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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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METODEN
Vi har i projektet arbetat efter metoden från 
”Stärka världsarv” i Falun. Den bygger på den 
metod UNESCO tagit fram för att utveckla och be-
vara hållbara världsarvsmiljöer. Projektet i Falun 
omarbetade metoden till sina förhållanden. Vi 
har omarbetat och anpassat metoden ytterligare 
till våra förutsättningar. Vi valde att arbeta med 
UNESCO´s metod eftersom den är tydlig, kom-
municerbar och säkerställer att inga steg missas i 
den hållbara platsutvecklingen. Till skillnad från 
UNESCO och ”Stärka världsarv” har vi inte arbetat 
med ett starkt eller centralt besöksmål som kan 
fungera som en motor i destinationen. 

Vi arbetar i stället med en rad små aktörer, 
hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer, som 
geografiskt är spridda över hela Västerviks kom-
mun. Våra kulturarvsaktörer saknar var för sig 
den tyngd eller attraktionskraft ett världsarv kan 
ha. Vi tror att tillsammans, i en nod eller ett nät-
verk, kan aktörerna få en annan genomslagskraft 
i besöksnäringen och nå ut till både invånare i 
kommunen och besökare. 

Metoden består av tio steg där de fyra första är 
strategiska områden och de följande handlar 
om utveckling. För mer information se gärna 
dokumentet ”Metod Kulturarv Västervik” där vi 
närmare förklarar vilka anpassningar vi gjort. 

UTVECKLINGSOMRÅDEN

Guide 1 
Förstå 

destinationen

Guide 2
Strategi & mål 

Guide 3 
Samverkan 
& styrning

Guide 4
Engagera  

Guide 5
Kommunicera

Guide 8
Beteende

Guide 6
Infrastruktur

Guide 9
Säkra

finansiering

Guide 7
Utveckla 
utbudet

Guide 10
Uppföljning

METOD KULTURARV VÄSTERVIK 
STRATEGISKA GRUNDOMRÅDEN
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PLATSEN
Västerviks kommun ligger i nordöstra Små-
land på gränsen till Östergötland. Det är en 
av de, till ytan, största kommunerna i södra 
Sverige.  Kommunen kännetecknas av skog- 
och jordbruks mark i inlandet, sjöar och en 
långsträckt kust med över 4 000 öar, kobbar och 
skär. I kom munen bor cirka 37 000 personer, 
varav 21 000 i tätorten Västervik. Inom en två 
timmars radie från Västervik bor det 1 miljon 
människor. Genom kommunen går tre större, 
trafikerade vägar: E22 samt riksvägarna 40 och 
135. Sträckan mellan Västervik och Linköping 
trafikeras även av tåg, med Kustpilen, och under 
sommaren finns det färjeförbindelser mellan 
Visby och Västervik. 

Enligt rapporten Besöksnäring i städer och 
landsbygd från Sveriges kommuner och Lands-
ting definieras Västerviks kommun som en 
landsbygdskommun, avlägset belägen. Närmas-
te större orter, med mer än 50 000 invånare, är 
Linköping och Norrköping. Båda orterna nås på 
50 minuter eller mer och residensstaden Kalmar 
(med 41 000 invånare) på 1 timme och 20 minu-
ter eller mer från Västerviks kommun.

HISTORIA
Västerviks kommun har en rik och lång his-
toria. Kommunen eller Tjustbygden, är ett av 
Sveriges främsta bronsåldersområden. Det finns 
tusentals rösen, stensättningar och ett av norra 
Europas största hällristningsområden. Den 
första noteringen om staden Västervik är från 
1275 och 150 år senare gav Erik av Pommern 
order om att staden skulle flyttas längre ut mot 
kusten till nuvarande placering. Under Gustav 
Vasa byggdes ett kronovarv upp i staden och i 
mitten av 1600-talet bestod den svenska flottan 
till 80% av skepp därifrån. I kommunen växte 
under 1600-talet flera bruksorter med järn-
framställning fram. Under 1700- och 1800-talen 
ökade områdets betydelse inom skeppsbyggeri 
och sjöfart. 

Två timmar  
1 MILJON

Inom en två timmars radie 
från Västervik bor det 1 miljon 

människor.

STEG 1
förstå destinationen 

4000 öar!
I kommunen finns över 4 000 

öar, kobbar och skär. 

6
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BESÖKSNÄRING
Marknadspotential för besöksnäringen finns på platser som attra-
herar många besökare. Det är ofta platser med ett unikt utbud av 
upplevelser. 

Västervik har två år i rad utnämnts till årets sommarstad av rese-
guiden.se. Kommunen profilerar sig inte med en större attraktion 
utan med en bredd i besöksnäringen. Det är allt från Visfestivalen, 
MC-dagarna, Hasselörodden, olika sportturneringar till stre-
etart-festivaler. I kommunen finns flera campingplatser. Störst 
är Västervik Resort, en camping med över 850 husvagnsplatser, 
tältplatser, stugor och gästhamn. Dessutom finns två större 
hotell-och spaanläggningar, Slottsholmen och Gränsö, som lockar 
besökare året runt. Svenskarna vill ha ett varierat utbud med 
både stad och natur samt god mat och avkoppling när de reser 
inom landet (Målgruppsanalys, Visit Sweden 2021). 

Destinationsbolaget har valt att inrikta marknadsföringen på 
outdoor, skärgård, evenemang och shopping/äta. Tack vare att 
Västervik är en kustkommun med stora naturvärden har besök-
snäringen kommit att ha en stor betydelse.  Lokaliseringskvoten 
(antal sysselsatta och arbetsställen jämfört med andra kommuner) 
visar att Västerviks kommun har en jämförelsevis hög specialisering 

inom besöksnäring jämfört med andra, närliggande kommuner. 

Det har tyvärr varit svårt att få fram fakta om besöksnäringen i 
Västerviks kommun. Det finns ingen samlad information med svar 
på frågor som:

Hur många besökare har vi?  
Var kommer de ifrån? 
Varför kommer de?  
Hur länge stannar de?   
Vad vill de göra när de är på plats? 
Hur reser och bor de?  
Kommer de tillbaka?

De offentliga siffror som rör besöksnäringen lämnar tyvärr stora 
hål i den totala bilden. Enligt statistik från SCB hade Västervik 
under 2019 över 400 000 gästnätter. Flest besökare kom från Sve-
rige, följt av Tyskland, Danmark och Nederländerna. År 2020 sjönk 
antalet rejält på grund av pandemin för att 2021 öka till 460 000. 

I mätningen av gästnätter ingår boende på hotell, vandrarhem 
och camping. Gästhamnar, fritidshus, ställplatser och privata 
boenden ingår inte.  I Västerviks kommun finns åtta gästhamnar 
som tillsammans har över 600 gästplatser och till det kommer 
fasta båtplatser. I kommunen beräknas det dessutom finnas runt 

5000 fritidshus. En andel av fritidshusen ägs och nyttjas av boen-
de i kommunen och kan därför inte räknas in i turismen. Enligt 
UNWTO definieras turism som människors resor, vistelser och 
aktiviteter utanför sin vanliga omgivning och under en period kor-
tare än ett år.  Om vi ändå gör ett överslag och räknar med att det 
varje dygn i juli månad finns två personer på varje gästbåtplats 
och i varje fritidshus innebär det ytterligare 350 000 gästnätter. 

Bilden kompliceras ytterligare av kartläggningen Nätverket för 
större destinationer och städer från SNDMO som visar att över 
hälften av svenskarna övernattat i eget boende, till exempel hos 
släktingar eller vänner, vid resor under 2021.  Det här övernatt-
ningar som inte heller kommer med i statistiken. 

I många kartläggningar över besöksnäringen undersöks större 
regioner. Västerviks kommun ligger i Kalmar län som tillsammans 
med Öland, Kronobergs län och Jönköpings län bildar Småland. 
Den bilden blir ofta missvisande, då delar av kusten och Öland 
skiljer sig från inlandet när det gäller vilka besökare som lockas 
och reseanledningar. Det är med andra ord mycket svårt att veta 
hur många besökare som kommer till Västerviks kommun och 
varför utifrån officiella mätningar, och att utifrån dem uppskatta 
marknadspotentialen inom besöksnäringen.

Gästnätter 
2019 HADE VÄSTERVIK ÖVER  

400 000 GÄSTNÄTTER

STEG 1
förstå destinationen 
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TRENDER OCH SAMHÄLLE
I ett skärmbaserat samhälle med högt tempo är 
det allt fler som söker efter en paus. En under-
sökning från Visit Sweden visar att svenskarna 
listar ”vistas i naturen” som främsta intresse, 
följt av resa, äta på restaurang, läsa böcker, 
hälsa, trädgård, kultur och shopping.

I samma undersökning svarar drygt hälften av 
de medverkande att de känner sig stressade. De 
vanligaste stressorsakerna uppges vara privat-
ekonomi, pandemi, resebegränsningar och 
klimatförändring. Många bär också på en rädsla 
för hur pandemin påverkar den egna hälsan. 

Redan innan Corona kunde man se ett ökat in-
tresse för hobbys och aktiviteter som anses vara 
avslappnande, kreativa och genuina. En utveck-
ling som fått ytterligare skjuts under de senaste 
åren av ovisshet, hemmaarbete och isolering.  

2019 skriver Visit Sweden i sin trendrapport: 
”Efter många års önskan efter ständig förbättring 
så sker nu något av en tillbakagång vad gäller 
självoptimering och konsumenterna vill hellre ha 
fritid som är fokuserad på avkoppling. Improduk-
tiv fritid blir nu mer attraktiv, men på ett sätt som 

förbättrar balansen mellan arbete och fritid och 
gynnar den mentala hälsan. Att t ex göra något 
med händerna kommer att vara populärt som ett 
sätt att koppla av och vara kreativ.” 

AKTIVITETER OCH OMRÅDEN
Visit Sweden har i en undersökning frågat 
svenskar vilka geografiska områden de helst 
besöker på sin Sverige-semester. Göteborgs-
området, Gotland och Norra Sverige kammade 
hem toppnoteringarna. Framgångsreceptet tros 
vara en kombination av närhet till kust, natur 
och stadsliv. Läge och utbud är alltså viktigt för 
inrikes resenärerna, men siffror från SNDMO 
pekar på att bemötande, atmosfär och fram-
komlighet är mer avgörande i svenskarnas val 
av semesterort. 

Visit Sweden (målgruppsanalys 2021) har tittat 
närmare på vilka aktiviteter de svenska semes-
terfirarna helst ägnar sig åt. Allra vanligast är 
besök hos vänner och familj. Uppleva städer och 
vistas i naturen ligger också högt upp på listan. 
Finns det dessutom tillgång till nöjesparker, 
sevärdheter och god lokal mat blir man extra 
nöjd med sin vistelse.

Trevligt
bemötande

Bra
atmosfär

Promenad-
vänligt

TOPPLISTA
DE TRE VIKTIGASTE EGENSKAPERNA  

HOS SEMESTERORTEN. 

Svenskarnas 

Populäraste 
SEMESTERAKTIVITETERNA

1.BESÖKA FAMILJ/VÄNNER I SVERIGE (54%)

2. UPPLEVA STÄDER (54%) 

3. UTOMHUSUPPLEVELSER/NATURAKTIVITETER (VÅR, SOMMAR, HÖST) (46%) 

4. KULINARISKA UPPLEVELSER (44%) 

5. RUNDRESA I SVERIGE (43%) 

6. UPPLEVA LANDSBYGDEN (39%) 

7. VANDRING (36%) 

8. KULTURUPPLEVELSER (36%) 

9. BESÖKA NÖJESPARKER, FAMILJEATTRAKTIONER ELLER DJURPARKER (36%) 

10. EVENEMANG (34%)

STEG 1
efterfrågan 

Svenska resenärer 
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KLIMATET & RESENÄREN
Klimatångest och flygskam är två begrepp som 
tagit sig in i det svenska språket de senaste åren 
och medvetenheten kring hållbarhet ökar. Re-
dan före pandemin syntes förändrade resvanor 
på grund av detta och den försvagade kronan. 
Det har fått till följd att svenskarnas intresse för 
inrikesresor ökat. I en undersökning från de-
stinationsnätverket SNDMO som genomfördes 
2021 uppger 8 av 10 tillfrågade att de vill resa 
mer i Sverige under kommande år.

