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D E L T A G A R E

Under workshopen deltog 24 personer, utav 32 anmälda. Av de anmälda var de
flesta kreatörer. Representationen från de olika kommunerna i länet var god. 



U P P L Ä G G

Inledningsvis berättade Jenny Samuelsson från Västernorrlandsmuseum om projektet som
finansierar satsningen. Sedan intervjuades Maria Persson om att vara
kulturarvsentreprenör och vad det innebär. Olika exempel på hur kulturarv kan
kommersialiseras lyftes vilket fick tjäna som en inflygning kring hela området. Maria lyfte
också att hon inte sett sig själv som kulturarvsentreprenör innan hon fick det påtalat.
Föremål och berättelser samt tekniker från museerna lyftes som möjligheter att användas i
produkter eller tjänster.

Möjligheter...



B A K G R U N D

Bakgrund:  En del i projektet Västernorrlands museum
- Nod för kulturarvsturism och KKN är att skapa
nätverk och samverkan mellan företag, entreprenörer
och kulturarvsaktörer i länet. 

Projektet har ett flertal aktiviteter under 2023: i
seminarieserien lyfts frågan om kulturarvet som en
motor i innovation och samarbeten. Genom
inkubatorprogrammet arbetar man med att utveckla
företagare samt utforskar hur kulturarvet kan vara en
resurs och inspirationskälla. 

Denna workshop syftar till att vara startskottet till att
bygga nätverk och hitta sätt att samverka i nätverken
framåt. 

Syfte: Att företagare och entreprenörer som kan dra
nytta av kulturarv ska träffa kulturarvsaktörer. Hitta
gemensamma nämnare och reda ut hur en möjlig
samverkan framåt kan se ut. 

Målgrupp: Verksamma kulturarvsaktörer, destinations-
och besöksmålsutvecklare i Västernorrland samt
företagare från kulturella och kreativa branscher. 



Ö V N I N G  1  -  S C A N N I N G

Textil och slöjd
Teater
Mat
Skola
Produkter
Keramik och skapande
Litteratur
Film
Industri
Järnsmide
Kurser och utbildning
Guidning
Musik
Upplevelser
Byggnadsvård
Mer övergripande frågor
Möbler

Den första övningen handlade om att kartlägga vilka produkter och tjänster
som finns kopplat till kulturarv idag samt vilka som skulle kunna finnas. Ur
arbetet så kom ett antal områden fram.  

Noteras att de oranga lapparna är sådant
som kan utvecklas och de gröna sådant som
redan finns. 

Gällande upplevelser var det mycket som
kunde utvecklas och lite som fanns medan
det omvända gällde när det kommer till mat.
Mycket finns.  



Ö V N I N G  2  -  B E H O V

Kunskaps-överföring
tydliga och långsiktiga strukturer, ansvar
och processer på regional nivå
Kommunikation
Förtydliga vem som äger vilken
fråga/ansvar.
Fysiska träffar - rotera platserna
Skapa nätverk med tydliga syften och mål
BYGGA NÄTVERK KRING INNEHÅLL vilka
tillgängliggör kunskap om kulturarvet till
aktörer - bra med kunskapsinsatser från
olika aktörer för att förmedla till
kreatörer. Att förmedla faktisk kunskap
Branschträff för KKN! 
Nätverk både kommunvis och regionalt
Regionen och kommunerna en viktig roll

Den andra övningen handlade om att kartlägga vilka behov som fanns för att
kulturarvsaktörer och entreprenörer ska kunna samverka i högre
utsträckning. 

Hur säljer vi vårt kulturarv? (insats om
detta behövs)
Tänka och arbeta med nätverket fritt och
inkluderande - bra med oväntade möten
och ej självklara aktörer
Utveckla FB gruppen Kulturella och
kreativa näringar, eller en annan digital
plattform
Identifiera okända och oväntade scener
långsiktigt arbete för att inom skolan och
utbildningen möta kulturarv och kultur i
länet 
Gala för KKN med pris typ Business
Awards

Deltagarna arbetade i mindre grupper och
diskuterade behov samt vad som är viktigast
att arbeta vidare med. Man konstaterade att
det finns ett stort behov av att träffas.  

Det som identifierades som viktigast:



Ö V N I N G  3  -  I N N E H Å L L

Samiskt kulturarv
Digitalisering
Byggnadsvård
Studiebesök hos aktörer
Finansiering
Vad som finns i museernas arkiv
KKN dating 

Annat som lyftes:

m.m.

Eftersom att den andra övningen identifierat att det var viktigt att träffas 
 användes den tredje övningen till att diskutera vad man vill träffas kring,
samt innehåll i träffarna. Man röstade också om vad som är mest intressant
(röda cirklar) och lade till personer som borde bjudas in nästa gång (grå
lappar). 

Hur gör vi kulturarvet mer säljbart? (10
röster)
Hur nyttjar vi (nya användningsområden)
kulturhistoriska miljöer och platser i
landskapet (9 röster)

De teman som röstades fram som viktigast
var: 



S A M M A N F A T T N I N G

De största lärdomar som vi tar med oss från dagen är att det efterfrågas
nätverk för frågorna, både på regional nivå men även i mindre och mer lokal
skala. Behoven är breda och ibland samtidigt specifika, och de rör förstås inte
enbart kulturarv (som är detta projekts fokus)

Det efterfrågas också mötesplatser, fysiskt och digitalt, mellan företagare,
entreprenörer och kulturarvsaktörer i länet. För att mötas, etablera kontakter,
skapa samverkan, få kunskap.

 Behoven som lyftes under samtalen och övningarna är stora och mer
omfattande än vad som går att lösa i projektet, här behövs ett omfattande och
långsiktigt arbete framöver mellan nyckelaktörer. Här behöver roller, ansvar,
strategi formuleras. 

Projektet kan ta vara på intresset för frågorna och skapa fler tillfällen för möten
och nätverk utifrån de önskemål som kom upp under workshopen. 
Förhoppningsvis kan det vara startskottet för ett långsiktigt nätverksarbete. 


