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KULTURARV
VI

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 kultur-
arvsaktörer, skapas möjligheter att lyfta fram dem i besöksnä-
ringen, bygga samverkan och arbeta med hållbar platsut-
veckling. 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 besöka-
re, 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 arbetslivsmu-
seer. Det var ett medvetet val för att få en geografisk sprid-
ning 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!

Varför
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metod 

strategisk grund

VAL AV METOD
UNESCO ser att en av de största utmaningar-
na för världsarvens överlevnad är att kunna 
planera och proaktivt driva turismen hållbart. 
UNESCO har därför tagit fram en metod för att 
stärka världsarven, UNESCO World Heritage 
Sustainable Tourism Toolkit. Metoden ska hjälpa 
världsarven att maximera fördelarna med håll-
bar turism och minimera den negativa påverkan 
samtidigt som de möjliggör tillväxt i det lokala, 
omkringliggande samhället.

Under åren 2019 till 2021 har projektet 
”Stärka Världsarv” pågått i Falun med omnejd. 
Syftet med projektet har varit att prova och an-
passa UNESCO:s metod till en hållbar utveckling 
av svenska världsarv och kulturmiljöer ur ett 
besöksnäringsperspektiv.  

Vi har i projektet Kulturarvsnod Västervik valt att 
prova om metoden även fungerar på ett lokalt 
plan i en kommun med en rad besöksmål inom 
kulturarv. 

Ett världsarv är ofta motorn i en regions be-
söksnäring. Det är i första hand för världsarvet 
besökare kommer till platsen. Det är runt det 
som andra besöksmål, service och infrastruktur 
byggs upp. 

Vi har en annan utgångspunkt. Inget av de be-
söksmål vi arbetar med kan enskilt ses som en 
motor i besöksnäringen. Samtliga är verksam-
ma inom att bevara, utveckla och berätta om 
olika kulturarv. Ofta bygger deras verksamhet 
på ideellt arbete. Syftet med vårt projekt är ett 
koppla ihop och utveckla en rad aktörer till ett 
gemensamt erbjudande. Tillsammans får de 
olika kulturarvsaktörerna ett tyngre genomslag 
och fungerar som ett komplement till övriga 
områden inom kommunens besöksnäring. I 
förlängningen utvecklas destinationen Väster-
vik genom att utbudet breddas. Vi bedömer att 
UNESCO:s metod är en steg-för-steg-modell som 
kan anpassas till varje destinations förutsätt-
ningar men att den också fungerar som en 
påminnelse för att få med alla delar i en hållbar 
plats- eller destinationsutveckling.

Vi kommer att redovisa vilka förändringar och 
anpassningar av metoden vi anser vara nödvän-
diga för att använda den. 

Under varje steg i metoden presenteras 
UNESCO´s och Stärka världsarvs beskrivning 
av steget, vilka uppgifter som ingår samt vilket 
nyckelord respektive organisation valt. Vi be-
skriver även Kulturarvs Västerviks anpassning av 
uppgifter samt val av nyckelord. 
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CORE DELIVERY

Guide 1 
Understanding

Guide 2 
Strategy

Guide 3 
Governance

Guide 4 
Engagement

Guide 5
Communication

Guide 8
Behaviour

Guide 6
Infrastructure

Guide 9
Investment

Guide 7
Value

Guide 10
Monitoring

METOD UNESCO 

STRATEGIC FOUNDATIONS

METOD ENLIGT UNESCO  
&VÄRLDSARVET FALUN 
Metoden består av 10 steg eller guider. Av dessa 
definieras de 4 första som strategiska grundom-
råden som måste vara på plats innan genom-
förandet kan påbörjas. De följande 6 stegen, 
genomförandet, kan anpassas och användas 
utifrån varje världsarvs förutsättningar.

