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1111    InledningInledningInledningInledning    

De senaste åren har kulturens betydelse för samhällsutvecklingen haussats. Kultur har blivit 
en viktig del av utvecklingsstrategier för städer, kommuner och regioner. Ett rikt kulturliv 
och en god kulturmiljö antas vara viktig för platsers image och därmed för att attrahera 
boende, företag och besökare som i sin tur generar ekonomisk utveckling. En anledning till 
det ökade intresset av en positiv image är det postindustriella samhällets ökade konkurrens. 
Hälften av världens befolkning lever i städer och andelen fortsätter öka. Öppna marknader 
och stora kapitalströmningar har gjort städer mer företagslika och det finns en medvetenhet 
om behovet att projicera en positiv bild till omvärlden av staden eller regionen för att 
attrahera företag, boende och besökare. 

En annan tendens i dagens postindustriella samhälle är att industrierna försvinner från 
städerna – åtminstone i det så kallade Nord, första världen, de utvecklade länderna eller vad 
den rikare delen av världen än väljs att kallas. I de städer som är viktiga noder i den globala 
ekonomin har fokus flyttats från produktion och konsumtion av fysiska produkter till 
produktion och konsumtion av tjänster och upplevelser (se till exempel Castells, 1997). En 
alltmer avancerad infrastruktur har bidragit till en ökad rörlighet hos individer, företag och 
kapital som kännetecknar det samtida samhället. Via Internet förflyttas kapital snabbare än 
vi hinner blinka, genom SMS fattas snabba beslut och flyget förflyttar oss lätt mellan 
kontinenter. Individers val av bostadsort beror i sin tur till exempel av arbetsmarknad, 
bostadsmarknad, fritidsutbud och utbildningsmöjligheter. Samtida forskning visar att även 
kultur och kulturmiljö är faktorer som väger allt tyngre (Cars, 2003:30). Utvecklingen har 
gjort företag alltmer rotlösa – de söker sig dit arbetskraften finns vilket innebär att 
företagen söker sig till attraktiva och kreativa miljöer där kulturutbudet kan vara en viktig 
del.  

Samhällsutvecklingen har även förändrat kultursektorn. Övergången från vad som brukar 
kallas ”government” till ”governance” har på sätt och vis banat vägen för dagens kultur-, 
besöks- och upplevelseindustri. Medan ”government” stod för dem politiska institution-
ernas kapacitet att fatta beslut står ”governance” för dessas beroende av externa parter. 
Idag har andra aktörer än de politiskt valda fått alltmer inflytande över samhällsplaneringen 
och stadsutvecklingen. Liksom städer har kulturinstitutioner blivit mer företagslika och 
ingår allt oftare i partnerskap eller sponsras av företag (se till exempel Isaksson, 2004). 
Kultur har också blivit en del av städers platsmarknadsföring. Från att i mångt och mycket 
ha setts som en icke-kommersiell sektor är kultursektorn nu, åtminstone delvis, produkt-
ifierad.  

Ytterligare en samhällsförändring som möjliggjort dagens besöksindustri är den växande 
grupp av välutbildade konsumenter från framför allt rika länder, men även från utvecklings-
ländernas medel- och överklass, som reser i affärer och nöjen. Det kan alltså sägas finnas 
en kosmopolitisk grupp av människor som reser världen runt och konsumerar upplevelser 
(Fainstein, Hoffman och Judd, 2003:242).  

De samhällsförändringar som berörts ovan brukar alla räknas in i globaliseringsprocessen. 
Att förändringar har skett, att det blivit viktigare för städer att attrahera boende, besökare 
och företag samt att förväntningarna på kulturens betydelse för samhällsutvecklingen har 
skruvats upp råder ingen tvekan om. Men vad är egentligen attraktionskraft och hur skapas 
den? För att attrahera boende, besökare och företag krävs kunskap om vad som gör en stad 
eller en plats attraktiv. Den här rapporten försöker bidra till den diskussionen. Vilka olika 
typer av värden har kulturinstitutioner och kulturmiljöer? Med hjälp av två fallstudier, 
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Västergötlands museum i Skara och Ales stenar i Ystad kommun, söker den här rapporten 
diskutera och analysera vad attraktivitet är, vilka olika typer av värden kulturattraktioner har 
samt hur dessa värden fördelas mellan olika aktörer.  

De två fallstudierna är olika i flera avseenden. I föreliggande rapport representerar Väster-
götlands museum en typ av attraktion som ofta diskuteras utifrån möjligheten att utgöra en 
turistmagnet, ett besöksmål med vana att välkomna besökare och med attribut för att ta 
hand om dessa. Det finns dock en rädsla för vad som händer när museer transformeras till 
turistattraktioner. Vad händer när museer kommersialiseras? Ales stenar är i sin tur ett 
exempel på ett mer naturgivet besöksmål, en plats där en besökare inte behöver gå in i ett 
hus eller betala entré. Ales stenar är en kulturattraktion med ständiga öppettider som är till-
gänglig året runt, utan att det finns samma typ av organisation omkring denna som för ett 
museum. Ales stenar finns oavsett vad som skapas runt omkring, men dess attraktionskraft 
kan förändras. De värden, den känsla och den kunskap som platsen förmedlar är beroende 
av platsens kontext.  

Båda fallen, Västergötlands museum och Ales stenar, utgör exempel på kulturresurser som 
kan vara menings- och identitetsskapande i dagens postindustriella samhälle där många 
andra traditionella identitetsskapande institutioner, såsom kyrkan, jordbruket, gruvan eller 
industrin, förlorat sin mening för många människor. Båda fallen har uppmärksammats 
flitigt i media – Västergötlands museum för sin Arnsatsning och Ales stenar för olikartade 
tolkningar av stenarnas uppkomst och betydelse. Västergötlands museum har, med hjälp av 
Jan Guillous böcker om riddaren Arn som utspelar sig kring Skara, försökt locka besökare 
till trakten. Diskussionerna och tolkningarna av Ales stenar pågick framförallt mellan 
Riksantikvarieämbetet och en lokal institutionslös forskare som ger Ales stenar en annan 
betydelse än den Riksantikvarieämbetet för fram.  

1.11.11.11.1    Inriktning och syfteInriktning och syfteInriktning och syfteInriktning och syfte    

Med stöd av fallstudierna, Västergötlands museum i Skara och Ales stenar i Kåseberga i 
Ystads kommun, är det övergripande syftet med rapporten, att studera och bidra med ny 
kunskap om kulturresursers roll och betydelse i samhällsbyggandet. Mer precist är syftet att 
diskutera och analysera hur attraktivitet skapas, vad kulturverksamheternas attraktionskraft 
består i, samt att belysa vilka värden kulturverksamheterna genererar och hur dessa värden 
fördelas mellan olika aktörer. Avsikten är att den kunskap som genereras av rapporten, till 
exempel om hur besökare upplever och värderar Ales stenar och Västergötlands museum, 
ska kunna ligga till grund för att förbättra och underlätta förvaltning och utveckling av dem 
två kulturattraktionerna. Samma frågeställningar kan användas för andra kulturella resurser 
och mer allmänna lärdomar kan därför också dras. 

Aktörerna på såväl efterfråge- som utbudssidan är många och i föreliggande rapport fokus-
eras ett verksamhetsperspektiv på utbudssidan och ett besöksperspektiv på efterfrågesidan. 
I fallet Västergötlands museum innebär verksamhetsperspektivet att intresset riktats mot 
museet. Det bör dock påpekas att Skaras attraktionskraft består i mycket mer än museet 
och att museet bara är en del av Skaras kulturutbud. I fallet Ales stenar innebär 
verksamhetsperspektivet att intresset riktats mot aktörer som ansvarar för, förvaltar och ut-
vecklar fornminnet, det vill säga Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och Ystads kommun. 
I viss mån har även lokala företag som påverkar platsens attraktivitet diskuterats. Besöks-
perspektivet innebär primärt att tillresta besökare, det vill säga turister och dagsbesökare, 
har fokuserats.  

I projektet har fyra forskningsfrågor formulerats: 

1. Hur skapas attraktivitet? 
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2. Vad består attraktionen och attraktionskraften av? 

3. Vilka värden har kulturattraktionerna? 

4. Hur fördelas värden mellan olika aktörer? 

Alla frågorna är relevanta då kulturens betydelse för samhällsutvecklingen står högt på 
många regioners och kommuners utvecklingsagendor. Kultur har blivit ett slagord och sägs 
öka en regions attraktivitet – men vad är attraktivitet och hur skapas det? Den första 
forskningsfrågan är relevant för att inte fastna i ogrundade plattityder. Ambitionen i denna 
studie är att bidra till en diskussion om vad attraktivitet är och hur attraktivitet skapas. I 
detta ingår att diskutera vilka förutsättning som myndigheter ger för förvaltning och 
utveckling av kulturattraktioner, vilka strategier olika aktörer använder för att skapa 
attraktivitet, hur organisations- och arbetsformer ser ut, hur besökare får information om 
kulturattraktioner och vad som kännetecknar marknadsföring av kulturattraktioner. 
Aktörer på verksamhets- och besökssidan behöver inte nödvändigtvis ha samma syn på vad 
attraktionskraften består i. Därför är det intressant att undersöka vad verksamhetssidan 
marknadsför och hur detta står i relation till hur besökare använder och upplever kultur-
attraktionerna och deras kontext.  

Den andra forskningsfrågan har formulerats med utgångspunkt i en föreställning om att 
kulturattraktioners kontext är viktig för att analysera attraktivitet hos kulturattraktionen i 
sig. Exempelvis krävs en någorlunda väl fungerande infrastruktur för att besökare över 
huvud taget ska kunna besöka en plats. Till detta hör också att studera varför tillresta 
resenärer besöker kulturattraktionerna, alltså motiven till besöken, och vilka som besöker 
kulturattraktionerna. Hur skiljer sig till exempel besöksmönstren mellan olika socio-
ekonomiska grupperingar? 

Den tredje forskningsfrågan handlar om kulturattraktioners värden. Kultur sägs ofta bidra 
till regioners ekonomiska utveckling. Många gånger är dock ekonomiska effekter svårmätta 
och turistekonomiska inflöden ger en begränsad bild av kulturattraktioners betydelse och 
värden (Nilsson, 2004). Den här rapporten diskuterar därför även andra värden än strikt 
ekonomiska. Olika aktörers värderingar av kulturattraktionerna diskuteras och analyseras 
liksom eventuella konflikter mellan olika typer av värden, till exempel konflikter mellan 
ekonomiska och sociala värden.  

Genom forskningsfråga fyra diskuteras värdenas fördelning mellan olika aktörer vilket 
innebär såväl intern resursfördelning, vilka resurser ansvariga myndigheter ger för för-
valtning och utveckling av kulturattraktionerna, samt fördelning av intäkter och kostnader 
mellan offentliga och privata aktörer. Genom ett besöksperspektiv diskuteras vilka mål-
grupper som kulturattraktionerna riktar sig till och vilka som därmed får ta del av dem 
värden som kulturattraktionerna förmedlar. Vidare diskuteras huruvida denna fördelning är 
problematisk på något sätt och vad ett partnerskapsinitiativ mellan olika aktörer skulle 
kunna innebära. 

1.21.21.21.2    MetodMetodMetodMetod    

Den valda metoden i studien är som framgått fallstudiemetodik. Rapporten bygger på två 
fallstudier; Ales stenar och Västergötlands museum. Valet av fallstudierna har gjorts i sam-
verkan med Turistdelegationen och Riksantikvarieämbetet. Fallen är olika till sin natur och 
ger därför grund för en bred diskussion om kulturresursers roll i samhällsbyggandet. 
Västergötlands museum representerar en verksamhet som ofta diskuteras utifrån möjlig-
heten att utgöra en turistmagnet och Ales stenar ett naturgivet fenomen med en mindre 
organisation omkring sig. Genom att knyta samman resultatet av fallstudierna med 
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relevanta teorier inom ämnesområdet, kan viss generell kunskap genereras. Först och 
främst beskriver dock fallen vilka värden just dessa två kulturattraktioner har, och vilken 
roll de därmed kan spela i samhällsbyggandet. Utifrån studien kan lärdomar göras för andra 
fall.  

1.2.1 Insamling av information 
Information till rapporten samlades in genom dokumentstudier, enkätundersökningar och 
intervjuer. 

Dokumentstudier 

Genom dokumentstudier har aktörer på utbudssidan och kulturattraktionernas bakgrund, 
mål och syften samt samverkan mellan olika aktörer kartlagts. Politiska syften och mål-
sättningar från nationell nivå till kommunal nivå har studerats liksom verksamheternas egna 
målsättningar. Exempel på dokument är propositioner, måldokument och program-
förklaringar. 

Enkätundersökningar 

I syfte att studera hur besökare använder, upplever och värderar kulturattraktionerna 
genomfördes enkätundersökningar i anslutning till besök eller potentiella besök av Väster-
götlands museum och Ales stenar. Enkätformulären innehöll frågor av två slag. En grupp 
frågor handlade om hur besökarna använde och värderade kulturattraktionerna, dvs. 
besökarnas konsumtionsmönster. Ambitionen var att undvika att styra respondenterna i 
deras överväganden och låta de välja i ett ganska vitt spektra av svarsalternativ. Den andra 
delen innehöll frågor om ålder, kön, etnicitet m.m. för att ge socioekonomiska förklarings-
variabler till besökarnas konsumtionsbeteende. En del lokalt boende fångades in genom 
enkätundersökningarna, men fokus i studien låg på turister och dagsbesökare. Enkät-
formulären bestod av 21 respektive 23 frågor och redovisas som appendix 1, 2 och 3. 

I enkätundersökningen vid Västergötlands museum eftersträvades en totalundersökning. Mål-
sättningen var att varje person, även läs- och skrivkunniga barn, som besökte museet under 
perioden från 19 juli till den 31 augusti 2004 skulle delta i enkätundersökningen. Enkäterna 
delades ut av museets personal i receptionen/biljettkassan när besökarna löste entré. De 
besvarade enkäterna skulle sedan läggas i en väl utmärkt låda. Under undersökningens gång 
visade det sig att museipersonalen inte hade möjlighet att dela ut enkätformulär till samtliga 
besökare och att motivera dessa att besvara formulären. Därför blev svarsfrekvensen 
avsevärt lägre än planerat. I syfte att samla in fler enkäter beslutades det därför att under-
sökningen skulle fortsätta under hösten och vintern 2004. På grund av personalproblem i 
receptionen samlades dock inga fler enkäter in (Anja Praesto, e-post, 2005-01-05).  

Undersökningsperioden kom därmed att vara från den 19 juli till den 28 augusti 2004 då 
den sista enkäten inkom. Under juli månad hade museet 3 058 besökare och under augusti 
2 085 besökare (Anja Praesto, e-post, 2005-01-01). Under juli hade museet därmed igenom-
snitt 99 besökare per dag och under augusti 67 besökare per dag. Under den tidsperiod då 
enkätundersökningen genomfördes kan det totala antalet besökare uppskattas till 3 163 
personer. Totalt samlades 97 enkäter in vilket ger en svarsfrekvens på 3,1 procent vilket är 
mycket lågt. Personalen vid museet hade på grund av stor arbetsbelastning ingen möjlighet 
att notera exempelvis ålder och kön för dem som valde att inte besvara enkätformulären. 
Det finns av praktiska skäl således ingen möjlighet att göra någon bortfallsanalys, varför 
insamlad data ska behandlas med stor försiktighet. De resultat som redovisas i denna 
rapport ska betraktas som indikationer på hur besökare av Västergötlands museum 
upplever, använder och värderar museet. Resultaten är således inte generaliserbara. 
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I fallet Ales stenar delades enkäter ut vid både turistbyrån i Ystad och vid en informations-
kiosk i Kåseberga från vilken guidade turer utgår. Ett besök vid Ales stenar är inte är lika 
formaliserat som ett besök av Västergötlands museum. Ett besök vid museet förutsätter att 
museet är öppet och att biljettkassan passeras medan ett besök vid Ales stenar kan göras 
när som helst på dygnet och året. Eftersom många besökare av Ales stenar inte passerar 
informationskiosken i Kåseberga eller går en guidad tur, delades enkäter ut även vid turist-
byrån i Ystad. En hypotes är att de knappt 5 000 personer som sommaren 2004 gick en 
guidad tur vid Ales stenar (Riksantikvarieämbetet, 2004e) har ett särskilt stort intresse för 
att lära sig mer om platsens kultur och historia genom sitt besök. Mycket talar för att dessa 
besökare inte är representativa för dem omkring 300 000 till 600 000 personer (Riks-
antikvarieämbetet, 2004d:2; Riksantikvarieämbetet 2004a:34 Turistdelegationen, 2004:25) 
som årligen besöker Ales stenar. För att fånga in personer som besökt, eller planerade att 
besöka, Ales stenar utan att gå en guidad tur delades därför enkäter ut även vid turistbyrån i 
Ystad. I en uppföljande studie skulle det vara givande att dela ut enkäter på fler platser i 
nära anslutning till Ales stenar. Exempelvis lockar det populära rökeriet i Kåsebergas hamn 
mellan 800 och 900 besökare dagligen under turistsäsong, det vill säga från början av juni 
till mitten av augusti (Leif Ahl, intervju, 2004-08-16). Vid en uppföljande studie skulle 
urvalsmetoden fiktiva kryss, som Nilsson (2003) använde i samband med publikunder-
sökningar på Globen, kunna användas. 

Med utgångspunkt i det höga antalet besökare vid Ystads turistbyrå fanns ingen möjlighet att 
genomföra en totalundersökning. I samråd med Itta Johansson, turistchef i Ystads 
kommun, beslutades därför att genomföra enkätundersökningen under ett antal slump-
mässigt utvalda dagar, den första kvarten varje hel timma. Vid undersökningstillfällena 
delades enkätformulär ut till samtliga besökare, inklusive läs- och skrivkunniga barn. 
Undersökningen gjordes enligt schemat som presenteras i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Schema för enkätundersökningar på turistbyrån. 

Datum Veckodag Besvarade enkäter Bortfall Svarsfrekvens 
2004-07-18 Söndag 53 14 79,1 
2004-07-20 Tisdag 32 12 72,7 
2004-07-24 Lördag 23 16 59,0 
2004-07-30 Måndag 27 35 43,5 
2004-08-14 Lördag 3 43 6,5 
2004-08-25 Onsdag 5 27 15,6 
2004-08-29 Söndag 2 26 7,1 
2004-09-04 Lördag 5 15 25,0 
Okänt  2 * * 
Totalt  152 220 40,9 
* Troligtvis har respondenten fyllt i fel datum, då inga enkätundersökningar gjordes de 
datumen. 

 

Urvalsmetoden möjliggör en hög representativitet då samtliga personer som besökte turist-
byrån den första kvarten varje hel timma tilldelades en enkät. Enkäterna delades ut av 
personer anställda av Ystad kommun. När enkäterna delades ut var detta deras enda arbets-
uppgift, de svarade alltså inte samtidigt på turismrelaterade frågor. 

Enkätundersökningen pågick under veckorna 29-36. Under sommarmånaderna juni-augusti 
passerade 133 822 personer turistbyråns räkneverk. Om det antas att varje person går in en 
gång och ut en gång så blir det 66 911 besökare. (Marie Mårtensson, e-post, 2005-01-12) 
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Vid turistbyrån samlades 152 besvarade enkätformulär in. 372 personer tillfrågades om de 
ville medverka i undersökningen. Svarsfrekvensen var således 40,9 procent. Antalet till-
frågade är mycket litet i förhållande till det totala antalet besökare. Eftersom antalet till-
frågade och medverkande besökare är mycket få i förhållande till det totala antalet besökare 
(populationen) bör resultaten betraktas med stor försiktighet. Resultaten är inte generaliser-
bara utan bör snarast ses som indikatorer och intressanta hypoteser för framtida studier av 
besökares konsumtionsmönster. 

Vid Ales stenar delades enkätformulär ut till besökare som gick en guidad tur. Formulären 
delades ut och samlades in av samma personer som vid Ystad turistbyrå. I tabell 2 
redovisas vilka datum som enkätundersökningen genomfördes, hur många besökare som 
besvarade enkätformuläret samt hur många som totalt sett gick guidade turer under de 
dagar enkätundersökningen gjordes. Avsikten var att samtliga besökare som gick guidade 
turer under de dagar som enkätundersökningen gjordes skulle tillfrågas. Huruvida samtliga 
besökare tillfrågades är oklart eftersom bortfallsformulären inte var korrekt ifyllda. 
Information om besökare som inte medverkade saknas och därav föreligger en osäkerhet 
om huruvida de som deltog i undersökningen är representativa för stickprovet och därmed 
hela populationen.  

 

Tabell 2. Schema för enkätundersökningar vid Ales stenar. 

Datum Veckodag Besvarade 
enkäter 

Antal som gick en 
guidad tur 

Svarsfrekvens 

2004-07-17 Lördag 23 32 vuxna 3 barn 65,7 
2004-07-25 Söndag 9 45 vuxna 9 barn 16,7 
2004-07-28 Onsdag 39 39 vuxna 8 barn 83,0 
2004-08-04 Onsdag 6 17 vuxna 3 barn 30,0 
2004-08-07 Lördag 13 14 vuxna 2 barn 81,3 
2004-08-13 Fredag 3 8 vuxna 0 barn 37,5 
2004-08-19 Torsdag 3 5 vuxna 0 barn 60,0 
Totalt  96 185 51,9 
2004-08-28 Lördag 3 * * 
2004-09-05 Söndag 12 * * 
Totalt  111   
* Informationen om hur många som gick en guidad tur är hämtat från Riksantikvarie-
ämbetets statistik (Riksantikvarieämbetet, 2004e). För 2004-08-28 och 2004-09-05 finns 
ingen sådan, därför kan inte svarsfrekvensen räknas ut för dessa dagar. 

 

Här bör det understrykas att besökare som deltog i enkätundersökningen vid Ales stenar 
gick guidade turer. Starka skäl talar för att dessa inte är representativa för samtliga besökare 
vid Ales stenar. Resultaten av enkätundersökningen gäller således för besökare som gick 
guidade turer, och som tidigare noterat är det nödvändigt att göra enkätundersökningar vid 
andra platser i anslutning till Ales stenar, för att dra slutsatser om andra besöksgruppers 
konsumtionsmönster.  

Intervjuer 

För att fördjupa kunskapen om besökarnas uppfattning och värdering av Ales stenar samt 
motiven till besöken gjordes uppföljande intervjuer med fem respondenter. Intervjuerna 
gjordes per telefon och tog ungefär 15 minuter för varje respondent. Syftet var att erhålla 
en djupare kunskap om vad som attraherade besökarna och vad de fick ut, lärde sig eller 
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upplevde vid Ales stenar. I intervjuerna fokuserades orsaken till respondenternas besök 
samt varför de svarat på det sätt de gjorde när det gällde orsaken till besöket.  

Utöver de uppföljande intervjuerna med besökare vid Ales stenar intervjuades 
representanter för olika verksamhetsintressen och myndigheter. Verksamhetsperspektivet 
är viktigt för att generera kunskap om strategier kring förvaltning och utveckling av kultur-
attraktionerna. Myndighetsperspektivet är viktigt då myndigheter genom sin verksamhet, 
sina mål och sina beslut påverkar kulturmiljön och kulturutbudet. I den här rapporten 
belyses såväl lokal och regional som statlig nivå.  

Representanter för verksamhets- och myndighetsperspektiv som intervjuades är: 

- Ahl, Leif. Ägare, Kåseberga Fisk. 2004-08-16. 

- Danielsson, Robert. Fornminnesvårdare, Riksantikvarieämbetet. 2004-06-11, 2004-
06-28. 

- Elison, Göran. Utställningsformgivare och producent, Västergötlands museum. 
2004-06-14. 

- Hellberg, Gillis. Informations- och marknadschef, Skara kommun, 2004-12-15. 

- Johnsson, Itta. Turistchef, Ystad kommun. 2004-06-23. 

- Karlsson, Bengt-Göran. Ordförande, Kåseberga byalag. 2004-08-11. 

- Manneby, Hans. Tillförordnad museichef, Västergötlands museum. 2004-11-05. 

- Mårtensson, Kent. Kommunstyrelsens ordförande, Ystad kommun, 2004-08-27. 

- Persson, Christer. Naturresursfunktionen, länsstyrelsen i Skåne, 2005-02-01. 

- Praesto, Anja. Marknadsförare och informatör, Västergötlands museum. 2004-06-
14. 

- Wahss, Ann-Katrin. Antikvarie, Västergötlands museum. 2004-06-14. 

- Östmark, Bengt. Ordförande, Västergötlands fornminnesförening. 2004-10-18. 

 

Samtliga intervjuer kan karakteriseras som så kallade halvstrukturerade samtalsintervjuer 
där ett antal frågeområden hade förberetts i form av en intervjuguide som sedan inte 
följdes strikt. Det fanns gott om utrymme för nya vinklar och möjlighet att följa stickspår 
som respondenten berörde. Frågorna som ställdes formulerades på ett så öppet vis som 
möjligt så att respondenten inte leddes eller styrdes i någon viss riktning. En del av 
intervjuerna med representanter för verksamhets- och myndighetsperspektiv gjordes per 
telefon, andra vid faktiska möten. Intervjuerna varade i omkring en timma förutom 
intervjun med Itta Johnsson, turistchef i Ystad kommun, som bestod av ett längre möte 
följt av en guidad tur genom Ystad och sedan till Kåseberga. 

1.2.2 Databearbetning 
Databearbetningen av enkätsvaren har främst gjorts i SPSS 10.1 for Windows. Resultaten 
från enkätundersökningarna presenteras i form av löpande text, tabeller och diagram. 

