Hållbar besöksnäring

Hållbar användning av de resurser som är turismens
bas – natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel
och det sociala ansvarstagandet – är branschens
viktigaste framtidsfråga.
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Förord
Under 2009 spenderade fritids- och affärsresenärer drygt 251,7 miljarder kronor i Sverige enligt beräkningar av Tillväxtverket. Turistnäringens exportvärde uppgick till nästan 93,6 miljarder och var därmed
större än värdet av bland annat Sveriges järn- och stålexport och den svenska personbilsexporten.
Näringen är också erkänt sysselsättningsintensiv. Från år 2000 fram till 2009 har antalet årsverken ökat
med 30 procent, vilket kan jämföras med den genomsnittliga ökningen på 6 procent.
Svensk besöksnäring svarar för 3,1 % av bruttonationalprodukten. Europagenomsnittet ligger på 5,0 %.
Förutsättningarna att utveckla vår näring hör till de absolut bästa i världen enligt oss och World
Economic Forum 2009.
Bara i Västsverige finns 7000 företag som jobbar inom besöknäringen och skapar mer än 26000 årsverken. Vi har full tillförsikt om att nå Europagenomsnittet i Västra Götaland såväl som för hela Sverige.
Men det kommer inte gratis. Det kräver ett samspel och insatser från många olika parter.
Det viktigaste för att nå dit anser vi är:
• Att våra besökare är nöjda och kommer tillbaka så att lönsamheten för företagen ökar.
• Att våra företag tar ansvar för de unika värden vår verksamhet bygger på.
Hållbar Besöksnäring är ett projekt initierat tillsammans med Västsvenska Turistrådet och
Tillväxtverket.
Vi vill undersöka och testa om vi kan skapa en integrerad kvalitets- och hållbarhetsbedömning som
Sveriges besöksnäring kan använda.
Vi är ödmjuka inför det stora uppdraget men samtidigt övertygade om att kunna lyckas.
Vi har i vår research undersökt och valt ut några internationella märkningssystem som kan vara till
hjälp för vårt arbete. Vi har följt med rådgivare och sett deras arbete när de kvalitetssäkrat bungyjump i
Auckland, testat hållbarheten på klättercentrum i Edinburgh, skådat gästenkäter i Helsingfors och tittat
närmare på hur Sveriges befintliga system ser ut och vilka områden de täcker.
Denna rapport är ett första steg på resan. Våra undersökningar av vad vi och andra är bra på ger oss en
god bas att utgå ifrån. Nu börjar vi utvecklingen.
Du är varmt välkommen att följa med oss på resan och förverkliga drömmen om att forma framtidens
näring. Vi behöver din hjälp.

Gunilla Mitchell	Agneta Florin
VD Västsvenska Turistrådet.
Ansvarig besöksprogrammet, Tillväxtverket.
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HÅLLBAR BESÖKSNÄRING
Västsvenska Turistrådet (VT) och Tillväxtverket har identifierat att kvalitets- och hållbarhetsfrågor har stor betydelse för
besöksnäringens framtida utveckling. Tillsammans har man
startat projektet ”Hållbar Besöksnäring” som ett gemensamt
initiativ för att påbörja och driva en utveckling mot en kvalitets- och hållbarhetssäkrad besöksnäring i Sverige.
Denna rapport består av fyra huvuddelar:

Uppdrag
Tar upp problembeskrivning, projektets bakgrund, initiativtagare, syfte och avgränsningar.

Nuläge
Innehåller definitioner av begreppen hållbarhet och kvalitet,
vilka metoder för mätning och bedömning av begreppen som
existerar samt vilka system, nationellt och internationellt,
som idag hanterar frågorna för besöksnäringens räkning.

Analys
Beskriver hur vi ser på existerande definitioner, mätmetoder
och system utifrån uppdragets bakgrund och syfte.

Rekommendationer
Innehåller vår syn på hur ett svenskt kvalitets- och hållbarhetssystem kan se ut, baserat på ovanstående syfte, nulägesrapport och analys.
Rapportens syfte är att ge beslutsunderlag för Tillväxtverket,
Västsvenska Turistrådet och andra medverkande intressenter
för att visa hur man kan gå vidare med projektet Hållbar
Besöksnäring.

UPPDRAG
PROBLEMBESKRIVNING
Besökaren
Nöjda besökare är grundläggande för ett företag och en destination. En nöjd besökare återkommer oftare, och en nöjd
besökare blir en ambassadör som rekommenderar produkt,
företag och destination till andra. En missnöjd besökare
innebär motsatsen. Han åker någon annanstans på nästa
semester, och talar om för sina vänner att de också bör göra
det. Besöksundersökningar gjorda av Västsvenska Turistrådet
visar att alltför många besökare inte är nöjda med sin upplevelse. Produkten som levereras motsvarar inte förväntningarna. En besökare måste i så hög grad som möjligt kunna vara
säker på att det han köper under sitt besök på en destination
motsvarar de förväntningar han har.
Hur kan man på bästa sätt få fler besökare att bli nöjda?

Företaget
Ett företag vill sälja sina produkter, det är självklart. Och
enligt resonemanget ovan är ett företag betjänt av att uppfylla de förväntningar som en kund, eller besökare har. Inom
besöksnäringen är återförsäljares samarbete och paketering
en del av framgångsreceptet. Företagen vill och behöver
dessutom köpa varandras tjänster och produkter. Hur vet
ett företag att ett annat företags leverans uppfyller förväntningarna? Alltför ofta leder osäkerheten till en mindre bra
affärslösning.
Hur kan man på bästa sätt hjälpa företag att bli bättre och göra
bättre affärer?

Samhället
Besöksnäringen är framtidens näring. Men hur skall samhället förhålla sig till en näring med så många olika aktörer med
så olika drivkrafter och mål? Och hur säkerställer man att de
gemensamma resurserna nyttjas ansvarsfullt och inte överbelastas eller exploateras? Det finns ett behov att få hela besöksnäringen med alla dess aktörer att bli tydligare i vad den kan
leverera och hur samhällets olika funktioner kan förhålla sig
till den. Och det finns ett behov av att den totala utveckling
vi har framför oss sker inom hållbara ramar.
Hur hjälper man på bästa sätt hela besöksnäringen till en hållbar utveckling?

BAKGRUND
Internationellt
Den globala turismen ser framtiden an med tillförsikt.
Tillbakagången under ett drygt år beräknas 2010 vändas till
tillväxt på 2-3%. Långsiktiga prognoser fram till 2020 ligger
fast med en kalkylerad ökning på ca 3,8% per år för Sverige.
(UNWTO – World Tourism Organisation). Destinationer
världen över arbetar intensivt för att försvara positioner och
ta marknadsandelar i denna gigantiska näring. Särskilt syns
satsningar på de mer lönsamma kundsegmenten och på att
belägga kapaciteten året runt.
De företag och destinationer som klarar att möta och överträffa besökarnas förväntningar kommer att vara de som
mest kostnadseffektivt kommer att kunna attrahera besökare
framöver.
Hållbar användning av de resurser som är turismens bas
– natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel och det
sociala ansvarstagandet – är branschens viktigaste framtidsfråga. Därtill är hållbarhet en betydelsefull faktor för både
kort- och långsiktig lönsamhet.
Hur hittar man en väg som skapar förutsättningar för att
branschens företag levererar upplevelser som matchar, eller
överträffar, besökarens förväntningar samtidigt som hela
näringen utvecklas mot en ökad hållbarhet? Däri ligger
utmaningen.
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Nationellt
Motiven i Sverige är starka för att medverka till och underlätta för ett ansvarsfullt agerande i denna framtidsnäring. En
näring med betydande effekter på ekonomi, sysselsättning,
livskvalitet samt regional utveckling i både städer och på
landsbygd. Inte minst när allt fler väljer att driva verksamhet
året runt med högre förädlingsnivå. Besöksnäringen involverar allt fler människor och bereder plats för allt fler entreprenörer och företag.
Sverige är idag i flera avseenden ledande internationellt när
det gäller hållbarhet, kvalitet och säkerhet. Ambitionen är
att Sverige på sikt också skall nå en ledande position inom
alla delar av besöksnäringen. Besöksnäringen ses allt oftare
som en plattform för att hitta synergieffekter och samverkan
mellan en mångfald av verksamheter, näringar och uppdrag,
inom både offentlig och privat sektor. Tvärsektoriella arbetsformer vinner terräng.
Hållbarhet är på väg att bli lika betydelsefullt bland besöksnäringens aktörer som traditionella, ekonomiska faktorer.
Särskilt tydligt är det i beslut som rör större investeringar och
långsiktig drift. Resultat bygger mer och mer på lönsamhet
per gäst snarare än via volymmässiga faktorer som antal gästnätter, ankomster eller passagerare.
Kvalitet och hållbarhet har alla möjligheter att gå hand i
hand. Besöksnäringens produkter borde kunna bedömas och
utvecklas på samma sätt oavsett vilken del av näringen vi
pratar om. Kvalitet och hållbarhet borde kunna kontrolleras,
utvecklas och kommuniceras inom samma system, oavsett
om det gäller boende, resor eller aktiviteter.

Regionalt – Västra Götaland
Besöksnäringen är en av Västra Götalands viktigaste näringar. 2009 omsattes 33,6 miljarder kronor i regionen, vilket
genererade 26 000 årsverken.
Västsvenska Turistrådet har som uppdrag att utveckla och
marknadsföra Västra Götaland som turistdestination med
målet att vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och
inkomstbringande turismregion.
Under 2008 och 2009 gjordes undersökningar bland de
svenska kunder som bokade boende via www.vastsverige.com
och besökte vår region under sommarperioderna. Syftet var
att få reda på vad besökarna tyckte om boendets kvalitet.
Dessvärre visade det sig att boendet inte riktigt motsvarade
kundernas förväntningar. En tredjedel av de tillfrågade kan
inte tänka sig att boka samma boende igen och inte heller
rekommendera boendet till familj eller vänner.
Att få nöjda kunder är centralt i en näring som till stor del
bygger sin lönsamhet på återkommande besökare och
rekommendationer.

Oavsett vad missnöjet består i, är det problem för alla parter,
vilket måste tas på allvar och åtgärdas. Ett sätt att bättre kontrollera, utveckla och kommunicera kvalitet och hållbarhet är
högt prioriterat.

INITIATIVTAGARE
Tillväxtverket
Tillväxtverket är ansvarig och samordnande myndighet för
besöksnäringen i Sverige. De ansvarar även för analyser och
löpande statistik inom området.
Tillväxtverket driver näringspolitiska insatser för främjande
av företagande och entreprenörskap inom besöksnäringen
genom kunskapsbildning, kvalitetsutveckling och samverkan.
Tillväxtverket är en myndighet under Näringsdepartementet.

Västsvenska Turistrådet
Västsvenska Turistrådet är helägt av Västra Götalandsregionen och har i uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra
Götaland som turistdestination. Västra Götaland har
1,5 miljoner invånare fördelade på 49 kommuner.
Västsvenska Turistrådets verksamhet ska bidra till länets
gemensamma vision - Det goda livet - genom att omsätta
marknadskunskap i produkt- och affärsutveckling, verka
för samsyn om starka varumärken samt erbjuda kanaler för
marknadskommunikation och försäljning.

PROJEKT HÅLLBAR BESÖKSNÄRING
Projektet Hållbar Besöksnäring inleddes i september 2009
och är en nationell satsning för att etablera en kvalitets- och
hållbarhetssäkring för hela Sveriges besöksnäring. Västsvenska Turistrådet är operativt ansvarig för projektet och leder
det regionala pilotarbetet i Västra Götaland, där projektet
skall testas och utvecklas. Tillväxtverket koordinerar projekt
Hållbar Besöksnäring nationellt.

AVGRÄNSNINGAR
Rapporten omfattar en studie av befintliga kvalitets- och
hållbarhetssystem i Sverige och internationellt. Redovisningen av systemen gör inte anspråk på att vara heltäckande,
vare sig globalt eller inom landets gränser. Bland våra svenska
system tar rapporten upp de vi sett som störst och mest
betydelsefulla för svensk besöksnäring. Det urval som gjorts
internationellt omfattar system i länder vars turistiska förutsättningar bedömts likna våra. Från det urvalet har de system
som bedömts vara mest relevanta granskats mer ingående.
I arbetet har huvudfokus legat på att hitta de former för
säkring av kvalitet och hållbarhet, som bäst uppfyller den
gemensamma nyttan för besökaren, företaget och samhället.

BEGREPP
De begrepp och definitioner som används i rapporten redovisas och förklaras i Bilaga 1. ”Besöksnäringens Definitioner”
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NULÄGE
DEFINITIONER
Projektet Hållbar Besöksnäring fokuserar på två centrala
begrepp; kvalitet och hållbarhet. En gemensam uppfattning
om vad vi pratar om när vi säger kvalitet och hållbarhet vore
önskvärt. Men det är inte så enkelt. Det har gjorts många
försök att definiera begreppen i olika sammanhang, och
speciellt svårt blir det när en definition skall omsättas i praktiken. Vad innebär egentligen en definition rent praktiskt för
den turistiska verksamheten?
Några av de mest använda definitionerna av begrepp relaterade till kvalitet och hållbarhet är följande:

Kvalitet
”Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, det
vill säga behov eller förväntning som är angiven, i allmänhet
underförstådd eller obligatorisk.”
(ISO 9000:2000)
”Definitionen av kvalitet på en produkt är dess förmåga att
tillfredsställa och helst överträffa kundernas behov och förväntningar. Produktkvalitet är alltså bara en del i kundernas kvalitetsupplevelse. Kvalitet handlar lika mycket om service, från det
att produkten beställs till dess att den levereras och därtill även
de stödfunktioner företaget tillhandahåller så som reparationsservice, underhåll och kundsupport.”
(Bergman & Klefsjö 2001, s. 24-25)
”Quality should be aimed at the needs of the customer, present
and future”. (Edwards Deming)
De gemensamma nämnarna för de olika definitionerna ovan
är att kvalitetsbegreppet utgår ifrån kunden, kundens behov
eller förväntningar. Att uppfylla eller överträffa dessa behov
eller förväntningar är per definition kvalitet, oavsett vilken
nivå dessa behov eller förväntningar befinner sig på. När en
kund är nöjd med en vara, en tjänst eller en upplevelse kan
god kvalitet sägas vara uppnådd.

Hållbarhet
Hållbarhet är förmågan att uthärda. Men för att definiera
begreppet hållbarhet på ett mer användbart sätt behöver det
sättas i ett sammanhang. Vi behöver bestämma vad som skall
vara hållbart innan vi kan definiera det på ett relevant vis.
Ett av de mest använda övergripande begreppen på temat
är hållbar utveckling, och den förmodligen mest vedertagna
definitionen av det begreppet lyder:

Hållbar utveckling
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov.”
(Bruntlandrapporten 1987, World Commission on Environment and Development, på uppdrag av FN)

Även om definitionen skrevs för 23 år sedan, och mycket har
hänt sedan dess, är den formulerad på ett sätt som möjliggör
att läsa den på samma sätt idag som när den skrevs. När man
läser den år 2010 innebär ”dagens behov” just de behov som
gäller år 2010. Definitionen kan sägas uppdatera sig själv.
Ett mer nutida resonemang kring begreppet hållbar utveckling låter så här:
”Hållbar utveckling består av tre av varandra ömsesidigt beroende delar:
• Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara
vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att
minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de
”klarar av”.
• Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt
stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga
behov uppfylls.
• Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med
mänskliga och materiella resurser på lång sikt.”
(Per Jacobsson. ”Mot ett hållbart samhälle”. Kungliga
Tekniska högskolan)
Inom besöksnäringen finns en rad begrepp som handlar om
hållbarhet. Definitionerna eller sammanfattningar av några
av de mer välbekanta är följande.
Ekoturism

Ekoturism är ansvarsfullt resande som hjälper till att skydda
naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande.
(Världsnaturfonden ekoturism, 1994)
Hållbar turism

Kriterierna för Global Hållbar Turism är arrangerade kring
fyra huvudteman: effektiv hållbarhetsplanering, maximering av
social och ekonomisk nytta för lokalsamhället, stöttande av det
kulturhistoriska arvet, och reducering av negativa effekter på
miljön.
(WTO, med översättning av Hermanson/Bergström)
Ansvarsfull turism

“Beskrivningen av ansvarsfull turism handlar om att resandet skall bidra till en förbättring av sociala och ekonomiska
förhållanden på destinationen, men också om miljö, natur- och
kulturvärden, samt tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.”
(Cape Town Declaration 2002, sammanfattning och översättning av C. Åberg)
Återkommande teman i definitioner av begrepp som rör hållbar besöksnäring är social, miljö- och naturmässig, kulturell
och ekonomisk nytta för destinationen. Att de besökare som
en destination attraherar också bidrar till en hållbar utveckling av lokalsamhället.
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MÄTNING OCH KOMMUNIKATION
Hållbarhet och kvalitet behöver kunna mätas och kommuniceras. Besöksnäringens många olika aktörer har under
lång tid utvecklat system och mätinstrument för att kunna
påverka och följa utvecklingen och förmedla de resultat som
uppnås hos branschens företag. De system som existerar
varierar kraftigt i fråga om vad som mäts, vilka kriterier som
används eller vad systemet betecknar som kvalitet eller hållbarhet hos de företag som granskas.
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Tripadvisor med SHR:s klassificeringssystem. På Tripadvisor ger över 40% av
besökarna på sajten betyget 5 till den produkt de köpt. Jämförs den siffran med SHR:s
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landet medan vi i Europa har haft en varierad tolkning i de länder som valt att använda ett märkningssystem med stjärnor som kommunikativ symbol.

