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Workshop i tre delar

”KLARA 18/9, FÄRDIGA 19/9, GÅ 27/9

Samverkan med Kairos Future
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Syfte
Tillsammans ta fram en övergripande 

destinationsstrategi för Lysekil 2030

• Utgå från tidigare genomfört arbete

• Trender och omvärldsanalys

• Framåt och uppåt

• Tillsammans
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Kompetens

försörjning

Kryssning

Turbåtar

Gästhamn

Husbilar
Besöksmål

Profilområden:

Naturturism

Outdoor
utv. område

Måltidsturism

Kulturturism

Kunskapsturism

Utveckling 
innovation och 

forskning

Framtidens 
besöksservice

Det digitala 
värdskapet

Evenemang
Centrumutveckling

Handel
Kultur- och fritid

Tillgänglighet

Turistisk
infrastruktur

parkering
kollektivtrafik

färjor
sophantering
renhållning

toaletter

Trygghet Bostäder
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öppet, enkelt, värdigt

globala mål/hållbarhet

värdskap/tillgänglighet

besökare - boende och tillresta

helår

Handlingsplaner och budgetar

Vision 2030 - ”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och 

framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.” 

Destinationsstrategi Lysekil-övergripande

Utvecklingsområde/utv. mål: Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö

Delprojekt/rubriker enligt nedan:

Arbets- och 
fokusgrupper

Staden vid havet
Skaftö Ö-råd

NLC

Samverkanspartners

Ett enat Bohuslän
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Delta i processen
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Delta i processen
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• https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/politik-

och-demokrati/vision-och-framtidsideer/lysekil-som-

attraktiv-plats.html

• Cia Säll, avd. hållbar utveckling Lysekils kommun

cia.sall@lysekil.se

0703-40 43 72

• Arbetsgrupper och workshops

• Referenspersoner
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Tack!

Cia Säll, Lysekil kommun
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Destinationsstrategi Lysekil

Therese Lundqvist, Kairos Future 17 september 2018 



Syftet med uppdraget är att hjälpa destination Lysekil ta fram ett 

framåtsyftande, långsiktigt hållbart, strategiskt styrdokument på temat ”Kom 

och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö” för ett arbete mot en året runt 

kommun med högkvalitativa upplevelser året om för besökare, både boende 

och tillresta.



Paradigm
Vi fotvandrar;

vi flyger inte

Strategier
Principer för vägval; vad vi gör;

hur vi gör; vem som gör det

Taktik
Detaljvalen

Vision/Önskat läge
Det tillstånd vi vill uppnå och det vi vill vara i 

en viss framtid

En liknelse…



Process

2.TRACKING

Omvärldsanalys, statistik 

3.ANALYZING

Workshop Klara: 
Inspiration och analys av 

konsekvenser av 
omvärlden. 

4. IMAGING

Workshop Färdiga: 
Vision.Strategibyggande

6. DECIDING

Workshop Gå: 
Prioriterings-arbete, 

strategisamman-
ställning

1.Startmöte

Styrgrupp 

5. 

Avstämning 

7.

Presentation

Strategi-

validering



Kairos Future

▪ Internationell konsultbyrå

▪ Grundad 1993

▪ Ca. 35 anställda

▪ Huvudkontor i Stockholm, Med 
representation i Shanghai, 
Barcelona, London.

▪ Kairos (καιρός) 
– the ”right” or the ”opportune” 
moment
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Förändring i 

omvärlden

Destinationens 

förändring

Framtiden sover aldrig!

Source: Gerry Johnson, Kevan Scholes



Utgångspunkt för strategier

Kan Bör

Vill

Visioner, målbilder & 

önskvärda framtider

Omvärldens krav i 

framtiden – Vilka är 

de strategiska 

utmaningarna?

Styrkor Svagheter 

Vilka är de interna 

utmaningarna? 

Hur blir vi starkare?

SKA

Robusta

strategier



En framgångsrik destination



En kartläggning av Lysekil som destination 
idag 



▪ Lysekil.se, vastsverige.com/lysekil, Alltomlysekil.se

▪ Sociala medier (Facebook)

▪ Lonely Planet 

▪ Google

▪ TripAdvisor

Tillgänglig-

het

Digitala tillgängligheten









Fysiska tillgängligheten

Tillgänglig-

het



▪ Främsta reseanledning: Sol & bad samt vila 

▪ Planerade aktiviteter: Restaurang, sol & bad, shopping, kultur, vandring och 
cykling.

▪ Uppskattas mest på plats: Läget, havet och klipporna, vyer och omgivningar

Attraktivt utbud

Attraktivitet



Upplevelser i världsklass! 



▪ Parkering

▪ 46% nöjda med utbudet av restauranger 

▪ 35% nöjda med utbudet av butiker 

▪ 39 % nöjda med utbud av upplevelser (30% vet ej)

▪ 38 % nöjda med kvälls/nöjesliv  (21 % vet ej) 

Turistisk infrastruktur

Infrastruktur





Vem är Lysekilsbesökaren? 



Besöksundersökningen visar…

▪ Medelålder på 48 år 

▪ 74% hade besökt Lysekil vid minst en gång tidigare

▪ 66% av dessa har varit på sommaren

▪ Reser med partner (35,8%), ensam (24,8%) eller med familj (18,8%) 

▪ 46% har en hemkommun som ligger 100 km från Lysekil 

▪ 46% hemkommun inom 100 km 

▪ 8 % av besökarna från utlandet

▪ Gästnattstatistik från 2017 visar att 90% är från Sverige, 7% från Norge, 1 
% från Danmark och 0,6% från Tyskland. 



Hur bor besökarna? 

▪ 25 % bor i stuga/lägenhet 

▪ 15 % bor hos släktingar 

▪ 12 % bor på hotell 

▪ 10 %  annat boende 









Trender som påverkar 
framtidens turistdestination 



Viktiga trender i omvärlden

▪ Ökat antal resor internationellt – störst ökning från Asien mot 2030

▪ Vi reser fler kortare resor i vår närhet i brist på tid

▪ ”Vila, göra ingenting” (dvs aktiv vila) ökar som resmotiv och intresse

▪ Upplevelser tillsammans ökar i värde

▪ Friktionsfria kundresan blir allt viktigare när tid och energi är framtidens 
valutor

▪ Ny teknik som VR/AR påverkar upplevelsen på plats 

▪ Efterfrågan på äkta och hållbara upplevelser ökar 



Lysekil som attraktiv destination 2030 

▪ Lysekil är ett maritimt centrum som tar tillvara på havet som 

resurs i form av måltidsupplevelser, 

kunskapsbaseradeupplevelser och kulturupplevelser.

▪Man kommer hit för att bara vara – en fristad i ett uppkopplat liv.

▪En levande kommun med aktiviteter, evenemang och 

mötesplatser året runt.

▪Erbjuder spektakulära och unika attraktioner kopplade till havet.



▪Erbjuder autentiska kultur- och måltidsupplevelser kopplade till 

Lysekil och Bohuslän.

▪Destinationen är känd för sitt goda värdskap.

▪Vi arbetar med hållbar turism genom bland annat jämnare 

besöksströmmar över året och miljöarbete på plats (där 

besökaren är delaktig!).

▪Strävar mot en friktionsfri och digitaliserad kundresa (information, 

bokning, upplevelser på plats).

Lysekil som attraktiv destination 2030 


