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Bakgrund
Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner.
Redan innan den Nationella Strategin för tillväxten i svensk besöksnäring
presenterades, sommaren 2010, såg Västsvenska Turistrådet en stor potential i
Skaraborg. Man hade tidigt höga mål för tillväxten i Skaraborgs besöksnäring. Om
möjligt förstärktes dessa när man tagit del av den Nationella Strategin.
Västsvenska Turistrådet hade varit representerat i styrgruppen för framtagningen av
den Nationella Strategin. Därför var det också naturligt att många av de ambitioner,
värderingar och arbetssätt som präglat utvecklingen i Skaraborg också återfanns i den
Nationella Strategin.
I nära anslutning till offentliggörandet av den Nationella Strategin beslutades att
göra Skaraborg till en pilotdestination för tillämpningen av ambitionerna i den nya
strategin. Västsvenska Turistrådet och Skaraborgs Kommunalförbund har gemensamt
kommit överens om att verka för att destinationsutvecklingen i Skaraborg skall
resultera i en av Sveriges 20 nya exportmogna destinationer. Att ha utsetts till en
pilotdestination innebär dessutom att utvecklingsprocessen skall drivas på ett sådant
sätt att den kan stå som förebild för hur destinationsutveckling skall bedrivas.
Skaraborg vill med andra ord verka för att bli ett föredöme för hur man på ett
exemplariskt sätt går från ord till handling, dvs hur man översätter strategiska
målbilder till attraktiva erbjudanden som tillgodoser de prioriterade målgruppernas
behov.
Utvecklingen bygger på att 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
besöksnäringen.
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Västra Götaland har som ett av sina fokusområden formulerat ”Ett livskraftigt och
hållbart näringsliv”, i vilket besöksnäringen ingår. Skaraborgs Kommunalförbund har
i sin verksamhetsplan åtagit sig att aktivt verka för att stärka besöksnäringen i
Skaraborg bland annat inom ramen för detta fokusområde.
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 genom ett ökat
nyskapande inom branschen, ett ökat antal besökare, fler arbetstillfällen 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).
Den målbild som styr arbetet 2012 ansluter sig till den Nationella Strategins och
Västsvenska Turistrådets målbild om att fördubbla besöksnäringen fram till 2020.
Detta innebär att utvecklingsinsatser ska genomföras för att 2020 nå en turismomsättning 2020 i storleksordningen 4 miljarder.
Sedan beslut i januari 2009 har Västsvenska Turistrådet haft uppdraget att leda
utvecklingsarbetet. Även under 2012 kommer arbetet att bedrivas i ett mycket nära
samarbete med Västsvenska Turistrådet. Detta ger Skaraborg tillgång till det
strukturkapital som Västsvenska Turistrådet utvecklat under flera år samt till den
omvärldsbevakning, produkt- och metodutveckling som Västsvenska Turistrådet
kontinuerligt tar fram.
Skaraborgs Kommunalförbund har i uppdrag att utveckla besöksnäringen i Skaraborg
och äger den strategi som skall säkerställa att potentialen tas till vara på rätt sätt.
Västsvenska Turistrådet är starkt involverat för att medverka till att de övergripande
strategierna, värderingarna och arbetssätten gynnar destinationsutvecklingen i
Skaraborg på ett sätt som resulterar i ökade exportinäkter.

2

Innehållsförteckning
INSATSOMRÅDEN ............................................................................................................................................. 4
UTVECKLINGSARBETETS SYFTE OCH MÅL ............................................................................................. 4
DEN NATIONELLA STRATEGIN FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT I SVENSK BESÖKSNÄRING .............................................. 4
INTENSIFIERAD SATSNING PÅ UTVECKLING AV PRODUKTER OCH FÖRETAG ........................................................... 5
FOKUS PÅ SAMVERKAN MED STÖD AV SKARABORGS MANIFEST .............................................................................. 5
FRAMTIDENS LOKALA BESÖKSNÄRING ................................................................................................... 6
PROFILERING OCH DESTINATIONSKÄNNEDOM.................................................................................... 7
VÄRDEGRUND OCH DESTINATIONSMANIFEST .............................................................................................................. 7
IMPLEMENTERING OCH FÖRANKRING ........................................................................................................................... 8
MARKNADSFÖRING, PR OCH KOMMUNIKATION SKARABORG ................................................................................... 8
KOMMUNIKATION INOM SAMVERKANSPROJEKT I SKARABORG ................................................................................ 8
MEDIA................................................................................................................................................................................. 9
TRYCKSAKER ..................................................................................................................................................................... 9
SOCIAL MEDIA ................................................................................................................................................................... 9
INSIKT OCH KOMPETENS .............................................................................................................................. 9
ERFARENHETSUTBYTE I SAMBAND MED MÖTEN OCH SEMINARIER ....................................................................... 10
NYETABLERING OCH INVESTERINGAR .................................................................................................. 11
BESÖKSNÄRING OCH FYSISK PLANERING .................................................................................................................... 11
GESTALTNINGSPROGRAM .............................................................................................................................................. 11
KVALITET OCH HÅLLBARHET .................................................................................................................. 12
AFFÄRSUTVECKLING BEFINTLIGA FÖRETAG...................................................................................... 12
ÖKAT UTVECKLINGSFOKUS FÖR ATTRAKTIVARE RESEANLEDNINGAR ................................... 13
AFFÄRSOMRÅDE MÖTEN – EN NY MOTOR FÖR UTVECKLING ....................................................... 14
BEGREPPSNYCKEL ........................................................................................................................................ 15