INTERNATIONELLA KVALITETS- OCH HÅLLBAR

Många andra symboler har använts (och används) för att
kommunicera kvalitet. Oavsett om symbolerna varit diamanter, kanelbullar eller nycklar har en till fem enheter varit den
vanligast förekommande skalan. Under senare tid har en del
valt att jobba med skalor som brons, silver och guld eller ett
till tio för att få en ökad variation.

De allra flesta länder i världen arbetar med turism på något sätt o
form av system för att hantera kvalitet och i vissa fall hållbarhet
Ett stort antal initiativ har tagits världen över, för att hjälpa verk
inom besöksnäringen att bli bättre, och för att vägleda kunden i

Synen på hur kommunikationsmodellen påverkar besökaren
Stjärnfördelning hos SHR hotel, enligt www.shr.se 2010-04-10
och vilka förväntningar den skapar varierar mellan avsändare
av olika system. Medan en, två eller tre stjärnor i Guide Michelin definierar extraordinära matupplevelser, tror Qualmark, det nationella kvalitetssystemet för besöksnäringen i
INTERNATIONELLA KVALITETS- OCH HÅLLBARHETSSYSTEM
Nya Zeeland att det skulle vara svårt att marknadsföra ett
en- eller tvåstjärnigt bungyjump. För transporter, sevärdheter

De allra flesta länder i världen arbetar med turism på något sätt och många har någon
form av system för att hantera kvalitet7och i vissa fall hållbarhet.

INTERNATIONELLA KVALITETS- OCH
HÅLLBARHETSSYSTEM

Omfång		

De allra flesta länder i världen arbetar med turism på något sätt
och många har någon form av system för att hantera kvalitet och i
vissa fall hållbarhet.
Ett stort antal initiativ har tagits världen över, för att hjälpa
verksamheter av olika slag inom besöksnäringen att bli bättre,
och för att vägleda kunden i sitt val. I valet av vilka internationella
system som är relevanta för svensk besöksnäring att följa har ett antal
faktorer varit speciellt viktiga att titta på.

Att systemet omfattar eller har potential att omfatta hela besöksnäringen på en destination och inte enbart någon eller några
kategorier.

Innehåll 		
Att systemet innefattar kvalitet och hållbarhet eller en fungerande
kombination av begreppen.
Perspektiv
Systemet bör ha en inriktning som tar höjd för besökarens upplevelse, och inte enbart ha ett managementperspektiv.

Utvalda
länders vägval
inom kvalitets- och
hålbarhetsysstem
Finland

Norge

Danmark

Österrike

Ett grannland som har utvecklad
sin besöksnäring starkt under flera
år och då framförallt i de norra regionerna. Finland har lyckats får stora delen
av näringen att jobba gemensamt
med samma system.

Sveriges och Västra Götalands granne,
med liknande utmaningar och struktur
som Sverige men med färre nationella kvalitetssystem.

Offensiva grannar som varit grundmodell
för det svenska hotellsystemet.

Ett turistdestination med starka traditioner, där turismen är en viktig del av
landets totala ekonomi och identitet.

Omfång

Q1000 är det system som etablerats i
hela Finland och nu används avn närmare 700 företag inom alla sektorer i besöksnäringen. Det opereras av Haaga
Perho på uppdrag av Visit Finland.

Norge har hittills inte haft något övergripande kvalitets eller hållbarhetssystem. Det är på gång med beslut att införa ett nytt stjärnsystem för bl.a. hotell.
Bland aktiviteter är Norsk Ekoturisme en
viktig aktör och ett system som motsvarar Naturens Bästa.

HORESTA är Danmarks branchorganisation för hotell, restaurang och turism, och
enda organisation som är ackrediterad
av Visit Denmark. Partner till HOTREC.
Deras system omfattar hotell, konferensanläggningar och feriecenters.
Active Denmark är en kvalitetssäkring
för boendeanläggningar som vill måna
om speciella gäster som till exempel
vandrare, cyklister eller familjer.

Landet har som många andra destinationer stort fokus på boendesektorn.
De använder HOTREC:s system för hotell
och andra system för mindre anläggningar som gästhus, bo på lantgård och
privat boende. Den kvalitetskontroll som
därutöver sker är på eget initiativ eller
styrt av lagar och förordningar. Det krävs
t.ex. i flera fall bevis på yrkeskunnande
för att få rätt att starta en verksamhet.

Innehåll

Systemet fokuserar på kvalitet och
bygger på en utbildning som alla får
genomgå, och ett omfattande system
för att samla in enkäter från besökare.
Finland arbetar nu för att bygga upp ett
övergripande system för hållbarhet som
kan komplettera Q1000.

I väntan på ett gemensamt boendesystem finns det ett brett utbud av mindre aktörer. Visit Norway exponerar de
miljömärkningar som är aktiva, som
Miljöfyrtårn, Svanen, ISO 14001 och
Norsk Ekoturisme.

HORESTA:s hotellsystem är i grunden facilitetsorienterat och bedömer objektivit
nivån på anläggningar. I version av 2010
har ett ökat ansvar för gästupplevelse,
miljö och säkerhet tagits, genom krav
på att de områdena sköts via andra
tjänster. Exempelvis ställs krav på att
hemliga gästbesök genomförs, men
inte på vilket resultat det medför. Gröna
Nyckeln är det hållbarhetssystem som är
mest använt.

Österrikiska turistorter är i flera fall långt
framme i sitt hållbarhetsarbete, ofta styrt
eller stimulerat av kommun eller region
snarare än bransch specifika hållbarhetssystem. Effekten av osäkrare vintrar och
eventuella klimateffekter har varit en
stark motivator för ett ökat hållbart ansvarstagande.

Perspektiv

Systemet är baserat på att lyssna på besökaren, analysera och förbättra verksamheten.

I utvecklingen av nya system lägger Norge stor tonvikt på hållbarhet, gästperspektiv och funktionalitet.

Gästperspektivet är viktigare i det
nya systemet än tidigare och man är
noga med att hålla sig till objektiva bedömningar. Den enskilde bedömarens personliga syn får inte ha för stort
inflytande.

Gästperspektivet, hur man tar emot och
servar en besökare, är en viktig del i
landets själ.

Trygghet

Q1000 stimulerar och hjälper företag att
bli bättre, men är ingen garanti för gästen att företaget eller produkten är bra.

Idag är det en identifierad brist att man
inte har system som vägleder besökare,
företag och samhälle.

Det är en trygghet för konsument när
gäster från stora delar av Europa nyttjar
samma bas och samma värderingar. Då
flera länder gått samman i ett gemensamt system som HOTREC ökar möjligheten att vara tydlig mot besökaren och
att matcha förväntningar mot leverans.

Valet av stjärnor eller edelweiss på boende vägleder besökare. För andra
sektorer får besökaren i stor utsträckning
lita på att det är en leverantör är godkänd
i och med att den finns. Därutöver är
andra gästers rekommendationer viktiga.

Företagsvänligt

Q1000 är väl accepterat bland företagarna. Utöver att det hjälper företag att
bli bättre så stimulerar det till samarbete
inom näringen.

Branschens företag hoppas på att få
system som hjälper dem framåt och som
gör det lättare att kommunicera kvalitet
och hållbarhet internationellt.

Ungefär 600 hotell, konferensanläggningar och feriecenter är idag med i
systemet. Om det nya systemet faller företagarna i smaken återstår att se
i Danmark, såväl som i andra länder, men
det är justerat för att bättre tillmötesgå
företagarnas behov.

De hårda kraven för etablering ger en
ökad självkänsla och respekt för
och inom besöksnäringen.

Kostnad

Ett företag betalar c:a 5.000 kr för
gå med i Q1000 och sedan årligen mellan 1.000 – 14.000 kr för att vara med.

Kostnaderna för det nya hotellsystemet
är ej ännu känt.

För HORESTA:s klassificerings system ligger kostnaden på c:a 10.000 kr
och uppåt, beroende på antal rum och
personalersättning. Det inkluderar medlemskap i HORESTA och medverkan
i klassificeringssystemet.

Alla företag i Österrike betalar en
turistskatt baserad på omsättning
och anknytning till besöksnäringen. Utöver det finns en skatt på 2€ per gäst och
natt. Denna finansierar i viss mån de
kostnader samhället har för att kvalitetssäkra, utveckla och kommunicera landets besöksnäring. Normala avgifter för
befintliga system tillkommer även.
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Trygghet		

Utifrån ovanstående resonemang har vi valt att titta på ett antal
länder som har liknande förutsättningar som Sverige, med stabil
ekonomi, ett jämförbart klimat och stort fokus på natur- och
kulturvärden i den totala besöksupplevelsen. De länder vi fokuserat på är följande:

För köparen bör systemet vara accepterat, vägledande och skapa
trygghet.

Företagsvänlighet
Systemet bör vara uppskattat bland merparten av de företagare
det riktar sig till.

Kostnad		
Kostnaden för att driva och delta i systemet för företagare och
samhälle bör vara i proportion till de positiva effekter som
uppnås.

Skottland

Storbrittanien

Canada

Skottland har under 27 år metodiskt jobbat med
att utveckla kvalitetssystem utifrån ett gästperspektiv och varit föregångare för många
andra länder.

Ett centrum för europeisk turism och aktiva utvecklare av inte minst landsbyggds baserad turism

På samma breddgrad som Sverige, med stora likheter i natur, kultur och övriga förutsättningar.

Ett land som fått internationella utmärkelser för
sitt kvalitets- och hållbarhetsarbete.

Visit Scotlands avdelning för Quality and Standards har idag 40 olika kriteriesamlingar. Det
omfattar alla sektorer inom besöksnäringen.

Visit Englands system är indelade i boende
och besöksattraktioner (VAQAS). Automobile Association (AA) har av tradition en stark ställning
inom kvalitetssäkring i England har sitt eget
system som förutom boende även hanterar restauranger.

Canada Select heter det nationella kvalitetssystemet för boende, vilket  innehåller
flera underkategorier, som hotell, lodger, resorts,
B&B:s ochstugor. Systemet är i huvudsak producentorienterat och indelat i stjärnor 1-5
med halvsteg.

Qualmark är det nationella kvalitetssystemet
i Nya Zeeland. Det omfattarde flesta sektorer
av besöksnäringen, som boende, mat, aktiviteter, sevärdheter och möteslokaler.
Mat och evenemang hanteras inte ännu, men
systemet utvecklar kontinuerligt kriterier för nya
sektorer allt  eftersom behov uppstår.

Visit Scotlands system hanterar kvalitetsfrågor främst och har ingen hållbarhet integrerad
idag. 1994 startades Green Business Tourism
Scheme (GTBS) för att hjälpa företag att bli
bättre på hållbarhetsfrågor. Det drivs idag av ett
separat bolag, Green Business UK Ltd, och hanterar i stort alla verksamheter. Tillsammans erbjuder Visit Scotland och GTBS en lösning för
både kvalitet och hållbarhet för hela besöksnäringen.

Innom hållbarhet är Green Business Tourism
Scheme det mest använda och det enda systemet
som är validerat av Visit Britain genom International Centre for Responsible Tourism (ICRT).

Det finns idag inget nationellt system för att hantera hållbarhet. Canada undersöker möjligheterna
att inför Green Tourism Business Scheme (GTBS)
för hela besöksnäringen. Flera starka regionala
initiativ finns, t.ex i British Colombia, där Det Naturliga Steget hjälpt till i processen mot ett  mer
hållbart samhälle.

Systemet är i grunden ett kvalitetssystem
som hanteras via årliga kontroller av professionella bedömare på plats hos respektive företag.
Sedan 2008 har de integrerat en hållbarhetsbedömning i samarbete med Green Business Tourism Scheme. Idag testas alla företag
med hållbarhet som en del i den totala bedömningen. Boendeföretag bedöms på en
skala mellan 1-5 med halvsteg. Övriga företag
blir godkända eller ej. De företag som utmärker
sig inom hållbarhet får även Enviro utmärkelsen som graderas i brons, silver och guld.

Gästperspektivet är dominerande i VisitScotlands system. Kontroller sker av professionella rådgivare i form av hemliga gästbesök.
Efter genomfört besök presenterar rådgivaren
sina synpunkter och råd för ansvarig personal
på företaget. Verksamheterna får i de allra
flesta fall ett omdöme som kommuniceras med
1 -5 stjärnor.

Gästperspektivet är grundläggande och samtliga
kontroller sker via kontrakterade kontrollanter
som genomför hemliga gästbesök hos både Visit
England och AA.

Canada Select är ett traditionellt stjärnsystem
som fokuserar i högre grad på fysiska värden än
mjuka.

Qualmark kontrolleras via bokade möten
och kan därigenom hantera hållbarhetskontrollen på ett tillfredsställande sätt. Gästupplevelsen hanteras via egna observationer och gästenkäter. Själva upplevelsen testas dock ej.

Besökarna känner sig till 92% nöjda med
sina upplevelser och acceptansen och förståelsen för systemen ligger kring 97%

Stjärnsystemet är väl inarbetat i England för
boende. Även AA:s system för mat är välkänt. Företag som blivit godkända av GTBS får allt mer
positiva reaktioner av besökare.

Boendesystemet ger en trygghet för besökare i
valet av boende.

Gästerna, och framförallt de internationella,  använder Qualmark för att välja
produkter som motsvarar deras förväntningar. Turoperatörer, turistbyråer och företagen
själva använder allt mer aktivt Qualmark märkta
produkter, då de upplever en större trygghet
i  leveransen för sina kunder. 80% av den internationella turistkonsumtionen i landet sker
hos Qualmarkmärkta företag.

10.000 företag är med i systemet. 90% av landets besöksattraktioner och 80% av allt boende.
850 av Skottlands företag har blivit godkända inom någon av GTBS olika nivåer, brons,
silver eller guld.

26.000 boenden och ca 1.200 besöksattraktioner (ca 25%) är med i Visit Englands system. C:a
1.000 företag är med i GTBS. Det finns indikationer på att företagen i England inte är nöjda
med Visit Englands system, och främst ifrågasätts
de kontrakterade rådgivarna. Visit England genomför nu en revidering. GTBS anses leverera en
prisvärd och uppskattad tjänst.

Befintliga system räcker inte till för näringen.
I Kanadas analys över hållbarhetssystem har GTBS
valts, för att det är enkelt och praktiskt för alla kategorierna av företag inom näringen att använda.

Idag är 2.250 av c:a 10.000 företag i Nya Zeeland Qualmarkmärkta. I stort sett alla de stora
företagen är med, och de som väljer att ansluta
sig gör det dels för att komma åt den internationella marknaden och dels för att få hjälp att
bli bättre.

Visit Scotland har en budget för sitt kvalitetssystem på c:a 27 miljoner kr. varav c:a 20 miljoner
kommer från deltagande företag och resterande
del finansieras av staten. Företagen betalar
mellan 1.200 kr. till 15.000 kr. årligen, baserat på
antal anställda och gästbäddar. Råden från  rådgivarna till boende anläggningar beräknades
under 2005 resultera i investeringar på 600
miljoner kr.

