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VI
KULTURARV
Varför
KULTURARV?
I Västerviks kommun finns många värdefulla och betydelse
fulla kulturhistoriska besöksmål. De drivs ofta av ideella
krafter. Kulturarvsaktörerna har ett starkt engagemang
för bygden och vårt kulturarv. De är kulturbärare och
deras verksamhet bygger på äkthet och autenticitet. De
förfogar över tillgångar i form av byggnader, installationer,
miljöer, samlingar och berättelser. Tillgångar som riskerar
att försvinna om de inte går mot att förvalta, använda och
utveckla dem.
Genom att utveckla en kulturarvsnod, ett nätverk för kulturarvsaktörer, skapas möjligheter att lyfta fram dem i besöksnäringen, bygga samverkan och arbeta med hållbar platsutveckling. Tillsammans, under namnet Kulturarv Västervik,
får de olika aktörerna ett tyngre genomslag och fungerar

som ett komplement till övriga områden inom kommunens
besöksnäring. Samarbetet inom Kulturarv Västervik bidrar till
utveckling av attraktiva platser, både för boende och besökare, i hela kommunen.
Projektet syftade även till att ta fram metoder som kan
användas på nationell nivå. Vi har omarbetat den metod
som användes vid projektet ”Stärka Världsarv” i Falun till en
lokal nivå anpassad till ett flertal, mindre, kulturarvsaktörer.
I projektet har 8 olika kulturarvsaktörer deltagit och gruppen
består av lika många hembygdsföreningar som arbetslivsmuseer. Det var ett medvetet val för att få en geografisk spridning och innehållsmässig bredd. Vi räknar med att det finns
ytterligare cirka 50 - 60 kulturarvsaktörer, varav merparten
ideella, i kommunen.
Projektet har genomförts av Stiftelsen Västerviks Museum i
samverkan med Västervik Framåt AB. Det har finansierats av
Tillväxtverket och Tjustbygdens Sparbank. Samarbete har
skett med Västerviks kommun och fantastiska kulturarvsaktörer!
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AKTÖRERNA I NULÄGET
I Västerviks kommun finns en rad betydande,
värdefulla och påkostade kulturhistoriska
besöksmål som drivs av privatpersoner eller
ideella föreningar.
Kulturarvsaktörerna i Västerviks kommun
saknar i stor utsträckning möjlighet att brett och
på egen hand marknadsföra sin verksamhet, ta
emot bokningar och förfrågningar från besökare
och att bygga nätverk med andra aktörer. Det
innebär i sin tur att besöksmålen inte kan möta
den efterfrågan som finns och att de inte används i den omfattning som är möjlig. Aktörerna
kan hamna i en nedåtgående spiral där de inte
längre får in de ideella krafter eller medel som
krävs för att fortsätta finnas kvar.

ÖKAD EFTERFRÅGAN
Det finns idag en ökande efterfrågan på kulturhistoriska besöksmål. I Räkna med kulturarvet
– Kulturarvets bidrag till hållbar samhällsutveckling, Riksantikvarieämbetet 2017 skrivs:
”Det förflutna är något många ofta bär med sig
in i samtiden och använder för att tolka vår nutid.
Resultatet visar att många uppfattar kulturarv som
angeläget för att förstå samtiden, sig själv och att
känna gemenskap med andra människor.”

Sveriges Hembygdsförbund genomförde under
2020 en förstudie. I den beskriver de:
”Intresset för den kunskap, kompetens och de
lokala samlingar som finns hos kulturarvsaktörer
är stort. Besökare vill finna det genuina, lokala
och typiska, och lära sig om historien genom att
göra själv, beröras och engageras.”
Visit Sweden nämner i sin trendspaning:
”Att resa har blivit ett självförverkligande. Skapa
ett lärande utbud, kopplat till vad som är utmärkande för platsen.”
I Sou 2017:65 skrivs:
”Alla dessa miljöer har ett egenvärde som bärare
av kulturarvet, och ett värde som besöksmål
även utan kommersiella inslag. Vad som dock
har blivit tydligt är att det i dag i praktiken inte
räcker att betrakta kulturmiljöerna enbart på
detta sätt, utan att en kommersiell utveckling
runt och på dessa besöksmål många gånger är
nödvändig, både för regional utveckling och för
att miljöerna ska kunna överleva. De gemensamma resurserna och de ideella krafterna räcker
inte till för ett långsiktigt bevarande. Många
kulturmiljöer lever i dag under hot att behöva
stängas för allmänheten.”

