
Utvecklingsprocess 
för turismnäringen 
i Västmanland 2017
Region Västmanland ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet är att stödja 
utvecklingen av en hållbar och mer lönsam turismnäring i Västmanlands län och Stockholm-Mälardalsregionen. 

En hållbar turismnäring definieras som ”En näring som med uthållig lönsamhet levererar upplevelser som motsvarar 
eller överträffar besökarens förväntningar och som ger samhället ett mervärde utan att äventyra de gemensamma 
resurserna för kommande generationer”.

Visionen är att länets turismnäring ska fördubblas från 2010 till 2020 genom att alla turistföretag och besöksmål i 
Västmanlands län blir hållbara och att utvecklingen i länet är en förebild för landets turismnäring.
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DEN NATIONELLA STRATEGIN FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING 
2010 lanserades ”Den nationella strategin för svensk besöksnäring”. Visionen är att med fokus 
på hållbarhetsfrågorna ska svensk besöksnäring fördubblas på tio år. 2020 är besöksnäringen 
Sveriges nya basnäring och omsätter 500 miljarder. För Västmanland innebär det att länets 
turismnäring ska nå en omsättning på fyra miljarder och 3 400 anställda på tio år.

VÄGEN MOT VISIONEN
Insatserna utgår ifrån de krav och förväntningar 
som ställs av kunderna på utvalda marknader. 
Kraven och förväntningarna definieras genom 
omvärldsbevakning, marknadsanalyser och 
etablerade kvalitetssystem. Insatserna genom-
förs tillsammans med dem som målmedvetet 
utvecklar hållbara verksamheter. Den strategiska 
ansatsen är att skapa en hållbar turismnäring 
utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
perspektiv. 

ARBETET UTIFRÅN TRE ÖVERGRIPANDE 
INSATSOMRÅDEN
Strategisk utveckling och ledning. Utveckling av 
regionala, nationella och internationella nätverk 
för omvärldsbevakning och utveckling av destina-
tioner och verksamheter i regionen. Uppstart och 
styrning av projekt samt ledning av personal.
Internationell utveckling. Utveckling av produk-
ter, försäljningsstrukturer samt internationella, 
nationella och regionala nätverk för affärsutveck-
ling och försäljning för en internationell mark-
nad.
Nationell utveckling. Utveckling av verksamheter 
för bättre kvalitet och hållbarhet samt effektivare 
arbete med digitala bedömnings- och försälj-
ningskanaler.

”VISIONEN ÄR ATT MED FOKUS PÅ HÅLLBARHETS- 
FRÅGORNA SKA SVENSK BESÖKSNÄRING FÖRDUBBLAS 
PÅ TIO ÅR.”
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BÄTTRE KVALITET OCH ÖKAD LÖNSAMHET
En grundförutsättning för en långsiktigt hållbar tillväxt är att alla aktörer inom turismnäringen höjer 
nivån minst ett steg, vilket utvecklingsprocessen syftar till. För att tydliggöra och underlätta för verk-
samheterna att delta i arbetet finns nedanstående modell med beskrivning av kriterier, förmåner och 
kostnader. Genom detta arbetssätt kan vi tillsammans säkerställa att din verksamhet deltar i rätt insatser 
utifrån de förutsättningar och ambitioner ni har.

KRITERIER
Nedan följer en beskrivning av kriterierna för de tre nivåerna.

Klara Färdiga Kör! (internationell försäljning)
1.1 Lagstadgade krav 1.1 Lagstadgade krav 1.1 Lagstadgade krav
1.2 Branschkrav 1.2 Branschkrav 1.2 Branschkrav
1.3 Statistik 1.3 Statistik 1.3 Statistik
1.4 E-post 1.4 E-post 1.4 E-post
1.5 Telefon 1.5 Telefon 1.5 Telefon
1.6 Svar till kund 1.6 Svar till kund 1.6 Svar till kund
1.7 Utgiven information 1.7 Utgiven information 1.7 Utgiven information

1.8 Bilder för webb och tryck 1.8 Bilder för webb och tryck
1.9 Webbplats 1.9 Webbplats
1.10 Information på engelska 1.10 Information på engelska
1.11 Provision 1.11 Provision

1.12 Bokning online
1.13 Internationell affärsstruktur 
1.14 Prissättning
1.15 Målgruppsanpassade texter

1.1 Lagstadgade krav: Verksamheten ska följa  
 de lagstadgade krav som gäller den juri  - 
 diska form verksamheten har. 