Kostnaden för att var med i Visit Englands system
är från 2.000 kr.

Kostnaderna för Kanada är i nivå med vad som gäller i Europa för motsvarande system. En fråga som
de som nu inför GTBS system ställt är vad kostnaden för att inte ha fungerande system på plats är.

Kostnaden för en märkning varierar med storlek
men ligger i genomsnitt på 1.500 kr per företag och år. Totalt har systemet Qualmark kostat
c:a 50 miljoner kr. att bygga upp och idag
ligger den årliga driftskostnaden på  8,5
miljoner kr. Hur mycket systemet har genererat
i fördelar har inte beräknats, men Qualmark är
en prioriterad nyckel i landets totala
turismstrategi.
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Nya Zeeland

SVENSKA KVALITETS- OCH
HÅLLBARHETSSYSTEM
Det finns ett brett urval av system för svensk besöksnäring
som på något sätt hanterar begreppen kvalitet och hållbarhet.
Internationella, svenska, regionala, branchspecifika, områdesspecifika, företagspecifika och behovsspecifika system samsas
på marknaden, och bildar en rik flora för såväl företag som
besökare att orientera sig bland. Något övergripande system
för både kvalitet och hållbarhet som hanterar branschens alla
aktörer finns inte.
Vid en genomgång av befintliga system inom den svenska
besöksnäringen har vi konstaterat variationer bland följande
parametrar:

Systemtyper
De system som finns hanterar på olika sätt hållbarhet och
kvalitet var för sig eller i kombination. Inriktning, ambitionsnivå, omfattning och andra faktorer varierar kraftigt.
Exempel på olika systemtyper är:
• Branschspecifika system, som former av boenden
eller aktiviteter.
• Företagsrelaterade system, kedjor.
• Branschöverskridande system, som exempelvis ISO.
• Destinationsinriktade system, som hanterar olika
geografiska avgränsningar.
Till detta kan adderas andra vägledande instrument och
bedömningar som utmärkelser, rekommendationer från
medlems- eller intresseorganisationer, verktyg på Internet
och rekommendationer i boknings- och säljsystem.
Formen för att verifiera en bedömning innehåller också
många olika alternativ som t.ex. certifiering, licensiering,
auktorisering, märkning, diplomering och listning.

Innehåll
Spännvidden i systemen är stort. Kvalitetssystemen fokuserar
vanligtvis på en eller maximalt ett par kategorier inom besöksnäringen, men grundar sig ofta på olika uppfattningar av
begreppet kvalitet. Det som bedöms som kvalitet i ett system
är inte nödvändigtvis kvalitet i ett annat.
Om man tittar på hållbarhetssystemen utifrån de tre huvudspåren ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, ser
man vid en genomgång att de allra flesta system har starkt
fokus på ekologisk hållbarhet och det som sker inom de egna
anläggningarna. Något mindre fokus ligger på de sociala
aspekterna, medan de ekonomiska hanteras mer indirekt.
Men i en näring som förändras snabbt förändras också systemens innehåll och inriktning kontinuerligt. Några tendenser
vi sett exempel på är:
• Boendeanläggningar har initialt koncentrerat sig på miljöfrågor inom den egna driften. Idag vidgas de till faktorer
som gäller t.ex. partners och destinationer.

• Arrangörer har mer än andra engagerat sig i helheten
utifrån gästens perspektiv, de många involverade leverantörerna och andra partners.
• Transportörer tenderar att hantera hela den kedja som
operativt berör verksamheten, från egna transportmedel till
drift av den infrastruktur de använder.
• Säljled och bokningssystem vidgar sitt ansvar med att
vägleda resenär aktivt vid köp.
• Destinationer arbetar med helheten, i vissa fall inkluderat
transport till och från området.

Genomförande
Arbetsmetoderna inom systemen för att bli godkänd, märkt
eller listad varierar också starkt. Det kan handla om en utbildning som skall vara genomförd, självkontroll genom
pappersexercis, gästenkäter, internationella standards,
faktiska mätvärden, gästupplevelser, bokade möten med kontrollanter, tester av hemliga gäster eller verifiering via externa
parter. Metoderna är många.
Det är vanligt att system väljer att kombinera olika metoder
för att hitta en modell som ger tillräcklig trovärdighet både
mot besökare och företag, samtidigt som det innebär en
rimlig prisnivå för medlemsföretagen.

Kontroll
Den kontroll som krävs för att bli godkänd eller märkt av
respektive system varierar också. Kontrollanter är allt från
gäster, företag som testar varandra, systemens egna kontrollanter eller rådgivare till externt auktoriserade företag med
certifierad personal. En märkning kräver officiellt ingen
särskild status men en certifiering kräver personal från ett
företag som blivit auktoriserat att utföra certifieringen.

Eget arbete
Hur mycket eget arbete som krävs för att bli godkänd är
väldigt olika från system till system. Gemensamt för de flesta
är att det innebär ett omfattande initialt arbete innan verksamheten blir godkänd första gången. Därefter minskar ofta
belastningen. En del system innebär nya arbetssätt och blir
till ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Några system kräver
inget mer än en inbetalning på ett konto.

Rådgivning
Att ge råd innebär ett ansvar för att råden skall vara korrekta.
Skillnaden i hur olika system valt att se på rådgivning är
stora. Från de som är enbart kontrollerande och inte erbjuder rådgivning, via de som pekar ut områden som behöver
förbättras, till de som ger personliga tips eller de som ger
professionella råd. Vanligast är att rådgivning sker, muntligt
och/eller skriftligt, i samband med ett besök, eller separat när
företaget efterfrågar det.

Kommunikation
Resultatet av en märkning kommuniceras också på olika sätt
i olika system. Det vanligaste är att det kontrollerade företaget blir godkänt (eller inte), eller betygssätts med ett visst
antal enheter på en skala. Vanligaste symbol för en graderad
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betygssättning är stjärnor, alternativt symboler av brons,
silver och guld, som framförallt blivit vanligt bland hållbarhetssystem. Variationen är stor.

Kostnad
Kostnaden för att medverka i ett system varierar från ingen
kostnad alls till flera hundratusen kronor per år. Priset
baseras normalt på företagets storlek, omsättning, antal
årsverken eller antalet förmedlade tjänster, såsom bäddnätter
eller besökare. Mer nischade system eller produktklubbar har
ibland en prissättningsmodell som baseras på den nytta de
levererar i form av faktiska bokningar, exklusivitet eller andra
medlemstjänster.
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Deltagande
Antalet medverkande företag eller destinationer kan sträcka
sig från några få till tusentals. Flera system har lanserats
regionalt och har starka koncentrationer i regionala kluster,
medan andra har lanserats på internationell nivå med starka
branschorganisationer, företag, koncerner eller destinationer
bakom sig.

SVENSKA KVALITETSSYSTEM

Kvalitetssystem för
besöksnäringen

Värdskapet

SHR

Svenska Möten

Kategorier inom
besöksnäringen

Alla

Bo

Bo/Äta Möta

Info

Diplomerad Värld. En webbaserad kurs
som ger förståelse för, och insikt om,
värdskapets betydelse och hur man
själva kan bidra i mötet med andra
människor. En del av flera insatser kring
värdskap som erbjuds.

SHR har tillsammans med HOTRECS**
utvecklat sitt system. 270 kriterier
som bl.a. omfattar service, bemanning, bekvämlighet, rumsstorlek och
inredning. restauranger, konferens och
olika aktivitetsutbud. Frivilligt system.
Hanterar ej miljö.

Eget klassificeringssystem med 250
kontrollpunkter inkl. säkerhet  Miljö
via obligatorisk Svanenmärkning
märkning och mat via samverkan med
White guide.

För vem

Värdar, verksamheter och arbetsgrupper
där det finns behov att utveckla möten
mellan människor.

Hotell / Hotell Garni (serverar endast
frukost) Används av Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland, Ungern, Tjeckien och Åland.

För Hotell/Restaurang samt Möten/
Konferens

Ägare

Värdskapet AB

Sveriges Restaurang & Hotell företagare.

Svenska Möten Ekonomisk Förening
(medlemsägd org.)

Resultat

Diplom

1 och 5 stjärnor. Många poäng inom
resp. kat. får tillägget Superior (S)
Godkänt eller ej - möjligt att se vad
protokollet säger.

1-5 kronor Svarta resp.
Guld. 3-5 krävs för att bli
godkänd.

Kontroll

Webbbaserat Kunskapstest

Sker årligen i form av förbokade möten.
För att bli besiktigad måst lagliga krav
för hotell uppfyllas. Ca 2h/kontroll.

Aviserade som utgår från den sämsta
enheten. Kompletteras med gästomdömen.

Kontrollörer

Kursledare

Besiktning sker av SHRs egen personal

Better Business sköter kontrollen av
hårda värden.

Rådgivning

Ingen i kursen, går att köpa som tillägg

I viss mån i samband med kontroll.
I övrigt omfattande inom en mängd
områden.

Ett uppföljningsamtal vilka åtgärder
som krävs. För att få fler/färre kronor.

Eget arbete

Läser en bok, och en webbbaserad
endagskurs med test.

Ej så omfattande förutom nödvändiga
åtgärder för att klara vald nivå. Från 35 stjärnor krävs extern kvalitetsgranskning typ Scandinavian Service Award
eller ISO.

Omfattande. Framförallt säkerhetsutbildningarna och Svanen märkningen

Företag i besöksnäring Sverige/
*Antal företag i april 2010

Över 300 företag och dess personal.

648 st

121 st

Start Kostnad
(ex moms)

ca 3.000kr

-

25.000 kr inkl. förbesiktning.

Årlig Kostnad
(ex moms)

-

Medlemskap i SHR, kostnad 6200 kr +
0,4% av personalens årliga lönesumma
samt klassificeringskostnaden 2.000 13.800 per år.

90.000 kr år + provision på affärer. +
omkostnader för säk.utb. och Svanen.

Planerad utveckling

Ny program utvecklas kontinuerligt.

Hjälpa företagen in i det nya systemet

Kontinuerlig nyfikenhet för förbättring.

Web

www.vardskapet.se

www.shr.se

www.svenskamoten.se

**HOTREC är branchorg. för hotell
restauranger och caféer i EU.
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Bland befintliga system i Sverige har vi valt ut de som idag har störst betydelse för svensk besöksnäring och tittat på vad de står
för, vem de tjänar, hur de verkar, vad de kostar och vissa andra faktorer. Den grova indelningen i genomgången av de befintliga
systemen är gjord utifrån de två huvudbegreppen kvalitet och hållbarhet.

SCR

STF

White Guide

ISO 9001

Tourquality

Bo

Bo

Äta

Alla

Alla

Klassificeringssystem av campingplatser med bedömning
för  Sanitet, Miljökriterier,
Rekreationsanläggningar,
Servicekriterier, Aktiviteter

STF lanserar nu HiQs nya system.
Bygger på ett antal processer i
2 nivåer, Första hanterar drift och
andra management. Främst avsett
för att hjälpa vandrarhem att bli
bättre. Enskilda processer kan
bytas ut mot befintliga.

White Guide är en årligen återkommande kartläggning av
utvalda restauranger. White
Guide ska fungera såväl som
ranking av de allra bästa köken
som en praktisk vägvisare till den
goda maten.

Internationell standard för att
förbättra kvalitet.

Ett kvalitetssystem som hjälper
företag att förbättra sig och
sin personal inom kvalitet. Bygger på 2dgrs grundkurs, och
verktyg för dokumentation
och uppföljning. inkl. även hållbarhet.

Medlemmar i SCR med
campingplats.

STFs alla anläggningar, hotell
vandrarhem fjällstationer fjällstugor.

Recenserar bättre restauranger
och säljer publika medlemskap.

Främst för större företag. Även
möjlighet att ta del av standards
och ha dem som rådgivande verktyg. Världens mest använda.

Ett system som är öppet för
alla turismföretag och dess
anställda att delta i.

Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation

HiQ i partnersamarbete med STF
ansvarar nationellt

White Guides AB

ISO och dess medlemmar.

Quality Åre & Agrippa Turist

De olika kriterierna bedöms
och ger poäng utifrån vad
som finns tillgängligt på
campingplatsen och hur det
tillhandahålls.

Godkänt eller ej - möjligt
att se vad protokollet
säger.

En rankning totalt och inom olika
kategorier samt liistning i bok och
på web.

Certifierad

Diplom med diplomeringsår

Föraviserade besök årligen samt
oanmälda vid behov.

Första gången bokat möte sedan
varvas bokat möte med hemlig
gäst.

Bedömer mat, dryck, service,
miljö/stämning. Kontrollerna
är oaviserade.

Revision för certifiering med årliga uppföljningsbesök och revision
för omcertifiering vart tredje år.

Efter dokumentation godkänts.
Revideras vart annat år.

Kvalitetskonsulenter anställda
eller anlitade av SCR

Kontrollanter från HiQ

ca 35 egna oberoende hemliga
recensenter

Revision görs av Swedac ackrediterade revisorer.

TourQuality - samtliga använder
sig av en enkät till gästen.

Besöket är 50% klassificering
50% rådgivning

I utbildning och under kontroll.

Ingen

Nej

Vid seminarierna i första hand.

Inget mer än att driva sin verksamhet. Ingen dokumentation
mer än vissa säkerhetskrav.

Ett antal dagars arbete, att sätta
processerna och utbilda personal
i dem.

Inget mer än att tillhandahålla en
bra produkt

Omfattande initialt

Dokumentation, arbete med
personal och medverkan på
kurser. Krav på engagerad
ledning och implementation.

463 st

330 st

550 st

Ca 200 av totalt 5000 certifierade
företag.

ca 600

Andel i SCR 6000 kr. Återbetalas
vid utträde

Medlemsskap 10 000 kr

Gratis

från 30.000 kr revision + eget
arbete

19 600 kr plus omkostnader

Klassificering 1900kr + besöksavgift 500- 4000 kr. Krav på SCR
medlemskap 2.750-6.000 kr/år

Avgift per gästnatt. Totalt mellan
700 kr-130.000 kr/år.

Gratis

Från 15.000 kr revision + eget
arbete

850 kr, vid första diplomering
därefter 850 kr vart annat år.

Diskussion om att få all turistklassificering under en hatt
under Svensk Turism. Diskuterar även stugklassificering.

Att implementera det nya
systemet.

Framförallt fler länder

Utvecklar standard för evenemang.

Utvecklas kontinuerligt.

www.scr.se

www.stf.se

www.whiteguide.se

www.sis.se

www.tourquality.se
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SVENSKA HÅLLBARHETSSYSTEM

Kvalitetssystem för
besöksnäringen

Naturens Bästa

Nordiska Svanen

Bra Miljöval

Kategorier inom
besöksnäringen

Göra (naturbaserade)

Bo (hotell vandrarhem,
Äta (restaurang).

Resa

Info

Ett komplett system som integrerar
kvalitet och hållbarhet och tar stort
ansvar för destinationen.

Ett system som säkerställer att företaget agerar miljövänligt och ständigt
förbättras.

Inom resor utmärker att reseföretag
håller sig inom tillåtna gränsvärden
för utsläpp/person/km

För vem

Märkning för företag som erbjuder
naturupplevelser och följer ekoturistiska principer.

Märkning för boende och restauranger
som lägger stor vikt vid miljön och
vill utmärka sig.

Märkning för reseföretag framförallt
kollektiv trafik.

Ägare

Ekoturismföreningen är huvudman i
samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen och VisitSweden.

Miljömärkning Sverige AB

Naturskyddsföreningen

Resultat

Godkänd / Icke Godkänd

Godkänd / Icke Godkänd

Godkänd / Icke Godkänd

Innehåll - Miljö

Ja

Ja

Ja

- Socialt

Ja

Nej

Nej

- Ekonomisk

Ja

Nej

Nej

Kontroll

Vid godkännande och vid behov

Sker vid ansökan och därefter stickprovskontroll vid behov. Omprövning vid
revidering av kriterier.

Självkontroll med stickprov. Årlig
revision.

Kontrollörer

Rådgivare från Ekoturismföreningen.

Från Nordisk Miljömärkning

Auktoriserade revisorer som Svenska
Naturskydds föreningen godkänt

Rådgivning

Ingår. Omfattande

I viss mån

Nej

Eget arbete

Omfattande initialt. Sedan vid intag av
nya produkter.

Omfattande initialt.

Ej så omfattande.

