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Inledning 
Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva nya 

arbetssätt och en ny roll för kulturarvets aktörer i Västra Götaland. Genom bred samverkan 

mellan offentliga och ideella aktörer skall vi bidra till ett vidgat deltagande och utveckla 

kapaciteten inom kulturarvsområdet.  Arbetet är långsiktigt och har en hög ambitionsnivå. 

Projektet är bara en del av ett större utvecklingsarbete hos de ingående parterna.  

Tillsammans skall vi använda industrisamhällets historia och kulturarv för att diskutera 

samtidens frågor och framtidsbilder. Eftersom projektet skall pröva nya arbetssätt och roller 

kan planerna komma att revideras under projekttiden utifrån parterna och beställarens 

behov. 

 

Bakgrund 
Västra Götaland är en utpräglad industriregion med en lång och spännande historia. 

Industrialismen har under de senaste 150 åren omskapat samhället på ett sätt som är svårt 

att föreställa sig. Den har skapat stora folkomflyttningar och omfattande immigration, den har 

medverkat till framväxten av nya samhällsbildningar och inneburit att gamla centra tappat sin 

betydelse. Den har fått landsbygden att blomstra upp för att senare försvagas genom den nu 

accelererande urbaniseringen och globaliseringen.   Den har skapat tillväxt som varit 

grunden i hela det moderna samhällsbygget med en omfattande offentlig sektor, 

kommunikationer, fritidsliv och välstånd. Samtidigt har den skövlat naturen, förorenat mark 

och luft och skapat ett samhälle med beroende av fossila bränslen. Praktiskt taget hela vår 

livsmiljö har påverkats av industrialismen. Många menar att vi nu lämnat industrisamhället 

och gått in i något nytt. Samtidigt är industrin fortfarande avgörande för Västra Götalands 

utveckling och produktionen är i flera fall större än någonsin. Vad består då förändringen i? 

Kan man se det bättre om det speglas i kulturarvet.  

 

Idag står vårt samhälle inför stora utmaningar. Vi behöver ställa om till en hållbart nyttjande 

av jordens resurser, vi har att hantera en hög arbetslöshet, omfattande ojämlikhet och 

åldrande befolkning. Vi behöver skapa nya lösningar på samhällsproblemen som innebär ett 

gott liv för alla invånare i hela regionen. En grund för att hantera dagens utmaningar är en 

förståelse för varför samhället ser ut som det gör och hur utvecklingen lett fram till dagens 

Västra Götaland. Det är en av grunderna för att kunna ta itu med dagens utmaningar och 

formandet av framtiden.  

 

I regionens kulturplan lyfts industrisamhällets kulturarv fram som ett särskilt 

utvecklingsområde under rubriken Industrimuseum Västra Götaland. Satsningen innefattar 

både en övergripande samordning av fältet och specifika insatser.   

Under 2013 genomfördes en utredning om Industrisamhället och bilismen av konsult Keith 

Wikander. I denna föreslås att syftet med satsningen skall vara att lyfta fram länets sentida 

historia och använda berättelsen om Västra Götalands utveckling under industrialismen till 

ett brett samtal kring dagens samhälle och framtida utveckling av regionen. Utredningen 

skissar också bilden av ett nätverksmuseum med större och mindre aktörer i samverkan 

snarare än ett fysiskt besöksmål där all verksamhet samlas. Däremot föreslås att 

Industrimuseum Västra Götaland får en tydlig organisatorisk form som kan verka fristående 

från de etablerade kulturarvsinstitutionerna.  
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I Västra Götaland finns ett stort antal aktörer inom kommersiell, offentlig och ideell sektor 

som på olika sätt arbetar inom ämnesfältet. Regionala och kommunala museer, statliga, 

regionala och lokala arkiv, hembygdsföreningar, arbetslivsmuseer bidrar på olika sätt till att 

lyfta fram industrisamhällets historia och Västra Götalands identitet som viktig industriregion. 

Det finns mycket att vinna på att samordna detta arbete. Samspelet mellan aktörerna kan 

förbättras och framför allt byggas på en starkare och mer hållbar grund. Tillsammans bildar 

dessa aktörer en gemenskap som med tydligare form och riktning har potential att spela en 

viktig roll i regionens framtida utveckling.  Samverkan behöver också utvecklas med 

folkbildningsinstitutioner, universitet och högskolor i länet.   

