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Nu eller aldrig

Nationell Strategi för svensk besöksnäring
2010 formuleras en Nationell Strategi för svensk besöksnäring, ett tydligt dokument som
markerar kraften och möjligheterna hos turismen som näring. Strategin formulerar en
offensiv och kaxig vision: Med fokus på hållbarhetsfrågorna ska vi fördubbla svensk
besöksnäring på tio år.
2020 är besöksnäringen Sveriges nya basnäring och resmålet Sverige är ett naturligt
förstahandsval för den globala resenären. Målsättningen är att öka turismomsättningen
från 250 till 500 miljarder kronor år 2020, turismexporten ska gå från 94 till 200 miljarder
kronor samt antalet anställda inom besöksnäringen från 160 000 till 260 000. 35 exportmogna destinationer ska stärka Sveriges konkurrenskraft hos utländska besökare.
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Uppstart Skaraborg
Den Nationella Strategin tas fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med besöksnäringens olika aktörer och i samarbete med bland annat Sveriges regionala turistorganisationer. En av dessa är Turistrådet Västsverige, i fortsättningen kallat Turistrådet.
Strategin och det nationella samarbetet blir uppstarten för den genomgripande
destinationsutvecklingsprocess som inleds i Skaraborg 2009 och som integreras i
den nationella processen. Bilden av besöksnäringen som potentiell basnäring och
tillväxtgenerator är mycket positiv, vilket knappast är förvånande. Faktum är att
besöksnäringen på många destinationer är den förenande och förstärkande faktor
som arbetar gränsöverskridande med kommuner, näringsliv och samhällen, allt
i syfte att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av destinationen, att öka företagens
lönsamhet och bidra till nya jobb.

Inriktningsdokumentet
År 2009 fastställer Skaraborgs Kommunalförbund ett inriktningsdokument för besöksnäringen i Skaraborg. Det blir till ett effektivt verktyg för att utveckla och förnya branschen
samt bidrar till en ökad turistekonomisk omsättning. Skaraborg bestämmer sig alltså för
att driva en näringslivsutveckling som ligger i linje med den nationella turismstrategin
och som fokuserar på affärs- och produktutveckling av exportprodukter.
Turistrådet som är Västra Götalandsregionens utvecklingsbolag för besöksnäringen
i Västsverige får via Skaraborgs Kommunalförbund uppdraget att leda detta strategiarbete.
Destinationsutvecklingsarbetet i Skaraborg utgör ett modellarbete för flera destinationer
i Västsverige.
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Från ord till handling
Vi lever i en föränderlig värld. Visst kan det låta som en klyscha men det ger ändå en sann
bild av alla de förändringar som sker inom besöksnäringen. De flesta har sin bakgrund
i ett förändrat konsumentbeteende och det är den snabba tillgången till innovativ och
nyskapande digital kommunikation som kommer att bli avgörande för hur besöksnäringen
och hela resemarknaden ska kunna fortsätta växa och utvecklas. Det nya kundbeteendet
bidrar till ökad efterfrågan på fler exportmogna turistdestinationer och på unika produkter
och upplevelser. Destinationsutvecklingens stora utmaning är att få helheten, det vill säga
hela värdekedjan att fungera. Det kräver kunskap om och förståelse för villkoren, såväl
offentlig som privat, det kräver kompetens och samverkan på hela destinationen. Ingen lätt
process, men fullt möjlig i vår nya basnäring.
Följande avsnitt handlar huvudsakligen om kommunikation, pedagogik, arbetsmetodik
och övriga processer. Om behov av ökad kunskaps- och kompetenspåfyllnad. Kort sagt de
verktyg vi använt och använder för att åstadkomma resultat.

