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År 2014 inleddes ett utvecklingsarbete kring industrisam- 
hällets kulturarv i Västra Götaland. Västarvet (Västra Göta- 
landsregionens förvaltning för natur- och kulturarv) fick i 
uppdrag att leda arbetet. Under de senaste åren har Väst- 
arvet tillsammans med andra aktörer byggt upp en lång-
siktig samverkansplattform som heter Prisma Västra Göta-
land. I Prisma samverkar nationella, regionala, kommunala 
och ideella kulturarvsaktörer för att lyfta fram industri-
samhällets kulturarv.

Inom ramen av utvecklingsarbetet har en digital plattform 
skapats – www.prismavg.se. Där samlar vi berättelser om 
industrisamhället och information om platser och besöks- 
mål. Ett av målen för Prisma är att stärka den industrihis-
toriska besöksnäringen. Detta arbete sker inom ramen för 
Interreg-projektet CHRISTA 2016-2020. De första två åren 
av CHRISTA har fokuserat på erfarenhetsutbyte med de 
andra parterna som ingår i projektet samt att ta fram en 
plan för de kommande två årens arbete. Denna handlings-
plan har antagits av parterna i Prisma Västra Götaland. 



Kulturarvet  
i besöksnäringen

Besöksnäringen är en ökande bransch i Sverige och intresset för kulturtu-
rism, historia och kulturarv ökar. Nyligen gjorde Tillväxtverket en under- 
sökning av vad utländska turister och affärsresenärer gör i Sverige. Under- 
sökningen visade att besökarna ofta och gärna besöker kulturmiljöer och 
går på museer. Detsamma visar den undersökning Visit Sweden genom- 
fört. Under 2011 besökte 16,7 miljoner utländska turister Sverige och 20 % 
av dem besökte minst ett museum, och 7 % antas haft ett museum som 
primär reseanledning till Sverige. Det innebär att 3,3 miljoner (av totalt 18 
miljoner) museibesök gjordes av utländska turister. Regelbundna under-
sökningar av Riksförbundet Sveriges museer visar att det årligen sker om-
kring 27 miljoner museibesök i landet, vilket gör det till en angelägen sektor 
för både turism och näringsverksamhet. Inför Europaåret för kulturarv 2018 
publicerade Eurobarometer en mätning som också visar på ett ökat intres-
se för kulturarvet – där 87 % av Sveriges befolkning anser att kulturarvet är 
viktigt och har stor betydelse för dem personligen.

I Västsverige är kultur (och därmed kulturarv) ett av de tre prioriterade 
områdena för besöksnäringen (vid sidan av mat och naturturism). Kultur- 
arvsturismen domineras av många små aktörer varav en stor andel är drivna 
av föreningar. Detta gäller i synnerhet den industrihistoriska besöksnäring-
en där nästan alla besöksmål drivs av ideella föreningar. De har ofta unika 
miljöer och spännande berättelser men står ofta utanför den turistiska infra- 
strukturen och är i stort behov av kompetensutveckling samt samverkan 
för att bli en starkare aktör i besöksnäringen. Det sammanlagda besöksan-
talet till arbetslivsmuseer i Västra Götaland är över 500 000 besökare per 
år. Det är en inte obetydlig volym att bygga vidare på. 

I den statliga utredningen Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar 
turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95) uppmärksammas bland 
annat kulturturismen, och dess betydelse och utvecklingsmöjligheter 
betonas. Utredningen lyfter också fram småskaliga kulturmiljöer och ide-
ellt arbete. »Utredningen uppfattar att det finns ett stort behov av att 
synliggöra det ideella arbetet och sambandet mellan ideellt arbete och 
företagande«. 

De hävdar vidare att det kan vara »ett problem att när turismen växer och 
allt fler förväntas bidra inom turismutveckling, saknas kompetensen i den 
ideella sektorn om vad turism är, vilka insatser som krävs för att attrahera 
och ta emot besökare, men även att utveckla och sälja tjänster till svenska 
och internationella besökare. Det är alltså viktigt att det finns ett stöd till 
de småskaliga besöksmålen så de kan fylla sin viktiga roll i den turistiska 
infrastrukturen.« 

87 % av Sveriges befolk-
ning anser att kultur-
arvet är viktigt och har 
stor betydelse för dem 
personligen.

Kulturarvsturismen 
domineras av många små 
aktörer ofta med unika 
miljöer och spännande 
berättelser. Men de står 
inte sällan utanför den  
turistiska infrastrukturen 
och är i behov av kom-
petensutveckling och 
samverkan för att bli en 
starkare aktör i besöks- 
näringen.



Utredningen menar sammanfattningsvis att det finns »behov av kompe-
tensinsatser i den ideella sektorn, för att de ideella aktörerna ska kunna 
bidra till att den samlade attraktionskraften i en destination blir tillräckligt 
stark. Att stimulera ideellt arbete och bidra till både generationsväxling 
och ny kunskap hos ideellt aktiva kan visa sig vara viktiga bidrag för den 
långsiktiga utvecklingen av en hållbar turism och växande besöksnäring.«

Det nuvarande utvecklings- och marknadsföringsstödet till turismföretag 
i Västra Götaland fokuserar av naturliga skäl på de som nått en viss utveck-
lingsnivå och har produkter som är säljbara på olika marknader (Sverige 
– Norden – Världen). Bland de industrihistoriska besöksmålen finns sådana 
etablerade aktörer men merparten av de ideellt drivna besöksmålen står 
utanför den turistiska infrastrukturen. Kvaliteten på besöksmålet behöver 
dock inte ha med storlek eller driftsform att göra. Ett litet ideellt drivet 
besöksmål kan erbjuda en fantastisk upplevelse som kan attrahera även 
utländska besökare. 

Undersökningar som gjorts inom ramen för CHRISTA visar att det finns en 
industrihistorisk besöksnäring i Europa som sammantaget lockar stora vo-
lymer turister. Den indikerar också att industrihistoria troligen inte är en 
enskild reseanledning men att den i kombination med design och trans-
formation av industrimiljöer är betydande. 

