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Leif Nilsson vill ena Sverige med ett OS

ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA     ANNONS

PORTRÄTTET

När började Göteborg identifi era sig 
som en evenemangsstad?
– Du får gå tillbaka till Jubileums-
utställningen 1923, då Liseberg och 
Mässan byggdes, och politikerna be-
stämde sig för att satsa på turism och 
kongresser. Andra viktiga politiska be-
slut är när Ullevi kom till inför Fot-
bolls-VM 1958 och Scandinavium 
1971.

Vid vilken tidpunkt blev satsningen 
strategisk?
– 1991 när man bildade Göteborg 
& Co var det en tydlig markering att 
man skulle satsa strategiskt på evene-
mang och turism. Kommunen och 
branschen blev ägare och satte sig till-
sammans uppbackad av en bred poli-
tisk samverkan och med hela näringen 
i ryggen. Det var efter att Göran Jo-
hansson (S) och Lars-Åke Skager (M) 
gjort upp och ville samordna nyckel-
aktörerna. På 1980-talet kunde inte 
cheferna på Liseberg, Svenska Mäss-
san och Scandinavium sitta i samma 
rum, det var sådan konkurrens och 
prestige.

Vad betydde Friidrotts-VM 1995?
– Det var under VM vi fi ck ihop hela 
stan, alla fann sina roller och vi ut-
vecklade en bra organisation som Gö-
teborg lever på än idag. Det var ock-
så då vi gjorde Kalaset i stort format 
för första gången och blev den första 
Fan-Zonen, som numera fi nns vid 
alla stora evenemang. Egentligen var 
vi för små, men Göteborg är optimal i 
att vara en kompakt stad med arenor, 
hotell och centrum inom tio minuters 
gångväg. Det är en av våra stora kon-
kurrensfördelar.

Ni var en tight kärna av drivande 
personer, vilken var din roll?
– Det var Bengt Gabrielli, Got Event, 
Mats Wedin, Liseberg, Lennart Man-
kert, Svenska Mässan, Lennart Olaus-
son, Business Region, Claes Bjerkne 
på Göteborg & Co där jag var evene-
mangschef. Min förmåga låg i att jag 
hade en massa idéer och väntade på 
att fönster skulle öppna sig, och när 
möjligheterna uppstod var jag snab-
bast att utnyttja dessa och kunde ska-
pa saker som var bra för helheten. Det 
fanns en intern energi där alla ville 
vara bäst i klassen.

– Vår bransch genomgår en stor ut-
veckling och förändring. Alla måste 
utveckla sig, även Göteborg & Co. 
När Göteborg nu tar fram en ny stra-
tegi kommer det bli förändringar. 
Sammansättningen av aktörer kom-
mer se annorlunda ut när den kom-
munala kakan kommer bli mindre. Då 
måste de kommersiella aktörerna bli 
bättre och ta ett större ansvar. 

– Göteborg står också inför nästa 
stora politiska beslut. Visst har man 
byggt nya Gamla Ullevi, men inget 
stort strategiskt beslut som om man 
ska bygga en helt ny stor arena eller 
inte.

Hur påverkar de kommunala mut-
skandalerna på kort och lång sikt?
– Det blir ett hack i skivan och mentalt 
jobbigt på kort sikt, men på längre sikt 
kommer man jobba sig ur formsvack-
an. Evenemang handlar om samver-
kan, oavsett stad.

Tycker du att evenemangsbranschen 
är etablerad som en näring?
– Ja, under Besöksforum i februari 
berättade Annie Lööf att turism- och 
evenemangsindustrin ska ses som en 
basnäring. Turistnäringen genererade 
ifjol 162 000 heltidsjobb och hade ett 
exportvärde på 87 miljarder kronor, 
vilket är mer än fordonsindustrin.

Vilka förutsättningar har Sverige 
som evenemangsland?
– Sverige har nu fyra bra evenemangs-
regioner. Stockholm har lagt sin stra-
tegi, Malmö etablerade sig genom att 
få Eurovision Song Contest och Göte-
borg är en kreativt ledande motor. Det 
fi nns också ett stort kunnande i Åre 
och Östersund. Bakom dessa fyra sto-
ra fi nns det ytterligare fl er andra starkt 
växande regionala destinationer som 
exempelvis Växjö och Halmstad

Nästa steg i utvecklingen?
– Nu gäller det att få ihop det natio-
nellt och jobba med en evenemangs-
tablå för hela Sverige. Jag tycker att vi 
ska söka ett par stora internationella 
evenemang som ett Vinter-OS eller 
Fotbolls-EM och använda den sam-
lade kompetens som fi nns i alla re-

gioner. Det gäller ett få en nationell 
samling kring ett evenemang med 
Stockholm som huvudort i samar-
bete med övriga regioner kopplat till 
större planerade nationella infrastruk-
turprojekt. 