Samverkande delar bildar exportmogen helhet

Det här dokumentet tar med sina läsare på en resa i ett unikt landskap, en resa
som beskriver attraktionskraften, men också det arbete som pågår för att
långsiktigt och hållbart förädla och utveckla destinationen Skaraborg.
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Fundamentet för destinationsutvecklingen är att genom hållbar och långsiktig samverkan
samt nya arbetssätt öka besöksnäringens volymer och marginaler. För det krävs förlängda
säsonger och nya säsonger som skapar eller matchar befintlig efterfrågan på utlandsmarknaden, vilken utgör den stora potentialen för ökad tillväxt. I Skaraborg finns en enorm
potential för detta. Skaraborg är ett Sverige i koncentrat. Inget svenskt landskap kan visa
upp så många historiskt intressanta kultur- och naturattraktioner understödda av evenemang,
som Skaraborg. Möjligheterna att produkt- och affärsutveckla här är gränslösa. Det handlar
helt enkelt om att gräva där du står och att marknadsföra attraktivt och effektivt.
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Probleminsikt och förändringsvilja
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beläggningsgrad. De företagsanalyser som görs initialt visar att det bland de tillfrågade
finns såväl förändringsvilja som ambition att göra de olika investeringar som krävs för
att utveckla och kvalitetssäkra delar av Skaraborgs besöksnäring till internationellt
konkurrenskraftig nivå. Attitydundersökningen visar att skaraborgarna generellt har en
mycket positiv inställning till turistisk utveckling.
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Överträffade förväntningar
Enligt den strategiska plan som Kommunalförbundets styrelse
lägger till grund för arbetet är målsättningen att till år 2015
fördubbla omsättningen inom besöksnäringen, från 1,7 miljarder
år 2007 till ca 3 miljarder år 2015.
Satsningen ger tidigt en god utdelning och redan år 2012
omsätter besöksnäringen i Skaraborg 3,3 miljarder.

Den pedagogiska
pyramiden

2013–2016

Affärsutvecklare
med nya arbetssätt

2014–2016

Genomförandeplan
Skaraborg

2017–2019

Strategisk inriktning
på arbetet

2017–2020

Reviderad
Genomförandeplan
Skaraborg
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Den pedagogiska pyramiden
Pyramiden illustrerar en modell för implementering av insatser för att utveckla besöksnäringen i Skaraborg. Följande insatsområden ingår; Profilering och destinationskännedom,
Insikt och kompetens, Nyetableringar och investeringar, Kvalitet och värdskap,
Befintliga anläggningar och Reseanledningar.
Utvecklingsarbetet av en destination kan beskrivas som ett gigantiskt pussel där de
olika bitarna bygger helheten. Ett antal insatsområden identifieras initialt och några av
dessa har under resans gång ändrats utifrån omvärldens perspektiv. Det är viktigt med
flexibilitet men utmaningen består i att finna samarbetsformer och medvetenhet i olika
kommunala beslut om hur dessa påverkar helheten, det vill säga den gemensamma
utvecklingen av Skaraborg.
OFFENTLIGA AKTÖRER

BESÖKSNÄRINGEN

Samordnande profilering och kommunikation

Medverka till kunskap och lärande
om besöksnäringens effekter
Aktivt medverka till goda förutsättningar för besöksnäringen
Rollen i värdskapet
•Rent •Tryggt •Funktionellt

Delaktiga i dest utv.
Marknadsför. av dest.
”Voice of Destination”

• Regelverk
• Tillstånd
• Skyltning
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PROFILERING OCH
DESTINATIONSKÄNNEDOM

Varumärke och värdegrund
Kommunikationen i arbetet bygger på tydliga
målbilder och resultatkrav vilka baserar sig på
en stark värdegrund för varumärkesarbetet.
Under 2010 formuleras ett destinationsmanifest för Skaraborg där de värderingar
som förväntas vara bärande för destinationen
Skaraborg finns samlade. Utifrån Jordnära

upplevelser i det ursprungliga Sverige

formuleras värdegrunden för besöksnäringen
i Skaraborg. Manifestet och värdegrunden
implementeras bland de företag som vill vara en
del av Skaraborg som destination. Förankringen
av den gemensamma värdegrunden sker
huvudsakligen i form av möten och workshops.
I vilka såväl besöksnäringsföretag som politiker
som tjänstemän deltar.
Skaraborg – från destination till delaktighet

Under 2015 antas varumärkesplattformen för
Västsverige där Skaraborgs manifest och varumärkesplattform tillsammans med Bohuslän
utgör grunden. Skaraborg har nu anslutit sig till
Västsverige som varumärke, detta för att tillsammans öka attraktionskraften för destinationen.
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Idag är Skaraborg en självklar del av
Västsveriges varumärke så väl gällande
kommunikation som produktutveckling.