1.31.31.31.3    DispositionDispositionDispositionDisposition    

Rapporten har disponerats på följande sätt. Efter detta inledande kapitel följer en teoretisk 
bakgrund. Därefter presenteras kultur- och turistpolitiken och aktörer som förverkligar 
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denna. Sedan följer två kapitel där fallstudierna presenteras – först Västergötlands museum 
och sedan Ales stenar. Till sist följer en analys och sammanfattande slutsatser. 
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2222     Kultur, attraktivitet och samhällsutveckling Kultur, attraktivitet och samhällsutveckling Kultur, attraktivitet och samhällsutveckling Kultur, attraktivitet och samhällsutveckling    

I det här kapitlet presenteras teoretiska utgångspunkter för denna studie. Dels behandlas 
samhällsplaneringens beslutsprocesser, dels behandlas kulturbegreppet, kulturens värden 
och kultur som strategi i samhällsbyggandet. 

2.12.12.12.1    Från ”government” till “governance”Från ”government” till “governance”Från ”government” till “governance”Från ”government” till “governance”    

Samhällsplaneringen sägs ofta ha gått från att vara en linjär beslutsprocess till en icke-linjär 
som karaktäriseras av förhandlingar och partnerskap snarare än ett rationellt och expert-
orienterat sätt att lösa problem. En föreställning om en rationell planeringsprocess utifrån 
politiska målsättningar har delvis ersatts av en kommunikativ planeringssyn där själva 
processen ses som en möjlighet till att dela kunskaper och lära av varandra. Planeraren har i 
detta perspektiv gått från att vara en expert till en kommunikatör. I planeringslitteraturen 
benämns denna förändring ofta som ett skifte från ”government” till ”governance”. Där 
”government” stod för dem politiska institutionernas kapacitet att fatta beslut och skapa 
välfärd står ”governance” istället för dessa institutioners beroende av externa parter för 
finansiering och beslutsfattande. Begreppet ”governance” är i och för sig inte entydigt (se 
von Sydow, 2004:13 ff) men brukar fokusera på planering och beslutsfattande som sker i 
både formella och informella samspel mellan privata och offentliga aktörer.  

Med begreppet ”governance” brukar man utgå från att kunskap är konstruerad och att 
kunskap kan förmedlas och uttryckas på många olika sätt. Dessutom antas att människors 
preferenser är beroende av social kontext och att maktrelationer påverkar vad som tas för 
givet och inte i ett samhälle. Vidare sägs att kunskap bör spridas till alla sakägare i en 
planeringsprocess och istället för konkurrens bör samarbete främjas genom en kollaborativ 
konsensusbyggnad. Till sist utgår governance från att planering dels är beroende av sin 
kontext men dels kan påverka den. (Healey, 1997:29-30)  

När alltfler aktörer vill ta del i planeringsprocessen, som därmed kan ses som en för-
handling, blir maktperspektivet centralt. Den förhandlingslika planeringen kan stänga ute 
aktörer, aspekter och värden i planerings- och beslutsfattandeprocesser. Så kan ske även i 
rationell planering, men i ”governance” förflyttas makten längre från dem folkvalda och 
hamnar alltmer hos andra aktörer vilka inte nödvändigtvis representerar samhällsintressen 
på något sätt. I stället representerar de sig själva och sina egna intressen. Den 
kommunikativa planeringen vill dock lösa maktproblemet genom att tillse att alla 
intressenter ges en röst och att planeringsprocessen därmed blir demokratisk (Healey, 
1997). Svårigheten att få någon slags representativitet bland dem som deltar i planerings-
processen kvarstår dock.  

Skäl till den förändring som skett är flera och samverkande. Nämnas bör globaliseringen 
och internationaliseringen av ekonomin. Andra skäl är det offentligas minskade finansiella 
resurser och den ökade marknadsorienteringen. Till sist bör den institutionella 
fragmenteringen samt en ökad komplexitet av frågor att hantera nämnas. Den 
institutionella fragmenteringen innebär att aktörer inblandade i beslutsfattande är spridda 
över flera områden och tillhör såväl privata, offentliga som frivilliga sektorn medan den 
ökade komplexiteten innebär att frågor som till exempel rör miljö, migration och en 
åldrande befolkning ska hanteras. Detta är frågor som inte är klart definierade vare sig 
geografiskt eller institutionellt. (von Sydow, 2004:17-19) 
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Resultatet av dem här förändringarna har, som diskuterades ovan, lett till att ”governance” 
kan ses som en process av styrning/beslutsfattande där ingen enskild aktör har tillräcklig 
kapacitet att hantera ett problem, eller där samarbete ger fördelar för alla aktörer. 
”Governance” innebär också att man samarbetar på olika nivåer och med olika sektorer i 
offentliga, privata och frivilliga sektorn. (von Sydow, 2004:20) 

I ett sådant här sammanhang bör understrykas att teoribildningen ligger steget före 
verkligheten där det fortfarande finns starka föreställningar om en rationell planering. Å 
andra sidan kan det också hävdas att ”governance” fanns i praktiken tidigare än i teorin. 
Lokala myndigheter har länge tagit hjälp och samarbetat med andra aktörer. Teorin medför 
en potential att undersöka planerings- och beslutandeprocesser utan att begränsas till dem 
traditionella sätt på vilka beslut fattas och planering sker. På så sätt kan det klargöras vilka 
aktörer som har konkret inflytande och vilka som inte har det. 

2.22.22.22.2    Kultur som begrepp och kulturens värdenKultur som begrepp och kulturens värdenKultur som begrepp och kulturens värdenKultur som begrepp och kulturens värden    

Kulturarv, kulturmiljö och besöksindustri beskrivs ofta som nycklar till framgång i den 
aktuella debatten om kultur och samhällsbyggnad. En stad som kan erbjuda kulturella 
upplevelser förväntas attrahera såväl boende och företag som besökare. I denna process 
har kultur delvis kommit att ses som en resurs och produkt. (Se t.ex. Braunerhielm, 2004)  

2.2.1 Kultur som begrepp 
Vad är då kultur? Kulturbegreppet är vitt och skiftande och härstammar från latinets 
cultu’ra som betyder bearbetning, odling och bildning (Järv, 2004). 1800-talets antropologer 
och etnologer antog en vid definition av kultur som ”en totalitet av en viss populations 
tankar, handlingar och omgivande förhållanden”. Begreppet preciserades sedan av 
framförallt historiematerialistisk forskning som menade att ”kultur bör beteckna ett 
processuellt sammanhang” i vilket socioekonomiska förhållanden, kulturella produkter 
(t.ex. tankemönster) och individer är i ständig interaktion. Sedan 1990-talets början har 
många antropologer återgått till 1800-talets vida definition och ”definierar kultur som allt 
det människan har, gör och tänker, dvs. både materiella ting, beteendemönster och 
tänkande”. En annan begränsning som kan göras är att låta kultur betyda ”finkultur”, det 
vill säga konst, opera m.m., vilket kanske är den allmännaste uppfattningen. (Ek, 2004) 
Problemet med att låta kulturbegreppet vara för brett är att det kommer att omfatta nästan 
allt och därmed blir meningslöst. 

Med kulturmiljö menas i princip all den miljö som har påverkats av människor genom 
tiderna. Här ryms alltså allt från gamla stenåldersboplatser till dagens höghusområden, 
övergivna åkermarker till industrijordbruk, gamla kommunikationsleder till motorvägar och 
så vidare. (Riksantikvarieämbetet, 2004b) 

Liksom kultur är ordet kulturarv svårdefinierat och mångtydigt. Grundberg skriver att 
kulturarvet kan ses som ”det vi minns eller vill minnas i nutiden av historien” (2002:13). 
Kulturarvet är alltså ett aktivt urval av historien som i högsta grad är politiskt. Grundberg 
väljer därför att definiera kulturarv som det ”staten, samhällsmedborgarna och kulturarvs-
institutionerna kommer överens med varandra om att det skall vara” (2002:14-15). 

2.2.2 Vilka värden har kulturen och kulturarvet? 
Här följer en diskussion om kulturarvets värden som mynnar ut i en bredare diskussion om 
kulturens värden.  
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Det kulturhistoriska värdet brukar delas upp i ett dokumentvärde, vilket omfattar historiska 
egenskaper, och ett upplevelsevärde vilket innebär estetiska och socialt engagerande 
egenskaper. Det totala värdet kan dessutom utökas av förstärkande och övergripande 
motiv som autenticitet, kvalitet och sällsynthet (Olsson, 2003:58-59). Kulturmiljöer kan 
också jämföras med naturen som brukar ges tre slags värden: 1) ett instrumentellt värde 
vilket innebär att naturen är värdefull som medel för något annat som är värdefullt i sig, 2) 
ett egenvärde på grund av dem upplevelser som människor kan ha av naturen och 3) ett 
intrinsikalt värde, det vill säga ett egenvärde, som finns oberoende av någon människa 
(Olsson, 2003:51-52). Det är uppenbart att kulturmiljöer åtminstone besitter instrumentella 
värden och egenvärden.   

Grundberg behandlar kulturarvsbegreppets värde och menar att detta främst kommer ”ur 
dess retoriska och politiska kvaliteter” (2002:13). Nyström skriver i sin tur att det är lätt att 
fokusera på fysiska strukturer när man talar om det historiska arvet, medan det är svårare 
att bestämma vilka budskap och identiteter som skapas av det (2003:9-10). Cars resonerar 
på liknade sätt och säger att det är svårt att ange i precisa termer hur kultur och kulturmiljö 
påverkar en stads image och rykte (2003:30). Att definiera kulturarvets värden verkar vara 
lika svårt som att definiera själva begreppet. Varje individ värderar dessutom kulturarvet på 
olika sätt. Det sätt på vilket staten reglerar och avsätter resurser för kulturarvet kan sägas 
visa samhällets värderingar i stort. Man kan dock fråga sig om det finns ett objektivt all-
mänintresse för vilka historier och kulturmiljöer som ska bevaras. I dagens mångkulturella 
samhälle finns få lokalsamhällen med en homogen, gemensam kultur. Vad lokala allmänna 
intressen därmed består av är därför mer osäkert än någonsin skriver Olsson (2003:19). Det 
traditionella sättet har varit att låta kulturmiljövårdens kunskapsuppbyggnad ske med 
utgångspunkt i de arkeologiska, konstvetenskapliga och arkitektoniska vetenskapsområdena 
(Olsson, 2003:27). Fokus har alltså legat på att bevara kulturvärden definierade av kultur-
sektorn medan andra aktörers, till exempel medborgarnas, sätt att värdera hamnat i 
periferin. Olsson skriver dock att andra perspektiv gjort sig gällande under senare år och att 
både privata och offentliga aktörer börjat fokusera på ”kulturmiljöns direkta och indirekta 
användningsvärden” (2003:22). Kulturmiljöer får därmed ett ekonomiskt värde som kan 
nyttjas för regional utveckling, till exempel inom turistindustrin. 

Nyström presenterar ett förslag på hur det historiska arvets kulturella och ekonomiska 
kapital kan analyseras – nämligen efter yttre respektive inre dimensioner. Den yttre 
dimensionen kopplas till byggnader som är viktiga för befolkningens identitet men som 
också kan användas i besöksnäringen samt vid marknadsföringen av en stad som 
lokaliseringsort för företag. Den inre dimensionen kopplas istället till lokalhistoria och 
traditioner, till ortens sociala kapital och nätverk. Nyströms modell redovisas i tabell 3 
nedan. 
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Tabell 3. Ett sätt att analysera det historiska arvets kulturella och ekonomiska kapital (Nyström, 2003:10). 

 Kulturellt kapital Ekonomiskt kapital 

Yttre dimension Viktiga byggnader och platser för 
lokalbefolkningens högtider och 
manifestationer och som 
symboler för självförståelse och 
identitet. 

Byggnader, stadsbild och platser 
som utnyttjas för turism, 
marknadsföring och scen för 
ekonomisk vitalitet. 

Inre dimension Tradition, lokalhistoria, sägner 
och ”narratives” med betydelse 
för identitet, stolthet och själv-
förståelse. 

Humankapital, socialt kapital, 
nätverk, lokal förmåga som kan 
utnyttjas för ekonomisk ut-
veckling. 

 

En konfliktpunkt är befolkningens tillgång till och utveckling av sina platser kontra 
turistnäringens användning av dessa. Samtidigt kan den lokala självkänslan växa genom att 
fler vill besöka deras stad. En annan möjlig konfliktpunkt är lokala traditioner som utnyttjas 
för ekonomiska syften. Lokala traditioner kan framställas på ett simpelt, intetsägande eller 
till och med smaklöst sätt genom att de görs till handelsvaror och lokalbefolkningen känner 
kanske inte längre igen sig eller känner sig själva som produkter (Fainstein, Hoffman och 
Judd, 2003:245).  

Nyström skriver att det finns mycket lite forskning om den inre dimensionen och att 
bristen har blivit särskilt tydlig när intresset för regional utveckling ökat (2003:12). Hon 
skriver därför att den stora forskningsfrågan nu ”är att konceptualisera den betydelse som 
det mångkulturella och därmed mångtydiga historiska arvet har för ekonomisk och kulturell 
utveckling” (Nyström, 2003:12).  

Beroende på vilka värden kultur och kulturarv tillskrivs ser legitimeringsprocessen för 
kulturpolitiken olika ut. Nilsson (2003) sammanfattar kulturpolitikens olika legitimerings-
former i en matris (se nedan) som han utvecklat efter den danska kulturforskaren Dorte 
Skot Hansen: 
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Tabell 4. Kulturpolitikens legitimeringsprocesser (Nilsson, 2003:35). 

 Humanistisk Sociologisk Instrumentell 

Mål Bildning Frigörelse Synliggörande 

Bakgrund Staten Det civila samhället Marknaden 

Förankring Nationell Lokal Global 

Strategi God konst till folket Kulturell demokrati – 
publikarbete – upp-
sökande verksamhet – 
eget skapande 

Kulturalisering – 
profilering – ”events” 
– marknadsföring  

Publik Hela befolkningen Grupper Segment – livsstilar  

Ram Kulturinstitutioner – 
turnéer  

Aktivt deltagande – 
pluralistiska ramar 

Flaggskepp – festivaler  

Funktion Upplysning – bildning  Bekräftelse – 
utveckling – 
kommunikation  

Underhållning – upp-
levelse  

Förmedling Kulturförmedlare (ex. 
bibliotekarier) – folk-
bildning  

Animatörer – 
kultursekreterare – 
kulturpedagoger  

Projektledare – 
curators  

 

Den humanistiskt motiverade kulturpolitiken legitimeras via den stora berättelsen om 
konsten skriver Nilsson medan den sociologisk motiverade bygger på teorier om social 
stratifiering och interaktion (2003:35). Den instrumentellt motiverade legitimeras med 
ekonomisk effektivitet – den har ekonomisk tillväxt som grund och det är alltså här kultur 
som regional utveckling hamnar. I verkligheten skriver Nilsson är allt i och för sig samman-
blandat, men det leder ofta till bristande precision (2003:35). 

2.32.32.32.3    Kultur som strategiKultur som strategiKultur som strategiKultur som strategi    

Eftersom städer inte längre ses som traditionella centra för tillverkning har såväl närings-
livet som den offentliga sektorn istället börjat marknadsföra städer som centra för 
produktion och konsumtion av kultur. Platsmarknadsföring har blivit något som såväl den 
offentliga som privata sektorn ägnar sig åt och kultur och kulturarv har blivit viktiga 
resurser – man kan tala om ett kulturellt kapital. Kultur och kulturarv har alltså börjats ses 
som ”viktiga resurser för ekonomisk utveckling” (Grundberg, 2002:38). 

I detta forskningsprojekt intas ett kritiskt förhållningssätt vad gäller platsmarknadsföring 
och teorin används tillsammans med ovan beskrivna teoribildningen kring ”governance”. 
Teoribildningen platsmarknadsföring (ofta kallad ”place marketing”) utgår från att städer 
och platser verkar på en konkurrensutsatt marknad där platsen är produkten. Plats-
marknadsföring är i teorin en efterfrågeorienterad process med ett traditionellt marknads-
föringsteorietiskt perspektiv som grund. Med denna utgångspunkt kan städer eller platser 
betraktas som produkter som paketeras, marknadsförs och säljs till olika konsument-
grupper på en marknad. Kulturella resurser som museer eller kulturarv kan därmed ses som 



 20

komponenter i ett sammantaget utbud. Ytterst är målet att tillse konsumentens behov och 
önskemål genom produkter skapade av platsens resurser.  

2.3.1 Turism 
Ett syfte med platsmarknadsföring är att locka boende och företag till en stad. Ett annat är 
att locka besökare. Turism är en av världens viktigaste ekonomiska sektorer och dessutom 
en näring som är lätt att ta sig in i och kan ge stora utdelningar i förhållande till investerat 
kapital (Fainstein and Judd, 1999). Vad behöver turistnäringen göra för att attrahera 
besökare? Fainstein och Judd (1999) skriver att turister söker distraktion från vardagslivet. 
En del platser, som Eiffeltornet i Paris, har blivit kända för att vara kända och lockar 
därmed turister. Richards benämner detta en modern ritual – vissa platser måste helt enkelt 
ses (2001:15). Städer som varken är kända för att vara kända eller platser i en klassisk rund-
tur, måste istället själva transformera sig till attraktiva ställen att besöka. Paradoxalt så litar 
många städer på liknande marknadsföringstekniker – städer som vill attrahera besökare blir 
därför mer och mer lika samtidigt som turister vill se något annorlunda (Fainstein och 
Judd, 1999). Ytterligare ett dilemma är att kultur anses vara en viktig attraktionsfaktor för 
turister samtidigt som konsumtionen av kultur är väldigt liten. De mesta pengarna läggs 
istället på boende. Men vem skulle, frågar sig Richards, åka till Venedig om det inte vore 
för kulturen? Trots detta brukar det sägas att turister spenderar endast 2 procent av sina 
utgifter på kultur, 45 på logi och 21 på shopping (Richards, 2001:4). 

Med grund i ovan kan kultur ses som en viktig del av imageskapandet och Fainstein, 
Hoffman och Judd ser kultur som en källa till urban attraktion och en nyckel till en distinkt 
och marknadsföringsbar identitet (2003:244). Grundberg ser på samma sätt kultur och 
kulturarv som strategiska och avgörande faktorer i den regionala konkurrensen med vars 
hjälp en image eller ett varumärke för platsen kan skapas. Han skriver också att kultur och 
kulturarv kan vara en plats huvudsakliga attraktion för turism, men att kulturarvs-
attraktioner först och främst fungerar som komplement till andra attraktioner som sol och 
bad, stadsbesök, shopping m.m. (Grundberg, 2002:39-43). Ofta verkar dock inte den lokala 
attraktionen räcka till – istället skapas festivaler och evenemang och Fainstein, Hoffman 
och Judd skriver att detta verkar ha blivit en nödvändig del av marknadsföringen av städer. 
De skriver också att marknadsföring av städer med hjälp av lokal kultur kan skapa 
konflikter. Det händer att lokala traditioner vulgariseras när de görs till handelsvaror 
(Fainstein, Hoffman och Judd, 2003:244-245). Grundberg skriver istället att kulturturismen 
kan ”skapa och bygga upp egna produkter i form av t ex forntids-byar, nöjesfält för tids-
resor av olika slag i temaparker och spektakulära upplevelser i museer” (2002:43). 
Förvandlandet av ett kulturarv till en turistprodukt som kan säljas är kontroversiellt. 
Produktifieringsprocessen innebär att en verksamhet som förut stod utanför marknaden 
för varor och tjänster plötsligt går att ta betalt för och Grundberg skriver: 

Stora delar av offentliga kulturarvsförvaltningar upplever ett motstånd mot att göra detta. Man 
har inte definierat sig tillhöra en underhållnings- och fritidsmarknad och har inte ansett sig 
utveckla produkter som det skulle gå att ta betalt för på det viset. (Grundberg, 2002:44) 

Fainstein, Hoffman och Judd understyrker att dagens turister kräver en kombination av det 
standardiserade och det unika (2003:246). Alltså en mix av det globala och det lokala. Det 
globala skulle kunna liknas vid ett universellt kulturellt rum som tillhandahåller samma 
estetiska och rumsliga referenser var man än befinner sig i världen.  

Fainstein, Hoffman och Judd skriver också att olikhet attraherar, men är svår att vidrätt-
hålla i en värld som är sammanlänkad av globala flöden av information, media, marknads-
föring och kapital. En lösning kan vara att blanda stor- och småskaliga leverantörer inom 
turistnäringen, precis som besökarnas olika motiv och välstånd, vilket kan göra att lokala 
skillnader bevaras. En annan lösning är att se till att det finns kapacitet att hantera och 
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medla konflikter om kostnader och fördelar med turism vilket Fainstein, Hoffman och 
Judd skriver kan vara statens roll. Å andra sidan påpekar de att om man vill öppna upp för 
entreprenörer, så krävs det att marknadskrafter får fungera. (Fainstein, Hoffman och Judd, 
2003:246-248) 

2.3.2 Destinationer och lokala platser 
Judd understryker svårigheten att särskilja besöksmål från andra platser – fritids-, nöjes- 
och kultursektorn är nämligen mycket viktig för såväl lokalt boende som besökare 
(2003:31). Det är svårt att skilja på vad en turist gör och vad en lokalt boende gör på sin 
fritid: gå ut och äta, gå på konsert, promenera längs kajen m.m. Fainstein, Hoffman och 
Judd resonerar på liknande sätt då de skriver att postmodernister ofta beskriver staden som 
en plats för konsumtion snarare än produktion. De håller dock inte med utan menar istället 
att den nutida staden kombinerar arbete och fritid. I kontrast till industristaden där 
gränserna mellan produktion och konsumtion var rigida är skiljelinjerna nu utsuddade 
genom institutioner som affärsluncher och företagsfinansierade kulturevenemang. Även 
turister kan dra nytta av att staden numer är en plats för både jobb och fritid. I dagens värld 
är därför turismen integrerad i det vardagliga livet för en växande del av befolkningen i 
välmående samhällen. (Fainstein, Hoffman och Judd, 2003:244) Kontentan kan sägas vara 
att en globaliserad ”konsumtionsklass” har spridit sig och omfattar nu medelklassen i såväl 
Syd som Nord – en konsumtionsklass som efterfrågar liknande saker över hela världen 
(Judd, 2003:32). Turism överlappar alltså med – och är en produkt av – en globaliserad 
konsumtionskultur som hålls vid liv av synnerligen mobila arbetare och konsumenter. 
Precis den här utvecklingen varnar Butenschøn för. Han skriver att den ökande 
kommersiella användningen av offentliga platser tvingar oss att vara konsumenter i de rum 
som egentligen tillhör oss alla. Offentliga platser är, skriver Butenschøn, en viktig del av 
demokratin och ska därför inte säljas till högstbjudande (1999:175). 

2.3.3 Vem gynnas i platsmarknadsföringsprocessen? 
Precis som Butenschøn ser Fainstein, Hoffman och Judd att den ökade betydelsen av 
besöks- och turistrelaterad utveckling i framförallt storstäder väcker frågan om vems staden 
egentligen är – en fråga de anser ofta besvaras alltför simplistiskt. Istället för den sedvanliga 
dikotomin mellan lokalt boende och besökare kan tillfälliga besökare ses som en del av den 
urbana kulturen. Lokalt boende har alltså inte en unik definitionsrätt av staden utan staden 
kan ses som en nod i en global ström av människor och kapital. Fainstein, Hoffman och 
Judd verkar därmed inte oroas av kommersialiseringen på samma sätt som Butenschøn. De 
skriver dock att det är viktigt för en turiststad att hantera frågan ”vem gynnas?” och att 
hantera balansen av behov hos olika användare av staden. Som exempel nämner de 
Venedig som måste vidta åtgärder för att bevara den fysiska staden och rättigheterna hos 
människor som bor där. I och för sig anser de att boende ofta kan dra nytta av 
investeringar som görs på turistfaciliteter och att synergin mellan olika typer av användare 
och den multifunktionella användningen av platser i staden gör att en högre andel 
bekvämligheter kommer både besökare och boende till nytta än vad som hade varit fallet 
för varje grupp för sig. (Fainstein, Hoffman och Judd, 2003:242-249) Grundberg verkar 
istället sätta turismen främst och skriver att utvecklandet av det ”kulturella och historiska 
kapitalet på en plats, som en strategisk tillgång för marknadsföring och attraktions-
utveckling verkar också vara en angelägen del av utvecklingen av en kvalitetsinriktad 
turism” (2002:41). 

Cars skriver i sin tur att mycket talar för att en effektiv kultursatsning måste utgå utifrån 
insikten att individer är olika och har skilda uppfattningar om och värderingar av kultur. 
Eftersom olika saker är viktiga för olika personer talar mycket för att kultursatsningar 
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måste vara breda för att lyckas. Lyckosamma strategier utmärks av mångfald och Cars 
skriver att det handlar om att kombinera investeringar i fysisk kulturmiljö med investeringar 
i kultur som upplevelse. (Cars, 2003:31) Ghilardi resonerar på liknande sätt och skriver att 
de kulturpolicys för regional utveckling som togs fram på 1980-talet, och som används än 
idag, ofta la sig till med ett för snävt ekonomiskt synsätt om plats och marknadsföring samt 
använde stereotypa bilder av platser för marknadsföringsstrategier. Ghilardi tror att de ofta 
misslyckades på grund av att de såg städer och konstnärer som produkter och att de 
försökte sälja städer med samma marknadsföringsstrategier som används för att sälja bilar, 
ost eller mineralvatten. På så sätt produktifieras offentliga platser till en plats där enbart 
konsumenter är tillåtna, inte medborgare. Istället föreslår Ghilardi att man måste anta en 
bred antropologisk definition av kultur och se kultur som ett sätt att leva. Kulturella 
resurser ska därför förstås på ett pragmatiskt sätt som inte bara inkluderar en plats konst 
och kulturarv (heritage) utan även lokala traditioner, dialekter, festivaler och ritualer; fritids-
sysselsättningars mångfald och kvalitet; kulturella mat-, dryckes- och nöjesfaciliteter; 
ungdomskulturer; etniska minoriteter och intresseorganisationer och repertoaren av lokala 
produkter och färdigheter vad gäller hantverks-, tillverknings- och servicesektorn. 
(Ghilardi, 2003:14-16). 