Företag i besöksnäring Sverige/ *Antal företag i april 2010

Aktiviteter (Produkter) 88   

Hotell /236   
Restaurang 31  

Resor (8 företag varav flera har
verksamhet i flera regioner såsom SJ
och Swedbus)

Start Kostnad
(ex moms)

3.500-10.500 kr beroende på omsättning.

18.000 kr

5.000 kr

Årlig Kostnad
(ex moms)

4.000-20.000 kr - beroende på omsättning.

12.000-350.000 kr
omsättning)

Planerad utveckling

Inkludera boende

Konferensanläggningar

-

Web

www.naturensbasta.se

www.svanen.nu

www.naturskydsforeningen.se
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(0,3% av

7000 kr + 0,01 öre/pers/km

Den gröna nyckeln

Krav

ISO 14001

Svensk Miljöbas

Blå Flagg

Bo (hotell, vandrarhem, campingplatser, fjällanläggningar)

Äta (restaurang)

Alla

Alla

Service (stränder & hamnar)

En internationell miljöutmärkelse
för boende och ett stöd i miljöarbete och bevis på miljöengagemang.

KRAV främjar hållbar produktion och konsumtion. Står för
god miljö djuromsorg och socialt
ansvar.

Är till för att identifiera miljö
effekter som verksamheten
bidrar till.

En nationell miljöledningsstandard
som underlättar ett strukturerat arbete, kommunikation, kravställning och upphandling
rörande miljöfrågor.

Blå Flagg omfattar. information, miljöledning, säkerhet och
service. Blå Flagg finns i ett 40-tal
länder i Europa.

Utmärkelse för de som vill ha
ett stöd i miljöarbete och bevis
på miljöengagemang.

Märkning för mat producenter
och för restauranger som serverar Krav producerade produkter

Miljöledningsstandard främst för
större företag. Även möjlighet att
ta del av  standards och ha dem
som rådgivande verktyg.

Miljöledningsstandard avsedd för
främst mindre företag och organisationer i Sverige. Stort fokus
på tjänstesidan.

Utmärkelse för hamnar och
stränder samt enskilda båtar som
vill visa att de tar ansvar.

Ägs av Foundation for Environmental Education och opereras
av Hushållningssällskapet
i Sverige

Naturskyddsföreningen

ISO och dess medlemmar.

Ideella föreningen Svensk Miljöbas.

Ägs av Foundation for Environmental Education och opereras
av Hushållningssällskapet i Sverige

Godkänd / Icke Godkänd

Godkänd / Icke Godkänd

Certifierad

Diplom

Godkänd - Hissad flagga

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja (vid produktion)

Nej, (ISO 26000)

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Sker var tredje år + Stickprovskontroller

Sker vid ansökan och därefter
stickprovskontroll vid behov.

Revision för certifiering med årliga uppföljningsbesök och revision för omcertifiering vart
tredje år.

Sker vid godkännande

Stickprovskontroll varje anläggning
besöks minst en gång per säsong.

Hushållningssällskapet

Fristående revisorer från ackrediterade certifieringsorgan

Revision görs av Swedac ackrediterade revisorer.

Sker av person hos godkänt systemägare eller fristående konsult.
Varje år sker omdiplomering.
I vissa fall förlängt under 3 år.

HSR gör årliga kontrollbesök på
hamnar  och livräddningssällskapet på stränder.

Ja finns vid behov.

Kan anlitas mot ersättning

Nej

Först introduktionskurs och material. Får hjälp under arbetsgång.

Råd ges vid behov.

Ej så omfattande.

Ej så omfattande

Omfattande initialt.

Mindre än vid motsvarande
ISO standard.

Visst arbete initialt. Kraven ökar
hela tiden framförallt inom miljö.

18 hotell 16 vandrarhem 6 fjällstationer 9 campingplatser

Restaurang 1124

Boende ca 14  
Äta ca 60   
Resor ca 200  
Aktiviteter ca 10

Ca 20 företag inom besöksnäringen 750 st totalt

50 hamnar och 40  stränder

-

3.500-4.700 kr certifieringskostnad

från 30.000 kr revision + eget
arbete

12.000 - 20.000 kr

-

1.000 - 7.000 kr +45 kr/rum för
hotell

400 kr licenskostnad

från 15.000 kr revision + eget
arbete

8.000 - 15.000 kr

3.500 kr stränder, 2.500 kr hamnar

Godkänner nu även evenemang

-

Utvecklar standard för
evenemang.

Mer kunskap till företagen, Ökad
socialt ansvarstagande.
Ökat uppföljning av effekter.

Ser ett ökat efterfrågan bland
stränder och hamnar.  Jobbar med
att förstärka innehåll och förenkla
processer.

www.hsr.se

www.krav.se

www.sis.se

www.svenskmiljobas.se

www.hsr.se/blaflagg
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INTERNATIONELLA HÅLLBARHETSSYSTEM

Green Globe

Certification for Sustainable
Tourism in Costa Rica

Audubon Green Leaf™

Goegrafisk Spridning

Internationellt

Costa Rica

USA/Kanada

Kategorier inom besöksnäringen

Bo, Aktivitet, Sevärdhet, Resa, Evenemang,
Möte, Service, Transport samt destina-

Bo (hotell, värdshus, B&B, stugor) Service
(researrangörer, resebyråer)

Bo (hotel, B&B, inns, motels, resorts, konferenshotell) och turismdestinationer

tioner och organisationer

Information

Green Globe grundades 1994 i samarbetet
med World Travel and Tourism Council
(WTTC). Det bygger på Agenda 21 och FNs
grundprinciper kring hållbar utveckling som
fastslogs 1992.

Costas Ricas turism institut (ICT) ville
förhindra felaktigt nyttjande av naturen och
utvecklade miljömärkningssystemet.

Audubon Green Leaf startade 1998 för att
möta turismindustrins önskan om högkvalitativa turistprodukter som påverkar miljön
minimalt.

För vem?

Generellt system som skall vara möjligt att
använda för alla företag inom besöksnäringen i världen.

Ett miljömärkningssystem för alla företag
inom besöksnäringen, men i dagsläget endast användbart för logi företag, resebyråer
och researrangörer.

Programmet är främst riktat till boendeföretag som vill ha hjälp att motivera samt
utbilda sin personal inom miljöarbete.

Ägare

Green Globe LT UK privatägt bolag baserat
i England.

Costa Rica Turistbyråns (IKT).

Audubon International och Greenleaf
Enviromental Communications

Resultat

Brons/Silver/Guld/ ickegodkänd

Nivåer 1-5 /icke godkänd

1-5 Gröna löv

Innehåll

De har 337 indikatorer som tillämpas på 41
olika hållbarhetskriterier. Varje kriterieområde innehåller såväl processbaserade som
nationellt anpassade minimum kriterier,
vilka varierar på geografiska områden samt
lokala faktorer.

Består av 5 godkända nivåer, en skala från
0 till 5. Klassificieringen baseras på andelen
åtgärder som företaget utvecklar i fråga om
hållbarhet . Bedömningen av dessa åtgärder
sker genom standards som sedan tilldelar
poäng som avgör vilken nivå företaget
hamnar på.

Ett femstegsprogram där företag blir
certifierade från 1 till 5 gröna löv. Betyget
baseras på företagens totala poäng i
en undersökning om deras miljöarbete.
Företagen tillhandahåller en rapport med
rekommendationer för att förbättra sitt
hållbarhetsarbete.

- Miljö

Ja

Ja

Ja

- Socialt

Ja i viss mån

Ja i viss mån

Ja

- Ekonomisk

Ja i viss mån

Ja i viss mån

Ja i viss mån

Kontroll

Bokat möte för att utföra en oberoende
utvärdering och certifiering av företagen.

Kontrollen består av ett utvärderingsformulär,
en övergripande bedömningen om företaget
och deras projekt inom hållbar turism.

Inom 1 år efter ekocertifieringen görs en
kontroll som innefattar en besiktning av
företagens metoder inom miljöområdet.

Kontrollörer

Oberoende bedömare väljs från ett internationellt nätverk.

Representanter från ICT.

Utbildad personal från Audubon International gör en oberoende kontroll på
verksamheten.

Rådgivning

Företagen väljer själva en partner från
Green Globe för genomgång av processen
och för vägledning genom granskningsprogrammet.

I viss mån ges råd om hur man uppgraderar
sig mellan de olika nivåerna.

Miljöutbildning och praktiska råd på plats
efter behov.

Eget arbete

Omfattande eget arbete initialt.

Företagen ansvarar själva för att förverkliga
de olika nivåerna i sitt hållbarhetsarbete.

Företagen får tillgång till verktyg för att
själva kunna arbeta för att höja sin
miljöprestanda. (onlineresurser och
faktablad)

Företag i besöksnäring
Världen
* Antal företag 2010

Totalt finns 500 certifierade ftg. i världen
(inget i Sverige).

128st hotell och 40st researrangörer /
resebyråer.

800 cerfierade företag.

StartKostnad

6.500 kr

0 kr

1.500 - 5.600 kr

Årlig Kostnad

5.500 - 36.000 kr

0 kr

1.300-5.600kr
Baserat på antal rum (hotell) + medlemsavgift 700-1400 kr (steg i programmet)

Web

www.greenglobe.com

http://www.turismo-sostenible.co.cr/en/

http://greenleaf.auduboninternational.org/
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Green Tourism
Business Scheme

The Sustainable
Tourism Eco-Certification
Program STEP

Qualmark Green

Steinbock - Label

Nature and Ecotourism
Accreditation Program
(NEAP)

Internationellt

UK /Skottland / Kanada / Irland

Nya Zeeland

Australia

Schweiz

Bo, Sevärdheter, Transport samt
Service (researrangörer andra
tjänsteleverantörer)

Bo, Aktivitet, Sevärdhet, Resa,
Evenemang, Möte, Service

Bo, Aktivitet, Transport, Service

Bo, Sevärdheter, Aktiviteter

Bo, äta

Ett heltäckande globalt certifieringssystem för hållbar turism som
lanserades 2007. Togs fram av den
ideella organisationen, Sustainable
Travel International. Följer kriterierna
för ”Global Sustainable Tourism”.

Ett hållbarhetssystem som bedömer
företagets hela leverans och ger råd
för att hjälpa företag att bli bättre.
Initierades av Visit Scotland. Green
Business UK anlitades för drift.
Start 1997

Systemets lanserades 2008 efter
omfattande internationell benchmarking och hjälp av bland annat
Green Tourism UK Ltd. Syftet är att
höja turismföretagens miljömässiga och sociala ansvar. Systemet
genomgår förnärvarande omstrukturering.

Världens första ekocertifierings program startades1991. Har utvecklats
av industrin med inriktning för äkta
ekoturism- och naturturismaktörer.
Eco hjälper företag att använda
miljömässigt, socialt och ekonomiskt
hållbara metoder.

Ett miljömärke där hållbarhet är
kärnverksamhet., märkningen ett
socialt och ekonomiskt ansvarsfullt

Ett mät- och ledningsverktyg i
hållbar turism, anpassad för företag
av alla storlekar och för flera sektorer
inom turismnäringen.

För i stort sätt alla turistföretag,
stora som små, inom en region där
systemet är etablerat.

Alla turistföretag, stora som små
som är kvalitetssäkrade i Qualmark,
då Enviro är en del i kvalitetssytemet Qualmark.

Certifieringsprogrammet godkänner
produkter inte hela företag.

Miljömärkningen är riktad till schweiziska hotell och restauranger.

Sustainable Travel International (STI),
en icke kommersiell förening

Green Business UK Ltd, icke
vinstdrivande

Statligt och privat partnerskap
mellan ”Tourism New Zealand”
och ”New Zealand Automobile
Association”(AA). Inget vinstsyfte.

ECO Tourism Australia, icke vinstdrivande.

Organisationen Oe-Plus är grundare
och ägare men planerar att bli en
publik stifftelse.

1-5 stjärnor

Guld/Silver/Brons /Icke
Godkänd

Nature Tourism/ Ecotourism/ Advanced Ecotourism

Nature Tourism/ Ecotourism/
Advanced Ecotourism.

1-5 gätter

Antalet stjärnor beror på vilken
procentsats man får på de gällande
kriterierna. Märkningen gäller i två år.
Eco-assessed - 1 to 2 Stars (egen
utvärdering, ingen inspektion)
Eco-certified – 3- 5 Stars (inspektion)

Bygger på 10 sektioner med 145
kriterier, varje kriterier bedöms från
0-5 + kommentarer

Stimulerar företag att göra det de
själva värderar högst.  Det finns
baskrav och sedan krav på antal
insatser, ju mer de gör desto bättre
bedömning får de.

Företagen väljer vilket grupp han vill
tillhöra och bedöms efter den gruppens specifika kriterier.

Miljömärken ger ut 1 till 5 stenbockar
till företag som värnar om välfärd för
sina gäster, i naturen och i samhället.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja i viss mån

Ja

Ja

Ja i viss mån

Ja

Ja i viss mån

(inkluderat i Qualmark)

Ja

Ja i viss mån

Kontrollerar ansökan samt granskar
och bedömer företag på plats, dock
endast de som vill nå 3-5 stjärnor

Kontrollerar vid bokade möten vartannat år samt vid behov. Kontrollen
tar ca 4h.

Ett årligt besök om ca 3,5 h. 3 timmars genomgång av verksamheten
och en halvtimme genomgång av
bedömningen. (Ibland kompletteras
kontrollen med en Mystery Guest)

Ansökan granskas och när den
godkänds får företaget certifikat och
logotyper. Revision av företaget sker
därefter inom 12 månader.

Företagen blir besökta av en representant som kontrollerar företagens
presstationer och tilldelar därefter
1-5 getter.

Externa och oberoende kontrollörer
behandlar företagen.

Kontrollörerna är anställda/ tränade
av GTBS, akademisk högskolenivå
inom miljö. Ca 200 besök/år/person.

Kontrollörerna är kontrakterade av
Qualmark. Vid svårare bedömningar
tas specialister in. Och för Guld
nivån verifieras resultat av Green
Business i UK.

Kontrollörerna är externa oberoende
partner som är miljö kvalificerade.

Bedömningskommitté.

Rådgivning efter behov och
beroende på hur varje land väljer att
lägga upp sitt arbete.

80% av besöket läggs på att ge
företagarna praktiska råd. 20% på
kontroll.

De som inte blir godkända får
information om vad som krävs för
att bli det.

1 timmes rådgivning ingår.

De erbjuder ingen rådgivning, men ger
stöd och information till företag som
vill bli bättre.

Omfattande eget arbete initialt.

Den egna arbetsinsatsen för
företagaren är minimerad och består
främst att tillhandahålla information
på plats till rådgivare.

Det är upp till respektive företag att
själv uppnå det som krävs för varje
nivå och i vissa fall med de lokala/
regionala utvecklingsprogrammen
som stöd.

Omfattande eget arbete initialt.

Omfattande eget arbete initialt.

Över 100 olika företag i 18 olika
länder bla. USA, Kanada, UK,
Spanien, Kina, Australien, Braszilien.
Inga i Sverige

2000 i UK. Understödjer även
Kanada, Enviro i NZ, och Irland. Två
företag testade i Sverige. Slussens
Pensionat & Isaberg

500 st är är certifierade med Enviro,
2250 företag är med i Qualmark av
totalt 10.000 turistföretag i landet.

Ca 1000 produkter i Australien är
certifierade.

51 hotell och vandrarhem.

1000 kr - tillgång till kriterier samt en
halvtimmes support.

715 kr

Ingår i avgift för Qualmark

Registreringsavgift på 300 kr, en
bedömningsavgift på 800 kr (som
baseras på kostnadstäckning)

Exempel. Ett hotell som omsätter 15
milj betalar 29.000 kr i första
certifiering

2.000 - 17.000 kr baserat på antal
anställda eller antal rum samt en
avgift för granskning på ca
7000 kr+resekostnad.

1100 kr - 6900 kr baserat på antal
anställda eller antal rum.

Ingår i avgift för Qualmark

1.200 kr (inkluderar medlemskap i
Ecotourism Australien) samt timpris
för själva certifieringen

Samma hotell betalar årligen 13.500 kr

www.sustainabletravelinternational.
org

www.green-business.co.uk

http://www.responsibletourism.
co.nz/

www.ecotourism.org.au / neap.asp

www.oe - plus.ch http://
www.steinbock-label.ch/pages/
auszeichnung/

17

affärspraxis.