3

Insatsområden
Turismstrategi Skaraborg omfattar följande insatsområden: Profilering och
destinationskännedom, Insikt och kompetens, Nyetableringar och investeringar, Kvalitet
och värdskap, Affärsutveckling befintliga anläggningar samt Reseanledningar.

Bild 1. Insatsområden inom Turismstrategi Skaraborg.

Utvecklingsarbetets syfte och mål
”Utvecklingsarbetet syftar till att skapa förutsättningar för att Skaraborg år 2015 skall
ha fördubblat sin turistiska omsättning från 2007 års nivå och då nå en årlig omsättning
på cirka 3 miljarder kronor”.

Den Nationella strategin för hållbar tillväxt i svensk besöksnäring
Den målbild som styr arbetet 2012 ansluter sig till den Nationella Strategins och
Västsvenska Turistrådets målbild om att fördubbla besöksnäringen fram till 2020, vilket
innebär att målet för turismomsättningen i Skaraborg 2020 är ca 4 miljarder kronor.
Planen för 2012 drivs av målbilden 2020 och skall därför ses som år 1 för hur
verksamheten styrs mot 2020.
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Utvecklingsarbetet i 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.
Sommaren 2010 presenterades en nationell strategi för svensk besöksnäring med
visionen att fördubbla omsättningen i svensk besöksnäring till år 2020; 500 miljarder,
ha en sysselsättning motsvarande 260 000 årsverken och ett exportvärde på 200
miljarder samt erbjuda 35 exportmogna destinationer. Den största potentialen ligger i
ett ökat inflöde av utländska resenärer, men i en hård internationell konkurrens krävs
ett systematiskt arbete för att skapa fler destinationer i världsklass. En av de viktigaste
nycklarna finns i mer offensiv och systematisk destinationsutveckling och att samtliga
regioner ökar tempot i produkt- och affärsutvecklingen.
Svensk Destinationsutveckling AB bildades i februari 2011 och ägs av VisitSweden,
Svensk Turism och Swedavia som ett gemensamt bolag för utveckling av destinationer i
Sverige, detta på direkt efterfrågan från svensk besöksnäring. Bolaget kommer att
coacha svenska destinationer att bli internationellt konkurrenskraftiga. På uppdrag av
Västsvenska Turistrådet har Skaraborg utsetts till en av dessa destinationer.

Intensifierad satsning på utveckling av produkter och företag
För att nå målet för Skaraborg och inte minst det nationella målet 2020 krävs en
intensifierad produkt- och affärsutveckling för att ta fram kvalitetssäkrade produkter
vilka den internationelle, så väl som den svenske, besökaren efterfrågar eller kan antas
ha behov av. Västsvenska Turistrådet erbjuder ett brett utbud av tjänster, verktyg och
produktplattformar anpassade för en sådan utveckling. Det handlar om att aktivera
besöksnäringens företag och entreprenörer genom att förklara, entusiasmera och
utbilda. De företag som har viljan och potentialen att bli exportmogna skall erbjudas
verktyg och stöd för en kvalitetssäkrad och hållbar utveckling. Denna utgår från
marknaders och kunders behov av kvalitativa och prisvärda upplevelser. En utveckling
som gynnar den svenska besöksnäringen generellt och den enskilde företagaren lokalt.
Detta är ett långsiktigt arbete som framför allt kräver en fokuserad, konsekvent och
uthållig insats lokalt. Både finansiellt och personellt. Många måste vara med och satsa
om målet för den nationella strategin, en turismomsättning på 500 miljarder år 2020,
skall uppnås. Ett stort ansvar för att stödja denna utveckling ligger på det lokala;
enskilda kommuner och då med fördel flera kommuner i samverkan. Näringen och
kommunerna behöver lyfta blicken och samarbeta över ett större område för att skapa
en bättre effektivitet och möjlighet till framgång.