Ett problem med investeringar i kultur är att de är långt ifrån säkra. Kultursatsningar kan i 
och för sig ge ringar på vattnet och vara motorn för utvecklingen av en region eller stad, 
men isolerade satsningar ger ofta bara marginell påverkan på övriga samhället. (Cars, 
2003:31) 

Cars nämner några kriterier för att lyckas med en kultursatsning: 

- Aktiviteten i sig, det vill säga huruvida den upplevs som attraktiv. 

- Tillgång till service som mat och logi som besökare behöver 

- Möjligheten att besöka närbesläktade kulturaktiviteter samt möjlighet till shopping 
eller rekreation 

- Transportinfrastruktur 

- Omgivande miljön, viktiga aspekter är trygghet, skötsel och underhåll men även 
kvaliteter som arkitektoniska värden, genomtänkta offentliga platser, attraktiva 
promenadstråk m.m. 

(Cars, 2003:31) 

Cars nämner ytterligare ett problem, nämligen att intäkter och kostnader kan fördelas 
ojämnt mellan inblandade aktörer. Det här gör att investeringar som skulle kunna vara till 
nytta för en stad inte kommer till stånd därför att aktörer med rådighet över den tänkta 
aktiviteten saknar incitament att göra investeringen. Cars presenterar ett förslag till lösning, 
nämligen att i enlighet med teorin om ”governance” och dess sätt att beskriva hur 
beslutsfattande går till, skapa partnerskap eller koalitioner där berörda parter förhandlar 
fram överenskommelser om hur kostnader och intäkter ska fördelas. (Cars, 2003:31)   

2.3.4 Museer 
Museer är en av de kulturattraktioner som, enligt Hamnett och Shoval, kan spela en värde-
full roll i modern stadsutveckling samtidigt som de tjänar andra sociala och kulturella 
funktioner. Museernas ökade betydelse kan ses som ett sammanträffande mellan den 
växande urbana turismen, medelklassens sökande efter kulturellt kapital, en längtan efter 
spektakulär arkitektur och den växande platsmarknadsföringen av städer. Förr, skriver 
Hamnett och Shoval, sågs museum som trista, tråkiga, dåligt planerade, sjaskiga och dåligt 
upplysta skyltskåp. De senaste tio till tjugo åren, skriver de, har en dramatisk förändring 
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skett vad gäller roll, karaktär, natur och design av museer och hos museibesökare. 
Kulturens växande betydelse i det samtida samhället tillsammans med turismens ökade 
betydelse i postindustriella samhällens ekonomi har, de senaste åren, lett till konstruktionen 
av ”Flagship Museums” vad gäller såväl storlek som spektakulär arkitektur. (Hamnett och 
Shoval, 2003:221-222)  

Hamnett och Shoval skriver att den snabbt växande turismsektorn har fått en del städer att 
skapa turismstrategier där museer ofta ses som viktiga av följande anledningar: 

1. Ett ”Flagship Museum” blir ofta en attraktion som ”måste ses” av besökare vilket 
förlänger deras genomsnittliga vistelse i staden vilket resulterar i mer pengar 
spenderade i staden 

2. Ett museum som byter utställningar hjälper till att locka återbesökare 

3. Förutom museets kulturella betydelse så blir spektakulära museer en attraktion i sig 
själva, kanske som en symbol för staden som helhet 

4. Museer tjänar också sitt syfte för lokalt boende, inte bara för turister  

(2003:224).  

Det här, skriver Hamnett och Shoval, legitimerar att museer bekostas av det offentliga. 
Samtidigt är det minskade statsanslag, kravet att hitta nya finansieringssätt samt det ökade 
intresset för konst och kultur som har gjort att museer ändrat sin attityd på många sätt. Nya 
sätt att ställa ut har introducerats, mer entreprenörsaktiga strategier har antagits och nya 
finansieringssätt såsom företagsfinansiering har framträtt och museer har blivit mer 
konsumenttillvända. (Hamnett och Shoval, 2003:224-225) 

Museernas företagsanda har bland annat lett en utveckling av museishoppar och 
restauranger. Från att ha varit små ställen som säljer böcker och konstföremål relaterat till 
museet är museishopparna numer en nyckel till konsumtionsattraktion och en central 
komponent för museet som säljer en mängd olika produkter där mycket inte är direkt 
relaterat till museet. Samma sak gäller museers kaféer och restauranger som har blivit en 
viktig del av museiupplevelsen. En annan väsentlig del i trenden mot produktifiering av 
museer är användandet av museer för företags- och privata arrangemang på kvällar och 
helger. Genom att hyra ut museets lokaler under kvällstid, då museer brukar hålla stängt, 
inkommer extra resurser till museers ofta knappa ekonomiska förutsättningar. Företags-
pengar har kommit att spela en allt viktigare roll vad gäller finansiering av museer idag – 
speciellt vad gäller konstmuseer eftersom dessa lockar till sig en publik som rankas högt 
socioekonomiskt. Det är inte bara genom att hyra ut sina lokaler som museer kan dra in 
pengar från företag, utan också genom direkt sponsring. (Hamnett och Shovall, 2003:225-
227) 

En av de tydligaste effekterna av förändringen från offentlig finansiering till företags-
finansiering är tonvikten på megahitutställningar som gör komplicerade museer till en väl-
definierad och lättförståelig produkt. Detta gör museer mer tillgängliga för den genom-
snittliga besökaren. De här utställningarna attraherar också återbesökare – både från lokalt 
och utifrån – de hjälper museerna att öka antalet besökare. Ibland tas en separat och relativt 
hög avgift ut för dem här utställningarna och de backas ofta upp av företagsfinansiering. 
Publiciteten runt utställningarna gör de till ett ”måste” bland museibesökare. Exklusiva 
förhandsvisningar för den sociala eliten hör också till. (Hamnett och Shovall, 2003:227-228) 

Slutsatsen är att ett museum kan vara ett sätt att sätta en stad i den globala turismens 
”space of flows” (Hamnett och Shoval, 2003:233). 
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2.42.42.42.4    SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    

Sammanfattningsvis kan kultur ses som allt från ett samhälles levda kultur till kultur-
institutionernas verksamhet. Kulturmiljöer är omgivningar påverkade av människan och 
kulturarvet är de delar av historien som vi valt att minnas. Kultur, kulturmiljöer och kultur-
arv kan också ses som resurser för regional utveckling. För att knyta an till dem fyra 
forskningsfrågorna som formulerades i avsnitt 1.1 diskuteras dessa här med grund i 
teorierna. 

Den första frågan handlar om hur attraktivitet skapas. Med grund i avsnittet om 
”governemnt” och ”governance” är det intressant att undersöka hur Västergötlands 
museum och Ales stenar förvaltas. Sker detta i partnerskap mellan olika aktörer? Med 
grund i avsnittet om kultur som strategi är det intressant att fråga vem som gynnas av plats-
marknadsföringen, det vill säga vilket typ av attraktivitet skapas? Söks lokalt boende 
attraheras, eller tillresta? Vill en köpstark publik attraheras, eller är målsättningen att alla ska 
kunna ta del av museet och kulturmiljön? Det är också intressant att studera vad i en vidare 
kontext som lyfts fram som attraktivit av förvaltarna respektive besökarna. 

Den andra forskningsfrågan handlar om vad attraktionen och attraktionskraften består av. 
Detta hänger intimt samman med ovan förda resonemang om vad i en vidare kontext som 
lyfts fram i marknadsföring av Västergötlands museum respektive Ales stenar. Det är högst 
relevant att, i enlighet med avsnitt 2.3.4, diskutera vad det är som lockar besökarna. Är det 
exempelvis museets samlingar, Ales stenars historia eller är det något annat? Finns det olika 
attraktionskrafter för olika grupper av besökare? I avsnittet om kultur som strategi 
resonerades också kring hur kontexten kan vara viktig för attraktionskraften – exempelvis 
nämndes tillgång till service som mat och logi, omgivande miljö m.m. 

Den tredje forskningsfrågan handlar om vilka värden kulturattraktionerna har. Med grund i 
avsnittet om värden (2.2.2) är det intressant att diskutera huruvida fallstudieobjekten har ett 
instrumentellt värde, egenvärde eller intrinsikalt värde. Det är också intressant att föra ett 
resonemang kring yttre och inre dimensioner och hur det kulturella kapitalet kan 
transformeras till ett ekonomsikt kapital. Detta kan jämföras med direkta och indirekta 
användningsvärden. Legitimeringsprocessen som också beskrivs i avsnittet om värden är 
också relevant då olika strategier för att använda det kulturella kapitalet legitimeras på olika 
sätt. Detta påverkar också attraktiviteten – om målet är bildning söks en grupp attraheras, 
om målet är att synliggöra försöker delvis en annan grupp att lockas till besök. 

Den fjärde och sista frågan handlar om hur värden fördelas mellan olika aktörer. Efter en 
diskussion om vilka värden kulturattraktionerna har kan värdefördelningen diskuteras 
utifrån avsnittet om ”government” och ”governance” och det om kultur som strategi. I det 
sistnämnda tas tanken om ojämn fördelning av kostnader och intäkter upp som ett 
problem. 
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3333    Kulturpolitiken, kulturarvet och turismenKulturpolitiken, kulturarvet och turismenKulturpolitiken, kulturarvet och turismenKulturpolitiken, kulturarvet och turismen    

Ett syfte med det här kapitlet är att ge perspektiv till varför utveckling, brukande och 
bevarande av kulturarvet ser ut som det gör. Ett annat är att beskriva statens turismpolitik 
som också påverkar kulturarvet. Genom sin verksamhet, mål och beslut påverkar staten 
kulturarvet och kulturutbudet. I det här kapitlet beskrivs vilka förutsättningar statens politik 
ger vad gäller kultur och turism. Inledningsvis presenteras statens syn på kultur och vem 
kulturen är till för. Därefter beskrivs vilka värden staten tillskriver kulturen och vilka mål 
som finns för kulturpolitiken. Därpå presenteras aktörer som förverkligar statens kultur-
politik samt den utvecklingsprocess som skett bland dessa aktörer. Kapitlet övergår sedan 
till att presentera statens politik vad gäller turism, vilket är ett politikområde som är i 
förändring.  

3.13.13.13.1    StStStStaten och kulturarvetaten och kulturarvetaten och kulturarvetaten och kulturarvet    

I den svenska kulturpolitiken ses kultur som något som finns till för alla och envar – kultur 
är en grundläggande del av dem medborgerliga rättigheterna. Kultur skall därför ”inte 
tvingas leva på marknadens villkor” (Regeringen, 2003:2). Vad är då kultur enligt staten? 
Kulturpolitikens traditionella ansvarsområden är kulturarvet och konstarterna vilket 
innebär frågor som rör allmän kulturverksamhet, teater, dans, bibliotek, museer och 
utställningar m.m. I regeringens proposition Kulturpolitik (Prop. 1996/97:3) definieras 
kultur enligt följande: 

Ordet kultur har många innebörder. Vi använder ordet kultur som ett beskrivande, inte som ett 
värderande eller normerande begrepp. Med kultur menar vi konstarterna, medierna, bildnings-
strävanden och kulturarven. Ett praktiskt/politiskt fungerande kulturbegrepp måste beröra 
både kulturens kommunikativa sidor, processer och materiella uttryck. (Prop. 1996/97, s. 211) 

För den här rapporten är statens beskrivning av kulturarvet och kulturmiljön viktigare än den 
av kulturen eftersom fallstudierna behandlar kulturarv och kulturmiljö snarare än kultur i vid 
bemärkelse. I regeringens proposition Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål (Prop. 
1998/99:114) beskrivs kulturarvet och kulturmiljön enligt följande: 

Kulturarvet kan sägas utgöras av de traditioner och värden som vi medvetet eller omedvetet 
övertar från tidigare generationer. Det är både materiellt och immateriellt. Dess innehåll är 
öppet och dynamiskt och påverkas ständigt av tidsmässigt och socialt skiftande värderingar. 
Det inbegriper sådant som enskilda kulturminnen, kulturmiljöer, konstnärliga verk, myter och 
bruk – faktorer som vittnar om människans villkor i olika tider och civilisationer. Kulturmiljön 
kan beskrivas som det samlade uttrycket för människans materiella och immateriella påverkan 
på den omgivande miljön. Kulturmiljöer är områden där det finns historiskt och geografiskt sam-
band betingat av den mänskliga påverkan och prägling som utformat eller bidragit till att ut-
forma platsen eller på annat sätt ge den en mening. (Prop. 1998/99, s. 114, s. 21) 

Definitionerna anknyter väl till den diskussion om kultur som begrepp som fördes i avsnitt 
2.2.1. Vad kulturbegreppet anbelangar väljer staten ett relativt snävt synsätt. 

3.1.1 Kulturens och kulturarvets värden 
I avsnitt 2.2.2 diskuterades vilka värden kulturen och kulturarvet kan sägas ha utifrån 
teorier i ämnesområdet. I det här avsnittet presenteras i stället vilka värden staten tillskriver 
kulturen och kulturarvet.  

Regeringen ser många värden i kulturen men utgår i propositionen Kulturpolitik (Prop. 
1996/97:3) från att kulturen har ett värde i sig. Andra värden är humanistiska och demo-
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kratiska värden. En baskunskap om kulturarvet ger en ökad förståelse för samhället och de 
historiska skeenden som skapat det. Detta ger, enligt regeringen, bättre förutsättningar för 
att kunna delta i den demokratiska processen. Genom stöd och bidrag kan mångfalden och 
delaktigheten ökas och yttrandefriheten stärkas. En fri debatt sägs helt enkelt vara en förut-
sättning för demokrati och ett rikt kulturliv varför reella möjligheter att använda yttrande-
friheten måste skapas bland annat genom kulturen. Kulturarvet kan bidra till identitet och 
trygghet. I regeringens proposition Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål (Prop. 
1998/99:114) sägs kulturarvet även ha ett ekonomiskt, det vill säga ett instrumentellt, värde 
genom sambandet mellan kultur, kulturarv och utveckling. Kulturen kan skapa attraktiva 
bygder för bosättning och näringsliv och därmed generera utveckling och tillväxt samtidigt 
som insatser av betydelse för kulturmiljöområdet ger nya arbetstillfällen inom skilda 
samhällssektorer (Prop. 1998/99:114, s. 25-26).  

Ett annat värde hos kulturen framgår i den nationella folkhälsokommitténs utredning (SOU 
2000:91) som betraktar främjandet av ”social gemenskap, kulturella upplevelser och gröna 
rekreationsområden” som friskfaktorer (SOU 2000:91, s. 58). Sjukdomar kan alltså före-
byggas av goda sociala relationer, delaktighet och nätverk där delaktighet i kulturverksam-
het kan vara en viktig del för att stärka det sociala kapitalet. Kommittén skriver till och med 
att befolkningsstudier visar att ”dödligheten är lägre i åldrarna upp till 70 år bland dem som 
har en hög kulturkonsumtion” detta ”oavsett ålder, kön och sjuklighet i utgångspunkten 
och oavsett fysisk aktivitet, rökning, socialt nätverk, socialgrupp etc.” (SOU 2000:91, s. 
433). Här kan det antas att staten återigen använder sig av ett relativt snävt kulturbegrepp – 
det verkar inte vara den levda kulturen som står i fokus eftersom den kan innebära allt från 
spritromantik till äventyrligt levande. 

3.1.2 Mål för statens kulturpolitik 
1974 grundlades en ny kulturpolitik som i högre grad än tidigare blev en gemensam 
angelägenhet för hela Sverige. Synen på kultur vidgades och staten skulle inrikta sig på att 
stimulera kulturverksamhet, inte reglera den. Hur gick det då? Enligt Kulturutredningens 
utvärderingsrapport (se Prop. 1996/97:3) har antalet regionalt verkande kulturinstitutioner 
ökat sedan år 1974. Däremot har inte publikarbetet varit särskilt framgångsrikt och främst 
riktas mot ”aktiva och välmotiverade” medborgare. Skillnader i kulturvanor mellan olika 
individer och grupper är stor – den grupp som deltar mest aktivt i kulturlivet är unga, 
välutbildade kvinnor medan äldre lågutbildade män deltar minst aktivt. Samtidigt som 
välutbildade kvinnor är de som aktiverar sig mest i kulturlivet kan det hävdas att kvinnor 
och den unga generationens kulturarv är underrepresenterat medan vuxna, framförallt män, 
utgör normen. Kulturutredningens utvärderingsrapport pekar på att människors 
utbildningsnivå är den viktigaste enskilda grunden för deras deltagande i kulturlivet. 
Utredningen konstaterar dock att intresset för historia och kulturmiljövård har ökat. (Prop. 
1996/97:3, s. 16-21, 128, 216)  

Nationella folkhälsokommitténs utredning bekräftar att sammantaget har kultur-
konsumtionen ökat under 1990-talet och att det är barn och ungdomar mellan 3 och 14 år 
som hör till dem flitigaste besökarna av kulturinstitutioner eftersom förskolor och skolor 
ofta har detta som en del i sina program (SOU 2000:91, s. 431). 

Utgångspunkten för regeringens övervägande i proposition Kulturpolitik (Prop. 1996/97:3) 
är att grundtankarna från 1974 års proposition fortfarande står sig. Kulturpolitiken behöver 
dock utvecklas för att nå uppsatta mål och anpassas efter en förändrad verklighet. Ett 
genomgående tema är barns och ungas rätt till eget skapande och deltagande i kulturlivet. 
Kulturen och kulturpolitikens sägs också ha en stor betydelse för att överkomma 
diskriminering, utanförskap och invandrarfientlighet i dagens mångkulturella samhälle. 
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Kulturen ses också som en källa till arbetstillfällen – kultur sägs ha en strategisk betydelse i 
övergången från industrisamhälle till informationssamhälle. 

De mål för den nationella kulturpolitiken som antogs efter behandlingen av propositionen 
Kulturpolitik (Prop. 1996/97:3) är följande: 

� värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,  

� verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser 
samt till eget skapande,  

� främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom mot-
verka kommersialismens negativa verkningar,  

� ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 
samhället,  

� bevara och bruka kulturarvet,  

� främja bildningssträvandena samt  

� främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.  

(Kulturdepartementet, 2003:3) 

Det finns dessutom särskilda mål för den nationella kulturmiljövården och de är: 

� ett försvarat och bevarat kulturarv, 

� ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer och med kulturmiljö-
arbetet som en drivande kraft i omställningen, 

� allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön, 

� nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kulturarv. 

(Prop. 1998/99:114, s. 27) 

3.1.3 Vem förverkligar statens kulturpolitik? 
Till kulturdepartementet hör 27 myndigheter varav Statens kulturråd, som ansvarar för 
museiområdet, och Riksantikvarieämbetet, som ansvarar för kulturmiljövården, är viktigast 
i detta sammanhang. Statens kulturråd är viktigt eftersom Västergötlands museum tillhör 
deras ansvarsområde och Riksantikvarieämbetet eftersom de äger och förvaltar Ales stenar. 
Dessutom har länsstyrelserna, som ju lyder direkt under regeringen, det statliga regionala 
ansvaret för kulturmiljön vilket bland annat innebär att de ska se till att omsorgen om 
kulturmiljön ges en framskjuten plats i regionala utvecklingsfrågor. Tillsammans med läns-
styrelserna ansvarar även de regionala museerna (tillexempel Västergötlands museum) för 
det regionala arbetet för kulturmiljön. På lokal nivå är det kommunerna som har ansvaret 
för att tillvarata och utveckla miljöns kulturvärden. (Regeringen, 1999b:1) Kommunerna 
har planmonopol och har därmed planeringsansvar för den lokala kulturmiljön. I det här 
avsnittet förklaras Statens kulturråds och Riksantikvarieämbetets roller medan det går att 
läsa om länsstyrelsernas och kommunernas roller i beskrivningen av varje fallstudieområde, 
kapitel 4 och 5. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd är den myndighet som har till uppdrag att förverkliga den nationella 
kulturpolitik som regering och riksdag beslutar om. På museiområdet är målet ”att 
tillgången till och intresset för samtida bildkonst samt utställningar och övrig musei-
verksamhet ökar i hela landet samt att tillgängligheten till föremåls- och arkivsamlingarna 
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förbättras” (Regeringen, 2004b: 3-4). I SFS 1996:1598, Förordning om statsbidrag till regional 
kulturverksamhet, preciseras syftet med bidrag till regionala museer: 

4 § Statsbidraget till regionala museer skall syfta till att stödja museerna i deras uppgift att samla 
in, bearbeta och förmedla kunskaper om regionens kulturarv, dess konstutveckling samt om 
samhället och miljön i övrigt. Bidraget skall ge museerna möjlighet att ta det ansvar för kultur-
miljöarbetet som vilar på dem. (SFS 1996:1598, 4§) 

Regionala museer finansieras alltså delvis statligt, men för att få statsbidrag måste de även 
få bidrag från ett landsting, en kommun eller någon annan huvudman som till exempel kan 
vara en enskild finansiär (SFS 1996:1598. 2 §). Regionala museer kan även få ett speciellt 
utvecklingsbidrag under högs tre år för att arbeta ”med att nå nya publikgrupper och 
granska museernas samlingar” (SFS 1996:1598. 13 §). 

I propositionen Kulturpolitik (Prop. 1996/97:3) gjorde regeringen följande bedömning av 
museiverksamheten: 

Statens framtida insatser bör syfta till att 

� stärka museernas förankring i samhällslivet, 

� inrikta museernas inre verksamhet mot förbättrad vård och registrering av 
föremålsbestånden, 

� inrikta museernas yttre verksamhet mot större spridning och delaktighet, 

� koncentrera redovisningen av verksamheten till kvalitet och omvärldseffekter. 

(Prop. 1996/97:3, s. 134) 

Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet är den statliga myndighet som ansvarar för frågor som rör kultur-
miljö och kulturarv. Uppgiften är att verka för att kulturmiljön och kulturarvet bevaras, 
berikas och brukas. Arbetet sker till stor del i samverkan med bland annat länsstyrelserna 
och de regionala museerna. Riksantikvarieämbetets uppgift framgår i SFS 1997:1171, För-
ordning med instruktion för Riksantikvarieämbetet, som bland annat fastslår att Riksantikvarie-
ämbetet ska ”vårda och visa de kulturmiljöer och kulturminnen som står under myndig-
hetens förvaltning” (SFS 1997:1171 § 9).  

Riksantikvarieämbetets övergripande mål är: 

� Ett försvarat och bevarat kulturarv 

� Ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer med kulturmiljöarbetet 
som en drivande kraft i omställningen 

� Allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön 

� Nationell och internationell solidaritet och respekt för olika gruppers kulturarv 

(Riksantikvarieämbetet, 2004a:6) 

Riksantikvarieämbetet har dessutom en kulturarvsvision som säger att: 

Kulturarvet är angeläget, tillgängligt och användbart för alla. Kulturarvsarbetet präglas av 
mångfald och öppenhet och utgör en dynamisk och positiv kraft i samhällsutvecklingen. (Riks-
antikvarieämbetet, 2003:6). 

Det här faller väl samman med uppgiften från regeringen att ”stärka kulturarvets och 
kulturmiljöns ställning i den regionala och lokala utvecklingen” (Regeringen, 2004a:2). Riks-
antikvarieämbetet ska också tillse att kulturarvets och miljöns kulturvärden ”tas tillvara 
inom olika samhällssektorer” samt att samordningen mellan kultur- och miljösektorerna 
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ökar (Regeringen, 2004a:2). Uppgiften är också att sprida kunskap, att öka allmänhetens 
förståelse för och delaktighet i kulturarvet samt att öka tillgängligheten till information om 
kulturarvet (Regeringen, 2004a:3-4). 

I Regleringsbrev för budgetår 2004 avseende Riksantikvarieämbetet sägs också att: 

Riksantikvarieämbetet skall bidra till att målet för den Regionala utvecklingspolitiken, väl 
fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av 
landet, uppnås. Detta innebär att myndigheten skall vara en god samverkanspart i de regionala 
tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt 
ansvars- och kompetensområde. Myndigheten får medverka till finansiering av de regionala till-
växtprogrammen. (Regeringen, 2004a:7) 

I sin omvärldsanalys för år 2003 diskuterar Riksantikvarieämbetet begreppet ”attraktivitet” 
och att medan vissa regioners attraktivitet minskar ökar andras. I samband med detta 
konstateras: 

Kulturarvets betydelse som lokaliseringsfaktor kommer sannolikt att öka och kulturmiljön kan 
få direkt eller indirekt betydelse för näringslivsutvecklingen och människors val av boendeort. 
(Riksantikvarieämbetet, 2004f:5) 

Det fastställs också att förvaltningen av kulturarvet förutsätter möjligheten till en attraktiv 
livsmiljö. Kulturmiljövärden i avfolkningstrakter hotas av att det inte finns tillräckligt 
många brukare. Å andra sidan hotas samma värden i starka tillväxtregioner på grund av 
exploateringstrycket. (Riksantikvarieämbetet, 2004f:5) 

Att delar av kulturarvet måste försvinna av ekonomiska och miljömässiga skäl är naturligt och 
acceptabelt. Kulturarv har alltid förstörts och ersatts av nya. (Riksantikvarieämbetet, 2004f:7) 

Den ideologiska förändringen som gick att läsa om i inledningen till den här rapporten, till 
exempel skiftet från välfärdspolitik till marknadstilltro, har berört kulturmiljövården. Riks-
antikvarieämbetet skriver att det är problematiskt att överföra marknadsekonomisk ideologi 
på kulturarvsarbetet bland annat på grund av att inget ”direkt beställare – utförandeför-
hållande” alltid föreligger (Riksantikvarieämbetet, 2004f:8) Riksantikvarieämbetet vill därför 
att konsekvenserna av att hantera kulturmiljövården efter marknadsekonomiska principer 
ska klarläggas, ”särskilt med avseende på hur allmänhetens och samhällets intressen skall 
tillgodoses” (Riksantikvarieämbetet, 2004f:8). 