Idag har c:a 20% av Sveriges befolkning någon form av
funktionsnedsättning och motsvarande nivå gäller även för
andra västländer. Tillgänglighetsdatabasen (TD) är ett system
för att beskriva tillgängligheten till exempelvis turistföretag
och kommunala verksamheter.
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REGIONALT – VÄSTRA GÖTALAND

Västsvensk Mersmak

Västsvenska Turistrådet är tillsammans med Tillväxtverket
initiativtagare till detta projekt och region Västra Götaland är projektets pilotområde. I regionen ligger Göteborg,
landets näst största stad, som en naturlig entré för internationell turism. Regionen har på senare år fått en besöksmässig
tillgänglighet, som betecknas som Europas bästa per invånare
räknat. Med moderna kommunikationer beräknas det bo
100 miljoner människor inom två timmars avstånd från
Göteborg. De faktiska förutsättningarna för en utveckling av
besöksnäringen i regionen är goda. Att då kunna hantera frågor som kvalitet och hållbarhet bedöms som mycket viktigt.
Eftersom Västra Götaland är en del av den nationella besöksnäringen är situationen med befintliga system i stort sett
densamma som i övriga delar av landet. Förutom de redan
relativt stora besöksvolymer regionen har, i ett nationellt
perspektiv, finns några faktorer i regionen som påverkar
förutsättningarna för hanteringen av frågor kring kvalitet och
hållbarhet.

www.vastsverige.com
Den officiella hemsidan för Västsveriges besöksnäring, med
alla undersidor, kommuner och temasidor är en satsning
som Västsvenska Turistrådet arbetat med i närmare 10 år.
På samma webbplattform, som också kallas Den Virtuella
Turistbyrån, har man samlat regionens alla 49 kommuner
och närmare 7.000 företag verksamma inom näringen. Här
har besökaren möjlighet att söka information utifrån sitt intresseområde och boka boende, paket eller aktiviteter online.
Under 2008 hade sajten drygt 3,5 miljoner besökare.
Systemet har också ett intranät som möjliggör för regionens
turismföretag att:
• lägga upp information om sin verksamhet och sina
produkter.
• få tillgång till onlinebokningssytem, där kunden bokar
företagets produkter direkt på sajten.
• få tillgång till ett verktyg för cross-selling, ett system som
möjliggör att alla kan sälja varandras produkter.
• få tillgång till en kunskapsbank och utbildningsplattform,
kallad Turismakademin.
• delta i diskussionsgrupper om olika specialområden
inom besöksnäringen.
www.vastsverige.com hanterar företag inom alla turismens
olika sektorer och är ett unikt redskap som ger möjlighet att
hjälpa hela regionens besöksnäring att utvecklas.

Smaka på Västsverige
Smaka på Västsverige är ett övergripande varumärke för
kvalitetssäkrade måltidsprodukter och måltidsupplevelser i
Västra Götalandsregionen. Inom varumärket ryms producenter, gårdsbutiker och krogar där de senare består av de
certifierade Västsvensk Mersmakskrogarna. Varumärket ägs
av Västsvenska Turistrådet och Lokalproducerat i Väst.
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Västsvensk Mersmak är ett kvalitetsutvecklingsprogram för
krogar i Västra Götalandsregionen. Krogarna går, efter en
uttagningsprocess, en utbildning som resulterar i en certifiering. Certifierade Mersmakskrogar ges möjlighet att medverka vid events, mässor och andra aktiviteter.

Tillgänglighetsdatabasen
Idag har c:a 20% av Sveriges befolkning någon form av funktionsnedsättning och motsvarande nivå gäller även för andra
västländer. Tillgänglighetsdatabasen (TD) är ett system för
att beskriva tillgängligheten hos till exempelvis turismföretag
och kommunala verksamheter. Varje verksamhet beskrivs så
väl att besökare med funktionsnedsättningar själva kan fatta
beslut om de kan besöka platsen eller inte. Informationen är
uppdelad utifrån fem svårigheter: svårt att röra sig, svårt att
höra, svårt att se, svårt att bearbeta och tolka information
samt svårt att tåla vissa ämnen. Under år 2010 är arbetet
med tillgänglighetsinventering prioriterat.
Tillgänglighetsdatabasen är utvecklad av bland annat
Västsvenska Turistrådet i samverkan med Västra Götalandsregionen och den samlade rörelsen för människor med
funktionsnedsättning. Tillgänglighetsdatabasen används idag
över hela Sverige.

ANALYS
DEFINITIONER
Utifrån de definitioner som presenterades i föregående kapitel torde önskemålen för ett system för vår besöksnäring vara
att det klarar av att hantera flera olika saker. Vi ser att det
finns ett behov av följande:

Kvalitet
Om kvalitet är att uppfylla eller överträffa kundens behov eller förväntningar är nyttan med ett kvalitetsmärkningssystem
att skapa förutsättningar för att det sker så ofta som möjligt.
De förutsättningarna skapas huvudsakligen, som vi ser det,
på tre sätt.

Utifrån ovanstående resonemang ser vi att det system vi vill
utveckla behöver skapa en nytta på tre plan. Det behöver
uppfylla behoven för såväl besökaren och företagen som för
samhället .

MÄTNING OCH KOMMUNIKATION
Ett system för kvalitets- och/eller hållbarhetssäkring behöver
vara ett verktyg för mätning och kommunikation av begreppen. Vi behöver kunna avgöra om vi är på väg åt det håll
vi vill, eller inte. Och vi behöver, som tidigare konstaterats,
kunna matcha behov och förväntningar mot leverans och
upplevelse. Som vi tidigare också konstaterat är det just vad
befintliga system gör och syftar till. Vissa gör det bra, medan
andra lyckas mindre bra. De övergripande problem vi ser är:

Kvalitet
1. Genom att ett sådant system hjälper till att leda en
besökare till den produkt som motsvarar hans behov och
förväntningar, oavsett hur de ser ut. Systemet skall klara
av att tydligt kommunicera gentemot en besökare vilka
förväntningar han eller hon kan ha på en produkt.
2. Genom att hjälpa branschens företag att bättre kunna
motsvara de behov eller förväntningar besökaren har.
Helt enkelt det vi, möjligen lite slarvigt, vanligtvis kallar
att bli bättre.
3. Genom att besöksnäringens alla offentliga aktörer får
ett övergripande redskap för matchningar mellan verksamheter och besökare.
När både leverantören, besökaren och destinationen får
en hjälp att matcha behov och förväntningar med leverans kan man påstå att kvalitet uppnås. Vi får en större
andel nöjda besökare som reser hem och berättar goda
historier. Vi får ambassadörer för destinationen.

Hållbarhet
När det gäller hållbarhet bör ett system vara en katalysator
för en positiv, långsiktigt hållbar utveckling av destinationen.
Det behöver ta hänsyn till de tre huvudområden; ekologisk,
social och ekonomisk hållbarhet, som moderna tolkningar
av begreppet hållbar utveckling pekar på. De huvudsakliga
behov ett sådant system bör uppfylla är:

1. De allt fler hållbarhetsmedvetna besökarnas behov av
att veta att de produkter man köper är hållbara.
2. De behov branschens företag har på att få riktlinjer
och rådgivning i processen mot att bättre uppfylla de
krav samhälle och besökare ställer på en hållbar utveckling.
3. Samhällets eller destinationens krav på att branschens
företag utvecklar verksamheter i riktning mot en större
hållbarhet.

Mångfalden av system inom den svenska besöksnäringen skapar kommunikativa bekymmer. Det blir svårt för en besökare
att förstå vad olika märkningar står för och innebär. Skillnaden mellan ett facilitetsbaserat kvalitetstänk till ett gästupplevelsebaserat är avsevärd. Hela kvalitetsbegreppet bygger på
olika utgångspunkter, eller definitioner, om man så vill. Att
veta vilken definition av begreppet kvalitet som ett system
representerar, och hur det förhåller sig till egna värderingar,
blir helt avgörande för en besökares möjlighet att kunna bedöma nyttan av systemet för egen del. Och bland mängden
olika system blir det i stort sett en omöjlighet att avgöra hur
den ena produkten förhåller sig till den andra.

Hållbarhet
Är en Svanenmärkning bättre ur ett hållbarhetsperspektiv än
KRAV, Svensk Miljöbas eller Blå Flagg? Tar märkningen något socialt ansvar? Den bedömningen och researchen lämnas
till besökaren att göra. Också när det gäller hållbarhet blir
mängden märkningssystem och olikheterna i vilka värden de
representerar, eller från vilka kriterier de utgår, en problematisk labyrint att försöka hitta fram i för en besökare.
Men problematiken i att orientera sig mellan de olika systemens värderingar och innebörd är inte enbart ett bekymmer
för besökaren. Det skapar sannolikt också en större osäkerhet
i fråga om partnerskap mellan branschens övriga aktörer,
oavsett om det handlar om privata entreprenörer, researrangörer, organisationer eller offentliga spelare och tillståndsgivande myndigheter. En gemensam uppfattning om kvalitet
och hållbarhet skulle sannolikt skapa goda förutsättningar för
fler och bättre samarbeten inom besöksnäringen.
Att mäta de hållbarhetsmässiga effekterna av besöksnäringen
på destinationsnivå är kanske den allra mest grundläggande
uppgiften framåt. Först då kan vi med större säkerhet styra
utvecklingen mot tillväxt inom de ramar som specificerats
som hållbara. Vi kan estimera en besökares totala växthusgasutsläpp under en resa men har exempelvis svårare att
bedöma effekterna på djurlivet eller den sociala belastning,
eller mervärde, som ökade volymer av besökare innebär. Vi
har som det konstaterades i föregående kapitel en bra bas
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av statistik som mäter volym och omsättning, men för att
kunna stimulera till en hållbar utveckling kommer det vara
avgörande att vi inför kompletterande mätmetoder som även
fångar upp andra värden.

Symboler för kommunikation
Att hitta rätt symbol för en märkning är väsentlig men inte
alltid lätt. De märkningar som denna rapport tar upp ser
man en trend att märkningar som visar kvalité oftast har
stjärnor för att kommunicerar nivån. Märkningarna som
visar hållbarheten i ett företag visar inte nivån med stjärnor.
Här är symbolerna för en graderingsskala t ex. löv och färger
som brons, guld och silver. Flera hållbarhetssystem har heller
ingen gradering utan visar bara sin symbol som Naturens
Bästa och Svanen.
För hållbarhet varierar symbolerna om man har en graderingsskala eller endast en nivå. Att hitta en bra kommunikativ symbol för en märkning som innehåller lika mycket
hållbarhet som kvalité blir en utmaning som måste undersökas närmare tillsammans med bland annat kommunikationsexperter.

Graderad skala eller inte?
Olika system använder sig, som tidigare konstaterats, av olika
sätt att kommunicera uppnådd kvalitet eller hållbarhet. De
vanligaste modellerna är att använda sig av en skala mellan 1
och 5, eller ge en symbol som visar att företaget är godkänt.
Att använda godkänd eller icke godkänd kan möjligen
innebära enklare ställningstaganden i kriterieskrivandet. Man
skapar bara ”en nivå”. Man undviker också att branschens
företag och kunder upplever att allt under tex betyget 3
som ”dåligt”. I Nya Zeeland tror man exempelvis inte att
det skulle vara möjligt att få gästernas förtroende om en
bungyjumpaktivitet bara har en stjärna utav tex 5 st. För att
förhindra det problemet så har Nya Zeeland bara skapat ett
godkännande för aktiviteter som är med i Qualmark.
Ett problem med enbart en nivå kan vara svårigheten att avgöra var den nivån skall ligga. En alltför hög nivå innebär för
stor svårighet för företag att kvalificera sig, vilket kan leda till
för få företag i systemet. En ”för låg” nivå innebär att många
företag har möjligheten att komma med, men att inget särskiljer de som är ”ganska bra” från de som är ”mycket bra”.
I vissa fall har det inneburit ett skäl för de ”bästa” företagen
att inte vilja vara en del av systemet. Den mest uppenbara
marknadsföringsmässiga fördelen finns bland de företag som
precis lyckas ta sig över tröskeln. Fördelarna med en graderad
skala är att det blir lättare för gästen att hitta rätt produkt
utifrån olika behov. Det blir fler pris-, service-, hållbarhets eller kvalitetsnivåer att matcha mot olika kundsegments behov
och förväntningar. En annan fördel är att modellen skapar
incitament till konstant och gradvis förbättring. När många
små steg tas drivs näringen totalt sett mot bättre kvalitet
och hållbarhet enligt den förutbestämda definitionen. Men
även i ett graderingssystem kan man inte undvika att företag
har olika nivåer beroende på vilken nästa nivå man ligger
närmast, den högre eller undre. I Nya Zeeland har man även
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tillfört halva stjärnor för att undvika allt för stor ojämnhet
mellan företag på samma nivå. Om det svenska systemet ska
ha halva symboler får vidare undersökas. Det måste tittas på
hur man undviker att företag som får ett mindre antal symboler inte anses som osäkert särskilt när det gäller äventyrs
aktiviteter.

Gästomdömen
Tidigare gästers omdömen och kommentarer blir en allt
viktigare faktor som vägvisare i valet av en turistisk produkt.
Rätt hanterade kan olika modeller för insamling av gästers
åsikter vara ett användbart verktyg för flera av branschens aktörer. För en besökare kan det vara en viktig kompletterande
information vid valet av produkt, för en leverantör kan det
vara en bra hjälp att fånga upp hur väl produkten motsvarat
besökarens förväntningar, och för en destination kan det vara
en indikator på samma sak i ett större perspektiv. Gästomdömen kan i bästa fall visa för besöksnäringen vad som är bra
och vad som inte är det.
Vi har tidigare beskrivit svårigheten i att vara säker på en
gemensam värdegrund eller definition av begreppet kvalitet
bland de många olika system för kvalitetsmärkning som
finns. Att vara säker på den gemensamma definitionen bland
kanske flera hundra olika tidigare besökare blir naturligtvis
omöjligt. Hur vet jag att den som lämnat ett omdöme tidigare har samma syn som jag på vad som är bra? Att använda
sig av gästomdömen som en objektiv grund för kvalitetsbedömning blir därför vanskligt.
Vissa sajter som tillhandahåller system för gästbedömning
löser en del av problemet genom att tilldela den som lämnar
ett betyg eller kommentar en gästkategori. Informationen
från en uppgiftslämnare som tillhör en specifik kategori, t.ex.
”barnfamilj” eller ”ungt par”, kan bli mer relevant om man
anser sig tillhöra samma kategori, och då möjligen kan antas
ha likartade behov.
Oavsett problematiken blir tidigare gästers omdömen och
betyg allt viktigare som vägvisare inom besöksnäringen. Väl
konstruerade system för insamling och kommunikation av
den typen av information är förmodligen en förutsättning
för utvecklandet av en framgångsrik destination.

INTERNATIONELLT
De internationella kvalitets- och hållbarhetssystem vi tittat
på har en stark fokusering på boendet. Ett naturligt fokus
eftersom boendet ofta är centralt för resenären, och där en
majoritet av pengarna läggs, vilket skapar en drivkraft för
kontroll. Sett till resmotiven finns det dock andra delar av
näringen som spelar minst lika stor roll. Att göra, se, äta,
mötas och även resa är lika viktigt för besökarens totala upplevelse. För en destination är kombinationen eller helheten
kring ett besök viktig att kvalitets- och hållbarhetssäkra.
Bara två system har lyckats kombinera en merpart av alla
de sektorer som spelar in för en besökares totala upplevelse.
Det är Skottland med sitt nationella system under avdelningen Quality and Standards och Nya Zeelands nationella
system Qualmark. Båda har lyckats vända från traditionella
facilitetsorienterade perspektiv till förmån för ett starkare
gästperspektiv. Båda har också lyckats hitta lösningar för att
hantera hållbarhet för alla sektorerna inom näringen, via
den gemensamma nämnaren Green Business UK Ltd. Båda
länderna har också hittat former för att inte bara kontrollera
sina företag, utan för att också ge dem professionella råd som
får dem att bli bättre utifrån en given gemensam definition.
För svensk del har det därför varit intressant att titta närmare
på just dessa länders system, se vad som utmärker dem och
vad som fått dem att lyckas.

