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Växla upp den lokala tillväxten        

med cykelturism 
Det råder ingen tvekan om att cykeln som transportmedel ligger i tiden. Framsynta städer 

bygger ut infrastrukturen för cykeltransporter och motionsloppen får allt fler startande. Det 

finns stora fördelar när det gäller klimat, folkhälsa och framkomlighet. 

I det här seminariet fokuserar vi på hur man kan använda framgångsvågen för cykelresande 

som en nyckel till ökad tillväxt och sysselsättning på regional och kommunal nivå. På ett 

hållbart sätt! 

 

Datum och plats 

Datum: Torsdagen den 7 april kl. 10.00-16.00    

Plats: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm  

Moderator: Stig-Björn Ljunggren, författare och statsvetare   

 

Målgrupp 

Seminariet vänder sig till dig som kommer i kontakt med cykelresor och cykelturism i olika 

avseenden. Du kan vara tjänsteman på en kommun som vill stimulera den lokala ekonomin, 

entreprenör som erbjuder cykelresor eller så är du bara en eldsjäl som gillar cykling. Tanken 

är att du ska få bekanta dig med de viktiga tankarna på området och skaffa dig egna verktyg 

att gå vidare med. 

 

Deltagaravgift och vad som ingår 

Deltagaravgiften är 1 750 kr exkl moms.                                                                                     

Anmäl minst två personer från samma företag/organisation så får ni 10% rabatt.  

I deltagaravgiften ingår dokumentation, lunch samt förmiddags, och eftermiddagsfika. 

Anmälan är bindande och deltagaravgiften betalas i förskott, men platsen kan överlåtas.   

 

Anmälan 

Anmäl dig senast den 1 mars 2016 via e-post till katarina@swedenbybike.com  

Varmt välkommen! 
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09.30 - 10.00 Registrering och fika med kaffe/te 

 
10.00 - 10.30 En nationell strategi för ökad och säker cykling 
Regeringen avser att arbeta för en ökad och säker cykling. Ett led i arbetet är att i dialog med 
berörda aktörer ta fram en nationell cykelstrategi. Strategin ska tas fram i samarbete med 
kommuner, cykelorganisationer och andra intressenter. Sofia Wieselfors, projektledare för 
strategiarbetet på Näringsdepartementet, berättar mer om detta pågående arbete. 
Talare: 
Sofia Wieselfors, Enheten för Transporter och Samhälle, Näringsdepartementet   
 

10.30 - 11.00 Samarbete och tydliga sysselsättningsmål - erfarenheter från 
Klarälvsbanan/Klarälvsleden 
När det så kallade Klarälvsprojektet var genomfört dec 2010 blev resultatet 220 km 
sammanhållen cykelled i form av Klarälvsbanan/Klarälvsleden. Projektet var ett av flera 
samarbetsprojekt kring cykellederna mellan 4-6 kommuner med Munkfors kommun som 
projektägare. Från 2004 har det investerats ca 45-50 miljoner kronor i olika projekt som 
möjliggjort en kraftfull tematisk satsning på cykelleder längs natursköna Klarälven i 
Värmland. Satsningen hade redan från början ambitioner när det gällde att skapa ekonomisk 
tillväxt och ökad sysselsättning i regionen. Lyckades man med föresatserna? Finns det saker 
som de inblandade gjort annorlunda med facit i hand? 
Talare: 
Toni Jonsson, Regional utvecklingsledare, Regionförbundet Uppsala län/Visit Uppland 
(tidigare projektledare/projektägare för Klarälvsbanan/Klarälvsleden)                           
 

11.00 - 11.30 Vikten av visioner - så kan en framtid designad för cykeln skapa hållbar 
tillväxt     
Under projektet ”Ett bilfritt år” fick några svenska familjer prova hur tillvaron ter sig om man 
helt stryker bilen ur vardagen. Förvisso blev dagarna annorlunda och det krävdes mer 
planering, men det inte bara fungerade utan familjemedlemmarna upptäckte helt nya värden 
i det bilfria livet. En visionär industridesigner ger sin syn på hur samhället skulle kunna 
utvecklas i en hållbar riktning med en annorlunda syn på vardagstransporter. 
Talare:  
Teo Enlund, Senior project manager för Green Leap, KTH 
  