1.2 Branschkrav: Om verksamheten är medlem  
 i en branschorganisation ska organisa-  
 tionens regler och krav följas. 

1.3 Statistik: Logianläggningar ska rapportera  
 statistik enligt Statistiska centralbyråns  
 krav. Statistik ska lämnas till den kommu- 
 nala eller regionala turismorganisationen  
 enligt deras förfrågan. 

1.4 E-post: Verksamheten ska ha en e-post-  
 adress som läses av dagligen.

1.5 Telefon: Verksamheten ska ha ett telefon- 
 nummer. Om man inte har möjlighet att  
 svara ska ett tydligt meddelande förklara  
 när kunden kan förväntas få återkoppling. 

1.6 Svar till kund och affärspartner: Alla kund- 
 förfrågningar ska besvaras så snart som  
 möjligt och inom max 24 timmar. För de  
 internationella marknaderna ska svar på  
 pris- eller bokningsförfrågningar ges inom  
 max 24 timmar.

1.7 Utgiven information: Informationen är  
 aktuell och överensstämmer med vad som  
 levereras. Kunden ska alltid i förväg kunna  
 sätta sig in i vad som ingår i erbjudandet  
 och vilken standard som kan förväntas.  
 Avvikelser t ex på grund av lågsäsong   
 måste tydligt förmedlas.
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”2020 ÄR BESÖKSNÄRINGEN SVERIGES NYA BAS- 
NÄRING OCH OMSÄTTER 500 MILJARDER.” 

1.8 Bilder för webb och tryck: Verksamheten  
 måste tillhandahålla professionella bilder  
 för webb och tryck som är anpassade efter  
 målgruppen. Bilderna måste vara fria att  
 använda. 

1.9 Webbplats: Verksamheten ska ha en webb- 
 plats där kunden lätt hittar information  
 om vad som erbjuds, priser, kontakt -  
 uppgifter m.m.

1.10 Information på engelska: Information om  
 vad som erbjuds ska finnas på engelska. 

1.11 Provision: Verksamheten ska kunna arbeta  
 med provisionsbaserad försäljning.

1.12 Bokning online: Produkterna ska kunna  
 bokas på verksamhetens webbplats eller  
 via återförsäljare.

1.13 Internationell affärsstruktur: Verksam-  
 heten ska ha kunskaper om internatio-  
 nella affärsstrukturer och en uttalad vilja  
 att arbeta utifrån den internationella   
 marknadens förutsättningar.

1.14 Prissättning: Verksamheten ska kunna  
 lämna priser med minst ett års fram-  
 förhållning.

1.15 Målgruppsanpassade texter: Verksam-  
 hetens information ska vara anpassad för  
 internationella kunder. 



5

FÖRMÅNER
Nedan följer en beskrivning av insatserna för de tre nivåerna.

2.1 Exponering på internet: De verksamheter  
 som deltar på ”Klara” kan exponeras på  
 webbplatsen vastmanland.se under   
 förutsättning att verksamheten finns med  
 på TripAdvisor. De verksamheter som   
 medverkar på ”Färdiga” och ”Kör” kan   
 även exponeras i andra medier via samar- 
 betspartners.

2.2 Omvärldsbevakning och inspiration: Till-  
 gång till statistik, analyser och omvärlds- 
 bevakning samt inbjudningar till öppna  
 föreläsningar och möten. 

2.3 Förtur och rabatterat deltagande på  
 aktiviteter: Deltagande på respektive nivå  
 ges förtur och rabatterat pris på t ex  
 seminarier och workshops utifrån den  
 nivå aktiviteten är anpassad för.

