
                                                       
 

 

 1 

The Haninge Story – ny strategi för Visit Haninge 
 
Föreningen Visit Haninge överväger att byta strategi och vidga perspektivet inom turism och 
besöksnäring till att också bli ett kulturprojekt. Verksamheten har hittills varit inriktad på att 
öka och tydliggöra utbudet av besöksnäringens produkter och tjänster. Genom att samverka 
med kulturföreningar och hembygdsföreningar med flera får föreningen goda förutsättningar 
att också sprida bred kunskap om Haninges mångtusenåriga historia och kultur vilken idag är 
okänd för många. Detta tror vi kan bidra till att öka ortens attraktivitet och locka besökare 
samtidigt som vi får en kraft i att ideella och kommersiella krafter samverkar.  

Förslaget är att föreningen ska skriva ”The Haninge story” och lyfta fram olika platser genom 
att berätta ortens historia mer detaljerad samt med foto, film och musik. I första hand ska den 
publiceras på föreningens hemsida visithaninge.se och på sociala medier. Ett kostnadseffektivt 
sätt för föreningen att till en början sprida information.  

Avsikten är att under februari kontakta intressenter till styrelsen och till ett kultur- och 
expertråd. På årsmötet i april presenteras den nya strategin och om stämman beslutar gå 
vidare kommer ansökan om medel till Leader att göras klar.  

Därefter är tanken att vi ska rekrytera nya föreningsmedlemmar och privatpersoner inom 
kulturen och kontakta större företag i kommunen som kan se Visit Haninges nya hemsida som 
en plats att stärka sitt eget varumärke, Södertörns högskola är redan engagerad i projektet.  
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                       PM – Ny strategi för Visit Haninge 

BAKGRUND FÖRENINGEN VISIT HANINGE 

 

Föreningens ändamål är att: 

• utgöra ett samarbets- och samverkansorgan/partner för kommun, närings- 
och föreningslivet i frågor som rör turism- och besöksnäringen. Ingå 
samarbetsavtal med Haninge kommun gällande utveckling av 
besöksnäringen. 

• initiera, driva och stödja olika projekt och aktiviteter som utvecklar företag 
och föreningar med intressen inom besöksnäringen. 

• i samarbete med kommun, föreningar och näringsidkare bidra till 
utvecklingen av befintliga och nya attraktiva besöksmål och ett lokalt utbud 
av produkter och tjänster 

• driva opinionsbildning för utveckling av turism och besöksnäringen. 

• bistå medlemmarna med information och viss rådgivning och service. 

• erbjuda ett hållbart, informativt och tryggt Haninge där kommunen 
fortsätter att utvecklas till en bra livsmiljö för nuvarande och kommande 
generationer och att vi slår vakt om vår unika natur- och kulturmiljö. 

Denna ändamålsparagraf skrevs, när föreningen bildades 2013 på initiativ av ett 
antal aktiva företag inom besöksnäringen och Haninge kommun. Ett 
samarbetsavtal upprättades med kommunen och en styrgrupp inrättades för att 
samordna verksamheten i samarbete med kommunen. Därefter har föreningen 
samlat ett 50-tal besöksnäringsföretag som medlemmar, byggt en hemsida som 
ska visa potentiella besökare och besöksarrangörer vad Haninge kan erbjuda 
besökare.  
 
Föreningen har initierat ett antal olika projekt för kompetensutveckling, 
utveckling av företag i syfte att skapa allt attraktivare besöksmål i kommunen 
med utbud av produkter och tjänster. Föreningen har drivit opinionsbildning 
genom kontakter och genom att arrangera resor i Haninge kommun med 
potentiella besöksarrangörer, genomfört en utställning på Haningedagen, hållit i 
ett inspirerande frukostmöte med kommunen och arrangerat några likaså 
inspirerande medlemsmöten med inbjudna gäster m.m.  
 
Verksamheten har i enlighet med ändamålsparagrafen varit inriktad på att öka 
och tydliggöra utbudet för att som det står i den sista punkten erbjuda ett 
hållbart, informativt och tryggt Haninge, där kommunen fortsätter att utvecklas 
till en bra livsmiljö för nuvarande och kommande generationer och att vi slår 
vakt om vår unika natur- och kulturmiljö. 
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NULÄGE FÖRENINGEN VISIT HANINGE 

 

Föreningens styrelse upplever att kommunens intresse för föreningen har minskat de 
senaste åren. Styrgruppsmötena har blivit färre och alltmer innehållslösa och våra 
medlemmar är svåra att aktivera med en låg budget.  
 