11.30 - 12.30 LUNCH 
  
12.30 - 13.00 Entreprenörens ABC - förutsättningar och idéer för den som erbjuder 

cykelupplevelser 
Det finns många duktiga företagare som erbjuder attraktiva cykelupplevelser i vårt avlånga 
land. Intresset för cykelresor växer stadigt och det verkar som att politiker på både nationell 
och lokal nivå har förstått vad som är på gång. Här berättar två äkta entreprenörer om 
möjligheter, utmaningar och vad de tror skulle behövas för att optimera tillväxten inom 
svenskt cykelresande. 
Talare:  
Hannele Gladh, ägare, Resgladh researragör     
Lars Lööv, ägare, Järvsö Bergscykel Park 
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13.00 - 13.30 En rapport om mat och reseupplevelser - Med resan som mål 
Sverige är inte bara vackert. I landets olika regioner finns en rik matkultur som på ett 
naturligt sätt kan integreras i turism och reseupplevelser. Här får vi genom en unik förstudie 
veta mer om hur en kombination av matupplevelser, destinationer och olika sorters 
färdmedel kan samverka för att skapa attraktiva reseerbjudanden. Faktorer som kundfokus, 
storytelling, innovation och samverkan har en avgörande betydelse för framgångsrika 
projekt. 
Talare: 
Jenny Fossum, Senior servicedesigner och Designstrateg 
  

13.30 - 14.00 Så utvecklar du affären i ditt erbjudande 
Det gäller att hålla en bra servicenivå, att erbjuda något unikt och attraktivt, och man måste 
nå fram med sin marknadsföring. Det vet alla som arbetar inom reseområdet. När det gäller 
faktorer som försäljning och hur man slipar på sin affär finns det hela tiden nya saker att lära 
sig. Omvärlden och de potentiella kundernas preferenser förändras över tiden. I den här 
punkten berättar Mats Torebrandt om sina kommersiella erfarenheter och tipsar om trender 
som det kan vara bra att ha koll på. 
Talare: 
Mats Torebrandt, Försäljningschef, Carlson Wagonlit        
  

14.00 - 15.00 KAFFE + snillen spekulerar 
 

15.00 - 15.30 Cykelresandets egen infrastruktur – utveckling av de stora lederna 
För många kommuner och regioner kan cykelleder vara utgångspunkten för en utvecklad 
cykelturism. De går ibland på fristående cykelbanor och ibland i blandtrafik. Då måste 
cykelvägvisningen vara tydlig för att folk ska hitta. Trafikverket har tagit fram en modell för 
klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning av cykelleder för rekreation och turism. 
Talare: 
Gunilla Ragnarsson, Nationell samordnare, Trafikmiljöenheten, Trafikverket 
  

15.30 - 16.00 Något stort är på gång – hur ska man utnyttja cykelturismens potential på 
lokal nivå? 
Mycket är på gång och möjligheterna att gå vidare är enorma. Samtidigt är det många olika 
faktorer att hålla reda på och utvecklingslinjer att följa. Vad är det första en kommun som vill 
utveckla sitt cykelresande ska tänka på? Hur ska det lokala näringslivet och kommunens 
näringslivskontor förhålla sig till de stora cykellederna? Hur når företagarna fram med sina 
erbjudanden till slutkunder i Sverige och andra länder? 
Talare: 
Lotta Magnusson, Länsturistchef, Region Dalarna 

Erik Stigell, Fil doktor i cykel, hälsa och trafik, Trivector AB 

Tommy Gustavsson, Projektledare Sydostleden, Region Kronoberg 