Statistik visar också att allt fler svenskar 
tänker på klimatet när de planerar sina resor. 
SNDMO uppger i sin undersökning att 63% listar 
klimatet som en viktig del av reseplaneringen, 
en parameter som visar sig vara extra viktig för 

de yngre målgrupperna. Samtidigt redogör Visit 
Swedens målgruppsanalys att var femte svensk 
tar hänsyn till miljön när de väljer resmål. I 
den rapporten pekar man också på en upplevd 
problematik med bristfällig information och 
begränsade sökmöjligheter kring klimatsmart 
resande. Tillfrågade menar att informationsbris-
ten gör det svårt att fatta hållbara beslut. 

Trots viljan att vara klimatsmart föredrar de allra 
flesta att resa med bil. Intresset för en semester 
på räls har minskat kraftigt under pandemin, 
och ligger nu långt under de 43% som rapporte-
rades 2019 (SNDMO 2021). Den lokala kollek-
tivtrafiken ses generellt som relativt oväsentlig 
för reseplaneringen. I stället prioriterar man 
framkomlighet med bil och till fots.

Miljövänliga 
alternativ är INTE 

direkt synliga 
online 

Det finns ingen 
enkel sökmöjlig-
het för hållbara 

resor

Det är svårt att 
veta vad som är 

hållbart 

Miljöcertifieringar 
är svåra att förstå 

Det finns för 
många olika 

miljöcertifieringar

52% 50% 47% 27% 23%

63%

Miljövänligt resande  
UPPLEVD INFORMATIONSBRIST

listar klimatet  
som en viktig del  
av reseplaneringen.

TROTS VILJAN ATT VARA KLIMAT
SMART FÖREDRAR DE ALLRA FLESTA 
ATT RESA MED BIL. 

STEG 1
efterfrågan 

Svenska resenärer 
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74%

SVENSKARNAS  
BOKNINGSVANOR
I en undersökning av svenskarnas digitala bete-
ende (Visit Sweden) fastslår man att svenskar i 
alla åldrar numera är digitaliserade och aktiva 
online. En annan rapport visar att 74% av de 
tillfrågade vill boka sina resor på nätet (Visit 
Sweden målgruppsanalys). Samtidigt uppgick 
användningen av digital turistinformation till 
41,9% under 2021. En ökning på nära 20% 
jämfört med mätningar från 2018 (Resa i Sverige 
2021, SNDMO).

Majoriteten av semesterfirarna (54%) vänder sig 
i första hand till Google när de är på jakt efter 
fakta och inspiration inför resan. Andra vanliga 
källor är vänner och familj, reseportaler som 

Momondo och Booking.com, samt researrang-
örernas och resebyråernas appar och hemsidor 
(Visit Sweden målgruppsanalys).

När svenskarna väl bestämt sig för sitt resmål 
vill den yngre resenären (20  -   44 år) gärna boka 
boende, aktiviteter och/eller färdmedel i förväg, 
i högre grad än den äldre. De är också mer 
benägna att boka kompletta paketresor. Något 
man tror kan bero på att den yngre gruppen ofta 
har barn att ta hänsyn till och därför tycker det 
är skönt att ha det praktiska klart när semestern 
drar i gång (Visit Sweden). 

BOKAR SIN RESA  
ONLINE

Boendet för 
hela resan 

Färdmedlet Ett färdigt paket
 

Boendet för 
delar av resan 

Aktiviteterna Ett färdigt paket 
utan transport

46% 27% 24% 22% 19% 11%

Svenskarnas  
FAVORITER ATT FÖRBOKA

STEG 1
efterfrågan 

Svenska resenärer 
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TRENDER OCH RESVANOR
De utländska turisterna som besöker Väster-
viks kommun kommer främst från Tyskland, 
Danmark och Nederländerna. I likhet med 
svenska resenärer har pandemin och klimatkri-
sen skapat nya resvanor hos våra utländska se-
mesterfirare. Efterfrågan på hållbara besöksmål 
har ökat och naturupplevelser ligger högt upp 
på önskelistan. 

Under 2020 minskade antalet gästnätter från 
länderna med sammanlagt över 3,7 miljoner. 
Sommaren 2021 vågade betydligt fler resa till 
Sverige och siffrorna väntas enligt prognoser 
från Oxford Economics vara tillbaka på 2019 års 
nivåer, inom två år. Nyfikenheten på Sveri-
ge är hög och majoriteten av befolkningen i 

Nederländerna, Tyskland och Danmark uppger 
att de är intresserade av att besöka landet som 
de associerar med säkerhet, trygghet, cam-
ping, stugsemester, kulturella sevärdheter och 
utomhusupplevelser. Bilden av Sverige är alltså 
positiv trots att resmålet anses vara relativt dyrt. 

DIGITALISERING & BOKNING
En majoritet av befolkningen uppger att de dag-
ligen använder någon form av sociala medier. 
Kanaler som påverkar valet av resmål. Störst in-
flytande i alla tre länder har Youtube, Facebook 
och Instagram. Samtidigt visar siffror att över 
40% av turisterna från dessa länder bokar sina 
resor via mobila enheter som mobiltelefoner 
och surfplattor. En trend som förväntas öka.

Tyskland

Danmark

Nederländerna

TURISTERNA
Västerviks utländska turister kommer 

främst från Tyskland, Danmark 
& Nederländerna.

Därifrån kommer

STEG 1
efterfrågan 

utländska resenärer 

40% BOKAR SINA RESOR 
VIA MOBILA ENHETER
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VÄSTERVIK

ANKARSRUM
GLADHAMMAR

ALMVIK

LOFTA

EDSBRUK

GAMLEBY

HJORTED
BLANKAHOLM

ÖVERUM

MISTERHULT

VÄSTRUM
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AKTÖRER
I Västerviks kommun finns ett stort antal kultur-
arvsaktörer. Vi räknar med att det finns 50 - 60 
aktörer inom kulturarv i kommunen. För att 
underlätta samarbetet under uppbyggnaden av 
kulturarvsnoden, deltog en mindre grupp om 
åtta aktörer i projektstarten. Det var viktigt för 
oss att från start få med olika typer av aktörer 
som redan har ett färdigt grundutbud och att 
det skulle bli en bra geografisk spridning över 
kommunen. I ett senare skede planerade vi 
erbjuda fler verksamheter att ansluta sig till 
projektet. 

PSYKIATRISKA MUSEET
Västerviks Hospital slog upp portarna 1912 och 
bedrev psykiatrisk vård fram till sent 1990-tal. 
Som mest sysselsatte sjukhuset 900 anställda 
och vårdade 1400 patienter.

Idag huserar Psykiatriska Museet i delar av 
lokalerna och verksamheten drivs av tidigare 
anställda vid sjukhuset. Varje torsdag hålls por-
tarna öppna för den som vill utforska lokalerna, 
kika på föremål och/eller få sig en guidad tur. En 
av museets främsta styrkor är de personliga be-
rättelserna som personalen återger utifrån egna 
minnen och upplevelser. Utmaningen ligger i att 
hitta ett grepp för en ny geneneration guider att 
föra vittnesmålen vidare på ett autentiskt och 
trovärdigt sätt.

SMALSPÅRET
Den smalspåriga järnvägen mellan Hultsfred 
och Västervik öppnades för trafik redan 1879. 
Idag är spåret ett levande museum där besökare 
kan uppleva bevarade järnvägsmiljöer.

Här bjuds passagerarna på en sju mil lång 
tidsresa längs en historisk bana. Järnvägen är 
förklarad som byggnadsminne och ett betydan-
de svenskt industriminne. 

Bakom driften och bevarandet finns två organi-
sationer. Förvaltnings AB Smålandsbanan som 
äger järnvägen och byggnaderna, samt Tjust-
bygdens Järnvägsförening som arbetar med att 
bevara och trafikera järnvägen. 

Under sommaren trafikeras järnvägen efter en 
fastlagd tidtabell. Vintertid är driften i stället 
begränsad till diverse evenemang. Utöver ordi-
narie trafik tar Järnvägsföreningen också emot 
specialbokningar och skräddarsyr resepaket 
utifrån kundens önskemål. Den omfattande 
trafiken och underhållet av bana, fordon och 
byggnader är resurskrävande. Föreningen har 
idag många aktiva, men tar gärna emot fler.

AKTIVEUM / ANKARSRUMS HBF
Ankarsrums bruk är ett av Sveriges äldsta 
företag, grundat 1655, med en lång spännande 
historia. I sin linda tillverkade bruket bland 
annat gjutjärnsgods, spisar, och badkar. Idag 
är företaget mest känt för sin klassiska köksas-
sistent. Vid Bruksparken i Ankarsrum finns 
Aktiveum®, ett bruksmuseum i en byggnad som 
är en rest av Övre Bruket. Museet drivs av ortens 
hembygdsförening och speglar skiftande epoker 
från brukets historia. 

Föreningen genomför även guidade turer och 
årliga evenemang i Bruksparken samt utflyk-
ter till andra intilliggande kulturminnen. På 
gångavstånd från Aktiveum® finns Ankarsrums 
hembygdsmuseum med samlingar av allmoge-
föremål. Där lär sig besökare mer om arbetspro-
cesser, lokalsamhällets historia och bruksorten 
Ankarsrums betydelse.

Utmaningen för Ankarsrums Hembygdsfören-
ing ligger i att locka nya aktiva medlemmar till 
föreningen, engagerade representanter som kan 
föra kunskapen vidare till kommande generatio-
ner. Man behöver också anpassa utbudet så att 
det överensstämmer med efterfrågan. 

STEG 1
AKTÖRER
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 ALMVIK TEGELBRUKSMUSEUM
I nära 400 år bedrevs tegeltillverkning vid Almviks bruk. Från 
1600-talet och fram till år 1971 producerades produkter som 
användes till bland annat byggnadsmaterial, takbeläggning, 
dränering av åkermark och reparationsarbetet av Stegeholms 
borgruin i Västervik.

I dag, 50 år efter nedstängning, är Almviks tegelbruksmuseum 
ett riksintresse. Byggnader och föremål som användes under 
tegelbrukets storhetstid finns fortfarande kvar, bevarade i samma 
skick som när produktionen var i gång. Här får besökare en inblick 
i arbetet och driften av dåtidens tegelbruk.

Föreningen Almviks Tegelbruks Vänner driver museet och håller 
det tillgängligt under sommarmånaderna och för bokade grupper 
under övriga året. Verksamheten är i stort behov av fler aktiva 
medlemmar och behöver hitta fler produkter som möter efterfrågan.

GLADHAMMARS HBF
Lunds by, med anor från 1600-talet, i Gladhammars socken har en 
mängd spännande och historiska sevärdheter och trollbindande 
berättelser att erbjuda. Vid ett besök hos Hembygdsföreningen 
får gäster närmare inblick i byns historia, gruvnäringens betydel-
se och människorna som levde och verkade i de åtta rödfärgade 
mangårdsbyggnaderna från 1700-talet. 

Besökare får också höra berättelsen om Per Olsson som fick Lunds 
by att bli en typisk släktby och om den sevärda ryggåsstugan 
från början av 1800-talet som gick under öknamnet ”Lusknäppa”. 
Under senare år har föreningen renoverat en av de äldre byggna-
derna, Ladan,  till en modern samlingslokal.

Gladhammars hembygdsgård i Lunds by är dessutom utgångs-
platsen för olika vandringsleder längs med både Tjustleden och 
Gladhammarslederna. Området kring Lunds By består av ett varie-
rat landskap med åkermark, kulturmiljöer, skog och gruvmiljöer. 
Beroende på vilken vandringsled besökare väljer kan de upptäcka 
och utforska hällristningar, bronsåldersrösen, gravfält och gruvor 
där man bröt järnmalm, koppar och kobolt från 1100-talet och 
framåt. Gladhammar HBF står inför utmaningen att vända sig till 
nya målgrupper.

LOFTA HBF
Lofta Hembygdsförening är en 1800-tals gård, belägen i Råberga 
nära Lofta kyrka. Det är en tidsenlig mangårdsbyggnad med un-
dantagsstuga och bodar. Under senare år har fattigstugan Svingen, 
loge, smedja, vagnslider, källare och ett vattenkvarnhjul från Lof-
taån kommit till. Samlingarna i Råberga visar livet i Lofta socken 
under gången tid fram till idag. 