2.4 Studieresor: Möjlighet att delta på studie-  
 resor till t ex internationella mässor.

2.5 Produktutveckling: Möjlighet att få indivi- 
 duell rådgivning och stöd för utveckling  
 av produkter för den internationella  
 marknaden.

2.6 Kvalitets- och hållbarhetsutveckling:  
 Möjlighet att få individuell rådgivning och  
 stöd för utveckling av verksamheten för  
 bättre kvalitet och hållbarhet.

2.7 Digital utveckling: Möjlighet att få indivi  - 
 duell rådgivning och stöd för effektivare  
 och lönsammare arbete med digitala   
 bedömnings- och försäljningskanaler.

2.8 Internationell försäljning (grund): Möjlighet  
 att använda Region Västmanlands inter - 
 nationella affärsnätverk och säljkanaler  
 med EN produkt i Aktivitetsbroschyren  
 och/eller Produktmanualen för rese - 
 arrangörer (se kriterier nedan) samt att  
 medverka vid visningsresor för affärs -  
 partners under förutsättning att nedan- 
 stående policy accepteras.

2.9 Internationell försäljning: Möjlighet att   
 använda Region Västmanlands internatio- 
 nella affärsnätverk och säljkanaler med  
 FLERA produkter i Aktivitetsbroschyren 
 och/eller Produktmanualen för rese -  
 arrangörer (se kriterier nedan)  samt att  
 medverka vid visningsresor för  affärs -  
 partners under förutsättning att nedan- 
 stående policy accepteras.

2.10 Internationell PR: Möjlighet att medverka  
 vid visningsresor för media under förut-  
 sättning att nedanstående policy accep-  
 teras.

Klara Färdiga Kör!
2.1 Exponering på internet 2.1 Exponering på internet 2.1 Exponering på internet
2.2 Omvärldsbevakning och inspiration 2.2 Omvärldsbevakning och inspiration 2.2 Omvärldsbevakning och inspiration

2.3 Förtur och rabatterat deltagande på 
aktiviteter

2.3 Förtur och rabatterat deltagande på 
aktiviteter

2.4 Studieresor 2.4 Studieresor
2.5 Produktutveckling 2.5 Produktutveckling 
2.6 Kvalitets- och hållbarhetsutveckling 2.6 Kvalitets- och hållbarhetsutveckling
2.7 Digital utveckling 2.7 Digital utveckling
2.8 Internationell försäljning (grund) 2.8 Internationell försäljning (grund)

2.9 Internationell försäljning
2.10 Internationell PR
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Klara Färdiga Kör!
0 kr, exkl moms 2 000 kr, exkl moms 3 000 kr, exkl moms
Avgifter för deltagande på enskilda  
aktiviteter, t ex seminarier mässor,  
tillkommer.

Avgifter för deltagande på enskilda  
aktiviteter, t ex seminarier mässor,  
tillkommer. Deltagandet sker till  
rabatterat pris. 

Avgifter för deltagande på enskilda  
aktiviteter, t ex seminarier mässor,  
tillkommer. Deltagandet sker till  
rabatterat pris.

KRITERIER AKTIVITETSBROSCHYR
För att medverka i försäljningen av aktiviteter krävs att:
• Aktiviteten genomförs med minimum två personer.
• Aktiviteten erbjuds fasta dagar och fasta tider minst fem gånger per säsong.
• Aktiviteten erbjuds på engelska och svenska.
• Leverantören godkänner en provisionsavgift på 10%.
• Återförsäljaren kan ta fullt betalt av kund.
• Leverantören tillhandahåller komplett information enligt tidsplan.

KRITERIER PRODUKTMANUAL FÖR RESEARRANGÖRER
För att medverka i försäljningen av boenden krävs att:
• Service erbjuds på engelska och svenska.
• Leverantören godkänner att arbeta med internationella provisionsnivåer.  
 Vanligtvis ligger provisionen mellan 20 och 30 procent, men det är alltid en förhandlingsfråga.
• Återförsäljaren kan ta fullt betalt av kund.