Kommunen arrangerar egna besöksnäringsaktiviteter, har utökat sin egen 
marknadsorganisation, satsar på digital turism med egna produktioner, träffar de 
andra kommunerna i den nya Skärgårdsstrategin och har avslutat upphandlingen av 
lokala turistbyråer på två av sina största destinationer. Tillväxtverkets satsning på 5 
svenska destinationer; Stockholms södra skärgård med Utö och Dalarö, det nya 
marina kulturreservatet Dalarö skeppsvraksområde, utredningen om Dalarö Museum 
som skeppsvraksmuseum och det nyligen avslutade EU-projektet Baltazar kring 
Östersjöns dykparker tycks inte längre intressera kommunen. Omständigheterna ovan 
har gjort att styrelsen övervägt att föreslå nedläggning av föreningen eller byte av 
strategi. Denna PM är ett förslag hur föreningen kan ändra strategi för att vända 
projektet till framgång genom att verksamheten inriktas mera mot att öka efterfrågan 
att besöka och lära känna Haninge. 
 
DESTINATIONSUTVECKLING 

 

Marknadsföring av destinationer handlar precis som alla annan marknadsföring om 
utbud och efterfrågan. En välkänd destination kan satsa mera på att sälja och öka sitt 
utbud, medan en mera okänd destination bör satsa på att sprida kunskap om sin unika 
identitet, ortens och regionens kultur och väcka intresset att vilja veta mer om den. 
Konsten i mindre orter och landsbygdsdestinationer ligger i att få ortens ideella och 
kommersiella krafter att samverka. En destination är utbud från flera aktörer, som om 
deras utbud smälts samman blir en totalupplevelse, som ökar attraktionskraften.  
 
DEN NYA STRATEGIN 

Vårt förslag är att Visit Haninge byter strategi från utbudsförsäljning (push) till en 
efterfrågestrategi (pull) och vidgar perspektivet från turism och besöksnäring som 
lockar med skärgårds- och båtturism till att bli också ett kulturprojekt, som ska göra 
Haninges för många okända mångtusenåriga kulturmiljö och historia världsberömd 
och på detta sätt locka besökare att med historien som bakgrund ta del av dagens 
Haninge.  
 
Hanvedenskogen, som började växa efter istidens slut för 10.000 år sedan, finns 
delvis orörd kvar och är idag en av Sveriges nationalparker, bara 40 km från 
Stockholm city.   
 

Stenålderns första säljägare dök upp för 6-7000 år sedan och på Gålö finns en 
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stenåldersstig. I Jordbro finns ett väl bevarat 2000 år gammalt gravfält från äldre 
järnåldern. Runstenar i den bördiga Åvadalen vittnar om att här växte den tidiga 
kristna kulturen fram.  En kulturmiljö som den danske kungen Valdemar Segraren 
utforskade på 1200-talet under sina korståg. Han kartlade sin seglarled via Sveriges 
ostkust med Haningekusten inomskärs via Mysingen och norrut via Furusund och 
Åland över till Finland och de nuvarande baltiska länderna, som var dåtidens Livland. 
Finland och Livland tillhörde sedan länge Sverige. Denna kulturmiljö blir allt viktigare 
under medeltiden när Stockholm hade grundats och blivit huvudstad och kampen om 
Östersjön börjar med danskarna som huvudmotståndare. Efter dem kommer tyskarna 
och den Tyska Orden som etablerade sig och börjar driva handel härifrån med 
jordbrukets produkter från den bördiga Åvadalen och fiskeprodukter från de rika 
fiskevattnen. Årsta slott, Österhaninge kyrka och Sandemars slott vittnar om hur 
viktig denna region blev för Sverige.  Här står nationalstaten Sveriges vagga, när 
Sverige grundas i början av 1500-talet med Gustav Vasa som förste kung. Landets 
försvar med den svenska flottan byggdes upp med naturhamnen vid Dalarön som 
hemmahamn. 
 
Från denna region skeppade Sverige under det 30-åriga kriget på 1600-talet mängder 
av soldater med båt, när Sverige blev en stormakt i Europa, lett av släkten Oxenstierna 
från Tyresö slott. Nu grundas Dalarö, som Stockholms uthamn och rikets första stora 
sjötull för intäkternas skull och som lotsplats med de första ackrediterade lotsarna för 
att skydda den allt viktigare handeln och sjöfarten. Vid denna tid förliste många fartyg 
och på grund av Östersjöns avsaknad av skeppsmask ligger de välbevarade kvar på 
havets botten. På Utö och Ornö startar gruvdrift för att få fram järn som sedan blir en 
viktig näring i det framväxande maskinsamhället. Haninge skärgård utgör under denna 
tid ett skydd för angrepp mot huvudstaden och skärgårdsbefolkningen har en lång 
historia i samhällets tjänst. Kulturmiljön har flera större slott och herrgårdar där 
personer som ledde landets utveckling bodde. Pandemier är för övrigt inget nytt och 
den vi just drabbats av är en vindpust mot den svåra pesten som spreds via fartyg och 
råttor. Och till skärgårdsbefolkningen kom nyheter men också farsoter först.  
 