Vår, sommar och höst erbjuder Hembygdsföreningen guidade 
turer längs den 20 km långa Loftaleden som utgår från Lofta kyrka. 
En vandring där besökare får upptäcka hällristningar, gravfält, 
historiska odlingslandskap och byggnader. Föreningen genomför 
olika evenemang där hantverk som smide, karamellkokning och 
slåtter visas. Under sommaren drivs ett café i hembygdsgården. 

Lofta HBF behöver fler aktiva medlemmar som kan driva och 
utveckla verksamheten. Föreningen har redan i dagsläget ett bra 
grundutbud som möter efterfrågan. Men för att nå ut till besökare 
måste de prissätta, paketera och beskriva sina aktiviteter på ett 
sätt som ger dem möjlighet att uppnå sin fulla potential.

VÄSTRA EDS HBF
Västra Eds hembygdsföreningen bildades 1949. Idag håller fören-
ingen hembygdsgården öppen vid evenemang så som midsom-
marfiranden och hantverkskvällar. De erbjuder också guidade 
turer för grupper längs den vackra Kyrkvägen. Där kan besökare 
vandra genom den gamla radbyn Vråka, se fornlämningar, odlings-
landskap och höra berättelser om tandvärkstallen och människor 
som levt efter vägen. Föreningen har även ett gammalt soldattorp, 
Lomstugan, där olika evenemang hålls. 

Västra Eds HBF är i behov av att utveckla nya aktiviteter som möter 
efterfrågan. Inom föreningen finns många bra idéer  men begrän-
sade personella resurser.  Som så många andra hembygdsfören-
ingar behöver Västra Ed värva nya, yngre medlemmar som kan ta 
del av berättelser och föra dem vidare till kommande generationer. 

VÄSTERVIKS MUSEUM
Västerviks museum invigdes redan 1933 och drivs idag av en stif-
telse som Tjustbygdens Kulturhistoriska förening och Västerviks 
kommun står bakom. 

Museet ligger i Västervik, med gångavstånd till centrum och 
nära gästhamnen. Förutom ett friluftsmuseum med gamla torp, 
smedja och allmogebåtar visar Västerviks Museum utställningar 
om den lokala sjöfarten och Västerviks historia. Här finns också en 
världsunik utställning om det svenska krigsfartyget Mars Makalös 
– dåtidens största fartyg – som sjönk utanför Öland 1564. I museet 
ingår även arbetslivsmuseet Valstad kvarn. Från museet arrange-
ras 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.

STEG 1
AKTÖRER
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RESOR FÖR PENSIONÄRER
Den primära målgruppen för noden är gruppre-
sor.  För att få en tydlig bild av den efterfrågan 
och de förväntningar som finns hos målgruppen 
har vi genomfört kartläggningar av bussföretag 
och pensionärsföreningar inom en distans som 
möjliggör dagsturer. Kartläggningen visar på ett 
stort intresse för resor till Västerviks kommun 
med fokus på kulturarv.

När vi tittar på hur många aktiviteter som bör 
ingå i en dagstur kan vi fastställa att två besöks-
mål är ett bra rättesnöre. Undersökningen 
visar att pensionärsföreningarna anser 1  -   2 

besöksmål vara lagom för en dagstur, medan 
bussbolagen uppger 2  -  3 som ett lagom antal.  

Gällande  själva aktiviteterna kan vi konstatera att 
samtliga tillfrågade pensionärsföreningar listar 
shopping-paus som oviktig, medan museibesök, 
guidade turer och fikapaus hamnar på topplistan. 

Vi kan även konstatera att målgruppen är villig 
att betala mer för resan än vad bussbolagen 
upplever. Majoriteten av föreningarna uppger en 
rimlig max-kostnad på mellan 600  -  1000 kr. Med-
an bussbolagen menar att majoriteten är villiga 
att lägga mellan 400  -  600 kr som max. 

1-2 2-3 3-4 Vet ej

60% 40% 0% 0%0% 56% 33% 11%

Vad är ett lagom antal 
BESÖKSMÅL PÅ EN DAGSTUR?

stor intresse för dagsturer   
med kulturhistoriskt tema 
till västerviks kommun

100% 80%
INTRESSE HOS TILLFRÅGADE  

BUSSBOLAG
INTRESSE HOS TILLFRÅGADE  
PENSIONÄRSFÖRENINGAR

BUSSBOLAG PENSIONÄRSFÖRENINGAR

Maxpriset för en dagstur med buss, lunch, fika & entré biljetter enligt 
tillfrågade bussbolag & pensionärsföreningar.

40%

Vad får det kosta?

400-500 KR
500-600 KR
600-700 KR
700-800 KR 
800-900 KR
CA 1000 KR
MELLAN  
500-1000KR 

CA 1000 KR 
33%

500600 KR 

BUSSBOLAG 
PENSIONÄRSFÖRENINGAR

STEG 1
kartläggning
pensionärsföreningar & bussbolag 
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Nej, vi planerar/
producerar oftast 
våra egna resor.

Ja, vi köper oftast 
färdiga paketlös-

ningar.

Det varierar från 
resa till resa.

Köper ni 
FÄRDIGA RESEPAKET?

Digitalt + dialog =sant
Alla svarande pensionärsföreningar vill kombinera digital bokning med en 
dialog hos säljare. Man vill kunna kika på utbud digitalt och få kontakt med 
en säljare för att skräddarsy och ställa frågor.

100%

BOKNINGSVANOR
Kartläggningen visar på att samtliga tillfrågade 
pensionärsföreningar föredrar en kombination 
av digital lösning och dialog med säljare när de 
bokar sina resor. Man vill kunna hitta informa-
tion om resor, resepaket och besöksmål på 
hemsida för att sedan få kontakt med säljare som 
kan svara på frågor, anpassa resan och ge förslag. 

Bussbolagen uppger istället att dom föredrar 
samtal med säljare framför digital bokning. 

På frågan om hur de helst planerar sina resor 
kan vi se att majoriteten av bussbolagen 
föredrar att planera sina egna resor framför att 
köpa färdigsydda paket. Även pensionärsfören-
ingarna tenderar att planera sina resor på egen 
hand, men 40% uppger att det varierar från resa 
till resa. 

Utifrån kartläggningen kan vi konstatera att de 
tillfrågade gärna planerar sina resor själva. I 
dialog med pensionärsföreningar framkommer 
dock att färdiga resepaket uppskattas, så länge 
det finns möjlighet att anpassa dem. 

Sammanfattningsvis  kan vi fastställa  att fika 
och lunch är prio nummer ett, minst en fikapaus 
och en lunch med lite guldkant är viktigt för 
att resenärerna ska bli nöjda. Vi kan också dra 
slutsaten att två besöksmål anses lagom för en 
dagstur, vars destination enligt tillfrågade bör 
ligga på mellan 1  -  2 h avstånd och kosta någon-
stans mellan 600  -  1000 kr.  

Vi har efter kartläggning skickat ut flyers med 
information kring Kulturarv Västervik för att följa 
upp intresset och fått positiv respons.

40% 20% 40%78% 0% 22%

BUSSBOLAG 
PENSIONÄRS- 
FÖRENINGAR

Fika & lunch
PENSIONÄRERNAS 

HÖGSTA PRIO!

STEG 1
kartläggning
pensionärsföreningar & bussbolag 
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VAD HAR VI GJORT  
& VARFÖR?
Genom att arbeta fram en strategi bygger vi en 
gemensam bild av vad vi vill bli. Bilden ska vara 
överskådlig, tydlig, enkel att kommunicera, 
genomförbar och den ska också engagera. Vi 
har arbetat med strategi och mål kontinuerligt 
under hela projekttiden. Merparten av det arbetet 
har skett i projektledningen och projektgruppen. 

Arbetet tar tid, det behöver diskuteras, förankras 
och justeras. Nya idéer och vägar behöver testas 
för att sedan inkorporeras eller förkastas. Det är 
ett arbete som måste få ta all den tid som krävs. 
Enligt UNESCO och Stärka världsarv ska de fyra 
första guiderna vara på plats innan stegen 5  - 10 
genomförs. Vi håller med om det arbetssättet, 
men samtidigt har vi sett att det är viktigt att 
kunna backa i processen och göra komplet-
teringar eller mindre förändringar.  Den stora 
bilden av strategi och mål låg klar tidigt i pro-
jektet, men vi har hela tiden arbetet utifrån två 
perspektiv. Vad kan vi göra inom projekttiden 
och vad är långsiktigt? Vi valde till exempel att 
tidigt i projektet ta fram en grafisk manual och 
logotyper för att ge nätverket en identitet och 

början till en gemensam bild av vad vi vill vara. 
En annan anledning till omkastningen i ord-
ningen av steg var att vi såg en konkurrens från 
andra projekt som arbetar med samma aktörer 
eller målgrupper. Det var därför viktigt för oss att 
sticka ut och underlätta för snabb igenkänning. 

När vi startade projektet hade vi inte förväntat 
oss att så många av kulturarvsaktörerna befin-
ner sig vid viktiga vägskäl. Som vi nämner på 
flera platser i rapporten, befinner sig aktörerna i 
skilda lägen. En generell bild är dock att aktörer-
nas resurser är på upphällningen och att de står 
inför valet hur och om de vill verka i framtiden. 
För projektet innebar det att vi fick backa samta-
len och utgångspunkten för strategi och mål.  Vi 
menar att projektet som helhet ska ha en strate-
gi, men det behövs även strategier och mål för 
de olika aktörerna. För att skapa en gemensam 
bild måste varje enskild aktör vara införstådd 
med sin del i helheten och de behöver därför en 
egen ”delstrategi”. Den ”delstrategin” har varit 
både uppgifter för aktören, och ett sätt för pro-
jektledningen att anpassa arbetet och samtalen 
utifrån varje aktörs nuläge. 

STEG 2
STRATEGI & MÅL 

vad, varför & hur
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många föreningar har svårt 
att locka nya medlemmar.

STEG 2
STRATEGI & MÅL 

hinder för utveckling

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 ar-
betslivsmuseer, 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 an-
passat 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
• Minskande offentliga bidrag. Det är svårt att söka projektmedel 
och dessutom är det stor konkurrens om dem. 

• Låga medlemsavgifter. 

• Låga priser på erbjudanden. Svårt att se värdet i det egna utbu-
det och svårt att våga ta betalt. 

• Sjunkande medlemsantal. 

• Lockar inte så många betalande besökare som skulle vara möjligt. 

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

3. Marknadsposition
• 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. 

• 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 öppetti-
der och priser. En besökare vill planera och boka i förväg.

• Leder till en anonym tillvaro och en stagnerande eller nedåtgå-
ende utveckling.

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

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

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

5. Kompetens
• Bristande kompetens i hur besöksnäringen fungerar. 

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

• Bristande kunskaper i paketering, prissättning, marknadsföring 
och digitalisering. 

• Leder till att aktören får svårt att attrahera besökare regionalt/
nationellt.
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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 verk-
samheten 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 innehålls-
mässigt och tid. Flera aktörer har idag liknande 
utbud. Många aktiviteter hos kulturarvsaktörer-
na 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 re-
gionala 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 samti-
digt? Vilka prioriteringar görs och varför?

8. Digital mognad hos aktörerna
• En stor del av marknadsföringen sker via hem-
sidor och sociala medier. 

• Det finns kunskapsluckor men även en viss ovil-
ja 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 föränd-
ring. 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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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 besöksnäring-
en 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.

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

• Ökad kontakt och samarbete med kommunen för att få en lång-
siktig 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-

tens. Kunskaperna behöver dokumenteras och tillgängliggöras.

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

• Aktörerna är kulturbärare. Deras verksamhet bygger på äkt-
het och autenticitet. De är etablerade mötesplatser för lokala 
arrangemang. Vissa av aktörerna, framför allt hembygdsfören-
ingar, är i praktiken en kombination av intresse-, samhälls- och 
kulturhistoriska föreningar. Det gör att de fyller en viktig funktion i 
plat sutvecklingen. 

