offentliga aktörer, t ex Regionförbundet Östsam. I samband med kvalitetssäkring har serviceutbudet 
gentemot gästen stärkts i form av uppmärkning av leder, framtagning av beskrivning och broschyr. Det 
är i dag betydligt lättare att hitta produkter kopplat till naturturism och rörligt friluftsliv i området. 
Segmenten jakt och fiske är fortfarande outvecklade. Det behövs fler verksamma entreprenörer inom 
dessa områden. 

• Utökad och förbättrad samverkan mellan föreningar, företag och det offentliga. 
Ett exempel på samverkansforum är den nya plattform som finns i projektets Advisory Board. Tack vare 
projektet finns i dag en tydligare och bättre samverkan mellan det offentliga i form av Upplev 
Norrköping och näringen i området. Samverkan har resulterat i erfarenhetsutbyte och 
kunskapsöverföring som har lett till win-win situation. En utmaning inför framtiden är att få fortsatt aktivt 
engagemang från näringslivet. Under projekttiden har näringen förväntat sig mycket av projektledaren 
och lutat sig mycket mot att arbetet skulle göras av denna.  

• Kolmården/Vikbolandet är Sverige-ledande inom området naturturism. 
Detta kvalitativa mål ska snarare ses som en vision, där projektets arbete har tagit destinationen en bit 
på väg för att nå detta mål. Arbetet fortgår och måste ses mycket långsiktigt. Intresset för naturturism 
har ökat markant och många regioner och kommuner i Sverige jobbar med att utveckla liknande 
produkter som vi har gjort i projektet. Det är med andra ord en stark konkurrens från andra 
destinationer i Sverige. Det finns dock goda förutsättningar för Bråvikslandet att bli Sverigeledande inom 
segmentet.  
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Kvantitativa mål 
Nedanstående kvantitativa mål sattes upp för projektet. Målen har uppfyllts helt eller delvis. 
 
1. Turistekonomiska effekter 

Som framgår av de kvalitativa målen är allt arbete inom besöksnäringen långsiktigt. Omsättningen för 
bokningar gjorda i Bråvikslandet i CityBreak (genom Upplev Norrköpings alla säljkanaler) under perioden 
23:e juni 2011-31:e augusti 2014 är 3 330 318 kronor.  Ett stort antal bokningar görs också direkt till 
anläggningarna. Några av våra näringsidkare uppskattar fördelningen 30% via Bråvikslandet och Upplev 
Norrköping – resterande 70% vid direktkontakt med anläggningen. Vid detta antagande, så är 
omsättningen på bokningar ej gjorda i CityBreak ca 7 miljoner under motsvarande period. Det betyder 
en omsättningsökning på totalt 10 miljoner kronor under tre år eller 3,3 miljoner per år.  Enligt våra 
beräkningsmodeller är varje omsatt 750 0000 kronor likställt med 1 st årsverke. Detta innebär att 
omsättningsökningen per år motsvarar 4,4 nya arbetstillfällen.  Det innebär att vi ej nått upp till målen 
som var satta till en omsättning på 5 miljoner kronor/år och 10 nya arbetstillfällen om vi enbart utgår 
från omsättning på gjorda bokningar. Till turistekonomiska effekter kan vi dock också notera handel, 
restauranger mm som ej kommer med i ovanstående resonemang.  Resultatet ovan känns dock 
realistiskt och vi bedömer att det blir en fortsatt turistekonomisk effekt de närmaste åren.  Projektet har 
lagt en grund för den fortsatta utvecklingen. 

2. 30 företag som deltagit i projektet 
51 företag har deltagit aktivt i projektet och 90 företag har tagit del av projektet på olika sätt. Det är 
långt över vår målsättning på 30 företag. 

3. 50 nya produkter/paket under projekttiden 
Vid projektets uppstart fanns i stort sett bara Kolmården-paket. I dag har ytterligare 24 unika paket 
tagits fram av projektledaren eller av näringen. Paketen är kopplade till olika boende-anläggningar, vilket 
gör 48 olika paketalternativ.  Samtliga paket är kommersiella och kvalitetssäkrade, för högsta möjliga 
kundtillfredsställelse. Som kommenterats bland de kvalitativa målen saknar vi paket inom segmentet jakt 
och fiske, då det inte finns verksamma entreprenörer i området.  

