Turismstrategi Skaraborg
handlingsplan 2011
Inledning
Skaraborg har stora och unika värden i form av ett vackert och varierande naturlandskap, ett imponerande kulturarv och
två av Europas största insjöar sammanbundna med Göta kanal, den kanal som utgör vattenvägen mellan Sveriges två
största städer. Skaraborg har en levande landsbygd med stor potential för turismen.
Enligt Skaraborgs Kommunalförbunds verksamhetsplan ska förbundet inom ramen för fokusområdet ”Ett livskraftigt och
hållbart näringsliv” aktivt verka för att stärka turismnäringen i Skaraborg.
Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund beslutade i september 2007 att tillsätta en politisk styrgrupp med fem
förtroendevalda med uppdrag att utarbeta ett strategiskt måldokument för besöksnäringen i Skaraborg.
I januari 2008 fastställdes ett första inriktningsdokument; Strategisk inriktning för utveckling av besöksnäringen i Skaraborg.
Det strategiska inriktningsdokumentet har följande övergripande målformulering:
”Turism- och besöksnäringen ska inom en 5-årsperiod vara den procentuellt mest expansiva näringen i Skaraborg,
vilket ska resultera i en ökad omsättning och ett ökat nyskapande inom branschen, ett ökat antal besökare samt en
ökad befolkningstillväxt.”
Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse beslutade den 19 december 2008 att ställa sig bakom styrgruppens
förslag till målsättning om att till år 2015 fördubbla omsättningen inom turismnäringen; från 1,7 miljarder kronor
(2007) till drygt 3 miljarder kronor (2015).
Sedan projektstarten i januari 2009 har Västsvenska Turistrådet genom Klara Börjesson som projektledare tillsammans
med flertalet kollegor haft uppdraget att leda utvecklingsarbetet. Augusti 2010 anställde Skaraborgs Kommunalförbund
Torbjörn Lindstedt som destinationsutvecklare i Skaraborg, han kommer tillsammans med Västsvenska Turistrådet,
kommunerna och besöksnäringen verka för att nå målsättningen för Skaraborg.
Under hösten 2010 har en arbetsgrupp tillsatts för att på så vis involvera kommunerna mer aktivt i den implementerings- och genomförandefas som nu projektet går in i. Arbetsgruppen består av representanter från kommunchefsgruppen (ordförande), näringslivschefsgruppen, turistchefsnätverket, Västsvenska Turistrådet och Skaraborgs Kommunalförbund (sekreterare). Arbetsgruppens roll är att vara yta för avstämning och diskussion i framtagandet och genomförandet
av handlingsplanen för 2011, samt svara för att information sprids i respektive tjänstemannanätverk.
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Insatsområden
Turismstrategi Skaraborg omfattar följande insatsområden: Profilering & destinationskännedom, Kunskap &
kompetens, Nyetablering & investeringar, Kvalitet & värdskap, Befintliga anläggningar samt Reseanledningar.

Bild 1. Insatsområden inom Turismstrategi Skaraborg.

Syfte och mål med projektet
”Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att Skaraborg år 2015 skall ha närmare fördubblat sin turistiska
omsättning från 2007 års nivå och då uppbära en årlig omsättning på 3 miljarder kronor”.
Det destinationsutvecklingsarbete som nu pågår ska tillvarata nuvarande förutsättningar samt finna nya möjligheter till turistisk utveckling, som kan skapa ytterligare tillväxt och lönsamhet.
Utvecklingsarbetet av en destination kan beskrivas som ett gigantiskt pussel där de olika bitarna bygger helheten.
Ett antal insatsområden har identifierats men därmed inte sagt att fler kan tillkomma eller falla ifrån under resans
gång. Utmaningen ligger i att finna samarbetsformer och medvetenhet i olika kommunala beslut om hur dessa
påverkar helheten, dvs den gemensamma utvecklingen av Skaraborg.

Organisation
Beställare av projektet är styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund. För styrningen av projektet har förbundsstyrelsen utsett ett Turismutskott. Utskottet består av fem styrelseleda-möter som vardera representerar tre
medlemskommuner. Utskottet har även styrelsens uppdrag att:
•
bevaka de strategiska frågorna kring utvecklingen av turism- och besöksnäringen i Skaraborg
•
besluta om användningen av de medel som styrelse och tillväxtutskott avsätter för turismutveckling
•
vara styrelsens beredningsorgan för frågor kring turism och besöksnäring och som skall behandlas av
styrelsen.
En arbetsgrupp, bestående av representanter från förbundets kansli och tjänstemannanätverk samt från Västsvenska Turistrådet, utgör en yta för avstämning och diskussion i genomförandet av handlingsplanen och ansvarar för att information om det turismstrategiska arbetet sprids i respektive tjänstemannanätverk.
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Sammanfattning insatsområden
Kommunikationsplan för projektets intressenter
Syftet är att hålla de skilda intressentgrupperna inom Turismstrategi Skaraborg uppdaterade under projektets
skilda utvecklingsfaser, delmål och aktiviteter, samt att politiker och tjänstemän i kommunerna skall verka för
projektets genomförande och förankring inom sina respektive organisationer och nätverk.
Profilering & destinationskännedom
”Jordnära upplevelser i det ursprungliga Sverige” sammanfattar värdegrunden för besöksnäringen i Skaraborg.
Under 2010 formulerades ett ”destinationsmanifest” avsett att bli vägledande i destinationens profilutveckling. I
destinationsmanifestet är de värderingar formulerade som förväntas vara bärande för destinationen Skaraborg.
Destinationsmanifestet syftar till att skapa en gemensam värdegrund för destinationens samtliga aktörer, stärka
det lokala värdskapet och att skapa stolthet över den egna bygden samt bilda utgångspunkt för utvecklingsriktningen av destinationens turismutbud och att ligga till grund för Skaraborgs kommande profilering. Under 2011
kommer webbportalen för destination Skaraborg att vidareutvecklas samt ett fortsatt arbete bedrivas med varumärkesplattformen utifrån den gemensamma värdegrunden.
Kunskap & kompetens
Syftet är att med förankring i hela besöksnäringen formulera en strategi och en gemensam plattform för fortsatt
tillväxt och lönsamhet i näringen. I arbetet ingår att undersöka förutsättningarna för ett kunskapscentrum runt
måltidsturism. Västsvenska Turistrådet genomför också årliga turistekonomiska uppföljningar i Skaraborg samt
länet i stort.
Nyetableringar & investeringar
Syftar till ökad samverkan i fysisk planering. För att strategiskt och långsiktigt kunna utveckla turismen på
ett hållbart sätt i Skaraborg behövs en kommunöverskridande samverkan i fysisk planering. Samverkan kan
gälla t.ex. en gemensam satsning på fysisk infrastruktur. Det kan också röra sig om effektivare handläggning
av betydelsefulla projekt, som bildar förutsättningar för ökad turism genom dels nyetablering, dels utveckling
av befintliga anläggningar, attraktioner och miljöer. Här gäller att arbeta för både utveckling och bevarande av
reseanledningar. En förutsättning för utveckling av turismen vid exempelvis Hornborgasjön är att områdets höga
naturvärden inte påverkas negativt.
Parallellt undersöks förutsättningar för etablering av småskaligt boende i harmoni med landskapets förutsättningar genom ett forskningsprojekt i samverkan med Chalmers och Göteborgs Universitet.
Kvalitet & värdskap
Under 2010-2014 driver Västsvenska Turistrådet en nationell pilotstudie inom projektet Hållbar besöksnäring.
Målsättningen är att utveckla ett förslag till ett permanent kvalitets- och hållbarhetssystem för hela Sveriges
besöksnäring. Skaraborg och Bohuslän ingår som pilotområden.
Befintliga anläggningar
Syftet är att höja beläggningsgraden på befintliga anläggningar, höja kvaliteten på turistiska produkter, förbättra
tillgängligheten för de turistiska produkterna, stötta och stärka samverkan mellan turismaktörer, skapa ökade
insatser avseende Basetool och Citybreak, skapa fler online-bokningsbara produkter, skapa förutsättningar för
cross-selling mellan aktörer och att inventera tillgängligheten och ingå i Tillgänglighetsdatabasen.
Reseanledningar
Syftet är att vidareutveckla reseanledningar inom Natur, Kultur, Måltidsturism, Mötesindustri och Evenemang.
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Kommunikationsplan för projektets intressenter
Bakgrund
Under 2010 har 2 stormöten (det senaste 2010-12-10) och 8 förankringsmöten med över 130 deltagare genomförts. Två nyhetsbrev har publicerats för kommunikation med projektets skilda intressentgrupper. Västsvenska
Turistrådets projektledare har även deltagit i ett 90-tal möten/workshops.
Syfte
•
•