Tillsammans ökar 
konkurrens- 

kraften
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vad, varför &hur

HUR HAR VI GJORT?
BYGGA NÄTVERK
Genom nätverksträffar som inspirerar och utbildar inom olika 
teman så som tillgänglighet, miljöaspekter, bemötande, besök-
snäringsfrågor och strukturer har projektet lyft frågor, inspirerat 
till nytänkande och skapat samarbete mellan de medverkande 
aktörerna. Förutom samverkan och dialog kulturarvsaktörer 
emellan, har näringsliv så som restauranger och caféer i besöks-
målens närområde, bjudits in för att bli en del av nätverk, rese-
paket och marknadsföring. 

Utöver samverkan med enskilda näringsidkare genomförs projek-
tet i tätt samarbete med näringslivsbolaget Västervik Framåt AB, 
som på uppdrag av Västerviks kommun arbetar praktiskt med 
kommunens turismstrategi genom bl.a. turistbyrå och stadens 
officiella hemsida (vastervik.com). Ett samarbete som ger 
projektet möjligheten att öka kunskapen hos Västervik Framåt 
och Turistbyrån kring de kulturarvsaktörer som finns i Västerviks 
kommun och den potential dessa har inom besöksnäringen. Vi 
har också fått mycket hjälp ifrån dem och deras stora erfarenhet 
av besöksnäringen. 

För att kvalitetssäkra arbetet med frågor om hållbarhet, jäm-
ställdhet och bemötande har projektet en tillsatt referensgrupp. 
Där medverkar representanter från olika förvaltningar inom 
Västerviks kommun. 

Att koppla ihop kulturarvsaktörer med de olika funktionerna i re-
ferensgruppen har gjort att brister och okunskap minskat i arbetet 
med att säkerställa kulturhistoriska besöksmål på besöksnärings-
marknaden. Den kommunala planeringen är ofta långsiktig.

PRODUKTUTVECKLA
Produktutvecklingen tar avstamp i en analys kring trender och 
efterfrågan. Här har vi tittat på vad målgruppen efterfrågar och 
vad varje enskild aktör kan erbjuda för att tillgodose marknaden. 
Vi har arbetat med utbudet och besvarat frågor så som:

• Finns det möjligheter att lyfta delar av den lokala historien och 
skapa levande kulturmiljöer med koppling till lokala traditioner 
och berättelser? 

• Kan nuvarande aktiviteter vidareutvecklas genom samarbete 
med andra aktörer? 

• Finns tillräckligt med kunskap och engagemang bland medlem-

mar för att möjliggöra ett ökat antal aktiviteter? 

• Hur kan man genomföra en kunskapsöverföring från en genera-
tion till en annan? 

• Går det att hitta gemensamma teman hos flera aktörer för att 
skapa bokningsbara paket?

Vi har också erbjudit  rådgivning om prissättning på aktiviteter, 
inträden, guidningar osv.

MARKNADSFÖRA 
Genom Kulturarv Västerviks marknadsföring får aktörer en ge-
mensam röst och plattform. Under sloganen Vi /  jag <3 Kulturarv 
kommuniceras aktörernas verksamhet på ett lättsamt och väl-
komnande språk med bildmanér och färger som känns varma och 
inbjudande. Medlemmarna når ut genom projektets hemsida, so-
ciala kanaler och tryckta medier. Bokningssystem och gemensam 
evenemangskalander med användarvänligt gränssnitt finns på 
den gemensamma hemsidan, tillsammans med information och 
kontaktuppgifter till varje enskild aktör, temabaserade resepaket 
och tips om mat och fikaställen. 

Turistinformation som häften och dylikt har tryckts upp och finns 
tillgängliga hos turistbyrå, restauranger och de enskilda aktörerna. 
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MÅLSÄTTNING
Inom projektet finns både kortsiktiga och lång-
siktiga målsättningar. I ett första skede syftar 
målen till praktiska delar i uppbyggnaden av no-
den. Att handgripligen skapa ett nätverk mellan 
aktörer, ta fram nödvändig information, skapa 
kontakter med potentiella samarbetsparter osv.  

Långsiktigt 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.  Förutsättning-
arna 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 har 
grunden till långsiktiga mål och samverkan lagts. 

För att konkret kartlägga effekterna av Kultur-
arvsnoden behöver vi mäta bokningar, besöks-
antal, följare osv. Eftersom hösten och vintern 
präglats hårt av pandemin och en stor del av ak-
törerna bara bedriver sina verksamheter under 
sommarhalvåret kommer vi inte ha möjlighet att 
genomföra en kartläggning av besöksantal och 
bokningar, då projektet avslutas innan aktörer-
nas högsäsong drar i gång. Detta gör att vi inte 
kommer kunna visa på några mätbara skillnader  
till följd av projektets åtgärder i denna rapport,  
och därför inte har möjlighet att stärka metoden 
med faktiska siffror och statistiskt underlag. 

STEG 2
STRATEGI & MÅL 

målsättningar

LÅNGSIKTIGA MÅL
• Kulturarv Västervik ska leva vidare, 
utvecklas och utökas.

• Öka besöksantalet hos de enskilda 
aktörerna

• Ett etablerat samarbete mellan 
aktörer, näringsliv och kommun.

MÄTBARA MÅL
• Antal enskilda aktiviteter.

• Antal bokningsbara paket.

• Antal anslutna kulturarvsaktörer.

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

KORTSIKTIGA MÅL
✓ Bilda ett nätverk för kulturarvsaktörer 
i  Västerviks kommun.

✓ Ta fram beskrivningar för varje aktör 
samt deras aktiviteter.

✓ Skapa paket av olika aktiviteter.

✓ Bearbeta gruppresearrangörer, intres
seorganisationer och föreningar.

✓ Utbilda aktörer.

✓ Utveckla och starta kanaler för  
marknadsföring.

✓ Köpa in ett gemensamt boknings
system.

Kulturarvets 
MÅLSÄTTNINGAR

22
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INTRESSENTER
Eftersom projekttiden varit begränsad har vi valt att utgå från de åtta aktörerna som våra primära 
intressenter. Det har inte funnits utrymme att genomföra en fullständig intressentanalys runt varje 
aktör. Det behöver göras på längre sikt för att närmare kunna avgöra vilken effekt kulturarvsaktören 
har på det närliggande civilsamhället men också för att kunna engagera både boende och näring-
sidkare. Vi har listat och prioriterat de viktigaste frågorna utifrån om de är kort- eller långsiktiga. 
Frågorna tillsammans med svar på ”vad”, ”när”, ”varför” och ”vem” bildar nodens strategi.

VAD SKA GÖRAS?  
• Bilda och lyfta fram nätverket Kulturarv Västervik.

HUR SKA DET GÖRAS?   
• Ta fram ett grundutbud med aktiviteter som riktar sig till grupper av besökare.

• Kartlägga.

• Marknadsföra.

• Utbilda & inspirera.

NÄR SKA DET GÖRAS?  
•  Grunden till nätverket har lagts inom projekttiden. Arbetet är dock långsiktigt och kommer att ta tid. 

VEM SKA GÖRA DET?  
•  Arbetet genomförs av projektledning, projektgrupp och referensgrupp tillsammans med 
kulturarvsaktörerna. Ansvaret kommer långsiktigt att föras över till en ledningsgrupp för 
Kulturarv Västervik.

STEG 2
STRATEGI & MÅL 

intressenter & hållbarhet
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HÅLLBARHET
I steg 2 av metoden har vi valt nyckelbegreppet 
”Uppföljning”. Syftet med uppföljningen är att 
säkerställa hållbarheten långsiktigt. I referens-
gruppen finns kommunala funktioner inom 
kvalitets- och miljöansvar samt folkhälso- och 
klimatplanering. Dessa funktioner har bidragit-
med kompetens inom hållbarhetsaspekterna 
miljö, mångfald och jämställdhet. Detta har 
bland annat skett under nätverksträffar och 
workshops med kulturarvsaktörerna. 

En effekt av att stimulera kulturarvsaktörer 
och de kulturhistoriska miljöerna de verkar i är 
att dessa miljöer vårdas och bevaras som till 
exempel i sin tur bidrar till mångfald inom flora 
och fauna. Inom projektet jobbar vi utifrån de 
globala målen i Agenda 2030. Här har vi valt att 
lägga extra vikt vid de punkter som går hand i 
hand med aktörernas verksamhet. Det är fram-
för allt målen som berör utbildning, bevarande 
av kultur- och naturarv och hållbar turism som 
vi lagt extra vikt vid. 

I Strategi för hållbar turism och växande 
besöksnäring beskrivs ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet. En ekonomiskt hållbar 
turism är ”konkurrenskraftig, ansvarsfull och 
har långsiktig och adaptiv resursförvaltning”. 
Pandemin har påverkat många verksamheter 
inom besöksnäringen kraftigt negativt och det 

kan vara svårt att nu planera långsiktigt. Här 
menar regeringen att besöksnäringens organi-
sationer fyller en viktig funktion för att stimulera 
efterfrågan och utveckla kunskap. Den socialt 
hållbara besöksnäringen bidrar till livskraftiga 
orter där man tar hänsyn till kulturarv, närings-
liv och civilsamhälle.  

Nedan följer en redogörelse för de mål 
Kulturarv Västervik jobbat med och på vilket sätt 
de implementerats i projektet. 

4.7 UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECK-
LING OCH GLOBALT MEDBORGARSKAP
Senast 2030 säkerställa att alla studerande får 
de kunskaper och färdigheter som behövs för att 
främja en hållbar utveckling, bland annat genom 
utbildning för hållbar utveckling och hållbara 
livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
främjande av en kultur av fred, icke-våld och 
globalt medborgarskap samt värdesättande 
av kulturell mångfald och kulturens bidrag till 
hållbar utveckling.

Kulturarv Västervik för en dialog med kom-
munala företrädare för att föra in kunskap 
om det lokala kulturarvet i skolundervisning-
en, genom besök hos kulturarvsaktörer. Här 
handlar det om att ge barn och ungdomar en 

STEG 2
STRATEGI & MÅL 

hållbarhet Utvalda fokus 
GLOBALA MÅLEN
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konkret upplevelse och förståelse för den lokala kulturhistorien 
och traditionen, och hur det format samhället vi lever i idag. Att 
genom deltagande väcka frågor och förståelse för funktionen och 
betydelsen av kultur och kulturell mångfald. 

Utbildning sker inte bara inom skolundervisningen, genom en 
kommunikation mot yngre målgrupper och barnfamiljer ska vi 
väcka ett intresse och nå ut till barn och unga, tillgängliggöra kul-
turhistoria på lov och fritid, göra den lättbegriplig och relevant. 

8.9 FRÄMJA GYNNSAM & HÅLLBAR TURISM
Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som 
skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. 

Genom att lyfta kulturarvet, skapa ett nätverk med samarbete 
mot näringsliv och kommun, marknadsföra och stödja de lokala 
aktörerna i ett generationsskifte, bidrar Kulturarv Västervik till 
att främja den lokala kulturen. Ett ökat intresse för besöksmå-
len innebär i förlängningen också att näringslivet i aktörernas 
närområde gynnas då besökare stannar till för att exempelvis äta 
eller fika. 

 11.4 SKYDDA VÄRLDENS KULTUR- OCH NATURARV
Stärka insatserna för att skydda och trygga världens  
kultur- och naturarv.

Västerviks kommun är rikt på både kulturarv och natur. Här finns 
ett brett utbud av bruksmuseer, hembygdsföreningar och vand-
ringsleder med intressant historia och fornlämningar.  

Flera av aktörerna håller guidade turer och förvaltar den unika 
kulturhistorien som finns i kommunen. Inom projektet ska Kultur-
arv Västervik hjälpa aktörerna med kunskapsöverföring. Ofta finns 
bara en eller ett par guider, majoriteten i den högre pensionärsål-
dern. Guiderna är aktiva medlemmar med mycket att berätta men 
de har i de flesta fall inte dokumenterat sin kunskap eller utbildat 
andra för att föra dem vidare. Mycket kunskap och därmed också 
en del av kulturarvet, riskerar alltså att gå förlorad om vi inte inför 
stöd och åtgärder som förhindrar detta.

Kulturarv Västervik vill möjliggöra utbildning av nya guider men 
också bana väg för nya berättargrepp. Paketera guidade turer 
tidsenligt och pedagogiskt för att nå en yngre målgrupp. Exempel-
vis kombinera kurser inom friluftsliv med kulturhistoria, på så vis 
kan man sprida kunskap och respekt för natur och historia på en 
och samma gång. 