Agenda kulturarv 

Ansvaret för frågor om kulturmiljön och kulturarvet har varit omdiskuterat de senaste åren 
och behovet av förändring har bland annat lyfts fram av kulturmiljöområdets aktörer inom 
projektet Agenda kulturarv – ett samverkansprojekt mellan länsmuseernas samarbetsråd, 
länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. Utvecklingsprojektet Agenda kulturarvs syfte var 
att erbjuda en mötesplats för analys och diskussion. Kulturarvssektorn skulle samlas och 
genom samverkan med resten av samhället ”förnya kulturmiljövårdens arbete, inriktning, 
demokratiska förankring och slagkraft” (Agenda kulturarv, 2002:2). Projektet påbörjades 
2001 och pågick till 2004 då ”Människan i centrum: Agenda kulturarvs programförklaring” 
presenterades (Agenda Kulturarv, 2004). I programförklaringen skrivs att projektet har 
bidragit till att kulturarvssektorns omvandlingsprocess snabbats på. Det sägs också att 
programförklaringen först och främst vänder sig till dem som ”arbetar med kulturarv och 
historia på länsmuseer, länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet” (Agenda kulturarv, 
2004:3). Programförklaringen pekar på förändringar som skett i samhället, till exempel att 
politiken flyttat från dem traditionella arenorna och att kulturarvsarbetet därför även måste 
skapa förutsättningar för människor att påverka. Framtidsfrågorna handlar därför om 
”mångfald, delaktighet och hållbarhet” (Agenda kulturarv, 2004:5). Agenda kulturarv 
understryker att människors liv ska sättas i fokus – människor ska kunna ”se historia och 
kulturarv som angelägna, användbara och tillgängliga verktyg” (Agenda kulturarv 2004:16). 
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Agenda kulturarv betonar länsmusernas roll som ”regionalt förankrade kulturinstitutioner 
med uppdrag att genom en varierad verksamhet bidra till att så många som möjligt bland 
dagens människor ges möjlighet att se sig själva och sitt samhälle i ljuset av kultur och 
historia” (Agenda kulturarv, 2004:23). Dessutom påpekas att museernas fokus bör ligga ”på 
uppgiften att ge vidgade perspektiv på samtiden och agera mitt i samhället som en tydlig 
och intressant röst” (Agenda kulturarv, 2004:23). Museerna ska dessutom vara mötesplatser 
och samarbetspartners för skolor, föreningsliv, länsstyrelser, de statliga myndigheterna, 
kommunerna med flera. 

I programförklaringen sägs också att: 

Kulturmiljövårdens uppgifter handlar om att med ett helhetsperspektiv företräda och visa 
värden i olika planeringsprocesser och se kulturarvet och människan i ett brett tidsscenario, 
och samtidigt verka för det goda samhället. (Agenda kulturarv, 2004:24) 

Det understryks att kulturmiljövårdens satsningar har betydelse inom flera områden, till 
exempel ”för planeringen av goda livsmiljöer, för besöksmål och kulturturism och som 
drivkraft i den samlade regionala tillväxten” (Agenda kulturarv, 2004:24). 

Kulturturismen leder oss över till nästa avsnitt som handlar om statens syn på och arbete 
med turismfrågor.  

3.23.23.23.2    Staten och turismenStaten och turismenStaten och turismenStaten och turismen    

I en debattartikel i DN den 19 juni 2004 skriver Nils Carlsson, ordförande Svensk Turism 
AB, Dag Klackenberg, Vd Svensk Handel och Mats Hulth, Vd Sveriges Hotell- och 
Restaurangföretagare att det är dags att staten ”tar sitt ansvar för att marknadsföra Sverige” 
(2004:4). Skribenterna är inte nöjda med den statlig utredning, Turistfrämjande för ökad tillväxt 
(SOU 2004:17), som föreslår en ny turistmyndighet. Det skribenterna helst vill se, är istället 
att staten satsar mer pengar på att marknadsföra Sverige som turistmål utomlands. Redan 
idag omsätter svensk turism 167 miljarder kronor om året, varav utländska besökare bidrar 
med 47 miljarder skriver Carlsson, Klackenberg och Hulth. Staten å sin sida konstaterar på 
regeringens hemsida att det övergripande målet för den statliga turistpolitiken är just att 
Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland (Regeringen, 2004d). Vidare 
konstateras att turistnäringen är en utpräglad småföretagarbransch som omsätter 163,5 
miljarder kronor årligen och utgör därmed ungefär 2,63 procent av Sveriges BNP och 
bidrar till runtomkring 126 000 helårsverken. 

Att avgränsa vad som är ett turistföretag och inte är dock svårt. Turismen skapar behov av 
varor och tjänster inom flera branscher – behov som ibland finns även hos lokalt boende. 
En restaurang kan tillexempel vara beroende av såväl lokalt boende som tillresta besökare 
för sin verksamhet. Turistdelegationen beskriver näringen enligt följande: 

Rese- och turistindustrin är en näring som omfattar verksamheter inom ett stort antal 
branscher i näringslivet. Gemensamt för verksamheterna är att de levererar varor och tjänster 
avsedda för människor som utövar turism. (Turistdelegationen, 1995:3) 

Som det politiska arbetet ser ut idag så ligger turismfrågorna under Näringsdepartementet 
och turistdelegationen är den statliga myndighet som ansvarar för strategier, statistik och 
samordning inom svensk turism. Dessutom finns tre organisationer som är viktiga för den 
statliga turistverksamheten: Sveriges Rese- och Turistråd AB (TuristRådet), Rese- och 
Turistindustrin i Sverige (RTS) och Svensk Turism AB. 

Det övergripande målet för turistdelegationen och den statliga turistpolitiken ”är att Sverige 
ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktig konkurrenskraft” 
(Regeringen, 2004c:1). Turistdelegationen ska dessutom bland annat ”bidra till att målet för 
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den regionala utvecklingspolitiken, väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknads-
regioner med en god servicenivå i alla delar av landet, uppnås” (Regeringen, 2004c:5). På 
regeringens hemsida framgår även att: 

Turistpolitiken är en del av näringspolitiken, vars mål är att främja en hållbar ekonomisk 
tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag. (Regeringen, 2004d) 

På hemsidan konstateras vidare att statens satsningar ”på turism är betydelsefull både för 
att öka tillväxten i hela landet och för att öka antalet sysselsättningstillfällen” (Regeringen, 
2004d).  

3.2.1 Förändringsarbete 
Ovan beskrivna tro på turismen som viktig för tillväxt i Sveriges var också grunden i den så 
kallade Framtidsgruppens arbete. Gruppen, som bestod av såväl statliga representanter som 
näringslivsrepresentanter, diskuterade turismens möjligheter, identifierade faktorer för 
tillväxt och utarbetade en gemensam strategi, Framtidsprogrammet: Strategier för tillväxt i den 
svenska rese- och turistindustrin. Gruppen bildades 1999 och löstes upp 2001 i och med att 
Framtidsprogrammet överlämnades till dåvarande turistminister Ulrica Messing och den 
svenska rese- och turistindustrin. 

Fram till 1970-talet sågs turism i mångt och mycket som ett socialt projekt – ”alla 
människor skulle ha möjlighet till en meningsfull fritid” (Turistdelegationen, 2003a:6).  
Under 1980-talet blev turismen allt viktigare som ”regionalpolitiskt medel som skulle bidra 
till att stärka ekonomin, skapa sysselsättning och stödja servicen i landsbygdskommunerna” 
(Turistdelegationen, 2003a:6). I mitten av 1980-talet skedde ytterligare en svängning och nu 
ses turistnäringen som en näring bland alla andra. Förändringarna överensstämmer väl med 
den förändrade synen på kultur som diskuterades i avsnitt 3.1.2. Även om kultursektorn 
inte ses som en näring bland alla andra ses kultur och kulturarv alltmer som resurser som 
kan användas för exempelvis regional utveckling. 

Framtidsprogrammet tar sitt avstamp i synen på turistnäringen som en näring bland alla 
andra och verkar för att ”främja turistnäringens tillväxt” (Näringsdepartementet och den 
svenska rese- och turistindustrin, 2001:3). Programmet vill ge turistnäringen likvärdiga 
möjligheter som andra näringar: 

Turistnäringen ska ses som en industriell struktur och utvecklingsinsatser inom och för 
näringen bör beakta detta. […] Rese- och turistindustrin är en av de högst beskattade 
näringarna i Sverige. Generellt beskattas produktion och konsumtion av tjänster högre än 
annan industriproduktion, vilket medför höga skatter för rese- och turistindustrin som är en 
utpräglad tjänstenäring. (Näringsdepartementet och den svenska rese- och turistindustrin, 
2001:11) 

Programmet vill dock att staten ska satsa mer resurser på destinationsmarknadsföring vilket 
kan jämföras med avsnitt 2.3 om kultur som strategi där begreppet platsmarknadsföring 
används. Platsmarknadsföring är något vidare och syftar även till att locka boende och 
företag att etablera sig medan destinationsmarknadsföring enbart vänder sig till besökare. 
Dessutom sägs att incitament bör skapas för kommuner och andra lokala och regionala 
offentliga intressenter att satsa resurser på destinationsmarknadsföring. Ett förslag som 
nämns är att ”utvärdera ett system för att ta ut en mindre obligatorisk avgift av över-
nattande turister, där avgiften växlas upp av kommuner och staten (den s.k. marknads-
pengen) och möjligheterna till sänkt logimoms kopplat till åtagande från rese- och turist-
industrin” (Näringsdepartementet och den svenska rese- och turistindustrin, 2001:13).  

Turistdelegationens skrift Sundare Förnuft bygger på liknande tankegångar och konstaterar 
att lagar, skatter och regler inte är anpassade efter tjänsteföretag utan efter industriföretag 
(Turistdelegationen, 2003a:10). Skriften nämner energiskatten som är lägre för tillverkande 
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företag än övriga förbrukare och fastighetsskatten som är högre för hotell- och restaurang-
fastigheter än industrilokaler. Dessutom nämns att avdragsrätten för måltidsutgifter i 
samband med representation har sänkts, först 1995 och sedan 1997, att alkoholskatten är 
hög liksom fordonsskatten för bussar. Därutöver påpekas att utländska turister betalar 
moms på tjänster i Sverige och att den inte är avdragsgill. (Turistdelegationen, 2003a:10-11) 
Skriften pekar också ut några viktiga resurser, nämligen naturen, kommunal planering samt 
vägar/skyltning. Naturen utgör en resurs för turistföretagande, även om konflikter ibland 
förekommer med allmänhetens rekreation eller skogs- och jordbruket. Vad gäller den 
kommunala planeringen gör skriften gällande att: 

En förutsättning för att Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland är därför att 
turistnäringens intressen tydliggörs och får en högre prioritering i samhällsplaneringen. 
(Turistdelegationen, 2003a:19) 

Andra problem som nämns är att turistnäringen ofta är koncentrerad till vissa säsonger och 
att många verksamheter infaller under kvällar och semestertider. Dessutom skrivs det att 
utvecklingen går mot att kontinuerlig säsongsanställning ska betraktas som ett val och 
därmed inte berättiga till arbetslöshetsersättning vilket försvårar för rese- och turist-
industrin. (Turistdelegationen, 2003a:20) 

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa skatter tillfaller staten och inte attraktionen i sig. 

3.2.2 Turistfrämjande för ökad tillväxt 
Det är inte bara turistnäringen som vill förändra branschens villkor, även staten håller på 
och utreder turistnäringens villkor. I betänkandet Turistfrämjande för ökad tillväxt (SOU 
2004:17) tas fasta på att ”turism är en tillväxtbransch och en kraft för regional utveckling” som 
kan ”bidra till att höja livskvaliteten för invånarna i en region” (SOU 2004:17, s. 11). 
Turismen kan öka utbudet av aktiviteter, skapa inkomster för lokala företag samt öka 
sysselsättningen. Det konstateras också att turister i allt högre utsträckning söker 
upplevelser och att mycket av turisters upplevelser sker på ”offentliga arenor” (SOU 
2004:17, s. 19). Vidare skrivs att ”turistindustrin är heterogen och diversifierad” (SOU 
2004:17, s. 28). Särdrag för turistindustrin är att de som verkar inom den samtidigt verkar 
inom en annan bransch (till exempel hotell- och restaurangbranschen) och att drygt hälften 
av företag aktiva i turistindustrin i Sverige är enmansföretag – turistarbetare är ofta allt-i-
allo-arbetare och sysslar med allt från städning till marknadsföring (SOU 2004:17, s. 28-29). 
Turismens ses som en näring som kan ge ökad tillväxt, men statens roll måste tydliggöras. 
Utredningen understryker att staten måste vara tydligare i strategiska vägval, att samverkan 
inom Regeringskansliet måste ökas och att statens ansvar måste tydliggöras (SOU 2004:17, 
s. 113). Utredningens huvudförslag är därför att Turistdelegationen läggs ned och att 
statens ägande och finansiering av Sveriges Rese- och Turistråd AB avvecklas efter 
överenskommelse med den andre ägaren, att en ny myndighet för turistfrämjandet inrättas, 
att en interdepartemental samrådsfunktion inrättas för att samordna turistfrågor mellan 
Näringsdepartementet och andra berörda departement som Miljödepartementet, 
Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet samt att turistfrämjandets ställning 
inom Sverigefrämjandet tydliggörs. 

Svensk Turism AB å sin sida, som tillsammans med staten äger Sveriges Rese- och Turist-
råd, anser det av största vikt att det även i fortsättningen ska finnas ett liknande bolag som 
ägs gemensamt av staten och turistnäringen (Svensk Turism, 2004). 
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I slutet av 1800-talet bildades Västergötlands fornminnesförening och 1919 byggdes 
Västergötlands museum i Skara för att tillvarata föreningens samlingar (Västergötlands 
museum, 2004c). Trakterna kring Skara är fyllda av historiska lämningar och det här var en 
viktig ort vid tiden för grundandet av Svea rike. På medeltiden blomstrade handeln och 
domkyrkan reser sig fortfarande pampigt mitt i stan. I närheten finns många av dem kyrko-
byggnader, gamla slagfält och ruiner vars popularitet som besöksmål ökat sedan Jan 
Guillou skrev sina böcker om Arn. Riddaren Arn är i och för sig fiktiv, men hans liv 
utspelar sig till mångt och mycket i Skaratrakten. Arn har också bidragit till att göra Väster-
götlands museum riksbekant genom mediebevakningen. Några exempel är ”I Jans rike” 
som publicerade 2004-02-03 i Östgöta Correspondenten, ”Finns det ett liv efter Arn?”, 
2004-03-04 i Göteborgs-Posten och ”Mer pengar i Arns fotspår”, 2004-05-22 i Göteborgs-
Posten. 

Västergötlands museum har en stor föremålssamling och arrangerar mer eller mindre 
tillfälliga utställningar. Museet har också vad som kallas Backspegeln – museets faktarum och 
kunskapssluss. Här ordnas seminarier, workshops, kurser m.m. Backspegeln tar också emot 
en hel del frågor via telefon och e-brev. Alldeles intill museet ligger friluftsmuseet Fornbyn 
som också tillhör museet. Detta är en samling av ett 30-tal hus från olika delar av Väster-
götland. Här finns bland annat lanthandel, missionshus, smedja, kyrka, dansbana och torp. 
Under sommaren bjuds många publika arrangemang som traditionellt midsommarfirande, 
spelmansstämma, slöjddagar och höstmarknad. Museet äger också Heljesgården, där en 
gammaldags bruksmiljö kan upplevas, och Kråks herrgård som ligger alldeles intill musei-
byggnaden. Dessutom har museet kafé och souvenirshop. (Västergötlands museum, 2004a; 
Västergötlands museum, 2004c)  

Under sommaren 2004 pågick fyra olika utställningar. ”Agnes de Frumerie” speglade ett 
konstnärs- och kvinnoöde kring sekelskiftet i Paris medan ”Vi har ju mötts förr” 
behandlade mötet mellan kristendom och islam – en fördjupning av det Arn-böckerna 
egentligen handlar om enligt Anja Praesto, marknadsförare och informatör på Väster-
götlands museum (Anja Praesto, intervju, 2004-06-04). ”Skatten från bronsåldern” visar 
sköldar hittade på Kållandsö i Skaratrakten och ”Skara i medeltid” är en basutställning om 
Skara och Västergötland som centrum i en dynamisk tid. Utställningen syftar till att locka 
åskådaren att veta mer och sägs vara en bra start för en resa ”I Arns fotspår”. Dessutom 
finns ”Arn-portalen” vars syfte är att informera om de platser som kan besökas på en tur ”I 
Arns fotspår”. (Västergötlands museum, 2004c) 

Hans Manneby, tillförordnad museichef, förklarar att museet försöker ha tematiska 
utställningar och att ”Vi har ju mötts förr” är ett exempel på en sådan. Det är inte bara en 
utställning utan består även av ett rikt programutbud. (Hans Manneby, intervju, 2004-11-
05) 

Hans Manneby är noggrann med att påpeka att museet bedriver mycket verksamhet ute i 
landskapet och att de sysslar med exempelvis arkeologi, kyrkoantikvarisk verksamhet och 
byggnadsantikvarisk rådgivning (Hans Manneby, intervju, 2004-11-05). Exempelvis hade 
museet ”44 arkeologiska uppdrag som följd av länsstyrelsens myndighetsutövning” under 
2003 (Västergötlands museum, 2004a:11). En annan del är Arn-verksamheten där museet 
genom sin Arn-portal, genom broschyrer och information uppmuntrar besökare att ge sig 
ut i kulturmiljöer kring Skara.  
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Jan Guillous romansvit om riddaren Arn Magnusson har starkt bidragit till ett allmänt ökat 
intresse bland svenskar för medeltiden och inte minst för korstågstiden med riddarväsendet. 
Säkert är att antalet turistbesök på de historiskt autentiska platser i främst Skaraborg, som 
behandlas i böckerna om riddaren Arn, har ökat under perioden 2000-2003. (Broberg och 
Öster, 2003:2) 

2003 tilldelades Anja Praesto, marknadsförare vid Västergötlands museum, och Jan Guillou 
Stora Turismpriset för ”I Arns fotspår”. Priset delas ut årligen av Stiftelsen för kunskaps-
främjande inom turism till en verksamhet som ”på ett föredömligt sätt bidragit till att utveckla 
svensk turism”. Motiveringen löd: 

- Jan Guillou har med sina romaner om Arn Magnusson inspirerat till denna turistiska 
upplevelse.  

- Anja Praesto, Västergötlands Museum, har som entreprenör på ett skickligt sätt förverkligat 
och utvecklat idén I Arns fotspår. 

Sedan 1999 har aktiviteterna kring Arn utvecklats till att innefatta utställningar, Arn-helger, 
guidade turer och kurser där teori och upplevelser blandas.  

Begreppet kulturturism har här fått en reell innebörd. Antalet besökare vid de historiska 
platserna och antal gäster hos de lokala näringsidkarna har genom ”Arn-turismen” ökat mycket 
kraftigt. Det har tydliggjort kraften i historien och kulturbygden som bärande innehåll i ett 
turistiskt utbud som inte enbart är tidsbegränsat till sommaren. (Turistdelegationen, 2003b:1) 

Hur många som reser i Arns fotspår är inte känt. Besöksmålen är flera och de flesta tar inte 
ut någon avgift varför det är svårt att veta hur många besöks som egentligen gjorts. I 
studien Kulturturism i Västergötland efter Arn antas, utifrån beräkningar av antalet besökare vid 
de olika besöksmålen, Arn-turisterna (individuellt och i grupp) ligga på mellan 100 000 och 
180 000 vilket ger mellan 700 och 1 200 personer som reser i Arns fotspår per dag under 
säsong (räknat som fem månader). (Broberg och Öster, 2003:6-7)  

År 2003 besökte knappt 38 000 personer museet. I Fornbyn var besöksantalet mellan 
50 000 och 60 000 och på Heljesgården omkring 2 000. Allt som allt var besökssiffran 
knappt 100 000 personer år 2003, jämfört med 111 830 året innan. (Västergötlands 
museum, 2003a:2-4) Antalet besökare vid museet har ökat något de senast åren – år 1999 
besökte omkring 35 000 personer museet, år 2000 minskade antalet till 33 000 för att året 
därpå öka till 34 000. År 2002 besökte knappt 40 000 personer museet vilket var ett toppår. 
(Albien och Sandelius, 2004:6) 

Tabellen nedan visar besöksstatistiken för år 2003 mer i detalj, men olika siffror före-
kommer på olika ställen i Västergötlands museums verksamhetsberättelse för 2003. De 
ligger alla i närheten av de i tabellen angivna, förutom Fornbyns besöksantal som anges 
som 50 075 (s. 2), 57 075 (s. 4) och när undertecknad räknade samman tabellen blev 
resultatet 57 380 (Västergötlands museum, 2003a:2-4). 

Flest besökare har museet under sommarmånaderna. Juli, med ungefär 5 000 besökare, är 
besökstoppen förutom den traditionella julmarknaden som lockar än fler besökare. Annars 
ligger genomsnittet på omkring 2 000 besökare per månad. Det är inte bara antalet 
besökare som skiljer sig åt, utan även typen av besökare. Under vår och höst kommer 
många grupper medan sommaren bjuder på många ströresenärer som hälsar på släktingar 
och liknande. (Anja Praesto, intervju, 2004-06-14) 
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Tabell 5. Besöksstatistik 2003 (Västergötlands museum, 2004a:4). 

 Museet Fornbyn Heljesgården 
Visningar 131 25 15 
Skolor och förskolor utan visning 1 278 2 650 - 
Skolor och förskolor med visning 2 555 845  90 
Grupper utan visning 6 763 - - 
Grupper med visning 2 211 20 400 
Barn- och ungdomsverksamhet 210 200 - 
Kursverksamhet 958 80 70 
Onsdagskvällar och övriga kvällar 3 990 - - 
Pressvisning/Vernissage 353 - - 
Uthyrning av lokaler 922 290 - 
Evenemang - 24 745 1 000 
Övrigt 18 604 28 525 420 
Totalt (inkl. Västgöta-jul, 5 500 besökare) 37 975 57 380 1 995 
 

4.14.14.14.1    FörvaltningFörvaltningFörvaltningFörvaltning    

Västergötlands museum drivs av en stiftelse där huvudmännen består av Västra Götalands-
regionen, Skara kommun och Västergötlands fornminnesförening.  

Stiftelsens ändamål är att bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom 
annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet inom i huvudsak Skaraborgs län, 
att samverka med företrädare för den statliga kulturminnesvården inom länet, att förvalta 
stiftelsens samlingar, byggnader, markområden och övriga tillgångar samt att, om inget annat 
genom författningar föreskrives, vara huvudman för landsantikvarien i länet. (Västergötlands 
museum, 2004b:2) 

I avsnitten 4.1.1-4.1.3 nedan presenteras stiftelsens huvudmän.  

4.1.1 Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen bildades den 1 januari 1999. Regionen blev, på försök, ett 
regionalt självstyrelseorgan som tog över den statliga länsstyrelsens ansvar för utvecklingen 
i Västra Götaland. Den nuvarande försöksperioden pågår till och med 2006. (Västra Göta-
landsregionen, 2004a) Syftet är att göra den regionala utvecklingen effektivare och mer 
demokratisk (Landstingsförbundet, 2003:17). Precis som övriga landsting arbetar Västra 
Götalandsregionen för förbättrade förutsättningar för tillväxt och regional utveckling och 
har ansvar för bland annat kultur, näringslivsutveckling och turistfrågor (Landstings-
förbundet, 2003:15). Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi innehåller tio stycken 
mål där två är relevanta för föreliggande rapport, nämligen: 

- Öka försprånget som Sveriges ledande kulturregion 

- Tydlig ledning som Skandinaviens mest besökta turistregion 

 (Västra Götalandsregionen, 1999:6-7) 

Kulturarv och kulturhistoria sägs ge regionen identitet och kulturen ska därför vara en del 
av regionens internationella marknadsföring för att attrahera människor och företag. Vidare 
skall kulturen vara ”en vitaliserande kraft” som ”bidrar till medborgarnas personliga ut-
veckling”. Kulturen påstås också bidra till gemenskap och beskrivs som en ”samman-
länkande kraft i mötet mellan regiondelar, folkgrupper och individer.” (Västra Götalands-
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regionen, 1999:15) Ett tydligt samband ses mellan turism och näringslivsutveckling och det 
konstateras att: 

Kulturens spetsar kan göras ännu vassare. Tydliga samband finns med turism och näringslivs-
utveckling. Kulturarvet kan förädlas ytterligare, som en av de viktigaste attraktionerna för 
regionen. Flera kulturinstitutioner håller redan idag högsta internationella klass och kan 
ytterligare stärka sina positioner. De bidrar till att sätta regionen på världskartan och kan kraft-
fullt medverka i marknadsföringen. (Västra Götalandsregionen, 1999:15) 

2001 antog regionfullmäktige en kulturstrategi för Västra Götalandsregionen. I denna 
formulerades en vision enligt följande: 

Levande kultur, med kvalitet, bredd och förnyelse, ska blomstra i hela regionen. Alla med-
borgare ska aktivt kunna delta i kulturlivet. 

Regionens kultur ska inspireras av, inspirera och ge bidrag till den nationella och internationella 
kulturen. 

(Västra Götalandsregionen, 2001:7) 

Utgångspunkten i kulturstrategin är ”konstaterandet att kulturen och konsten själv aldrig 
behöver motiveras utifrån något annan än sitt eget inneboende värde” (Västra Göta-
landsregionen, 2001:1). Precis som staten ser Västra Götalandsregionen kultur som 
humanismens fundament och en rättighet som tillhör alla och envar. Det går också att läsa i 
Kulturpolitisk strategi för Västra Götalandsregionen att kulturen kan ses som ett viktigt 
demokratiskt verktyg då den erbjuder många sätt att uttrycka sig och flera olika arenor. 
Kulturen kan erbjuda möten mellan människor med skilda bakgrunder och språk. 
Dessutom poängteras vikten av en fri kultur – en kultur som tillåter alla att tänka fritt och 
att uttrycka sig. (Västra Götalandsregionen, 2001:1-2). Målsättningar är bland annat att det 
ska finnas ”kulturresurser och kulturell utveckling i alla regionens delar” (Västra Götalands-
regionen, 2001:7). Målet är också att kulturen resurser ska vara tillgängliga för alla. 