 Det finns med andra ord inget tvång enligt 
metoden att använda dem men UNESCO rekom-
menderar att alla steg ska tas i beaktande. 
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UTVECKLINGSOMRÅDEN

Guide 1 
Analysera  

destinationen

Guide 2 
Utarbeta  
strategi 

Guide 3 
Organisera  
samverkan

Guide 4 
Engagera  

lokalsamhället

Guide 5
Kommunicera 

världsarvet

Guide 8
Styra 

besöksflöden

Guide 6
Utveckla  

infrastruktur

Guide 9
Säkra

finansiering

Guide 7
Skapa 

mervärden

Guide 10
Säkerställa 
hållbarhet

METOD STÄRKA VÄRLDSARV 

STRATEGISKA GRUNDOMRÅDEN
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STEG 1 UNDERSTANDING/ANALYS AV DESTINATIONEN 

BESKRIVNING UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
Enligt UNESCO är det viktigt att skilja på destinationen och besöksmålet. Destinationen är ofta en 
stad eller region och besöksmålet är till exempel ett världsarv. För att kunna utveckla besöksmål 
och destinationer är det nödvändigt att först definiera dem, förstå hur de påverkar närområdet och 
ha en bild av hur det skulle kunna bli. Under steg 1 ska destinationen, besöksmålet, transportmöj-
ligheter, logi, restauranger, butiker och närliggande besöksmål beskrivas.  

UPPGIFTER UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
Det finns fyra områden som måste analyseras och mätas.

1.UTBUD 
Vilka besöksmål finns och vad kan de erbjuda? Vilka övriga tillgångar finns och hur ser infrastruktu-
ren ut inom destinationen? I Falun har man sammanfattat det till bo/äta/göra & transporter. 

2.EFTERFRÅGAN 
Hur många besökare kommer? Är det ett ökande eller ett minskande antal? Vilka är besökarna och 
varför kommer de till destinationen? Hur mycket spenderar de och hur länge stannar de? Var kom-
mer de ifrån? Vad vill de uppleva och hur får de mer information om destinationen/besöksmålet? Är 
besökarna nöjda? Går det att se några förändringar över tid?

3.INTRESSENTER 
Hur påverkar turismen närområdet? Positivt och negativt? Vilka är intressenterna och vilka behov, 
önskemål och frågor har de? 

4.VÄRLDSARV  
Kulturell, social och ekologisk påverkan. Vad har turismen inneburit historiskt, vad innebär den 
idag och vad kommer den att innebära hållbarhetsmässigt?  Hur ska besöksmålet överleva hållbart 
långsiktigt? 

Alla frågor, problem, siffror och uppgifter sammanställs i en enkel databas. Informationen sprids 
till så många som möjligt. Alla obesvarade frågor eller områden där det saknas information listas. 
Identifiera vilka intressenter, nätverk eller aktörer som kan hjälpa till att fylla på med information. 

UPPGIFTER KULTURARV VÄSTERVIK
Vi har valt att koncentrera oss på att beskriva och sammanställa uppgifter runt destinationen 
Västerviks kommun och besöksmålen inom kulturarv. I den beskrivningen ingår punkterna 1 och 
2 med en kartläggning av utbud och efterfrågan. Uppgift 3 är långsiktigt viktig, men bedöms vara 
aktuell i sin helhet först när Kulturarvsnoden är i drift. Vi kommer att begränsa vilka intressenter 
vi arbetar med i uppbyggnaden av noden. Vissa delar, på destinationsnivå, kommer att beröras 
liksom närliggande aktörer inom bo/äta/göra/transporter samt kommunala förvaltningar. Det finns 
däremot inte utrymme inom projektet att brett kartlägga lokalsamhällets intressenter runt varje 
kulturarvsaktör.  

NYCKELORD UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
UNESCO:s och Faluns benämningar av steget skiljer sig något åt. UNESCO har valt att kalla det 
”Understanding” eller ”förståelse” medan Falun valt att översätta det till ”analysera destinationen”. 

NYCKELORD KULTURARV VÄSTERVIK
Vi har valt att använda begreppet ”Förstå destinationen”. Vi menar att det inte blir tillräckligt tydligt 
med begreppet ”analysera”. För att gå kunna vidare i metoden måste det klart framgå att vi också 
måste förstå utbudet, efterfrågan och vilka drivkrafter som verkar inom besöksnäringen. Syftet med 
analysen av destinationen är att den ska leda fram till förståelse även av besöksmålen. 

metod 

strategisk grund
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STEG 2 STRATEGY/UTARBETA STRATEGI

BESKRIVNING UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
I steg 2 ska intressenter som aktörer inom turism, specialister inom till exempel fornminnes- eller 
byggnadsvård, representanter från kommunen, närliggande verksamheter och företag samt sam-
hällen sammanställas. De görs för att identifiera idéer, möjligheter, utmaningar, roller och resurser. 
Nyckelorden är delaktighet, samverkan och respekt. Informationen används till en SWOT-analys. 