INSIKT OCH KOMPETENS

Forskning och utveckling
Forskningen kring sambanden mellan efterfrågan, resmönster, marknader och
konsumtion i ett såväl nationellt som
internationellt perspektiv är en integrerad och
väsentlig del av besöksnäringens utvecklingsarbete. Genom forskningen får vi dessutom
tillgång till värdefullt tvärvetenskapligt
samarbete och kunskap som ryms i en
internationell forskningsmiljö.
Turistrådet har under många år investerat
i denna kunskap både via beställda studier,
statistik och egna analyser. Ett intensivt arbete
bedrivs med kunskapsöverföring genom
företagshemsidan www.turistradet.com
och genom kunskapsseminarier.
Skaraborg genomför kurser och
utbildningar i samverkan med Turistrådet.
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NYETABLERINGAR OCH INVESTERINGAR

Besöksnäring i fysisk planering
I besöksnäringens regionala uppdrag ingår att bidra till en destinations attraktionskraft
och till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling baserad på tillgänglighet och värdskap.
Därför är det nödvändigt att besöksnäringens frågeställningar rörande till exempel fysisk
planering, tillgänglighetsfrågor et cetera, blir en självklar del i kommunernas övergripande
översiktsplanering, liksom i det kommunala samarbetet över kommungränserna.
Därigenom ökar och breddas förståelsen för besöksnäringens behov och syften med
sin verksamhet samt vilka 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 besöksnäringens
behov och marknadsförutsättningar beaktas.

KVALITET OCH VÄRDSKAP

Gästen i fokus
Vi nämner tidigare i rapporten att Turistrådet sedan länge har ett väl etablerat samarbete
med den akademiska världen, huvudsakligen Institutionen för Företagsekonomi vid
Handelshögskolan i Göteborg, där bland annat turism är ett område för empiriska studier.
Syftet är att öka kunskapen och kompetensen hos besöksnäringens olika aktörer och öka
företagens marknadskunnande samt stärka dem i deras kvalitet- och förändringsarbete,
det vill säga stödja de insatser som måste till för ett hållbart värdskap.
I linje med detta har Skaraborg och några av dess företag varit piloter i utvecklandet av
ett svenskt kvalitets- och hållbarhetssystem, Swedish Welcome, ett integrerat märkningssystem för utveckling och säkerställande av upplevelsekvalitet och hållbarhet.
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BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR

Ta position i internationell konkurrens
Turistrådet har lagt fast kriterier för kvalitetssäkring på olika nivåer, vilka är vägledande
för kvalitetssäkringen av besöksnäringsföretagen på en destination. Genom att höja
företagens kompetensnivå inom områden som produktutveckling, paketering, bokningsbarhet och synlighet på webben har de blivit mer exportmogna.
Arbetet drivs i form av nätverk och även det resulterar i ett ökande antal exportmogna
företag. Denna kvalitetshöjning innebär att företagen nu också är bättre förberedda för
att ta sig an och utveckla de tematiska produkter som marknaden efterfrågar.
Marknadskunskapen tillgodoses via Turistrådet och Visit Sweden och framför allt kräver
detta en budbärare och utvecklare lokalt.
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RESEANLEDNINGAR

Skaraborg och framtiden
Besöksnäring är en kommersiell näring med huvudsakligen små och medelstora företag
som främsta aktörer och där det offentliga spelar en viktig, kanske rentutav avgörande roll
för destinationens framgång. Det är långt ifrån ett självspelande piano.
För att skapa turistekonomisk tillväxt, måste en destination ha starka och tillgängliga
reseanledningar. Ju mer unik upplevelsen är, desto längre är man beredd att resa, men
det är få förunnat att ha något helt unikt på destinationen. Det är lika viktigt att hitta
kombinationer av attraktioner och upplevelser som tillsammans skapar ett intresse.
Produkt- och affärsutveckling i kombination med evenemang kan dessutom driva
säsongsförlängning. Stödjande insatser görs inom turismstrategiarbetet avseende följande
områden: natur, kultur, evenemang, måltidsturism och mötesindustri.