Kvalitetskontroll och rådgivning
För kvalitetsfrågorna har båda länderna professionella rådgivare som besöker företagen ute i sina verksamheter och ger
lika mycket råd som man utövar kontroll. En viktig skillnad
mellan de två är valet av bokade möten (Nya Zeeland) eller
hemliga gästbesök (Skottland). Den uppenbara fördelen med
ett hemligt gästbesök är att själva upplevelsen kan bedömas
professionellt, medan motsvarande fördel med ett bokat
möte är att det går att hantera frågor som säkerhet, management och hållbarhet bättre.
När det gäller anställningsformen för rådgivaren skiljer sig de
båda ländernas syn. Att ha anställda rådgivare, som i Skottland, skapar enligt dem ett bättre engagemang än när rådgivaren är kontrakterad. I Nya Zeeland har man kommit fram
till motsatsen. Där anser man att kontrakterade rådgivare
ökar effektiviteten och viljan att även genomföra det sista besöket på fredag eftermiddag. Båda länderna jobbar kontinuerligt med att samtrimma rådgivarna så att de håller samma
nivå och delar med sig av erfarenheter till sina kollegor. Båda
länderna har individuella program för sina rådgivare och i
Skottland har man infört en egen utbildning för att försäkra
sig om rätt kunskapsnivå på sina rådgivare, och för att skapa
en ökad status för systemet.

Hantering av hållbarhetsfrågor
Både Skottland och Nya Zeeland har arbetat länge med sina
respektive kvalitetssystem. I Skottland startade man så tidigt
som 1986 och i Nya Zeeland 1993. Hållbarhet var lägre
prioriterat då och båda systemen utvecklades utan att hållbarhetsaspekterna togs i beaktande. Allt eftersom medvetenheten

om vikten av en hållbar utveckling ökat, har båda länderna
försökt utveckla system för att jobba med hållbarhetsfrågor
inom besöksnäringen. Målet för båda länderna är att så
många som möjligt skall göra ett så bra hållbarhetsarbete som
möjligt, men hur man valt att försöka nå dit skiljer sig åt.
I Qualmark integrerade man 2002, hållbarhet med kvalitet i
bedömningen. Det har gjort att alla företag får en ökad medvetenhet om hållbarhetsarbetets betydelse. De företag som
väljer att arbeta med hållbarhet får ett högre betyg, och de
som inte gör det får ett lägre, och tappar eventuellt en stjärna.
För att förbättra företagens miljöarbete och möta de nya
målen för Nya Zeelands turismstrategi 2015, införde man år
2008, Qualmark Green. De företag inom Qualmark Green
som nått tillräckligt långt i sitt hållbarhetsarbete kan ansöka
om att bli märkt av Qualmark Green med de tre nivåerna
guld, silver och brons. Idag är 20% av Qualmarks företag
anslutna till Qualmark Green.
Qualmark använder sig av GTBS (Green Tourism Business
Scheme), som skrivs av Green Business UK Ltd, men för att
inte göra steget för stort för företagen har Nya Zeeland valt
en ”lättversion” av GTBS. Ett företag får i större utsträckning
själv välja vad som skall göras och ju fler och bättre initiativ
desto högre betyg.
I Skottland hanteras hållbarhetsfrågorna helt separat från
kvalitetsmärkningen. Liksom i Nya Zeeland använder man
sig av GTBS, men i Skottland ställs långt högre krav, där
företagen stimuleras att nå längre, men av alla företag som
är kvalitetssäkrade hos Visit Scotland är ännu bara c:a 10%
godkända inom GTBS.
Bristerna i båda systemen är att de inte har en stark integrerad lösning för att i samma system mäta lika mycket
företagets hållbarhet som kvalité. Systemen som började
som rena kvalitétsmärkningar saknar idag helt eller har en
svag hållbarhetslösning. Idag är det löst med partnerskap av
externa hållbarhetsmärkningar. I det svenska systemet vill vi
hitta lösningar som är integrerade i ett och samma system.

Symboler och kommunikation
I båda länderna är systemens kommunikativa potential viktig
för förankring och acceptans. Såväl systemets förmåga att
kommunicera företagens uppnådda kvalitet eller hållbarhet
till en besökare, som förmågan att förmedla vad systemet i
sig står för och vilka värden det representerar, har varit betydelsefullt för framgång. För att kommunicera kvalitet har båda
länderna valt en grundmodell med ett graderingssystem från
1-5 illustrerat med stjärnor. I Skottland har den modellen
genomförts för hela näringen, medan man i Nya Zeeland har
valt ”godkänd” (approved) för alla sektorer förutom boende.
I Skottland har man framgångsrikt tydliggjort att stjärnor är
synonymt med kvalitet. Även en verksamhet med en stjärna
är en verksamhet som levererar produkter av god kvalitet.
Något såväl branschens företag som besökarna förstår och
accepterar.
Som vi varit inne på tidigare, kommunicerar båda länderna
uppnådd nivå av hållbarhet via GTBS:s 3-gradiga skala, som
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illustreras med nivåer av guld, silver och brons. Att båda länderna använder olika skalor och symboler för att kommunicera kvalitet och hållbarhet är något de båda själva påstår att
de skulle undvikit om de fått möjlighet att starta om på nytt.
Visit Scotland har arbetat metodiskt och byggt upp en stabil
verksamhet med ett väldigt starkt förtroende i näring och
hos gäster. Som varumärke för systemet använder sig båda
länderna av en nationell symbol för att markera det som är
godkänt. Skottland använder sin tistel, medan Nya Zeeland
använder silverfjädern. Varumärket har fått en högre prioritet
hos Qualmark i Nya Zeeland än det fått i Skottland, men för
båda ländernas system har det varit viktigt att alla hjälps åt
att sätta den gemensamma logon på allt man kommunicerar.

Förankring och utveckling
Förankring har varit ett nyckelord i processen med att
utveckla systemen i båda länderna. Som vi varit inne på
tidigare måste systemets utformning, den definition av begreppen och de värderingar som ligger till grund för kriterier
vara avstämda mot och förankrade bland både besökare,
samhälle och framförallt näringens företag. I Nya Zeeland
och Skottland har ett långt och medvetet arbete med de
frågorna varit avgörande för att arbetet blivit framgångsrikt. I
båda länderna jobbar man med representanter för olika delar
av näringen, som sammankallas när systemet skall utvecklas
och kriterier skall skrivas eller revideras. Både Qualmark och
Visit Scotland står för processledning och grundstomme men
näringen bestämmer och äger systemet och kriterierna.

Ägande, drift och finansiering
Kvalitets- och hållbarhetssytemen i Skottland och Nya
Zeeland har likartade ägar- och driftsstrukturer. Quality
and Standards är en av tre divisioner på Visit Scotland, den
nationella turismorganisationen i Skottland. De opererar
under turismministern i enlighet med den nationella turismstrategin, The Tourism Framework for Change. Qulamark
New Zealand Limited är Nya Zeelands officiella byrå för
turismkvalitet. Det ägs av Tourism New Zealand och New
Zealand Automobile Association och opererar i enlighet med
”New Zealand Tourism Strategy 2015” under landets statsoch turismminister.
Man menar i båda länderna att ett offentligt ägande med så
få, så stabila och så starka parter som möjligt är att eftersträva. Tydliga riktlinjer och mål, med en stabil budget som
hålls intakt över åren, anser båda länderna vara en förutsättning för att kunna operera och en hel besöksnäring. Den
som skall drifta verksamheten måsta ha hög trovärdighet hos
besöksnäringen. Det får gärna vara en icke vinstdrivande
organisationsform, för att inte fastna i diskussioner kring
områden som prissättning. Att både marknadsföra och kontrollera kvalitet är en balans på trovärdighetens lina som noga
bör övervägas.
Vem som skall betala räkningen, är en central fråga. Både i
Skottland och Nya Zeeland visar systemen på rejäla starkostnader. I Nya Zeeland rörde det sig när man startade 1993
om 60 miljoner kronor. Idag har Qualmark en årlig drifts23

kostnad på 8,5 miljoner, vilket inkluderar egna intäkter. Allt
eftersom systemen mognar och antalet medlemsföretag växer,
ökar möjligheterna till självfinansiering. I båda länderna har
man strävat efter att kostnaden på sikt bör ligga på företagen, men allt fler anser dock att fördelarna är så starka för
samhället att det är en kostnad som bör delas av dem som
har nytta av de positiva effekterna, även efter det att systemet
är etablerat.

”

Förankring har
varit ett nyckelord
i processen.

”

Den som ska leda
verksamheten måste
ha hög trovärdighet
hos besöksnäringen.

”

Vem som skall
betala räkningen är
en central fråga.

SVENSKA KVALITETS- OCH
HÅLLBARHETSSYSTEM
Utifrån tidigare förda resonemang kring begreppen kvalitet
och hållbarhet ser vi besöksnäringens behov utifrån de tre
perspektiven; gäst (besökare), företag och samhälle (destination).

Besökaren:
Ekologiskt
		
		
		
Ekonomiskt
		
Socialt
		
		
		

Kvalitet
Ur alla tre perspektiven är det viktigt att den gemensamma
definitionen av kvalitet – att upplevelsen motsvarar behov
och förväntningar – uppfylls för samtliga av besöksnäringens
sektorer. Inget av dagens kvalitetssystem tar det ansvaret eller
har den ambitionen. En utveckling av ett nytt system för
kvalitetsmärkning av Sveriges besöksnäring behöver ta det
ansvaret och måste ha den ambitionen.

Hållbarhet

Företaget:
Ekologiskt
Ekonomiskt

När det gäller hållbarhet är det viktigt att utvecklingen av ett
nytt system tar hänsyn till de tre aspekter av begreppet hållbarhet – ekologisk, ekonomisk och social - som den moderna
definitionen av hållbar utveckling beskriver. En matchning
av näringens tre huvudperspektiv med dessa tre begrepp kan
illustreras på följande sätt:
		

Socialt
		
Samhället:
		
Ekologiskt
Ekonomiskt
		
Socialt
		

Besökaren:
Ekologiskt

Besökaren är nöjd.
Besökaren styr näringen med aktiva val
som stimulerar näringen att utveckla
bättre produkter som är långsiktigt
hållbara.
Besökaren upplever att produkter är
prisvärda och ger ett mervärde.
En besökare känner sig välkommen.
Besökaren visar respekt och förståelse
för det lokala samhället och dess miljö,
kultur och traditioner.
Företaget är uthålligt lönsamt.
Företaget har en positiv miljöpåverkan.
Företagen generar vinst, jobb och
ekonomisk omsättning.
Föreget drivs i harmoni med det
omkringliggande samhället.
Besöksnäringen bidrar till en levande
region.
Besöksnäringen bidrar till en bättre miljö.
Besöksnäringen skapar arbeten och
ekonomisk verksamhet under hela året
Besöksnäringen bidrar till ett bättre liv
för boende och företag.

Besökaren är nöjd.
Besökaren styr näringen med24aktiva val som stimulerar näringen
att utveckla bättre produkter som är långsiktigt hållbara.

SVENSKA KVALITETSSYSTEM

SVENSKA HÅLLBARHETSSYSTEM

Det finns stor kompetens och erfarenhet bland de som driver
system för kvalitets- och hållbarhetsmärkning i Sverige. För
att framgångsrikt utveckla ett övergripande system för hela
besöksnäringen krävs ett samspel med befintliga aktörer,
och att hitta former för samarbete är en av de allra viktigaste
framgångsfaktorerna för projektet.

Naturens Bästa

Nedan är några iaktagelser av befintliga märkningar.

Värdskapet
Värdskapet hjälper företag och dess personal att bli bättre
inom just värdskapet, men säkerställer ej att det är bra.

Naturens Bästa är innehållsmässigt det mest kompletta
systemet, och täcker båda begreppen kvalitet och hållbarhet. Systemet har en ingen hantering av gästupplevelsen och
kontrollerar endast befintliga produkter vid behov. Systemet utvecklades ursprungligen med fokus på naturbaserade
aktiviteter, men omfattar nu också naturnära boende. Idag
har ca hundra företag klarat av att leva upp till systemets
kriterier. De godkända företagen utgör en spjutspets inom svensk
naturturism.

Svanen

SHR
SHR:s klassificeringssystem hanterar hotell. Systemet är
synkroniserat med sex andra europeiska länder och hanterar
indirekt även gästupplevelsen. Systemet är facilitets- och producentorienterat och konstruerat så att ju mer som investeras
desto större chans till fler stjärnor.

Svanen har stark trovärdighet och hög igenkänningsfaktor i
Sverige såväl som i Europa, de är mest kända för märkning
av varor. Svanen är starkt fokuserade på miljön och tar inte
upp de andra hållbarhetsperspektiven. Systemet innefattar
idag boende och restaurang men begränsar sig i stor utsträckning till det som sker inom det märkta företagets egna väggar. Svanen är exklusivt och främst anpassat för verksamheter
med större omsättning.

Bra miljöval

Svenska Möten
För de som erbjuder möten. Systemet har en stark egen bas
kring dess kärnvärden för själva mötet och bygger sedan på
andra befintliga system.

Bra Miljöval fyller sin funktion, men är begränsat eftersom
det enbart omfattar resor. De riktar sig främst till de kollektiva transportformerna då de är de enda som har möjlighet
att klara de hårt ställda kraven.

SCR

Den Gröna Nyckeln

SCR:s system hanterar campingplatser. Det är designat för
att få ett ökat gästperspektiv. Systemet är begränsat till den
egna anläggningen.

STF
STF:s nya system, som den internationella organisationen
Hi Hostel står bakom, hanterar vandrarhem. Använder både
bokade möten och hemliga gäster för att kontrollera kvalitén.
Stort fokus på utbildning och etablera fungerande processer.

White Guide

Den gröna Nyckeln har stark igenkänning i flera europeiska
länder. Systemet är begränsat till miljödelen inom hållbarhet
för boende och har nyligen blivit utvalt som samarbetspartners för SCR.

KRAV
KRAV har många märkta restauranger i sitt nätverk. De har
en prisbild som framstår som attraktiv för företagen i jämförelse med andra system. Systemet begränsas till att inom
miljödelen för restaurangsektorn stimulera till användandet
av KRAV-producerade matprodukter.

White Guide rangordnar de bästa restaurangerna i Sverige
och ger dem betyg ur flera aspekter. Ingen kvalitetssäkring i
traditionell bemärkelse men en tydlig guide vad som är bra
och vad som är världsklass. Motiverar företag att bli bättre
men ger ingen rådgivning.

ISO 9000 och ISO 14001

ISO 9001
Är bra för stora företag men ej för små. ISO 9001 är dyrt och
kräver mycket administration. Systemet är internationellt
accepterat.

Svensk Miljöbas kan användas av alla förutsatt att det finns
en aktör som opererar systemet i regionen. Det är enklare
och billigare än ISO, har ett bredare perspektiv och tittar
även på sociala värden men är relativt okänt i Sverige och
helt okänt utanför Sveriges gränser.

Tour Quality

Blå flagg

Tour Quality är ett ledningssystem för alla sektorer inom
besöksnäringen. Det hjälper företag och dess personal att bli
bättre men säkerställer inte att produkterna är bra.
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ISO kan användas av alla. Det är välkänt i stora delar av världen och hjälper företag att bli bättre på miljö, men säkerställer inte att produkten är miljövänlig.

Svensk Miljöbas

Blå Flagg hanterar endast hamnar och stränder utifrån ett
hållbarhetsperspektiv, med både miljö och sociala aspekter i
sina kriterier.

REGIONALT – VÄSTRA GÖTALAND
Västsvenska Turistrådets webbplattform vastsverige.com är
ett verktyg som ger goda förutsättningar för utveckling av
regionens besöksnäring. Idag lider sajten dock av just den
grundläggande problematik vi tidigare diskuterat. Hur skall
en besökare kunna hitta en produkt som motsvarar just hans
eller hennes behov och förväntningar? Bland alla företagen
finns väldigt lite som kommunicerar kvalitet eller hållbarhet,
annat än det egna företagets förmåga att via text och bilder
förmedla begreppen. En förmåga som varierar mycket.
Många företag i regionen har arbetat med de befintliga systemen på den svenska marknaden och det finns en stor spridning bland företagen när det gäller vad som skulle kunna sägas
vara kvalitet eller hållbarhet. Avsaknaden av ett gemensamt
system för att kunna mäta och kommunicera begreppen gör
skillnaden ”osynlig” för en besökare. Utan någon övergripande syn på begreppen har Västsvenska Turistrådet inte
tagit någon offensiv ställning till hur företag och produkter
på sajten skall filtreras när en besökare letar information.
Sannolikheten att förväntningar och leverans stämmer
överens är därför låg. Något som de 28% mer eller mindre
missnöjda besökarna visar.