Fokus på samverkan med stöd av Skaraborgs Manifest
Skaraborgs Kommunalförbund har med sin ambition visat att man vill vara en del
av Sverige som ser till att målen i den Nationella Strategin uppfylls. Med Skaraborgsmanifestet har man tagit ett tydligt steg mot ett Skaraborg med starka gemensamma
insatser. Detta är ett arbete som ska vidareutvecklas både i samverkan mellan
kommunerna och kommunalförbundet och också mellan kommunalförbundet och
Västsvenska Turistrådet och av rådet finansierad medverkan av Svensk
Destinationsutveckling AB.
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Arbetets organisering
Arbetet med destinationsutveckling och implementering av olika insatser för att
stärka besöksnäringen i Skaraborg ägs av Skaraborgs Kommunalförbund som givit
Västsvenska Turistrådet i uppdrag att samordna verksamheten. På sikt behövs en
stark organisation med mandat att leda och samordna sättet på vilket Skaraborgs
besöksnäring tillvaratar sina tillgångar och stärker sin konkurrenskraft som ett
exportmoget och attraktivt besöksmål. För att en sådan organisation ska fungera
behöver varje kommun först anpassa sina respektive uppdrag och arbetssätt så att man
i samverkan får ut mesta möjliga effekt av de gemensamma resurserna.
Hur besöksnäringen ska drivas i framtiden är i första hand en fråga om att enas kring
vad man vill åstadkomma, dvs en tydlig målbild och strategi. Därefter kan man besluta
om de roller, resurser och arbetssätt som krävs för att genomföra strategin.
Prioriterade destinationer och teman för att stärka attraktionskraften i hela Skaraborg
är Göta kanal, Hornborgasjöområdet-Varnhem och Biosfärområde Vänerskärgården
med Kinnekulle. De går alla över olika kommungränser och arbetet gynnas av en allt
bättre samverkan. Samordning är den enskilt största utmaningen som besöksnäringen
behöver ta tag i och begränsas inte endast till dessa områden.
Beställare av arbetet är styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund. För styrningen
av arbetet har förbundsstyrelsen utsett ett Turismutskott. Utskottet består av fem
kommunalråd som 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 som
skall behandlas av styrelsen
En beredningsgrupp, bestående av representanter från förbundets kansli och
tjänstemannanätverk samt från Västsvenska Turistrådet, har tagit fram underlag för
beslut om planens inrikting och åtgärder. Gruppen har varit beredande inför
turismutskottets möten och ansvarar för att information om det turismstrategiska
arbetet sprids i respektive tjänstemannanätverk.

Framtidens lokala besöksnäring
Under kvartal fyra 2011 har sammanfattats vad många verksamma inom besöksnäringen i Sverige antar kommer att ha starkast inverkan på hur servicenivån i lokal
besöksnäring kan komma att levereras i framtiden. Informationsteknologin kommer
2020 (till och med under tiden fram till 2020) att ha revolutionerat sättet på vilket
potentiella besökare söker information om intressanta resmål, kombinerar sin
reseupplevelse samt bokar och betalar resan. Även på plats kommer besökarens behov
av att skaffa sig tilläggsinformation om attraktioner och erbjudanden att ske på ett helt
annat sätt än idag.
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Antagandet/scenariot finns idag framtaget. Den används för dialog och utveckling av
scenariot, i de grupper som intresserar sig för besöksnäringens vidare utveckling. Ur
dialogen dras konsekvenser för hur besöksnäringen kan behöva anpassa sig till den
antagna utvecklingen, bland annat i nya roller, ny kompetens och nya erbjudanden.
Antagandet/scenariot kommer att användas i de träffar som genomförs under 2012.
Under dessa dialoger kommer sannolikt kraven på nya roller, arbetssätt och kompetens
i den framtida besöksnäringen att konkretiseras. För att säkerställa en kompetens
anpassad till de behov och förväntningar som den internationella besökaren har
kommer en särskild utvecklingsplan att tas fram. Den kommer att baseras på aktuell
marknads- och målgruppskunskap som Visit Sweden och Västsvenska Turistrådet tar
fram och på de intryck och övertygelser som de genomförda dialogerna resulterar i.