RF har gått ut och sagt att man inte 
primärt siktar på ett OS.
– Vi måste satsa på de stora prestige-
evenemangen, annars tappar du ner-
ven i satsningen. I Göteborg hade vi 
Boule-SM fem år på raden på Heden, 
men det hade inte fungerat om vi inte 
hade haft ett megaevenemang vart 
femte eller tionde år.

Vad kan man lära av kandidaturen 
för Fotbolls-EM 2016?
– Frågan är om vi inte var för entusi-
astiska och drev på lite för hårt själ-
va. Regeringen kanske skulle sagt ett 
tydligare nej, men vi kanske inte hel-
ler ville lyssna på signalerna som kom. 
Knäckfrågan blev vad arvet skulle bli 
med arenorna efter evenemanget, på 
den punkten måste vi bli duktigare. 
Sedan ska man börja tidigare än vad 
vi gjorde.

Mäts det tillräckligt bra 
i branschen?
– Vi i branschen har vart lite slarviga 
och vårdslösa när vi uttryckt siffror 
om turismekonomiska effekter. Jag 
föredrar stabilare mått som gästnät-
ter och arbetstillfällen. Kunskapen 
att mäta fi nns, men branschen måste 
samlas kring ett mått för turismeko-
nomiska effekter.

Du sitter numera som styrelseord-
förande för STCC, hur ska ni möta 
framtiden?
– STCC jobbar väldigt hårt med att 
utveckla nya arenor. Vi stänger fl yg-
platsen i Östersund och gör om den 
till en motorbana vilket bara har gjorts 
i USA. Vi bygger om Solvalla för att ge 
Stockholm ett stort motorrace. Mobi-
la läktare och utnyttjandet av befi nt-
liga arenor kombinerat med nya typer 
av evenemang som utomhusmatcher 
i ishockey är framtiden. 

TEXT JOHAN THORÉN

Sverige 
har nu 
fyra bra 
evene-
mangs-
regioner
LEIF NILSSON

Med Göteborg & Co i back-
spegeln har evenemangsbyg-
garen lyft blicken. Under två 
decennier sprang Leif Nilsson 
snabbast med sin idéportfölj 
i 031-området. Allt handlade 
om att sätta sitt Göteborg på 
kartan som evenemangssta-
den. Nu vill han ena Sverige 
som evenemangsnation med 
”nya grajer” under sin devis: 
”Du kan inte gnälla dig till god 
stämning”.

Med Göran Johansson som ledaren.
– Ja, Göran har haft en helt avgöran-
de betydelse. Genom att han var en 
sådan stark ledare och personlighet 
påverkades många beslut av Göran. 
Men vi var ett team av starka indivi-
der och då krävs ett starkt ledarskap.

Finns det några dolda hjältar som 
gjort stora insatser i skymundan?
– Du har ett tiotal kommunala tjäns-
temän, där Eva-Britt Andersén på tra-
fi ken är en som alltid brunnit för frå-
gorna och löst problem.

Har evenemangssatsningen någon 
gång varit ifrågasatt?
– Det har alltid varit en diskussion 
och politisk debatt i media om huru-
vida man ska satsa massa pengar på 
evenemang som exempelvis Kalaset, 
men satsningen har aldrig varit ifråga-
satt på djupet. Under de här dryga 20 
åren har Göteborg haft en kontinuer-
lig tillväxt av antalet gästnätter.

Fick ni kraft av att Stockholm aldrig 
kom till skott?
– När vi var som bäst hade vi en 
enorm intern kraft som fi ck energi 
av att Stockholm och andra inte fi ck 
ihop det.

Göteborg & Co har länge varit ett 
föregångsexempel, vad händer nu?

FAKTA LEIF NILSSON
Ålder: 63 år.