Förutom en bättre kommunikation gentemot en slutkund
(besökare) finns också ett behov av ett verktyg för att, på
ett objektivt sätt, kunna avgöra vilka företag och produkter
som skall användas för kampanjer, utlandssatsningar och
liknande. Ett oberoende system för gradering av kvalitet och
hållbarhet skulle underlätta för alla typer av matchningar och
samarbetsbeslut, på olika politiska och organisationsmässiga
nivåer inom besöksnäringen i regionen.
Behovet av att hitta ett system som kan leda besökaren rätt
bland befintliga företag och produkter är således tydlig. Ett
sätt att stimulera en hållbar utveckling inom besöksnäringen
på lång sikt är ännu mer angeläget. Något som kan få en stor
mängd företag att kontinuerligt ta små steg mot en bättre
hållbarhet får stora konsekvenser för regionen som helhet.
Ett system som kan kombinera det ena med det andra skulle
sannolikt lösa många av de utmaningar regionens besöksnäring står inför.

Sverige anses vara ett av de länder i världen som
har störst potential för tillväxt inom besöksnäringen.
Vår utmaning är att växa rätt.
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REKOMMENDATION
Besöksnäringen är Sveriges viktigaste framtidsnäring. Den är
arbetsintensiv, geografiskt spridd och stärker attraktionskraften för boende och företagsamhet. Sverige anses vara ett av
de länder i världen som har störst potential för tillväxt inom
besöksnäringen. För att lyckas med det måste gästen vara
nöjd med sin upplevelse, företagen vara lönsamma, samhället
i balans och stödja näringen med support och infrastruktur.
Och viktigast av allt, det måste ske inom ramen för ett hållbart tänkande och agerande.
Utifrån beskrivningen av uppdrag, nuläge och analys tidigare
i rapporten föreslår vi följande för arbetet med ett kvalitetsoch hållbarhetssystem för hela Sveriges besöksnäring.

Vår rekommendation är därför ett integrerat system för kvalitet
och hållbarhet som klarar av att hantera samtliga verksamheter
inom Sveriges besöksnäring.

Struktur
För att ett system skall kunna omfatta hela besöksnäringen
behövs en gruppering, en struktur. Vår rekommendation är
en gruppering i åtta huvudkategorier enligt figuren nedan.
Inom varje huvudkategori kan underkategorier utvecklas successivt, enligt exemplen i figuren.
Huvudkategori Underkategori
Bo
		
		

Camping, Gästhamn, Hotell, Stugor/
Stugbyar, Pensionat, Bed n Breakfast, Slott
& Herrgård, Bo på Lantgård

De definitionerna av begreppet kvalitet och hållbarhet vi tidigare beskrivit är relevanta för besöksnäringens del. Det vill
säga att kvalitet inom besöksnäringen uppnås när besökarens
behov och förväntningar uppfylls av den levererade produkten.

Äta
		

Bar/Pub, Café, Restaurang, Gästgiveri,
Snabbmat

Se
		

Naturområden Museum Permanenta
utställningar, Byggnader, Konst

När det gäller definitionen av hållbarhet tillkommer behovet
av att precisera vilken slags hållbarhet vi talar om. Definitionen av hållbar turism, enligt WTO, är lång och behöver
kortas för att bli enkelt kommunicerbar. Om vi dessutom vill
beskriva kombinationen av kvalitet och hållbarhet hittar vi
ingen enkel, tillfredställande definition.

Göra
		

Shopping Nöje, Guidade turer, Temaparker
Aktiviteter, Aktivitetscentra

DEFINITION

En framgångsrik besöksnäring måste omfattas av en kombination av dessa begrepp som därför föreslås lyda:
”En näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser
som motsvarar eller överträffar besökarens förväntningar, och
som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma resurserna för kommande generationer.”

GRUNDMODELL
Att det system vi skall utveckla behöver omfatta hela besöksnäringen är tydligt. Att det framgångsrikt går att åstadkomma är också klart, som våra internationella studier visat. Att
systemet behöver hantera såväl kvalitets- som hållbarhetsfrågor är också tydligt. Det är själva utgångspunkten.
Frågan om begreppen behöver hanteras separat, eller om de
kan integreras, har varit central i förstudien. I de båda länder
vi studerat mest ingående har den frågan lösts på olika sätt,
men i såväl Nya Zeeland som i Skottland hävdar man att ett
system där begreppen är integrerade, hade varit den lösning
man valt, om man kunde börjat om. Vi tror också att det är
den bästa lösningen, och det är därför vår rekommendation.
Den mest uppenbara anledningen till att vi föreslår en integrerad lösning är att kvalitetsarbetet är intimt sammanlänkat
med hållbarhet. Vi befinner oss i en annan situation i Sverige
år 2010 än man gjorde i Skottland 1986 eller i Nya Zeeland
1993, när deras system föddes. Vi kan helt enkelt inte längre
anse att en verksamhet inom besöksnäringen kan leverera
högsta kvalitet om den inte är hållbar.
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Resa

Bil, Buss, Båt, Flyg, Tåg

Möta
		

Möteslokaler, Mötesarrangörer. Möten
organiserade - företags och incentive

Event
		

Musik, Föreläsning, Festival, Utställningar,
På Scen, Sport Kurser & Utbildningar,

Service
		

Allmänt, Service, Information, Researrangörer, Infrastruktur

För samtliga kategorier och underkategorier rekommenderar
vi gemensamma grundkrav, skrivna utifrån samma värderingar och med samma utformning. Basstrukturen för alla
kategoriers respektive kriterier bör utvecklas av projektet och
beslutas nationellt. Innan det finns utvecklade kriterier för en
underkategori används huvudkategorins kriterier, i den mån
de kan anses täcka ett företags verksamhet.
Grundkraven är något alla företag som önskar medverka i
systemet måste uppfylla oavsett vilken kategori verksamheten
tillhör och vilken nivå av kommunicerad bedömning företaget vill uppnå. I grundkraven bör bl.a. ingå:
• att ett avtal med ansvarig för systemet ingåtts.
• att etiska koder signerats både för hållbarhet och kvalité.
• att lagar och regler som gäller för verksamheten följs, samt
att företaget har de tillstånd som krävs.
• att specifika villkor som F-skatt, rapportering till SCB
m.m. uppfylls.
I såväl Skottland som i Nya Zeeland drivs utvecklingen av
kriterier för nya underkategorier i huvudsak av näringen
själv. En branschorganisation eller annan sammanslutning
av företag inom ett verksamhetsområde (underkategori) tar
initiativ till att bli en del av systemet. De specialkriterier som
skrivs för den specifika (under)kategorins företag utvecklas
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av näringen själv, i samarbete med den som driver systemet.
Det är en modell som visats sig lyckosam för förankring och
acceptans för systemet, varför vi rekommenderar en liknande
modell i Sverige, där varje ny kriteriesamling utvecklas och
revideras av en av näringen specifikt utvald nationell referensgrupp och godkänns av en nationellt ansvarig koordinator.

Professionell bedömning och rådgivning
En grundläggande beståndsdel i de internationella system
som nått framgång är professionell rådgivning gentemot
branschens företag. Tydliga och handfasta tips och bedömningar om hur verksamheten kan utvecklas uppskattas av
företagen i systemet. Bedömningen i både Skottland och Nya
Zeeland är att det skapar en bättre förankring och acceptans än
en modell med en ”kontrollant som bockar av checkrutor”.
Ett rådgivande system är således starkare än ett bedömande.
Vi rekommenderar att en årligt genomförd professionell
bedömning av en godkänd rådgivare bör vara grunden i ett
integrerat kvalitets- och hållbarhetssystem för besöksnäringen. Det som i första hand bedöms är ett företags totala
verksamhet. Om ett företag har flera olika separata verksamheter kan flera bedömningar, utifrån verksamhetsspecifika
kriterier krävas.
Utifrån resonemang i tidigare kapitel rekommenderar vi en
modell där bokade besök varvas med hemliga gästbesök för
att kombinera fördelarna med de båda tillvägagångssätten.
Resultaten från de senaste två besöken utgör underlag för
den gradering verksamheten får.
Modellen med rådgivare skall som övriga rekommendationer
testas både praktiskt och ur konkurrensperspektiv. Det är
viktigt att säkerställa rådgivarnas kvalité, att de tillför rätt
mervärden, att de är synkroniserade över hela landet och att
samma bedömning görs oavsett vem som gör den.

Bokat möte
Första bedömningen grundas på ett bokat besök av en professionell rådgivare. Alla delar som är möjliga att gå igenom
skall hanteras, som management, faciliteter, säkerhet, miljö,
tillgänglighetsfrågor m.m. Stort fokus läggs på hållbarheten
av verksamheten utifrån såväl miljömässiga som sociala och
ekonomiska aspekter.

Hemlig gäst
Andra bedömningen sker genom ett obokat besök med
en ”hemlig gäst” Det innebär en total genomgång av hela
gästupplevelsen. Det totala intrycket av produkten bedöms,
från efterforskning via marknadskanaler och verksamhetens
digitala kanaler samt tryckta material, via bokningshantering, bemötande vid ankomst, själva upplevelsen och ända
till avresan. Vid det obokade mötet kontrolleras samtliga
möjliga kriterier. Feedback till företaget från ett obokat möte
sker, om möjligt, genom en diskussion i direkt anslutning till
avslutad upplevelse.
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MÄTNING OCH KOMMUNIKATION
Symbol för kommunikation

Utifrån tidigare resonemang kan vi i nuläget inte rekommendera den bästa symbolen. Men för att förenkla förklaringar
i rekommendationerna i rapporten hänvisar vi framöver till
stjärnor. Alla olika verksamheter som bedöms uppnår en gradering på en skala mellan noll till fem. En stjärna är godkänt,
vilket är viktigt att poängtera. Nivåerna sätts så att det minst
motsvarar jämförbar internationell nivå. Om en koncentration av stjärnor vid en viss nivå sker kan justering ske så att
de fem nivåerna bättre särskiljer de olika verksamheterna. I
takt med att företag blir mer hållbara och levererar en bättre
kvalitet, och kraven från marknaden ökar, behöver kriterier
skärpas och kraven för olika nivåer successivt höjas. På så sätt
kan hela besöksnäringens påverkas mot en större hållbarhet
och kvalitet.

Bedömningsmodell
Ett kriteriedokument vid en företagsbedömning innehåller de tre grunddelarna; 1. Minimikrav, 2. Huvuddel och 3.
Mervärden. Var och en av grunddelarna innehåller kriterier
för såväl kvalitet som hållbarhet.
Minimikrav: För varje stjärnnivå finns ett antal minimikrav
som måste vara uppfyllda. Är inte minimikraven för en
stjärnnivå uppfyllda kan inte andra bedömningar göra att ett
företag uppnår just den nivån.
Huvuddel: Bedömningens huvuddel består av en samling kriterier relevanta för just den verksamhet som bedöms. En del
(bas)kriterier är desamma för alla kategorier av verksamheter,
medan andra är kategorispecifika. För varje kriterium lämnas
ett omdöme mellan 0 och 10, där 0 anses lägst och 10 högst.
Om något annat än omdömet 10 anges skall det kunna motiveras med förslag till åtgärd för vad som krävs att få 10.
Mervärden: Faktorer som ligger utanför vad som kan
förväntas av en verksamhet och som gör upplevelsen unik
bör belönas. Det är viktigt för att stimulera företag till att
utveckla ett varierat utbud som skapar nya upplevelser, resmotiv och nyfikenhet. Leveransen av en upplevelse skall vara
hög och jämn men får gärna innehålla överraskningar.
De olika kategoriernas kriterier viktas efter överenskommen
och fastslagen betydelse, och bedömningen av en verksamhet
utmynnar i ett omdöme angivet i procent, där 100% är det
maximalt uppnåbara resultatet för ett företags kombinerade
kvalitet- och hållbarhet.

Räkneexempel
Företag A driver vandrarhemsverksamhet och bedöms utifrån
de baskriterier som gäller för huvudkategorin ”boende”,
och för de speciella kriterier som gäller för underkategorin
”vandrarhem”. Företaget uppfyller de minimikrav som ger en
möjlighet till fyra stjärnor.
I ”huvuddelen” för kriterierna som gäller boendeanläggningar bedöms företag A få 750 poäng, och ibland kriterierna för vandrarhem blir resultatet 820 poäng. Det maximalt

Under 2010-2014 kommer Västsvenska Turistrådet att driva en
pilot inom projektet Hållbar Besöksnäring. Under piloten skall de
rekommendationer som framkommit i denna rapport testas och utvärderas, med målsättning att utveckla ett förslag till ett permanent
kvalitets- och hållbarhetssystem för hela Sveriges besöksnäring.
Ambitionen är att vid projektets slut 2014 ha ett utarbetat förslag
som kan driftsättas till hur svenska företag i besöksnäringen som så
önskar kan kvalitets- och hållbarhetssäkras. Den långa och kanske
den bästa vägen till hållbar lönsamhet för en destination och dess
företag
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uppnåbara resultatet för varje kategori är (i exemplet) 1000
poäng. Dessutom får företaget 270 poäng, av 500 möjliga,
bland kriterierna för ”mervärde”.
Om den förutbestämda procentuella betydelsen av de olika
bedömningsdelarnas kriterier för ”boende”, ”vandrarhem”
och ”mervärde” är 60, 35, 5 betyder det att totalbedömningen utifrån given formel blir:
Boende:
75% (750 poäng av 1000) x 0,6 (kategorins viktning) = 45%

Vandrarhem:
82% (820 poäng av 1000) x 0,35 (kategorins viktning) = 28,7%

Mervärde:
54% (270 poäng av 500) x 0,05 (kategorins viktning) = 2,7%

Totalt:
74,4% (summan av de olika bedömningsprocenten efter viktning)

Gradering
Kommunikation av uppnått resultat för en verksamhet sker
utifrån en förutbestämd skala, enligt våra rekommendationer
nedan. Nivåerna för samtliga bedömda verksamheter bör
vara desamma. Vandrarhemmet i föregående exempel skulle
i detta fallet belönas med 3 stjärnor, och anses vara ”mycket
bra”.

0% - 49% 		
50% - 60%
M
60% - 70%
MM
70% - 80%
MMM
80% - 90%
MMMM
90% - 100%
MMMMM

Ej godkänd
OK
Bra
Mycket bra
Utmärkt
Exceptionell

med branschorganisationer och andra sammanslutningar av
företag vara en förutsättning, som vi tidigare beskrivit.

Hållbarhet
Sverige ligger för närvarande långt framme när det gäller
hållbarhetsarbete, men många andra länder som jobbar mer
metodiskt blir snabbt bättre. Förutsatt att vi har ambitionerna att framstå som en förebild på området krävs ett ökat
systematiskt arbete för hela näringen. Ekologiska, sociala och
ekonomiska hållbarhetsaspekter av verksamheten bör, som vi
tidigare beskrivit, vara en integrerad del i bedömningen och
ha en avsevärd tyngd i den totala viktningen. De bör utgöra
en signifikant del i samtliga av bedömningsmodellens tre
delar.
För att utveckla kriterier för hållbarhet är vår rekommendation att hitta samarbetsformer med befintliga aktörer
och andra experter. I vår undersökning av befintliga system
bedömer vi att Naturens Bästa och Svanen är de främsta
förebilderna i Sverige. Internationellt har vi tittat på de mest
framstående systemen i världen . GTBS är det system som
vi testat på två svenska företag med goda resultat. I Nya
Zeeland har vi följt med när lokala företag testats både inom
boende och aktiviteter. Båda alternativen ger ett mervärde
till de svenska modellerna. GTBS främst för att det visar
på en modell som är praktisk och hjälper företag inom hela
besöksnäring och tar ett holistiskt perpektiv på hållbarhet.
Qualmark för att det får alla företag att göra något inom
hållbarhet.
Vår förhoppning är att utveckla en modell där alla bedöms
fullt ut inom hållbarhet. Alla stimuleras att bli bättre och de
som blir det blir belönade för det. På sikt skall det som officiellt erbjuds och marknadsförs från Sverige vara hållbart.