Profilering och destinationskännedom
Värdegrund och destinationsmanifest
Under 2010 formulerades ett ”destinationsmanifest” avsett att bli vägledande i
destinationens profilutveckling och framför allt användas som en värdegrund för
samverkan. I destinationsmanifestet är de värderingar formulerade, som förväntas
vara bärande för Skaraborg och dess ingående aktörer, både i näringsliv i det offentliga.
Värdegrunden är tänkt att vara ett ”sammanhållande kitt” i utvecklingen av Skaraborgs
olika aktörer och erbjudanden mot gemensamma mål.
I slutet av januari 2011 fastställde styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund
”Roadmap Skaraborg” innehållande en beskrivning av resan fram till värdegrunden
och hur den formulerades i destinationsmanifestet.”Roadmap Skaraborg” är dels en
återkoppling till de som deltog i processen att ta fram Manifestet och dels ett sätt
underlätta för övriga att förstå värdet av Manifestet och hur det kan användas.
En grafisk profilmanual är framtagen. Den är avsedd att erinra om värdegrunden i
Manifestet och dess tillämpning. Kännedomen om Skaraborg som en geografiskt
avgränsad besöksdestination eller upplevelseområde är låg och det finns inte något
självändamål i att ersätta befintliga starka varumärken och profilerande aktörers
marknadsarbete med att marknadsföra Skaraborg som en destination. Det är
Skaraborgs reseanledningar och del-destinationer som skapar Skaraborgs värde och
attraktionskraft på en internationell marknad. Den profilmanual som är framtagen kan
användas som ett komplement till befintliga marknadsförings- och kommunikationsinsatser i syfte att visa på samverkan och gemenskap i turismarbetet. Den kan också
användas av aktörer som inte har möjlighet att investera i en egen grafisk profil och
som vill hjälpa till att bygga bilden av Skaraborg utifrån värdegrunden.
Under 2012 fortsätter arbetet med förankring av värdegrundsarbetet i de målgrupper
som berörs. I denna förankringsprocess bereds utrymme för dialog kring värdegrunden
och dess lokala tillämpning. Arbetet syftar till att ytterligare stärka samverkan och
samarbete mellan besöksnäringens olika aktörer.
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Implementering och förankring
Målgrupper för implementeringen är Skaraborgs Kommunalförbund, Skaraborgs
företagare och representanter för det offentliga samt representanter för turismorganisationerna.

Marknadsföring, PR och kommunikation Skaraborg
Den utveckling som görs av erbjudanden, destinationer och samverkan över
kommungränser syftar till att skapa förutsättningar för leverans av produkter som
klarar av att möta de löften man ger i internationell marknadsföring. Samtidigt stärks
leveransförmågan också mot den Svenska marknaden. När företag och destinationer
nått rätt nivå, enligt bland annat bedömningskriterierna för Sverige, Norden, Världen,
sker marknadsföringen tillsammans med Västsvenska Turistrådet och VisitSweden.
Marknadsföringen ska då lyfta fram Skaraborgs lokalt unika erbjudanden mot
prioriterade internationella målgrupper.
Skaraborg.nu
I mars 2011 utvecklades och profilerades den gemensamma webbportalen för
Skaraborg; Skaraborg.nu med utgångspunkt från Manifestets värdegrund och grafiska
manual. Ett redaktionsråd bildades i syfte att utveckla portalen med bilder, artiklar,
produkter och paket överensstämmande med Skaraborgs Manifest. Mot bakgrund av
hittillsvarande erfarenheter ska arbetsformer och riktlinjer ses över varvid hänsyn ska
tas till den språkanpassning som krävs för att verka på en internationell marknad.
Fokuserade insatser för drift, underhåll och utveckling för Skaraborg.nu och dess
redaktionsråd är viktiga för det fortsatta arbetet. (Bildbank, webbredaktör, skribent,
möten, resor och översättning av artiklar m.m.).