I Kulturpolitisk strategi för Västra Götalandsregionen finns en tydlig länk mellan kultur och 
kulturarv och turism. Bland annat statueras att ”Museerna som besöksmål skall utvecklas” 
(Västra Götalandsregionen, 2001:11).  

Målet om att öka försprånget som Sveriges ledande kulturregion är inte lätt att mäta, men i 
Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2003 konstateras att: 

Regionens professionella kulturinstitutioner har ytterligare befäst sin ställning i den nationella 
spetsen, samtidigt som kulturlivets och folkbildningens strukturer stärkts. (Västra Götalands-
regionen, 2004b:22) 

Västra Götalandsregionen syftar då på exempelvis Göteborgsoperan och att förvaltningen 
inom kulturområdet blivit effektivare (Västra Götalandsregionen, 2004b:4-5). Det 
understryks dock att ”Kulturens betydelse för tillväxt bör uppmärksammas ytterligare.” 
(Västra Götalandsregionen 2004b:21) 

När det kommer till det andra målet, det om turism,  konstateras att utvecklingsstrategierna 
för turismen måste koncentreras på tydligt säljbara produkter (Västra Götalandsregionen, 
1999:16) och turismen ses som en tydlig utvecklingsfaktor: 

Västra Götalandsregionen har en mångfald och profilering när det gäller besöksmål som har få, 
om ens någon, motsvarighet i Skandinavien. Turismen som näring är klart bunden till regionen 
– dess innehåll tas fram och konsumeras här. En utvecklad turism kan därmed kraftfullt bidra 
till tillväxt och utveckling i regionens olika delar. (Västra Götalandsregionen, 1999:6-7) 

Enligt Turismens utredningsinstitut uppnåddes målet om att ha en ”tydlig ledning” som 
Skandinaviens mest besökta turistregion under år 2003 (Turismens utredningsinstitut, 
2004a:6). På Västra Götalandsregionens hemsida konstateras att man genom ännu ett 
rekordår uppnått positionen som Skandinaviens mest besökta turistregion. Marknads-
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andelen mätt i gästnätter uppgick till 17 procent av den svenska turismen 2003. Inhemska 
besökare stod för 74 procent av gästnätterna och flest utländska besökare kom från Norge 
(11 procent), Tyskland (4 procent) och Danmark (2 procent). Rese- och turistindustrin i 
Västra Götaland omsatte preliminärt 29,2 miljarder kronor och genererade 23 700 
arbetstillfällen under 2003. (Västra Götalandsregionen, 2004a) 

I stiftelsen Västergötlands museum har Västra Götalandsregionen en tung roll att spela 
både ekonomiskt och beslutandemässigt. Regionen har en röstandel på 56 procent och 
bidrar med nästan 9 miljoner kronor årligen (läs mer om museets finansiering i avsnitt 
4.1.4) (Västra Götalandsregionen, 2004b:56). 

Västergötlands museum ingår i den samlade organisationen för natur- och kulturarvs-
förvaltning i Västra Götalandsregionen. För 2005 är huvuduppgiften för denna 
organisation att bygga upp en ”koordinerad och väl fungerande verksamhet” (Västra 
Götalandsregionen, 2004a). 

4.1.2 Skara kommun 
Skara kommun har som övergripande mål och vision för sitt arbete med kultur att 
besöksnäringen ska vara välutvecklad. Det konstateras också att Västergötlands museum är 
en viktig hörnsten i kulturarbetet. (Skara kommun, 2004) Gillis Hellberg, informations- och 
marknadschef i Skara kommun, fyller i och betonar museet roll i besöksnäringen.  

Vi samverkar mycket – det är en tung motor i vår besöksnäring. (Gillis Hellberg, intervju, 
2004-12-15) 

Exempel på projekt där kommunen och museet samarbetar är ett tillväxtprojekt som syftar 
till kulturturism i medeltidens förtecken (Gillis Hellberg, intervju, 2004-12-15). 

4.1.3 Västergötlands fornminnesförening 
På 1800-talet började myndigheter och svenska folket att intressera sig för historiska 
lämningar, speciellt i form av monument, som man såg runtomkring sig men inte kunde 
förklara. Riksantikvarien förmådde intresserade att bilda fornminnesföreningar och 1863 
bildades Västergötlands fornminnesförening. Nuvarande ordföranden, Bengt Östmark, 
berättar att den första ordföranden var en biskop vars ställning antagligen bidrog till den 
stora mängden föremål som samlades och klassificerades. Verksamheten var stor, med flera 
anställda som drev museiverksamheten, skötte länets kulturmiljövård m.m., fram till 1977 
då museet blev länsmuseum och en stiftelse med Skaraborgs landsting, Skara kommun och 
fornminnesföreningen som stiftare tog över ansvaret. Numer är fokus för föreningen 
istället forskning och en ”årsbok” som kommer ut vartannat år. (Bengt Östmark, intervju, 
2004-10-18) 

På frågan om vilket inflytande fornminnesföreningen har över museets verksamhet svarade 
Bengt Östmark att föreningen egentligen, strikt talat, inte kan påverka. Men, sa han, forn-
minnesföreningen är med i styrelsen och träffar tjänstemännen regelbundet varför de ändå 
kan påverka (Bengt Östmark, intervju, 2004-10-18).  

Medlemmar kan inte vara aktiva i fornminnesföreningen, förutom att vara aktiva i styrelsen 
och fornminnesföreningen blandar sig inte heller i museets mål (Bengt Östmark, intervju, 
2004-10-18).  

4.1.4 Ekonomi och organisation 
När stiftelsen som driver Västergötlands museum bildades 1977, donerade fornminnes-
föreningen alla sina ägor och det bestämdes att driften skulle finansieras till två tredjedelar 
av Skaraborgs landsting (nu Västra Götalandsregionen) och en tredjedel av Skara kommun. 
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Numer får museet även pengar från statens kulturråd. (Bengt Östmark, intervju, 2004-10-
18) De huvudsakliga finansiärerna är alltså Västra Götalandsregionen, Skara kommun och 
statens kulturråd (Hans Manneby, intervju, 2004-11-05). 

År 2003 fick museet totalt 29 788 539 kronor i bidrag och intäkter och 2003 års resultat 
blev -1 227 173 kronor (se även resultaträkningen, appendix 4)(Västergötlands museum, 
2004b:3). Museet har en ansträngd ekonomi och en arbetssituation som är pressad (Väster-
götlands museum, 2004a:1). I årsredovisningen för 2003 skrevs: 

De åtgärder som vidtagits under året för att uppnå en ekonomi i balans och som fortsatt pågår 
under första halvåret 2004, kommer inte att få full effekt förrän tidigast 2005. (Västergötlans 
museum, 2004b:2) 

I verksamhetsberättelsen för 2003 redovisades bidrag och övriga intäkter enligt tabell 6 
nedan: 

Tabell 6. Bidrag och övriga intäkter (Västergötlands museum, 2004b:3-7) 

Bidrag kronor Övriga intäkter kronor 
Statsbidrag 3 525 000 Försäljning i butik 968 944 
Lönebidrag KUR 1 995 000 Entré/Guidningar 300 717 
Västra Götalandsregionen 8 650 000 Hyresintäkter 332 585 
Skara kommun 3 454 248 Övriga intäkter 1 672 326 
Övriga bidrag 3 439 251 Realisationsvinst, aktier 0 
Lönebidrag LAN 1 633 369 Uppdrag 3 817 099 
Summa 22 696 868 Summa 7 091 671 
 

Museets knackiga ekonomi har även uppmärksammats i media. Några exempel är: 

Västergötlands museum i Skara är i ekonomisk kris, en kris som är så allvarlig att hela 
museistiftelsen hotas av likvidation on inte regionen skjuter till två miljoner kronor omedelbart. 
(Andree, publicerad i Göteborgs-Posten 2003-06-12) 

Västergötlands museum i Skara, ett av de tre länsmuseerna i Västra Götaland, är åter i kris. I 
går presenterades en ekonomisk rapport som visar att 2 miljoner ytterligare behövs i akut stöd. 
[…] Redan i fjol fick regeringen sätta in 1,5 miljoner i extra stöd för att undvika likvidation av 
museet och nu krävs ytterligare två miljoner. Också 2005 befarar man ett underskott, då på 
cirka 300 000 kronor, innan ekonomin är i balans. (Andree, publicerad i Göteborgs-Posten 
2004-09-11) 

Anna Maria Claesson, förste intendent och biträdande chef på Jönköpings länsmuseum, har 
bland sex sökande utsetts till ny chef för Västergötlands museum i Skara. Hon tillträder vid 
årsskiftet och ser fram emot nya möjligheter att visa upp en av de förnämsta samlingarna i 
landet. Efter tre turbulenta år, då chefen för Bohusläns museum Hans Manneby fick rycka in 
för att få Skaramuseet i balans, ser det nu betydligt ljusare ut. (Artsman, publicerad i Svenska 
Dagbladet 2004-11-11) 

Även år 2004 har kännetecknats av dålig ekonomi och Gillis Hellberg, informations- och 
marknadschef i Skara kommun, säger att kommunen inte haft lust att skjuta till mer pengar 
för att täcka underskottet (Gillis Hellberg, intervju, 2004-12-15).  

4.1.5 Intern konflikt 
Ann-Katrin Wahss, som jobbar som antikvarie på museet, uttrycker sig kritiskt till museets 
organisation. Hon förklarar att museet är i ekonomisk kris, att transparents saknas och 
undrar vad utställningarna kostar i relation till uppsägningarna av 6-10 personer som ska 
ske under år 2004. Hon säger att det finns starkt skilda synsätt på vad som är viktigt och 
inte inom museet. Schismen handlar om ”yta kontra innehåll” men skulle inte funnits om 
ledningen lyssnade och transperents rådde. (Ann-Katrin Wahss, intervju, 2004-06-14) 
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Medan Ann-Katrin Wahss, som jobbar i museets arkiv, betonar vikten av insamling och 
spridning av kunskap betonar Göran Elisson, utställningsformgivare och producent, vikten 
av hur kunskapen förmedlas. Med hjälp av scenografer, idéforskare, gestaltare, formgivare 
och många andra kan det skapas en upplevelse för besökaren. Göran Elisson menar att om 
gestaltningen fungerar bra kan det få folk att lära sig mer. (Göran Elisson, intervju, 2004-
06-14) 

En del i schismen är även Arn-satsningen. Ann-Katrin Wahss uttrycker det statliga och 
regionala uppdraget som något som ger ”pengar för att marknadsföra populistiska projekt 
som Arn”. Däremot ges inga pengar till kunskapsuppbyggnad säger Ann-Katrin Wahss och 
påpekar att pengar finns till yta, men inte till innehåll. Hon understryker dock att antikvarie-
kåren inte motarbetar Arn, utan de vill vara med! (Ann-Katrin Wahss, intervju, 2004-06-14) 

Anja Praesto, marknadsförare och informatör på Västergötlands museum, pekar istället på 
att museet är dåligt på att dra nytta av Arn-turisterna. Museet är underbemannat och ska 
säga upp personal samtidigt som det drar turister till regionen. Anja Praesto ser det här som 
en paradox och säger att museet måste börja ta betalt för varumärket I Arns fotspår på något 
sätt. (Anja Praesto, intervju, 2004-06-14) Hans Manneby, tillförordnad museichef, påpekar 
också att museet inte tjänar mycket pengar på Arn. Eftersom de inte fått till någon bra 
organisation tycker han inte heller att de kan vara sura för att exempelvis krögare tjänar 
pengar. (Hans Manneby, intervju, 2004-11-05). 

Ann-Katrin Wahss anser snarare att museet ”ska vara en kunskapsresurs, inte det stora 
ägget” och syftar på att museet inte borde vara drivande i Arn-processen. Hon tycker 
vidare att politiker saknar långsiktighet och att den politiska styrningen ökat sedan Västra 
Götalandsregionen bildades. Kravet på museet att bidra till regional utveckling anser hon 
förkastligt. (Ankie Wahss, intervju, 2004-06-14) 

Nu jobbar museet med att försöka skapa en bättre organisation kring Arn. Pengar har sökts 
och tanken är att utveckla ett slags partnerskap och se över rollfördelning samt kostnads- 
och intäktsfördelning. Hans Manneby beskriver att museets framtida roll är att stå för inne-
håll och att ge legitimitet och autencitet åt projektet. Det är museet som kan historia, men 
det måste marknadsföras och paketeras av någon som kan. (Hans Manneby, intervju, 2004-
11-05) 

4.1.6 Målgrupper och marknadsföring 
Enligt Gillis Hellberg, informations- och marknadschef i Skara, riktar sig Västergötlands 
museum till ”alla som är lite vetgiriga, inte minst Skaraborna”. Alla åldersgrupper söks nå 
och ingen speciell grupp på något sätt. Kommunen marknadsför museet genom 
gemensamma samarbetsprojekt. (Gillis Hellberg, intervju, 2004-12-15) 

Hans Manneby, tillförordnad museichef, resonerar lite annorlunda och ser specifika mål-
grupper som museet riktar sig till. Primärt, resonerar han, söker museet nå barn, genom 
skolorna, men olika typer av program. En annan målgrupp är turisterna som museet 
försöker nå genom bussresor och andra organiserade turer. Detta är en målgrupp som inte 
är vana vid museer berättar Hans Manneby, men ändå har ett stort historieintresse. Genom 
utställningen ”Vi har ju mötts förr” har museet försökt nå andra grupper än traditionella 
svenskar. (Hans Manneby, intervju, 2004-11-05) 

Ann-Katrin Wahss, antikvarie, berättar i sin tur att Backspegeln, som sysslar med kunskaps-
uppbyggnad, har hembygdsintresserad allmänhet, personer som köpt hus de vill ”veta allt 
om”, skolor och släktforskare som målgrupper (Ann-Katrin Wahss, intervju, 2004-06-14). 

Hans Manneby konstaterar att museet skulle vilja vara mer aktiva än de är när det kommer 
till marknadsföring, men de har inte resurser. Han understryker att Anja Praesto, 
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marknadsförare och informatör, varit framgångsrik vad gäller att attrahera kulturturister 
men att det inte funnits medel för andra riktade insatser. Det museet ändå gör för att öka 
attraktiviteten är att delta i olika mässor, de annonserar m.m. (Hans Manneby, intervju, 
2004-11-05) 

Hur kommer sig då framgången med Arn? Anja Praesto säger att museet annonserat lite 
grann och fått mycket gratis reklam i media. 

Vi har haft en ganska passiv relation till media. (Anja Praesto, intervju, 2004-06-14) 

4.24.24.24.2    Museets värdenMuseets värdenMuseets värdenMuseets värden    

Vilka värden kan Västergötlands museum tillskrivas? Gillis Hellberg, informations- och 
marknadschef i Skara, och Hans Manneby, tillförordnad museichef, svarar spontant väldigt 
likt på frågan. 

Det enklaste är att tänka sig att museet inte fanns. (Hans Manneby, intervju, 2004-11-05) 

Ja, hur fan skulle det se ut om vi inte hade det? (Gillis Hellberg, intervju, 2004-12-15) 

Hans Manneby utvecklar sitt påstående och säger att det skulle vara trist för alla skolbarn 
och att Arn- och kulturarvsturister inte skulle få ut så mycket av sina besök. Det skulle 
drabba samhället kunskapsmässigt. Kommunen skulle bli av med en kunskapsinstitution 
och ett utflyktsmål. Många skulle också bli av med en viktig samarbetspart – till exempel är 
museet rådgivare vid ombyggnader och en kunskapskälla för stadsplanerare. ”Vi är som en 
lanthandel där det finna allt” avslutar han och säger att om inte museet fanns skulle det slå 
över ett brett fält. (Hans Manneby, intervju, 2004-11-05) 

På liknande sätt förklarar Gillis Hellberg att museet har ett oerhört strategiskt viktigt värde 
ur kultur- och bevarandesynpunkt. Skaras historia sammanfaller med rikets historia. Han 
påpekar också att ”Det [museet] är ett flaggskepp” som lockar till sig folk. (Gillis Hellberg, 
intervju, 2004-12-15) 

Hans Manneby påpekar att både han själv och ICR (International Committee for Regional 
Museums) har överbetonat ekonomiska aspekter av museer. Ett museum kostar pengar 
säger han. Det är också svårt att peka på vilka konsekvenser ett museum har för sin 
omgivning. Hans Manneby påpekar att det ägnats för lite tid åt mjuka värden och frågor 
som till exempel vad kreativitet betyder som utvecklingsfaktor. (Hans Manneby, intervju, 
2004-11-05) 

Ann-Katrin Wahss, antikvarie, understryker värdet av museets kunskapsuppbyggnad och 
ser inte att museet har något ekonomiskt värde (Ann-Katrin Wahss, intervju 2004-06-14). 
Göran Elison, utställningsformgivare och producent, har ett liknande synsätt och säger: 

Det kostar att ha kultur. Ingen ska tro att det är big business. (Göran Elison, intervju, 2004-06-
14) 

På liknande sätt ser Anja Praesto fortbildning som målet i allt museet gör. Hon ser också 
kultur som friskvård och en möjlighet att legitimera turism. Dock säger hon att det är svårt 
att hävda kulturturismens ekonomiska värde för politiker. (Anja Praesto, intervju, 2004-06-
14) 

4.34.34.34.3    EnkätundeEnkätundeEnkätundeEnkätundersökningrsökningrsökningrsökning    

I det här avsnittet redovisas resultatet av enkätundersökningen som gjordes på Väster-
götlands museum. Totalt besvarade 97 respondenter enkäten.  
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4.3.1 Kön och ålder 
Ungefär 60 procent av respondenterna var kvinnor och ungefär 40 procent män. Detta 
stämmer väl överens med det faktum att kvinnor generellt sett konsumerar mer kultur än 
män (se avsnitt 3.1.2). 

Respondenternas ålder var tämligen spridd – den yngsta respondenten var 11 år och den 
äldsta 86 år. Medelåldern var ungefär 49 år. Drygt hälften av respondenterna (55 %) kan 
sägas tillhöra gruppen övre medelålders och var mellan 45 och 69 år. I diagram 1 nedan 
redovisas respondenternas åldersstruktur. 
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Diagram 1. Respondenternas åldersstruktur.  

4.3.2 Hemvist 
Majoriteten av respondenterna, ungefär tre fjärdedelar, var födda i Sverige. Tabell 7 nedan 
visar respondenternas födelseland i detalj. Födelselandet anger inte med säkerhet vad 
respondenterna var bosatta, men ger en fingervisning om deras hemvist. En undersökning 
bland Arn-turister som Turismens utredningsinstitut gjorde sommaren 2004 visar på 
samma sak – 88 procent av de tillfrågade kom från Sverige. Se tabell 8 nedan för 
information om varifrån resten av de tillfrågade kom. Undersökningen gjordes genom 
intervjuer av 445 personer under tiden juni-augusti 2004 (Turismens utredningsinstitut, 
2004b).  
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Tabell 7. Respondenternas födelseland 

Födelseland Antal Procent Procent av svarande
Sverige 71 73,2 74,7
Danmark 6 6,2 6,3
Finland 4 4,1 4,2
Norge 3 3,1 3,2
Storbritannien 3 3,1 3,2
Tyskland 3 3,1 3,2
Argentina 1 1,0 1,1
Australien 1 1,0 1,1
Iran 1 1,0 1,1
Nederländerna 1 1,0 1,1
USA 1 1,0 1,1
Totalt 95 97,9 100,0
Svarade inte på frågan 2 2,1 
Totalt 97 100,0 
 

Tabell 8. Arn-turisternas födelseland (Turismens utredningsinstitut, 2004b) 

Födelseland Procent 
Sverige 88 
Danmark 5 
Norge 2 
Tyskland 2 
Storbritannien 1 
Annat land 2 
 

I tabell 9 nedan visas de i Sverige boende respondenternas hemlän, med utgångspunkt i deras 
angivna hemkommuner. Nästan hälften (46,2 %) av respondenterna fyllde i att de var 
bosatta i Västergötland. Västergötlands museum attraherar alltså först och främst besökare 
från det egna länet. Däremot attraherar museet inte särskilt många besökare från när-
liggande län. 

Av respondenterna som var bosatta i Västergötlands län bodde bara två personer i Skara 
kommun. Siffran kan tyckas förvånande då museet är beläget i just Skara. En hypotes kan 
vara att museet under sommarmånaderna, då enkätundersökningen genomfördes, först och 
främst uppsöks av tillresta besökare. En annan är att närboende valt att inte besvara 
enkäten. 

Många västgötar som besökte museet var istället bosatta i Göteborgs kommun. Hela 19 
personer, det vill säga nästan hälften av västgötarna, var bosatt där. Resten var utspridda 
över flera kommuner. 
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Tabell 9. Respondenternas hemvist 

Respondentens hemlän Antal Procent Procent av svarande 
Västergötland 43 44,3 46,2 
Närliggande län (Östergötland, Jönköping, 
Halland, Värmland och Örebro) 

8 8,2 8,6 

Skåne 11 11,3 11,8 
Stockholm 10 10,3 10,8 
Övriga Sverige 6 6,2 6,5 
Ej boende i Sverige 15 15,5 16,1 
Totalt 93 95,8 100 
Svarade ej på frågan 4 4,1  
Totalt 97 100  
 

Resultatet överensstämmer med Turismens utredningsinstituts bild av Arn-turisterna som 
visar att de flesta besökarna kom från Västra Götaland (drygt 40 %), Stockholm (drygt 15 
%) och Skåne (lite mer än 7 %) (Turismens utredningsinstitut, 2004b). 

4.3.3 Utbildningsnivå 
Respondenterna hade en mycket hög utbildningsnivå, se diagram 2 nedan. Mer än hälften 
(54 %) angav att de har en universitets- eller högskoleutbildning som var minst tre år. För 
hela riket var motsvarande siffra 14 procent den första januari 2004 (SCB, 2004a). 

 

Diagram 2. Respondenternas utbildningsnivå 

4.3.4 Visitens längd 
Som nämnts ovan var nästan alla respondenterna tillresta. 95 personer (98 %) fyllde i att de 
kom från en annan kommun än Skara och bara 2 personer (2 %) fyllde i att de bodde i 
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Skara. Av de tillresta besökarna stannade drygt en tredjedel (35 %) minst en natt, resten 
gjorde bara ett dagsbesök. Fördelningen presenteras i diagram 3 nedan. 
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Diagram 3. Anger huruvida respondenterna övernattade eller ej i Skara kommun. 

Av de 33 respondenterna som övernattande stannade fyra av tio en natt (två dagar). En 
tredjedel av de övernattande stannade två nätter (tre dagar). Resterande fjärdedel (8 
personer) stannade mellan tre och nio nätter. Majoriteten av besökarna gjorde därmed 
ganska korta uppehåll i Skara kommun. Tabell 10 nedan visar hur länge respondenterna 
planerade att stanna i Skara kommun. 

 

Tabell 10. Antal dagar respondenterna tillbringade i Skara kommun. 

Antal dagar i Skara Frekvens Procent Procent av svarande 
1 61 62,9 64,9 
2 14 14,4 14,9 
3 11 11,3 11,7 
4-10 8 8,2 8,5 
Totalt 94 96,8 100,0 
Boende i Skara 2 2,1  
Svarade ej på frågan 1 1,0  
Totalt 97 100,0  
 

4.3.5 Boendesätt 
Nästan två tredjedelar (65 %) av respondenterna fyllde i att de bara stannade över dagen i 
Skara (se tabell 10 ovan). När det kom till frågan om boendeform markerade drygt hälften 
(55 %) att de inte skulle stanna över natten. Detta tyder på att en del av dem som fyllt i att 
de endast besöker Skara över dagen ändå valt en boendeform. Orsaken kan vara att 
respondenterna var på besök i närheten av Skara, i vad som skulle kunna kallas Skaras 

33 
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kontext, och därför fyllde i boendeform trots att de inte övernattade just i Skara. Av de nio 
respondenter som angav annat boendesätt var en bosatt i Vara och två övernattade i annan 
kommun. Respondenternas val av boende visas i tabell 11 nedan. 

 

Tabell 11. Sättet på vilket respondenten bodde under sin vistelse i Skara 

Boendeform  Frekvens Procent Procent av svarande 
Stannar ej över natten 51 52,6 54,3 
På vandrarhem 10 10,3 10,6 
Annat* 9 9,3 9,6 
Hos släkt/vänner 7 7,2 7,4 
På campingplats 7 7,2 7,4 
På hotell 6 6,2 6,4 
På bed and breakfast 3 3,1 3,2 
Jag/vi har sommarboende i Skaratrakten 1 1,0 1,1 
Totalt 94 96,9 100,0 
Boende i Skara 2 2,1   
Svarade ej på frågan 1 1,0   
Totalt 97 100,0   
* En lista över vilka andra boendesätt respondenterna uppgett återfinns i appendix 5. 

4.3.6 Återbesök? 
Ungefär tre femtedelar av respondenterna fyllde i att de inte hade besökt Skara någon gång 
under det senaste året (men räknade då inte med sitt nuvarande besök). Ungefär en 
fjärdedel av respondenterna sade sig ha besökt Skara en gång under året som gick och 
räknade då eventuell med besöket då enkätundersökningen genomfördes. Endast 14 
personer (16 %) hade besökt Skara två gånger eller mer det senaste året. Tabell 12 nedan visar 
antalet besök respondenterna gjort i Skara det senaste året. 

 

Tabell 12. Antal gånger respondenterna besökte Skara under året som gick. 