INTRESSET FÖR DEN KUNSKAP, KOMPETENS
OCH DE LOKALA SAMLINGAR SOM FINNS HOS
KULTURARVSAKTÖRER ÄR STORT
Ur förstudie av Sveriges Hembygdsförbund 2020.
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Förvalta
SKYDDA
BEVARA

UTVECKLA & FÖRVALTA
I projektet Stärka världsarvet som slutförts under 2021 i Falun
menar man att nyckelbegreppen är att förvalta, använda och utveckla och att det är en förändring mot tidigare använda begrepp
som var förvalta, skydda och bevara. Utvecklingsperspektivet
saknades tidigare.
Stiftelsen Västerviks Museum ska med stöd från Tillväxtverket samt
Tjustbygdens Sparbank och i samverkan med Västervik Framåt AB
öka kulturarvets attraktionskraft i Västerviks kommun. Samarbete
kommer även att ske med kommunala verksamheter inom kultur,
folkhälsa, klimatplanering, samhällsbyggnad, miljö och säkerhet.

Förvalta
ANVÄNDA
UTVECKLA

För att långsiktigt och hållbart kunna arbeta med platsutveckling
kan inte kulturarvsaktörer isolera sig. Hållbar platsutveckling
kräver ett samarbete och samförstånd mellan civilsamhälle,
näringsliv och kommun.
I Hållbara platser skriver Björn Ohlén:
”Att det är inte så ovanligt att kommunen ses som en motpart och
inte en samverkanspart vilket skapar låsningar i utvecklingen. De
platser som lyckas bäst med att stärka sin utveckling är där man
hittat ett arbetssätt och en organisering där kommun, civilsamhälle och näringsliv kan samverka.”
Vi kommer att bygga ett nätverk, en kulturarvsnod, mellan
besöksmålen liksom med besöksmålsservicen inom destination

Västervik. Genom att skapa en kulturarvsnod och bygga upp
samverkan mellan olika kulturarvsaktörer kommer gemensamma paketerbjudanden och bokningssystem tas fram. Syftet är
att kulturarvsnoden ska leva vidare, utvecklas och utökas efter
projekttiden. Genom att öka synligheten och tillgängligheten hos
aktörerna kommer de att få större möjligheter att förvalta, använda och utveckla kulturarven.
I Västerviks kommun marknadsförs idag outdoor, shopping, mat &
dryck, skärgården, sport och olika typer av event. Vi ser inte dessa
som konkurrenter till Kulturarv Västervik utan som komplement där
vi får möjligheten att erbjuda ett bredare utbud till fler besökare.
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INBJUDNA AKTÖRER
Inför projektstart valdes 10 kulturarvsaktörer
ut som tillfrågades om de var intresserade av
att delta. Kriterierna var att få en geografisk
spridning över kommunen, en innehållsmässig
mångfald samt att aktörerna redan har någon
form av uppbyggd besöksverksamhet. Vi ville
dessutom ha en mindre grupp som enklare kan
samlas och samverka under uppbyggnadsskedet. Aktörerna informerades muntligen och
skriftligen under perioden april-maj och i början av
juni 2021 bjöds de in till ett informationsmöte.
Samtliga aktörer tackade initialt ja till att delta
i noden. Under sommaren 2021 valde Hjorteds
Mopedmuseum att påbörja en nedläggning av
sin verksamhet. Överums Hembygdsförening
har haft personella resursproblem och valde
därför att avvakta med att delta i noden.

1. TJUSTBYGDENS JÄRNVÄGSFÖRENING
Den smalspåriga järnvägen mellan Hultsfred och
Västervik öppnades för trafik 1879. Järnvägen är
förklarad som byggnadsminne och ett betydande svenskt industriminne. Under sommaren
trafikeras järnvägen efter en fastlagd tidtabell
samt under större delen av året vid olika event
som marknader, julbord och guidade visningar.
Bakom driften och bevarandet finns två organisationer, dels Förvaltnings AB Smålandsbanan
som äger järnvägen och byggnaderna, samt dels
Tjustbygdens Järnvägsförening som arbetar
med att bevara och trafikera järnvägen. Den
omfattande trafiken och underhållet av banan,
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fordon och byggnader är resurskrävande. Föreningen har idag många aktiva, men tar gärna
emot fler.