UPPGIFTER UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
Identifiera vilka de viktigaste frågorna är för intressenterna. Vilka kan ses som risker eller hot? Går 
det att komma till rätta med dem? Utarbeta därefter en strategi för att hantera de viktigaste frågor-
na. Strategin ska vara långsiktig och innehålla svar på ”vem”, ”vad”, ”när”, ”varför” och ”hur”.  

Sätt mål utifrån strategin. I Falun har mål satts inom ekonomisk, social/kulturell och miljömässig 
hållbarhet.  De ska innehålla de punkter som kommit fram under både punkt 1 och punkt 2.  Be-
skriv tillgänglig kapacitet och vilka resurser som kan användas för att lösa frågorna. 

Eftersom strategin är långsiktig måste det finnas en tydlig, hållbar organisation för var ansvaret 
ligger och för vilka frågor.  

Projektet ”Stärka världsarv” i Falun har lagt till taktiska processer. Dessa omsätter de strategiska 
processerna (vad ska göras) via taktiska processer (hur ska det göras) till operativa processer (gör).

En strategi måste utvärderas kontinuerligt, minst en gång per år, för att bedöma effektivitet, priori-
teringar, framsteg men också bakslag. 

UPPGIFTER KULTURARV VÄSTERVIK
Vi kommer att redovisa vilka intressenter vi tar hänsyn till i nodens uppbyggnad samt vilka intres-
senter som bör kartläggas och tillfrågas i ett senare skede. De aktörer som ingår i noden från start 
kommer även att räknas som intressenter. Vi kommer att kartlägga vilka frågor som är viktigast, 
risker och hot.  Där vi ser möjligheter att undanröja eller minska effekten av risker och hot kommer 
vi att redovisa dem.  

De viktigaste frågorna kommer att listas, utifrån om de är kort- eller långsiktiga och därefter priori-
teras. Frågorna tillsammans med svar på ”vad”, ”när” och ”varför” bildar nodens strategi.  

Organisationen, eller svaret på frågan ”vem”, för genomförandet av strategin gås igenom under steg 
3.  Frågorna ”hur” och ”gör” gås igenom under de operativa stegen 5 till 10.

NYCKELORD UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
Både UNESCO och Falun har valt ungefär samma begrepp för steg två, ”Strategy”/”strategi” respek-
tive ”Utarbeta strategi”. 

NYCKELORD KULTURARV VÄSTERVIK
Vi väljer att använda ”Strategi och mål”. Vi ser strategin som ”hur” och mål som ”vad”. Vi vill även 
tydliggöra vikten av att tidigt involvera kommunala förvaltningar och representanter i strategi-ar-
betet. 

VAD? HUR? GÖR!

STRATEGISK  
PROCESS

TAKTISK  
PROCESS

OPERATIV  
PROCESS

Modell enligt
STÄRKA VÄRLDSARV

metod 

strategisk grund
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STEG 3 GOVERNANCE/ORGANISERA SAMVERKAN

BESKRIVNING UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
För att kunna förändra turismen till att bli mer hållbar och ekonomiskt effektiv krävs samarbete, 
organisation och ledning.

UPPGIFTER UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
Steg 3 innehåller två huvuddelar. Den första delen innebär att bilda nätverk för samverkan mellan 
destinationens aktörer.  Genom nätverket ska behov och möjligheter synliggöras. Den andra hu-
vuddelen i steget är att skapa en organisation där ansvaret för genomförandet av de gemensamma 
planerna tydliggörs. Vem ska göra vad när?

Nyckelfaktorerna är att arbeta med öppenhet, inkluderande och interaktion men också att ha man-
dat att i vissa fall kunna fatta snabba beslut.  

UPPGIFTER KULTURARV VÄSTERVIK
Målet med projektet Kulturarvsnod Västervik är att bilda ett nätverk mellan kulturarvsaktörer. I den 
processen sker samverkan och samarbete med Västervik Framåt AB och kommunala förvaltningar. 

Vi kommer även att kontakta vissa aktörer inom bo/äta/göra/transporter som direkt kan komplet-
tera och samarbeta med de olika kulturarvsaktörerna. Med hjälp av kartläggningen i stegen 1 och 2 
förväntar vi oss att en grund av behov och möjligheter hos dels varje aktör, dels hos nätverket ska 
tydliggöras.  I och med bildandet av ett nätverk kommer även en organisation med ansvarsfördel-
ning att sättas ihop.