Karriär: Marknadschef på NCC, evene-
mangschef och senare vd på Göteborg & 
Co. Numera rådgivare och styrelseproffs: 
STCC, Noas Ark, Ostindiefararen, Dunross 
m.fl .

Familj: Gift och två barn.

Bor: Centrala Göteborg.

Intressen: Upplevelser.

Favoritupplevelse: Morgonbadet på 
sommaren.

Favoritlag: IFK Göteborg och Frölunda 
Indians.

Favoritarena: Sverige

Favoritevenemang: När jag spelar 
hockeybockey med ett gäng gubbar i 
Frölundaborg.

Devis: ”Du kan inte gnälla dig till en god 
stämning”.

Leif Nilsson har tillsammans med Göran Johansson varit en 
drivande kraft bakom Göteborg som destination och för att 
hela evenemangs- och turismbranschen blivit en näringsgren. 
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Man har bland annat tagit del av 50 miljoner blogginlägg, 
1200 intervjuer och internationell trendforskning. Bland 
resultaten hittar vi tio trender kring vad som påverkar 
framtidens utomhusupplevelser. Här är fem av dessa.

 Från koppla av till koppla på
Semestern ska inte bara vara avkopplande utan även bidra 
”på-kopplande” så att vi laddar batterierna, som tränings-
resor till exempel.

 Utomhusupplevelsen urbaniseras
Det urbana står inte längre i motsats till naturen. Naturen 
finns även i staden. Urban skiing är ett exempel, med 
bland annat Hammarbybacken mitt i Stockholm eller 
skidtävlingen runt Stockholms slott.

 Den tillrättalagda friheten
Välpaketerad och lättillgänglig frihet går hem i stugorna. 
Gärna lite äventyr, men inte så att det blir farligt. Bekvämt 
och organiserat, helst i färdiga paket.

  Digitaliseringen
Är det digitala samhället ett hot mot ”den verkliga upplev-
elsen”? Nej, tvärtom kan den bli ett stöd för utomhusupp-
levelsen. Många skidorter erbjuder till exempel appar med 
all tänkbar semsesterinfo. 

 Utomhus gör nytta i tankesamhället
Forskning visar att utomhusvistelser både förbättrar vår 
kognitiva förmåga och gör oss friskare. I framtiden tar vi 
semester för att bli smartare!

– Höglandet är ett relativt nytt och attraktivt tomtområde för fritidshus. Höglandet ligger högt med hänförande utsikt 
över angränsade fjäll och Lofssjön. Nu påbörjar vi  en fjärde etapp där ytterligare 50 tomter är tillgängliga och alla har 
ski in/ski out-läge, berättar Malin Nyström som är fastighetsmäklare.

Storleken på tomterna är cirka 1000 kvm och de ligger i en sydsluttning. Här finns ett unikt tillfälle att välja favorit-
tomt och bygga sitt drömhus med boyta inklusive suterrängvåning upp till 300 kvm. Från Höglandet till bykärnan 
med all tänkbar service är det cirka tre kilometer. I närheten till Höglandet finns också längd-, tur- och skoterspår 
samt vandringsleder.

Lofsdalen med omnejd är perfekt för snöälskare, men också ett sommarparadis 
för hela familjen. 

– Jag bor här i Lofsdalen och det är lika underbart vinter, vår, sommar och höst. 
Det är alltid lika charmigt och genuint med en unik vildmarkskänsla i civilisationen. 
Cykelturer längs lederna eller i Lofsdalens Bike Park, vandring, jakt och fiske är 
ytterligare några exempel på det rika friluftslivet som finns utanför husknuten, 
avslutar Malin Nyström.

Fjällguiden Business TOMTER/BOENDE/KONFERENS

www.forsgrenstimmerhus.se 0243-21 72 00

0647-17170
www.areinn.se  

Aktivitetshotellet
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SLAO har tillsammans med SCR tagit fram en 
rapport om hur framtidens utomhusupplevelser 
kommer att se ut.
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För dig som vill veta mer! 
Spana in www.utomhusupplevelser.se

Text: Linda Eriksson Illustration: SLAO/SCR 2013

Attraktiva tomter i den lilla byn 
med den stora skidåkningen

Lofsdalen är den snösäkra fjällbyn med stor skidåkning och stor atmosfär för hela familjen. 
Fallhöjden är 492 meter – högst i Sverige söder om Åre – och nytt för i år är en 6-stolslift ända 
upp till toppen på Hovärken.