Vårt förslag till strategi för de industrihistoriska besöksmålen i Västra Göta-
land är därför att i första hand utveckla samverkan med andra besöksmål 
i närområdet samt boende och restauranger för att bygga delregionala 
reseanledningar. Samtidigt finns det ett stort intresse för Sverige interna-
tionellt och en del av berättelsen om Sverige är berättelsen om hur vi gick 
från att vara ett av Europas fattigare länder i mitten av 1800-talet till ett av 
världens rikaste med ett unikt välfärdssystem. Den berättelsen handlar om 
industrialismen och den bör bättre tas tillvara i den bild av Västra Götaland 
som vi marknadsför internationellt. 

Behov av samverkan och utveckling
Vi ser ett behov av en regional stödfunktion som kan hjälpa de kulturarvs- 
aktörer (företrädelsevis ideellt drivna) som vill att komma in i besöksnäring- 
en. Eftersom det finns en etablerad samverkansplattform i Prisma Västra 
Götaland ser vi det som lämpligt att en av parterna i plattformen får detta 
uppdrag inom ramen för regionens kulturplan under perioden 2020-2023. 

Detta uppdrag syftar inte till att bygga upp ett parallellt stödsystem för 
besöksnäringen vid sidan av det nuvarande utan att öka kompetensen 
kring besöksnäring bland de ideella aktörerna för att möjliggöra att fler 
utvecklar semikommersiell verksamhet som kan ta del av de ordinarie 
stödformerna i besöksnäringen. Detta ligger väl i linje med den ökade 
samverkan mellan kulturarvssektorn och turismsektorn som håller på att 
byggas upp i regionen. 

Det finns en industri-
historisk besöksnäring i 
Europa som sammanta-
get lockar stora volymer 
turister. 

Förslag till strategi för  
de industrihistoriska 
besöksmålen

 » Utveckla samverkan  
med andra besöksmål i  
närområdet samt boende 
och restauranger för att 
bygga delregionala rese- 
anledningar.

 » Berättelsen om; hur vi 
gick från att vara ett av 
Europas fattigare länder  
i mitten av 1800-talet till  
ett av världens rikaste med 
ett unikt välfärdssystem 
har ett internationellt 
intresse som bör tas till- 
vara i den bild av Västra 
Götaland som vi mark-
nadsför internationellt. 



Paketering och digital förstärkning
Berättelser är ett immateriellt kulturarv som de senaste åren blivit allt vik-
tigare i besöksnäringen. Kulturarvssektorn har dessa berättelser men är 
sämre på att paketera dem för en marknad. En annan stark trend är att 
besökare vill uppleva den lokala kulturen och ta del av det som är unikt för 
destinationen. Därför har det blivit allt viktigare för besöksnäringen att 
stärka kopplingen till platsen och de lokala aktörerna. Här har de mindre 
platsanknutna besöksmålen en viktig roll att fylla för att stärka destina-
tionen. 

Digitaliseringen har snabbt förändrat logistiken för hela besöksnäringen. 
Att synas i digitala kanaler är avgörande för att attrahera besökare. De ide-
ellt drivna industrihistoriska besöksmålen behöver därför stärka sitt arbete 
och både bli mer aktiva och tillgängliga i digitala kanaler.

Det finns anledning att tro att fler kulturarvsplatser skulle kunna vara star-
kare aktörer inom turismen i regionen och vara reseanledningar för både 
svenska och utländska besökare. För att kunna få fram fler attraktiva plat-
ser behöver vi se hela skalan av besöksmål inte bara de etablerade. 



Följande insatser planeras under 2018-2020 för att stärka 
den industrihistoriska besöksnäringen i Västsverige. 

Utveckla Prisma Västra Götalands roll inom kulturturismen.
Vi vill utveckla samverkansplattformen Prisma Västra Götaland till att vara 
den plattform där de kulturhistoriska aktörerna samordnar sina insatser för 
att stärka de kulturhistoriska besöksmålen, främst de med industrihistorisk 
inriktning.

Strategisk nivå
Prisma VG får ett regionalt uppdrag att stödja småskaliga  
besöksmål. 
De besöksmål som inte når upp till kriterierna för Sverige, Norden, Världen 
saknar stödstruktur som hjälper dem att utvecklas och bli en del av besök-
snäringen. Vårt mål är att skapandet av en sådan stödfunktion blir en del i 
nästa regionala kulturplan. 

Politiskt klargjord rollfördelning kring uppdrag inom  
besöksnäringen. 
Kulturarvsaktörerna har en roll i utvecklingen av en stark kulturturism men 
frågorna hamnar ibland i ett vakuum mellan olika politikområden/sam-
hällssektorer. En rollfördelning mellan vad som är en uppgift för näringsliv 
respektive kulturarvssektorn i arbetet är önskvärt.

Förändrat arbetssätt
Gemensamt arbetssätt Kulturarv – besöksnäring.
Det behöver utarbetas ett gemensamt arbetssätt mellan kulturarvssek-
torn och besöksnäringen för att utveckla kapaciteten, undvika dubbelar-
bete och dra nytta av varje sektors kompetens. Hur kan kulturarvsaktörer-
nas kunskap i kulturhistoria vara en tillgång i besöksnäringen och hur kan 
besöksnäringens kunskap om hur man driver besöksnäring stödja varandra. 

Öka kunskapen kring förmedling/interpretation.
Vi behöver bli bättre på hur vi skapar starka upplevelser för besökare. Detta 
gör vi genom fortbildning och erfarenhetsutbyte. Under 2019 arrangerar vi 
bland annat en utbildning i interpretation genom Interpret Europe.

CHRISTA 2018-2020
Handlingsplan



Prismavg.se som gemensam kunskapskälla för kulturarv  
– besöksnäring.
Vi samlar berättelser i prismavg.se som bland annat kan användas för att 
driva besöksnäring. Berättelser i prismavg.se kan ge fördjupad information 
till dem som söker i turistiska kanaler som vastsverige.com. 