4. Utbildning/Kompetensutveckling  
Projektet har erbjudit 10 st utbildningstillfällen, där sammanlagt 160 personer har deltagit. Paketering, 
värdskap, naturturism, marknadskommunikation och destinationsutveckling är några ämnen som har 
varit på agendan. En studieresa i Bråvikslandet för att se och lära om varandras verksamhet är också med 
bland utbildningstillfällena samt en studieresa till Åre för att höra hur en mindre ort med många 
framgångsrika entreprenörer samarbetar. Utöver ovanstående utbildningar så har vi erbjudit en 
studieresa för matproducenter och restauranger samt en studieresa till Matka-mässan i Finland för 
Advisory Board. Projektledaren, de offentliga personer som jobbar i projektet samt en ideell resurs har 
deltagit i några externa utbildningar.  Projektet har nått uppsatta mål vad det gäller antal 
utbildningstillfällen, dock har antalet deltagare per tillfälle ej riktigt nått upp till det uppsatta målet. Det 
beror på att näringsidkarna har svårt att få tiden att räcka till och därför inte alltid prioriterat sin 
medverkan.  

 
Erfarenheter och mervärden 
Det har varit en stor fördel att ha Upplev Norrköpings organisation och offentliga resurser som stöd till 
projektledaren. Här finns stor erfarenhet av att jobba med besöksnäringsfrågor och utveckling. Vidare har 
ekonomiavdelningen med sin erfarenhet av redovisning och administration varit till stor hjälp.  Bolagets 
goda likviditet har gjort att vi inte behövt oroa oss när utbetalningar från Länsstyrelsen har tagit längre tid än 
vad vi från början förutsett. Det var värdefullt att projektledaren redan från början insåg vikten av gott 
ordningssinne och bra dokumentation. Kustlandets handläggare har varit ett mycket gott stöd i detta arbete.   
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Engagemanget från näringen har varit mycket stort, vilket är en viktig framgångsfaktor. Även om intresset är 
stort, så är dock tiden en bristvara för många mindre företagare. De har därför ett starkt behov av en 
projektledare som driver utvecklingen och samordningen.  
 
Målgrupp  
Den primära målgruppen för projektet är de besökare vi vill ska komma till Bråvikslandet. Det är en bred 
målgrupp, bestående både av barnfamiljer och äldre personer.  
Indirekt är det de deltagande företagen, näringslivet i området, som haft störst nytta av projektets insatser.  
Flera av näringsidkarna berättar att projektet gett dem fler besökare, men också en möjlighet att utvecklas 
som företagare. Samverkan mellan företagen, det offentliga och föreningslivet har varit mycket betydelsefullt 
för den enskilda näringsidkaren.  
 
 
7. Aktiviteter 
 
I stort sett alla aktiviteter som var tänkta att genomföras har genomförts. Upplev Norrköping började med 
att göra en förstudie. När projektet var beviljat, anställdes en projektledare.  Projektledaren fick i uppgift att 
göra djupintervjuer med potentiella partners samt bearbeta ytterligare samarbetspartners. En inventering av 
projektdeltagarnas anläggningar och produkter genomfördes. En arbetsgrupp, ett sk Advisory Board, 
bildades. Projektledaren ansvarade för att i samverkan med Advisory Board ta fram en 
projektplan/marknadsplan som grund för det fortsatta arbetet. Nedanstående aktiviteter har enligt 
projektplanen varit prioriterade och kommenteras därför särskilt; 
 