Att hålla de skilda intressentgrupperna inom Turismstrategi Skaraborg uppdaterade under projektets    
skilda utvecklingsfaser, delmål och aktiviteter.
Att politiker och tjänstemän i kommunerna skall verka för projektets genomförande och förankring inom  
sina respektive organisationer och nätverk.

Tidplan
•
Januari – december 2011.
Metod
•
•
•
•
•
•
•
•

Stormöten.
Styrelsemöten, Skaraborgs Kommunalförbund.
Tjänstemannanätverk, Skaraborgs Kommunalförbund.
Presentationer/möten hos lokala grupper och organisationer.
Samverkansplattformen Turismstrategi Skaraborg i Basetool.
Nyhetsbrev.
E-post.
Mediaplacering inom dagspress, radio och TV.

Milstolpar
•
Ett alternativt två stormöten med avrapportering till nyckelpersoner i projektets samtliga intressentgrupper.
•
Presentationer/möten hos lokala grupper.
•
Kommunchefsmöten.
•
Näringslivschefsmöten.
•
Kulturchefsmöten.
•
Turistchefsmöten.
•
Två riktade nyhetsbrev per halvår.
Huvudansvar
Västsvenska Turistrådet och Skaraborgs Kommunalförbund.
Ansvariga aktörer
Västsvenska Turistrådet, Skaraborgs Kommunalförbund och kommunerna.
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Profilering & destinationskännedom
Bakgrund
”Jordnära upplevelser i det ursprungliga Sverige” sammanfattar värdegrunden för besöksnäringen i Skaraborg.
Destinationsutvecklingen påverkas av ett stort antal faktorer. Viktigt för kundupplevelsen är det lokala värdskapet
- detta förutsätter en bred förankring av destinationens värdegrund.
Under 2010 formulerades ett ”destinationsmanifest” avsett att bli vägledande i destinationens profilutveckling. I
destinationsmanifestet är de värderingar formulerade, som förväntas vara bärande för destinationen Skaraborg.
Syfte
Destinationsmanifestet och de värderingar, som formulerats där, syftar till:
•
en gemensam värdegrund för destinationens samtliga aktörer.
•
att skapa stolthet över den egna bygden och att stärka det lokala värdskapet.
•
att bilda utgångspunkt för destinationens turismutbud, dess utformning och dess utvecklingsriktning.
•
att ligga till grund för Skaraborgs kommande profilering.
Tidplan
•
Januari 2011 tills vidare.
Milstolpar
•
Ta fram en plan för förankring av destinationsmanifestet med projektets kärnintressenter:
Berörda politiker, kommunchefer, näringslivschefer, turistchefer, kulturchefer, planchefer och stadsarkitekter. Klart mars 2011.
•
Ta fram en plan för förankring av destinationsmanifestet med projektets primärintressenter:
Aktörer inom besöksnäringen. Klart mars 2011.
•
Förankring av destinationsmanifestet med projektets kärnintressenter. Januari 2011 tills vidare.
•
Förankring av destinationsmanifestet med projektets primärintressenter. Januari 2011 tills vidare.
•
Workshops i utvalda besöksområden i Skaraborg – boende, produktutveckling och kvalitetssäkring.
Januari 2011 tills vidare.
•
Utveckla webb-portalen för destinationen Skaraborg. Klart mars 2011.
•
Tillsätta ett redaktionsråd för webb-portalen med representanter från Skaraborgs Kommunalförbund,    
Västsvenska Turistrådet, sakkunniga inom olika områden, turistcheferna m.fl. Klart mars 2011.
•
Arbeta vidare med en varumärkesplattform utifrån den gemensamma värdegrunden.
Januari 2011 tills vidare.
•
Kommunikationsplan för Destination Skaraborg. Januari 2011 tills vidare.
Huvudansvar
Västsvenska Turistrådet.
Ansvariga aktörer
Västsvenska Turistrådet, Skaraborgs Kommunalförbund och kommunerna.
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Kunskap & kompetens
Inom Kunskap & kompetens drivs tre delprojekt:
•
”Innovationscentrum Skaraborg”.
•
”Kunskapscentrum för måltidsturism”.
•
Kvalitetsuppföljning 2011.