Öka kvalitén på de industrihistoriska besöksmålen genom kund-
inflytande.
Vi skall utveckla våra besöksmål genom att bättre nytta besökarnas syn-
punkter. Under 2018 görs detta i form av en känslokartläggning enligt 
CHARTS-metoden på de 13 prioriterade besöksmålen. Resultatet skall an-
vändas till kvalitetsutveckling inför 2019.

Ökat användande av sociala medier och digitala kanaler.
Vi behöver bli bättre på att använda och hantera digitala kanaler och so-
ciala medier i både marknadsföring och utveckling av besöksmålen. Under 
2018 gör vi en scanning av hur besöksmålen beskrivs och uppfattas i soci-
ala medier. Vår indikator är fler nöjda besökare så scanningen kommer att 
upprepas 2019 för att se om åtgärderna gett resultat. 

Pilotprojekt 
Utveckling av en Industrial Cultural Route i Västra Götaland
Ett första steg tas genom ett samverkansprojekt mellan Rydals museum, 
Textilmuseet och Glasets Hus i Limmared. 

Utveckling av mobilt gränssnitt och mobilguide i prismavg.se
Under 2017/18 har en betaversion av en mobilguide tagits fram inom ra-
men för CHRISTA. Denna utvecklar vi ytterligare och erbjuder den till fler 
besöksmål än de som ingår i testgruppen.
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STRATEGISK INSATS 
 

MÅL 1. Stärka Prisma Västra Götalands roll inom kulturturismen 
 
Vi vill utveckla samverkansplattformen Prisma Västra Götaland till att vara den 
plattform där de kulturhistoriska aktörerna samordnar sina insatser för att stärka 
de kulturhistoriska besöksmålen, främst de med industrihistorisk inriktning. 
 
1.1. Bakgrund och erfarenheter från CHRISTA-projektet 

Den kulturhistoriska kompetensen kring industrisamhällets kulturarv i Västra 
Götaland finns hos flera aktörer, både offentliga och privata. För att sätta all denna 
kompetens och samlade resurser i spel skapades samverkansplattformen Prisma 
Västra Götaland. Samverkan är långsiktig och strategisk och utgör en bra plattform 
för samordning med besöksnäringen. 
 
Erfarenheterna från CHRISTA-projektet och de övriga parterna visar att just en 
sådan plattform saknas i övriga regioner och är något som flera av de andra parterna 
har för avsikt att skapa.  
 
Utvärdering enligt RADAR och EFQM-modellen 
Insatsen bygger på en tydlig logik och analys av intressenternas behov inom 
kulturarv och industrihistoria. Den är av strategisk vikt för att kunna genomföra övriga 
insatser inom CHRISTA-projektet men ger också en plattform för fortsatt arbete med 
de nödvändiga processerna i gränslandet mellan kulturarv, industrihistoria och 
besöksnäring på ett strukturerat och välgrundat sätt. Insatsen stöder Västra 
Götalandsregionens strategiska fokus på kultur som är utpekat som ett prioriterat 
område.  
  

1.2. Aktivitet 
Under perioden 2018-2020 utvecklas Prisma VG-samverkan till att också hantera 
besöksnäringsutveckling kopplat till industrisamhällets kulturarv.  
 

1.3. Involverade parter  
Samverkansparterna I Prisma Västra Götaland; Västavet, Innovatum, Göteborgs 
Stads kulturförvaltning, De Kulturhistoriska museerna i Borås, Riksarkivet/Lands-
arkivet i Göteborg, Maritimt i Väst (MIV), Hembygd Väst (HV) samt Nätverket för 
Arbetslivsmuseer i Väst (NAV) 
Turistrådet Västsverige och Kommunala turismorganisationer  
 

1.4. Tidplan 
 

1.5. Kostnad 
Sker inom ramen för parternas ordinarie resurser.  
 

1.6. Finansiering 
  



STRATEGISK INSATS 
 

MÅL 2. Prisma VG får ett regionalt uppdrag att stödja småskaliga besöksmål 
 
De besöksmål som inte når upp till kriterierna för Sverige, Norden, Världen saknar 
stödstruktur som hjälper dem att utvecklas och bli en del av besöksnäringen. Vårt 
mål är att skapandet av en sådan stödfunktion blir en del i nästa regionala 
kulturplan.  
 
2.1  Bakgrund och erfarenheter från CHRISTA-projektet 

Under CHRISTA-projektet har det blivit tydligt att det arbetssätt som idag används 
inom besöksnäringen missgynnar mindre, ideella aktörer med svaga kopplingar till 
offentliga parter. Samtidigt pekas dessa ut som viktiga aktörer att ta tillvara i 
besöksnäringen eftersom de ofta har en stark lokal förankring och erbjuder genuina 
upplevelser. Vi har jämfört situationen med den i Venedig-regionen där man arbetar 
med lokala fiskare för att skapa en mer hållbar kulturturism i lagunen. Deras 
arbetssätt med tätt samarbete och långsiktigt förtroendebyggande är något vi gärna 
använder i Västra Götaland.   
 
Utvärdering enligt RADAR och EFQM-modellen.  
Insatsen är välgrundad och har en logik som bygger på relevanta intressenternas 
behov inom kultursektorn så som samordning, kompetensutveckling och 
kunskapsspridning. Dessutom ger insatsen aktörerna en väg in i det turistiska 
systemet. Insatsen stöds av Västra Götalandsregionens strategiska inriktning och 
stärks ytterligare när uppdraget skriv in i kulturplanen. De besöksmål som uppnår en 
högre kvalitet kan slussas över till Turistrådet Västsveriges system. Insatsen är 
ännu inte implementerad.  

2.2 Aktivitet  
Under framtagandet av Västra Götalands Regionala Kulturplan verkar parterna i 
Prisma VG för att en särskilt utpekad insats att stödja småskaliga besöksmål skrivs 
in i kulturplanen. 
 