EDSBRUK
ÖVERUM
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LOFTA

2. PSYKIATRISKA MUSEET
I utkanten av Västervik finns Psykiatriska museet.
På platsen fanns Västerviks Hospital, senare S:ta
Gertruds sjukhus och Norra sjukhuset från år
1912 till sent 1990-tal. Som mest vårdades 1400
patienter vid sjukhuset och det var 900 anställda. Museet drivs idag av tidigare anställda. Om
verksamheten ska överleva måste fler aktiva
komma till. Problemet är att berättelserna inte
blir desamma för besökare då det inte är tidigare anställda som framför dem.

3. VÄSTERVIKS MUSEUM
Västerviks museum invigdes redan 1931 och
drivs idag av en stiftelse som Tjustbygdens Kulturhistoriska förening och Västerviks kommun
står bakom. På Kulbacken, i Västervik, finns ett
friluftsmuseum med äldre byggnader och båtar.
Här finns även naturrum Västervik med fokus på
Östersjön. I museet visas bland annat en unik
utställning om krigsfartyget Mars Makalös som
sjönk utanför Öland 1564. Från museet arrangeras guidade stads- och kyrkogårdsvandringar,
olika temadagar och föreläsningar. Eftersom
museet bedrivs som en stiftelse och varken är en
kommunal eller regional verksamhet behöver
verksamheten utvecklas och breddas för att
möta framtiden.

GAMLEBY
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ALMVIK
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VÄSTERVIK
GLADHAMMAR
8

4

ANKARSRUM
HJORTED

VÄSTRUM

BLANKAHOLM

MISTERHULT
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4. ankarsrums hembygdsförening / aktiveum
I Ankarsrum har Hembygdsföreningen dels hembygdsmuseet
med samlingar av allmoge- och järnföremål, dels industrimuseet Aktiveum som visar Ankarsrums bruks historia. Ankarsrums
Hembygdsförening genomför guidade turer till Harald Wibergs
Koltorpet i Stormandebo, Rumhults kanongjuteri och till andra
intilliggande kulturminnen som berättar om primitiv järnframställning, masugnar, tjärbränning, kolning och gravfält. Föreningen arrangerar även olika evenemang som t ex valborgs- och
midsommarfirande. Verksamheten drivs idag av styrelsen och en
utökning skulle kräva fler aktiva.

5. LOFTA HEMBYGDSFÖRENING
Lofta hembygdsgård finns i Råberga by i närheten av Lofta kyrka.
Hembygdsgården består av en tidig 1800-tals gård med mangårdsbyggnad, ladugård, fattigstuga och flera väl underhållna
byggnader. Föreningen arbetar aktivt med att visa gamla hantverk
och brukningsmetoder och anordnar olika sammankomster un-

der året. Hembygdsföreningen underhåller också den 20 km långa
Loftaleden som går genom ett landskap rikt på fornlämningar. Det
finns många idéer runt en utökning av verksamheten med tex guidade vandringar med olika teman och kurser i hantverk. Som hos
så många andra ideella föreningar skulle det behövas fler aktiva
för att hantera en utökning.

ter tillverkades på platsen från 1600-talet fram till nedläggningen
1971. På området finns ett antal byggnader bevarade, bland annat
den stora torkladan och brännugnen. Museiverksamheten bedrivs
idag av föreningen Almviks Tegelbruks vänner. Verksamheten
sköts av ett fåtal personer och de har svårt att locka fler aktiva
medlemmar.

6. VÄSTRA EDS HEMBYGDSFÖRENING

8. GLADHAMMARS HEMBYGDSFÖRENING

Hembygdsföreningen i Västra Ed har en bred verksamhet med en
hembygdsgård i Edsbruk, ett gammalt soldattorp med smedja,
olika kurser, guidade vandringar och sammankomster. Verksamheten sköts av styrelsen och flera engagerade. Det finns en
öppenhet för att bredda och förändra verksamheten, men det är
svårt att hitta rätt och tillräckliga många aktiva.

Gladhammars hembygdsförening har större delen av sin verksamhet i Lunds by. Här finns hembygdsgården, den nyligen renoverade samlingslokalen Ladan och härifrån utgår olika vandringsleder.
Sedan den tidigare samlingslokalen vid kyrkan i Gladhammar
såldes är Ladan en gemensam samlingspunkt. Lunds by har anor
från 1600-talet och är en bevarad släktby med åtta röda mangårdsbyggnader. Verksamheten bedrivs av en aktiv styrelse med
många engagerade.