  

Under flera år har viktiga insatser gjorts för att skapa denna infrastruktur. Innovatum och 

senare även NAV har haft ett regionalt uppdrag att stärka och synliggöra arbetslivsmuseer 

och det ideellt drivna kulturarvet. Utöver ett stort antal konkreta aktiviteter har detta arbete 

skapat förutsättningar för arbetslivsmuseerna att medverka i utvecklingsarbete kring vidgat 

deltagande, profilering, besöksmåls- och platsutveckling. 

 

Planerna för Industrimuseum Västra Götaland bygger också mer långsiktigt på det arbete 

som bedrivits av många aktörer (utöver Västarvet och Innovatum exempelvis också 

Textilmuseet, Göteborgs stadsmuseum, Länsstyrelsen, kommunala museer m fl.) kring 

industrisamhällets historia och regionens handlingsprogram, för det industriella och maritima 

kulturarvet. 

 

När nu dessa första byggstenar är lagda är tiden mogen att ta ytterligare ett steg i skapandet 

av Industrimuseum Västra Götaland. Detta innefattar byggandet av en gemensam 

infrastruktur ur tre aspekter; samordning av målbild och framtida driftsform, kartläggning och 

samordning av de fysiska platserna och samordning kring en gemensam digital plattform. 

Utöver detta krävs en förankring av arbetet inom Västra Götalandsregionen samt andra 

regionala och nationella aktörer som Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet 

 

Arbetet kring IMVG och en långsiktig samverkan kring Industrisamhällets kulturarv hänger 

också samman med flera regionala strategier och processer. Bland annat är riktlinjerna för 

Vidgat deltagande en viktig utgångspunkt för arbetet. Det handlar om att gå från tillgänglighet 

till deltagande där samspelet mellan ideella och offentliga aktörer är centralt. Arbetet skall 

också förhålla sig till överenskommelsen mellan den sociala ekonomin och Västra 

Götalandsregionen. Att bygga en långsiktigt hållbar samverkan mellan ideella, offentliga och 

privata aktörer är en viktig utgångspunkt för IMVG.  

Uppdrag, målbild och syfte 
Industrimuseum Västra Götaland är ett treårigt utvecklingsprojekt 2014-2016 som drivs med 

stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Syftet är att skapa en långsiktig 

driftsorganisation för industrisamhällets kulturarv och genom samordning av de insatser och 

aktörer som arbetar inom detta område i Västra Götaland öka kapaciteten inom sektorn. 

Insatserna skall synliggöra aktörer och berättelser och genom dessa väcka ett brett 

engagemang och förståelse för hur dagens Västra Götaland formats under industrialismen. 

Ytterst handlar det om att denna ökade förståelse av historiska samband skall öka 

engagemanget kring dagens och framtidens samhälle och bidra till ökad demokrati och 

delaktighet. Projekt Industrimuseum Västra Götaland skall skapa ett nätverksmuseum med 
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en stor mängd fysiska besöksmål och en omfattande digital närvaro med utvecklad dialog 

med omvärlden. Samverkan inom Industrimuseum Västra Götaland bygger vidare på de 

uppdrag och samarbeten som funnits mellan offentliga och ideella aktörer under 

uppdragsperioden 2012-14. Västarvet har 2013 åtagit sig att i samverkan med Innovatum 

driva projektet.  

Enligt beslutet skall följande åtgärder göras under 2014: 

 

1. Målsättningen för verksamheten preciseras.  

2. En övergripande planering av arbetet på medellång och lång sikt kommer att 

tas fram. 

3. Förslag till långsiktig driftsform sak tas fram. 

4. Förslag till huvudmannaskap ska tas fram. 

5. En kärna av aktörer ska identifieras. 

6. Överenskommelser kommer att träffas om kommande gemensamt arbete 

mellan dessa ”kärnaktörer”.  

7. Ett digitalt gränssnitt ska utvecklas för både publikt bruk och gemensamt 

arbete. 

