
Plattform för utveckling av kulturarv i Kalmar län



Uppdrag

Hur vi kan ta hand Kalmar läns kulturmiljöer
- de som delvis är sovande diamanter och outnyttjade 
resurser?



Syfte
• Lyfta kulturmiljöer och kulturarvet som en viktig  tillgång 

för Kalmar län – för boende och besökare – idag och i 
framtiden 

• Fokus på kulturarv i samverkan mellan olika parter i 
länet, som platsutveckling och som utveckling av 
besöksnäringen

• Agenda 2030, mål 11 HÅLLBARA STÄDER OCH 
SAMHÄLLEN 

• Nationella mål för kulturmiljömiljöarbetet



Våra roller inom kulturmiljö och kulturarv
Länsstyrelsen 

• statliga kulturmiljöarbetet, verkar för de nationella målen och generationsmålen 

• statliga kulturmiljöbidrag, verkar för regional utveckling genom EU-stöd 

Kalmar läns museum

• Pedagogisk och museal verksamhet 

• Kulturarvstjänster, arkeologi och byggnadsvård. 

Region Kalmar län

• Regionalt utvecklingsuppdrag och samordning av kultur och besöksnäring  

• Regionen är, anslagsgivare till Kalmar läns museum



Aktörer och genomförare

• Kommuner

• Destinationer och besöksnäring

• Hembygdsförbund 

• Svenska kyrkan, företag och föreningar



Specificering av problembild

Vi använder inte kulturarvets fulla potential för 
en hållbar utveckling ur ett miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt perspektiv

Kulturarvsplatserna 
är inte tillgängliga
Svårt att ta sig till 
platserna
Finns inte information 
om var och vad
Inte koordinerat 
mellan aktörerna

Oförståelse för 
varandras uppdrag
Saknar struktur för 
samverkan
Otydlighet  i ägarskap 
och ansvar

Okunskap om 
kulturarv
Det saknas 
affärsmodeller och 
användarmodeller
Okommersiell 
produkt
Dåligt självförtroende



Tillgångar och möjligheter

Att använda kulturarvets fulla potential för en 
hållbar utveckling ur ett miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt perspektiv
Rikt och mångfasetterat  
kulturarv
Olika kulturlandskap, 
tidsåldrar och geografi

Stark besöksnäring och 
destinationer
Allmänintresse för 
kultur, historia och 
sammanhang

Aktörer och ägande på 
olika nivåer
Förståelse för roller, 
ansvar och möjligheter
Engagemang
Professionell 
besöksnäring

KLM – kunskap och 
pedagogik

Utveckla samverkan 
över gränser och nivåer,  
mellan kulturarv och 
besöksnäring
Användar- och 
affärsmodeller
Del i stads- och 
platsutveckling



Insatser för att nå målbilden

Kunskap

Koordinerade 
aktörer
Samlad 
information
Ökad 
tillgänglighet

Tillsammans

Tydligt 
ägandeskap och 
ansvarsfördelning
Ökad delaktighet
Förståelse för 
olika roller

Utveckling

Bekräftat värde
Bra användar-
och 
affärsmodeller
Kunskap om 
kulturarvet

Kulturarvet fulla 
potential används för 

en hållbar utveckling ur 
ett miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt 
perspektiv



KUNSKAP

De regionala aktörerna 

• medverkar med kunskap, forskning och resultatspridning.

• ansvarar för att kulturarvet ska bli tydligt som resurs inom 

andra utvecklingsområden. 

• ökar kunskapen om kulturarvets värde och möjligheter till 

aktörer inom regional och lokal utveckling. 



TILLSAMMANS

• De regionala aktörerna verkar tillsammans för att 

utveckla kulturarvets fulla potential ur ett miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv. 

• Målet ställer högre krav på kunskap, mandat och 

ansvar än vad en ensam organisation har förmåga till. 

Därför ska vi överbrygga de administrativa gränserna 

och komplettera varandra med våra olika möjligheter. 



UTVECKLING

• Kulturarvet är samhällets historia, samtid och framtid 

och samhällets organisationer har ansvar för att stödja 

utvecklingen av kulturarvet. 

• Genom samverkan mellan olika utvecklingsområden 

kan kulturarvet utvecklas med fler perspektiv. 

• För hållbar utveckling krävs att den är förankrad, utgår 

från lokala möjligheter och sammanhang i samverkan 

med lokala aktörer och föreningar. 



• Bevarande, användning och utveckling som präglas av lokal 
förankring, mångfald och långsiktig hållbarhet för barn, unga 
och kommande generationer

• Länsstyrelsens, regionens och länsmuseets plattform ska 
stödja lokala aktörer att kombinera länets styrkor med 
kreativitet och engagemang till ett utvecklat och tillgängligt 
kulturarv

• Ett förhållningssätt där kulturarvet är en källa till kunskap, 
bildning och upplevelse och kulturarv och kulturmiljöer 
utvecklas ur olika perspektiv med kvalificerat värdskap.

• Sektorsövergripande utveckling med kulturarvet som resurs 
vilket skapar en hållbar miljömässig, ekonomiskt och social 
utveckling i länet

Vägen framåt



Gemensamt mål

Tillsammans använder vi 
kulturarvet till dess fulla 
potential för en hållbar 

utveckling.
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