Kommunikation inom samverkansprojekt i Skaraborg
Under 2012 skall det under 2010/2011 inledda arbetet med turism- och företagsnätverken fortsätta och intensifieras på sätt som också beskrivs under avsnittet
”Affärsutveckling befintliga företag”. Utvecklingen grundas på hittillsvarande
erfarenheter och på de krav som strategin för Skaraborg nu ställer på verksamheten.
Inte minst viktigt blir att utveckla roller och arbetssätt som tillgodoser de krav som
förväntas av framtidens lokala besöksnäring. Bland annat kan detta innebära utveckling
av lokala destinationscoacher som arbetar mellan del-destinationer och över kommungränser. I arbetsuppgifterna kan ligga att bistå näringen med att samordna och säkerställa ett samordnat utbud av en del-destinations olika aktörers erbjudanden och att
följa upp kriterierna för Sverige, Norden, Världen liksom kriterierna för Kvalitet och
hållbarhet.
Inom Skaraborg har Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg beslutat att i ett
gemensamt projekt utreda och föreslå hur en gemensam satsning kan medverka till en
höjd kvalitet och ökad effektivitet i kommunernas besöksnäring.
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Media
Inventering ska göras av lokal media (press, radio och tv) i Skaraborg, inklusive
namn på speciellt tongivande redaktörer.
Målet är att i större utsträckning uppmärksamma media på möten som kan ha ett
medialt Skaraborgs-intresse. Under 2012 bör övervägas ett särskilt seminarium för
medias representanter, i syfte att tydliggöra hur satsningarna i Skaraborg relaterar
till ambitionerna i den Nationella Strategin. Detta samtidigt som en uppfattning om
hur media önskar umgås med Skaraborgssatsningen etableras.
Skaraborgs destinationer ska aktivt uppmärksamma medialt intressanta åtgärder
och händelser och kontinuerligt hålla Västsvenska Turistrådet orienterade i syfte
att rådet i sina internationella mediarelationer kan få genomslag för dessa antingen
i form av artikeluppslag, i bloggar eller för att på annat sätt intressera media för
besök i regionen.

Trycksaker
I den utsträckning det finns behov av lokalt producerade nya trycksaker skall
dessa anpassas till den grafiska profilen för Skaraborg. Detta ska uppmärksammas
i samband med de nätverksmöten som genomförs. Detta för att stärka den interna
bilden av ett enat Skaraborg underifrån och upp.
I nätverksmötena kommer också att uppmärksammas hur informationsteknologin
i allt större utsträckning kommer att ta över rollen som ledande kommunikationskanal med kvaliteter som mångsidigare, ökad aktualitet, bättre träffsäkerhet
interaktivitet och med fler funktioner än vad traditionellt tryck kan erbjuda.

Social media
I samverkan med Västsvenska Turistrådet ska utvärderas och rekommenderas hur
sociala medier kan användas i kommunikation med målgrupper och i profileringen
av Skaraborg och dess del-destinationer.

Insikt och kompetens
De goda resultat som Skaraborg hittills visat upp är resultatet av en väl genomförd
strategi, ett samarbete mellan näringen och samhället. Det är företagen som skapar
den ökade omsättningen i sina respektive verksamheter, vilket också genererar
skatteintäkter. Kunskap och lärande är en förutsättning för att också fortsatt kunna
utveckla Skaraborg i önskvärd riktning.
Genom att utifrån ett marknadsperspektiv självkritiskt granska sin destination, sitt
företag och det offentligas roll kan möjligheter belysas och utnyttjas samt brister
identifieras och åtgärdas. Denna typ av insats är mötesintensiv och har också visat
sig ge goda resultat i Skaraborg, främst i de prioriterade företagsnätverk som drivs
av Västsvenska Turistrådet men också för besöksnäringen i stort.
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För att bidra till en ökad omsättning, lönsamhet, kvalitet och attraktionskraft i
besöksnäringen måste medarbetare i kommuner, företag och andra tongivande
intressenter i Skaraborg:





samverka kring en gemensam målbild
vara medvetna om kundbehoven och den så kallade ”turistiska värdekedjan”
förstå hur man tillfredsställer kundbehoven genom matcha dessa mot
destinationens tillgångar och resurser i utvecklingen av attraktiva erbjudanden
fokusera på förbättrad kvalitet i en ständigt pågående process med
kontrollerbara och mätbara standarder