Antal besök Frekvens Procent Procent av svarande 
0 53 54,6 58,9 
1 23 23,7 25,6 
2 7 7,2 7,8 
>2 7 7,2 7,8 
Totalt 90 92,8 100,0 
Boende i Skara 2 2,1  
Svarade ej på frågan 5 5,2  
Totalt 97 100,0  
 

De flesta besöken företogs under sommarmånaderna vilket blir tydligt om tabell 12 ovan, 
som visar antalet årliga besök, och tabell 13 nedan, som visar antalet besök under sommar-
månaderna jämförs. 
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Tabell 13. Antalet gånger respondenterna besökte Skara under sommarmånaderna det senaste året 

Antal besök Frekvens Procent Procent av svarande 
0 55 56,7 61,1 
1 28 28,9 31,1 
2 6 6,2 6,7 
>2 1 1,0 1,1 
Totalt 90 92,8 100,0 
Boende i Skara 2 2,1  
Svarade ej på frågan 5 5,2  
Totalt  97 100,0  
 

4.3.7 Skäl till besöket och sällskap 
I en enkätfråga fick respondenterna fylla i sitt huvudsaklig skäl till besöket i Skara. 
Svarsalternativen var: 

- Jag är på tjänsteresa 

- Jag jobbar här 

- Jag går i skolan här 

- Jag funderar på att köpa hus här 

- Jag besöker familj/vänner 

- Jag är här på semester utan att 
hälsa på familj/vänner 

- Jag är på genomresa på väg till: 
………………………………… 

- Annat:…………………………

 

Ungefär hälften av respondenterna angav att deras huvudsakliga skäl till visiten i Skara var 
semester utan att hälsa på släkt eller vänner. Det bör noteras att en fjärdedel av 
respondenterna inte tyckte något skäl passade, utan markerade ”annat”. Av dessa angav en 
tredjedel (det vill säga 8 personer) museibesöket som skäl. Ytterligare 8 personer angav 
antingen Arn eller någon annan typ av kulturhistorisk resa som skäl. Båda dessa skäl 
inbegrep även ett besök på museet. Detta tyder på att många som på något vis gör en 
kulturhistorisk resa till Skara inte betraktar detta som ”semester” i sin vanliga bemärkelse. 
Kanske ses det snarare som en bildningsresa. Tabell 10 ovan visade att de flesta 
respondenterna stannade en kort tid i Skara vilket också kan bidra till att respondenterna 
inte klassificerade sina skäl som semester. Detta eftersom ordet i dess vardagliga 
bemärkelse ofta innebär en längre ledighet medan en ”kulturhistorisk resa” verkar kunna 
företas på en dag eller en helg.  

Det är också intressant att reflektera över det faktum att resenärer väljer besöksmål utifrån 
behov, önskemål, intressen m.m. Utifrån detta kan en grupp av kulturturister urskiljas. 
Denna grupp är dock inte homogen utan är mer eller mindre motiverade av kulturen. En 
del attraheras alltså till ett besöksmål enbart på grund av kulturutbudet. Andra lockas av 
kulturen och något annat. Ytterligare några väljer besöksmål efter andra premisser, men väl 
på plats görs även kulturella aktiviteter. Till sist finns de som väljer besöksmål av helt andra 
anledningar och kulturella aktiviteter är oplanerade och mer slumpartade. (Braunerhielm, 
2004:46)  

Eftersom det inte fanns något färdigt alternativ där respondenterna kunde markera att 
deras skäl till besöket var kulturella aktiviteter, kan den grupp (ca 17 %) som hittade på det 
som eget alternativ antas vara mycket motiverade kulturturister.  

Fördelningen av respondenternas skäl till besöket i Skara visas i tabell 14 nedan.  
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Tabell 14. Respondentens skäl till besöket 

Skäl till besöket Frekvens Procent Procent av svarande 
Semester utan att hälsa på familj/vänner 45 46,4 48,4 
Annat* 24 24,7 25,8 
Jag besöker familj/vänner 9 9,3 9,7 
Genomresa på väg till… 8 8,2 8,6 
Tjänsteresa 4 4,1 4,3 
Jobbar här 2 2,1 2,2 
Funderar på att köpa hus här 1 1,0 1,1 
Totalt 93 95,9 100,0 
Boende i Skara 2 2,1   
Svarade ej på frågan 2 2,1   
Totalt 97 100,0   
* En lista över andra skäl som angavs till besöket återfinns i appendix 6. 

 

Turismens utredningsinstituts undersökning bland Arnturister visar att även de flesta i 
denna grupp (45 %) angav ”semesterresa” som sitt primära syfte till vistelsen i trakten. 
Övriga syften var ”kulturattraktion” (32 %), ”besöka släkt och vänner” (12 %), 
”genomresa” (4 %), ”affärsresa” (1 %) och ”annat” (6 %). (Turismens utredningsinstitut, 
2004b) 

Lite mer än hälften av respondenterna (57 %) besökte Skara tillsammans med sin partner 
eller med sin familj (inklusive barn). Nästan lika många hade alltså något annat sällskap, till 
exempel vänner eller arbetskamrater. Respondenternas sällskap under vistelsen i Skara visas 
i tabell 15 nedan. 

 

Tabell 15. Respondentens sällskap under vistelsen i Skara. 

Sällskap Frekvens Procent Procent av svarande 
Enbart med familj (inklusive barn) 30 30,9 31,6 
Enbart med partner 24 24,7 25,3 
Enbart med vänner 13 13,4 13,7 
Med familj (inklusive barn) och vänner 5 5,2 5,3 
Med partner och vänner 8 8,2 8,4 
Med mina arbetskamrater 12 12,4 12,6 
Respondenten besökte Skara själv 3 3,1 3,2 
Totalt 95 97,9 100,0 
Boende i Skara 2 2,1  
Totalt  97 100,0  
 

4.3.8 Transportmedel 
Skara är ett ställe som de flesta tar sig till med bil. Hela 84 procent av respondenterna åkte 
bil till Skara. Tabell 16 nedan redovisar i detalj hur respondenterna tog sig till Skara. Samma 
sak framgår i Turismens utredningsinstituts undersökning av Arnturister där 85 procent av 
respondenterna angav bil som huvudtransportmedel (Turismens utredningsinstitut, 2004b). 
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Tabell 16. Anger hur respondenterna tog sig till Skara. 

Transportmedel Frekvens Procent Procent av svarande 
Bil 80 82,5 84,2 
Buss 9 9,3 9,5 
Motorcykel* 3 3,1 3,2 
Bil och flyg 2 2,1 2,1 
Pilgrimsvandrade* 1 1,0 1,1 
Totalt 95 98,0 100,0 
Boende i Skara 2 2,1  
Totalt 97 100,0  
* Dessa respondenter hade kryssat i alternativet ”annat” i enkäten. 

4.3.9 Informationsspridning 
Nästan alla respondenterna (95 procent) hade fått information om Västergötlands museum 
inför, eller i samband med, sitt besök i Skara. Museet verkar därmed inte vara ett ställe där 
personer slinker in utan att veta något om det i förväg. Kanske beror det på museets läge. 
Två respondenter har på den plats i enkäten där det var fritt fram att skriva kommentarer 
angående helhetsintrycket av museet antecknat följande: 

Enda nackdelen är att det är lite dåligt skyltat. Både jag och min partner gick för långt innan vi 
svängde in på vägen till museet. En liten pil vore bra. 

A pleasant surprise but no address in tourist brochures so took a bit of time to find. 

Diagram 4 nedan visar huruvida respondenterna fått information eller ej om museet inför, 
eller i samband med, sitt besök i Skara. 
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Diagram 4. Anger huruvida respondenterna fick information om Västergötlands museum inför, eller i sam-

band med, sitt besök i Skara. 
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Sätten på vilka respondenterna hade fått information om Västergötlands museum varierar. 
Respondenterna fick välja mellan ett flertal informationssätt och resultatet presenteras i 
tabell 17 nedan. Varje respondent fick markera ett eller flera sätt. Vanligast var att 
respondenterna hört om museet från familj eller vänner. Tidigare besök, turistbyrån i Skara 
och informationsbroschyrer var också relativt vanliga informationssätt som nått åtminstone 
3 av 20 besökare. 

 

Tabell 17. Visar hur respondenterna fick information om Västergötlands museum. 

Informationssätt Frekvens Procent av svarande 
Genom familj/vänner 20 22,2 
Har besökt museet tidigare 16 17,8 
Turistbyrån i Skara 14 15,6 
Genom resa i Arns fotspår 14 15,6 
Informationsbroschyr 14 15,6 
Internet 12 13,3 
Guidebok 10 11,1 
Tidningsartikel 8 8,9 
TV-program 7 7,8 
Resebyrå/researrangör 6 6,7 
Annat* 6 6,7 
Reklam i tidning 2 2,2 
Radioprogram 2 2,2 
Vet inte/kommer inte ihåg 2 2,2 
Skolan 1 1,1 
* Se appendix 7. 

4.3.10 Orsak till besöket av Västergötlands museum 
I enkäten frågades respondenterna vad som var orsaken till deras besök av Västergötlands 
museum. 100 poäng fick fördelas mellan följande alternativ: 

- Jag vill lära mig mer om Västergötlands och Sveriges historia 

- Ta del av Arn-utställningen 

- Ta del av de övriga utställningarna 

- Det är ett ”måste” när man är i trakten 

- Resa i Arns fotspår 

- Det är ett bra sätt att umgås med partner/familj/vänner 

- Annat:…………………………………………………………………………… 

 

Högst medelvärde gavs alternativet ”lära mer om historien” som fick 23,7 poäng. För 
detaljerad information om de olika alternativens medelvärde, se tabell 18 nedan. 
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Tabell 18. Medelvärde för respondenternas orsak till besöket av Västergötlands museum. 

Orsak Medelvärde 
Lära mer om historien 23,7 
Övriga utställningarna 14,0 
Annat 11,9 
Resa Arns i fotspår 11,7 
Umgås 11,5 
Arn-utställningen 11,0 
Ett ”måste” 6,6 
 

En intressant vetskap uppstår när orsakernas medianvärde listas. Lära mer om historien når 
en förstaplacering på båda listorna, men därefter skiljer de sig åt. Orsaken ”övriga 
utställningar” halkar nedåt på medianvärdeslistan medan orsakerna ”annat”, ”resa i Arns 
fotspår”, ”umgås” och ”Arn-utställningen” som hade väldigt lika medelvärde skiljs åt desto 
mer när medianvärdena jämförs. Arn-utställningen hamnar på andra plats med 
medianvärdet 10 medan de övriga får medianvärdet 0 poäng. Detta betyder att svars-
frekvenserna skiljer sig åt inom svarsalternativen. Det var tillexempel bara 27 procent av 
respondenterna som gav orsaken ”lära mer om historien” 0 poäng medan orsaken ”ett 
måste” fick 0 poäng av 63 procent av respondenterna. Orsakernas medianvärden redovisas 
i tabell 19 nedan. Se tabell 20 nedan för en detaljerad presentation av frekvensen av nollor 
för dem olika orsakerna. 

 

Tabell 19. Medianvärde för respondenternas orsak till besöket av Västergötlands museum 

Orsak Medianvärde 
Lära mer om historien 25,0 
Arn-utställningen 10,0 
Övriga utställningarna 5,0 
Resa Arns fotspår  0 
Umgås 0 
Ett ”måste” 0 
Annat 0 
 

Tabell 20. Frekvensen av 0 poäng för dem olika orsakerna. 

Orsak Antal som gav 0 
poäng 

Procent som gav 0 
poäng 

Procent av svarande 
som gav 0 poäng 

Lära mer om historien 24 24,7 27,0 
Övriga utställningar 41 42,3 46,1 
Arn-utställningen 43 44,3 48,3 
Resa i Arns fotspår 52 53,6 58,4 
Umgås 53 54,6 59,6 
Ett ”måste” 63 64,9 70,8 
Annat 74 76,3 83,1 
 

Respondenternas intresse visas också genom valet av utställningar eller delar av museet 
som de tog del av vid undersökningstillfället. Högst besöksfrekvens hade utställningen 
”Skara i medeltid” som 75 av dem 97 respondenterna redan hade besökt och ytterligare två 
planerade att besöka vid undersökningstillfället. Därefter följder souvenirshopen och 
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utställningen ”Skatten från bronsåldern” med besöksfrekvenserna 63 respektive 62 
personer. Backspegeln, museets arkiv, hade ett relativt sett lågt besökstal. Ungefär en 
femtedel av respondenterna besökte Backspegeln vilket delvis kan förklaras av att 
avdelningen inte alltid är bemannad. Besöksfrekvenserna presenteras i tabell 21 nedan. 
Några mer allmänna kommentarer som kom fram i enkätens utrymme för kommentarer av 
helhetsintrycket var: 

Vi har ju mötts förr – otroligt bra gjort! 

Imponerande – Skara i medeltid roade både mig och min 3-årige son. Bildspelet fantastiskt! 
(Det om sköldarna) 

”Skara i medeltid” – mycket suggestivt 

Man kunne lave en børneafdelning hvor man kan lege og lære.  

Trevliga utställningar. Kanske lite rörigt. Lite överarbetat. 

OBS! Jag saknar dock något som belyser Västergötlands förhistoria (dvs sten-, brons, och 
järnålder (t.o.m. 1050 ca)) 

Tufft med ”gamla” saker så som kammar mm. 

Över lag var kommentarerna mycket positiv. De nackdelar som kom fram handlade om 
dålig belysning samt att det var svårt att läsa skyltar långt ner på väggarna. 

 

Tabell 21. Visar hur stor del av respondenterna som besökte museets olika delar. 

Utställning/del av museet Frekvens Procent 
”Skara i medeltid” 75 77,3 
Souvenirshopen 63 64,9 
”Skatten från bronsåldern” 62 63,9 
Kaféet 59 60,8 
”Vi har ju mötts förr” 56 57,7 
”Arnportalen” 53 54,6 
”Agnes de Frumerie” 50 51,5 
Fornbyn 40 41,2 
Backspegeln, museets arkiv 19 19,6 
Kråks herrgård 8 8,2 
Heljesgården 2 2,1 
 

Västergötlands museum har uppmärksammats flitigt i media på grund av sin Arn-satsning. 
Det skulle därför vara troligt att många som besökte museet under sommarmånaderna 
gjorde det i samband med en resa i Arns fotspår. Vid undersökningstillfället hade lite 
mindre än hälften av respondenterna redan rest i Arns fotspår och ytterligare drygt en 
fjärdedel av respondenterna planerade att göra det. Totalt hade eller planerade drygt tre 
fjärdedelar av respondenterna att resa i Arns fotspår. Detta pekar på att Västergötlands 
museum för många är en del av ett sammanhang. Museet är ett av många stopp på en rund-
tur i Skaratrakten.  
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75,6 av svarande 

Tabell 22. Anger om respondenterna rest i Arns fotspår. 

  Frekvens Procent Procent av svarande 
Ja, jag har deltagit i en guidad tur 9 9,3 10,0 
Ja, jag har rest på egen hand 33 34,0 36,7 
Nej, men jag planerar att göra det 26 26,8 28,9 
Nej, jag ska inte resa i Arns fotspår 22 22,7 24,4 
Totalt 90 92,8 100,0 
Boende i Skara 2 2,1   
Svarade ej på frågan 5 5,2   
Totalt 97 100,0   
 

Drygt hälften (56 %) av respondenterna angav dessutom att de läst åtminstone en av 
Guillous böcker om riddaren Arn. De flesta av dessa hade läst tre eller fyra (det vill säga 
alla) böcker om Arn. Arn har bidragit till att öka museets och dess kontexts attraktivitet. 
Att döma av respondenternas svar behöver man dock inte nödvändigtvis ha läst böckerna 
för att vilja åka en tur i Arns fotspår.  

4.3.11 Intryck 
Västra Götalands museum gav respondenterna det de hade förväntat sig eller mer. Många 
fann museet underhållande och än fler fann det intresseväckande och lärorikt. Många fann 
dessutom att museet var lättförståeligt. Det bör dock observeras att många valde att inte 
svara på huruvida museet var underhållande eller ej och huruvida det var lätt eller svårt att 
förstå. Antagligen hade dessa respondenter ingen uppfattning vilket åtminstone inte tyder 
på att besöket var särskilt underhållande. Se tabell 23 nedan för mer detaljerad information. 

 

Tabell 23. Respondenternas helhetsintryck av Västergötlands museum. 

Helhetsintryck Frekvens Procent Procent av svarande 
Över förväntan 55 56,7 67,1 
Som förväntat 27 27,8 32,9 
Svarade ej på frågan 15 15,5  
Underhållande 64 66,0 86,5 
Varken underhållande eller tråkigt 10 10,3 13,5 
Svarade ej på frågan 23 23,7  
Intresseväckande 75 77,3 97,4 
Varken intresseväckande eller ointressant 2 2,1 2,6 
Svarade ej på frågan 20 20,6  
Lärorikt 76 78,4 96,2 
Varken lärorikt eller inte lärorikt 3 3,1 3,8 
Svarade ej på frågan 18 18,6  
Lättförståeligt 59 60,8 83,1 
Varken lätt- eller svårförståeligt 11 11,3 15,5 
Svårförståeligt 1 1,0 1,4 
Svarade ej på frågan 25 25,8  
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5555    Fallstudie Ales stenarFallstudie Ales stenarFallstudie Ales stenarFallstudie Ales stenar    

Där kusten stupar mellan hav och himmel 
har Ale rest ett jätteskepp av stenar, 

skönt på sin plats, när axens ljusa vimmel 
med blockens mörka stillhet sig förenar, 

en saga lagd i lönn 
vid brus av Östersjön, 

som ensam vet, vad minnesmärket menar. 
Anders Österling1 

5.15.15.15.1    En presentation av Ales stenarEn presentation av Ales stenarEn presentation av Ales stenarEn presentation av Ales stenar    

Intill samhället Kåseberga, drygt en mil sydost om Ystad, ligger Ales stenar på en höjd med 
utsikt över havet. Kåseberga lockar många turister årligen med sin gästhamn, sitt rökeri och 
sina konsthantverk. Allra mest lockar Ales stenar som ligger på femtonde plats över 
Sveriges största besöksmål med 600 000 besökare per år (Turistdelegationen, 2004:25). 
Andra uppgifter om antalet besökare förekommer dock, exempelvis skriver Riksantikvarie-
ämbetet i sin informationsbroschyr från år 2004 att ”mer än 300 000 besökare kommer hit 
varje år” (2004d:2). Å andra sidan skriver Riksantikvarieämbetet i sin årsredovisning för 
2003 att Ales stenar har ca 600 000 besökare årligen (Riksantikvarieämbetet, 2004a:34). Det 
faktiska besöksantalet är oklart. Den lilla orten, som år 2000 hade 152 invånare (SCB, 
2002:24), får oavsett den exakta besökssiffran ta emot väldigt många besökare. Leif Ahl, 
ägare till det populära fiskrökeriet i Kåseberga hamn, beskriver till och med Kåseberga som 
Sveriges Mallorca – det vill säga ett av Sveriges mest turistbesökta ställen (intervju, 2004-
08-16).  

5.1.1 Ystad kommun 
Ysta kommun, där Kåseberga är beläget, ligger på Sveriges sydkust. De nordvästra delarna 
av kommunen är kuperade, i öster breder Österlens slättlandskap ut sig och i söder finns en 
lång kuststräcka med vidsträckta sandstränder. Naturupplevelser, sol och bad, sport-
aktiviteter, historiska byggnader, konsthantverk och mycket mer lockar mer än en miljon 
besökare per år till Ystad kommun (Itta Johnsson, intervju 2004-06-23). Största turist-
attraktionen är Ales stenar med mer än 2000 besökare per dag under högsommaren (Ystad 
kommun, 2003:15).  

Människor kommer inte bara på besök till Ystad utan sedan mitten av 1970-talet har 
kommunen en positiv befolkningsutveckling (se tabeller 24 nedan). Befolkningsöverskottet 
beror på att folk flyttar till Ystad – födelseöverskottet är nämligen negativt (SCB 2004b:1). 
Enligt Itta Johnsson, Ystad kommuns turistchef, är det inte ovanligt att turister fastnar så 
för Ystad att de väljer att flytta till kommunen (Itta Johnsson, intervju 2004-06-23).  

 

                                                 
1 Inledning till dikten Ales stenar av Anders Österling 
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Tabell 24. Folkmängden i Ystad 1950-2000 

År 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Inv. 27197 26869 25735 24746 24091 23693 23773 23900 24999 25752 26182 
(SCB, 2003) 

 

Ystad kommuns vision för 2008 har närhet, kultur, miljö och kvalitet som plattform. Vad 
gäller turism så vill man år 2008 ha ”utvecklat mycket hög kompetens inom produktut-
veckling, marknadsföring och service” och visionen säger dessutom att turismens ställning 
som näring har stärkts genom nya produkter, marknader och samarbetspartners. (Ystad 
kommun, 2004) Kent Mårtensson, ordförande Ystads kommunstyrelse, påpekar att 
kulturen är en av kommunens hörnpelare och att den är intimt förknippad med turism. 
Kommunen vill fortsätta satsa på besöksnäringen och det sker hela tiden investeringar från 
kommunens sida. Exempelvis byggdes det nyligen nya stugor på campingen. Han säger 
dock att det inte finns något specifikt mål formulerat, utan kommunen tittar brett och 
jobbar i nuet. Han berättar också att kommunen försöker locka besökare genom att delta i 
mässor m.m. men att kommunen inte tjänar speciellt mycket pengar. I stället satsar 
kommunen på att underlätta för näringsidkarna. (Kent Mårtensson, intervju, 2004-08-27) 

I marknadsföringen används Ales stenar flitigt på allt från kartor till broschyrer (Itta 
Jonsson, intervju, 2004-06-23; Kent Mårtensson, intervju, 2004-08-27). Itta Johnsson, 
turistchef i Ystad kommun, säger att Ales stenar är ett måste vid ett besök i Ystad: 

Ales stenar, ja, alltså vi vet att det är besökt, en väldigt välbesökt plats. Vi vet att dit kommer 
folk oberoende av årstid, oberoende av väder och vind. Alltså, det är, på det viset så är det 
något mytiskt eller mystiskt över det, magiskt eller något. Har man varit hit så måste man alltså 
till Ales stenar. (Itta Johnsson, intervju, 2004-06-23) 

Kommunen har också satsat på att marknadsföra sig gentemot kryssningar på mässor och 
liknande tillställningar. Detta kan vara ett sätt att sätta Ystad på kartan samt att locka till sig 
mer bemedlade turister. (Kent Mårtensson, intervju, 2004-08-27) 

5.1.2 Region Skåne 
I likhet med Västra Götalandsregionen har Region Skåne på försök fått ansvaret för 
utvecklingen i sin region. Region Skåne bildades den 1 januari 1999 och försöket som pågår 
till och med 2006 innebär att Region Skåne själv samordnar insatserna för att ”utveckla 
näringslivet, kommunikationerna, kulturen och samarbetet med andra regioner i och 
utanför Sverige” (Region Skåne, 2004).  

2004 antogs ett nytt utvecklingsprogram där kultur samt natur- och kulturmiljö ses som 
något som ska bidra till att människor vill leva och verka i Skåne, besöka regionen, samt 
bidra till den generella marknadsföringen av Skåne (Region Skåne, 2004:33-34). Vidare sägs 
att man ska verka för att det arkeologiska fyndmaterialet görs till en viktig del av den 
skånska upplevelsebaserade näringen (Region Skåne, 2004:41). Flera aktörer som skulle 
kunna jobba med detta nämns, däribland Riksantikvarieämbetet.  

Ledorden i Region Skånes kulturpolitiska program Växa med kultur är ”Öppenhet, möten 
och utbyte” (Region Skåne, 2003a:3). Kulturen sägs kunna bidra till personers utveckling 
likväl som regional utveckling och expansion. Kulturmiljön pekas ut som en väsentlig del 
av livsmiljön och det konstateras att Skånes rika kulturarv har en stark attraktionskraft som 
erbjuder bra möjligheter till tillväxt. Vidare skrivs att: 

Kulturen är en avgörande utvecklingsfaktor, och kulturindustrin i Skåne ska ha goda ut-
vecklingsbetingelser. Den samlade kreativa potentialen i Skåne ska utnyttjas fullt ut. Kultur-



 55

företag och projektutveckling ska stimuleras genom partnerskap mellan privata, offentliga och 
ideella initiativ. (Region Skåne, 2003a:9) 

Målen för Region Skånes kulturpolitik är desamma som för Skånes regionala utveckling, 
nämligen tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Vad gäller attraktionskraft sägs: 

Det finns en stor bredd och variation i den skånska kulturen med stark historisk identitet, 
moderna uttryck och många kulturer. Vi ska öka Skånes attraktionskraft genom att ta vara på 
den samlade styrkan i hela vårt rika kulturarv och alla kulturuttrycken. Bilderna av Skåne ska 
vara positiva och tydliga och bidra till att Skåne är en region man vill bo i, besöka, återvända till 
och verka i. (Region Skåne, 2003a:10-11) 

5.25.25.25.2    Historia och meningHistoria och meningHistoria och meningHistoria och mening    

Stenarna på Kåsebergaåsen bildar Sveriges största bevarade skeppssättning. Totalt har 59 
stora stenar rests i en skeppsliknande formation som är 67 meter lång och 19 meter bred. 
Skeppssättningen är därmed en av dem största i Norden. Monumentet, dess betydelse, när 
det restes och vad det använts till är omdebatterat och mytomspunnet. 

