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Välkomna
Temamöte varje fredag – idag Besöksnäringen ställer om

Dubbla syften

Sprida kunskap om vad som görs i länet

Få input till fortsatta arbetet

Christer Alzén, chef näringsliv och kompetensförsörjning 

Region Västmanland



Hur påverkas näringen och hur ser framtiden ut? 

Henrik Wester, Västmanland Turism

En nationell och internationell utblick
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En nationell och internationell utblick
Hur påverkas näringen och hur ser framtiden ut? 

Den näring som påverkades först i stor omfattning. 

9 000 företag kan försvinna.

- 36 miljarder t o m midsommar.



En nationell och internationell utblick
Hur påverkas näringen och hur ser framtiden ut? 

Mars-april 2020: ca 600 personer varslade i länet, >50% 
från besöksnäringen. 

To m 3 maj 2020: >6 700 personer har beviljats stöd för 
korttidsarbete, ca 2 000 från besöksnäringen.



Exempel på hur mötesindustrin ställer om
Aros Congress Center, Hotel Plaza, Hotel Esplanade, B26-coworking

29 uppsagda, 47 permitterade, Stängt 1 hotell, minimerat verksamheterna, tillräckligt?

Nya mötesformer

Investerar i utrustning och kompetens för digitala möten. (Redan 21 genomförda möten)

3 studios för olika digitala möten

Rekryterat marknadsansvarig och förstärker sälj

Ställer om till produktion av matlådor, take-away, drive-thru

Det personliga mötet fortsatt oslagbart men kompletteras med digitala

Tobias Hultberg, Aros Congress Center Holding AB



Exempel på hur turismföretag ställer om
Sala silvergruva AB

Permitterat 60 % av personalen

Skapar "ready for business”

Varumärkesbyggande istället för marknadsföring

Generösa med digitalt material

Swishdonationer

Jennie Hesslöw, Sala silvergruva



De främjande aktörerna ställer om
Hur marknadsför man en destination när ingen får resa?

Västeråsarna och västmanlänningarna är de som måste 
stötta vår besöksnäring nu #Västeråshjälte lyfter stolta 
invånare

Hemester väntar i sommar. Men hur blir det med 
Svemester?

Västerås Convention Bureau arbetar med att bidra till 
branschens återhämtning

Hur ser förutsättningarna ut när allt detta är över? På vilket 
sätt behöver vi som destinationsorganisation arbeta 
annorlunda?

Sofie Lidholm, Visit Västerås



En förändrad marknad och efterfrågan
Kunden efter Corona

Den splittrade resenären

Det är helt ute att var inne

Förändringar blir bestående, när- och härmarknad

Hygien blir en hygienfaktor

Virtuella och kontaktlösa lösningar

Åsa Stanaway, Västmanland Turism



Vägen framåt –Utbildning för besöksnäringen
Samverkan från kris till utveckling

Syfte: förbereda för bättre tider

Omfattning: Åtta veckor

Utformning: Webbinarier, personlig handledning, eget 
arbete

Innehåll: Hållbarhet, tillgänglighet, omställning... 

Företagsstöd 35 000 kr

www.vastmanland.se/vastmanland-
turism/kunskapsbank/vagen_framat/

http://www.vastmanland.se/vastmanland-turism/kunskapsbank/vagen_framat/


Kampanjer mot en ny målgrupp

Drömmafasen

Hemester på FB

Tematips

www.vastmanland.se/hemester/

https://www.facebook.com/vastmanlandtheessenceofsweden/

Pia Axelsson, Västmanland Turism

http://www.vastmanland.se/hemester/
https://www.facebook.com/vastmanlandtheessenceofsweden/


Individnivå - Kvinnor och män som varslas eller 
permitteras inom besöksnäringen till följd av 
covid-19 ska få kompetensutveckling för att stärka 
sin ställning på arbetsmarknaden.

Organisationsnivå - Främja förmåga till strategisk 
kompetensförsörjning inom besöksnäringen för 
att branschen ska kunna stå väl rustad för att ta 
emot ny arbetskraft och kompetensutveckla 
befintlig personal.

Strukturnivå - Stärka strategisk samverkan mellan 
företag inom besöksnäringen och de system som 
stöttar individens kompetensutveckling och 
livslånga lärande.

• Sökt projekt: Kompetensinsatser Besöksnäring

• Region Västmanland projektägare i samverkan 
med Handelskammaren Mälardalen, Region 
Örebro och Region Östergötland

• Om projektet beviljas är det start redan:

1 Juli 2020 t.o.m. 31 dec 2022

Beslut tas under V. 22

Kompetensförsörjning för 
besöksnäringen genom 
Svenska ESF-rådet

Anna Wahlgren/Charlotta Larspers, Region Västmanland



Synpunkter och idéer för det fortsatta arbetet