2 0 TURISMSTRATEGI SKARABORG
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UNIKA BESÖKSMÅL; KULTUR OCH NATUR

I Varnhems klosterkyrka vilar både Birger jarl
och Magnus Gabriel De la Gardie
2009 tar Turistrådet initiativet till ett omfattande kultur- och naturprojekt med syfte att
utveckla Varnhems klosterkyrka, klosterträdgården och dess omgivningar – liksom i förlängningen området runt Hornborgasjön – till exportmognad. Ett arbete som sker i samarbete
med kommunen, pastoratet, församlingen, Länsstyrelsen och Västergötlands museum.
Under arbetets gång beslutas att även ta ett än större grepp som resulterar i en vision
med bland annat arkitektoniska systemritningar för byggnader och anläggningar omfattande
hela Varnhemsområdet inklusive ekonomiska beräkningar för dess genomförande.
Mellan 2005 och 2008 genomför Västergötlands museum arkeologiska utgrävningar
på kullen nära klosterruinen i Varnhem. Resultaten är mycket intressanta och gårdskyrkan,
med omgivande begravningsplats, visar att området kristnades redan på 900-talet.
Alltså flera generationer innan Olof Skötkonungs dop i början av 1 000-talet i Husaby.
Vi ser även potentialen i ett framtida samarbete mellan besöksmålen Varnhem och Läckö Slott
vilka har starka historiska kopplingar eftersom Varnhem fungerat som slottets gårdskyrka.
Våren 2017 invigs det arkeologiska skyddet över Sveriges äldsta kyrkorum. Kyrkorummet är
ett välordnat besöksmål under tak.
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GÖTA KANAL OCH HORNBORGASJÖN

Från nationell strategi till
lokal handlingsplan
Attraktion och tillgänglighet är två nyckelord
inom besöksnäringen. För att nå exportmognad
för Sverige som helhet måste attraktiva delområden med kvalitetssäkrade företag och
produkter samverka med andra destinationer
för att vara intressanta för en utländsk marknad.
Arbetet i de båda deldestinationerna
Göta kanal och Hornborgasjön handlar om att
skapa förutsättningar för att kunna utvecklas
till kvalitativa besöksområden med ingående
aktörer och produkter som är exportmogna.
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GÖTA KANAL

Samarbete på och kring
Sveriges vackraste vattenväg
Göta kanal är en svensk klassiker, levande historia och mäktigt industriminne. Kanalen är
därmed en stor utvecklingsbar exporttillgång i den Nationella Strategin för besöksnäringen.
Utifrån och tack vare strategiarbetet i Skaraborg arbetar Mariestad, Töreboda, Gullspång
och Karlsborg sedan 2011 med en kommunöverskridande samarbetsmodell; med en
gemensam affärs- och produktutvecklare, vision och målbild, vägledda av såväl nationella
som regionala och lokala strategier när det gäller turismutvecklingen längs Göta kanal.
Kommunerna har, som en av sina gemensamma satsningar, slutit upp kring en
gemensam utvecklingsplan för hur man bäst kan utveckla och ta vara på de kvalitéer
som finns längs Göta kanal och i dess närhet. Arbetet har två fokus. Dels syftar det till att
driva utveckling och samverkan mellan företagen och inte minst mellan företag och det
offentliga längs kanalen. Dels syftar det till att dra upp riktlinjerna för hur morgondagens
lokala besöksservice ska tillhandahållas.
Erfarenheterna visar tydligt värdet av en samsyn i besöksnäringsrelaterade frågor
och på en stark samverkan över kommungränserna med målet att på ett effektivt
sätt möta upp och snabba på de insatser som görs på regional och nationell nivå.
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HORNBORGASJÖN OCH TRANDANSEN
Hornborgasjön är en av Europas viktigaste våtmarker och ett av Europas förnämsta
naturbesöksmål. Mest känd är sjön för de tusentals tranor som samlas och dansar in
våren från mars till april, ett skådespel som lockar närmare 150 000 besökare varje år.
En samverkan för ett än starkare varumärke, ökad attraktion, året-runt-säsong och
tillgänglighet i kombination med publikdrivande evenemang är vägledande för det
fortsatta arbetet.
För att nå den målsättningen krävs att kommunerna runt Hornborgasjön; Falköping,
Skara och Skövde prioriterar arbetet med att inventera intressenter och organisationer
för det fortsatta samarbetet. Syftet med den gemensamma satsningen är att tydliggöra
helheten, utveckla ytterligare attraktiva paket, attrahera entreprenörskap och i förlängningen öka de kommersiella turismintäkterna i området året runt.
Hösten 2013 tar kommunerna fram olika scenarier kring hur framtidens lokala service
inom besöksnäringen skulle kunna se ut; både gällande Trandansen och affärsutvecklingsinsatserna riktade till företagen i området runt Hornborgasjön.
Sommaren 2015 anställer kommunerna runt Hornborgasjön en gemensam produktoch affärsutvecklingsresurs på deltid. Syftet med tjänsten är att stärka turismens innehåll
i området totalt samt att vidareutveckla evenemanget Trandansen med målsättning att
göra såväl evenemang som produkter och paket exportmogna.
Det gemensamma projektet har inspirerats av Turismstrategi Skaraborg och
kommunernas samarbetsmodell längs med Göta kanal.
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TEMATISKA AFFÄRSUTVECKLINGSOMRÅDEN