”Innovationscentrum Skaraborg”
Bakgrund
Planering av en gemensam plattform för det framtida turismutvecklingsarbetet i Skaraborg med koppling till
”Nationell strategi för besöksnäringen” och det blivande nationella kvalitets- och hållbarhetssystemet ”Hållbar
besöksnäring” samt till arbetet med ”Besöksnäring i fysisk planering” och med utgångspunkt från det tänkta
”Kunskapscentrum för måltidsturism” – se nedan.
Syfte
Att med förankring i hela besöksnäringen formulera en strategi för fortsatt tillväxt och lönsamhet i näringen.
Tidplan
Januari 2011 tills vidare.
Metod
•
Aktivt följa arbetet med ”Nationell strategi för besöksnäringen” och det nationella kvalitets och hållbar    
hetssystemet Hållbar Besöksnäring.
•
Använda den tänkta plattformen ”Kunskapscentrum kring Måltidsturism” som en grund för det
kommande arbetet.
•
De turistiska frågorna lyfts i den fysiska planeringen.
Milstolpar
•
Föreslå en del av Skaraborg som pilotområde för det praktiska genomförandet av ”Nationell strategi för
besöksnäringen” samt verka för att företagen kvalitetssäkrar sig i ”Hållbar Besöksnäring”.
•
Överföra kunskap och upplägg för Måltidscentrum till ”Innovationscentrum Skaraborg”.
•
Aktivt verka för att de turistiska frågorna beaktas i kommunernas fysiska planering.
Huvudansvar
Västsvenska Turistrådet.
Ansvariga aktörer
Västsvenska Turistrådet, Skaraborgs Kommunalförbund och kommunerna.
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Kunskapscentrum för måltidsturism
Bakgrund
Ett förslag till utveckling av ett kunskapscentrum runt måltidsturism utarbetades under våren och sommaren
2010. Ansökan Måltidsturism Skaraborg formulerades av Lena Mossberg i samarbete med Margareta Stigsson SLU i Skara och Västsvenska Turistrådet och överlämnades i slutet av sommaren till SLU i Skara för vidare
behandling.
Kunskapscentrumet är avsett att vara en samverkansplattform för akademin och näringslivet. Från akademins
sida föreslås två primära partners, SLU i Skara och Handelshögskolan i Göteborg. Kunskapscentrumet skall vara
lokaliserat till Skara. Verksamheten föreslås bestå av tre centrala delar: Branschinriktad kunskapsutveckling,
längre utbildningar som en utbildning på högskolenivå (3 år) samt forskning.
Bildandet av ”Kunskapscentrum kring måltidsturism” föreslås vara det första steget i utvecklingen under Kunskap
& kompetens – ett av de kärnvärden som Skaraborg står för, förutsatt att utbildningen beviljas och lokaliseras
till Skaraborg. En punkt för diskussion kan vara om kunskap och upplägg för Måltidscentrum bör överföras till
Innovationscentrum Skaraborg.
Syfte
Utveckling av ett kunskapscentrum runt måltidsturism.
Tidplan
Beroende på ansökans beviljande startar utbildningen hösten 2012.
Milstolpar
•
Vidareutveckling av utbildningens kursinnehåll med specifika kursplaner. Klar oktober 2011.
•
Utbildningen finns upptagen i SLU:s kurskatalog november 2011.
Huvudansvar
Västsvenska Turistrådet.
Ansvariga aktörer
Västsvenska Turistrådet i samarbete med Skaraborgs Kommunalförbund, SLU och Handelshögskolan, Göteborgs
Universitet.
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Kvalitetsuppföljning 2011
Bakgrund
Kunskap och lärande är förutsättningar för utveckling av en destination. Genom att kritiskt granska sin destination utifrån ett marknadsperspektiv kan möjligheter belysas och brister identifieras. Under 2010 genomfördes en
attraktivitetsanalys vid 12 kulturhistoriska besöksmål i Skaraborg.
Syfte
Att utifrån statistik och analys av undersökningsresultat skapa förutsättningar för optimala arbetsinsatser och
beslut.
Tidplan
Januari – december 2011.
Metod
Alla bokningsbara företag ingår. Tre dagar efter gästens vistelse sänds ett automatiserat elektroniskt frågeformulär ut innehållande ett antal frågeställningar med fokus på upplevelsekvalitet. Dessa sammanställs sedan för att
dels mäta utvecklingen, dels identifiera förbättringsområden. Resultat och statistik publiceras i Basetool under
Turismstrategi Skaraborg.
Milstolpar
•
Avstämning och avrapportering juni 2011.
•
Avstämning och avrapportering december 2011.
Huvudansvar
Västsvenska Turistrådet.
Ansvariga aktörer
Västsvenska Turistrådet.
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Nyetableringar & investeringar
•
•

Besöksnäring och fysisk planering.
Projekt småskaligt kommersiellt boende på landsbygd med delprojekt Boendeboken - Lodge i
kulturlandskap.