NYCKELORD UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
UNESCO och Falun har här valt en viss skillnad i begrepp. Ordet ”governance” kan översättas till 
styrning och i vissa fall förvaltning. Stärka världsarv har valt begreppet ”organisera samverkan”. 

NYCKELORD KULTURARV VÄSTERVIK
Modellen bygger på öppenhet, delaktighet, långsiktighet och att så många som möjligt ska komma 
till tals, men också att en viss styrning behövs eller att det ska finnas utrymme för att fatta snabba 
beslut. Vi har därför valt att använda båda begreppen, ”Samverkan & styrning”. I det här steget vill 
vi lägga till ytterligare ett nyckelord, ”vem”, utöver tidigare nämnda ”vad”, ”hur” och ”gör”.  Detta 
för att tydliggöra ansvarsfördelningen och organisationen.

VAD? HUR? VEM? GÖR!

STRATEGISK  
PROCESS

TAKTISK  
PROCESS

OPERATIV  
PROCESS

Modell enligt
KULTURARV VÄSTERVIK

metod 

strategisk grund
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STEG 4 ENGAGEMENT/ 
ENGAGERA LOKALSAMHÄLLET

BESKRIVNING UNESCO/
STÄRKA VÄRLDSARV
Det är nödvändigt att engagera lokalsamhället 
och lokala näringsidkare eftersom de är hjärtat 
i hållbar turism. Det är viktigt med dialog efter-
som det med tiden får förståelsen att växa. 

UPPGIFTER UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
Identifiera och kommunicera hållbart ekono-
miska och lokala möjligheter. Se strategiskt 
på hur lokala företag kan utvecklas tack vara 
destinationen och besöksmålen. Analysera hur 
förändringar kan påverka de lokala företagen. 
Uppmuntra, hylla och belöna företag som agerar 
ansvarsfullt och hållbart. Arbeta med vidareut-
bildningar och certifieringar inom t bemötande 
och guidningar. 

UPPGIFTER KULTURARV VÄSTERVIK
Metoden enligt UNESCO/Stärka världsarv bygger 
på att det redan finns ett starkt besöksmål och 
att det är det kringliggande samhället som ska 
utvecklas och engageras. Vi arbetar med flera 

aktörer, de flesta landsbygdsbaserade. Genom 
projektet vill vi synliggöra dessa aktörer och få 
dem att långsiktigt och hållbart utvecklas. 
I arbetet med att engagera ser vi snarare sam-
arbetet mellan aktörer, samarbete med andra 
destinationsaktörer, kommunal förståelse och 
prioritering samt lokalsamhällets medvetenhet. 
Vi kommer även att kontakta vissa närliggande 
näringsidkare runt varje kulturarvsaktör. Vår 
uppgift blir därför att marknadsföra, sprida kun-
skaper och möta så många som möjligt, det vill 
säga att väcka engagemanget för kulturarvet. 

NYCKELORD UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
Det är en viss skillnad mellan UNESCO som valt 
”Engagement”/”engagemang” och Falun som 
valt ”Engagera lokalsamhället”. 

NYCKELORD KULTURARV VÄSTERVIK
Vi väljer begreppet ”Engagera”. Anledningen 
är att vi ser behovet av engagemang på många 
plan, hos de olika aktörerna, lokala näringsid-
kare, intressenter, regionala/nationella rese-
företag och -organisationer samt politiker och 
tjänstemän. Falun understryker värdet av den 
goda berättelsen. Vi menar att den måste spri-
das bredare än ytterst lokalt runt det enskilda 
besöksmålet för att nå framgång.

metod 

strategisk grund
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metod 

utveckling 

STEG 5 COMMUNICATION/
KOMMUNICERA VÄRLDSARVET

BESKRIVNING UNESCO/
STÄRKA VÄRLDSARV
För att få turismen att förändras och bli mer 
hållbar måste vi förändra hur turismen uppstår. 
En stor del går ut på att påverka valen som sam-
hällen, företag, besöksmål och besökare gör. 

UPPGIFTER UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
Under steg fem bestäms hur destinationen ska 
kommuniceras och till vem. Ta fram en tydlig 
manual samt nyckelord och – begrepp som alla 
inom samverkan kan använda sig av. 