2.3 Involverade parter 
Samverkansparterna I Prisma Västra Götaland; Västavet, Innovatum, Göteborgs 
Stads kulturförvaltning, De Kulturhistoriska museerna i Borås, Riksarkivet/Lands-
arkivet i Göteborg, Maritimt i Väst (MIV), Hembygd Väst (HV) samt Nätverket för 
Arbetslivsmuseer i Väst (NAV) 
Kulturnämnd, Regionutvecklingsnämnd, Koncernkontoret 
 

2.4 Tidplan 
Genomförs under processen att ta fram den nya kulturplanen hösten 2018/våren 
2019. 
 

2.5 Kostnad 
Arbetet med att få in skrivningen i planen kräver inga särskilda medel. Däremot 
behöver insatsen i planen kopplas till en årlig finansiering av det arbete som skall 
göras.  
 

2.6 Finansiering 
Kulturnämnd, Regionutvecklingsnämnd 

  



STRATEGISK INSATS 
 
MÅL 3 Politiskt klargjord rollfördelning kring uppdrag inom 
besöksnäringen  
 
Kulturarvsaktörerna har en roll i utvecklingen av en stark kulturturism men 
frågorna hamnar ibland i ett vakuum mellan olika politikområden/ 
samhällssektorer.  
En rollfördelning mellan vad som är en uppgift för näringsliv respektive 
kulturarvssektorn i arbetet är önskvärt.  

 

3.1  Bakgrund och erfarenheter från CHRISTA-projektet 
Insatsen ligger utanför Västarvets handlingsutrymme men är avgörande för det 
fortsatta arbetet. Vi kommer att påtala behovet till tjänstemän på Koncernkontoret. 
Frågan är lämplig att hantera i samband med framtagandet av en ny Kulturplan och 
Regional Utvecklingsstrategi samt när det politiska landskapet klarnat efter valet 
hösten 2018.  

Utvärdering enligt RADAR och EFQM-modellen. Insatsen bygger på intressenterna 
inom kulturturismens behov av en tydlig rollfördelning mellan de parter som 
utvecklar besöksnäringen i regionen, främst berörs Västarvet och Turistrådet av den 
förtydligade rollfördelningen. Det finns redan en strategisk inriktning i Västra 
Götalandsregionen men rollfördelningen är inte klargjord med avseende på 
kulturturism. Denna insatsen rättar till denna otydlighet vilket underlättar för framtida 
insatser både inom CHRISTA och för fortsatt utveckling inom regionen efter 
projektavslut. Insatsen är ännu inte implementerad.  
 

3.2 Aktivitet 
Tydlig rollfördelning mellan Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämnden 
avseende kulturturism.  
 

3.3 Involverade parter 
Västarvet, Turistrådet Västsverige, Koncernkontoret, Regionutvecklingsnämnd, 
Kulturnämnd 
 

3.4 Tidplan 
Genomförs under 2019 
 

3.5 Kostnad 
Ingen kostnad 
 

3.6 Finansiering 
Ingen finansiering 

  



FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT 
 
MÅL 4. Gemensamt arbetssätt Kulturarv – besöksnäring 
 
Det behöver utarbetas ett gemensamt arbetssätt mellan kulturarvssektorn och  
besöksnäringen för att utveckla kapaciteten, undvika dubbelarbete och dra nytta 
av varje sektors kompetens. Hur kan kulturarvsaktörernas kunskap i kulturhistoria 
vara en tillgång i besöksnäringen och hur kan besöksnäringens kunskap om hur 
man driver besöksnäring stödja varandra? 
 

4.1 Bakgrund och erfarenheter från CHRISTA-projektet 
Genom CHRISTA har vi inspirerats av Sibiu och hur de samverkar mellan sin 
Turismorganisation och kulturarvsorganisation i att stärka kulturturismen. 
Kulturarvsorganisationen ansvarar för kompetens om kulturarv och lokal kultur samt 
har goda nätverk lokalt. Turismorganisationen ansvarar för paketering och 
marknadsföring. Detta arbetssätt vill vi implementera i Västra Götaland. 
 
Utvärdering enligt RADAR och EFQM-modellen.  
Insatsen bygger på relevanta intressenters behov inom kulturarv och resten av 
besöksnäringen. Kulturarvs-aktörerna har ett behov av att nå ut till 
kulturintresserade besökare men har idag inget gemensamt arbetssätt som nyttjar 
kulturarvssektorns kunskap inom kulturhistoria i traditionell marknadsföring vare sig i 
de regionala kanalerna eller i besöksnäringens produkter och paketering. Insatsen 
adresserar detta problem och skapar ett arbetssätt som söker att integrera kulturarv 
tydligare i både produkter och marknadsföring. Insatsen har stöd i de regionala 
strategiska inriktningarna och stärks av de strategiska insatserna kring uppdrag och 
rollfördelning. Även om insatsen ligger utanför Västarvets ansvarsområde så ligger 
den inom ansvarsområdet för Västarvets huvudman och är central för att övriga 
insatser ska lyckas. Insatsen är ännu inte implementerad. 
 

4.2 Aktivitet 
 

4.3 Involverade parter  
Samverkansparterna i Prisma Västra Götaland; Västavet, Innovatum, Göteborgs 
Stads kulturförvaltning, De Kulturhistoriska museerna i Borås, 
Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg, Maritimt i Väst (MIV), Hembygd Väst (HV) samt 
Nätverket för Arbetslivsmuseer i Väst (NAV) 
 

4.4 Tidplan 
 

4.5 Kostnad 
 

4.6 Finansiering 
  



FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT 
 
MÅL 5. Öka kunskapen kring förmedling/interpretation 
 
Vi behöver bli bättre på hur vi skapar starka upplevelser för besökare. Detta gör vi 
genom fortbildning och erfarenhetsutbyte. Under 2019 arrangerar vi bland annat 
en utbildning i interpretation genom Interpret Europe. 
 