11.A FRÄMJA NATIONELL &  
REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING
Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopp-
lingar mellan stadsområden, stadsnära områden och lands-
bygdsområden genom att stärka den nationella och regionala 
utvecklingsplaneringen. 

Genom att lyfta kulturarvsaktörer över hela kommunen, kopplar 
vi ihop stad, ort och landsbygd. Nätverket blir inte bara en brygga 
mellan aktörer, det fungerar också som ett socialt nätverk mellan 
geografiska områden. Samarbetet i sig leder även till ekonomiska 
kopplingar vid gemensamma produktpaketeringar och genom 

det delade bokningssystemet. Även näringslivet tar del av den 
effekten. En ökad besöksnäring på landsbygden leder i sin tur 
till att frågor kring andra utvecklingsområden på platsen har 
större chans att aktualiseras på en politisk nivå kommunalt och 
regionalt.

12.B UTVECKLA OCH IMPLEMENTERA VERKTYG FÖR 
ÖVERVAKNING AV HÅLLBAR TURISM
Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar 
utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen 
och främjar lokal kultur och lokala produkter. 

I och med att vi organiserar ett samarbete mellan olika kultur-
arvsaktörer blir det i sig ett verktyg som ger oss möjlighet att följa 
upp och utvärdera den hållbara utvecklingen. Det kan handla om 
parametrar så som kartläggning av antal aktiva medlemmar och 
besökare. Utveckling av produktutbud och efterfrågan. Utbilda 
guider och samverka med det lokala näringslivet. Projektet har 
även en referensgrupp där det finns kommunala funktioner inom 
kvalitets- och miljöansvar samt folkhälso- och klimatplanering, som 
kan bidra med kunskap och lösningar kring hållbarhetsfrågor. 

STEG 2
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STEG 2
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HÅLLBAR PLATSUTVECKLING

HÅLLBAR PLATSUTVECKLING
I Strategi för hållbar turism och besöksnäring 
från Regeringskansliet 2021 beskrivs att Sverige 
har ett värdefullt och tillgängligt kulturarv. De 
menar att dagens turism och besöksnäring är 
viktiga i utvecklingen av landsbygden och att 
det ger arbetstillfällen och brett näringsliv. 

I Hållbara platser av Björn Ohlén beskrivs plats-
utveckling i Västra Götaland. Där ställs frågan 
”Varför ska man arbeta med platsutveckling?” 
Svaret är att det finns gemensamma behov på 
en plats som behöver lösas. Det är vanligt att olika 
aktörer isolerar sig med ”sina” problem eller frågor 
och det är först när man står inför olösliga problem 
som kontakter med andra parter tas. Platsutveck-
lingen fungerar som en ”energiinjektion” för att 
hitta gemensamma frågor och arbetssätt där alla 
parter samverkar. Parterna brukar sammanfattas 
till civilsamhälle (invånare, olika föreningar), of-
fentlighet (kommun, region och myndigheter) och 
näringsliv (företag på den aktuella platsen).  

I arbetet med platsutveckling upptäcks ofta 
resurser eller synergieffekter som inte synts 
tidigare. I arbetet med platsutveckling i 
Västra Götaland har syftet inte varit ekonomisk 
utveckling utan att alla, oavsett var de bor, ska 
ha förutsättningar till ett gott liv. Med det menas 
att det ska finnas tillgång till service, arbete, 
kommunikationer och fritid.

 Enligt Ohlén är alla platser olika och det går inte 
att arbeta efter exakt samma modell överallt. 
Men, enligt Regeringskansliet, pågår en tydlig 
förskjutning som gör den lokala delaktighe-
ten allt viktigare. Det som dock är viktigt är 
att ha en gemensam målbild, organisering/
samverkansforum och finansiering. Vad är 
det då som gör platsutvecklingen hållbar? 
Det handlar om att ge platser förutsättning-
ar (resiliens eller robusthet) för att klara yttre 
förändringar och överleva långsiktigt. 

Näringsliv

CivilsamhälleOffentlighet

PLATSUTVECKLING
Hållbar

HÅLLBARHETSARBETE
I vårt hållbarhetsarbete har vi arbetat med 
alla tre dimensioner: miljömässig, ekonomisk 
och social hållbarhet. Våra kulturarvsaktörer 
har en stor social betydelse då de samlar 
invånarna lokalt samt bevarar, förmedlar, 
utvecklar och använder vårt gemensamma 
kulturarv.  I den ekonomiska hållbarheten 
menar vi att aktörerna genom samarbetet i 
kulturarvsnoden och i den hållbara platsut-
vecklingen skapar finansiella förutsättning-
ar för fortsatt utveckling, överlevnad och 

arbetstillfällen. Genom att bistå aktörerna 
med underlag, kompetens och coachning kan 
de vässa sina erbjudanden till högre föräd-
lingsgrad, vilket skapar ökade intäkter. Inom 
den miljömässiga hållbarheten ser vi att våra 
kulturarvsaktörer redan finns på plats med 
fantastiska installationer, byggnader, föremål 
och naturområden. Det är besöksmål som ex-
isterar och inte behöver byggas från grunden. 
Flera av dem förvaltar naturområden som 
vandringsleder, lär ut till exempel slåtterme-
toder och förmedlar kunskaper i återbruk 
eller bevarande. 

26



27

STEG 3
samverkan & styrning

27



28

VEM SKA GÖRA DET?
Under projektet har vi framför allt samverkat med destinations-
bolaget Västervik Framåt AB och då Turismansvarig, Turistbyrå-
ansvarig och Marknadschef. Genom dem har vi fått många nyttiga 
erfarenheter från uppbyggnad av övriga nätverk inom besöksnä-
ringen samt bakgrund, prioriteringar och strategier för destina-
tionsutvecklingen. Samarbete med förvaltningar inom Västerviks 
kommun och då framförallt Landsbygdsutvecklaren från Samhälls-
byggnadskontoret, Livsmedelsinpektör från Miljö- och Byggnadskon-
toret samt Kulturchef och Kulturhandläggare från Kulturenheten. 

ORGANISATION
Platsutvecklingen har för oss inneburit att vi först och främst 
har påbörjat en kartläggning hos varje aktör runt tillgänglighet, 
service och kapacitet. Dessutom har vi genomfört en kartläggning 
för att se var det finns fler aktörer inom äta/resa/bo/göra som kan 
kopplas ihop med kulturarvet. 

Vi har knutit tre olika restauranger till nätverket som enkelt kan 
nås från samtliga våra deltagare och paketeras med olika aktivi-
teter. Vi har kontaktat aktörer inom segmenten bo och resa för att 
lära oss mer om vilka besökare som kommer till kommunen, vad 

besökarna efterfrågar och vad företagarna inom segmenten ser 
för behov och problem. 

Under projektets gång har vi även deltagit i Unika Historiska 
Kalmar läns delprojekt med platsutveckling. Det har skett genom 
företaget Stua och deras modell Snöstjärnan. Det har gett oss 
möjlighet att kartlägga olika områden i kommunen som skulle 
kunna vara lämpliga för platsutveckling ur ett besöksmålsper-
spektiv. I det här steget vill vi lägga till ytterligare ett nyckelord, 
vem, utöver tidigare nämnda vad, hur och gör.  Detta för att tydlig-
göra ansvarsfördelningen och organisationen.

STEG 3
samverkan & styrning
vem och hur

VAD? HUR? VEM? GÖR!

STRATEGISK  
PROCESS

TAKTISK  
PROCESS

OPERATIV  
PROCESS

Modell  
KULTURARV VÄSTERVIK
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NÄTVERKET
Kulturarv Västervik är en samling av kulturhistoriska platser och 
aktörer runt om i kommunen. Här finns museer, hembygdsgårdar, 
vandringsleder och andra kulturarv till brädden fyllda av historis-
ka föremål, fornlämningar och spännande berättelser. Allt med 
närhet till en intressant stadskärna, caféer, restauranger, hav och 
skärgård. Tillsammans med delar av näringslivet har aktörerna 
alltså möjlighet att täcka upp för majoriteten av de semesterak-
tiviteter som ligger högst på topplistan, hos såväl svenska som 
utländska resenärer. Aktörerna har med andra ord en enorm 
potential, en potential som Kulturarv Västervik vill ta vara på. 

Verksamheterna i noden består till stor del av små föreningar med 
begränsade resurser, många i stort behov av både modernisering 
och generationsskifte. Genom nätverket får de möjlighet att skapa 
samarbeten med andra medlemmar och delar av näringslivet, 
en viktig aspekt i utvecklingen av utbudet. Det kan exempelvis 
handla om att ta fram gemensamma resepaket eller tema-guid-
ningar som rimmar med efterfrågan och rådande turisttrender.  
Genom att gå samman får aktörerna större muskler och bättre 
chanser att anpassa sitt utbud och skapa sig en position inom 
turistnäringen i kommunen.

PRATA, PRATA, PRATA!
Digitala möten i all ära men när det kommer till att knyta kontak-
ter finns det inget som slår fysiska möten. Det är mellan före-
läsningarna, vid kaffeautomaten och kakfaten som det händer, 
nätverkandet. På grund av pandemin hade vi under stora delar 
av projekttiden inte möjlighet att genomföra sammankomster då 
restriktioner och smittspridning satte käppar i hjulen. Då arbetade 
vi i stället med att besöka aktörerna en och en, prata med dem 
om deras verksamhet, utmaningar, medverkandet i projektet och 
framtida planer. Inför upploppet av projektet då restriktionerna 
släpptes, var vi snabba med att bjuda in både aktiva och poten-
tiella aktörer till nätverksträffar där de fick chansen att knyta 
kontakter med varandra och representanter från olika delar av 
destinationsutvecklingen i Västervik. 

Föreläsare så som Johan Graffman från Graffman AB och Michael 
Carlsson ordförande i Sveriges Campingar har varit på plats under 
nätverksträffar för att utbilda och inspirera aktörerna, så frön till 
nya idéer och väcka frågor och funderingar. Förutom föreläsningar 
och nätverksträffar har också en inspirationsresa genomförts. 
Syftet med resan var att ge aktörerna konkreta exempel på hur 
guidade turer och utställningar kan se ut. Det blev en lärorik dag 
med besök på Flygvapenmuseet i Linköping och en guidad vand-
ring längs stadens historiska gator. 

NÄTVERKANDE
Under projektet har vi tagit alla chanser att komma ut och prata 
om Kulturarv Västervik. Presentationer har hållits för till exempel 
kommunstyrelse och kommunledning, Rotary och Västerviks 
Museums styrelse som är delvis politiskt tillsatt. Vi har träffat re-
presentanter för Kulturkartan i Linköping, ett projekt från samma 
utlysning för att jämföra arbetssätt och utbyta erfarenheter. 

I början av april åkte delar av projektgruppen till Dalarna. Vi träffa-
de tre olika aktörer som frikostigt delade med sig av sina erfaren-
heter! I Ludvika träffade vi Ekomuseum Bergslagen, en stiftelse 
som arbetar med att lyfta fram nästan 70 olika industri- och kul-
turhistoriska besöksmål spridda över 7 kommuner i två län. Vi fick 
höra mer om vilka utmaningar de ställs inför och hur de arbetar 
långsiktigt. I Säter besökte vi Mentalvårdsmuseet. Det är ett muse-
um som drivs av Region Dalarna och just nu genomgår en föränd-
ringsprocess. Det finns tankar och vissa beslut om att stänga det 
fysiska museet för att i stället satsa på mobila pop-up-utställning-
ar runt om i regionen. I Falun besökte vi världsarvssamordnaren 
hos Falun kommun. Vi diskuterade genomförandet av projektet 
”Stärka världsarv”, vad som händer när ett projekt slutar och hur 
man fortsätter efter det.

engagera 

Nätverket
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KOMMUNIKATION 
&IDENTITET
För att kunna kommunicera Kulturarv Väster-
vik på ett effektivt sätt har vi tagit avstamp 
i analysen av resenärer och omvärld som vi 
redogjorde för under steg 1. Vi ser en målgrupp 
som oroar sig över klimatet, söker efter genuina 
upplevelser och har ett stort behov av avkopp-
ling. Intresset för outdoor och naturupplevelser 
växer samtidigt som gemeneman vill upptäcka 
städer, äta gott och uppleva kultur. Allt på en 
promenadvänlig destination med trevligt bemö-
tande och god atmosfär. Utifrån detta och med 
aktörernas egenskaper i åtanke, har vi valt tre 
värdeord som ligger till grund för kommunika-
tionen i projektet. Nämligen Historia, Tillgäng-
lighet och Långsiktighet. Kulturarv Västervik 
ska alltså berätta och värna historia på ett sätt 
som gör den lättillgänglig och begriplig. Med 
ett långsiktigt perspektiv ska aktörerna genom 
noden, ta ett kliv in i samtiden och utveckla sina 
verksamheter utifrån efterfrågan, samtidigt som 
man tar hänsyn till både historia och miljö. 