 

 

 

Projekt Industrimuseum Västra Götaland  

Avrapportering för perioden januari 2014 – april 2015 

 
Under 2014 har Västarvet och Innovatum drivit projektet i tät samverkan. Västarvet har varit 

projektägare och Björn Ohlén har varit projektledare. Från Innovatum har Henrik Olsson varit 

ansvarig för arbetet. Dessa har tillsammans med Anders Nilsson och Monica Gustafsson 

från Västarvet utgjort IMVGs projektgrupp och varit ansvariga för var sitt delprojekt. Till varje 

delprojekt har knutits andra personer från respektive organisation för specifika uppdrag.  

 

Styrgruppen har utgjorts av representanter för de ingående parterna. Västarvet: Gunilla 

Eliasson, Jan Johansson, Hans Kindgren; Innovatum: Margareta Hallin senare Ingela 

Nylander. Kultursekretariatet; Thomas Olsson.  

Björn Ohlén och Henrik Olsson har varit föredragande i styrgruppen.  

 

Under 2014 har projektet varit fokuserat på att hitta gemensam målbild, angreppsätt och 

samordning med andra pågående samarbeten. Aktiviteterna har skapat de grunder som 

projektet och den långsiktiga samverkan står på. De har också lett till ett antal konkreta 

planer och inriktningar som kommer genomföras under 2015 och 2016. 

Det har också påbörjats en diskussion om ett långsiktigt utvecklingsarbete som kan utveckla 

deltagande parter och styra mot vidgat deltagande och större social/samhällsrelevans. 

Vidare har vi påbörjat byggandet av ett digitalt industrimuseum.  

 

Arbetet har varit organiserat i följande fyra delprojekt.  
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Delprojekt Systembygge  

Projektledare Björn Ohlén 

Syfte: Skapa en målbild och ett förslag till organisation för IMVG 

Inom delprojektet har vi fört dialog med en mängd aktörer kring IMVG och arbetat fram 

förslag till projektorganisation/framtida driftsorganisation efter projekttiden. Vi har också 

arbetat fram en gemensam målbild för arbetet.  

En särskild studie har genomförts av åtta industriella miljöers transformation till mötesplatser 

och vilka faktorer som bidragit till att man lyckats med kopplingen mellan industriell 

produktion och tjänstesamhälle.  

Under hösten 2014 har samverkansformer för IMVG diskuterats inom den 

samverkansplattform för industrihistoriska frågor i Västra Götaland där Västarvet, Innovatum, 

Borås museer och Göteborgs Stadsmuseum träffats regelbundet för att samordna sig inom 

fältet. Denna plattform har fungerat som bas för en driftsorganisation för IMVG men med 

behov av komplettering och nytt fokus. Det tidigare industrihistoriska nätverket avvecklades 

inför 2015 och övergår i IMVG-plattformen. Vi har även fört samtal med ett flertal tänkbara 

kärnaktörer och samverkansparter under året (Hembygdsförbunden, Studieförbund, 

Landsarkivet, kommunala museer m.fl.).  

 

Delprojektet avslutas 2014 och frågorna hanteras från 2015 av styrgrupp och arbetsgruppen 

för samordning. 

 

Delprojekt Kartläggning  

Projektledare Henrik Olsson 

Syfte: Kartlägga aktörer och platser med relevans för IMVG 

Fokus har legat på att identifiera kärnaktörer (med ansvar för långsiktig drift), 

samverkansparter (med vilka samarbetet är tätt) samt målgrupper (med vilka man vill föra 

dialog). De ideella aktörerna i form av NAV och Hembygdsrörelsen är centrala kärnaktörer 

för IMVG och samverkan med dessa kommer att utvecklas betydligt under projektet. 

Kartläggningen har även resulterat i närmare 400 platser/besöksmål som speglar 

industrisamhället i Västra Götaland och som skall synliggöras med information på den 

digitala plattformen.  

 

Delprojektet avslutas inför 2015 och platserna arbetas in i den digitala plattformen.   

 

Delprojekt Berättelser 

Projektledare Anders Nilsson 

Syfte: Ta fram förslag till hur man utformar berättelsen om Västra Götaland under 

industrialismen. 

Vi har genomfört ett inledande internt seminarium om kulturarvets roll i 

samhällsomvandlingen med utgångspunkt i en föreläsning av Keith Wijkander.  