Framtidsperspektiv och
nya arbetssätt
Fram till 2013 leder Turistrådet det strategiska
arbetet och för att få en långsiktigt stabil struktur
krävs ett lokalt perspektiv. Därför prövar vi en ny
arbetsmodell under 2013–2016. Tre affärsutvecklare
för de tematiska områdena; måltidsturism,
naturturism och framtidens lokala besöksservice,
rekryteras ifrån befintliga lokala turistorganisationer.
Skaraborgs Kommunalförbund är projektägare
och uppdragsgivare. Turistrådets roll är att arbetsleda affärsutvecklarna. En styrka i arbetet är
samverkan mellan Skaraborgs affärsutvecklare
och övriga affärsutvecklare i regionen. Kunskapsöverföring, erfarenheter och utveckling av arbetssätt berikar alla.
Affärsutvecklarna har hela Skaraborg,
samtliga femton kommuner, som sitt arbetsområde.
Den tematiska inriktningen för affärsutvecklaren
och marknadens intresse styr var i geografin
insatserna sker. En framgångsfaktor är de lokala
turistorganisationernas förmåga att möta upp
lokalt med insatser gällande samordning, aktiviteter,
utbildning, paketering och synliggörande via
hemsidor et cetera.

3 0 TURISMSTRATEGI SKARABORG

TURISMSTRATEGI SKARABORG 31

Måltidsturism
År 2000 inleder Turistrådet sitt arbete med
att utveckla måltidsturismen i Västsverige
och offentliggör därmed ambitionen att göra
den västsvenska måltiden till en attraktiv
reseanledning. Skaraborg har ett rikt utbud
av råvaror från Sveriges två största sjöar
Vänern och Vättern, spannmål från den
bördiga västgötaslätten, stor andel fantastiska
mathantverkare och välrenommerade
restauranger och kaféer.
Skaraborg är ett skafferi som bidrar till
Sverige som ett spännande matland med
genuin matkultur kopplad till svensk livsstil
med fokus på hållbarhet och lokala råvaror.
I den utvecklingen samarbetar Visit Sweden,
Turistrådet och Skaraborg tillsammans.