MARKNADSFÖRING
Med ledorden i bakhuvudet har vi skapat ett 
formspråk som med varma färger, mjuka former 
och tydliga illustrationer ska bjuda in till kul-
turarvs-gemenskapen. Med ett lättsamt språk 
och sloganen Vi /  jag <3 Kulturarv, vill vi öppna 
upp kulturhistoria för fler, lyfta fram kommu-

nens aktörer och ge dem en unison röst. För att 
tillgänggöra kulturarvet har vi skapat gemen-
sam marknadsföring i både digitala och tryckta 
medier. I målgruppsanalysen framgick att hela 
74% vill boka sin resa online, därför har Kultur-
arv Västervik fått en hemsida där den nyfikne 
kan titta på en karta över kommunens kulturarv, 
läsa mer om nodens aktörer och närliggande 
restauranger, boka gruppresor, köpa biljetter 
och få koll på evenemang genom en gemensam 
evenemangskalander. 

På sociala medier finns nu Kulturarv Västervik 
på plats för att tipsa följare om aktiviteter, 
sprida fakta och inspirera. Välkomnande bilder 
med en tydlig tonalitet lägger grunden för 
Kulturarv Västerviks marknadsföring på sociala 
medier. Genom besök hos aktörer och delta-
gande på olika evenemang har vi jobbat upp en 
bildbank med ett tydlig och enhetligt formspråk.

För att väcka intresse och sprida Kulturarv 
Västervik på bred front har vi också tagit fram 
profilprodukter i form av muggar, pins, tygpåsar, 
t-shirts och broschyrer. Reklammaterialet bidrar 
till en tydlig visuell marknadsföring på plats ute 
hos de enskilda aktörerna. 

I och med att projektet är ett nätverk i tätt 
samarbete med destinationsnäringen finns vår 
informationsbroschyr dessutom hos turistbyrån 
och utvalda restauranger. Den har även skickats 
till bussbolag och pensionärsföreningar, för att 
sprida kunskapen om Kulturarv Västervik och 
väcka intresse för gruppresor.

STEG 5
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VAD ÄR INFRASTRUKTUR?
Infrastrukturen runt kulturarven handlar om att 
tillgängliggöra besöksmålen och att ta hänsyn 
till dem i den offentliga långsiktiga planeringen. 
Infrastruktur är både fysisk som vägar, skyltar 
och parkeringar men också digital. Till den 
digitala infrastrukturen hör att besökaren lätt 
ska kunna hitta kartor, öppettider och annan 
information. Vi behöver ha en samsyn kring 
hur infrastrukturen ska utvecklas till förmån för 
både lokalsamhället och besöksnäringen. 

På grund av den korta projekttiden och att vi 
haft mer än två år med en pandemi är behoven 
av förändringar i den fysiska infrastrukturen 
svåra att sammanställa. Vi kan inte i dagsläget 
avgöra vad som är relevanta långsiktiga behov. 
Vi valde därför redan från projektstart att inte 
prioritera området utöver att initiera samar-
beten och att arbeta med den digitala infra-
strukturen. Flera av våra aktörer vände sig före 
pandemin endast till det yttersta närområdet 
eller till smala intressegrupper. Under pandemin 
har vi sett ett förändrat beteende hos besö-
kare både vad gäller vilken typ av aktiviteter 
som efterfrågas, hur de reser och hur de söker 

information. Resandet med bil har ökat medan 
kollektiva alternativ som buss och tåg minskat. 
En allt större del av sökning efter information 
och bokningar sker digitalt. Under projektet 
har vi därför inriktat oss på att kartlägga varje 
aktörs nuvarande läge vad gäller tillgänglighet, 
parkering och tillgång av till exempel toaletter. 
Vi har som exempel valt att endast marknadsfö-
ra aktiviteter som kan nås med buss eftersom vi 
valt ”gruppresor” som primär målgrupp under 
projektet. I och med uppbyggnaden av noden, 
marknadsföringen och förändrad efterfrågan 
förväntar vi oss mer information från aktörerna 
efter högsäsongen sommaren 2022.

Det här innebär att vi under projektet endast 
kunnat initiera ett samarbete med de aktuella 
kommunala enheterna. Den digitala infrastruk-
turen har vi lyft genom att kulturarvsnoden fått 
en egen hemsida, www.kulturarvvastervik.se. 
På hemsidan finns information om alla aktörer, 
kartor och öppettider. Det finns dessutom möj-
lighet att boka och betala för aktiviteter samt få 
tips genom evenemangskalendern. 

Infrastruktur 
FRÅGESTÄLLNINGAR

HUR RESER BESÖKARE? 

FINNS DET ATTRAKTIVA ALTERNATIV? 

VAD EFTERFRÅGAS? 

ÄR DET SKYLTAT OCH ENKELT ATT HITTA TILL VÅRA KULTURARVSAKTÖRER?

FINNS DET PARKERINGAR OCH KAN DE TA EMOT BUSSAR ELLER STÖRRE FORDON?

FINNS DET LADDSTOLPAR I OMRÅDET? 

ÄR AKTÖRERNA TILLGÄNGLIGA FÖR FUNKTIONSHINDRADE? 

ÄR INFRASTRUKTUREN ANPASSAD TILL KULTURARVETS MILJÖ SAMT CIVIL-
SAMHÄLLETS OCH BESÖKARENS BEHOV? 

FINNS DET TILLGÄNGLIG INFORMATION DIGITALT?

STEG 6
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BEHOV 
Vi planerar en behovsanalys efter sommaren 
2022. Under projektet och den kartläggning vi 
gjort hos varje aktör har vi dock sett behov av: 

• Parkeringar anpassade till fler besökare och 
större fordon. 

• Möjlighet att tillgängliggöra mer avlägsna 
besöksmål med till exempel vändplatser. 

• Fler funktionshinderanpassningar som ramper 
och ledstänger. 

• Bättre skyltningar. 

• Busshållplatser i närheten av aktörerna.

HINDER
Många av kulturarvsmiljöerna består av äldre 
byggnader, installationer eller svårtillgängliga 
miljöer som är svåra eller rent av omöjliga att 
fullt ut tillgängliggöra. Det är en svår balansgång 
där det krävs diskussioner om vissa delar kan 

tillgängliggöras bättre. De äldre miljöerna är inte 
alltid anslutna till V/A-nätet vilket gör tillgång till 
toaletter och vatten svårare. 

I den långsiktiga planeringen behöver det tas 
hänsyn till att anpassa skyltar, vägbeläggningar, 
parkeringar och underhåll till de skyddsvärda 
miljöerna. Eventuell nybyggnation i närheten 
av kulturarvsmiljöer bör ta hänsyn till lokala 
traditioner och byggnadssätt.

MÖJLIGHETER
Vi ser det som en stor möjlighet att fortsätta 
med den hållbara platsutvecklingen för att kny-
ta ihop civilsamhället, näringslivet och offent-
liga förvaltningar för att bygga upp en samsyn 
runt behov och möjliga lösningar. Vi ser också 
att varje aktör kan utveckla aktiviteter som tar 
hänsyn till tillgängligheten. Flera av aktörerna 
är redan långt framme när det gäller digital när-
varo och vi tror att fler gemensamma insatser 
skulle ge ett gott utfall.

STEG 6
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UTVECKLA UTBUDET
Under steget för att utveckla utbudet kan vi se flera spår som 
ligger nära varandra. Utveckla våra kulturarvsaktörer, utveckla 
aktiviteter, attrahera nya aktörer och arbeta med hållbar platsut-
veckling. Syftet är att säkra kulturarvens långsiktiga överlevnad 
och attraktionskraft som besöksmål.  

UTVECKLA KULTURARVSAKTÖRER
Under projektets gång har det blivit uppenbart att aktörerna idag 
inte erbjuder aktiviteter eller verksamheter som möter besökar-
nas eller civilsamhällets efterfrågan. Kulturarvsaktörerna har ett 
starkt engagemang för bygden och vårt kulturarv. De är kulturbä-
rare och deras verksamhet bygger på äkthet och autenticitet. De 
förfogar över tillgångar i form av byggnader, installationer, miljö-
er, samlingar och berättelser. Tillgångar som riskerar att försvinna 
om de inte går mot att förvalta, använda och utveckla dem.  Den 
första frågan som måste passeras är: vill ni utvecklas? Vi har hos 
vissa mött en nöjdhet med hur det ser ut idag. Utveckling ses inte 
som nödvändigt. Vi har förståelse för den synen, men upplever 
den som kortsiktig.

För att stötta aktörerna har vi under enskilda möten, nätverks-
träffar och studieresor strävat efter att inspirera och motivera till 
utveckling genom att förmedla nya idéer, kunskaper och kontak-
ter som hjälper dem i sitt arbete. Vi har haft många samtal runt 

hur medlemmar kan lockas till att engagera sig och samarbeten 
med andra föreningar eller aktörer i närområdet. Det handlar om 
att hitta nya koncept och berättargrepp. Kan man exempelvis 
fånga den aktiva, frilufsande turisten genom att samarbeta med 
outdoorföretag och erbjuda guidning via kanot, eller en överlev-
nadskurs längs fornminnenas allé? Kan man kanske locka livs-
njutaren genom samarbeten med närliggande restauranger och 
den kreativa hantverksentusiasten genom kurser i temabasreade 
hantverk? Vad kan attrahera besökare, vilka förutsättningar har vi 
och hur paketerar vi dem? 

UTVECKLA AKTIVITETER
Aktörerna har låg kunskap om vad besökarna har för önskemål 
och behov, vilket gör det svårt för dem att möta efterfrågan. 
Besökare idag vill vara delaktiga, känna, lära, uppleva och få 
sammanhang. Det ställer nya krav på de aktörer som förmedlar 
kulturarvet. 

Utbudet hos aktörerna möter inte besökarnas efterfrågan. Det 
finns två orsaker till detta, dels att innehållet i utbudet inte är in-
tressant för besökare, dels hur innehållet förmedlas. Det är vanligt 
att aktörerna visar rika samlingar av föremål men att de inte satt 
dem i ett sammanhang. Som exempel kan nämnas att produktio-
nen från en industri visas men ingenting om hur arbetarna levde 
och verkade eller vilken påverkan industrin hade på lokalsamhäl-
let. Flera av aktörerna verkar i samhällen med en rik historia från 

1900-talet men har valt att inte visa den.  

Många av aktörerna har dessutom en tendens att begränsa mål-
grupp och kommunikation till det geografiska närområdet eller en 
smal intressegrupp. Kulturarv Västerviks gemensamma plattform 
gör att informationen nu når fler, men en bredare marknadsföring 
ställer också högre krav på utbudet. 

För att möta efterfrågan från fler besökare, bredare intressegrup-
per, grupper och barn/ungdomar måste utbudet av aktiviteter 
breddas och förändras.  

Vi ser en stor potential i att inrikta arbetet mot barn och ungdo-
mar då kulturarvsaktörerna skulle kunna fylla en viktig funktion 
inom utbildning och förmedling. Det har även framförts önskemål 
från kommunen om att utöka skolans tillgång till kulturarvsakti-
viteter. Vi kan med andra ord se att efterfrågan finns från kommu-
nen och skolväsendet men att den inte är specificerad till exakt 
vad de vill ha eller behöver. Vi kan också se att grunden till utbu-
det finns hos kulturarvsaktörerna, men att det inte är anpassat till 
barn och ungas utbildning. 

Utifrån de aktiviteter som redan finns på plats hos aktörerna, har 
vi tagit fram ett grundutbud. Vi har så att säga ”plockat russinen 
ur kakan”.  Förutom att många av aktörernas nuvarande aktivi-
teter saknar tydliga koncept finns också en problematik när det 
kommer till logistiken i verksamheterna. Merparten av aktörerna 
har få guider och mycket begränsade öppettider eller kort aktiv 
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säsong. Tillgängligheten är alltså mycket låg. För att aktören ska 
kunna leva vidare och utvecklas behövs nya aktiva medlemmar 
med specialkunskaper inom till exempel storytelling, olika tidsepo-
ker, förmedling, pedagogik, hantverk eller föremålshantering. 