Frågeställningen har handlat om hur vi på bästa sätt gör kulturarvet relevant för andra 

samhällssektorer. Vår slutsats är att vi skall utgå från företeelser i dagens Västra Götaland 

och sätta in dem i en historisk kontext. Vi har identifierat fyra sådana tematiska områden att 

arbeta utifrån. Dessa teman skall genomsyra innehållet på den digitala applikationen, i 

programverksamheten och ligga till grund för samverkan med andra. Dessa fyra teman är: 
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Stad-land, Miljö, Bilismen, Globalisering. Tema Stad-Land inleddes hösten 2014 med att vi 

tog fram en grundberättelse av förhållandet stad land under 150 år. Denna har sedan 

bearbetats i ett internt seminarium/tankesmedja för kärnaktörerna i april 2015.  

 
Arbetet fortsätter 2015 inom arbetsgrupp TEMA med fler aktörer involverade.  
 

 

Delprojekt Digital applikation 

Projektledare. Monica Gustafsson 

Syfte: Ta fram ett koncept för hur den digitala applikationen skall fungera.  

IMVG behöver en omfattande digital närvaro både för att synliggöra besöksmål och platser 

och för att fungera som interaktiv arena för samtidfrågor. Den digitala plattformen skall också 

kopplas samman med aktörernas fördjupande arkivmaterial. Informationen på plattformen 

skall kunna kopplas samman genom tid, plats och tema. De tematiska berättelserna skall 

kunna presenteras som digitala utställningar.  

 

Under året har vi tagit fram en kravspecifikation och behovsanalys för den digitala 

plattformen. Arbetet har till stora delar gjorts av Västarvets projektanställde webbutvecklare. 

Vi har också kartlagt hur olika tekniska plattformar kan kopplas till varandra och vilken teknik 

detta kräver. Resultatet av arbetet är att delar av den digitala applikationen behöver byggas 

specifikt för IMVG för att flera olika tekniska plattformar kan fungera tillsammans. Under 

vintern har vi arbetat med API-delen som skall koppla ihop olika former av information från 

olika databaser. Under våren pågår utformningen av verktyg för att bygga digitala 

utställningar och lägga in material i applikationen.  

Den digitala plattformen skall lanseras i slutet av 2015 under namnet Prisma Västra 

Götaland 

 

Delprojektet fortlever med fler aktörer involverade som arbetsgrupp Webbredaktion under 

2015. 

 

Övrigt 
Utöver ovanstående har vi breddat vårt internationella kontaktnät genom att delta som 

samverkanspart i den konferens på tema Museers roll i samhällsutvecklingen som 

anordnades av ICOM/CAMOC i Göteborg i augusti 2014. Konferensen gav värdefulla 

exempel på hur man i olika delar av världen arbetat med ett vidgat deltagande kring 

samhällsomvandling och kulturarv. Bland annat har erfarenheterna bidragit till hur vi utformat 

den digitala plattformen för IMVG.  

 

Vi har i februari 2015 haft ett utbyte med Skånes Hembygdsförbund och Region Skåne kring 

arbete med Industrisamhällets kulturarv och samverkansformer mellan offentliga aktörer och 

civilsamhället. Samverkan kommer att fortsätta under 2015.   

 

Tanken var att under hösten 2015 genomföra tre större seminarier men dessa har skjutits 

fram till 2015 
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Projektorganisation 2015 -  
Aktörer - kärnaktörer och samverkansparter 

IMVG bygger på bred samverkan mellan en lång rad aktörer. Kartläggningen har tjänat som 

grund för att organisera arbetet kring industrisamhällets kulturarv på ett annat sätt än 

tidigare. Det väsentliga i kartläggningen har varit att identifiera en mängd aktörer för att se 

den stora potentialen och inte begränsa utvecklingsmöjligheterna på längre sikt. Vi har gjort 

en tankemässig uppdelning i tre nivåer, kärnaktörer (de som långsiktigt bär samverkan), 

samarbetspartners (de som tillsammans arbetar med gemensamma intressen och 

verksamheter) och målgrupper (de vi vänder oss till). Vi ser i framtiden ett möjligt flöde av 

aktörer mellan kärnaktörer, samarbetspartners och målgrupper utifrån de olika fokus, 

intressen och resurser som finns. Aktörer kan i olika perioder ha olika roller utifrån intresse 

och vilka frågor som är aktuella. Kärnaktörerna kan också skifta men tanken är att denna 

grupp skall vara mer stabil. Som framgår är det också möjligt att vara både 

samverkanspartner och målgrupp.  