7. ALMVIKS TEGELBRUKS VÄNNER
Det gamla tegelbruket är idag en unik bevarad industrimiljö och
ett arbetslivsmuseum som klassas som riksintresse. Tegelproduk-
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HINDER FÖR UTVECKLING
Det finns en rad möjliga hinder och utmaningar för utveckling
av kulturarvsnoden och de enskilda aktörerna.

1. Personella resurser
• Många föreningar där arbetet idag bygger på ideellt arbete har
svårt att locka nya medlemmar. Det gäller inte minst många arbetslivsmuseer, ofta startade av tidigare anställda som tiden efter
arbetsplatsens nedläggning fungerar som guider och levandegör
den nära samtiden. Efterhand, när krafterna går ur tiden, krävs
nya och mer professionella kulturarvsgrepp om anläggningarna
och verksamheterna ska vara långsiktigt hållbara.
I och med att nya guider kommer in i verksamheterna kommer
inte längre samma historia att kunna berättas, det är inte längre
tidigare anställda som förmedlar. Det här är, för vissa aktörer, ett
svårt steg att ta.
• En strategi för att locka nya medlemmar kan saknas. För svagt
engagemang hos befintliga medlemmar eller att aktören inte anpassat sig till vad medlemmarna kan bidra med. Det gör det svårt
att bemanna besöksmålet och ha kontinuerliga öppettider. Ett
vanligt tillvägagångssätt är att säga ”vi behöver det här” i stället
för ”vad kan du bidra med?” till nya aktiva.
För att aktören ska kunna leva vidare, utvecklas och möta efterfrågan
från besökare behövs aktiva med specialkunskaper inom t ex olika
tidsepoker, guidning eller föremålshantering. Det ska dessutom vara
aktiva som har möjlighet att ställa upp när besökare vill komma.

2. Finansiella resurser

4. Utbud

• Minskande offentliga bidrag. Det är svårt att söka projektmedel
och dessutom är det stor konkurrens om dem.

• Låg kunskap om vad besökarna har för behov eller efterfrågar.
Utbudet hos aktörerna möter inte besökarnas efterfrågan.

• Låga medlemsavgifter.

• Besöksmålet och utbudet behöver paketeras och beskrivas,
gärna som upplevelser.

• Låga priser på erbjudanden. Svårt att se värdet i det egna utbudet och svårt att våga ta betalt.
• Sjunkande medlemsantal.
• Lockar inte så många betalande besökare som skulle vara möjligt.

• Flera av aktörerna skulle behöva hjälp med lyfta fram vad som
gör dem unika. Det kan vara allt från produktutveckling, paketering, marknadsföring, story-telling till utbildade guider, antikvarier och pedagoger.

• Leder till att aktören inte har råd med investeringar eller utveckling.

5. Kompetens
3. Marknadsposition

• Bristande kompetens i hur besöksnäringen fungerar.

• Det är svårt att som enskild aktör nå ut och att marknadsföra sig.
Det kan även, för en mindre aktör, upplevas svårt att vara delaktig
i lokala eller regionala destinationsnätverk. Möjligheterna till
samarbeten och stöd försvåras.

• Bristande kunskaper om marknader, målgrupper, drivkrafter och
trender.

• Många aktörer är okända för allmänheten, utanför det ytterst
lokala när- eller intresseområdet.
• Aktörerna förknippas inte med upplevelser.
• Utbudet är svårt att hitta i de kanaler (bokningssidor, turistbyrå,
sociala medier) som besökarna använder. Svårt att hitta öppettider och priser. En besökare vill planera och boka i förväg.
• Leder till en anonym tillvaro och en stagnerande eller nedåtgående utveckling.

• Bristande kunskaper i paketering, prissättning, marknadsföring
och digitalisering.
• Leder till att aktören får svårt att attrahera besökare regionalt/
nationellt.

många föreningar har svårt
att locka nya medlemmar.
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6. Identitet
• Hur ser aktörerna på sin egen roll? Är de ett
besöksmål, utbildare, bevarare, förvaltare eller
intresseorganisation?
• Vissa av aktörerna är en kombination av
samhälls-, intresse- och kulturarvsföreningar.
Det kan innebära att det är många viljor och
intressen att ta hänsyn till.
• Hos arbetslivsmuseer, som drivs av tidigare
anställda, kan det ses som en viktig del i verksamheten att berättelserna kommer direkt från
tidigare anställda. Ett generationsskifte ger en
annan typ av berättelse och en annan identitet.
• Är de lokalt, regionalt eller nationellt intressanta?
• I identiteten kan det även ingå ett motstånd till
att kommersialisera kulturarvet.
• Nöjdhet. Hos vissa aktörer finns en slags
nöjdhet över den verksamhet och storlek de har
idag. De har inget större intresse av att förändra
verksamheten och ta emot fler besökare eller
aktiva trots att de är medvetna om att detta
hotar verksamheten.