VERKSAMHETSOMRÅDEN
och exempel på resultat inom
måltidsturism som tematiskt
utvecklats tillsammans med besöksnäringsföretag, projekt och lokala
turistorganisationer under 2014–2016:
Nio exportmogna online
bokningsbara paketupplevelser
som arbetats igenom Turistrådets
affärsmodell
Initierat, medverkat och utvecklat
tre nya måltidsevenemang med
nationell dragningskraft
Arrangerat och genomfört tre
nordiska bloggresor och arbetat
tillsammans med Turistrådets
PR-ansvarige med flertalet
internationella pressresor
Arrangerat utbildningar och
kunskapsresor inom bland annat
utomhusmatlagning vilket
utmynnat i Sveriges första SM
i utomhusmatlagning 2016
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Naturturism
För nio av tio svenskar är den svenska naturen
en högt prioriterad upplevelse. Generellt gäller
att den medvetne globale resenären vill uppleva
naturen på sin Sverigeresa. Gärna i kombination
med naturaktiviteter som paddling, cykling,
fiske, vandring och bergsklättring.
I takt med denna utveckling skapas kommersiella möjligheter men även ökade krav
på de destinationer som vill erbjuda kvalitetsupplevelser. Innehåll som attraktion, unikitet,
tillgänglighet, köpbarhet, paketering och
service måste hela tiden utvecklas och förädlas.
Skaraborg har många naturtillgångar i sitt
välbevarade kulturlandskap med stor potential
att skapa affärer kring exempelvis befintliga
vandrings- och cykelleder.
Uppdragets syfte har varit att identifiera de
affärsmöjligheter som finns i pågående projekt
som på ett aktivt och hållbart sätt knyter
ihop olika besöksmål med kajak/paddling,
cykling, fiske och vandring. Paketering av
erbjudanden ska göras där aktiviteter i
naturen är starkt profilskapande, där det
finns en efterfrågan på marknaden och inte
minst med företag som vill äga och utveckla
produkten. Produkterna i Skaraborg har
kunnat kopplas ihop med produkter i andra
delar av Västsverige, denna samverkan och
utbyte har varit en grundförutsättning.
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VERKSAMHETSOMRÅDEN
och exempel på resultat inom
naturturism som tematiskt
utvecklats tillsammans med
besöksnäringsföretag, projekt
och lokala turistorganisationer
under 2014–2016:
Sexton nya paket och fyra
befintliga utvecklas i enlighet
med Turistrådets affärsmodell
Studieresor för aktörer inom
naturturismområdet
Pressresor
Besöksundersökning bland
cykelturister
Kunskapsseminarier
Givande samarbete och utbyte
med pågående naturturismprojekt och processer
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Framtidens besöksservice
RESULTAT
107 stycken InfoPoints
i Skaraborg
Utveckling av
kompetenshöjande
insatser
Gästen i fokus
Värdskapsutbildningar
Studieresor för
företagen
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Digitaliseringen förändrar snabbt hur potentiella
besökare söker information om intressanta resmål,
kombinerar sin reseupplevelse samt bokar och
betalar resan. Även på plats är besökarens behov
av att skaffa sig tilläggsinformation om attraktioner
och erbjudanden på ett helt annat sätt än tidigare.
Den traditionella turistbyrån utvecklas till att vara
en centralt sammanhållande funktion som initierar,
inspirerar och stödjer utvecklingen av besöksnäringens företag.
Turistorganisationerna i Skaraborg hoppar tidigt
på denna förändringsresa. I samverkan med andra
regioner och Visita har en nationell standard för
InfoPoints tagits fram. Med gästen i fokus utbildas
företagare inom besöksnäringen i värdskap,
områdeskunskap och även i de kulturella skillnader
som är bra att känna till då gästerna kommer från
andra länder. Digitala kanaler där gäster delar med
sig av sina egna upplevelser får en ökad betydelse.
Även här krävs ökad kunskap och coachning.
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Affärsmodell Turistrådet Västsverige
All produktutveckling utgår från Turistrådets affärsmodell för utveckling av exportprodukter. Affärsmodellen syftar till att bidra dels till utveckling av lönsamma och
varumärkesbyggande produkter, dels till att skapa en så smidig exportprocess som
möjligt. Produktutvecklingsarbetet stöds även av den interna checklistan Sverige,
Norden, Världen, vilken innebär att företag i Västsverige som vill få hjälp och dra nytta
av Turistrådets kompetens och tjänster också måste leva upp till vissa krav.
Arbetssättet innebär att företagen kan dra nytta av marknadsföring och
säljfunktioner via Turistrådet och Visit Sweden samt utländska researrangörer.
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Genomförandeplan Skaraborg
Genomförandeplan Skaraborg 2014–2016 fungerar som
ett styrdokument för det gemensamma arbetet med att stärka
Skaraborg som en konkurrenskraftig och attraktiv region.
Denna delregionala genomförandeplan utgår från Västra
Götalandsregionens plan Västra Götaland 2020 – strategi
för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014 – 2020.
Genomförandeplanen för Skaraborg är nu reviderad för
2017–2020 och den övergripande målsättningen med
insatserna är att den turistekonomiska omsättningen i
Skaraborg uppgår till 5 miljarder 2020, vilket motsvarar en
tillväxt på 20 procent från 2015 års nivå.
I den reviderade genomförandeplanen är det tre områden
som lyfts fram; digitalisering, kompetensförsörjning och
social inkludering. Genomförandeplanen är ett av flera
styrdokument för det turismstrategiarbete som bedrivs
i Skaraborg.
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Vikten av tydlig rollfördelning och samverkan
Politik och näringsliv utgör en avgörande beslutsnivå i en hållbar och långsiktig
destinationsutvecklingsprocess. Beslut om etableringar, tillgänglighet, logistik et cetera
berör samhället i stort och påverkar en destinations attraktionskraft. Allt hänger
ihop. För offentlighet och näringsliv är det av avgörande betydelse att man är klar
över sina roller, har en konstruktiv dialog och agerar gemensamt och för allas bästa.
Turistrådet har under 2016 tagit fram en Samverkansplan för besöksnäringen i
Västsverige. Samverkan mellan kommuner, lokala turistorganisationer, Turistrådet,
politik och näringsliv.
Besöksnäringsföretagen är avgörande för utvecklingen inom besöksnäringen.
Samverkansplanen är tänkt att fungera som vägledning för hur man som kommun
kan hantera besöksnäringsfrågorna och rollfördelningen kring det arbetet.
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Omvärld i förändring
Sedan genomförandeplanen antogs har nya arbetssätt utvecklats, Turistrådet har antagit
en ny affärsmodell för produktutveckling, förändrat organisationen samt fått ett utökat
uppdrag som innebär att marknadsföringsinsatser och kampanjer även fokuseras på
Sverigemarknaden. Vidare har Skaraborgs Kommunalförbund en ny organisation och
besöksnäringsfrågorna hanteras av beredningen för regional utveckling.
Att omvärld och förutsättningar förändras är inget konstigt eller oväntat. Detta påverkar
naturligtvis direkt och indirekt utvecklingsarbetet och är något vi måste förhålla oss till,
möta upp och anpassa oss efter.
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SKARABORGS TURISMSTRATEGI 2017