 

 

 

 
 

Kartläggningen har identifierat kärnaktörer, samverkansparter och externa målgrupper. Relationen och 

samspelet mellan dessa kan förändras utifrån behov och insatser men tanken är att kärnaktörerna ansvarar för 

den långsiktiga driften av IMVG och den digitala plattformen.   
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På kort sikt har vi valt att fokusera på de aktörerna med uppdrag och möjlighet att vara med i 

starten av IMVG, det vi kallar kärnaktörer. Dessa kan med tiden utvidgas och förändras 

utifrån de olika organisationernas intressen, möjligheter och resurser. Detta är en av 

anledningarna till att vi inte vill skapa en helt ny organisation kring IMVG utan istället skapa 

överenskommelser/avtal för att skapa långsiktighet och hållbarhet i samverkan.  

Vi ser en grundläggande förändringspotential i att bryta ned gränsdragningarna mellan 

aktörerna och fokusera på gemensamma verksamheter. Det skall inte vara administrativa 

gränser som bestämmer hur verksamheter och aktiviteter genomförs mellan de aktiva 

parterna i IMVG. I takt med att vi blir mer öppna för omvärldens behov och stärker de sociala 

relevansen ökar kraven på att vi gemensamt kan klara av att organisera verksamheter som 

möter dessa behov.  

Vi tänker oss olika nivåer i samverkan kring IMVG där kärnaktörer tydligt lägger resurser i det 

gemensamma arbete medan övriga samarbeten är mer funktionella kring gemensamma 

intressen och aktiviteter.  

 
Från 2015 har vi breddat styrgruppen för IMVG. Denna består nu av representanter för de 

identifierade kärnaktörerna;  

Västarvet: Marianne Dahlqvist, Jan Johansson 

Innovatum: Ingela Nylander 

Borås Museer: Ulrika Kullenberg 

NAV: Ingvar Axelsson 

Göteborgs Stadsmuseum: Cornelia Lönnroth 

Hembygd Väst genom: Björn Jönsson, BHF 

Landsarkivet: Ulf Andersson 

Föredragande: Björn Ohlén, Västarvet, Henrik Ohlsson, Innovatum 

 

Därmed testkör vi en tänkbar framtida driftsorganisation under resterande projektperiod.  

 
Kärnaktörerna bemannar också fyra arbetsgrupper under 2015; TEMA-grupp, Program-
grupp, Webbredaktion samt Samverkansgrupp. Mål och insatser för dessa beskrivs i planen 
för 2015.  

 

Gemensam målbild för projekt IMVG 
 
Under 2014 formulerade kärnaktörerna följande övergripande målbild med Industrimuseum 

Västra Götaland: 

 

Industrimuseum Västra Götaland är ett nätverksmuseum där många olika aktörer genom ett 

gemensamt gränssnitt lyfter fram Västsverige under perioden 1850 fram till idag.  

 

IMVG skall bygga långsiktiga relationer mellan aktörer (lokalt, regionalt, nationellt) för att lyfta 

fram samhällsförändringen i Västra Götaland under industrialismen ur ett ekonomiskt, socialt 

och ekologiskt perspektiv.   

 

Kulturarvsperspektivet skall skapa en djupare förståelse för dagens samhälle och bidra till 

framtidsbilder som stärker demokratin och delaktigheten i samhällsutvecklingen.  
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IMVG skall bygga långsiktiga samverkansformer mellan de ingående aktörerna samt 

utveckla metoder och verksamheter med sikte mot vidgat deltagande och social relevans 

 

Ekonomi 
 
Under projektets första fas har vi förbrukat knappt 950 000 kr av Kulturnämndens stöd på 
1 825 000 kr. (ekonomirapport bifogas). 
Kvarvarande medel är därmed 870 000 kr, vilka finansierar delar av insatserna under 2015. 
En ansökan om projektmedel för 2015 inlämnades till kultursekretariatet i december 2014 
och denna har senare reviderats.  
 
Västarvet, Innovatum och de övriga kärnaktörerna har utöver de externa projektmedlen 
bidragit med en betydande egeninsats i form av arbetstid för personal, it.-stöd och 
kommunikation som inte är inräknade i projektbudgeten.  
 
 
 
 
 
 
 
Björn Ohlén  Henrik Olsson 
Projektledare  Projektassistent 