KRITERIER

Gästomdömen

För att skapa relevanta och användbara kriteriesamlingar för
branschens olika kategorier krävs ett nära samarbete mellan
olika aktörer, såväl nationellt som internationellt. Det finns
redan en stor mängd kompetens bland de organisationer vi
tidigare beskrivit både i Sverige och utomlands. Att kunna
samverka med de som besitter den kompetensen är av stor
betydelse för projektets utveckling och framgång.

Kvalitet
För utveckling av kriterier gällande kvalitet är det väsentligt
att utgå ifrån den definition av kvalitetsbegreppet vi tidigare
diskuterat. Det är viktigt att gästupplevelsen sätts i fokus.
Den aktör i världen som längst arbetat utifrån det perspektivet, och kommit längst, är Visit Scotland. Vår rekommendation är att utgå ifrån den modell de arbetar efter, för att se
hur den förhåller sig till svenska förhållanden.
För en anpassning till den svenska besöksnäringen är ett
samspel med befintliga nationella aktörer av stor vikt. När
det gäller verksamhetsspecifika kriterier kommer samarbete
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Vi bedömer att strategier för hur branschens företag fångar
upp tidigare besökares omdömen är, och i ännu högre grad
kommer att vara, av stor betydelse för de köpbeslut våra
potentiella besökare tar. Vi rekommenderar ändå att tidigare
gästers omdöme inte på något vis skall vägas in i den bedömningen en rådgivare gör. Vi rekommenderar däremot att det
vägs in i en bedömning hur:
• företagen arbetar med att fånga in gästens omdöme och
föra dem vidare till andra gäster, via egna och andra
kanaler.
• aktivt företagen arbetar med sociala medier för att fånga
upp, besvara och kommunicera sina produkter.
Vi rekommenderar också att vidare studera de bästa metoderna för att använda gästomdömen.

Samverkan med andra märkningar
Vi har tidigare betonat vikten av att samarbeta med befintliga kvalitets- och hållbarhetssystem inom den svenska
besöksnäringen. Hur sådana partnerskap utvecklas behöver
diskuteras från fall till fall, men en strävan efter en gemensam

nytta är grundläggande. Ett grundförfarande skulle kunna
vara att andra system har möjlighet att begagna sig av detta
systems årliga bedömningar och utifrån dessa komplettera
med kontroll och rådgivning utifrån det egna systemets
specifika behov eller värderingar. Detta skulle sannolikt
underlätta för många av de organisationer som idag inte har
resurser att besöka ”sina” företag regelbundet för rådgivning
och kontroll.
För att så långt som möjligt underlätta för branschens företag
bör samverkan mellan olika system eftersträvas. När flera
system går omlott kan förslagsvis en sampaketering mellan
systemen erbjudas företaget, för att undvika dubbla avgifter,
dubbelt arbete och ett minskat intresse för frågorna bland
näringens företag.

ORGANISATION
Ägande
Ägandet av kvalitetssäkringssystemet är föremål för framtida
beslut av involverade intressenter. Tills vidare koordineras
satsningen av Tillväxtverket och opereras av initiativtagaren
Västsvenska Turistrådet. Vår rekommendation är ett ägande
med få, stabila, starka, och kompetenta parter, för att kunna
driva en långsiktig och stabil linje, som accepteras av både
besökare, näring och samhälle. Ett statligt mandat är vikigt
för trovärdigheten.

Drift
Hur verksamheten drivs är upp till ägarna. Rekommenderade
frågor att ta hänsyn till är att:
• Driftsformen skall ha acceptans av besöksnäringen.
• Systemet bör drivas utan vinstintresse.
• Driftande organisation bör inte vara direkt engagerad i
marknadsföring av destination, företag och produkter
inom besöksnäringen.
• Driftande organisation bör bestå av en professionellt utbildad ledning och personal med god erfarenhet och högt
förtroende inom besöksnäringen.

Rådgivare
En rådgivare bedöms kunna göra 200-400 besök per år. Varje
företag bör besökas varje år. Totalt antal årsanställda rådgivare är naturligt beroende på antalet företag som medverkar
i systemet. Tretusen företag skulle kräva c:a 10 professionella
rådgivare.
Rådgivaren bör kunna hantera såväl bokade som obokade
besök. Varje rådgivare bör ha specifika expertområden, men
behöver kunna hantera flera olika kategorier av företag och
kriteriesamlingar. Eftersom hållbarhetsfrågor får en stor
betydelse i ett integrerat system bör en lämplig utbildning
kombinerat med omfattande praktisk erfarenhet inom branschen vara ett krav.

Administration
Den administrativa delen av verksamheten har vissa grundläggande behov, som verksamhetsledning, ledning av rådgivare, hantering av IT-frågor, företagssupport, utveckling och
forskning samt kommunikation.
Därtill kan flera tjänster behövas beroende på vilka krav som
ställs från ägarna och näringen. Det kan exempelvis omfatta

samverkan med myndigheter, kunskapsöverföring till näring
och utbildningsväsende, analysavdelning för strategiarbete
och destinationsutveckling.

Branschråd
Till varje huvud- och underkategori inom systemet bör ett
råd, eller referensgrupp bestående av representanter från näringen, etableras vid införande av nya kriterier. Ett sådant råd
bör också ha till uppgift att regelbundet arbeta med avstämningar, tolkningar och uppdateringar av gällande kriterier.

Utbildning
Som framgår av ovan beskrivna resonemang kommer ett
kvalitets- och hållbarhetssystem som omfattar hela besöksnäringen att kräva professionell och kompetent personal, ett
behov man inom Visit Scotland tillgodoser genom en egen
universitetsutbildning för systemets rådgivare. Vår rekommendation är att initialt samverka med svenska system och
andra länder, genom en längre introduktionsutbildning och
med kortare gemensamma workshops. Visit Scotland visar
på stor erfarenhet där, men för hållbarhetsdelen måste andra
starka partners tillkomma. För att på sikt säkerställa att
rådgivare och övriga medarbetare har rätt kompetensnivå är
vår uppfattning att en utbildning bör etableras även i Sverige.
Besöksnäringens företag bör kontinuerligt erbjudas möjlighet
till grundläggande utbildning i vad ett kvalitets- och hållbarhetssystem innebär.
Studenter som vill fördjupa sig inom besöksnäringen bör
erbjudas kurser inom kvalitets- och hållbarhetssäkring
utifrån de kriterier systemet baseras på. Kurserna bör utbilda
studenterna i vad som krävs för att starta/driva företag
med kvalitets- och hållbarhetssystem som hjälpmedel, vilka
möjligheter och krav det innebär och hur man från olika
samhällsperspektiv kan arbeta med systemet för att på bästa
sätt utveckla näringen.

PILOTPROJEKT VÄSTRA GÖTALAND
Under 2010-2014 kommer Västsvenska Turistrådet att driva
en pilotstudie inom projektet Hållbar Besöksnäring. Målsättningen är att utveckla ett förslag till ett permanent kvalitetsoch hållbarhetssystem för hela Sveriges besöksnäring. Det
är ett stort och banbrytande arbete att skapa en och samma
märkning för kvalité och hållbarhet. Skottland och Nya
Zeeland har hittat sina lösningar men inget av systemen kan
direkt implementeras i Sverige. Vi måste hitta ett system som
passar våra förutsättningar och mål. Under piloten kommer
de rekommendationer som framkommit i denna rapport
testas och utvärderas. Även en dialog kommer att hållas
med existerande svenska märkningarna samt övriga experter
(internationellt och nationellt) inom området. Detta för att
finna möjligheter till ett samarbete, samt lösningar utveckla
ett väl förankrat kvalités och hållbarhets system.
Som ett första led i pilotstudien kommer ett 30-tal företag i
Västra Götaland, inom olika kategorier av besöksnäringen,
att bli kvalitetsgranskade av Visit Scotlands rådgivare, enligt
den skotska modellen. Syftet är att se om deras verktyg och
metod kan ligga till grund för det svenska systemet.
Det fortsatta arbetet inom piloten behandlar också frågor
som mätning, kommunikation, utbildning, innehåll, drift
och förankring.
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Bilaga

företag har möjlighet att boka varandras produkter och
tjänster till en provisionsbaserad intäkt. Detta stimulerar till
merförsäljning för företagen och ger bättre service till besökaren som redan är på plats.

BEGREPP
Vanliga ord och begrepp i Sveriges och Västra Götalands
besöksnäring A - Ö

Destination: En specifik plats, ort eller område, som

Ackreditering; Förfarande då ett oberoende organ, ett

Diplomering: Förfarande som skall efterlikna certifiering
men oftast med enklare krav och inte utfört av ett ackrediterat certifieringsorgan.

besöks vid en resa.

ackrediteringsorgan, skriftligt intygar att en organisation
besitter erforderlig kompetens för en specificerad uppgift.

Auktorisation; Tillstånd, bemyndigande eller legitimation
att utöva ett visst yrke eller bedriva en viss typ av verksamhet. Auktorisationen kan vara tvingande och lämnas av en
statlig myndighet efter prövning av den sökandes kompetens
och lämplighet, eller vara frivillig och t.ex. lyda under en
branschorganisation.

Ekoturism: Ekoturism är ansvarsfullt resande som hjälper
till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens
välbefinnande.

Basetool: Basetool, ligger bakom www.vastsverige.com och
är det verktyg som används för att administrera företagens
produktblad. I Basetool finns också möjligheten att kommunicera med andra aktörer inom turismnäringen i Västsverige
samt att ta del av information, utbildningsmaterial mm. som
finns upplagt i den så kallade ”Turismakademin”. Inloggningsuppgifter krävs för att få tillgång till Basetool.

Gäst: Synonymt med besökare

Evenemang: En planerad samling i tid och plats där en
upplevelse är skapad eller ett meddelande är kommunicerat.

Gästnatt: En turists övernattning på en destination.
Hållbar Besöksnäring: Arbetsbegrepp: ”En näring som
med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar eller överträffar besökarens förväntningar, och som ger
samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma
resurserna för kommande generationer.”

Besökare: Begreppet ”besökare” ansluter till begreppet
”turism” (se turism). Inom detta projekt används begreppet
besökare synonymt med ”gäst”, ”turist” och ”kund” Tre krav
ställs för att en resenär (se resenär) ska räknas som besökare:
- Resan ska gå till en plats utanför resenärens vanliga
omgivning.
- Den sammanlagda vistelsetiden ska vara i högst ett år.
- Huvudsyftet med resan ska vara annat än att utöva lönearbete som betalas av någon på platsen.

Hållbar Turism: Enligt UNWTO (www.world-tourism.
org/sustainable/concepts.htm).ska hållbar turism:
1. Optimera användningen av de naturresurser som utgör
en nyckelfaktor för turistisk utveckling på ett sätt som
bibehåller viktiga ekologiska processer och bidrar till att
skydda natur- och kulturarvet och den biologiska mångfalden.
2. Respektera den sociala/kulturella äktheten hos den lokala
regionen, vidmakthålla regionens skapade och levande
kulturella arv och traditioner samt bidra till interkulturell
förståelse och tolerans.
3. Säkerställa tillförlitlig, långsiktig ekonomisk verksamhet
som ger samhällsekonomiska och rättvist fördelade fördelar för alla berörda parter, inkluderande stabila anställningar och inkomstmöjligheter samt social service till den
lokala regionen och bidrag till att lindra fattigdom.

Besöksnäring: Besöksnäringen är i princip all konsumtion
som är direkt kopplad till resandet, inklusive affärsresande
och dagsbesök. Besöksnäringen i sig är inte någon egen
bransch. Det är ett samlingsbegrepp som utgörs av summan
av de verksamheter i olika branscher (t.ex. flyg-, hotell-, och
resebranschen samt att också handeln inkluderas) som är
riktade till och konsumeras av människor när de reser till och
vistas på platser utanför sin vanliga omgivning. Begreppen
turism- och turistnäring förekommer även.
fieringsorgan, skriftligt intygar att ett system, en produkt,
process eller tjänst är i överensstämmelse med krav avseende
hälsa, miljö, säkerhet eller kvalitet, vanligen specificerade i en
föreskrift eller standard.

Hållbar Utveckling: ”Hållbar utveckling är en utveckling
som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina.” Brundtlandkommissionen 1987. Hållbar utveckling innefattar tre
dimensioner, ekologisk, ekonomisk och social utveckling,
enligt World Tourism Organization

Citybreak: Citybreak är ett webbaserat bokningssystem.

Ekologisk Hållbarhet: Att optimera användningen av de

Certifiering: Förfarande då ett opartiskt organ, ett certi-

naturresurser som utgör en nyckelfaktor för turistisk utveckling på ett sätt som bibehåller viktiga ekologiska processer
och bidrar till att skydda natur- och kulturarvet och den
biologiska mångfalden.

Cross-Selling: Cross Selling är en samarbets- och merförsäljningsmöjlighet vilken ligger som en onlinefunktion i
Citybreak. Cross Sellingssystemet innebär att avtalsknutna
34

Ekonomisk Hållbarhet: Att säkerställa tillförlitlig, lång-

Turistorganisation: Turistorganisationernas uppdrag

siktig ekonomisk verksamhet som ger samhällsekonomiska
och rättvist fördelade fördelar för alla berörda parter, inkluderande stabila anställningar och inkomstmöjligheter samt
social service till den lokala regionen och bidrag till att lindra
fattigdom.

kan skifta, men den huvudsakliga uppgiften att marknadsföra destinationen och stimulera turismföretagandet, är ofta
gemensam.

Underleverantör: En person eller, som oftast, ett företag,
som förbinder sig till att utföra kraven i en annan parts kontrakt. Underleverantörer anlitas av huvudleverantören för att
utföra tjänster som är en del i ett större projekt/produkt etc.
Se även leverantör.

Social Hållbarhet: Att respektera den sociala/kulturella
äktheten hos den lokala regionen, vidmakthålla regionens
skapade och levande kulturella arv och traditioner samt bidra
till interkulturell förståelse och tolerans. fördelade fördelar
för alla berörda parter, inkluderande stabila anställningar och
inkomstmöjligheter samt social service till den lokala regionen och bidrag till att lindra fattigdom.

Utmärkelse: En utmärkelse eller ett pris är något som delas
ut till en person, eller en grupp, för att uppmärksamma och
belöna deras handlingar eller bedrifter. (Wikipedia)

Kvalitet

www.vastsverige.com: Den officiella hemsidan för Väst-

Grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav.

sverige med alla dess undersidor, kommuner och temasidor.
Här har turisten möjlighet att söka information utifrån sitt
intresseområde och boka boende/paket/aktiviteter online.
Sammanlagt 3 500 000 besökare under 2008. Går även
under namnet Virtuella Turistbyrån.

Kvalitetsförbättring: Del av kvalitetsledning inriktad
mot att öka förmågan att uppfylla kvalitetskrav.
Kvalitetssäkring: Del av kvalitetsledning inriktad mot att
ge tilltro till att kvalitetskrav kommer uppfyllas

Leverantör: En leverantör är en aktör som utför en
prestation (till exempel en utförd tjänst eller vara) mot en
motprestation (i regel mot överenskommet pris). Exempelvis
boendeföretag som säljer ett rum till kund.
Miljö: Omgivningar där organisationer verkar, vilket inkluderar luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna och människor samt samspelet mellan dessa. Omgivningen sträcker
sig inifrån organisationen till det globala systemet. (def i ISO
14000:2004)
Produkt: En vara eller tjänst alternativt en kombination av
de två vilken kan köpas av kund.
Resenär: En person som reser i ett eller flera länder, eller
till en eller flera platser i landet där han/hon bor. Se även
besökare
Revision: Systematisk, oberoende och dokumenterat process för att avgöra i vilken utsträckning riktlinjer, rutiner eller
krav är uppfyllda, utvärdera detta objektivt och dokumentera
i en revisionsrapport.
Turism: Turism omfattar människors aktiviteter när de
reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning
för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.
Turist: Turist är en besökare som övernattar på platsen för
besöket. Se även besökare.
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Västsvenska Turistrådet AB ingår i
Västra Götalandsregionen.

10.09

Västsvenska Turistrådet har ett regionalt
uppdrag och ska verka för att utveckla
turismen som näring i hela Västra Götaland.
Verksamheten ska bidra till länets
gemensamma vision – Det goda livet.