7. Konkurrens
• Konkurrens mellan aktörer, både innehållsmässigt och tid. Flera aktörer har idag liknande
utbud. Många aktiviteter hos kulturarvsaktörerna förläggs till ett fåtal helger eller veckor under
sommaren.

• Varför ska besökare komma till ett specifikt
besöksmål, vad gör det unikt eller besöksvärt?
• Det pågår flera projekt med nationella eller regionala stöd med liknande inriktning samtidigt.
Hur mycket mäktar de olika aktörerna med och
vad ska de välja?
• Konkurrens hos destinationsnätverken. Hur
många besöksmål kan marknadsföras samtidigt? Vilka prioriteringar görs och varför?

8. Digital mognad hos aktörerna
• En stor del av marknadsföringen sker via hemsidor och sociala medier.
• Det finns kunskapsluckor men även en viss ovilja till digital marknadsföring och försäljning.
• En stor del av besökares reseplanering sker
digitalt. Om informationen om kulturarvsaktörer
inte finns där eller inte är korrekt kommer det
att ge en fortsatt tynande tillvaro.

9. Samarbete
• Aktörerna är mycket olika, både när det gäller
verksamhet och öppenhet eller vilja till förändring. För att ett samarbete ska fungera måste de
gemensamma nämnarna hittas. Arbetet med
att kartlägga aktörerna, utbilda och utveckla
verksamheterna har påbörjats under projektet.
Men att bygga ett långsiktigt samarbete kräver
tillit och tar tid.
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Tillsammans ökar
konkurrenskraften
MÖJLIGHETER TILL UTVECKLING
Det finns även en rad områden som är möjliga att utveckla, både
på kort och lång sikt.
• Ökad kontakt med andra aktörer verksamma inom kulturarv för
att tillsammans stärka sitt erbjudande. Aktörerna behöver hitta
både gemensamma nämnare och sina unika sidor.
• Ökad kontakt med och utvecklat samarbete med besöksnäringen för att få hjälp med marknadsföring, nå ut till nya eller bredare
kundgrupper samt hitta eventuella gemensamma aktiviteter. Att lyfta
fram kulturarvet ska inte ses som konkurrens till övriga erbjudanden i

Västerviks kommun. Ett bredare utbud attraherar fler besökare.

tens. Kunskaperna behöver dokumenteras och tillgängliggöras.

• Ökad kontakt och samarbete med företag som inte direkt är
verksamma inom besöksnäringen men kompletterar kulturarvsaktörens erbjudande. Det kan röra sig om butiker, restauranger, transporter, boenden eller andra lokala näringsidkare som kan
stödja verksamheten.

• Det finns redan tillgångar i form av byggnader, installationer,
miljöer, samlingar och berättelser på plats. De behöver i många
fall förädlas eller utvecklas.

• Ökad kontakt och samarbete med kommunen för att få en långsiktig och hållbar platsutveckling.
• Kulturarvsaktörerna har redan ett starkt engagemang för bygden
och vårt kulturarv. Detsamma gäller de stora kunskaperna om och
stoltheten över vårt lokala arv. Det finns en stor samlad kompe-

• Aktörerna är kulturbärare. Deras verksamhet bygger på äkthet
och autenticitet. De är etablerade mötesplatser för lokala arrangemang. Vissa av aktörerna, framför allt hembygdsföreningar, är i
praktiken en kombination av intresse-, samhälls- och kulturhistoriska föreningar. Det gör att de fyller en viktig funktion i platsutvecklingen.
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utveckling

UTVECKLING

3 PRIMÄRA UTVECKLINGSOMRÅDEN

UTVECKLINGSOMRÅDEN
Vi kan se tre primära utvecklingsområden.

1. Marknadsföring.
Marknadsföringen av den gemensamma kulturarvsnoden kommer att ske under namnet
Kulturarv Västervik. Noden kommer att bygga
upp egna sociala medier och närvaro. Pressbearbetning. Bearbetning av researrangörer och
andra besöksmålsnätverk. Synlighet i form av
trycksaker, roll-ups och skyltar. De olika aktörerna marknadsför sig i varierande grad idag. Det
kan eventuellt bli aktuellt med enskilda insatser
om behov och utrymme finns.

