
TURISTRÅDET VÄSTSVERIGE

gunilla.davidsson@vastsverige.com

KULTURTURISM



TURISTRÅDET
30 anställda

Ägs av Västra Götalandsregionen

Verksamma i hela Västsverige

Utveckling och marknadsföring 

Samverkansplattform 

Hållbarhetsfokus



TRÄDGÅRD

▬ Urval enligt SV-NO-VÄ

▬ Foto och text

▬ Medverkan Trädgårdsportal på www.vastsverige.com

▬ Reserutt med illustrerad karta och artikel (utsnitt till höger)

▬ Press/influencerbesök

Ett nära samarbete med föreningen Svenska Trädgårdar i 

Väst och www.tradgardsresan.se Ett regionalt projekt med 

målsättning att bli motsvarigheten till The Yellow Bok och 

trädgårdsturismen i UK. 

http://www.vastsverige.com/
http://www.tradgardsresan.se/


DESIGN
Designprogrammet är en del av regeringens 

exportstrategi att utveckla design som reseanledning och 

stärka Sveriges position som designnation. Arbetet leds av 

Visit Sweden och Boråsregionen baserat på sitt textila 

kulturarv och Porslinsstaden Lidköping är utvalda 

destination av regionen.

Stor regional satsning, ett omställningsprojekt för Västsveriges 

styrkeområde textil produktion där destinationsutveckling ingår för 

att utveckla nya produkter och tjänster tex:

• guidad tur bland vintagebutiker

• workshops: uppdatera din tröja, restyla som en fashionista

• lånegarderob för turister med kläder från modeföretagen i VGR.



KULTURTURISM -

KOMMUNIKATION

Höst 2020

▬ Portalsida kulturupplevelser. Enskilda destinationer, 

besöksmål inom kulturturism lyfts enskilt och/eller 

tematiskt tillsammans med andra liknande i regionen på 

webben och i sociala medier tex

Glasets Hus i Limmared i artikel på vastsverige.com

Topp 12 museer i Västsverige

▬ Hemester Borås – världsledande destination inom 

gatukonst start 12 oktober



KULTUR
Fler satsningar

▬ Kulturevenemang

▬ Göteborgs Filmfestival

▬ Kulturhöst i Västsverige 2021

▬ Kaféstaden Alingsås

▬ Kultur på Tjörn



Sverige – Norden - Världen

• Inget märkningssystem

• Tydliggör Turistrådets 

insatser baserat på verksamhetens 

mognadsgrad

• Kostnadsfri, insatsen är vilja, tid

och engagemang

• Varje nivå tydliggör 

förutsättningar kopplat till förmåner



1.1 – 1.2

1.1 – 1.6

1.1 – 1.3

INSATSER



FÖRMÅNER

2.1

2.1 – 2.3

2.1 – 2.8



HÅLLBARHETSKLIVET



VÄSTSVERIGE HAR 
EN STARK POSITION

I en internationell jämförelse är 

Västsverige högt ansett inom 

hållbar turism. 

Vi skall dra nytta av denna 

starka position när vi utvecklar 

och marknadsför destinationen.

Västsveriges besöksnäring skall 

vara ett föredöme i 

omställningen till ett hållbart 

samhälle.



FYRA GRUNDLÄGGANDE 
PRINCIPER FÖR EN HÅLLBAR 
BESÖKSNÄRING



SÅ LITE ONÖDIG MILJÖPÅVERKAN 
SOM MÖJLIGT



SÅ LITE ONÖDIG MILJÖPÅVERKAN SOM 

MÖJLIGT

▬ Transporter till och från destinationen och konsumtion på 

plats leder till CO2-utsläpp

▬ Turism innebär många gånger ett slitage på destinationen

▬ Turism har alltid en miljöpåverkan, men hur stor den är 

varierar kraftigt



SÅ LITE ONÖDIG MILJÖPÅVERKAN SOM 

MÖJLIGT 

skall uppnås genom att prioritera 

▬ hemmamarknaden och närmarknader

▬ hållbara transporter

▬ att få besökare att stanna längre

▬ hållbara turistföretag

▬ hållbara aktiviteter

▬ att göra det lätt för våra besökare att göra rätt



WELCOME TO
THE EXPERIENCE

OF XXXXXXX XXXX
X-XX MONTH 2019

BRA FÖR BÅDE BOENDE 
OCH BESÖKARE



BRA FÖR BÅDE BOENDE OCH BESÖKARE

▬ Besöksnäringen är viktig för att ett område skall vara 

attraktivt genom att den skapar sysselsättning och 

förutsättningar för ett bra utbud av restauranger, affärer 

m.m.