Var kreativ och kommunicera genom så många 
vägar som möjligt. Samordna kommunikatio-
nen för bästa effekt. Använd gärna berättelser, 
”story-telling”. Tänk på att det ska vara tydligt 
och enkelt för besökare att förstå destinationen 
och besöksmålet. 

UPPGIFTER KULTURARV VÄSTERVIK
Under steg 5 kommer vi att ta fram en separat 
marknadsplan för Kulturarvsnod Västervik. Vi 
kommer även att öppna upp för kommunikation 
med intressenter, samverkans- och samarbets-
partners samt övriga aktörer inom besöksnä-
ringen genom möten, hemsida och e-post. 

NYCKELORD UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
UNESCO och Falun har valt ”Communication”/
Kommunikation respektive ”Kommunicera 
världsarvet”. 

NYCKELORD KULTURARV VÄSTERVIK
Vi ser att det är viktigt att kommunikationen är 
två-vägs.  Vi ska kommunicera kulturarven i Väs-
terviks kommun men också vara öppna för att ta 
emot synpunkter och idéer från andra aktörer. Vi 
har därför valt att använda begreppet ”Kommu-
nikation” för steg 5. 

11
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STEG 6 INFRASTRUCTURE/
UTVECKLA INFRASTRUKTUR

BESKRIVNING UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
Infrastrukturen är en viktig del av besöksnäringen. 
Hur reser besökarna? Vilka alternativ finns och är 
möjliga till och inom destinationen? 

UPPGIFTER UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
Kartlägg infrastrukturen för destinationen men 
även för enskilda besöksmål. Finns det kollektiv-
trafik eller cykel- och vandringsleder? Finns det 
kartor och skyltar? Finns det parkeringar, gäst-
hamnar, ställplatser och cykelställ? Hur kan olika, 
hållbara alternativ, lyftas fram och kombineras? 

Sammanställ en infrastruktur-plan med behov, 
möjligheter och hinder långsiktigt. 

UPPGIFTER KULTURARV VÄSTERVIK
Vi har inte möjlighet att själva utveckla den fysiska 
infrastrukturen men kan påbörja samarbeten eller 

göra ansvariga uppmärksammade. Vi kommer 
dock att kartlägga de enskilda besöksmålen, un-
der uppgifter, när det gäller tillgänglighet, tillgång 
till vatten, parkering, avlopp och renhållning samt 
möjligheter/önskemål runt skyltar och hänvis-
ningar. På längre sikt kan det dock bli aktuellt att 
sammanställa infrastrukturella behov, hinder och 
möjligheter runt varje kulturarvsaktör.

Vi kommeratt fokusera på den digitala infrastruk-
turen, genom att etablera en hemsida och sociala 
medier. 

NYCKELORD UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
UNESCO och Falun har valt begreppen ”Infra-
structure” respektive ”Utveckla infrastruktur”. 

NYCKELORD KULTURARV VÄSTERVIK
Vi har valt att använda ”Infrastruktur” då vi, i det 
här läget, endast har möjlighet att kartlägga be-
fintlig fysisk infrastruktur, att lista önskemål/idéer 
och etablera digital infrastruktur. 

metod 

utveckling 
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STEG 7 VALUE/SKAPA MERVÄRDEN

BESKRIVNING UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
För utveckla destinationer och besöksmål mot en mer hållbar 
riktning måste ofta produkterna, upplevelserna och övrigt utbud 
förändras. I Falun har man satsat på Produktlabb för att hitta nya 
möjligheter att uppleva världsarvet. En möjlighet som tagits fram, 
som exempel, är att kombinera kulturarv och outdoor-aktiviteter. 
Kulturarvet upplevs genom att paddla kanot eller SUP via områ-
dets vattenvägar. Världsarvet upplevs på nytt sätt, aktörer från 
andra områden i besöksnäringen engageras, nya målgrupper kan 
attraheras och mer hållbara alternativ erbjuds.

UPPGIFTER UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
Börja med att identifiera de aktörer, produkter och upplevelser 
som har störst möjlighet att utvecklas. Hjälp dem att utveckla 

hållbara erbjudanden så att de kan möta besökarnas efterfrågan.  
Dessa aktiviteter och erbjudanden kan lyftas fram som mer premi-
um-erbjudanden framför andra mindre hållbara alternativ.  Tänk 
på att det unika, lokalt typiska och autentiska säljer. Försök också 
att arbeta med en bredd i utbudet. Om besöksnäringen har många 
ben att stå på blir det långsiktigt mer hållbart. 