2. Produktutveckling.
Vad gör varje aktör unik? Vad ligger i tiden? Till
exempel självhushållning, byggnads- och möbelrenoveringar, återbruk, hållbarhet, närodlat,

det genuina, gamla traditioner och hantverk.
Finns det möjligheter att lyfta andra delar av
den lokala historien? Skapa levande kulturmiljöer med koppling till lokala traditioner och
berättelser.

MARKNADSFÖRING

3. Samarbete och paketering.
Behov av att samarbeta med andra aktörer,
både inom kulturarv och inom andra delar av
besöksnäringen. Det behövs mer och delvis
andra saker för att locka fler besökare än ortsbefolkningen. Går det att hitta gemensamma
teman hos flera aktörer för att skapa bokningsbara paket?
Utbyte av erfarenheter mellan aktörerna runt till
exempel prissättning, tillgänglighet och produkter. Det gäller även samarbete med kommunen
och näringslivet.

PRODUKTUTVECKLING

SAMARBETE &
PAKETERING
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Styrkor

Svagheter

TILLGÅNGAR PÅ PLATS
KUNSKAPER
ENGAGEMANG

KUNSKAPSLUCKOR

RESURSBRIST
ANONYMITET

Analys

SWOT
Möjligheter

Hot.

MARKNADSFÖRING

KONKURRERANDE BESÖKSMÅL

ÖKAD EFTERFRÅGAN

KONKURRERANDE PROJEKT
NEDPRIORITERING
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STRATEGI
Syftet med marknadsföringen är att under ett gemensamt
namn, Kulturarv Västervik, marknadsföra en rad kulturarvsmål i
Västerviks kommun. Tillsammans får aktörerna en annan tyngd
i besöksnäringen och kan erbjuda besökare paket av aktiviteter.
Målet är att Kulturarvsnod Västervik ska få samma utrymme som
andra prioriterade områden inom Västerviks besöksnäring, t ex
outdoor-aktiviteter, för att nå fler besökare.

NÄTVERK
Vi kommer att hjälpa till med att bygga ett nätverk mellan kulturarvsaktörer i Västerviks kommun. Ett nätverk ska organisera,
skapa och tillvarata uppenbara synergieffekter. Nätverket ska
även hjälpa aktörerna att utbyta erfarenheter, samverka runt
paketerbjudanden, teman, prissättning, marknadsföring och
kommunikation.

UTBILDNING
Vi kommer under projektets gång att erbjuda aktörerna träffar
inom behovsutvärdering, paketering, hållbarhet, tillgänglighet
och värdskap. Under projektet kommer utbyte med och studiebesök hos andra aktörer och projektägare att genomföras.

samverkan
Samverkan kommer att ske med Västervik Framåt AB och besöksmålsservicen i Västervik. Samarbete kommer att ske med
kommunala verksamheter inom kultur, folkhälsa, klimatplanering, samhällsbyggnad, miljö och säkerhet.

medier. Annonser är, på grund av kostnad och begränsad synlighet, nedprioriterade. Med början under hösten 2021 kommer
bearbetning av gruppresearrangörer att ske inför säsongen 2022.
Någon form av identifikation till aktörerna som t ex skyltar eller
dekaler kommer att tas fram. Förslag till logotyp samt grafisk
profil är beställd. En egen hemsida kommer att tas fram.

BOKNINGSSYSTEM
Under projektet kommer någon form av bokningssystem att
köpas in och utvecklas. Systemet ska innehålla presentationer av
samtliga kulturarvsaktörer och deras utbud. Det ska vara möjligt
att boka färdiga paket med olika teman eller begära en offert
för framför allt gruppresor. Genom bokningssystemet ska även
mindre grupper eller enskilda besökare kunna boka till exempel
biljetter till guidade visningar och föreläsningar. Eventuellt ska
även övriga samarbetspartners inom de färdiga paketen kunna
bokas. Det kan vara till exempel leverantörer av lunch, fika, transporter, hantverk eller butiker. Det kommer att skrivas en separat
kravbeskrivning för bokningssystemet.

