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Vi som ingår 
i nätverket 
Industrimuseum 
VG idag

Samarbetet har möjliggjorts genom utvecklingsmedel från 
Kulturnämnden VGR 2014-2016

Västarvet

NAV Maritimt i Väst

Innovatum

Göteborgs Stads kulturförvaltning

Riksarkivet/Landsarkivet 
i Göteborg

Borås kulturhistoriska museer

SAMVERKANS-
PARTER

Hembygd Väst

EXTERNA 
MÅLGRUPPER



Mål för IMVG-samverkan
• Lyfta fram samhällsförändringen i Västra Götaland under 

industrialismen ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
perspektiv.  

• Öka förståelsen av hur dagens samhälle växt fram och bidra till 
samtalet om vart utvecklingen är på väg. 

• Öka människors, och speciellt ungas delaktighet i och intresse 
för industrisamhället kulturarv och framtidsfrågor

• Bygga bra samverkan mellan parterna för att många skall 
kunna ta del av och medverka i industrisamhällets kulturarv.

• Stärka samverkan med aktörer utanför kulturarvsområdet för 
att mer kraftfullt bidra till samhällsutvecklingen.

• Stärka besöksnäringen kopplat till industrisamhällets kulturarv.



Fyra ledande frågor
• Hur ser det ut i dagens Västra Götaland?

• Hur har det blivit såhär?

• Vart är samhällsutvecklingen på väg?

• Hur vill vi att det ska bli? 



Allting har en historia – särskilt framtiden

• Stad-Land;Urbanisering och avfolkning – hur påverkar det vår region?

• Miljö-Energi; Mycket har blivit bättre – men till vilket pris?

• Bilismen; Symbol för det moderna samhället – men idag?

• Globalisering; En del av världen, världen är en del av Västra Götaland



Prisma Västra Götaland
En webbplats om människor, platser och berättelser
– om samhällsutvecklingen i Västsverige under industrialismen. 



Är det ens möjligt att samla och gestalta
150 år av livsöden, industrihistoria och
samhällsutveckling på ett och samma ställe? 

Ja, men vi behöver hjälpas åt. 



Vi har skapat 
Prisma så att den 
ska vara öppen 
och tillgänglig för 
alla att använda. 



Storytelling är A och O
• Allas rätt att berätta sin historia.
• Om platser, människor och

händelser som skapat det
samhälle vi lever i idag

• En plats för berättelser - inte
ett arkiv!



Prisma VG – mer än en hemsida
• Berättelser tematiskt kopplade och relationer mellan berättelser

• Berättelser kopplade till kartbild

• Besöksmål och platser (Basetool) 

• Krönikor, reportage och diskussion



Prisma VG bidrar till att stärka besöksnäringen
• Öka intresset för platser och locka till besöksmål i regionen
• Information om evenemang och aktuella händelser



CHRISTA 2016-2020
• Samverkan med 8 andra regioner i Europa. 

• Stärka hållbar natur och kulturturism

• VGR fokuserar på industrisamhället och besöksnäring

• Mål 2020
Industriarvsturism inskrivet i regionala styrdokument
10 industrihistoriska besöksmål exportmogna
Utbildningsinsatser till parter i IMVG/PrismaVG
PrismaVG som digitalt verktyg för besökare



Hur kan vi gå vidare?
• Tänk om webbplattformen PrismaVG

var full av riktigt många, mustiga berättelser 
om platser och människor under industrialismen. 

Tänk om vi hade obegränsat med resurser och 
allt var möjligt. 

Tänk om ni kom ihåg det ni hört idag. 

Vad hade vi kunnat göra för att stärka 
besöksnäringen i Västra Götaland? 



Så här gör vi!
• Bilda sex blandade grupper. Sprid ut er i lokalerna.
• Brainstorm 10 minuter. Kvantitet. Alla idéer är bra. 
• Prioritering 10 minuter. Välj ut tre av dessa. 
• Utveckling 10 minuter. Vad är nästa steg. 

Kaffe 15.00 (under arbetet)
Samling 15.40 för avslutning. 



Vad händer nu?

• Vi kommer att ha en särskild hemsida för turism för IMVG (CHRISTA)
• Bilda arbetsgrupp för turism inom IMVG
• Samla viktiga parter i ren referensgrupp. 
• Ta fram en plan för 2017-2020
• Internationell konferens i mars 2017
• Nästa regionala workshop handlar om industrisamhället och turismen. 
• Material från dagen sammanställs och sprids till er. 