Produktutveckling och paketering 
Det har utvecklats ett antal nya produkter, både av projektledaren och av näringsidkarna själva.  
Vandringspaket, cykelpaket, skärgårdsupplevelsepaket och kajakpaket är exempel på paket som utvecklats 
inom projektet. Vandringspaketet är ett exempel där vi utgått från befintliga leder, Östgötaleden och 
Sörmlandsleden, men gjort anpassade dagsturer som utgår från olika boendeanläggningar. Kartor med 
förslag på turer har tagits fram. Även för cykelpaketet har det tagits fram kartor med förslag på turer. Dessa 
produkter har krävt mycket tid i form av kvalitetssäkring för att få nöjda kunder. Projektet har synliggjort det 
stora utbudet av lokalproducerad mat som finns på Vikbolandet genom att ta fram en broschyr som visar var 
man hittar restauranger, gårdsbutiker osv. Projektledaren har vidare uppmuntrat boendeanläggningarna att 
skapa nya paket inom ramen för deras ordinarie verksamhet. Exempel på sådana paket är till exempel 
Romantiska paket, slottspaket och weekendpaket. För att öka beläggningen året om, så har höstlovspaket, 
tomtepaket, julbordspaket, påskpaket och valborgspaket utvecklats.  För att nå olika målgrupper, så kan t ex 
mamma-baby-dagar och lovpaket med grottutflykt nämnas. Svamphelg, skaldjursweekend, wine and dine är 
exempel på paket där maten har stått i centrum. Totalt har 48 olika paketalternativ tagits fram i projektet.  
 
Hemsida och bokningssystem 
Hemsidan www.bravikslandet.se skapades tidigt i projektet av befintlig webbredaktör på Upplev Norrköping. 
Plattformen ligger under Upplev Norrköpings befintliga sida och de tekniska verktyg som bolaget redan 
hade har använts. Bokningssystemet CityBreak integrerades på hemsidan för att göra det möjligt att 
paketera och boka de enskilda näringsidkarnas olika produkter. Drift och uppdateringar på hemsidan har 
skötts av webbredaktören samt projektledaren. Några näringsidkare har skapat s k Microbutiker på sina 
respektive hemsidor. Antalet unika besökare på hemsidan har haft en konstant ökning sedan sidan 
lanserades, tack vare bra marknadsföring och sökmotoroptimering.  Hemsidan ägs av Upplev Norrköping 
och efter projektets slut kommer bolaget fortsätta att se till att hemsidan är uppdaterad och aktuell inom 
ramen för ordinarie verksamhet.  
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Utbildning och studieresor 
Projektledaren som rekryterades till projektet hade redan grundläggande kunskaper inom besöksnäring, 
varför det inte behövdes så mycket intern utbildning.  Projektledaren har ansvarat för att skapa  
utbildningstillfällen för näringsidkarna och som nämnts under de kvantitativa målen har 10 sådana 
utbildningstillfällen ägt rum, där sammanlagt 160 personer deltagit. Upplev Norrköping har ansvarat för 
teknisk utbildning i bokningssystemet och erbjudit näringsidkarna enskilda utbildningstillfällen samt support.  
Offentliga resurser på Upplev Norrköpings marknadsavdelning har gjort viss omvärldsbevakning samt 
deltagit i utbildning avseende sociala medier. Projektledaren och även turistchefen har deltagit i några 
studieresor utöver de som tidigare nämnts, med syfte att samla in kunskap och få inspiration om hur man 
bäst jobbar i den här typen av projekt. Vid 2 tillfällen har både projektledare och turistchef varit med på 
studieresor anordnade av länsorganisationen Visit Östergötland, där man främst tittat på olika former av 
samarbeten, naturturism och värdskap.  
 
Marknadsföring 
Marknadsföringen startade med framtagandet av en grafisk profil och en hemsida. Varumärket Bråvikslandet 
skapades. Marknadsföringen har sedan riktat sig mot en bred målgrupp, både barnfamiljer (Active family), 
s.k. dinks (double income – no kids) och whops (whealty, healty, older people). Målgrupps-definitionerna har 
stämt överens med Visit Swedens målgrupper. 
 