• Leverantören tillhandahåller komplett information enligt tidsplan.

”FÖR VÄSTMANLAND INNEBÄR DET ATT LÄNETS BESÖKS-
NÄRING SKA NÅ EN OMSÄTTNING PÅ FYRA MILJARDER 
OCH 3 400 ANSTÄLLDA PÅ TIO ÅR.”

KOSTNADER
Nedan följer en beskrivning av kostnaderna för de tre nivåerna.
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POLICY VID VISNINGSRESOR
Denna policy gäller vid visningsresor för media och affärspartners. 
• Besökta verksamheter står för sina egna kostnader. I de fall då visningsresorna genomförs i grupper  
 med fler än fyra deltagare kan Region Västmanland bidra med kostnader för logi och förtäring till  
 självkostnadspris. Vid representation med öl och vin över 3,5 procent, gäller maximalt ett glas per rätt  
 och deltagare. Starksprit får ej förekomma.
• Region Västmanland bidrar med personal och eventuella gemensamma transporter samt samordning  
 i samband med förberedelser, genomförande och efterarbete.

AKTIVITETER 2017
Aktivitetsplanen visar en stor del av de stöd och insatser som 
ert företag/organisation kan nyttja för sin utveckling. Varje 
aktivitet är markerad utifrån vilken nivå den är anpassad för. 
Deltagande i respektive nivå ges förtur på kurser, seminarier, 
workshops och visningsresor och övriga deltar i mån av plats.

JANUARI  
FEBRUARI  

M
ARS  

APRIL  
M

AJ  
   JUNI     JULI  

  AUGUST
I  

   S
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TE
M

BE
R 

   
O

KT
OB

ER
   

 N
OVEMBER  DECEMBER

Aktiviteter 
2017

Januari (Färdiga & Kör!) 
Aktivitetsbroschyren i digitala kanaler

Februari (Färdiga & Kör!) Digital utveckling

7 februari (Färdiga & Kör!) Filmkurs, Västerås

11-12 & 18-19 februari (Kör!)
Fiets & Wandelbeurs 2017, Holland & Belgien

21 februari (Färdiga & Kör!) 
Seminarium om kvalitet och hållbar utveckling

Mars (Färdiga & Kör!) Digital utveckling

2 Mars (Färdiga & Kör!) 
Dynamisk prissättning, Färna Herrgård

30 Mars (Alla) Seminarium ”Det här 
behöver du veta om digitala kanaler” 

15-16 Maj (Kör!)
Swedish Workshop Centraleuropa, Hamburg25 augusti (Färdiga & Kör!) 

Aktivitetsbroschyr – deadline för inlämning av material 

December (Färdiga och Kör!) 
Digital utveckling

22 september (Kör!)
Produktmanual för researrangörer 
– deadline för inlämning av material 

14 september (Färdiga & Kör!) Upplevelse-
dramaturgi – att regissera en upplevelse  

16-19 oktober (Kör!) 
Adventure Travel World Summit, 
Argentina

Oktober (Alla) Seminarium
”Det här behöver du veta om digitala kanaler”

Oktober (Färdiga & Kör!)
- Digital utveckling
- Produktmanualen för researrangörer på webbplats

November (Färdiga och Kör!)
Digital utveckling

November (Färdiga och Kör!)
Nätverksträff för Kvalitets- 
och hållbarhetsutveckling

21 september (Färdiga & Kör!) 
Tillgänglighet, Sala Silvergruva 

19 januari (Alla) 
Uppstartsmingel 2017, Västerås

Löpande under året (Färdiga & Kör!)
Kvalitets- och hållbarhetsutveckling

April (Färdiga & Kör!) Digital utveckling

10 April (Färdiga & Kör!) 1:a hjälpen och 
riskhantering för aktivitetsverksamheter, SjöEvent
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UTVECKLINGSPROCESS FÖR TURISMNÄRINGEN I  
VÄSTMANLAND 2017 – AKTIVITETSPLAN
Aktivitetsplanen visar en stor del av de insatser och stöd som erbjuds under året. Varje aktivitet är mar-
kerad utifrån vilken nivå den är anpassad för. De som medverkar på respektive nivå ges förtur, övriga 
deltar i mån av plats.