– I planerna ingår Sveriges högst belägna designhotell samt 250-300 tomter natur-
skönt placerade med hänförande utsikt över Sonfjällsmassivet och Helagsfjället. Nästan 
samtliga tomter får ski-in/ski-outläge. Hotellet är planerat att ligga vid trädgränsen i 
sydostlig riktning från Hovärken, mitt på bilden, berättar markägaren Birgitta Bergström. 

Med nya liftar i området kan man kommunicera med den redan befintliga skid- 
anläggningen i Lofsdalen. En av de nya liftarna tar skidåkarna upp till den planerade 
toppstugan som kommer att ligga spektakulärt på Hovärkens topp.

Förutom alpin skidåkning finns det mycket annat att erbjuda beroende av årstid. 
– Man kan njuta av turåkning i orörd vildmark nedanför tomtområdet. Sommar-

tid kan man vandra, plocka svamp och hjortron och 
den fiskeintresserade kan fånga bäckforell i ån nere i 
dalgången. Har man tur kan man få beskåda älg, ren 
och ripor samt björn på avstånd, avslutar Birgitta 
Bergström.

Stora planer i Lofsdalen
Ett nytt skidområde är under planläggning på norra och sydöstra sidan av 
det 1 125 meter höga fjället Hovärken i Lofsdalen. Området omfattar 424 ha, 
lika stort som 700 fotbollsplaner eller tolv gånger Gamla Stans yta.

Alla på snö är ett rikstäckande projekt som ger 
elever i årskurs 4 en kostnadsfri skidupplevelse 

under skoltid. Visst vill du vara med!
Besök www.allapasno.nu

Skidrådets organisationer:

Samarbetspartners:

Fjällguiden Business ALPINA KARTAN

Klassiska Trillevallen

www.trillevallen.com 

HÅLL KOLL  
PÅ LÄGET  
I BACKEN!

www.snorapporten.se

bydalsfjallen.se

www.dundret.se | facebook.com/dundret

Fjällupplevelser 
mitt i stan. 

Riktig skidåkning, nära!

KRÖNIKA: Det är inne att vara ute!
Vilken säsongsupptakt! Våra skidatleter – både på längden och utför –  
placerar sig på pallen, tar världscuppoäng och får bragdguld. Vi 
gläds med dem och konstaterar glatt att Sverige är ett vinterland 
att räkna med. Goda vinterförhållanden, fina skidanläggningar 
och engagerade människor bidrar starkt. 
Samtidigt fortsätter skidåkningstrenden 
bland allmänheten uppåt, vilket 
visar sig i fler skiddagar i 
skidanläggningarna och fler 

längdåkare i våra skidspår. En riktig utförslöpa, alltså. 
Branschen spår en intensifiering av utomhusupplevelser 
året om och arbetar på att utveckla nya koncept, paket 
och aktiviteter till nya och befintliga målgrupper. 
Svenska skidanläggningar håller i dag en hög standard 
med moderna liftar och snösystem och välpreparerade 
pister. Därtill serveras ett stort och varierat aktivitets-
utbud, högkvalitativt boende och mat i världsklass.  

  Välkomna till skidsverige!

2,1 miljoner svenskar åkte utför 2012/13
1.3 miljarder kronor omsattes i liftkort 2012/13
225 skidanläggningar i Sverige

DEN ALPINA KARTAN

Vinterparadiset 
för hela familjen!
www.idrefjall.se

FÖR MER INFORMATION
Lofsdalens Fastighetsbyrå AB
Lofsdalsvägen 37, 840 85 Lofsdalen  
0680 410 32, 0702 11 35 18
info@lofsdalenfastighet.se
www.lofsdalenfastighet.se
www.fjallfastigheter.se

www.bjorkliden.com

www.riksgransen.se

www.svenskaturistforeningen.se

100 km preparerade skidspår!

www.lofsdalen.com

www.storlienhogfjallshotell.se

Elisabet Jansson-Strömberg, vd på 
SLAO (Svenska liftanläggningars 
organisation).

www.stoten.se

www.funasfjallen.se
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INNE ATT VARA UTE
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www.valfjallet.se

FÖR MER INFORMATION
Birgitta Bergström
0680 400 01, 070 564 17 01
birgitta.bergstrom@bahnhof.se