På Riksantikvarieämbetets hemsida går att läsa att dagens forskning visar att Ales stenar 
restes omkring år 600 e. Kr. Med hjälp av kol-14-datering utnyttjas kolisotopen 14C radio-
aktiva sönderfall för att åldersbestämma organiska rester. Vid Ales stenar har sju sådana 
dateringar gjorts – en från 3 600-3 300 f. Kr. medan de sex övriga ligger kring 600 e. Kr. 
Riksantikvarieämbetet anser det därför mest troligt att skeppssättningen härstammar från 
omkring 600 e. Kr. (Riksantikvarieämbetet, 2004b) 

Det är inte bara tiden för uppförandet som är omtvistat, utan även stenarnas betydelse och 
forna användning. Att forska kring stenarna försvåras på grund av att skeppssättningen inte 
sett likadan ut genom historien. I texter, rapporter och kartor går det att utläsa att antalet 
stenar har varierat kraftigt genom åren – från 19 till dagens 59. Kanske har det även funnits 
mindre skeppssättningar utanför den stora. Stenar har flyttats både från och tillbaka till 
platsen. (Hjerström, 2002; Riksantikvarieämbetet, 2004b; Strömberg 2004) 

Under långa perioder har skeppssättningen varit helt täckt av områdets karaktäristiska flyg-
sand. År 1919 stod bara 16 av dem 59 stenarna upprätt, en första restaurering gjordes, sand 
rensades bort och flera stenar restes. I samband med den här restaureringen skriver Riks-
antikvarieämbetet att det är troligt att den så kallade roderstenen tillkom. Dessutom uppges 
altarstenen som då grävdes fram vara 2,75 meter hög medan den bara var 1,4 meter när den 
grävdes fram på nytt 40 år senare. På 1940-talet placerad militären till och med en byggnad 
för flygbevakning intill skeppssättningen varför ett skyddsrum grävdes ned mellan två 
stenar. 1956 gjordes en andra restaurering, men utan att någon arkeologisk undersökning 
genomfördes. Istället schaktades jord och eventuella fynd bort med schaktmaskin. (Riks-
antikvarieämbetet, 2004b) 

Varför restes då stenarna? Teorierna säger att det kan ha varit en grav, ett minnes-
monument för att hedra en fartygsbesättning som förlist, en plats för ceremonier och riter 
eller kanske en kalender eftersom Ales stenars orientering gör att solen går ner vid den 
nordvästra spetsen vid midsommar och upp vid motstående spets på midvintern (Riksanti-
kvarieämbetet, 2004b).  

5.35.35.35.3    Ales stenars värden Ales stenars värden Ales stenars värden Ales stenars värden –––– och vad är det som lockar? och vad är det som lockar? och vad är det som lockar? och vad är det som lockar?    

Varför söker sig flera hundra tusen människor årligen till Ales stenar? Robert Danielsson, 
fornminnesvårdare som förvaltar Ales stenar, säger att platsen har vad han kallar ”allt”. 
Han tror att människor kommer till platsen för att känna landskapselementen och för att få 
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perspektiv. Han påpekar också att detta är en av få platser i närheten där man kan köra bil 
intill havet. 

[…] man kan köpa fisk, man kan äta gott där, man får naturupplevelser, kanske inte alltid fint 
väder men en naturupplevelse blir det oavsett väder. Och sen får man några stenbumlingar 
med spännande historia. […] de som kommer långt ifrån de är ju intresserade av den här myten 
Ales stenar. […] men man ska inte undgå att fundera över att vissa kanske kommer dit av en 
slump. […] Man färdas utmed kusten när man är turist och så tar man det, det man hittar på 
vägen. (Robert Danielsson, intervju, 2004-06-28) 

Även Leif Ahl, ägare till Kåseberga fisk, påpekar slumpens betydelse. Turister kör kust-
vägen och plötsligt hamnar de i Kåseberga säger han. (Leif Ahl, intervju, 2004-08-16). 
Robert Danielsson tillägger att en del kommer dit för att så att säga ”kryssa av i boken jag 
har varit där” (Robert Danielsson, intervju, 2004-06-28). Både Robert Danilesson och Kent 
Mårtensson, Ystads kommunstyrelses ordförande, påpekar att människor kommer dit för 
att andra kommer dit. 

Där människor samlas där uppstår det något. (Kent Mårtensson, intervju, 2004-08-27) 

Kent Mårtensson påpekar att det är fiskrökeriet i Kåsebergas hamn tillsammans med 
stenarna som lockar besökare. Leif Ahl håller med och säger att det är kombinationen av 
rökeriet och stenarna som gjort Kåseberga känt (Leif Ahl, intervju, 2004-08-16). 

Alla ovan nämnda understryker också den speciella naturen som något lockande. I sam-
rådsförslaget till översiktsplan för Ystad kommun går att läsa att naturvärdena är höga på 
grund av förekomsten av sandstäppsvegetation och den rika och varierade floran och 
fjärilsfaunan. Det står också att ”Åsen med sitt omland utgör ett tilltalande särpräglat land-
skap som saknar motstycke i landet i övrigt” och att området är naturreservat och Natura 
2000-område (Ystad kommun, 2002:34). Inom EU har vackra, säregna och skyddsvärda 
naturmiljöer valts ut för att ingå i nätverket Natura 2000. Bara i Sverige finns nästan 4000 
sådana här miljöer och Sandhammaren-Kåseberga är en av dem. (Naturvårdsverket, 2004). 
På Naturvårdsverkets informationssida om Natura 2000 sägs området Sandhammaren-
Kåsebergas särskilda kvaliteter vara: 

� Mycket höga biologiska värden 

� Rekreation och friluftsliv 

� Turistmål 

(Naturvårdsverket, 2004) 

Christer Persson, länsstyrelsen i Skånes naturresursfunktion, påpekar att åsen bildades 
under istiden och att den därav har ett högt geovetenskapligt värde. Dessutom har området 
en speciell och artrik vegetation och är zoologiskt värdefullt med fjärilar, sandödla och 
speciella fåglar. På grund av den rika förekomsten av fornlämningar är dessutom det mark-
historiska värdet högt. Länsstyrelsens huvudmål är därmed att tillse en att artrikedomen 
och områdets särdrag kan bevaras. De ska också vårda kulturlandskapet med dess kultur-
historiskt viktiga karaktärsdrag. Dessutom ska området göras tillgängligt för besökare. 
Christer Persson understryker att torrängen som finns kring stenarna till och med gynnas 
av ett visst slitage. Det finns dock en gräns för hur många besökare som kan tillåtas, men 
den är inte passerad än. (Christer Persson, intervju, 2005-02-01) 

Kent Mårtensson ser ett värde i att platsen inte är särskilt exploaterad. ”Det ska inte 
kommersialiseras där uppe” säger han, däremot är det okej att det görs i Kåseberga. Han 
uppskattar också de guidade turer som har organiserats under sommaren 2004 och att 
floran och faunan uppmärksammas mer. Han säger också att stenarna har stor betydelse 
för byn (Kåseberga) men att det svårt att mäta deras ekonomiska potential. (Kent 
Mårtensson, intervju, 2004-08-27) 
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För kommunens del betyder det väldigt mycket – det är en pärla. (Kent Mårtensson, intervju, 
2004-08-27). 

Robert Danielsson håller med och säger att ”Platsen ska vara så pass ofördärvad som 
möjligt för att det ska kännas att det här är en stor upplevelse.” Han tycker att byggnader, 
för mycket arrangerade gångstigar och liknande kan förta upplevelsen av platsen. Vidare 
delar han upp Ales stenar i dess autentiska, pedagogiska, upplevelsemässiga, sociala och 
ekonomiska värden.  

Det autentiska värdet innebär att kunna visa en historisk miljö som är så äkta som möjligt. 
Pedagogiskt sett är värdena höga säger Robert Danielsson. Det finns mycket att berätta om 
stenarnas olika teorier som kittlar människors fantasi. Upplevelsemässigt har platsen ”allt” 
– utsikten, rasbranten, utsattheten som kan upplevas. Vad gäller sociala värden tror han att 
det handlar om att människor vill kunna återvända till en plats och uppleva den som 
likadan som den var sist. 

Det ekonomiska värdet ser Robert Danielsson som det minst viktiga värdet. Han påpekar 
att ”rent kulturhistoriskt ovärderlig”, men om man skulle köpa 59 stenblock i en grusgrop 
skulle de inte kosta speciellt mycket, men kulturhistoriskt sett är de ovärderliga. (Robert 
Danielsson, intervju, 2004-06-28) 

5.45.45.45.4    FörvaltningFörvaltningFörvaltningFörvaltning    

Ales stenar ägs och förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet samarbetar 
med Ystads kommun och länsstyrelsen i Skåne län när det gäller aktiviteterna kring Ale 
stenar och för sommaren 2004 finns det ett gemensamt program med nyheter som natur- 
och kulturguidningar (Riksantikvarieämbetet, 2004c). 

Samarbetet är nytt och Itta Johnsson, turistchef i Ystad, påpekar att eftersom Riks-
antikvarieämbetet är de som förvaltar fornminnet måste de också ta huvudansvaret. 
Kommunen har varken makt över fornminnet eller naturreservatet där det är beläget, 
däremot har de ett stort intresse av att området sköts väl eftersom det är ett populärt 
besöksmål. (Itta Johnsson, intervju, 2004-06-23) Robert Danielsson, fornminnesvårdare, 
håller med och säger att när det gäller stenarna har Riksantikvarieämbetet huvudansvaret, 
men när det kommer till naturreservatet så är länsstyrelsen ansvarig. Han påpekar också att 
Riksantikvarieämbetet lagt förhållandevis lite resurser på Ales stenar de senaste åren – i 
genomsnitt 10 000 kronor per år har satsats på att upprätthålla platsen. Det var därmed den 
plats som Riksantikvarieämbetet lade ner minst resurser på per besökare av dem platser 
som de förvaltade. Räknat på 600 000 besökare lades 1 krona och 70 öre per besökare 
jämfört med ungefär 140 kronor per besökare i Gamla Uppsalas historiska centrum. 
Anledningen är bland annat den konflikt som funnits mellan Riksantikvarieämbetet och en 
lokal forskare/guide som har en annan uppfattning om stenarnas uppkomst och betydelse 
än ämbetet. Riksantikvarieämbetet hade därför länge en icke-verksamhet. Till sist, berättar 
Robert Danielsson, insåg man att något faktiskt måste göras då så många besökte platsen. 
Riksantikvarieämbetet vill ju informera om dem kulturhistoriska värdena! (Robert Daniels-
son, intervju, 2004-06-28)  

Med bakgrund i detta var ett trepartssamarbete mellan kommunen, länsstyrelsen och Riks-
antikvarieämbetet därför naturligt. Itta Johnsson berättar att samarbetet tog fart efter att 
Riksantikvarieämbetet sett ett behov av att finansiera slitaget genom att hägna in området 
och ta ut inträde. (Itta Johnsson, intervju, 2004-06-23) Aktionen resulterade i en dom, 10 
000 kronor för brott mot miljöbalken samt 500 kronor i avgift till Brottsofferfonden 
(Granath, 2004), som grundades på det faktum att Riksantikvarieämbetet placerade en 
biljettkiosk på området, hägnade in skeppssättningen samt tog ut en entréavgift sommaren 
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2003 (Eriksson, 2003; Robert Danielsson, intervju, 2004-06-11). På grund av den negativa 
uppmärksamheten i media fanns det ett behov av att agera berättar Itta Johnsson. Därför 
träffades representanter från Ystad kommun, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen i 
Skåne och kom fram till att det låg i allas intresse att göra något bra inför sommaren 2004. 
De kom överens om att starta guidade turer där Riksantikvarieämbetet satte upp kriterier 
för kulturguiderna och länsstyrelsen för naturguiderna. Ystad kommun tog på sig arbets-
givaransvaret och anställde dessutom biljettförsäljare och parkeringsvakter. Länsstyrelsen 
och Riksantikvarieämbetet gick dessutom in med garanti för eventuella underskott. Målet 
för Ystad kommun var att platsen återigen skulle få ett positivt rykte. (Itta Johnsson, 
intervju, 2004-06-23) Robert Danielsson, som förvaltar fornminnet, jobbar med 30 olika 
miljöer som alla pockar på hans uppmärksamhet. Under år 2004 lade han bortåt 5-600 
timmar på Ales stenar jämfört med 40 timmar ett vanligt år. År 2005 kommer han, eller 
någon annan från Riksantikvarieämbetet, också att spendera oproportionerligt mycket tid 
på Ales stenar jämfört med andra miljöer. Detta eftersom samarbetsprojektet tar mycket 
tid. (Robert Danielsson, intervju, 2004-06-28) 

Nu håller samarbetet på och utvecklas och parterna hoppas på ett natur- och kulturum 
någonstans i Kåseberga. Natur- och kulturummet skulle vara gemensamt för flera natur-
reservat i området. Besökscentret skulle dessutom göra platsen mindre säsongsberoende 
samtidigt som det skulle stå för ett bildningssyfte. Itta Johnsson har dessutom en idé om 
sponsring för att underlätta underhåll av platsen. Hon ser dock inte några stora skyltar med 
företagsnamn eller logotyper framför sig, utan snarare att informationsmaterial och 
liknande kan tas fram i samverkan med företag. (Itta Johnsson, intervju, 2004-06-23) 

Kåseberga byalag bidrar till förvaltningen och attraktivitetsskapandet genom att sköta om 
byalagets område. Bengt-Göran Karlsson, byalagets ordförande, berättar att de exempelvis 
klipper gräs, sköter blomsterarrangemang som de fått av kommunen och håller rent och 
snyggt – turisterna kan skräpa ner en hel del. Däremot får de hjälp av kommunen att hålla 
rent själva trappan upp till Ales stenar som täcks av sand speciellt när det regnar. Över lag 
framhåller han byalagets positiva förhållande till Ystad kommun. Bengt-Göran Karlsson 
påpekar också att byalaget jobbar för att bevara byns tillgänglighet, men de vill inte att 
Kåseberga ska kommersialiseras till en marknadsplats, ”det räcker med Kivik”. Däremot är 
han positiv till den nya restaurang som håller på att etableras i byn. (Bengt-Göran Karlsson, 
intervju, 2004-08-11) Itta Johnsson berättar också att byalaget finns som en förlängd arm 
till kommunen i Kåseberga. De kan förankra verksamheten och det är byalaget som upp-
låtit sitt byahus så att biljettförsäljarna har tillgång till toalett, kök m.m. (Itta Johnsson, 
intervju, 2004-06-23) 

5.4.1 Marknadsföring 
Leif Ahl, ägare till Kåseberga Fisk, kan inte svara på vad Ales stenar betyder för hans 
verksamhet. I stället påpekar han att det är kombinationen av stenarna och rökeriet som 
lockar besökare. Det går inte att värdera vad som betyder vad säger han, bara att det 
tillsammans betyder en hel del. Trots detta samarbetar inte Kåseberga Fisk med några 
andra aktörer vad gäller marknadsföring. I stället gör man lite egna utskick till bland annat 
Ystad, Skurup, Sjöbo och andra samhällen inom 5-6 mils radie. Målgruppen är alla – men 
man måste vara bilburen för att nå Kåseberga. Det är också väldigt blandade grupper som 
besöker rökeriet – ”allt från unga damer som inte orkar eller kan göra mat till gamla som 
tänker att de ska ha det bra”. Leif Ahl påpekar också att ryktet om Kåseberga Fisk sprids 
från mun till mun. (Leif Ahl, intervju, 2004-08-16) 

Detta stämmer väl överens med kommunens syn på turistnäringen. Kent Mårtensson säger 
att kommunen försöker locka besökare och så får näringslivet ta del av det (Kent Mårtens-
son, intervju, 2004-08-27). Itta Johnsson, turistchef i Ystad kommun, resonerar på liknande 
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sätt och säger att kommunen ska ”kratta manegen” för turistföretagare. Anledningen hon 
för fram är att ”turismen i Ystad kommun omsätter ungefär 500 miljoner per år och syssel-
sätter ungefär 335 årsarbeten” (Itta Johnsson, intervju, 2004-06-23) Robert Danielsson 
resonerar på liknande sätt och säger att förutsättningarna för de lokala näringsidkarna ska 
vara så nära en fri marknad som möjligt. Riksantikvarieämbetet och dess samarbetspartners 
ska ge näringsidkarna ett sammanhang som gör att folk kommer till platsen. (Robert 
Danielsson, intervju, 2004-06-28)  

Som nämndes ovan bidrar även byalaget till attraktivitetsskapandet genom att hålla ordning 
i byn, däremot gör de ingen egen markandsföring för Kåseberga eller Ales stenar. Bengt-
Göran Karlsson, som är ordförande i byalaget, understryker att turismen är positiv för 
samhället och att det nästan är för lugnt under hösten och vintern. (Bengt-Göran Karlsson, 
intervju, 2004-08-11) 

Riksantikvarieämbetet har inte lagt ner en krona på annonser berättar Robert Danielsson, 
däremot har man haft direktkommunikation med massmedia. Dessutom har Riks-
antikvarieämbetet under år 2004 lagt ner 45 000 kronor på reklambroschyrer. Robert 
Danielsson påpekar dock att det är en miss att informationen riktar sig till historiskt 
intresserade – nästa gång ska man därför försöka nå även naturintresserade. (Robert 
Danielsson, intervju, 2004-06-28) Även Kent Mårtensson påpekar att det finns en potential 
att marknadsföra naturvärdena kring Ales stenar mer (intervju, 2004-08-27). 

5.55.55.55.5    EnkätundersökningEnkätundersökningEnkätundersökningEnkätundersökning    

I det här avsnittet redovisas resultatet av enkätundersökningen som gjordes vid Ales stenar 
och turistbyrån i Ystad. Totalt besvarade 263 respondenter enkäten. 152 av dessa, det vill 
säga lite mer än hälften, besvarade enkäten vid turistbyrån i Ystad. De andra 111 besvarade 
enkäten i anslutning till en guidad tur till Ales stenar. De flesta enkäterna samlades in under 
juli månad. Av tabell 25 framgår när enkäterna besvarades mer i detalj.  

 

Tabell 25. Var och när besvarades enkäterna? 

    Månaden då respondenten 
besvarade enkäten  

Totalt 

    Juli Augusti September   
Turistbyrån i Ystad 
Antal 
Procent 

 
135 
51,3 % 

 
12 
4,6 % 

 
5 
1,9 % 

 
152 
57,8 % 

Var besvarades enkäten? 
  

Ales stenar 
Antal 
Procent 

 
71 
27,0 % 

 
28 
10,6 % 

 
12 
4,6 % 

 
111 
42,2 % 

Totalt 
  

 206 
78,3 % 

40 
15,2 % 

17 
6,5 % 

263 
100 % 

 

Av respondenterna som besvarade enkäten vid turistbyrån i Ystad hade hälften (50 %) 
redan besökt Ales stenar någon gång förut. Respondenterna vid turistbyrån tillfrågades också 
huruvida de besökt Ales stenar vid den här vistelsen i Ystad, eller om de planerar att göra 
det. Nästan hälften (46,7%) av respondenterna vid turistbyrån har antingen redan besökt 
Ales stenar vid vistelsen i Ystad då enkätundersökningen genomfördes eller planerade att 
göra det. Ungefär en fjärdedel (25,9 %) varken hade eller skulle besöka Ales stenar vid 
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vistelsen i Ystad. Resten hade inte bestämt sig. Se tabell 26 nedan för detaljerad 
information. 

Vad gäller respondenterna som deltog i enkätundersökningen i anslutning till Ales stenar så 
har de givetvis besökt stenarna! 

 

Tabell 26. Anger huruvida respondenterna vid turistbyrån hade besökt Ales stenar vid vistelsen då 
enkätundersökningen genomfördes. 

Frekvens Procent Procent av 
svarande

Ja, jag har redan besökt Ales stenar 20 7,6 14,8
Jag planerar att besöka Ales stenar 43 16,3 31,9

Nej, jag varken har eller ska besöka Ales stenar 35 13,3 25,9
Jag vet inte om jag ska besöka Ales stenar 37 14,1 27,4

Totalt 135 51,3 100,0
Boende i Ystad 4 1,5

Respondenter som svarade vid Ales stenar 111 42,2
Besvarade ej frågan 13 4,9

Totalt 263 99,9
 

Då inget annat sägs baseras analyserna i det här avsnittet på samtliga svar, det vill säga på 
enkäterna från såväl Ales stenar som turistbyrån i Ystad. När större skillnader förekommer 
redovisas dessa. 

5.5.1 Kön och ålder 
Ungefär 60 procent av respondenterna var kvinnor och ungefär 40 procent män. Detta 
stämmer väl överens med mönstret att kvinnor generellt sett konsumerar mer kultur än 
män (se avsnitt 3.1.2). 

När det gäller respondenternas ålder så kan det konstateras att den var mycket spridd. Den 
yngsta respondenten var 9 år och den äldsta 80 år. Medelåldern var ungefär 43 år. De flesta 
respondenterna tillhör vad som skulle kunna kallas för ”vuxna” och var mellan 25 och 64 
år. Både barn, ungdomar och pensionärer finns också representerade, men i en mindre 
utsträckning. I diagram 5 redovisas respondenternas åldersstruktur. 
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Ålder, klassindelad
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Diagram 5. Åldersstruktur för respondenterna vid Ales stenar och turistbyrån i Ystad. 

5.5.2 Hemvist 
Majoriteten, 183 personer (72%), av respondenterna var födda i Sverige. 30 personer (11,8 
%) var födda i Tyskland. Tabell 27 nedan visar respondenternas födelseland i detalj. 
Födelselandet säger inte med säkerhet var respondenterna var bosatta, men ger en 
fingervisning om respondenternas hemvist. Enligt Itta Jonsson, turistchef i Ystad kommun, 
är engelska, tyska, franska och polska de stora utländska turistspråken i Ystad. Störst är den 
tyska gruppen – 2002 var 26% av dem utländska turisterna tyskspråkiga och 2003 hade 
denna grupp ökat till 47% enligt undersökning på Ystad turistbyrå (Itta Johnsson, intervju, 
2004-06-23). 
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Tabell 27. Respondenternas födelseland 

Födelseland Antal Procent Procent av svarande
Sverige 183 69,6 72,0

Tyskland 30 11,4 11,8
Finland 8 3,0 3,1

Danmark 6 2,3 2,4
Schweiz 6 2,3 2,4

Österrike 5 1,9 2,0
Norge 4 1,5 1,6

England 3 1,1 1,2
Holland 3 1,1 1,2
Tjeckien 2 0,8 0,8

Argentina 1 0,4 0,4
Belgien 1 0,4 0,4

Nya Zeeland 1 0,4 0,4
Polen 1 0,4 0,4

Totalt 254 96,6 100,0
Svarade inte på frågan 9 3,4

Totalt 263 100,0
 

I tabell 28 redovisas de i Sverige boende respondenternas hemlän, med utgångspunkt i deras 
angivna hemkommuner. Den största andelen besökare, knappt en tredjedel, var bosatta i 
Skåne. Ales stenar attraherar alltså en hel del besökare från den egna regionen.  

En annan stor grupp är Stockholmare. 29 personer, det vill säga ungefär lika många som 
svarade att de är födda i Tyskland, fyllde i att de bodde i Stockholms län. Tabell 28 
redovisar även var respondenterna besvarade enkäten. En hypotes skulle kunna vara att 
skåningar inte uppsöker turistbyrån i lika stor utsträckning som andra. Men det visade sig 
att svar från skåningar fördelades ganska jämt mellan dem två platserna där enkäter delades 
ut. 40 procent svarade på enkäten vid turistbyrån och 60 procent vid Ales stenar. 
Stockholmare å andra sidan fångades först och främst in vid turistbyrån i Ystad – här 
svarade drygt 85 procent av respondenterna från Stockholm på enkäten. Även de utländska 
respondenterna fångades först och främst in vid turistbyrån – här svarade 81 procent av 
personer ej boende i Sverige. 
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Tabell 28. Respondenternas hemvist och var de besvarade enkäten 

Respondentens hemlän                                               Var besvarades enkäten? Total
  Turistbyrån Ales stenar
Skåne Antal 30 45 75
  Procent 20,5% 41,3% 29,4%
  Fördelning inom grupp 40,0% 60,0%100,0%

Antal 5 12 17
Procent 3,4 11,0 6,7

Angränsande län: 
Kronoberg, Blekinge och 
Halland Fördelning inom grupp 29,4 70,6 100

Antal 16 15 31
Procent 11,0 13,8 12,2

Relativt närliggande län: 
Östergötland, Jönköping, 
Kalmar och Västra Götaland Fördelning inom grupp 51,6 48,4 100
Stockholm Antal 29 5 34
 Procent 19,9% 4,6% 13,3%
 Fördelning inom grupp 85,3% 14,7%100,0%
Övriga Sverige Antal 15 20 35
 Procent 10,3 18,3 13,7
 Fördelning inom grupp 42,9 57,1 100
Ej boende i Sverige  Antal 51 12 63
 Procent 34,9% 11,0% 24,7%
 Fördelning inom grupp 81,0% 19,0%100,0%
Totalt Antal 146 109 255
 Procent 100,0% 100,0%100,0%
 Fördelning inom grupp 57,3% 42,7%100,0%

5.5.3 Utbildningsnivå 
Respondenterna har en hög utbildningsnivå, se diagram 6 nedan. 41 procent angav att de 
hade en universitets- eller högskoleutbildning som var minst tre år. För hela riket var 
motsvarande siffra 14 procent2 (SCB, 2004a). Det var ingen skillnad på respondenternas 
utbildningsnivå vid dem två olika undersökningsplatserna. Av respondenterna vid Ales 
stenar hade 45 procent minst tre års universitets- eller högskoleutbildning och vid 
turistbyrån var motsvarande siffra 42 procent. Om respondenter som valde att inte svara på 
frågan räknas bort hade totalt sett 44 procent minst tre års universitets- eller högskole-
utbildning. 

Mer än hälften av respondenterna hade någon form av universitets- eller högskole-
utbildning. Liksom ovan beskrivna könsfördelning (avsnitt 5.5.1) stämmer detta väl överens 
med den gängse bilden av en kulturkonsument. Skillnaden i kulturvanor är stor och den 
grupp som deltar mest aktivt i det svenska kulturlivet generellt sett, är unga, välutbildade 
kvinnor (se avsnitt 3.1.2).  

                                                 
2 För åldrarna 16-74 år den första januari 2004. 
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Diagram 6. Respondenternas utbildningsnivå. 

5.5.4 Visitens längd 
I föreliggande rapport står attraktivitetsbegreppet i fokus. Det är därmed ytterst relevant att 
fråga sig hur lång tid respondenterna tillbringade i Ystad, kommunen där Ales stenar är 
belägna. En hypotes är att ju attraktivare en plats är, ju längre vill en besökare stanna. En 
annan är att ju attraktivare en plats är desto oftare vill besökare återvända. Av de tillresta 
besökarna som svarade på enkäten valde knappt hälften (43 %) att stanna mer än en dag i 
Ystad kommun. Drygt hälften (57 %) gjorde bara ett endagsbesök. Resultatet presenteras i 
diagram 7 nedan. 
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Diagram 7. Anger huruvida de svarande respondenterna övernattade i Ystad kommun eller ej. 