5.1 Bakgrund och erfarenheter från CHRISTA-projektet 
Utifrån erfarenheter i CHRISTA, efterfrågan bland stakeholders och behov från 
turismorganisationerna är det tydligt att insatser för att stärka förmedling/interpretation 
är viktiga. Presentationen på projektmötet i Sibiu av representant från Interpret 
Europe gav viktig inspiration kring hur vi kan gå vidare i Västra Götaland. Det har 
också i det regionala arbetet bland stakeholders blivit tydligt att en tydlig förmedling, 
både som idé och i verksamheten är mycket viktigt för att få en tydlig plats i det 
turistiska systemet och locka besökare. I den samverkan som finns i Västra Götaland 
har också blivit tydligt hur viktigt det är att förmedling/interpretation även är digital.  
Turismorganisationerna efterfrågar också förmedling som är anpassad till besökare 
och som kan bli en del av hela regionens utbud och attraktivitet. 
 
Utvärdering enligt RADAR och EFQM-modellen. 
Kultur är identifierat av bland andra VisitSweden som ett område som har stor vikt för 
besökare. Förutsättningarna för starka kulturupplevelser finns i Västra Götalands-
regionen och den mångfald av aktörer inom kulturarv och industrihistoria. Däremot 
når inte upplevelsen hela vägen fram till besökaren eftersom kunskapen kring 
förmedling/interpretation är låg hos aktörerna. Insatsen ökar kunskapen med hjälp av 
beprövade metoder och best practice från andra aktörer verksamma i CHRISTA-
projektet och har en tydlig logik som kopplar till den regionala ambitionen i Västra 
Götaland. Inspiration och best practice är hämtat i Sibiu kring hur de samverkar 
mellan sin Turismorganisation och kulturarvsorganisation i att stärka kulturturismen. 
Kulturarvsorganisationen ansvarar för kompetens om kulturarv och lokal kultur samt 
har goda nätverk lokalt. Turismorganisationen ansvarar för paketering och 
marknadsföring. Detta arbetssätt vill vi implementera i Västra Götaland. Insatsen 
stärks genom de strategiska insatserna, främst kopplat till samverkansplattformen 
Prisma VG och dess parter. Insatsen är ännu inte implementerad. 
 

5.2 Aktivitet 
Vi planerar att genomföra en kurs med Interpret Europe i Västra Götaland under 
2019, utifrån de kurser som denna organisation erbjuder. Målgruppen är stakeholders 
i CHRISTA/Prisma Västra Götaland 
 

5.3 Involverade parter  
Samverkansparterna i Prisma Västra Götaland ; Västavet, Innovatum, Göteborgs 
Stads kulturförvaltning, De Kulturhistoriska museerna i Borås, Riksarkivet/Lands-
arkivet i Göteborg, Maritimt i Väst (MIV), Hembygd Väst (HV) samt Nätverket för 
Arbetslivsmuseer i Väst (NAV) 
 

5.4 Tidplan  
Planering våren 2019 
Genomförande hösten 2019 
 

5.5 Kostnad 
60 000 kr 
 



5.6 Finansiering 
Finansiering sker inom ramen för Prismasamverkan och med stöd från Västra 
Götalandsregionens kulturnämnd. 

  



FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT 
 
Mål 6. Prismavg.se som gemensam kunskapskälla för kulturarv – 
besöksnäring 
 
Vi samlar berättelser i prismavg.se som bland annat kan användas för att driva 
besöksnäring. Berättelser i prismavg.se kan ge fördjupad information till dem som söker i 
turistiska kanaler som www.vastsverige.com. 
 

6.1 Bakgrund och erfarenheter från CHRISTA-projektet 
Utifrån erfarenheter i CHRISTA, efterfrågan bland stakeholders, Västra Götalands-
regionen och behov från turismorganisationerna är det tydligt att insatser behövs för 
att stärka digitalt berättande. 
 
Prisma Västra Götaland är en digital arena för vår regions fantastiska industriella 
kulturarv och oöverträffade samhällsutveckling från 1850 fram till idag. 
Prisma Västra Götaland berättar om de människor, platser och industrier som lagt 
grunden för vårt moderna samhälle. Här finns också tips om industrihistoriska 
besöksmål och evenemang för den som vill uppleva historiens vingslag med alla sina 
sinnen. 
 
Både webbplats och publiceringsverktyg 
På webbplatsen kan man navigera genom regionens industrihistoria på tre sätt: 
genom den interaktiva kartan, genom traditionell navigering eller genom 
fritextsökning. 
Prisma Västra Götaland är samtidigt ett verktyg för att dela med sig av eget material. 
Alla, från museer och intresseföreningar till kommuner och privatpersoner kan själva 
bidra med berättelser, filmer, bilder och tips på besöksmål. Allt material som läggs 
upp på Prisma är fritt att dela vidare och användas av andra. 
 
Berättelsen står i fokus 
Innehållet på Prisma Västra Götaland är kvalitativt, snarare än kvantitativt. 
Webbplatsen är inte i första hand ett arkiv, utan en plats för bilder och berättelser som 
kan levandegöra den dramatiska utveckling industrialismen har inneburit. 
Berättelserna omfattar inte bara industrihistoria, utan hela samhällsomvandlingen och 
människornas liv under perioden. Varje historisk pusselbit som tillfogas har stor 
betydelse för att förstå sammanhangen och se helheten. 
Dessa berättelser på prismavg.se kan sedan vara en resurs för att turistiskt lyfta 
enskilda besöksmål, rutter, vandringar och destinationer i Västra Götaland. Vi ser 
möjligheten att skapa en relation mellan prismavg.se, som står för innehåll, och 
www.vastsverige.com som står för marknadsföring och information till turister. 
 