MARKNADSFÖRING
Under projektets gång och framför allt inför sommarsäsongen
2022 kommer kulturarvsnoden att marknadsföras genom sociala
medier, trycksaker och samarbete med Västerviks turistbyrå.
Kulturarv Västervik kommer att ha egna konton i lämpliga sociala

”

TILLSAMMANS FÅR AKTÖRERNA EN
ANNAN TYNGD I BESÖKSNÄRINGEN
OCH KAN ERBJUDA BESÖKARE PAKET
AV AKTIVITETER.
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HUR VILL VI ATT
KULTURARVSNODEN SKA
UPPFATTAS?
Noden är själva samarbetet mellan aktörerna
och ska inte kommuniceras utåt. I stället kommer ”Kulturarv Västervik” vara det som används
i kommunikationen. Det är viktigt att samarbetet tidigt får en egen identitet som står på egna
ben. Det ska alltså inte direkt genom formspråk
eller val av färger förknippas med Stiftelsen Västerviks Museum eller Västervik Framåt AB.
Aktörerna verkar inom vitt skilda områden men
har gemensamt att de är kulturarv. Nyckelord:
Genuint, lokalt, unikt, berör, lärorikt och engagerande. Det är viktigt att Kulturarv Västervik
framstår som öppet, besöksvärt och med i tiden.

MÅLGRUPPER
Den primära målgruppen för noden är gruppresor. Anledningen är att det är en grupp vi kan
nå redan under projekttiden. På så sätt kan vi få
en indikator på hur efterfrågade kulturhistoriska
besöksmål är. Vi kommer att genomföra kartläggningar av bussföretag och pensionärsföreningar inom en distans som möjliggör dagsturer.

även att nå andra målgrupper som via bokningssystemet eller offertförfrågningar ska kunna
boka till exempel guidade visningar, biljetter till
event och föreläsningar eller få mer information
om utbud och öppettider. Den inbördes ordningen mellan målgrupperna 2 till 7 kan komma
att ändras då noden färdigställs och kulturarvsutbudet byggs upp.

UTFALL KARTLÄGGNINGAR
PRODUKTER OCH PRISER

Utvalda
MÅLGRUPPER
1. GRUPPRESOR
2. FAMILJER
3. KULTURINTRESSERADE
4. VANDRARE
5. SÄSONGSBOENDE
6. NYINFLYTTADE
7. SKOLOR

Alla inbjudna aktörer har ombetts beskriva
vilka aktiviteter de kan erbjuda idag. Dessa ska
gås igenom och eventuellt justeras. För att få i
gång noden bedöms det som bättre att börja
med befintliga aktiviteter hos varje aktör. Det är
aktiviteter som varje aktör vet fungerar och som
de har en organisation för att hantera. Efterhand
kan aktiviteterna utvecklas. Vid en av nätverksträffarna kommer alla presenterade aktiviteter
att gås igenom för likvärdig prissättning och
innehållsbeskrivning samt för att hitta möjliga
gemensamma teman. Aktiviteterna/produkterna kommer att sättas samman i paket och
erbjudas till gruppresearrangörer.

I och med ett utökat samarbete med Turistbyrån
i Västervik och övrig marknadsföring kommer vi
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planering & målsättning
MÅLSÄTTNINGAR
kortsiktiga mål (operativa)
• Bilda ett nätverk för kulturarvsaktörer i Västerviks kommun.
• Ta fram beskrivningar för varje aktör samt
deras aktiviteter.
• Skapa paket av olika aktiviteter.
• Bearbeta gruppresearrangörer, intresseorganisationer och föreningar.
• Utbilda aktörer.
• Utveckla och starta kanaler för marknadsföring.
• Köpa in ett gemensamt bokningssystem.

LÅNGSIKTIGA MÅL
Projektet pågår till och med 2022-04-30. Därefter är målet att Kulturarv Västervik ska leva
vidare, utvecklas och utökas. Under våren 2022
kommer det att finnas möjlighet för fler aktörer

att ansluta sig. Förutsättningarna är att flödet
av bokningar ökar och att det helt eller delvis
kan finansiera administration, fortsatt utveckling och marknadsföring samt, naturligtvis, att
kulturarvsaktörerna ser nyttan med Kulturarv
Västervik. Under projektets gång kan grunden
till långsiktiga mål och samverkan läggas.

Kanaler &

TIDSPLAN
AKTIVITET

AUG SEP

LOGOTYP/GRAFISK

X

STARTA SOCIALA MEDIER

X

X

TA FRAM #-TAGGAR

X

X

INLÄGG SOCIALA MEDIER

• Antal bokningar via gemensamt bokningssystem.

TRYCK KARTA

• Antal besökare per besöksmål. Vi kommer att
använda år 2019 som utgångspunkt för att mäta
skillnader i antalet besökare.