Besöksnäring och fysisk planering
Bakgrund
Arbetet med en vägledning inleddes i slutet av 2009 och utmynnade i en handbok Besöksnäring i fysisk planering – en vägledning i hur de turistiska frågeställningarna kan behandlas och processas i översiktsplaneringen.
Vägledningen togs fram i ett samarbete mellan Västsvenska Turistrådet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Skaraborgs Kommunalförbund med Skövde, Lidköpings, Götene, Skara och Falköpings kommuner, och färdigställdes i
oktober 2010.
Vägledningen skall i första hand användas av kommunerna som underlag och inspirationskälla till att föra in
turismfrågorna i översiktsplanerna i samband med att planerna förnyas eller ändras. Men även för att öka förståelsen hos turismens aktörer för en nödvändig planeringsprocess som ibland kan upplevas långsam.
För att strategiskt och långsiktigt kunna utveckla turismen i Skaraborg är det nödvändigt att de turistiska frågeställningarna behandlas i kommunernas översiktsplanering. Men det krävs också ett samarbete över kommungränserna. En utveckling av besöksnäringen i den omfattning som avses kommer att medföra fysiska anspråk i
form av bebyggelse och annan infrastruktur som måste tydliggöras i planeringen och avvägas mot andra intressen. Målsättningen är ökade investeringar i turistisk infrastruktur med incitament för nyetablering respektive
kvalitetsutveckling av befintliga anläggningar, attraktioner och miljöer där turismens behov och marknadsförutsättningar beaktas.
I arbetet med att ta fram Vägledningen framkom att väsentliga grundläggande underlag för den kommunala
översiktsplaneringen saknas vad gäller turismutveckling. En beskrivning turismens och besöksnäringens fysiska
struktur är således önskvärd för hela Skaraborg. Vidare behövs utvecklingsprogram för turismen i Skaraborg som
helhet och i synnerhet för utpekade besöksområden (t.ex. Varnhem – Hornborgasjöområdet, Göta Kanal-området,
Biosfärsområdet Vänerskärgården-Kinnekulle).
Syfte
Medverka till att kommunerna erhåller relevanta underlag för den fysiska planeringen vad avser turism och
besöksnäring samt initiera planeringssamverkan över kommungränserna i Skaraborg.
Tidplan
Januari 2011 tills vidare.
Metod
•
Möten mellan planerare, kommunchefer och företrädare med kunskap om besöksnäringen.
•
Förankring av handboken Besöksnäring i fysisk planering – en vägledning.
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Milstolpar
•
Förankring av vägledningen hos kommuner och berörda parter. Möte med planerare och kommunchefer
anordnas i januari - mars 2011.
•
Vägledningen kommer att tillställas samtliga kommuner i Västra Götalands län samt övriga berörda
regionala organ. Januari 2011 tills vidare.
•
Utarbeta  projektplaner för det fortsatta arbetet avseende ett turistiskt program samt en beskrivning av
besöksnäringens fysiska struktur januari – april 2011
•
En beskrivning av besöksnäringens fysiska struktur i Skaraborg kopplat till GIS-kartor. Januari 2011 tills
vidare.
•
Ett turistiskt program för hela Skaraborg som pekar på behov och möjligheter för den önskade turism-            
utvecklingen med koppling till Hållbar besöksnäring och profileringsarbetet i Skaraborg.
Januari 2011 tills vidare.
Huvudansvar
Västsvenska Turistrådet och Länsstyrelsen i Västra Götaland
Ansvariga aktörer
Västsvenska Turistrådet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Skaraborgs Kommunalförbund och kommunerna

Huvudprojekt småskaligt kommersiellt boende på landsbygden
Med delprojekt Boendeboken - Lodge i kulturlandskap
Bakgrund
Det ökande intresset för att uppleva natur och levande kultur ställer krav på boendet som något mer än en plats
för övernattning och vila. Nyinvesteringar måste vara på rätt nivå samt också på rätt plats, för att kunna tillvarata landskapets särdrag i syfte att förstärka upplevelser och destinationens profil. Dessutom finns flera andra
aspekter att beakta inte minst hållbarhet ur både ett ekonomiskt såväl som socialt och miljömässigt perspektiv.
Skaraborg har behov av utökad boendekapacitet men samtidigt måste investeringarna vara väl genomtänkta. En
ambition är att finna ett konceptboende som harmonierar med värdegrunden och områdets fysiska förutsättningar och som också tilltalar en marknad, både nationell och internationell.
Mot denna bakgrund har flera steg redan tagits bl a en mer aktiv dialog angående kommunal översiktsplanering
steg. En fördjupad fortsättning diskuteras också med Länsstyrelsen för att visualisera utvecklings- och investeringsbehovet. Därutöver har ett forskningsprojekt initierats, kallat Lodge i kulturlandskap – se nedan.
Syfte
Diskussion kring och framskrivning av en projektplan som fortsättning på Besöksnäring i fysisk planering med
koppling till det utvecklings- och investeringsbehov som finns när det gäller boende som är anpassat efter målgruppernas efterfrågan och Skaraborgs värdegrund.
Tidplan
Januari 2011 tills vidare.
Milstolpar
•
Projektplan för småskaligt kommersiellt boende på landsbygden med koppling till Besöksnäring i fysisk
planering.
•
Projektstart under 2011.
Huvudansvar
Västsvenska Turistrådet.
Ansvariga aktörer
Västsvenska Turistrådet, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skaraborgs
Kommunalförbund.
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Delprojekt konceptboende: Lodge i kulturlandskap
I en lodge blir boendet en del av turistens upplevelse av platsen och dess kulturmiljö. En lodge kan stärka
upplevelsen av kulturlandskapet som är det direkta turistiska resmålet, och den bör därför förläggas nära intill
detta men utanför dess gränser. Om lodgen dessutom erbjuder såväl guidade turer av experter inom temat samt
temaföreläsningar av karaktären ”campfire talks” kan den berika resmålets attraktionskraft.
Det kan ifrågasättas att det skulle behövas högre boendekapacitet på landsbygden i Sverige. Faktum är att det
på många ställen finns stora hotell som under vissa perioder är belagda endast till del, eller t.o.m. är stängda.
Stora delar av Västsverige har antagligen rätt god kapacitet när det gäller boende. Stadshotell, enkla vandrarhem
och pensionat erbjuder idag övernattning för den som bara vill ha en säng att sova på. Problemet är att en del av
dagens utbud inte är specifikt anpassat efter målgruppens efterfrågan.
Tankarna samlas och utvecklas för att kunna publiceras i en skrift, Lodge i kulturlandskap, som riktar sig till alla
som önskar bygga sin verksamhet på ett tematiskt boende där primärmålgruppen är resenärer med gemensamma intressen, exempelvis ”fågelskådning”, fiske, vandring, klättring och paddling.
Syfte
Att diskutera och lämna förslag till utformning av en lodge i anslutning till specifika resmål.
Tidplan
Januari – juni 2011.
Metod
•
•
•
•

Kunskapsförmedling via en bok om betydelsen av boendet som påverkansfaktor för en destination.
Möten.
Konferenser.
Mediaplacering i dagspress, tidskrifter, TV, radio och Internet.

Milstolpar
•
Diskussion i samverkan med skilda aktörer för hållbart byggande i Västra Götalandsregionen (Chalmers
Tekniska Högskola, Högskolan för Design och Konsthantverk samt Handelshögskolan vid Göteborgs
Universitet) för att skapa en bred förankring. Januari- juni 2011.
•
Boken Lodge i kulturlandskap är utgiven juni 2011.
Huvudansvar
Västsvenska Turistrådet.
Ansvariga aktörer
Västsvenska Turistrådet.
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Kvalitet & värdskap
Inom Kvalitet & värdskap ingår det nationella projektet Hållbar besöksnäring med Skaraborg som pilotområde.