Den dominerande kunskapsförmedlingen kommer att ske i samband med planerade
nätverksmöten med näringen. De moduler som tas fram för att genomföra detta skall
också kunna användas i andra sammanhang där behovet känns angeläget och
efterfrågat.
Exempel på områden som kommer att ges beskrivningar i olika moduler är:
- Den Nationella Strategin inklusive marknads- och målgruppskunskap
- Skaraborgsstrategin inklusive Manifestet
- Omvärldskunskap från Västsvenska Turistrådet och andra källor, samt aktuella
undersökningar och hur man kan relatera till dessa
- Tematisk produktutveckling
- Affärsutveckling inklusive produktutveckling, paketering, marknadsföring,
kvalitetssäkrade leveranser och uppföljning
- Kvalitet och hållbarhet. En första vägledande modul för hur ett kvalitets- och
hållbarhetsarbete skall initieras. Tas fram under våren 2012
- Värdskap. Under 2012 skall preciseras vilka målgrupper som har störst behov
av en utbildning i värdskap och på vilket sätt. Därefter görs en anpassning till de
speciella krav som de beslutade strategierna ställer på de medarbetare som
möter besökaren
- Besöksundersökningen ”Turismen i Skaraborg sommaren 2011”
En uppsättning av frågor tas fram för att underlätta dialog och skapa engagemang kring
frågor angelägna att hantera vid utveckling, marknadsföring och leverans av en
destinations erbjudanden. Det är viktigt att frågeställningarna hålls levande både i
företagens och det offentligas olika nätverk där besöksnäringens frågor förekommer.
Insatser för att öka informationsutbytet och stärka samverkan och förståelse mellan
näringsliv och det offentliga kommer att behövas för ett hållbart resultat.

Erfarenhetsutbyte i samband med möten och seminarier
Nätverken i de prioriterade utvecklingsområdena ska i samband med andra
utbildningsinsatser också ges tillfälle att i större utsträckning utbyta erfarenheter
med varandra av pågående utvecklingsarbete. Vid dessa möten är avsikten också att
uppmärksamma om tillämpad arbetsmetodik i ett område med fördel kan användas
också i de övriga. Dessa träffar ska även användas för att genom värderingarna i
Manifestet stärka samverkan inom Skaraborg samt finna naturliga beröringspunkter
mellan de olika deldestinationerna.
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Nyetablering och investeringar
Arbetet ska medverka till att kommunerna erhåller relevanta underlag för den fysiska
planeringen vad avser turism och besöksnäring samt initiera planeringssamverkan över
kommungränserna i Skaraborg.
Under 2011 har en inventering påbörjats i syfte att identifiera vilken nivå de olika
destinationernas levererande aktörer befinner sig på. Målsättningen är att bland annat
identifiera gemensamma satsningar för att ta aktörerna till en exportmogen nivå.
Det här arbetet skall fullföljas under 2012 och sammanfattas i ett förslag till
utvecklingsplan inklusive finansieringslösningar.

Besöksnäring och fysisk planering
Delprojekt 1. Övergripande fysisk struktur för turism och besöksnäring
Delprojekt 2. Modell för ett turistiskt utvecklingsprogram. Hornborgasjöområdet med
Varnhem ingår i ett pilotprojekt.
Den första delen innefattar att ta fram en modell där besöksnäringens anspråk på mark
och vatten kombineras med andra grunddata. Syftet är att databasen skall kunna
fungera som stöd för planerare, investerare och beslutsfattare med flera. I del två provas
och används databasen som underlag till en turistisk programplan för ett större område
i Skaraborg.
Västsvenska Turistrådet tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att
hålla ett seminarium för att presentera och förankra projektet hos planeringsansvariga
och kommunchefer i de 15 kommunerna under 2012.
Tillämpningen utförs vad gäller övergripande fysisk struktur som en fullskalestudie i
Skaraborg men i en grundstruktur som skall vara tillämplig på hela Västra Götalands län.
Med besöksområdet Hornborgasjön – Varnhem som pilot är ambitionen att utveckla en
struktur eller modell för utformning av en turistisk året-runt utveckling för ett
geografiskt område av särskild betydelse för turism och besöksnäring.
Arbetet ansluter till det pågående destinationsutvecklingsprojektet - ”TurismStrategi
Skaraborg”- och utförs i nära samverkan med detta. Arbetet påbörjades hösten 2011 och
slutrapportering sker första kvartalet 2012.