Utvärdering enligt RADAR och EFQM-modellen. 
Det finns ett behov av berättelser, både för besökarna att uppleva och för aktörerna 
att använda för att stärka känslan för platsen och dess historiska sammanhang. 
Insatsen syftar till att skapa en process som både samlar in och där besöksnäringens 
aktörer kan hämta upp kunskap. Detta stöder de strategiska insatserna där Prisma 
VG är den tydliga röda tråden. Insatsen ger också stöd till övriga insatser som Västra 
Götaland gör inom CHRISTA-projektet samt fördjupad information till de som söker i 
Västarvets partners kanaler, till exempel vastsvarige.com. Insatsen är ännu inte 
implementerad. 
 

http://www.vastsverige.com/
http://www.vastsverige.com/


6.2 Aktivitet 
Öka användandet av prismavg.se genom kurser, workshops och andra spridnings-
aktiviteter. 
Öka kompetensen hos stakeholders och användare av prismvg.se om digitalt 
berättande. 
Skapa kopplingar mellan prismavg.se och www.vastsverige.com 
 

6.3 Involverade parter  
Samverkansparterna i Prisma Västra Götaland; Västavet, Innovatum, Göteborgs 
Stads kulturförvaltning, De Kulturhistoriska museerna i Borås, Riksarkivet/Lands-
arkivet i Göteborg, Maritimt i Väst (MIV), Hembygd Väst (HV) samt Nätverket för 
Arbetslivsmuseer i Väst (NAV) 
 

6.4 Tidplan 
Kurser, worskops och andra spridningsaktiviteter kontinuerligt under 2018 och 2019. 
Fortbildning kring digitalt berättande, 3 workshops under 2018 och 2019. 
 

6.5 Kostnad 
80 000 kr 
 

6.6 Finansiering 
Finansieras genom parternas ordinarie budget samt Prisma VG samverkan. 

  

http://www.vastsverige.com/


FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT 
 
Mål 7. Öka kvalitén på de industrihistoriska besöksmålen genom 
kundinflytande 
 
Vi skall utveckla våra besöksmål genom att bättre nytta besökarnas synpunkter. Under 2018 
görs detta i form av en känslokartläggning enligt CHARTS-metoden på de 13 prioriterade 
besöksmålen. Resultatet skall användas till kvalitetsutveckling inför 2019. 

7.1 Bakgrund och erfarenheter från CHRISTA-projektet 
Idag sker utvärdering och kundmätningar i väldigt liten utsträckning på de 
industrihistoriska besöksmålen i Västra Götaland. Vi har tagit del av våra 
samverkansparters erfarenheter av detta och fastnat för att gå vidare med den modell 
för känslokartläggning som togs fram inom ramen för CHARTS-projektet. Metoden 
måste anpassas och förenklas för att fungera på ideellt drivna besöksmål med 
begränsade resurser. Vi kommer därför att börja med en test på några av besöksmålen 
2018.  
 
Utvärdering enligt RADAR och EFQM-modellen. 
Ett av de viktigaste behoven är att öka kvaliteten på de industrihistoriska besöksmålen. 
Detta ska göras genom att involvera kunden genom ökat inflytande och tydligare fånga 
upp dessa intressenters behov kopplat till industrihistoriska besöksmål. En tydligare 
behovsanalys kommer att ge insikter kring vilka kvalitetsaspekter som behöver 
förbättras för att kunna få bättre resultat och recensioner. CHARTS-metoden används 
för att göra en känslokartläggning, en tydlig logik som ligger i linje med de strategiska 
insatserna och Västra Götalands strategiska inriktning. Resultaten av kartläggningen 
ska sedan ligga till grund för den kvalitetssatsning som görs 2019. 
 

7.2 Aktivitet 
Under 2018/2019 skall de 13 prioriterade besöksmålen genomföra en 
känslokartläggning enligt CHARTS-metoden. Vi kommer att använda en förenklad 
enkät som skall hjälpa besöksmålen att förbättra sin verksamhet.  
 

7.3 Involverade parter 
Samverkansparterna i Prisma Västra Götaland ; Västavet, Innovatum, Göteborgs 
Stads kulturförvaltning, De Kulturhistoriska museerna i Borås, Riksarkivet/Landsarkivet 
i Göteborg, Maritimt i Väst (MIV), Hembygd Väst (HV) samt Nätverket för 
Arbetslivsmuseer i Väst (NAV). 
De 13 prioriterade besöksmålen i CHRISTA.  
 

7.4 Tidplan 
Genomförs av några besöksmål 2018 och alla besöksmål 2019 
 

7.5 Kostnad 
Genomförs genom parternas ordinarie budget och med befintliga resurser.  
 

7.6 Finansiering 
Ingen extern finansiering 
  



FÖRÄNDRAT ARBETSSÄTT 
 
MÅL 8. Ökat användande av sociala medier och digitala kanaler 
 
Vi behöver bli bättre på att använda och hantera digitala kanaler och sociala medier i både 
marknadsföring och utveckling av besöksmålen. Under 2018 gör vi en scanning av hur 
besöksmålen beskrivs och uppfattas i sociala medier. Vår indikator är fler nöjda besökare så 
scanningen kommer att upprepas 2019 för att se om åtgärderna gett resultat. 
 

8.1 Bakgrund och erfarenheter från CHRISTA-projektet 
En gemensam erfarenhet bland parterna i CHRISTA är att sociala medier och digitala 
kanaler är avgörande för att nå kunder. Tekniken och tillgängligheten gör att även små 
besöksmål med begränsade resurser kan få stort genomslag genom tydlig och 
strukturerad kommunikation. Samtidigt har erfarenheten visat att de ideellt drivna 
industrihistoriska besöksmålen i VG har väldigt varierad närvaro i digitala kanaler och 
sociala medier. Kunskapen om kanalerna och förståelsen av betydelsen av att verka i 
dem är också mycket varierande. Vi kommer därför inledningsvis att fokusera på de 13 
prioriterade besöksmålen i CHRISTA. 
 
Utvärdering enligt RADAR och EFQM-modellen. 
För att synliggöra kulturarv och industrihistoria behöver aktörerna bli bättre på att nyttja 
sociala medier och digitala kanaler, ett område som är kraftigt underutnyttjat idag. 
Sociala medier kan användas som en hävstång för att stärka övriga insatsområden, 
både som marknadsföring och för produktutveckling. Detta är en tydlig logik som inte 
bara stöttar de övriga insatsområdena utan också ligger i linje med strategiskt fokus för 
hela Västra Götalandsregionen med ökad digitalisering och tillgänglighet. Insatsen 
baseras på intressenternas behov, både på aktörssidan och på besöksarsidan där 
besökarna i allt högre grad söker information digitalt och där aktörerna har svårt att ha 
den tillgänglighet som krävs för att bli funna. Insatsen är ännu inte implementerad 
 

8.2 Aktivitet 
Vi går igenom kommentarer på sociala medier (Facebook, TripAdvisor, mm) för de 13 
prioriterade besöksmålen och gör en analys av svaren. Resultatet återkopplas till 
besöksmålen tillsammans med förslag på förbättringar/utvecklingsinsatser för att få 
mer nöjda kunder.  
 