Kontakta den som är ansvarig för respektive aktivitet för mer information och diskussion om hur ni 
kan delta på bästa sätt. Bloggen och Facebooksidan ”Turism i Västmanland” uppdateras löpande med 
inbjudningar och annan värdefull information för er som utvecklar hållbara verksamheter i Västman-
lands län. Kontakta Turismchefen om ni har frågor kring den övergripande verksamheten.

Angelika Wernersson, Auktoriserad rådgivare, 021-481 82 68/angelika.wernersson@regionvastmanland.se  
Henrik Wester, Turismchef, 021-481 82 54/henrik.wester@regionvastmanland.se 
Pia Axelsson, Digital strateg, 021-481 82 61/pia.monia.axelsson@regionvastmanland.se 
Åsa Stanaway, Internationell säljchef, 021-481 82 60/asa.stanaway@regionvastmanland.se

Löpande Kvalitets- och hållbarhetsutveckling (Färdiga & Kör) 
under året Möjlighet att få rådgivning och stöd för utveckling av verksamheten för bättre kvalitet och hållbarhet.  
 Kontakta Angelika Wernersson för mer information.

Januari Aktivitetsbroschyren i digitala kanaler (Färdiga & Kör) 
 Årets produkter publiceras på webbplatsen för internationella affärspartners och på våra samarbetspartners digitala  
 kanaler. Kontakta Åsa Stanaway för mer information.

19 januari  Uppstartsmingel 2017, Västerås (Alla) 
 Välkommen på ett mingel där årets insatser presenteras och där du kan träffa dina kollegor under lättsamma former.  
 Kontakta Henrik Wester för mer information.

Februari Digital utveckling (Färdiga & Kör) 
 Verksamhetsanpassad rådgivning för effektivare arbete med digitala bedömnings- och försäljningskanaler.  
 Kontakta Pia Axelsson för mer information.

7 februari  Filmkurs – Att skapa film för digitala kanaler med enkla medel, Västerås (Färdiga & Kör) 
 Kursens fokus är att inspirera deltagarna att komma igång med rörlig kommunikation och er dem praktisk kunskap kring  
 hur man skapar säljande och informativa videos med en mobilkamera eller surfplatta.  
 Kontakta Åsa Stanaway för mer information.

11-12 & 18-19  Fiets & Wandelbeurs 2017, Holland & Belgien (Kör) 
februari Mässdeltagande som en del av samarbetet In the Middle of Scandinavia. Lansering av boken ”One Day Walks” med  
 vandringsleder i Västmanland och Gävleborg. Kontakta Åsa Stanaway för mer information.

21 februari  Seminarium om kvalitet och hållbar utveckling (Färdiga & Kör) 
 Seminarium för dig som vill lära dig grunderna i Swedish Welcome-metoden och stärka verksamheten gentemot en bättre  
 gästupplevelse och en hållbar utveckling. Rekommenderad uppstart inför enskild rådgivning av Kvalitets- och hållbarhets- 
 utveckling. Kontakta Angelika Wernersson för mer information.

Mars Digital utveckling (Färdiga & Kör) 
 Verksamhetsanpassad rådgivning för effektivare arbete med digitala bedömnings- och försäljningskanaler.  
 Kontakta Pia Axelsson för mer information.

2 mars  Dynamisk prissättning, Färna Herrgård (Färdiga & Kör) 
 Denna utbildning ger dig kunskap om hur du får lönsamhet genom en dynamisk, kostnadsberäknad samt värde- och  
 marknadsbaserad prissättning. Kontakta Åsa Stanaway för mer information.
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30 mars  Seminarium ”Det här behöver du veta om digitala kanaler (Alla) 
 Seminarium för dig som vill få en grundläggande kunskap om den digitala utvecklingen och höra det senaste inom  
 området. Kontakta Pia Axelsson för mer information.