FLAGGOR, SKYLTAR

JAN FEB

MAR

X

X

X

X

• Antal bokningsbara paket.

BEARBETNING FÖRENING-

X

X
X

BEARBETNING RESEARRANGÖRER

X

X

TRYCK INFOMATERIAL

• Antal enskilda aktiviteter.

• Antal följare, kommentarer, delningar och
gillanden på sociala medier.

NOV DEC

PROFIL

MÄTBARA MÅL

• Antal anslutna kulturarvsaktörer.

OKT

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AR/ORG
SYNLIGHET VÄSTERVIKS
TURISTBYRÅ

X

GEMENSAM HEMSIDA

BOKNINGSSYSTEM

X
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Möjliga

AKTÖRER

planering & målsättning
UPPFÖLJNING OCH ANALYS
Slutrapport april 2022. Övrig uppföljning och
analys är beroende av om Kulturarv Västervik
bedöms kunna fortsätta verka även efter projektets slut. För fortsatt uppföljning och analys
hänvisas till steg 10 i metoden.

Kampanjer
instagram

Marknadsförda inlägg på instagram, resultat och målgrupp.

NOVEMBER 2021:
Inlägg: Om Kulturarv Västervik.
Målgrupp: Kalmar län och Östergötlands län.
Utfall: Nådde 2501 personer, 19 innehållsinteraktioner, 8 nya följare.
Kostnad: 300 kr.

DECEMBER 2021

Antal
BESÖKARE 2019

Inlägg: Om Västerviksdialekten som kulturarv och
boken ”Vi säger så, dö”.
Målgrupp: Västervik och en radie och av 30 km.
Utfall: Nådde 2497 personer, 41 (37 gilla, 2 kommentarer, 2 sparade) innehållsinteraktioner, 22 nya följare.
Kostnad: 150 kr.

AKTÖR

BESÖKS
ANTAL

Almviks Tegelbruks vänner

400

Ankarsrums Hembygdsförening/
Aktiveum

2000

Gladhammars
Hembygdsförening

250

Lofta Hembygdsförening

250

Psykiatriska Museets Stödförening

2 800

Inlägg: om sportlovsaktiviteter.
Målgrupp: Västervik och en radie och av 30 km.
Utfall: Nådde1875 personer, 25 (14 gilla markeringar, 11
profilbesök) innehållsinteraktioner, 0 följare.
Kostnad: 300kr.

Tjustbygdens Järnvägsförening

15 000

APRIL 2022:

Västra Eds Hembygdsförening

250

Västerviks Museum

38 700

Inlägg: Tävling, tygpåse med Kulturarv Västerviks
slogan.
Målgrupp: Västervik och en radie och av 30 km.
Utfall: Nådde1275 personer, 24 (20 gilla markeringar,
4 kommentarer ) innehållsinteraktioner, 12 följare.
Kostnad: 300kr.

Totalt:
59 650

FEBRUARI 2022:

EFTER PROJEKTSLUT

Antal Aktör

Verksamhet

1

Blackstads Hembygdsförening

Hembygdsförening

2

Blankaholms Gästhamn

Ind.hist., fornlämn

3

Casimirsborgs Gård

Bronsålderslämningar

4

Dalhems Hembygdsförening

Hembygdsförening

5

Föreningen Tjust Allmogebåtar

Skärgårdsmiljö

6

Gamleby sockens Hembygdsförening

Hembygdsförening

7

Gamleby Yachtvarv

Varv, museum

8

Getterums Intresseförening

Marknad, div

9

Hallingeberg Hembygdsförening

Hembygdsförening

10

Hasselö Missionshus och Hembygdsförening

Hembygdsförening

11

Hjorteds Hembygdsförening

Hembygdsförening

12

Händelöps Bysamfällighet

Skärgårdsmiljö

13

Loftahammars Hembygdsförening

Hembygdsförening

14

Museet Lilla Gunnebo

Museum

15

Norra Tjust Pastorat

8 kyrkor

16

Odensvi Hembygdsförening

Hembygdsförening

17

Södra Tjust Pastorat

9 (11) kyrkor

18

Träskeppsvarvet Gamleby

Varv, fartyg

19

Törnsfalls Hembygdsförening

Hembygdsförening

20

Ukna Hembygdsförening

Hembygdsförening

21

Västrums Hembygdsförening

Hembygdsförening

22

Wimmerströmska Gården

Museum

16
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