En marknadsplan för respektive år har tagits fram. Marknadsföringen har skett genom annonsering i tryckt 
media samt annonsering på nätet och olika sociala medier. En FaceBook-sida för Bråvikslandet har skapats.  
Media har bearbetats genom pressmeddelanden och personliga relationer med journalister. Ett exempel på 
ett bra resultat är Magasinet Tara, som har haft två resor för sina läsare till Bråvikslandet och vandrat. Detta 
resulterade i flera uppslag i tidningen och ökade tydligt kännedomen om området och vandringspaketet. Ett 
annat lyckat exempel som tydligt ökade antalet bokningar är samarbetet med Coops kundklubb.  
För att öka medvetenheten om området åkte vi på en s k Roadshow till köpcentrum i fem olika kommuner i 
Sverige. Vid tre olika tillfällen har Bråvikslandet deltagit på Vildmarksmässan tillsammans med 
Östgötaskärgården, vilket var mycket lyckat. Vi har även medverkat på Cykelturismveckan i Motala för att nå 
målgruppen cyklister.  
 
Utlandsmarknadsföringen har till stor del skett genom Visit Östergötlands kanaler. De har under projekt-
perioden deltagit på 4 workshops i Tyskland och 4 workshops i Ryssland och haft med produkter från 
Bråvikslandet. Projektet deltog även på The Scandinavia Show i London tillsammans med Visit Östergötland. 
Även här sålde Bråvikslandet naturturism i form av vandring och paddling i Östgötaskärgården. Bråvikslandet 
medverkade också i Visit Swedens monter på Matka-mässan i Helsingfors i januari 2013. Dagen innan 
mässan arrangerades en aktivitet med förbokade möten med researrangörer. Här var det främst Kolmården 
inkl. djurparken, Mauritzbergs slott och vandringspaket som marknadsfördes.  
 
 
8. Tidplan 
 
Projektet blev beviljat 2010-09-28. En projektledare anställdes för att arbeta med projektet under en 3-
årsperiod, år 2011-2013. Efter beslutet uppstod dock ett antal frågor kring huruvida projektet skulle 
betraktas som momspliktig verksamhet. Projektet fick därför en något försenad start och ett nytt beslut 
fattades 2011-05-03.  Avsikten var att projektet skulle avslutas 2013-12-31. I oktober 2013 gjorde vi dock en 
ansökan om förlängning av projektet och fick det beviljat. Motivet för ansökan var bl a den fördröjda starten 
av projektet, men också det långsiktiga arbetet och att vi önskade få en hel säsong till där vi kunde göra 
ytterligare marknadsaktiviteter samt fortsätta kvalitetssäkringen.  Nytt klardatum beslutades till 2014-08-31.  
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9. Externa faktorer och riskbedömning 
 
Tack vare en stabil organisation på Upplev Norrköping och ett engagerat närings- och föreningsliv anser vi 
inte att projektet haft några större problem. Det största enskilda problemet är möjligtvis bristen på tid hos 
mindre enskilda företagare, viljan är stark – men tiden räcker inte alltid till. 
 
Projektet kräver mer långsiktighet än vad vi från början insåg. Konkurrensen från destinationer med 
likvärdiga produkter är extremt stor.  
 
 
10. Spridning av resultat 
 
Projektet har kontinuerligt redovisats i Advisory Board. Samtliga medverkande i projektet har fått nyhetsbrev 
med information om vad som gjorts. Utöver nyhetsbreven har det bjudits in till flera möten för lägesrapport 
och förankring av projektet.  
 
Vidare har Upplev Norrköpings styrelse samt berörda tjänstemän i Norrköpings kommun, främst 
Näringslivskontoret och Kultur- och Fritid, haft god kännedom om projektets utveckling.  
 
Slutrapporten kommer att distribueras till samtliga medverkande och finnas tillgänglig på Upplev 
Norrköpings och Bråvikslandets hemsida. 
 
 
11. Långsiktighet 
 
Efter projektets slut kommer Upplev Norrköping arbeta vidare med besöksnäringen i Bråvikslandet 
tillsammans med företagen i området. För att ha en fortsatt god samverkan och dialog bildas en 
nätverksgrupp. Medverkan i gruppen är främst avsedd för företagen i besöksnäringen och innebär att man 
som företag lägger en årlig service/marknadsföringsavgift. I ett första skede skriver Upplev Norrköping 3-
årsavtal med medverkande företag, d v s man deltar under perioden 2015-2017.  Deltagaravgiften är 
omsättningsbaserad. Pengarna ska användas till fortsatt marknadsföring av Bråvikslandet, så som t ex 
annonsering och marknadsföringsaktiviteter. 
 
