
BESÖKSNÄRINGEN ÄR IDAG en svensk basnä-
ring, med ett högre exportvärde än bil-, järn- 
och skogsindustrin. Fram till 2020 ska den för-
dubblas. I samband med TUR 2015 lanseras 
en ny, samlad mötesplats för hela näringen.  

– Svenska Besöksnäringskongressen ska bli 
den självklara mötesplatsen för hela näringen, 
säger Magnus Nilsson, ordförande i Svensk 
Turism AB. 

Kongressens första dag samlar 200 inbjud-
na deltagare på högsta nivå, från alla näringar 
som är kopplade till besöksnäringen. Tors-

dagen är öppen för alla inom näringen. Båda 
dagarna ska ha en talarlista på högsta nivå. 
Ett av namnen på önskelistan är Mikael Dam-
berg, ny närings- och innovationsminister.  

– Som en av Sveriges basnäringar är det 
angeläget att besöksnäringens utmaningar 
finns med på de politiska agendorna.  Att föra 
samman politik och näring, att öka förståel-
sen för näringen och dess potential, är en av 
Besöksnäringskongressens viktigaste uppgif-
ter, säger Magnus Nilsson.

För Svenska Mässan och TUR är samarbe-

tet med Svensk Turism kring en ny besöksnä-
ringskongress helt i linje med ambitionerna.

– Vi gör ett stort omtag till 2015. Samarbe-
tet är ett led i arbetet att anpassa TUR till olika 
målgrupper för att skapa en ännu effektivare 
mötesplats med mer nischade frågeställningar 
mot relevanta målgrupper. Det här är ett viktigt 
steg i den riktningen, säger Farhad Kakavand, 
affärsansvarig för TUR.

TUR arrangeras 19 – 22 mars.  
För info www.tur.se

I MITTEN AV oktober besökte klass 1A på Kärralunds-
skolan Möjligheternas Värld på Scanautomatic för 
att lära sig mer om robotar och automation. 

Syftet är att väcka intresset för tillverkande industri 
redan i låga åldrar. 

– Att locka fler att arbeta inom industrin är en 
kompetensförsörjningsfråga. Vi vill väcka nyfikenhet 
tidigt. Det ligger i industrins intresse, säger Anna-
Sara Perslow, marknadsansvarig för industrimässor 
på Svenska Mässan Mässor & Möten AB. 

Planen är att klassen ska besöka industrimässor 
med jämna mellanrum genom hela grundskolan. 

– Vi ska använda vår mötesplats för att ge dem 
en inblick i hur tillverkande industri fungerar, säger 
AnnaSara Perslow.

I grundskolans läroplan ingår numera 20 minuters 
teknik per vecka. Kärralundklassen inledde läsåret 
med att läsa boken om Cax – den trettonde roboten 
som är en bok om automation och robotar för barn. 

Barnboksförfattaren Anette Skåhlberg och illustratö-
ren Katarina Dahlquist har på Automation Regions 
uppdrag skrivit och illustrerat. 

– Tack vare Cax känner barnen igen sig i det de 
ser här. När man är liten tänker man ju aldrig på 
hur saker tillverkas. Nu får de en unik inblick i hur 
det faktiskt kan gå till, säger barnens lärare, Ann-
Christine Ljungström. 

På Scanautomatic guidades barnen genom Möj-
ligheternas Värld av elever på Göteborgs Tekniska 
College. Möjligheternas Värld är en arena som deltar 
på flertalet mässor och arrangerar olika evenemang 
för att stärka ungdomars intresse för industri och 
teknik. En viktig del av projektet är att bygga ”mini-
fabriker”, vilket skolor och företag gör tillsammans. 

PERNILLA FALKMAN BERGER

För mer information se  
www.mojligheternasvarld.se
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