Hållbar besöksnäring
Bakgrund
Under 2010-2014 driver Västsvenska Turistrådet en nationell pilotstudie inom projektet Hållbar besöksnäring.
Målsättningen är att utveckla ett förslag till ett permanent kvalitets- och hållbarhetssystem för hela Sveriges besöksnäring. Det är ett stort och banbrytande arbete att skapa en integrerad märkning för kvalitet och hållbarhet.
Skottland och Nya Zeeland har funnit sina lösningar, men inget av dessa system är direkt tillämpbart i Sverige. Vi
måste därför utforma ett system utifrån våra egna förutsättningar och mål.
Syfte
Att utarbeta ett nationellt kvalitets- och hållbarhetssystem med utgångspunkt från gästens och marknadens krav
och som ger affärsnytta till företag samt skapar en attraktiv och hållbar destination.
Tidplan
Vid projektets slut 2014 beräknas ett förslag vara utarbetat för kvalitets- och hållbarhetssäkring av svenska turismaktörer. Skaraborg erbjuds möjlighet att vara ett pilotområde i detta arbete.
Milstolpar
•
Tester av 20- 30 anläggningar enligt kvalitetsmodellen fr Visit Scotland genomförs i Skaraborg.
Utvärdering och utveckling av kvalitets- och hållbarhetskriterier i samverkan med företagen.
Januari 2011 tills vidare.
•
Framtagande av kriterier för miljöfrågor. Integrering av miljö och kvalitetskriterier i samma system.
Januari 2011 tills vidare.
•
Baserat på pilotstudien i Skaraborg (Skaraborg och Bohuslän är pilotområden) utarbetas ett förslag
till ett nationellt kvalitets- och hållbarhetssystem för besöksnäringen. Januari 2011 tills vidare.
Huvudansvar
Västsvenska Turistrådet. Hållbar besöksnäring är ett projekt initierat i samarbete mellan Västsvenska Turistrådet
och Tillväxtverket.
Ansvariga aktörer
Västsvenska Turistrådet. I förstudien samt under implementeringen kommer även besöksnäringen att engageras.
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Befintliga anläggningar
Bakgrund
Turistorganisationerna i Skaraborg, med stöd av Västsvenska Turistrådet, verkar sedan 2005 för att verksamheter
i hela destinationen kontinuerligt skall arbeta med och vara självgående i samverkansplattformen Basetool, samt
att verksamheterna skall vara bokningsbara via bokningssystemet City Break. De verksamheter, som är aktiva i
detta arbete, kommer framöver att erbjudas möjligheten att delta i riktade nationella och regionala kampanjer mot
marknader som Danmark och Norge.
För närvarande pågår en Danmarkskampanj där bl a 44 företag i Skaraborg ingår. En grundförutsättning för att
deltaga i kampanjer är att företag och produkter finns säljbara on line, dvs. att företagen arbetar aktivt i verktygen
Basetool och CityBreak. För att ytterligare stödja utvecklingen i Skaraborg har Västsvenska Turistrådet dessutom
under 2010 växlat upp och dubblerat företagens investering i kampanjen.
Under hösten 2010 utsågs tre fokusområden för turismutvecklingen i Skaraborg: Göta kanal-området, Hornborgasjö-området och Biosfär Vänerskärgården-Kinnekulle. Ett pilotarbete startades i Göta kanal-området med en
gemensam marknadsplan och produktutveckling i verksamheter inom kommunerna Mariestad, Töreboda och
Karlsborg.
Syfte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att höja lönsamheten i turismverksamheterna inom de tre fokusområdena för att på sikt skapa synergioch spridningseffekter inom hela destinationen.
Att höja beläggningsgraden på befintliga anläggningar.
Att höja kvaliteten på turistiska produkter.
Att förbättra tillgängligheten för de turistiska produkterna.
Att stötta och stärka samverkan mellan turismaktörer.
Att få företagen mer självgående och aktiva i Basetool och Citybreak.
Att skapa fler online-bokningsbara produkter.
Att skapa förutsättningar för cross-selling mellan aktörer.
Att inventera tillgängligheten och ingå i Tillgänglighetsdatabasen.

Tidplan
Januari 2011 tills vidare.
Metod
•
•
•
•
•
•

Skapa gemensamma marknadsplaner i pilotområden.
Satsningar för gemensam produktutveckling.
Kompetensutveckling.
Workshops.
Informationsmöten.
Samverkan mellan privat och offentligt (dvs. mellan, å ena sidan, privat näring och andra verksamheter,
och, å andra sidan turistorganisationerna i Skaraborg) och mellan skilda företag vad avser transporter,
boende, måltider, information, etc.
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Milstolpar
1
•
•
•
•
•
•
•

•

2
•
•

•

Online-bokningsbara produkter
200 företag skall få utbildning i Basetool.
150 företag skall få utbildning i Citybreak.
200 företag skall få utbildning i paketering av turistiska produkter.
200 företag skall vara självgående i Basetool.
150 företag skall vara bokningsbara och aktiva via Citybreak.
150 företag skall arbeta med tillgänglighetsdatabasen.
Danmarks- och Norgekampanjen.
a. Säljer in och informerar om kampanjerna.
b. Få företagen att fullfölja och produktutveckla i enlighet med kampanjerna.
c. Genomföra och följa upp kampanjarbetet.
Social mediakampanj för att stärka profilering och produktutbud.

Stärkt samverkan mellan aktörer i fokusområdena
Göta kanalområdet: Pilotområde 2010-2011 gällande framtagande av marknadsplan och övriga insat
ser kopplade till Basetool, Citybreak, paketering och skapa förutsättningar för cross-selling.
Hornborgasjöområdet: Skapa en samverkansgrupp för de tre noderna; Varnhem, Naturum Hornborga		
sjön - Trandansen och Megalitcentrum på Falbygden. Citta Slow-arbetet i Falköpings kommun bör
finnas med i utvecklingsarbetet. Plan för kvalitets- och produktutveckling upprättas tillsammans
med lokala aktörer. Skaraborgs kommunalförbund ansvarar för metodarbetet avseende nätverken.
Västsvenska Turistrådet ansvarar för marknadskompetensen kopplad till besöksnäringen.
Biosfärområdet Vänerskärgården - Kinnekulle: Rådgivning med syfte att stötta arbetet med att skapa
en ekoturistdestination. Affärsutveckling, utbildning i Basetool, Citybreak, paketering och Naturens Bästa.