Upplev Norrköping kommer även fortsättningsvis att administrera hemsidan bravikslandet.se och 
bokningsprogrammet Citybreak samt finansiera detta. Arbetstid motsvarande 25 % tjänst läggs av Upplev 
Norrköping på Bråvikslandet, som en del av Upplev Norrköpings ordinarie verksamhet. Upplev Norrköping 
bidrar med 100 000 kr/ år till nätverksgruppen för marknadsföring av området . 
 
Upplev Norrköping tillsammans med en styrgrupp/marknadsråd som består av utvalda företag inom 
besöksnäringen samt företagarföreningarna bestämmer vilka marknadsaktiviteter som ska prioriteras.   
Ett antal nätverksträffar kommer årligen genomföras för samtliga deltagande partner med kompetens- 
och erfarenhetsutbyten. 
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12. Budget och finansiering 
 
Utfallet överensstämmer i stort sett med budgeten, vilket visas i nedanstående sammanställning.  
 
 
Faktiska kostnader Beskrivning        Budget     Utfall 
Löner Personalkostnader 1 499 400    1 477 411    
Övriga kostnader Externa tjänster 491 200    527 632    
Övriga kostnader Material & utrustning 108 000    4 621    
Övriga kostnader Marknadsföring 1 560 400    1 632 170    
Investeringar Projektledning 32 000            13 968     
Summa kostnader 

 
3 691 000    3 655 802    

    Resurser 
   Offentlig resurs Produktutveckling 921 143    918 381    

Ideellt arbete Mobilisering 285 000    306 779    
Summa resurser 

 
1 206 143    1 225 160    

Summa totalt 
 

      4 897 143    4 880 962 

    Finansiering 
 

        Budget  Utfall 
EU & svenska staten 

 
3 491 000   3 457 657 

Upplev Norrköping AB 
 

200 000       198 145 
Offentlig resurs 

 
921 143       918 381 

Ideellt arbete 
 

285 000       306 779 
Summa 

 
4 897 143    4 880 962 

 
 
I samband med Upplev Norrköpings ansökan om förlängning av projektet oktober 2013 reviderades den 
ursprungliga budgeten. Vid avstämning av projektet 2013-08-31 var den offentliga resursen inte upparbetad 
i den takt vi hade räknat med från början. Vid revidering av budget drogs den offentliga resursen ned med 
575 000 kr, vilket visade sig vara en rätt bedömning. Det ideella arbetet ökades samtidigt med 75 000 kr. 
Vid ovanstående omfördelning, så finansierade vi som projektägare en kostnad på 200 000 kr i stället för att 
bidra med offentlig tid. 
 
 
13. Bilagor 
 

• Intyg om godkännande av att kontaktuppgifter publiceras 
• kopior på trycksaker, marknadsföringsmaterial, informationsmaterial  
• tidningsartiklar och andra mediaprodukter  
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INDIKATORER (ifylles av kansliet) 
 
SJV 
Antal nya företag 
Antal bevarade och nya arbetstillfällen uppdelade på män/kvinnor samt över/under 25 år 
Antal deltagare i utbildningar 
Antal nya produkter, tjänster, tekniker, nätverk och mötesplatser 
Antal personer som fått tillgång till bredband 
 
Kustlandet 
Antal projekt 
Antal arbetstillfällen 
Antal årsverken 
Antal deltagare som fullföljt utbildningar 
Nettoförädlingsvärde 
Antal poäng uppdelade på  
 Övergripande 
 Näringsliv 
 Miljö 
 Unga 
 Boende 
 Kommunikation och infrastruktur 
 Regional och internationell samverkan 
 Aktiviteter, föreningsliv och folkhälsa 
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