8.3 Involverade parter 
Samverkansparterna i Prisma Västra Götaland ; Västavet, Innovatum, Göteborgs 
Stads kulturförvaltning, De Kulturhistoriska museerna i Borås, Riksarkivet/Landsarkivet 
i Göteborg, Maritimt i Väst (MIV), Hembygd Väst (HV) samt Nätverket för 
Arbetslivsmuseer i Väst (NAV).  
De 13 prioriterade besöksmålen i CHRISTA 
 

8.4 Tidplan 
Genomförs sommaren 2018 och sommaren 2019.  
 

8.5 Kostnad 
Genomförs inom ramen för parternas ordinarie budget och med hjälp av studenter från 
besöksmålsutbildning 
 

8.6 Finansiering 
Ingen extern finansiering 
 



PILOTPROJEKT 

MÅL 9. Utveckling av en Industrial Cultural Route i Västra Götaland 
 
Ett första steg tas genom ett samverkansprojekt mellan Rydals museum, Textilmuseet och 
Glasets Hus i Limmared. 
 

9.1 Bakgrund och erfarenheter från CHRISTA-projektet 
Sverige är inte del av så många Cultural Routes. Västsverige ingår inte i någon. Vi ser 
behovet av att samordna och paketera de många små industrihistoriska besöksmålen 
till en gemensam reseanledning. Vår förhoppning är att en Industrial Cultural Route 
skulle kunna vara ett sådant sammanhang. I ett första steg skulle den börja byggas i 
Västra Götaland men den kan i ett senare skede utvidgas till att innefatta även andra 
län i Sverige eller Norden. Vi hade innan CHRISTA-projektet inleddes begränsad 
kunskap om CR och det europeiska samarbetet kring dessa.  
 

9.2 Aktivitet 
Vi vill ta de första stegen mot en Industrial Cultural Route i Västra Götaland. De tre 
starkaste besöksmålen Rydals museum, Textilmuseet och Glasets Hus i Limmared vill 
börja arbetet genom att stärka sin samverkan och bygga en gemensam destination.  
 

9.3 Involverade parter 
Västarvet, Textilmuseet i Borås, Rydals museum, Glasets Hus i Limmared, Borås stad, 
Marks kommun, Tranemo kommun, Turistrådet Västsverige.  
 

9.4 Tidplan 
Ansökan om projektmedel 2018. Projektstart 2019.  
 

9.5 Kostnad 
1 600 000 kr 
 

9.6 Finansiering 
Pilot action CHRISTA + Ansökan Kulturnämnden VGR från de tre besöksmålen. 

  



PILOTPROJEKT 

 
MÅL 10. Utveckling av mobilt gränssnitt och mobilguide i 
prismavg.se 
 
Under 2017/18 har en betaversion av en mobilguide tagits fram inom ramen för CHRISTA. 
Denna utvecklare vi ytterligare och erbjuder den till fler besöksmål än de som ingår i 
testgruppen. 
 

10.1 Bakgrund och erfarenheter från CHRISTA-projektet  
Det blev i CHRISTA-projektet tydligt hur många små besöksmål behöver stärka sin 
digitala närvaro och lösningen för detta i Västra Götaland har varit prismvg.se. Det 
finns även behov att ha digital information kopplats till enskilda besöksmålen, inte 
bara på webben. Detta handlar om att många små besöksmål har begränsade 
öppettider och guidemöjligheter och att många besökare då på egen hand behöver 
kunna upptäcka platsen. Detta är en form av förmedling som med fördel kan vara 
digital och därmed tillgänglig för många besökare, oavsett öppettider. Detta har lett 
fram till att vi testat att skapa ett mobilt gränssnitt inom ramen för prismavg.se som vi 
utvecklat på 5 testplatser. Detta har fungerat tekniskt och innehållsmässigt och kan 
nu börjar spridas till fler användare/besöksmål. Detta är en stor möjlighet för mindre 
besöksmål att skapa mobila digital information till besökare utan stora kostnader i 
form av webbutvecklare eller appar. Det kräver endast en anpassning av material på 
prismavg.se så att det fungerar mobilt. 
 

10.2 Aktivitet 
Utbildningar i digitalt berättande för mobilguider. 
Teknisk utveckling från test till storskalig lösning.  
Spridning till stakeholders och andra intressenter 
 

10.3 Involverade parter  
Samverkansparterna i Prisma Västra Götaland ; Västavet, Innovatum, Göteborgs 
Stads kulturförvaltning, De Kulturhistoriska museerna i Borås, Riksarkivet/Lands-
arkivet i Göteborg, Maritimt i Väst (MIV), Hembygd Väst (HV) samt Nätverket för 
Arbetslivsmuseer i Väst (NAV).  
De 5 testade besöksmålen i CHRISTA 
 

10.4 Tidplan 
Teknisk utveckling hösten 2018.  
Lansering till stakholders hösten 2018/vården 2019 
 

10.5 Kostnad 
100 000 kr 
 

10.6 Finansiering  
Finansieras inom ramen för Prisma VG samverkan och med stöd från Västra 
Götalandsregionen 
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Heritage of industrial  
society and sustainable 
tourism

In 2014 was the start of a development initiative concer-
ning the heritage of industrial society in Västra Götaland 
region. Västarvet (the nature and cultural heritage admi-
nistration for the Västra Götaland region) was appointed 
to lead the initiative. The past couple of years Västarvet 
together with other stakeholders have built a long-term 
collaboration platform called Prisma Västra Götaland. In 
Prisma national, regional, municipal and volunteer cultu-
ral stakeholders collaborate to highlight the heritage of 
industrial society.