UPPGIFTER KULTURARV VÄSTERVIK
Vi kommer att arbeta stegvis under punkt 7. Det första steget blir 
att ta fram ett grundutbud per aktör med aktiviteter som redan 
finns idag och där varje enskild aktör har tillräckliga resurser för 
att genomföra dem. Dessa aktiviteter kommer att paketeras uti-
från till exempel geografi eller tema och marknadsföras. Efterhand 
kommer ytterligare aktiviteter att kunna tas fram hos varje aktör 
när vi följer upp efterfrågan och upplevelse hos besökare. Vi kom-
mer även att knyta kontakter med nätverk för till exempel aktörer 
inom outdoor i Västerviks kommun för att eventuellt hitta gemen-
samma nya aktiviteter. Nya kulturarvsaktörer kommer inom pro-

jekttiden att bjudas in till noden och där kommer vi tydligt ställa 
krav på att aktiviteter finns framtagna innan de går med. 

NYCKELORD UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
UNESCO använder begreppet ”Value” eller värde och Falun använ-
der ”Skapa mervärden”. 

NYCKELORD KULTURARV VÄSTERVIK
Vi tycker inte att något av begreppen till fullo räcker. Vi ser att det 
handlar om två spår, dels att utveckla befintliga aktiviteter och ak-
törer så att de även på lång sikt attraherar besökare med hållbara 
alternativ. Dels att hitta helt nya hållbara aktörer och aktiviteter. 
De här två spåren ska tillsammans kunna erbjuda en bredd av 
hållbara aktiviteter. Vi har därför valt att kalla steg 7 för ”Utveckla 
utbudet”. 

metod 

utveckling 
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utveckling

STEG 8 BEHAVIOUR/ 
STYRA BESÖKSFLÖDEN

BESKRIVNING UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
UNESCO menar att det är av yttersta vikt att styra besöksflöden 
för att undvika överturism och för att kunna ge alla besökare en så 
bra upplevelse som möjligt. 

UPPGIFTER UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
För att kunna styra flöden måste man först lära känna destinatio-
nen och besöksmålen. 

Börja med att skaffa kunskaper om trender inom besöksnäringen, 
både på kort och lång sikt. De kunskaperna är nödvändiga för att 
kunna planera 5–10 år framåt. Ta fram underlag för säsongsvari-
ationer, vilka veckor, dagar och tider under dagarna som det är 
flest besökare. Ta även med större helger och skollov. 

För att styra besöksflöden finns det en rad åtgärder. Det kan till 
exempel handla om att besökarna kan köpa biljetter i förväg, ha 
olika prissättning vid hög- respektive lågsäsong och att begränsa 
antalet besökare. Ett annat sätt är att lägga in andra aktiviteter 
runt ett besöksmål för att sprida ut besökarna. Det kan vara olika 
”prova-på”, filmvisning eller ett café. Var tydlig med informationen 
om när det är bäst att besöka ett besöksmål. 

UPPGIFTER KULTURARV VÄSTERVIK
Vi kommer att kartlägga varje kulturarvsaktör utifrån nuvarande 
besöksantal, utbud och resurser samt diskutera möjliga utveck-

lingsvägar för att möta efterfrågan. Under projektets gång kom-
mer vi även att ha en träff med föreläsare inom besöksnäringst-
render och produktutveckling. Varje aktör bör sätta sig in i vad 
som krävs för att möta en förändrad efterfrågan från till exempel 
nya målgrupper och hur det ska hanteras över tid. Överturism har 
hittills inte varit något större problem hos de aktörer vi arbetar 
med, snarare underturism. Likaså kan ojämna besöksflöden upp-
stå där överturism blandas med underturism. 

NYCKELORD UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
UNESCO har valt ”Behaviour” som översätts till beteende eller 
uppförande medan Stärka världsarv använder ”Styra besöksflö-
den”.

NYCKELORD KULTURARV VÄSTERVIK
Vi har valt att använda samma begrepp som UNESCO, ”Beteende”. 
För oss innebär det att förstå efterfrågan och besöksflöden samt 
hur vi ska hantera och eventuellt styra dem. 