Det finns gott om idéer runt nya produkter, men verktygen att 
omvandla idé till verklighet saknas och utvecklingen kräver mer 
tid och resurser än vi förutsåg vid projektstarten. Fröet har såtts 
men för att få förändringen på plats och ge aktörerna en chans att 
blomma ut, krävs såväl tid som upprepade möten, workshops, 
handledning och uppföljning.

Vi vill slå ihop utvecklingsbehoven i två områden som är nära 
hoplänkade och är nödvändiga för våra kulturarvsaktörers över-
levnad: Utbud & efterfrågan samt Bemötande & förmedling. 

ATTRAHERA NYA AKTÖRER
Vi bjöd, tillsammans med destinationsbolaget Västervik Framåt 
AB, in till en informationsträff i december 2021 för att få med 
fler kulturarvsaktörer i noden. Tyvärr var vi på grund av pande-

min tvungna att ställa in. Under 2022 har vi bedömt att tiden i 
projektet var för kort för att hinna få in fler aktörer. Vi kommer i 
stället att bjuda in till ett nytt möte under första halvan av maj 
med förhoppningen att få med dem till sommaren.  Vi har märkt 
ett stort intresse för att delta i nodens arbete och vi ser det som en 
fördel att grunden till ett nätverk, marknadsföring, hemsida och 
sociala medier är på plats. Vi har på så sätt satt tonen för vad vi 
gör och vad vi vill. 

HÅLLBAR PLATSUTVECKLING
Den hållbara platsutvecklingen är nödvändig för att få en lång-
siktig utveckling och främja bevarandet av kulturarvsmiljöerna. 
Vi utgår från kulturarvsmiljöerna och aktörer inom resa/bo/äta/
göra i vårt arbete. Till dem kopplar vi kommunala förvaltningar, 
näringsliv och övriga aktörer inom civilsamhället. Under projektet 
har vi kartlagt området runt varje aktör. Vi har byggt upp kontak-
ter med destinationsbolaget, olika nätverk inom besöksnäringen, 
kommunala förvaltningar och aktörer inom resa/bo/äta/göra. Vi 
har haft mycket god hjälp av turismansvariga inom kommunen, 

kulturenheten och den kommunala landsbygdsutvecklaren. Att 
bygga upp kontakter, samarbete och samsyn tar tid. Vi sår fröer 
vart vi än kommer! 

STUDIERESA
Vi bjöd in våra aktörer till en studieresa till Linköping. Syftet 
med resan var dels att våra aktörer skulle få träffas och lära 
känna varandra mer, dels att inspirera till andra aktiviteter eller 
presentationssätt. Under dagen besöktes Flygvapenmuseet 
och utställningen ”Det svenska folkhemmet”. Utställningen är 
framtagen för att på ett enkelt och tydligt sätt kunna förmedlas 
till barn, ungdomar och elever inom SFI. Vid visningen deltog en 
guide från Flygvapenmuseet samt den person som varit ansvarig 
för att bygga utställningen. De svarade på frågor runt förmedling 
och sina egna erfarenheter.  I Gamla Linköping guidades gruppen i 
utställningen ”Boende och liv i början av 1900-talet”. Vi ville inspi-
rera till att ta med 1900-talshistoria i utbudet. Dagen avslutades 
med en gemensam diskussion och reflektioner.
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INSPIRATIONSDAG
Vi arrangerade en inspirationsdag under 
mars 2022. Syftet med dagen var att visa olika 
perspektiv i besöksnäringen och självklart att 
inspirera till nya idéer. Till dagen bjöds våra 
kulturarvsaktörer, politiker, tjänstemän, företag 
inom besöksnäringen och journalister in. Som 
talare hade vi bjudit in:

• Johan Graffman, vd och grundare av Graffman 
AB, som berättade om de projekt de varit delak-
tiga i tillsammans med Svenska Hembygdsför-
bundet och Världsarvet i Falun. Johan berättade 
även om hur man skapar upplevelser. 

• Michael Carlsson, styrelseordförande för 
branschorganisationen Svensk Camping och 
ägare av flera campingar samt hotell i Västerviks 
kommun. Michael berättade vilka besökare som 
kommer till kommunen, vad de efterfrågar samt 
vilka trender hans bransch ser i besöksnäringen.

• Emma Rydnér, världsarvssamordnare för Södra 
Ölands odlingslandskap. Emma berättade om 
världsarvet, hur de vårdar och utvecklar någon-

ting som används dagligen samt hur de arbetar 
mot barn/ungdomar.

• Johannes Löf, grundare till företaget 
MyOutdoorPassion. Johannes berättade mer om 
idéerna bakom sitt företag och om det verkligen 
finns kärlek mellan outdoor och kulturarv.

SAMMANFATTNING
Det tar tid! Arbetet med att utveckla utbudet 
startade med kartläggningar och idéförsäljning. 
Det handlar om att måla den stora bilden, disku-
tera vart vill vi och varför samt bygga förtroen-
de. Det är ofta helt nya tankar, idéer och sätt att 
ta sig an problem som måste få tid att smältas 
och förankras. För oss har det varit otroligt inspi-
rerande men också frustrerande. Det är först nu, 
efter nästan ett år, som vi märker att våra fröer 
börjar gro. Vi valde tidigt att begränsa utbudet 
vi skulle marknadsföra och arbeta med under 
projektet, men att samtidigt köra ett parallellt 
spår med långsiktig utveckling. 
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STEG 8
beteende
BETEENDE
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. 

Genom omvärlds- och målgruppsanalys, sta-
tistiska rapporter och egna kartläggningar, har 
vi fått en tydlig bild av trender, beteende och 
efterfrågan inom besöksnäringen i Sverige. Som 
vi konstaterat tidigare är suget efter kulturhis-
toriska besöksmål stort. Samtidigt har pakete-
ringen från nätverkets aktörer saknat förankring 
i behoven hos dagens resenärer, vilket lett till 
en stagnering av besöksantalen trots goda förut-
sättningar. 

För att kunna styra besöksflöden och locka 
fler besökare behöver aktörernas kunskaper 
kring kundbeteende öka. Vi har fört samtal 
med aktörerna som under inspirationsmöte 
med föreläsare har fått med sig nyttiga tankar 
och funderingar kring ämnet, men fler insatser 
krävs för att få en verklig förändring på plats. Att 
anpassa och förbättra sitt utbud efter kundernas 
beteende på ett bra sätt, kräver kunskap, resur-
ser, tid och stöttning. 

En aspekt i att styra besöksflödet handlar om 
att tillsammans planera utbud och tillgänglig-
het. Vi vill se till att det gemensamma utbudet 
inte krockar och planerar så gott det går för att 
öppettider och aktiviteter ska vara spridda över 
säsong och veckodagar. Genom den nyetable-
rade hemsidan får vi också möjlighet att styra 

och kontrollera besöksflödet genom biljettköps-
funktionen och evenemangskalendern. 

Vi har kartlagt varje kulturarvsaktör utifrån 
besöksantal, utbud och resurser samt disku-
terat möjliga utvecklingsvägar för att möta 
efterfrågan. Som vi nämnt tidigare i rapporten 
innebär det här nya sätt att tänka för flera av 
kulturarvsaktörerna och det tar tid att omvandla 
till var och ens verksamhet. Aktörerna behöver 
sätta sig in i frågor som vad det innebär om de 
lockar fler besökare och nya målgrupper och 
hur det kommer att påverka kraven på dem.

EFTERFRÅGAN
Efterfrågan på kulturhistoriska besöksmål och 
aktiviteter har ökat. I Räkna med kulturarvet 
– Kulturarvets bidrag till hållbar samhällsut-
veckling, 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.”
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STEG 8
beteende
I Strategi för hållbar turism och besöksnäring 
från Regeringskansliet 2021 beskrivs att Sveri-
ge har ett värdefullt och tillgängligt kulturarv. 
De menar att dagens turism och besöksnäring 
är viktiga i utvecklingen av landsbygden och 
att det ger arbetstillfällen och brett näringsliv. 

Som vi beskrivit under steg 7, Utveckla utbu-
det, har efterfrågan på kulturarv förändrats. 
Det gäller både att fler är intresserade och vad 
besökarna vill få ut av aktiviteterna. Under 
pandemin har efterfrågan förändrats ytterliga-
re, men vad som är bestående är ännu svårt att 
slå fast. 

ÖVER- OCH UNDERTURISM?
Överturism har hittills inte varit något större 
problem hos de aktörer vi arbetar med, snara-
re underturism. Överturism innebär ett högt 
besökstryck och de problem med slitage, per-
sonella resurser, bristande infrastruktur och 
långa kötider som kan uppstå. Underturism 
innebär å andra sidan att besöksflödet är så 
lågt att det är svårt att upprätthålla öppettider 
eller få in tillräckliga ekonomiska medel för 
bevarande och utveckling. 

Kulturarvsaktörerna kämpar snarare med 
ojämna besöksflöden. En stor del av verksam-
heten är koncentrerad till några få sommar-
månader. Det kan uppstå en oförutsägbar 
överturism som blandas med en underturism. 

Under sommaren är dessutom konkurrensen 
mellan olika besöksmål stor, även mellan olika 
kulturarvsaktörer. 

Vi har valt att använda år 2019 som basår 
för våra mätningar. Det var det senaste, hela 
året utan begränsningar, som aktörerna hade 
möjlighet att ha öppet. Vissa av aktörerna har 
under åren 2020-2021 slagit besöksrekord 
men inte kunnat ha öppet eller ta emot större 
grupper i samma omfattning som 2019.

GENOMFÖRANDE
Genom att skapa en kulturarvsnod och bygga 
upp samverkan mellan olika kulturarvsak-
törer har gemensamma paketerbjudanden 
och bokningssystem tagits fram. Vi har valt 
att marknadsföra utvalda aktiviteter och sett 
till att prissättningen ligger i ungefär samma 
nivå mellan aktörerna. Den gemensamma 
hemsidan och kalendern över kommande 
aktiviteter möjliggör en bättre planering för att 
minska konkurrensen mellan kulturarvsaktö-
rerna. Kontakterna mellan aktörer i noden gör 
också att större aktiviteter inte behöver läggas 
samma dag. Samtidigt kan gemensam mark-
nadsföring av till exempel midsommarfirande 
på flera platser i kommunen öka intresset hos 
besökare. Det är en balansgång som behöver 
utvärderas och följas upp. 

AKTÖR ANTAL
ALMVIKSTEGELBRUKS VÄNNER  400

ANKARSRUMS HBF/AKTIVEUM 2000

GLADHAMMARS HBF 250

LOFTA HBF 250

PSYKIATRISKA MUSEETS STÖDFÖRENING 2 800

TJUSTBYGDENS JÄRNVÄGSFÖRENING 15 000

VÄSTRA EDS HEMBYGDSFÖRENING 250

STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM 38 700

TOTALT 59 650

Besökssiffrorna för Gladhammars, Lofta och Västra Eds 
Hembygdsföreningar är uppskattade utifrån antalet 
aktiviteter under året.

Aktörernas 
BESÖKSANTAL 2019
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STEG 9
säkra finansiering
SÄKRA FINANSIERING
Målet med projektet Kulturarvsnod Västervik är 
att bygga upp ett nätverk som växer, utvecklas 
och finns kvar efter projektets slut. Under nätver-
kets uppbyggnad har vi valt att arbeta med ett 
mindre antal aktörer för att lättare kunna träffas 
och bygga upp samarbetet. I en fortsättning 
kommer det att krävas fler medlemmar i nätver-
ket. Vi räknar med att det finns runt 50-60 olika 
kulturarvsaktörer i Västerviks kommun.

 För långsiktigt och hållbart arbete med nätver-
ket måste vi hitta en stabil modell för finansie-
ring. Det handlar om två samtidiga vägar:

1. Nätverket måste kunna försörja sig självt. 
De fasta kostnader som måste täckas är avgifter 
för hemsida, e-postadress, digitala betalnings-
lösningar och administration. 