Gestaltningsprogram
Gestaltningsprogrammet Hornborga-Varnhem skall bidra till utveckling av ett
småskaligt företagande med verksamhet året runt. Syftet är också att skapa en
gemensam plattform för investeringar och satsningar inom besöksnäringen i området.
Syftet är att i projektform utveckla och utarbeta en omgestaltning av området kring
Hornborgasjön utifrån tidigare gestaltning kring Varnhems klosterkyrka och
klosterruin. Arbetet avser också att ta vid där projektet "Besöksnäring i Fysisk
Planering" gör programplanen för området. Ambitionen är att hitta ett gott exempel på
hur besöksnäringen kan planeras och gestaltas på en destination för att bli en turistisk
katalysator för lokal och regional företagstillväxt.
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Kvalitet och hållbarhet
Sedan 2009 driver Västsvenska Turistrådet, på uppdrag av Tillväxtverket, det nationella
projektet Hållbar Besöksnäring. Uppdraget är att utveckla ett oberoende och officiellt
system för kvalitetssäkring av svensk besöksnäring i syfte att stödja den nationella
strategin och visionen om en fördubblad omsättning 2020.
Systemet skall täcka hela Sverige och fungera för hela besöksnäringen. Under
uppbyggnadsfasen medverkar sammanlagt fyra regioner; Västra Götaland, Småland,
Sörmland/Västmanland, Jämtland/Härjedalen samt även Statens fastighetsverk vars
verksamhet är rikstäckande.
Behovsanalys och kartläggning genomfördes 2009/2010. Under 2011/2012 utvecklas
modellen för kvalitetssäkringssystemet för att under senvåren 2012 kunna lanseras
inom småskaligt boende, sevärdheter och aktiviteter, inom de regioner som idag är med
i projektet. Målsättningen är att systemet skall vara klart för nationell lansering under
2015.
För Skaraborgs del innebär detta av vi är med från start och bidrar till utvecklingen av
systemet samt får möjlighet att få anläggningar inom vårt område kvalitetssäkrade.
Detta ger oss stora möjligheter att säkra nöjda besökare och en livskraftig besöksnäring
i Skaraborg.
Under 2012 tas fram en första vägledande modul för hur ett kvalitets- och
hållbarhetsarbete skall initieras och i projektet utvalda pilot-företag kommer att
inventeras.

Affärsutveckling befintliga företag
Som ett led i arbetet med att stärka Skaraborgs besöksnäring har utvecklats väl
fungerande företagsnätverk som kan anpassa och leverera det besökaren efterfrågar
och kan tänkas ha behov av. Dessa nätverk ska ges ytterligare stöd för att underhålla
och vidareutveckla den nivå hittillsvarande insatser resulterat i. Under 2012 är
avsikten att etablera ytterligare företagsnätverk. För att komma ifråga krävs att
företagen befinner sig på, eller har potential och vilja att ta sig till, Norden/Världennivå. Stöd ges i form av utbildning i Basetool, Citybreak, Skaraborgs Manifest,
affärsutveckling, paketering, marknadsföring, kommunikation, sociala medier och andra
stödsystem. Metoderna är framtagna av Västsvenska Turistrådet
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 Citybreak.
Sedan 2011 tillämpar Västsvenska Turistrådet ett kriteriesystem för sina tjänster som
kallas ”Sverige, Norden, Världen”. Detta system innebär att företag i Västsverige som vill
få hjälp eller dra nytta av turistrådets kompetens och tjänster också måste leva upp till
vissa krav. Ju mer förmåner man vill få ju högre krav ställs på företaget.
Basen för hela ”Sverige, Norden, Världen” är företagens engagemang i Basetool, vilket
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Basen för hela ”Sverige, Norden, Världen” är företagens engagemang i Basetool, vilket
skapar nödvändig synlighet på nätet, och deras onlinebokningsbarhet, främst genom
bokningssystemet Citybreak. Detta gör att systemet ställer stora krav på
utbildningsinsatser i såväl Basetool som Citybreak.
Under 2011 har inletts en inventering av vilken nivå de olika destinationernas
levererande aktörer befinner sig på varvid uppmärksammas skillnader mellan önskvärd
och faktisk nivå. Syftet är att bland annat identifiera gemensamma satsningar för att ta
aktörerna till en exportmogen nivå. Insatserna har fokuserats på de prioriterade
utvecklingsområdena Göta kanal, Hornborgasjöområdet, Varnhem och Biosfärsområdet
Vänerskärgården med Kinnekulle.
Det här arbetet behöver stärkas ytterligare under 2012 både med inventering av företag
samt med en lokal funktion (destinationscoachen) som ser till att identifierade åtgärder
genomförs. Under senare delen av 2012 kommer en kvalitativ mätning göras avseende
insatserna på det lokala planet, dvs utfallet av turismorganisationernas stöd och support
gällande kompetenshöjning samt kvalitativ anpassning av företag mot exportmognad.