STEG 9 INVESTMENT/ 
SÄKRA FINANSIERING 

BESKRIVNING UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
För att kunna driva en verksamhet hållbart måste de ekonomiska 
förutsättningarna finnas och den ekonomiska aspekten ska alltid 
finnas med vid besluten. Metoden är skapad för verksamheter 
som till viss (eller stor) del kan förlita sig till offentliga bidrag eller 

privata större bidragsgivare. Den är även skapad för destinationer 
med högt besökstryck och stor ekonomisk omsättning. 

UPPGIFTER UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
Identifiera investeringsbehoven. Vilka investeringar och annan 
finansiering behövs för att nå målen i strategin? Vad ska medlen 
användas till? Vilka resultat eller effekter vill vi uppnå? Planera 
för finansiering och investeringar. Vilka finansieringsmöjligheter 
finns? Anslag och bidrag? Intäkter? Fundraising? Externa intäkter 
genom samarbeten, t ex försäljning av produkter där en del tillfal-
ler världsarvet. Här kan även ingå tillgången till ideellt arbete. 

UPPGIFTER KULTURARV VÄSTERVIK
Målet med projekt Kulturarvsnod Västervik är att bygga ett sam-
arbete som genererar medel genom försäljning av biljetter, speci-
alistkunskaper, medlemsavgifter och evenemang. Det samarbete 
vi bygger upp mellan kulturarvsaktörer måste bli självförsörjande 
utan att tungt belasta varje aktör.  Inom projektet ska investe-
ringsbehoven kartläggas och en finansieringsmodell med olika 
scenarion tas fram. 

NYCKELORD UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
UNESCO och Stärka världsarv har valt ”Investment”/Investering 
respektive ”Säkra finansiering”

NYCKELORD KULTURARV VÄSTERVIK
Den verksamhet vi bygger upp är av en helt annan storlek, men 
frågan om långsiktig finansiering är lika viktig för oss. Vi har därför 
valt att använda samma begrepp som Falun, ”Säkra finansiering”.
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STEG 10 MONITORING/ 
SÄKERSTÄLLA HÅLLBARHET

BESKRIVNING UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV:
Det sista steget i metoden handlar om uppföljning av verksam-
heten. UNESCO menar att det är viktigt att säkerställa att besö-
karna får rätt kvalitet och upplevelse samtidigt som besöksmålet 
både bevaras och utvecklas. 

UPPGIFTER UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
Kartläggningarna i steg 1 och 2 ska ge utgångsläget för uppfölj-
ningarna. Metoden föreslår en uppdelning av uppföljningen inom 
samhällspåverkan, ekonomi/turism och övrigt. Inom samhällspå-
verkan är det viktigt att se till vilka positiva och negativa följder 
besöksmålet har på lokalsamhället. Inom ekonomi/turism kan 

efterfrågan/utbud följas upp, om besökarnas förväntningar upp-
fyllts samt den ekonomiska påverkan.  Under övrigt kan mål som 
rör ett speciellt besöksmål, miljö eller återvinning läggas in. Var 
noga med att redan från början sätta mål. Bestäm vad, hur och av 
vem de ska genomföras samt när de ska vara slutförda. Sätt även 
datum för uppföljning och utvärdering. 

Sätt mål för verksamheten och använd SMART-modellen. Mål-
sättningar enligt SMART-modellen innebär att fem frågor ska 
besvaras:

1.Specifik -beskriv exakt vad du vill göra eller nå.

2.Mätbar – går resultatet att mäta i kvantitet, tid eller kvalitet?

3. Accepterad – är det tydligt vem som ska göra vad och har den/
de godtagit målsättningen?

4.Realistisk – är målsättningen realistisk inom given tid och med 
de resurser som finns?

5. Tid – när ska det genomföras och när ska det vara klart?

UPPGIFTER KULTURARV VÄSTERVIK:
Vi kommer i Marknadsplanen att ange vilka mål vi ska följa upp 
både kort- och långsiktigt samt ange organisatoriskt var ansvaret 
ligger. Vi kommer även att bilda en grupp inom Kulturarv Väster-
vik som har till ansvar att följa upp och utvärdera målsättningarna 
och utfallen. 

NYCKELORD UNESCO/STÄRKA VÄRLDSARV
UNESCO har valt begreppet ”Monitoring”/”uppföljning” och Falun 
”Säkerställa hållbarhet”.

NYCKELORD KULTURARV VÄSTERVIK
Vi har valt begreppet ”Uppföljning”. Syftet med uppföljningen är 
att säkerställa hållbarheten långsiktigt.

metod 

utveckling
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