Huvudansvar
Punkt 1: Turistorganisationerna.
Punkt 2: Västsvenska Turistrådet ansvarar för besöksnäringskompetensen. Skaraborgs Kommunalförbund
ansvarar för metodarbetet avseende nätverken.
Ansvariga aktörer
Kommunerna genom turistorganisationerna, Västsvenska Turistrådet, Skaraborgs Kommunalförbund.
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Reseanledningar
I insatsområdet Reseanledningar tas upp reseanledningar inom Natur, Kultur, Måltidsturism, Mötesindustri och
Evenemang.

Natur
Översikt
Inom Reseanledningar Natur drivs för närvarande inga projekt inom Turismstrategi Skaraborg. Utanför projektet
pågår emellertid en inventering av vandringsleder i Skaraborg, ”Skaraborgsleder”, samt utvecklingsprojektet
”Pilgrimsleder i Skaraborg”. I Vallebygden har även medel tillskjutits för utveckling av vandringsleder.
Under 2010 har en affärsplan utarbetats för naturturism i Västra Götalandsregionen.
Naturturismens behov och förutsättningar kommer att beaktas inom Besöksnäring i fysisk planering.
Milstolpar
•
Förankring av affärsplan inom naturturism.
•
Stöttning av utvalda projekt med marknadskunskap och genom turistorganisationerna med de verktyg
som finns i form av Basetool och Citybreak.
Huvudansvar
Västsvenska Turistrådet och kommunerna.
Ansvariga aktörer
Västsvenska Turistrådet, kommunerna och Skaraborgs Kommunalförbund.
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Kultur
Inom Reseanledningen Kultur drivs två delprojekt: Utveckling av kulturattraktioner och Utveckling av Varnhem.

Utveckling av kulturattraktioner
Bakgrund
En attraktivitetsanalys av kulturattraktioner i Skaraborg genomfördes 2010 av Turismens Utredningsinstitut. Syftet
var att utvärdera 12 kulturattraktioner i Skaraborg avseende kännedom och attraktionskraft, samt att ge underlag
för att bedöma deras utvecklingspotential och vad som behöver förbättras/förändras. Genomgång av analys och
workshop genomfördes 2010-12-07 med företrädare för de tolv besöksmålen.
Syfte
•
•
•

Att utveckla och kvalitetssäkra kulturattraktionerna utifrån ett besökarperspektiv.
Att kulturattraktionerna deltar i utvecklingen av kriterier för Hållbar Besöksnäring.
Förstärkning av reseanledningar inom kulturområdet.