Koordinator för besöksnäringsfrågor i Skaraborg
Det treåriga projektet med tematiska affärsutvecklare avslutades vid årsskiftet 2016/2017
och ersätts under två år av en koordinator som på en halvtid har en sammanhållande roll
för strategiska besöksnäringsfrågor i Skaraborg. Uppdraget innebär bland annat att vara
en besöksnäringsresurs för politiken, utbilda och vara talesperson för besöksnäringsfrågorna på kommunalförbundet, vara representant för Skaraborg på regional och nationell
nivå samt identifiera och ge vägledning avseende hur kommunerna möter framtiden
med nya krav på besöksnäringsutveckling. Det krävs nya och utvecklade arbetssätt kring
innehållet i den offentliga leveransen.
De politiska företrädarna är en mycket viktig målgrupp för att åstadkomma en långsiktig och hållbar utveckling inom besöksnäringen. Vidare är tjänstemännen nyckeln till
att besöksnäringens behov tillgodoses i kommunala förvaltningar och enheter såsom
näringsliv, kultur och fritid, samhällsplanering och information et cetera.
Skaraborgs turistchefsnätverk med representanter för samtliga kommuner samlas
regelbundet för bland annat kunskapsinhämtning, utbyte av erfarenheter och information.
De gemensamma och enskilda insatserna bidrar till de uppsatta målen för besöksnäringsutvecklingen i Skaraborg.
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Till sist
Tilltron till besöksnäringen som tillväxtkraft
och dess påverkan på entreprenörskap och
småföretagande är fortsatt stark, liksom
Skaraborgs förmåga att attrahera kvalitetsturism. Skaraborgs Kommunalförbunds
beslut att satsa på besöksnärings- och
destinationsutveckling har tydligt visat på
mod och framgång.
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Politiskt mod
Erfarenheterna hittills visar att för framgångsrik
destinationsutveckling krävs att det offentliga
bygger ramverket och skapar förutsättningar för
destinationsutveckling i samverkan och dialog
med ett aktivt engagerat näringsliv.
Uthållighet och långsiktighet kring inriktningen
och målsättningen måste gälla över lång tid.
Dessutom förutsätter det att det offentliga ser
värdet av besöksnäringen som en långsiktigt hållbar
näring och tar ekonomiskt ansvar, ger rätt förutsättningar och rätt uppdrag till utföraren.

Tack alla
Vi har nått bred förankring, överträﬀat våra mål och kan därmed
redovisa en fördubbling av den turistekonomiska omsättningen i
Skaraborg. Vi har all anledning att vara stolta över att Skaraborgs
destinationsutvecklingsarbete lyckats bli en förebild för många
och att det ligger i linje med innehållet i den Nationella Strategin
för Svensk Besöksnäring.
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Tack alla som på olika sätt bidrar till Skaraborgs fortsatta
utveckling som en stark natur- och kulturdel av Västsverige.

Skaraborg mellan Vänern och Vättern

Läs mer på: http://skaraborg.se/destinationsutveckling