April Digital utveckling (Färdiga & Kör) 
 Verksamhetsanpassad rådgivning för effektivare arbete med digitala bedömnings- och försäljningskanaler.  
 Kontakta Pia Axelsson för mer information.

10 april  1:a hjälpen och riskhantering för aktivitetsverksamheter, SjöEvent (Färdiga & Kör) 
 En specialanpassad utbildning för dig som möter gäster i natur eller på mindre boendeanläggningar. Alla instruktörer är  
 legitimerade sjuksköterskor från ambulansen med minst 10 års erfarenhet. Kontakta Åsa Stanaway för mer information.

15-16 maj  Swedish Workshop Centraleuropa, Hamburg (Kör) 
 Möjlighet att boka bord för möten med researrangörer och återförsäljare. Turismfunktionen bistår i förberedelser och  
 under arrangemanget så att ert deltagande blir så framgångsrikt som möjligt. Kontakta Åsa Stanaway för mer information.

25 augusti  Aktivitetsbroschyr – deadline för inlämning av material (Färdiga & Kör) 
 Sista dagen att lämna in material för nästa års Aktivitetsbroschyr. Kontakta Åsa Stanaway för mer information.

14 september  Upplevelsedramaturgi – att regissera en upplevelse (Färdiga & Kör) 
 Lär dig att optimera din produkt för att överträffa förväntningarna före, under och efter gästens besök.  
 Kontakta Åsa Stanaway för mer information.

21 september  Tillgänglighet, Sala Silvergruva (Färdiga & Kör) 
 Denna kurs handlar om tillgänglighet utifrån kunder med olika typer av funktionsnedsättningar. Tillgänglighet i hela  
 servicekedjan – från bokning till hemkomst. Att marknadsföra sin tillgänglighet. Kursen genomförs av Equality och  
 Fallängetorp för Fä & Folk som gästföreläser om hur de arbetat med tillgänglighetsfrågor på sin anläggning. 
 Kontakta Åsa Stanaway för mer information.

22 september  Produktmanual för researrangörer – deadline för inlämning av material (Kör) 
 Sista dagen att lämna in material för nästa års Produktmanual. Kontakta Åsa Stanaway för mer information.

Oktober Digital utveckling (Färdiga & Kör) 
 Verksamhetsanpassad rådgivning för effektivare arbete med digitala bedömnings- och försäljningskanaler.  
 Kontakta Pia Axelsson för mer information.

Oktober Produktmanualen för researrangörer på webbplats (Färdiga & Kör) 
 Nästa års produkter publiceras på webbplatsen för internationella affärspartners.  
 Kontakta Åsa Stanaway för mer information.

Oktober Seminarium ”Det här behöver du veta om digitala kanaler (Alla) 
 Seminarium för er som vill få en grundläggande kunskap om den digitala utvecklingen och höra det senaste inom   
 området. Kontakta Pia Axelsson för mer information.

16-19 oktober  Adventure Travel World Summit, Argentina (Kör) 
 Hundreds of like-minded adventure travel leaders from around the globe gather as a community to forge partnerships  
 and share strategies for success. Kontakta Åsa Stanaway för mer information.

November Digital utveckling (Färdiga & Kör) 
 Verksamhetsanpassad rådgivning för effektivare arbete med digitala bedömnings- och försäljningskanaler.  
 Kontakta Pia Axelsson för mer information.

November Nätverksträff för Kvalitets- och hållbarhetsutveckling (Färdiga & Kör) 
 Nätverksträff för de verksamheter som deltagit i arbetet med kvalitets- och hållbarhetsutveckling. Nätverkandet står i  
 fokus och agendan sätts av deltagarna utifrån deras förutsättningar och behov enligt rådgivningarna.  
 Kontakta Angelika Wernersson för mer information.

December Digital utveckling (Färdiga & Kör) 
 Verksamhetsanpassad rådgivning för effektivare arbete med digitala bedömnings- och försäljningskanaler.  
 Kontakta Pia Axelsson för mer information.