Tidplan
Januari 2011 tills vidare.
Metod
Att utifrån attraktivitetsanalysen ge underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Milstolpar
•
Förankring av attraktivitetsanalysen avseende 12 kulturattraktioner i Skaraborg. Klar januari 2011.
•
Plan för det fortsatta arbetet, dvs. stöttning av utveckling och kvalitetssäkring av de främsta kulturattrak
tionern. Klar juni 2011.
•
Kulturattraktionerna ingår som pilotföretag i Hållbar Besöksnäring för utveckling av kvalitetskriterier.
Januari 2011 tills vidare.
•
Stärkt samverkan mellan besöksmål och boendeanläggningar. Januari 2011 tills vidare.
Huvudansvar
Västsvenska Turistrådet.
Ansvariga aktörer
Västsvenska Turistrådet, Skaraborgs Kommunalförbund.
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Utveckling av Varnhem
Bakgrund
Varnhems klosterkyrka, som år 1150 grundades av cistercienserbröder från Alvastra i Östergötland, har potential
att bli ett kulturhistoriskt besöksmål av högsta internationella klass. Kyrkan är Sveriges kanske mest intressanta
kyrkobyggnad, och kyrkoruinen kan bli ett levande kyrkorum. Det finns också möjligheter att återskapa den stora
sjön i anslutning till klosterkyrkoområdet. Här finns alltså ett mycket betydelsefullt kulturhistoriskt projekt för
regionen.
Särskild hänsyn tas till den nya entrébyggnaden. Den kommer att ligga i linje med entréerna i andra cistercienserkyrkor, bland annat i Frankrike. Genom sin enkla konstruktion kommer entrén att tillfredställa behoven hos
personer med funktionsnedsättningar och att motsvara miljökraven på klosterkyrkans inomhusklimat.
Omgestaltningen av området kring Varnhems klosterkyrka kommer att bli en dynamisk arbetsplats för olika yrkeskategorier där varje åtgärd tar hänsyn till ekologiskt tankesätt.
Efter genomförd förstudie och bred förankring hos olika offentliga instanser liksom i pastorat, församling och
samhället i stort, har ett omfattande planeringsarbete inletts enligt följande:
•
Ny entré till Varnhems klosterkyrka. Skara pastorat har i samverkan med Västsvenska Turistrådet uppdragit åt AIX arkitekter att rita ny entré.
•
Entré till landskapsområdet.
•
Rensning av störande inslag i den befintliga närmiljön.
•
Övergripande skyltprogram med nyskrivna texter.
•
Utsiktsplats och ny sträckning av pilgrimsleden.
•
Nya gångar och stigar i området söder om kyrkan.
•
Återställande av vattensystemet.
•
Byggande av enkla övernattningsenheter.
•
Borttagande av och plantering av träd.
•
Staket- och grindprogram för boskapsskötsel och miljöskydd.
•
Byggnad för skydd och visning av grunden och källaren till Gamla kyrkan.
•
Anläggandet av trädgård med kafé/matbod och uteservering.
•
Belysning anpassad för personer med funktionsnedsättningar.
Del av Hornborgasjö-området
Under hösten 2010 utsågs tre fokusområden i Skaraborg: Göta kanal-området, Hornborgasjö-området och Biosfär Vänerskärgården-Kinnekulle. Varnhem ingår här som en del i Hornborgasjö-området.
Trädgårdskultur och lokalproducerade råvaror
Trädgården är ritad av Simon Irvine (Läckö) och den kommer att drivas i enlighet med hans trädgårdsfilosofi med
engagerade trädgårdsmästare som även fungerar som guider för de besökande. Tanken är också att grönsakerna
som odlas i Varnhems klosterträdgård ska kunna avnjutas på Varnhems egen restaurang och även kunna köpas
hem av besökaren.
Syfte
Syftet är att utveckla ett mycket betydelsefullt kulturhistoriskt projekt, att öka allmänhetens intresse för Skaraborgs unika kulturhistoria samt att skapa en turistisk katalysator för lokal och regional företagstillväxt och därigenom öka antalet utländska besökare.
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Milstolpe
•
Resultatet av projektarbetet redovisas i början av år 2011. Redovisningen kommer att omfatta ny
budget, tidplan, driftsformer och förslag till ansvarsområden/bemanning samt hanteringen av ägarförhållanden.
Huvudansvar
Västsvenska Turistrådet.
Ansvariga aktörer
Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Skara pastorat, Varnhems församling, Skaraborgs kommunalförbund, Skara
kommun och Trafikverket.
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Evenemang
Bakgrund
Evenemang bidrar till ett ökat resande. De attraherar besökare inte bara från dess närområde, utan även från
övriga delar av landet, och i vissa fall även från utlandet. Dessutom kan evenemang tydliggöra destinationens
innehåll. En analys av evenemang i Skaraborg genomfördes under 2010 med syfte att klarlägga vilka evenemang
som idag bidrar till en hög omsättning och attraktivitet, samt även att klarlägga eventuella luckor och nya möjligheter. Evenemangen skall även bidra till att stärka Skaraborgs övergripande profil ”Jordnära upplevelser i det
ursprungliga Sverige”.
Under 2010 genomfördes en evenemangssamverkan i Lidköping, Götene, Skövde, Trollhättan och Vänersborg.
Initialt besöktes respektive kommun där flera intressenter och representanter deltog. Syftet var att skapa en bild
av behov såväl som intresse. Därefter har aktiviteter genomförts utifrån kommunala företrädares önskemål. I augusti arrangerades i samband med Way Out West och Kulturkalaset ett studiebesök där bl a samverkan, sponsorskap, organisering, miljödiplomering av evenemang och möten, samverkan kring utbildning av unga arrangörer,
och möte mellan Nålsögat och regionens myndighetsrepresentanter ingick. Under hösten har en utvärdering och
summering gjorts av respektive kommuns egna frågeställningar kring evenemang, vilken kommer ligga till grund
för det fortsatta arbetet under 2011.
Syfte
Att utnyttja evenemangens potential som reseanledning.
Tidplan
Januari 2011 tills vidare.
Metod
•
Dialog, nätverkande och kunskapsöverföring.
•
Västsvenska Turistrådet planerar även en förstärkning genom att anställa en affärsutvecklare för
evenemang.
Milstolpar
•
Utveckling arenabundna evenemang utifrån deltagande kommuners frågeställningar.
•
Utveckling icke arenabundna evenemang med utgångspunkt från evenemangsanalysen.
Huvudansvar
Västsvenska Turistrådet.
Ansvariga aktörer
Västsvenska Turistrådet, kommuner och evenemangsägarna.
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Måltidsturism
Bakgrund
Skaraborg med sin bördiga landsbygd, sina sjöar och vattendrag, samt sina starka historiska och kulturella
traditioner, har alla förutsättningar att bli ett starkt utvecklingsområde för måltidsturism, och i förlängningen för en
aktiv satsning på kvalitetssäkrat, småskaligt kommersiellt boende med egen profil.
Utan tillgång till måltider och boende har turismen på en destination mycket begränsade möjligheter att bli långsiktigt lönsam. Alltså är måltiden och övernattningsmöjligheterna kommunicerande kärl, där måltiden är lockelsen
och övernattningen den faktor som bidrar till merförsäljning och ökad lönsamhet, nya företag och nya jobb på
landsbygden.
I miljöengagemangets spår ökar intresset för måltider tillagade av närproducerade råvaror, liksom för råvarorna
i sig själva. Detta gäller såväl på den nordiska som på den internationella marknaden. Måltiden och de närodlade och/eller närfiskade råvarorna, liksom en destinations traditioner och skilda kulturyttringar, utgör därmed en
reseanledning i sig.
2010-10-25 genomfördes bland annat en inspirationsresa i Skaraborg med ”Smaka på Västsverige” med studiebesök hos producenter samt besök på en kontaktmässa för krögare och producenter. Totalt finns 6 st. Mersmaksrestauranger i området, och fler är intresserade av att ansluta sig. Lokalproducerat i Väst verkar bland annat för
att få krogarna i Västsverige att använda mer lokalproducerade råvaror.
Boken om regional måltidsturism i Västra Götaland – Måltidsboken - beskriver och definierar olika måltiders
innehåll och syften samt beskriver måltidens roll i destinationsutveckling. Boken med dess metoder och modeller
skulle kunna bli användbara verktyg för det fortsatta arbetet i Skaraborg.
Utveckling av ett kunskapscentrum runt måltidsturism – se insatsområde Kunskap och kompetens. Beroende på
ansökans beviljande startar utbildningen hösten 2011.
Tidplan
Januari 2011 tills vidare.
Metod
Det fortsatta arbetet tar sin utgångspunkt i Måltidsboken samt med koppling till måltidsturismutbildningen.
Milstolpar
•
Med utgångspunkt från Måltidsboken och värdegrunden upprätta en plan för det fortsatta arbetet med
koppling till Matlandet Sverige. Klart mars 2011.
•
Utifrån planen genomförs insatser och kompetensutveckling med syfte att stärka utvecklingen av mål     
tidsturismen i Skaraborg.
Huvudansvar
Västsvenska Turistrådet.
Ansvariga aktörer
Västsvenska Turistrådet, Skaraborgs kommunalförbund, Lokalproducerat i Väst.
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Mötesindustri
Bakgrund
I dokumenten för den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götalandsregionen framhålls att regionen bör
stärka sin roll inom internationella och nationella möten. Göteborg är den ort i länet som har den starka marknadspositionen i ett nationellt perspektiv, men även regionen i övrigt har stor potential att attrahera möten inom
ett flertal kunskaps- och branschsegment genom sin spetskompetens inom flera områden.
Affärsutvecklingsområdet ”Mötesindustrin”, med Västsvenska Turistrådet som projektägare, arbetar strategiskt
för att utveckla regionen till en stark mötesdestination. Uppdraget omfattar delregionerna/kommunalförbunden
Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg, vilka är delaktiga i finansieringen av projektet.
Insatser i Skaraborg sker i enlighet med plan för utveckling av mötesindustrin med utgångspunkt från högskoleorten Skövde. Satsningen på mötesindustrin i Skaraborg har hittills givit 14 gånger insatt kapital.
Syfte
Syftet är att attrahera fler möten till Skaraborg samt att bidra till att utveckla möten som stärker profilen och
värdegrunden.
Tidplan
Januari 2011 tills vidare.
Metod
Långsiktig bearbetning av mötesambassadörer, organisationer och företag. Samtidigt krävs en ökad kvalitet och
samverkan mellan lokala leverantörer och offentliga aktörer.
Milstolpe
•
Affärsplan för mötesindustrin i Skaraborg/Skövde.
Ansvar
Skövde kommun och Västsvenska Turistrådet.
Aktörer
Skaraborgs Kommunalförbund, Skövde kommun, Västsvenska Turistrådet.
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Begreppsnyckel
Basetool: Basetool, som även benämns ”samverkansplattformen”, 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 m
m som finns upplagt i den så kallade ”Turismakademin”. Inloggningsuppgifter krävs för att få tillgång till Basetool.
Besökare: Begreppet ”besökare” ansluter till begreppet ”turism” (se turism). Tre krav ställs för att en 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.
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.
Citybreak: Citybreak är ett webbaserat bokningssystem. Ett avtal krävs för att medverka. Genom avtalet kan
företagen kostnadsfritt vara bokningsbara online genom att koppla sitt produktblad (se produktblad) i Basetool till
den onlinefunktion som finns på portalen www.vastsverige.com. Med hjälp av Citybreak kan företagen bl.a. administrera sina bokningar, sin tillgänglighet och sina priser samt ha tillgång till sin kunddatabas, rapportera direkt till
SCB och ha tillgång till en bokningsfunktion på den egna hemsidan m m. Bokning sker genom att kunden bokar
en produkt/ett paket på www.vastsverige.com alt. företagets hemsida. Betalning av produkt/paket sker då kunden
är på plats. En prestationsbaserad provision på 1,9 % utgår till systemägaren Visit Technology Group.
Cross-Selling: Cross Selling är en samarbets- och merförsäljningsmöjlighet vilken ligger som en påbyggnadsfunktion i Citybreak. Cross Sellingssystemet innebär att avtalsknutna 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. Systemet kommer att vidareutvecklas och testas i Västsverige
på sikt. En förutsättning för att detta system skall kunna användas är att företagen är självgående i Basetool och
Citybreak.
Destination: En specifik plats, ort eller område, som besöks vid en resa. Begreppet kan definieras som den mest
avlägsna platsen som besöks (distance destination), den plats där mest tid spenderas (main destination), eller
den plats som av resenären betraktas som den primära anledningen till resan (motivating destination).
Gäst: Detsamma som kund/konsument/köpare/besökare/resenär. Vanligt förekommande begrepp inom besöksnäringen. Se även besökare.
Gästnatt: En turists övernattning på en destination. Två personer i samma rum ger upphov till två gästnätter.
Hållbar utveckling: Den vedertagna definitionen av hållbar utveckling antogs i Brundtlandkommissionen 1987
och lyder: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina.” Hållbar utveckling innefattar tre dimensioner, ekologisk, ekonomisk
och social utveckling, vilka av World Tourism Organization (WTO) beskrivs som följer:
Ekologisk hållbarhet: Att 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.
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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.
Ekonomisk hållbarhet: Att 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.