Ökat utvecklingsfokus för attraktivare reseanledningar
För att skapa turistekonomisk tillväxt, måste en destination ha starka reseanledningar.
Ju mer unikt, desto längre är besökaren 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 och reseanledningar.
Skaraborg har attraktiva och välbesökta reseanledningar som är kända på den Svenska
marknaden. För att fördubbla omsättningen i Skaraborg behöver befintliga reseanledningar stärkas samt en fokusering på att locka fler utländska besökare göras. De
utländska besökarna är nyckeln till att skapa en varaktig ökning av besöksnäringens
omsättning utanför etablerad högsäsong. Detta skapar i förlängning förutsättningar för
förtagen att vara verksamma året runt vilket skapar ökad omsättning, sysselsättning och
skatteintäkter. Stärkta reseanledningar skapar också förutsättningar för närliggande
aktörer att driva sina verksamheter.
För att identifiera, skapa och stärka reseanledningar har Västsvenska Turistrådet
organiserat sig utifrån de tematiska områdena Natur (Outdoor och Maritimt), Kultur,
Måltider, Möten och Evenemang med experter inom vart och ett av områdena. Dessa
experter kommer att stödja det lokala utvecklingsarbetet i Skaraborg. Under 2012
kommer Västsvenska Turistrådet att ha tagit fram övergripande planer för vart och
ett av dessa tematiska områden. De kommer att direkt kunna tillämpas i det lokala
utvecklingsarbetet i Skaraborg.
Utifrån vart och ett av dessa områden skall det utvecklas erbjudanden som möter de
prioriterade målgruppernas behov och som resulterar i att en exportmogen destination
har ett attraktivt utbud inom vart och ett av områdena bo, äta, göra, handla, resa och
offentliga leveranser.
Infrastrukturella hinder som kan försvåra utvecklingen av attraktiva reseanledningar
skall identifieras. Respektive hinder skall diskuteras med den som har förutsättningar
och mandat att eliminera hindret.
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Affärsområde Möten – en ny motor för utveckling
Mötesindustrin är en stark motor för regionalutveckling och ett effektivt verktyg för att
förverkliga visioner och mål. Västsvenska Turistrådet har beslutat sig för att stärka sin
roll som centrum för internationella och nationella möten. Beslutet i sin tur ligger till
grund för Västsvenska Turistrådets satsning på möten som ett särskilt affärsområde.
Skaraborg och Skövde är en av de utpekade noderna för satsningen och definierats som
en framtidsplats för möten. I Skaraborg har Skövde kommun påbörjat etableringen av
en Convention Bureau. En Convention Bureau som aktivt kan stödja de lokala värdarna i
strävan att locka attraktiva möten till Skaraborg. Avsikten är att affärsområdet ska
bygga en specialistkompetens som ska gynna hela Skaraborg.
Next Skövde Destinationsutveckling AB har genomfört sin analys och beslut tagits
om affärsplanen.
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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.
Destination: En destination är ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar
till att göra området intressant och konkurrenskraftigt som resmål och där man kan erbjuda en
helhetsupplevelse för besökaren i form av att ” bo, äta, göra, handla, resa”. En destination kan
vara ett land, en region, en delregion, en ort, en kombination av orter med eller utan gemensam
regiontillhörighet, eller ett eller flera kombinerade teman med erbjudanden som rätt
marknadsförda och levererade motiverar en reseanledning. En destination tar fram
gemensamma mål och strategier för detta arbete och destinationer som begrepp finns på både
lokala, regionala eller nationella nivåer t ex Åre, Skåne eller Sverige.
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.”
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Hållbar utveckling innefattar tre dimensioner, ekologisk, ekonomisk och social utveckling, vilka
av World TourismOrganization (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.
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.
Reseanledning: Destinationsdefinierande dragare och aktörer skapar enskilt eller
sammantaget reseanledningen, det vill säga anledningen att boka, besöka och konsumera
områdets aktörer
Svensk Destinationsutveckling AB: ägs av svensk Turism, VisitSweden och Swedavia och är
ett konsult- och utvecklingsbolag som använder beprövade arbetsmodeller, verktyg och
processer anpassade till besöksnäringen för att stödja och påskynda utvecklingen av svenska
destinationers attraktionskraft.
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.
www.vastsverige.com: Den officiella hemsidan för Västsverige med alla dess undersidor,
kommuner och temasidor. Här har turisten möjlighet att söka information utifrån sitt
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intresseområde och boka boende/paket/aktiviteter online. www.vastsverige.com hade
sammanlagt 4 000 000 besökare under 2009. Går även under namnet Virtuella Turistbyrån.
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