Prisma has a webpage www.prismavg.se where stories 
from industrial society are collected along with informa-
tion about places, sites and attractions. This initiative is a 
part of the Intereg project CHRISTA 2016-2020. The first 
two years of CHRISTA the focus has been on exchanging 
experience and best practice with the other parties invol-
ved in the project and developing a plan for the coming 
two years of work. This action plan has been adopted and 
accepted by the stakeholder partners in Prisma Västra Gö-
taland.



Cultural heritage 
tourism today

The tourism industry in Sweden is growing, and so is the interest in cultural 
tourism, history and cultural heritage. Recently the Swedish Agency for 
Economic and Regional Growth published a study of what international 
tourist and business travelers spend their time doing in Sweden. The study 
showed that visitors often go to environments with cultural values and visit 
museums. VisitSweden comes to the same conclusion in their analysis. In 
2011 16,7 million tourists from abroad visited Sweden and 20 percent of 
them listed visiting a museum and 7 percent can be said to have »visiting a 
museum« as their primary reason to go. 3,3 million out of 18 million muse-
um visit was by international tourists.

Culture tourism is one of three prioritized areas of tourism development 
in West Sweden (along with culinary and nature tourism). Cultural heri-
tage tourism is dominated by many small actors with a significant portion 
of them being co-operative societies or non-profit organisations. This is 
especially true for cultural heritage sites. These attractions often have uni-
que settings and intriguing stories to tell but are usually on the outside of 
the tourism soft infrastructure and the need for developing competencies 
is great if cultural heritage sites are to become stronger actors within the 
tourism industry.

The official report for the Swedish government Ett land att besöka - En 
samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95) 
puts the spotlight on culture tourism among other things, and it's impor-
tance and room for improvement are emphasised. The report also raises 
the issues facing cultural environments and volunteer work. »The report 
recognises the great need to highlight the volunteer work being done and 
the connection between volunteer work and business.« The report goes 
further and states that »there is a problem when tourism grows, and more 
and more people are expected to contribute to tourism development and 
that problem is a lack of competence in the volunteer sector about what 
tourism is and what actions are needed to attract and attend to visitors, 
but also to develop and sell services to Swedish and international tourists.« 
»It is therefore important that there is support for the small-scale sites so 
that they can fill their important role in the tourism soft infrastructure.« 
The report summarises that there is »need for actions that address the 
need for competence of small-scale sites for the volunteer organisations 
to be able to add to the collective attraction of a destination. To stimulate 
volunteer work and contribute to generation renewal and promoting new 
knowledge for volunteers could be shown to be important contributions 



to the long-term development of sustainable tourism and growing tourism 
industry.«  

The current destination management organisation for the Västra Götaland 
region focuses on the tourism entities that have achieved a certain level 
och quality and success and that have products and services that are mar-
ketable on different markets (Sweden, Nordic, World). Among the sites 
that showcase cultural heritage, there are a few such entities, and most 
of the sites are run by volunteers outside the soft infrastructure of the 
tourism system. Quality is not dependent on the way a site is run or its size. 
A small site may offer a fantastic experience that also attracts international 
tourism.

We see the need for a regional support function that can act to assist tho-
se who wish to be a part of the tourism soft infrastructure. Since there is 
already an established platform for cooperation för sites and entities in 
the Västra Götaland region in the form of the Prisma platform, we find it 
reasonable for one of the parties involved in the platform to be assigned 
this task for the period 2020-2023. This task is not intended to build com-
peting soft infrastructure but rather to increase tourism competence for 
volunteer entities and to give the opportunity for more entities to develop 
into semi-commercial territory and thus will have access to the soft infra-
structure already in place. This is along the lines of increased cooperation 
between the regional soft infrastructure of tourism and culture. 

Stories are an intangible cultural heritage that has become increasingly 
important for the tourism industry. The cultural heritage sector possesses 
these stories but is not well equipped to package them for the tourism 
market. 

Another strong trend is that visitors want to experience and take part in 
what is considered unique for the destination. Strong ties to a sense of 
place and local entities are therefore increasingly important. The sites with 
less sense of place have an important role to fill in order to strengthen the 
destination.

Digitalisation rapidly changes the logistics of the entire tourism industry. 
Presence in digital channels is essential in order to attract visitors. The sites 
managed by volunteers have to step up their work in order to be digitally 
present in these channels.

There is reason to believe that more cultural heritage sites could be strong-
er points of attraction for tourism in the region and be reasons to go for 
both Swedish and foreign visitors. To develop more points of attraction, 
we need to look at the whole scale of sites, not just established non-vol-
unteer entities.



Action plan  

The following actions are planned for 2018-2020 to strengthen cultural 
heritage tourism industry in Västra Götaland region.

The role of Prisma in cultural tourism in 
the Västra Götaland region.
We want to develop the cooperation platform Prisma Västra Götaland 
to be the platform where cultural heritage stakeholders coordinate their 
efforts to strengthen cultural heritage sites. (primarily sites focused on 
industrial heritage)

Strategic level 
Prisma VG is assigned the regional task to support  
small-scale sites. 
The sites that do not fit the Sweden, Nordic, World criteria are left outside 
the soft infrastructure which would help them grow and become a part 
of the tourism industry. Our goal is that the creation of such a support 
structure will be a part of the next regional Kulturplan.

Political clarification on roles and task assignment within the 
regional tourism industry.
Cultural heritage stakeholders have a role to play in the development of 
healthy and robust culture tourism, but the issues often end up in a vacuum 
between different political areas and administrative sectors. Clarification 
of roles between industry and cultural heritage sector would be desirable.

Improved deployed approaches
Common approach cultural heritage – tourism industry
A common approach needs to be agreed between cultural heritage sector 
and the tourism industry to develop capacity, avoid doing the same work 
twice and use the competence of each sector. How can cultural heritage 
stakeholders' knowledge of cultural heritage be used as an intangible asset 
for the industry and how can the industry's knowledge on how to success-
fully run a tourism attraction support each other?

Increase knowledge about interpretation.
We need to improve the way we create great experiences for visitors. This 
is done through educational courses and the exchange of best practice 
approaches. In 2019 we will arrange a course in interpretation through 
Interpret Europe.
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