När ångbåten börjar föra ut vanligt folk till skärgården under den första gröna vågen 
växer intresset också för Haninge skärgård och vildmark. Och fram till våra dagar när 
industrisamhället växer fram blir skärgården en allt viktigare fritids- och boendemiljö, 
en storstadens lunga med nationalpark och många kultur- och naturreservat. På 1800-
talet förvandlas orterna med de forna handel- och fiskarhamnarna till societets- och 
fritidshamnar och hus börjar byggas för fritidsboende och av societeten, när 
konstnärs- och författarsamhällen växer fram. De gröna vågorna fortsätter och 
förstärks under 1900-talet och fram till våra dagar. Den unika skärgården är idag inte 
bara platser att vistas på och njuta av, utan har också blivit en livsstil och en idyll som 
många imponerade besökare undrar hur vi har lyckats hålla hemlig så länge.    
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STORYTELLING 

 

I takt med att möjligheterna att resa ökar har besöksnäringen vuxit till en av världens snabbast 
växande nya näringar som skapar arbetstillfällen och exportinkomster genom turism. Än så 
länge har dock skärgården inte lyckats lika väl som t.ex. storstäderna att locka till sig turister.  
 
För att bli känd gäller det att kommunicera och storytelling har blivit ett viktigt begrepp i takt 
med att digitala media gör det möjligt även för mindre destinationer att kunna sprida 
information på ett kostnadseffektivt sätt. Men samtidigt som besöksnäringen växer, växer 
också konkurrensen.  
 
Visit Haninge ska därför skapa resurser och medel för att se till att Haninges intressanta 
historia blir berättad och känd genom att publicera The Haninge Story på hemsidan på tre 
språk och i sociala medier. Något som idag saknas i vår marknadsföring. Och betänk, det inte 
var för maten och utsikten som människor började åka till London, Paris, Berlin, Rom, Madrid, 
Köpenhamn och Stockholm utan för att det är handelsplatser och huvudstäder med en 
historia man hört talas om.  

Haninges historia berikar besöksvärdet ytterligare till den kultur och natur vi redan är stolta 
över, men som alltför få känner till. Det ska vi ändra på.  
 

PROJEKTBESKRIVNING 

 

För projektet behövs ny kompetens tillföras föreningen i form av människor och föreningar i 
Haninge, som arbetar med kulturen såsom hembygdsföreningar inriktade mot bygdens 
historia och andra kulturföreningar inriktade mot bild, foto och musik m.m. Södertörns 
högskola är initierade i den nya strategin och engagerade i att förverkliga den. 
 
En arbetsgrupp kontaktar under februari 2022 personer och föreningar i Haninge kommun för 
att värva intressenter att vara med i styrelsen och i det kultur- och expertråd som skall 
rekryteras. Planen ska kommuniceras och revideras inför årsmötet och en 
kommunikationsplan ska tas fram. 
 
På årsmötet i april presenteras projektet och om stämman bestämmer att gå vidare kommer 
ansökan till Leader att göras klar och projektet startar. Viktigt är att utse en projektledare med 
ansvar för kontakterna med Leader och avsätta budget för detta. 
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Steg 1 Insamling av material från deltagande delar av kommunen.  
Steg 2 Börja skriva The Haninge Story. 
Steg 3 Koppla bild och musik till texten. 
Steg 4 Översätta texten till engelska och tyska. 
Steg 5 Uppgradera hemsidan och börja publicera The Haninge Story. Parallellt skickar vi 
information på Facebook på 3 språk vid varje nytt publiceringstillfälle. 

 

EKONOMI OCH REKRYTERING AV MEDLEMMAR 

 

Medlemsföretag 2021 och ekonomi 
40 företag betalar medlems- och serviceavgift 50 + 400 kr 18.000 kr 
15 företag betalar extra för att annonsera 1000 kr  15.000 kr 
Privatpersoner 50 kr         250 kr 
Summa medlemsavgifter     33.250 kr 
 
Förslag till ny betalningsmodell baserat på nuvarande medlemsantal 
Större företag  50 + 800 + 1000   11.100 kr 
Medelstora företag 50 + 400 + 500     6.650 kr 
Mindre företag 50 + 400    16.650 kr 
Privatpersoner 50         250 kr 
Summa medlemsavgifter     34.650 kr 
 
Avsikten är att under de närmaste halvåret rekrytera nya föreningsmedlemmar och 
privatpersoner inom kulturen, som alla huvudsakligen är mindre organisationer, och att när 
projektet startar kontakta utbildningsföretag som Södertörns högskola samt även större 
företag i kommunen som kan se Visit Haninges nya hemsida som en plats att synas på för att 
stärka sitt eget varumärke. 
 
Haninge/Dalarö 2022-01-29 
 
LO Landin 

Margaretha Picano 

Bo Tyrefors 
 