▬ En förutsättning för en hållbar besöksnäring är att den 

bidrar till lokalsamhället och därmed uppfattas som positiv 

av de boende



EN BESÖKSNÄRING SOM ÄR BRA FÖR 

BÅDE BOENDE OCH BESÖKARE

skall uppnås genom

▬ ökad förståelse för sambandet mellan turism och en 

attraktiv plats

▬ prioritering av insatser som leder till att så stor del som 

möjligt av de intäkter som genereras stannar lokalt

▬ prioritering av målgrupper som bidrar positivt till platsen



FLER BESÖKARE NÄR OCH 
DÄR DET INTE ÄR FULLT



FLER BESÖKARE NÄR OCH DÄR DET 

INTE ÄR FULLT

▬ Beläggningsgraden på boendeanläggningarna visar att det 

finns möjlighet att ta emot fler gäster på de flesta platser 

under större delen av året

▬ De allra flesta platser i Västsverige upplever aldrig 

överturism

▬ Vissa platser kan inte ta emot fler besökare under vissa 

tidsperioder utan att det får negativa effekter på 

besökarens upplevelse och skadar natur- och kulturvärden



FLER BESÖKARE NÄR OCH DÄR DET 

INTE ÄR FULLT

skall uppnås genom

▬ utvecklings- och marknadsföringsinsatser som skapar ökad 

beläggning vid önskade tidpunkter och på önskade platser

▬ förberedande åtgärder för att hantera risk för överturism,   

t ex. förbättrad infrastruktur och tidsbokningssystem



FLER HELTIDSJOBB OCH MER 
ROBUSTA VERKSAMHETER



FLER HELTIDSJOBB OCH MER ROBUSTA 

VERKSAMHETER

▬ En av besöksnäringens viktigaste funktioner är att vara en 

jobbmotor

▬ På vissa platser är besöksnäringen helt avgörande för 

sysselsättningen och ekonomin

▬ Besöksnäringen är viktig för integrationen och som 

inkörsport på arbetsmarknaden för många unga

▬ På många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt 

att erbjuda heltidsanställningar

▬ Anställningsvillkor och arbetets förutsättningar gör ibland 

att branschen har svårt att attrahera och behålla personal



FLER HELTIDSJOBB OCH MER ROBUSTA 

VERKSAMHETER

skall uppnås genom

▬ insatser som skapar efterfrågan när och där det inte är fullt

▬ insatser för att göra besöksnäringsverksamheter mer 

robusta

▬ ökad samverkan för att skapa fler heltidstjänster

▬ att skapa attraktiva arbetsplatser med goda villkor



VAD INNEBÄR DET FÖR EN VERKSAMHET ATT 

ANSLUTA SIG TILL HÅLLBARHETSKLIVET?

▬ Verksamheten förbinder sig att beakta de fyra grund-

principerna för en hållbar besöksnäring i sina kommande 

utvecklings- och marknadsföringssatsningar

▬ Verksamheten beskriver sitt hållbarhetsarbete på den egna 

hemsidan

▬ Verksamheten delar med sig av initiativ som tas inom 

hållbar besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets 

hemsida

▬ Hållbarhetsklivet innebär inga ekonomiska åtaganden för 

verksamheten, utan är ett ställningstagande för en hållbar 

besöksnäring



DE FYRA GRUNDLÄGGANDE PRINCIPERNA:

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

2. Bra för både boende och besökare

3. Fler besökare när och där det inte är fullt

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter



TACK!
gunilla.davidsson@vastsverige.com