Nationell strategi för besöksnäringen - hållbar tillväxt för företag och destinationer har som mål att till
2020 fördubbla den turistekonomiska omsättningen i Sverige; 500 miljarder, ha en sysselsättning motsvarande
260 000 årsverken och ett exportvärde på 200 miljarder och erbjuda 35 exportmogna destinationer. Den nationella strategin är näringens dokument. Den har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens
olika aktörer och i samarbete med bland andra Sveriges regionala turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet.
En av de viktigaste nycklarna finns i mer offensiv och systematisk destinationsutveckling och att samtliga regioner
ökar tempot i produkt- och affärsutvecklingen. På hemsidan www.strategi2020.se kan strategin laddas ner både i
fullformat och i en ny lättillgänglig populärvision.
Produktblad: En sida där ett företag, en produkt, ett paket och/eller ett evenemang presenteras på www.vastsverige.com. Administreras genom Basetool. Se även Basetool.
Produktutveckling: Att jobba med produktutveckling kan innebära flera saker. Det kan dels handla om att ett
företag förbättrar en befintlig produkt, t.ex. genom att utveckla sitt värdskap, genom att man utvecklar helt nya
produkter inom ramen för sin verksamhet eller börjar sälja paket i samverkan med andra aktörer.
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. Smaka på Västsverige finns
tillgängligt i utvalda butiker samt mässor och events. Varumärket ägs av Västsvenska Turistrådet och Lokalproducerat i Väst. Se även Västsvensk Mersmak.
Tillgänglighetsdatabasen: Tillgänglighetsdatabasen (TD) är ett system för att beskriva tillgängligheten till exempelvis turistföretag 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.
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.
Den turistekonomiska omsättningen utgörs av den konsumtion turister genererar i samband med vistelsen i
ett specifikt område; exempelvis Mariestad, Töreboda och Karlsborgs kommuner. Den turistekonomiska omsättningen hänger samman med antalet besökare, andel tillresta besökare, konsumtion per person och dygn samt
turistens vistelselängd i kommunen.
Västsvensk Mersmak: Västsvensk Mersmak är ett kvalitetsutvecklingsprogram för krogar i Västra Götalandsregionen. Krogarna går, efter en uttagningsprocess, en utbildning vilken resulterar i en certifiering. Certifierade
Mersmakskrogar ges möjlighet att medverka vid events, mässor och dylika aktiviteter.
www.vastsverige.com: Den officiella hemsidan för Västsverige med alla dess undersidor, kommuner och temasidor. Här har turisten möjlighet att söka information utifrån sitt intresseområde och boka boende/paket/aktiviteter
online. www.vastsverige.com hade närmare 4 000 000 besökare under 2009. Går även under namnet Virtuella
Turistbyrån.
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