2. Förstå hur vi kan attrahera finansiella bidrag 
från till exempel sponsorer, genom crowdfun-
ding, allmänna medel eller projektmedel för 
speciella insatser. 

Det ger inte utrymme för utveckling och utbild-
ning utan den finansieringen måste komma från 
försäljning, avgifter, aktörerna eller genom något 
av alternativen under punkt 2. 

För att ett medlemskap i noden inte ska bli för 
betungande för varje enskild aktör måste fler 
vilja vara delaktiga.  

WORKSHOP
Vi har haft en workshop för att diskutera olika 
tänkbara finansieringsmodeller. Deltagare i 
workshopen var referensgrupp samt arbets-
grupp. Modellerna bygger på att fler aktörer går 
med i noden, att vi säljer paket av aktiviteter till 
gruppresor samt biljetter till enskilda besökare.

Ett av nodens mål är skapa paket av aktiviteter 
med till exempel olika tema. Dessa vänder sig 
framför allt till grupper av besökare. På hem-
sidan finns möjlighet att göra en bokningsför-
frågan när det gäller grupper eller paket. Till 
hemsidan hör även en digital betalningslösning 
som gör det möjligt att sälja enstaka biljetter 
till besökare. Här ser vi en möjlighet att även 
hjälpa aktörer som har få större evenemang, till 
exempel kulturhistoriska dagar, men ingen verk-
samhet under resten av året. Vi kommer även att 
erbjuda bokningar av föredrag och guider. Vi har 
sett en efterfrågan av talare och guider. Hos våra 
aktörer finns en rad duktiga föredragshållare 
inom vitt skilda kulturhistoriska områden. 
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KULTURARVSNOD

Paket av aktiviteter Biljetter  Medlemsavgifter eller paket

Talar- och guideservice

Aktörer med enstaka evenemang 

Befintliga
medlemmar

Nya
medlemmar

STEG 9
säkra finansiering
FINANSIERINGSMODELL



48

STEG 9
säkra finansiering

MEDLEMSPAKET
Vi ser en möjlighet att erbjuda medlemmarna i noden olika typer 
av medlemspaket. Paketen kan byggas upp enligt följande:

Mediapaket i olika storlekar med möjlighet att välja efter behov. 

Exempel på innehåll: Den gemensamma administrationen åtar sig 
att hantera aktörens hemsida och sociala kanaler. Fotografering 
vid aktiviteter. Extra exponering via Kulturarv Västerviks kanaler. 
Hjälp med reportage och filmmaterial. Säljande texter, grafisk 
profil, marknadsföringsmaterial. Informationsutskick. Deltagande 
i nätverk mot övrig besöksnäring. Rådgivning inom till exempel 
produktutveckling och föremålshantering. Gemensamma träffar 
inom nätverket.

ANDRA MÖJLIGHETER TILL FINANSIERING
Det finns idag en rad möjligheter att söka medel till olika insat-
ser. Som enskild aktör är det inte alltid lätt att ansöka men där 
kan kulturarvsnoden arbeta med gemensamma ansökningar 

för till exempel utbildningsinsatser eller produktutveckling mot 
barn och ungdomar. Det skulle ge oss en möjlighet att ytterligare 
utveckla samarbetet och garantera en långsiktig planering och 
hållbarhet.

Vi ser även crowdfunding, sponsring eller olika privata stöd som 
en möjlig väg. Det gäller framför allt till riktade insatser som bygg-
nadsvård, större arrangemang eller tydliga/enkla mål. Här måste 
vi dock vara noga med att tydligt definiera syftet, kontrollera vilka 
som skänker pengar och om det finns krav på motprestationer 
som till exempel reklamskyltar eller fribiljetter. 

AKTÖRERNAS FINANSIERING
Flera aktörer har svårt att se värdet i sin egen verksamhet, vilket 
leder till mycket låg prissättning av varor och tjänster. Det, i kom-
bination med sjunkande medlemstal, låga medlemsavgifter och 
en otillräcklig besöksfrekvens, gör att aktörerna har mycket små 
möjligheter att investera i utvecklingen av verksamheten. Under 
projektet har vi haft samtal med aktörer om prissättning för att få 

jämnare nivåer mellan olika aktörer. De samtalen har aldrig hand-
lat om att sänka priser, utan alltid om att höja. Synsätten mellan 
olika aktörer varierar stort. Flera av dem har en god uppfattning 
om vad som är marknadsmässig prissättning, medan andra har 
synsättet att så många som möjligt ska kunna besöka dem. 

SLUTSATS SÄKRA FINANSIERING
För att lyckas med att säkra finansieringen måste vi öka antalet 
aktörer som är anslutna till Kulturarv Västervik. Vår bedömning är 
att det inte går att säkra finanserna med endast åtta kulturarvsak-
törer. Om vi är fler som bidrar blir inte trycket lika tungt på varje 
enskild aktör. Våra kulturarvsaktörer måste få en möjlighet att se 
den faktiska nyttan med nätverket. Vi måste även öka antalet be-
sök hos varje aktör och flödet av gruppresor och biljettförsäljning 
via nodens hemsida. Vi kommer att bjuda in fler att aktörer att 
delta och vi tror att det är först efter sommaren 2022 som vi kan 
testa vår finansiella modell. 
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STEG 10
uppföljning

UPPFÖLJNING
Arbetet under steg 10 ska säkerställa att alla besökare får bra en bra 
upplevelse med rätt kvalitet och att kulturarvsaktörerna bevaras 
och utvecklas. 

Steg 1 och 2 i metoden, Förstå destinationen samt Strategi och mål, 
ger grunden till uppföljningarna. Kartläggningarna i de stegen visar 
vad som är väsentligt att följa upp. 

I metoden föreslås att uppföljningarna delas upp i tre områden:

• Samhällspåverkan. Vilka positiva och negativa effekter har be-
söksmålet på lokalsamhället? 

• Ekonomi och turism. Efterfrågan och utbud. Har besökarnas för-
väntningar uppfyllts? Ekonomisk påverkan.

• Övrigt. Uppföljningar som rör till exempel en kulturarvsaktör, 
kulturarvsnoden eller infrastruktur.

Vi vill även lägga till uppföljning och målsättningar för de globala 
mål vi valt att arbeta med. 

Arbetet med kulturarvsnoden befinner sig i ett läge där vi förväntar 
oss att ha mer information efter sommaren 2022. Vi kommer att 

bjuda in fler aktörer, fortsätta marknadsföra aktörerna och kultur-
arvet som besöksmål, genomföra fler kartläggningar under steg 1 
(Förstå destinationen), arbeta med produktutveckling och fortsätta 
bygga förtroendet. Våra mål och uppföljningar blir därför till största 
delen kortsiktiga och inom områdena Ekonomi/turism samt Övrigt. 
Den långsiktiga uppföljningen är viktig att sätta så snart som 
möjligt men för att lyckas med att bygga en stabil ekonomi och or-
ganisation behöver vi mer information om destinationen Västervik 
samt fler aktörer i kulturarvsnoden. 

UPPFÖLJNINGAR OCH ANALYS EFTER SOMMAREN 2022
1. Antal besökare per kulturarvsaktör.

2. Antal aktiviteter per aktör erbjudna via Kulturarvsnoden och 
utfall per aktivitet.

3. Antal anslutna kulturarvsaktörer.

4. Fördjupad kartläggning, analys och uppföljning av kartläggning-
ar under steg 1. 

5.Utfall av marknadsåtgärder som inlägg på sociala medier samt 
kontakter och försäljning via hemsida. 

Uppföljningar inom området Samhällspåverkan ser vi som ett steg 
i den fortsatta utvecklingen av hållbara platser. När vi kopplar ihop 
näringsliv, civilsamhälle och kommunala förvaltningar med kultur-
arvsaktörer kommer vi att få en bättre uppfattning om vilken inver-
kan ett ökat antal besökare innebär. Samma sak gäller uppföljning-
en av arbetet med de globala målen. Vi planerar att under hösten 
2022 bilda en ledningsgrupp för kulturarvsnoden som kan fortsätta 
arbetet framåt. Det är den gruppen som kommer att få ta ansvar för 
att sätta den långsiktiga uppföljningen utifrån den information vi 
sammanställt efter sommaren och kulturarvsaktörernas önskemål. 

Vi har använt oss av SMARTmodellen när vi diskuterat vilka uppföljningar 
och mål som är viktiga att följa upp på kort och lång sikt. 

SPECIFIK MÄTBAR
 

ACCEPTERAD
 

REALISTISK TID

Modell 
UPPFÖLJNING
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AVSLUT
sammanfattning

SAMMANFATTNING
Vi har under projekttiden byggt stommen till ett nätverk för 
kulturarvsaktörer och för hållbar platsutveckling ur ett kulturarv-
sperspektiv i Västerviks kommun. 

Nätverket består idag av åtta aktörer och vi är säkra på att fler vill 
vara med. Vi har etablerat kontakter med kommunala förvaltning-
ar, privata företag och nätverk. Förutsättningarna för att fortsätta 
arbetet med hållbar platsutveckling är på plats. 

Vi har kartlagt nuläge, planer och önskemål. Den digitala infra-
strukturen är på plats. Vi har satt kort- och långsiktiga mål. Men 
framför allt har vi sått många frön.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet!

• Hos kulturarvsaktörerna är det ofta långa beslutstider. 
Beslut, ändringar och nyheter behöver presenteras och be-
slutas i styrelser. Om det är möjligt, be varje aktör skapa en 
arbetsgrupp som får fatta beslut.  Det snabbar på arbetet 
avsevärt. 

• Kartlägg varje aktör tidigt i projektet. Vad finns på plats, 
vilka behov och planer finns för framtiden? Lär känna varje 
aktör och människorna bakom! 

• Mycket av det vi pratat om är helt nya idéer, begrepp och 
tankar för kulturarvsaktörerna. De har inte tänkt i termerna 
produktutveckling, utbud/efterfrågan, hållbarhet, skapa 
upplevelser och platsutveckling tidigare. Låt det smälta!

• Var beredd att göra hårda prioriteringar! Det sprudlar av 
idéer och funderingar hos aktörerna, men allt ryms inte 
inom att skapa ett nätverk.

• Vi valde att tidigt skapa en egen identitet för Kulturarv 
Västervik, förmedla den ”stora bilden” och att berätta om 
vad vi vill bygga upp. Vi ville att det inte skulle råda någon 
tvekan om vilka vi är.

• Vi har upplevt konkurrens från andra projekt. Det är 
många som vänder sig till ungefär samma aktörer eller 
målgrupper. Eftersom kulturarvsaktörerna har begränsat 
med resurser kan det bli svårt att välja i vilka sammanhang 
de ska delta. Det behöver dock inte vara negativt med 
konkurrens. Vi har till exempel förmedlat andra projekts 
information och möjligheter att delta i workshops/utbild-
ningar till kulturarvsaktörerna. 

• Nätverka! Ta alla chanser att synas eller få berätta mer om 
projektet. Vi har hittat nya kontaktpersoner, fått höra om 
andra projekt eller idéer och fått testa våra planer i de mest 
oväntade sammanhangen. 

• Det här arbetet tar tid och det kan ibland vara frustreran-
de. Var beredd på att starta upp många idéer, ”så fröer”, och 
att det tar tid innan du ser något resultat. Vi har genom hela 
projektet arbetat med två spår: vad kan vi genomföra på 
kort respektive lång sikt?

• Bli en nod för förmedling av information och idéer. Vi 
har förmedlat kontakter, artiklar, intressanta upplägg och 
utbildningsmöjligheter.

• Försök att träffas så mycket som möjligt. Vi har, tyvärr, 
begränsats mycket av pandemin. Men när vi väl träffats har 
vi fått uppleva hur aktörerna inspirerar varandra och att nya 
idéer tar form.

• Vi tror att mycket ger mer. Vi ser inte kulturarvet som en 
konkurrent till andra delar inom besöksnäringen utan som 
ett komplement. Vi ger besökarna mer att välja mellan och 
fler anledningar till att stanna längre i Västerviks kommun.

• Kom ihåg att det finns en fantastisk kraft hos kulturarvsak-
törerna och att det finns en stor efterfrågan från besökarna! 

Råd för att 
STARTA EN KULTURAVSNOD

Funderar du på att bygga en kulturarvsnod? Vi skickar med några tips!

Tips!
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