Av de 226 personerna som svarade på hur länge de planerade att stanna i Ystad kommun, 
valde över 7 procent att stanna i mer än två veckor. Ungefär en tredjedel stannade minst tre 
dagar i Ystad kommun. Även om den största delen av respondenterna var endagsbesökare 
väljer alltså en hel del att stanna ett längre tag i kommunen. Tabell 29 nedan visar hur länge 
respondenterna planerade att stanna i Ystad kommun. Vad som är viktigt att ha i åtanke är 
att mer än två tredjedelar av respondenterna (70,6 %) har sin hemvist utanför Skåne län (se 
tabell 28 ovan). Det är troligt att de flesta av dessa inte gjorde ett endagsbesök till den 
kontext Ystad och Ales stenar kan sägas vara en del av. Kanske övernattade de i en 
närliggande kommun men såg Ystad kommun och Ales stenar som lämpliga utflyktsmål. 
Attraktiviteten kan därför sägas bestå i mer än platsen själv. Den kommer ur en vidare 
kontext. 

 

Tabell 29.  Antal dagar respondenterna tillbringade i Ystad kommun. 

Antal dagar i Ystad Frekvens Procent Procent av svarande 
1 129 49,0 57,1 
2 25 9,5 11,1 
3-7 39 14,8 17,3 
8-14  17 6,5 7,5 
15-21 6 2,3 2,7 
22-92 10 3,8 4,4 
Totalt 226 85,9 100,0 
Boende i Ystad 16 6,1  
Svarade ej på frågan 21 8,0  
Totalt  263 100,0  
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5.5.5 Boendesätt 
I avsnittet ovan presenterades hur länge respondenterna stannade i Ystad kommun. I det 
här avsnittet presenteras hur respondenterna bodde under sin vistelse i Ystad kommun. I 
diagram 7 ovan visades att ungefär hälften av alla 263 respondenter enbart besökte Ystad 
kommun över dagen, de övernattade alltså ej. Enkätens fråga 8 löd ”Hur bor du under din 
vistelse i Ystad?”. Respondenterna fick markera ett av alternativen: 

- Stannar ej över natten 

- Hos släkt/vänner 

- På hotell 

- På campingplats 

- På vandrarhem 

- Jag/vi har sommarboende i Skåne 

- På bed and breakfast (”rum och frukost”) 

- Annat:…………………………………… 

Förvånansvärt nog markerade bara 12 personer (4,6 %) att de ej stannade över natten. 
Detta trots att mer än hälften (57 %) tidigare fyllt i att de inte övernattade i Ystad. En 
hypotes är att många av dem som bara stannade en dag i Ystad ändå fyllde i boendesätt. 
Anledningen är att Ystad är en del i en större kontext. Respondenter kan därmed ha 
markerat det boendesätt på vilket de faktiskt bor under sitt besök i Ystads omgivning.  

Det är intressant att notera att hälften av respondenterna markerade att de bodde hos släkt 
eller vänner. Måhända övernattade de inte i Ystad kommun, men de befann sig i kontexten 
och valde därför att göra ett besök till Ystad stadskärna eller till Ales stenar. Tabell 30 
nedan visar hur svaren om boendeform fördelades. 

 

Tabell 30. Sättet på vilket respondenten bodde under sin vistelse i Ystad. 

Boendeform Frekvens Procent Procent av svarande 
Hos släkt/vänner 117 44,5 50,2 
På campingplats 26 9,9 11,2 
På hotell 17 6,5 7,3 
Stannar ej över natten 12 4,6 5,2 
På bed and breakfast 11 4,2 4,7 
Jag/vi har sommarboende i Ystadtrakten 10 3,8 4,3 
På vandrarhem 9 3,4 3,9 
Annat* 32* 12,2 13,7 
Totalt 233 88,6 100,0 
Boende i Ystad 16 6,1  
Svarade ej på frågan 14 5,3  
Totalt 263 100,0  
* Av dessa har 21, det vill säga 8,0 procent eller 9,0 procent av svarande, svarat att de hyr 
en stuga, lägenhet eller liknande. För en komplett lista över svaren, se appendix 8. 

I tabell 31 nedan visas en korstabell där boendesätt och vistelsens längd framgår. Här syns 
det att majoriteten av dem som svarade att de endast stannade en dag i Ystad, men ändå 
markerade boendesätt, bodde hos släkt/vänner. Troligtvis har frågan om boendeform blivit 
missförstådd. Respondenter som ej stannade i Ystad kommun över natten skulle markera 
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detta. Många verkar i stället ha fyllt i det sätt på vilket de bor under sin vistelse i Ystads 
kontext. Ystad är en del av ett större sammanhang och blir därmed målet för utflykter. Det 
finns därmed en potential att locka besökare att stanna längre och konsumera boende eller 
delta i arrangemang som generar inkomster och arbetstillfällen för kommunen. Exempel på 
detta är de guidade turer som utgick till Ales stenar under sommaren 2004. De uppföljande 
intervjuerna tydde på att dessa var uppskattade, ett exempel är en bsökare som uttryckte sig 
enligt följande: 

Det var väldigt duktiga guider, konstigt att det inte tas mer betalt. Det var ju så professionellt. 
De lade ner mycket tid och entusiasm. (Uppföljande intervju med besökare, 2004-12-09) 

 

Tabell 31. Boendesätt och vistelsens längd 

    Visitens längd i dagar   
    1 2 3-7 8-14 15-21 22-92 

Totalt 
  

Boende Hos släkt/vänner 110 1 1       112 
 Campingplats 5 7 11       23 
 (frekvens) Hotell 1 2 7 4 1 1 16 
  Sommarboende i Ystadtrakten 1     1   7 9 
  Bed and breakfast 3 2 3 1     9 
 Vandrarhem 1 3 3       7 
 Stannar ej över natten   4 8       12 
  Annat 1 5 5 11 5 2 29 
Totalt   122 24 38 17 6 10 217 
 

5.5.6 Återbesök? 
Hälften av respondenterna hade besökt Ales stenar någon gång tidigare än tidpunkten för 
besvarandet av enkäten. Det stämmer väl överens med det faktum att ungefär 80 procent 
av Ystads mer än en miljon årliga besökare är återvändande turister (Itta Johnsson, intervju 
2004-06-23). 

Det är en gammal tradition. Jag kommer från Ystad och när jag hälsar på besöker jag alltid Ales 
stenar. (Uppföljande intervju med besökare, 2004-11-25) 

Bengt-Göran Karlsson som är ordförande för Kåseberga byalag säger att folk som bor i 
Kåseberga också går upp till stenarna, han själv gör det till exempel varje midsommar då 
Ystads manskör sjunger. Men ”de gamla Kåsebergaborna är aldrig uppe vid Hen” som de 
kallar Ales stenar (Bengt-Göran Karlsson, intervju, 2004-08-11). Från dem uppföljande 
intervjuerna kom också åsikter om att återbesök inte är av nödvändighet: 

Man måste ha sett Ales stenar. Det är såpass känt. Men inte behöver man fara dit vart år. 
(Uppföljande intervju med besökare, 2004-11-30) 

På frågan om han skulle vilja besöka Ales stenar igen svarade en besökare: 

Nja, inte sådär, det var inget speciellt sådär. Eller ja, Österlen skulle jag gärna åka tillbaka till. 
Men Ales stenar, har man sett det en gång så har man. Om det inte kommer fram något nytt, 
någon ny teori, då kanske. (Uppföljande intervju med besökare, 2004-12-09) 

För en plats som satsar på turism är det viktigt att locka återbesökare. Det gäller att skapa 
en attraktionskraft som lockar till mer än ett besök. På så sätt kan samma besökare 
attraheras gång på gång utan att de behöver ges så mycket information – mycket känner de 
redan till själva. Ystad är en plats som delvis lyckats med detta. Knappt en fjärdedel (24,0 
%) av besökarna hade gjort mer än två besök under året som gick. Största andelen (62,0 %) 
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av besökarna hade inte gjort något alls. Det är tydligt att de sistnämnda inte räknade med 
besöket då enkäten besvarades, men för övriga är det svårt att veta om de räknade med 
detta besök eller ej. Se tabell 32 nedan för mer detaljerad information. 

 

Tabell 32. Antalet gånger som respondenterna besökt Ystad det senaste året. 

Antal besök Frekvens Procent Procent av svarande 
0 150 57,0 62,0 
1 34 12,9 14,0 
2 27 10,3 11,2 
3 5 1,9 2,1 
4 5 1,9 2,1 
5 5 1,9 2,1 
>5 16 6,1 6,6 
Totalt 242 92,0 100,1 
Boende i Ystad 16 6,1  
Svarade ej på frågan 5 1,9  
Totalt 263 100,0  
 

På samma sätt frågades respondenterna om hur många gånger de besökt Ales stenar det 
senaste året. Återigen räknade många respondenter inte med besöket då de deltog i 
enkätundersökningen. Den största delen av respondenterna (79,1 %) säger sig därför inte 
ha besökt Ales stenar någon gång det senaste året. Intressant nog har ungefär en tiondel av 
respondenterna (10,6 %) besökt Ales stenar med än en gång under året som gick. Se tabell 
33 nedan för detaljerad information.  

 

Tabell 33. Antalet gånger som respondenterna besökt Ales stenar under det senaste året. 

Antal besök  Frekvens Procent Procent av svarande 
0 201 76,4 79,1 
1 26 9,9 10,2 
2 11 4,2 4,3 
3 4 1,5 1,6 
>3 12 4,6 4,7 
Totalt 254 96,6 99,9 
Svarade ej på frågan 9 3,4  
Totalt  263 100,0  
 

5.5.7 Skäl till besöket och sällskap 
Med utgångspunkt i avsnittet 5.5.5 ovan, som visade att ungefär 45 procent av 
respondenterna bodde hos släkt/vänner under sin vistelse i Ystad, skulle en trolig hypotes 
vara att skälet till besöket var att besöka släktingar eller vänner. På frågan ”Vilket är ditt 
huvudsakliga skäl till det här besöket i Ystad?” svarade dock endast drygt en av tio av 
respondenterna ”Jag besöker familj/vänner här”. Mer än hälften (58,8 %) svarade istället 
”Jag är här på semester utan att hälsa på familj/vänner”. Det skulle kunna vara så att många 
lånar hus/lägenhet eller sommarstuga av släktingar när dessa inte använder boendet själva. 
Ungefär en sjättedel av respondenterna angav att det huvudsakliga skälet till besöket var att 
de passerade Ystad på väg någon annan stans. Av dessa var knappt 27 procent på väg mot 

10,6 % av svarande 

24,0 % av svarande 
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Ales stenar (som ju ligger i Ystad kommun) eller Österlen. En lika stor grupp var på väg till 
övriga Skåne. Detta visar återigen på att Ystad och Ales stenar är en del av en vidare 
kontext. Tabell 34 nedan visar respondenternas skäl till besöket i Ystad. Tabell 35 redovisar 
de platser som respondenter som angav att de passerade Ystad var på väg till. 

 

Tabell 34. Respondentens skäl till besöket 

  Frekvens Procent Procent av svarande 
Semester utan att hälsa på familj/vänner 143 54,4 58,8 
Passerar Ystad på väg till… 39 14,8 16,0 
Annat* 29 11,0 11,9 
Besöker familj/vänner här 24 9,1 9,9 
Funderar på att köpa hus här 5 1,9 2,1 
Jobbar här 3 1,1 1,2 
Totalt 243 92,4 100,0 
Boende i Ystad 16 6,1  
Svarade ej på frågan 4 1,5  
Totalt 263 100,0  
* Andra skäl respondenterna angav till sitt besök i Ystad redovisas i appendix 9. 

 

Tabell 35. Områden respondenter som angivit att de passerade Ystad var på väg till 

På väg till…* Frekvens Procent Procent av svarande 
Kåseberga/Ales stenar 4 10,3 13,3 
Österlen 4 10,3 13,3 
Övriga Skåne 8 20,5 26,7 
Danmark 5 12,8 16,7 
Övrigt 9 23,1 30,0 
Totalt 30 76,9 100,0 
Angav ej vart de var på väg 9 23,1  
Totalt 39 100,0  
* För en detaljerade lista över platser respondenterna var på väg till, se appendix 10. 

 

I enkäten frågades också vilket sällskap respondenten var i Ystad med. Svaren fördelades 
enligt tabell 36 nedan. Över 70 procent hade sin partner eller familj som sällskap. Drygt 20 
procent hade vänner som sällskap – men hälften av dessa hade även sin familj eller partner 
som sällskap. Ystad verkar med andra ord vara en kommun som attraherar familjer.  
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Tabell 36. Respondentens sällskap under vistelsen i Ystad 

Sällskap  Frekvens Procent Procent av svarande 
Enbart med familj (inkl. barn) 91 34,6 37,3 
Enbart med partner 83 31,6 34,0 
Enbart med vänner 24 9,1 9,8 
Med familj (inkl. barn) och vänner 15 5,7 6,1 
Med partner och vänner 14 5,3 5,7 
Respondenten besökte Ystad själv 17 6,5 7,0 
Totalt 244 92,8 100,0 
Boende i Ystad 16 6,1  
Svarade ej på frågan 3 1,1  
Totalt 263 100,0  
 

5.5.8 Transportmedel 
Ystad är ett ställe som besökare tar sig till med bil. Mer än två tredjedelar av dem svarande 
åkte enbart bil till Ystad. Knappt en av tio åkte tåg till Ystad. Något färre angav ”annat”. 
Av dessa åkte de flesta motorcykel. Se tabell 37 nedan för detaljerad information. 

 

Tabell 37. Anger hur respondenten tog sig till Ystad. 

Transportmedel Frekvens Procent Procent av svarande 
Bil 161 61,2 67,1 
Tåg 22 8,4 9,2 
Annat* 18 6,8 7,5 
Buss och tåg 6 2,3 2,5 
Bil och flyg 5 1,9 2,1 
Färja och annat* 5 1,9 2,1 
Flyg 4 1,5 1,7 
Buss 3 1,1 1,3 
Bil och buss 1 ,4 ,4 
Bil och tåg 1 ,4 ,4 
Buss och flyg 1 ,4 ,4 
Buss och färja 1 ,4 ,4 
Tåg och färja 1 ,4 ,4 
Tåg och annat* 1 ,4 ,4 
Totalt 240 91,3 100,0 
Boende i Ystad 16 6,1  
Svarade ej (korrekt) på frågan  7 2,7  
Totalt  263 100,0  
* De andra transportmedel som respondenterna angav finns listade i appendix 11. 

5.5.9 Informationsspridning 
En viktig del av attraktivitetsskapandet är informationsspridning, eller platsmarknadsföring. 
Itta Johnsson, turistchef i Ystad kommun, säger att kommunen marknadsför Ales stenar på 
alla sätt och vis. Till exempel finns bilder av Ales stenar på kartor och i broschyrer (Itta 
Johnsson, intervju, 2004-06-23). 

71,3 % 

21,6 %  
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Av respondenterna hade mer än hälften (57 %) fått information om Ales stenar inför, eller i 
samband, med sitt besök i Ystad. Kommunen och andra aktörer har alltså lyckats informera 
en stor grupp om Ales stenar. En nästan lika stor grupp (43 %) av respondenterna hade 
dock inte fått något information om Ales stenar inför, eller i samband med, sitt besök i 
Ystad. Se diagram 8 nedan. 

Bengt-Göran Karlsson som är ordförande för Kåseberga byalag berättar att turisterna 
börjar komma vid påsk då det är konstrunda på Österlen. Därefter tar turismen fart och det 
kommer fler och fler – flest är det under sommarmånaderna. Sedan avtar det successivt när 
skolorna börjar och i slutet av september kommer nästan inga alls. (Bengt-Göran Karlsson, 
intervju, 2004-08-11) Det finns alltså en potential att locka besökare vid andra tidpunkter 
på året än sommaren. 
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Diagram 8. Har respondenten fått information om Ales stenar inför, eller i samband med, sitt besök i 

Ystad? 

 

En hypotes skulle kunna vara att en större andel av respondenterna som deltog i enkät-
undersökningen i anslutning till Ales stenar än de som deltog i anslutning till turistbyrån 
hade fått information om Ales stenar. Detta eftersom de redan befann sig vid stenarna. Å 
andra sidan skulle det också kunna vara så att respondenterna vid turistbyrån fått 
information i större utsträckning än de vid Ales stenar eftersom de befann sig vid turist-
byrån.  

Av respondenterna som deltog i enkätundersökningen i anslutning till Ales stenar hade 
knappt tre fjärdedelar (75,5 %) fått information om Ales stenar. Vid turistbyrån var 
motsvarande siffra knappt hälften (44,1 %). Se tabell 38 nedan. 
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Tabell 38. Informationsspridning/var besvarades enkäten? 

Var besvarades enkäten?  Totalt
Turistbyrån Ales stenar

Information om Ales stenar? Ja 63 (44,1 %) 74 (75,5 %) 137 (56,8 %)
Nej 80 (55,9 %) 24 (24,5 %) 104 (43,2 %)

Totalt 143 (100,0 %) 98 (100,0 %) 241 (100 %)
 

Hur fick då respondenterna sin information om Ales stenar? I enkätundersökningen fick de 
respondenter som ej var boende i Ystad och hade markerat att de fått information om Ales 
stenar välja mellan en mängd svarsalternativ, nämligen: 

 

- Turistbyrån i Ystad 

- Resebyrå/researrangör 

- Internet 

- Tidningsartikel 

- TV-program 

- Radioprogram 

- Informationsbroschyr 

- Har besökt stenarna tidigare 

- Genom familj/vänner 

- Skolan 

- Vet inte/kommer inte ihåg 

- Annat:……………………… 

 

Respondenterna fick markera flera svarsalternativ och resultatet redovisas i tabell 39 nedan. 
Här synliggörs det faktum att en tredjedel (33,6 %) av respondenterna fått information om 
Ales stenar genom ett tidigare besök. Nästan lika många hade fått höra om Ales stenar av 
familj eller vänner (27,1 %). Först på tredje plats över informationssätt hittas informations-
broschyr. Se tabell 39 nedan för detaljerad information. 

 

Tabell 39. Hur fick respondenterna information om Ales stenar? 

Informationssätt Frekvens Procent av svarande 
Har besökt stenarna tidigare 47 33,6 
Genom familj/vänner 38 27,1 
Informationsbroschyr 35 25,0 
Annat* 20 14,3 
Turistbyrån i Ystad 15 10,7 
Internet 15 10,7 
Tidningsartikel 9 6,4 
TV-program 7 5,0 
Resebyrå/arrangör 3 1,1 
Radioprogram 1 0,7 
Skolan 1 0,7 
* En lista över andra informationssätt finns i appendix 12. Vanligast var någon form av 
guidebok (frekvens 11). 
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5.5.10 Orsak till besöket av Ales stenar 
När det kommer till forskningsfrågorna om hur attraktivitet skapas och vad attraktionen 
och attraktionskraften består av är det viktigt att undersöka orsaken till respondenternas 
besök av Ales stenar. I enkätundersökningen fick respondenterna fördela 100 poäng mellan 
orsakerna till sitt senaste besök av Ales stenar. Orsaker som kunde väljas var följande: 

 

- Vacker natur 

- Jag vill lära mig mer om historien 

- Ales stenar är ett ”måste” när 
man är i trakten 

- Att ha picknick 

- Att äta/köpa fisk på rökeriet 

- Det är ett bra sätt att umgås med 
familj/vänner 

- Av en tillfällighet (oplanerat) 

- Annat:………………………

 

Respondenterna fick fördela 100 poäng mellan de orsaker som bidrog till besöket – varken 
mer eller mindre. 90 personer (34,2 %) skulle inte svara på frågan då de antingen var 
boende i Ystad eller inte hade besökt stenarna ännu vid tidpunkten för enkätunder-
sökningen. Det är alltså tillresta besökare som står i fokus för frågan. Av resterande 173 
personer besvarade 154 personer frågan korrekt. 

Till en plats med sådan rik historia som Ales stenar, där ett historiskt och svårtytt 
monument fortfarande tronar, kan det förväntas komma många historieintresserade 
besökare. På grund av platsens naturvärde kan det också förväntas komma många 
naturintresserade besökare. 

Mycket riktigt gav respondenterna orsaken ”vacker natur” ett relativt högt medelvärde, 
nämligen 26,2. På andra plats hamnade orsaken att ”Ales stenar är ett måste” och på tredje 
plats orsaken att ”lära mer om historien”. Alla dessa fick ganska lika medelvärden, men det 
är intressant att notera att orsaken ”lära mer om historien” fick lägre medelvärde bland 
respondenterna vid turistbyrån än vid Ales stenar. Detta tyder på att hypotesen om att 
respondenter som deltar i en guidad tur, som nämndes i avsnitt 1.2.1, är särskilt 
intresserade av lära sig mer om historien stämmer. Tabell 40 nedan visar fördelningen av 
poäng mer i detalj. 

 

Tabell 40. Medelvärde av orsakerna till respondenternas besök av Ales stenar. 

Medelvärde, respondenter vid… totalt turistbyrån Ales stenar 
Vacker natur 26,2 28,2 26,1 
Ett ”måste” 24,4 25,6 23,7 
Lära mer om historien 21,0 15,1 25,0 
Umgås 7,6 9,0 6,6 
Annat 7,1 7,5 6,9 
Äta/köpa fisk 6,0 7,7 4,8 
Tillfällighet 4,6 5,0 4,4 
Picknick 2,8 3,9 2,0 
 

Än tydligare blir resonemanget ovan när vi, i stället för att studera medelvärden, studerar 
medianvärden. När tabell 40 och 41 jämförs framgår att rangordningen av orsakerna 
”vacker natur”, att ”det är ett måste att besöka Ales stenar” samt ”lära mer om historien” 
är densamma oavsett om de rankas efter medianvärden eller medelvärden. Det är dock 
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intressant att notera hur lågt medianvärdet för ”lära mer om historien” är vid turistbyrån, 
nämligen 5 på en skala från 0 till 100. Vid Ales stenar är medianvärdet högre, nämligen 20. 
Detta belägger återigen att hypotesen att de som går en guidad tur (och därmed besvarade 
enkäten vid Ales stenar) har ett särskilt stort intresse för historia. I en uppföljande studie 
skulle det därmed vara intressant att genomföra enkätundersökningar vid fler olika ställen, 
exempelvis vid det populära rökeriet i Kåsebergas hamn och vid Kåsebergas caféer och 
restauranger. Se tabell 41 nedan för en detaljerad redovisning av medianvärden av 
orsakerna till respondenternas besök av Ales stenar. 

 

Tabell 41. Medianvärde av orsakerna till respondenternas besök av Ales stenar. 

Medianvärde, respondenter vid… totalt turistbyrån Ales stenar 
Vacker natur 20 22,5 22,5 
Ett ”måste” 20 15 24,3 
Lära mer om historien 15 5 20 
Picknick 0 0 0 
Äta/köpa fisk 0 0 0 
Umgås 0 0 0 
Tillfällighet 0 0 0 
Annat 0 0 0 
 

Av alla respondenter, det vill säga både dem som svarade i anslutning till Ales stenar och de 
som svarade vid turistbyrån i Ystad fördelade sig poängen som gavs till orsaken ”lära mer 
om historien” enligt tabell 42 nedan. Det kan noteras att hela 61 personer (39,6 %) gav 
orsaken 0 poäng. 80 personer (51,9 %) gav 1-50 poäng och 13 personer (8,4 %) gav 
orsaken mer än 50 poäng. 

Trots det relativt sett höga medelvärdet ansåg ungefär två femtedelar (39,6 %) av 
respondenterna att orsaken ”lära mer om historien” inte bidrog alls till deras besök av Ales 
stenar. Detta förklarar det låga medianvärdet i tabell 41 ovan. 
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Tabell 42. Svarsfrekvens inom orsaken ”lära mer om historien”. 

Antal poäng Frekvens Procent Procent av 
svarande 

0 61 23,2 39,6 
1-10 15 5,7 9,7 
11-20 19 7,2 12,3 
21-30 22 8,4 14,3 
31-40 9 3,4 5,8 
41-50 15 5,7 9,7 
51-60 3   
61-70 2   
71-80 3   
81-90 2   
91-100 3   
Totalt 154 58,6 100,0 
Boende i Ystad/respondenter 
som ej besökt Ales stenar 
ännu 

90 34,2  

Svarade ej 19 7,2  
Totalt 263 100,0  
 

För orsaken ”vacker natur” fördelades poängen i stället enligt tabell 43 nedan. Den här 
orsaken gavs inte 0 poäng av lika många respondenter, nämligen bara 32 personer (20,8 %) 
till skillnad från 61 (39,6 %) i tabell 42 ovan där orsaken ”lära mer om historien” 
redovisades. 112 personer (72,7 %) gav 1-50 poäng och 10 personer (6,5 %) gav orsaken 
mer än 50 poäng. 

 

Tabell 43. Svarsfrekvens inom orsaken ”vacker natur”. 

Antal poäng Frekvens Procent Procent av 
svarande 

0 32 12,2 20,8 
1-10 22 8,4 14,3 
11-20 24 9,1 15,6 
21-30 26 9,9 16,9 
31-40 13 4,9 8,4 
41-50 27 10,3 17,5 
51-60 2   
61-70 1   
71-80 4   
81-90 0   
91-100 3   
Totalt 154 58,6 100,0 
Boende i Ystad/respondenter 
som ej besökt Ales stenar 
ännu 

90 34,2  

Svarade ej 19 7,2  
Totalt 263 100,0  
 

Frekvens: 13 
Procent: 4,9 
Procent av svarande: 8,4 

Frekvens: 80 
Procent: 30,4 
Procent av svarande: 51,9 

Frekvens: 10 
Procent: 3,8 
Procent av svarande: 6,5 

Frekvens: 112 
Procent: 42,6 
Procent av svarande: 72,7 
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För orsaken ”Ales stenar är ett måste” fördelades poängen enligt tabell 44 nedan. 52 
personer (33,8 %) gav orsaken 0 poäng. 87 personer (56,5 %) gav 1-50 poäng och 15 
personer (9,7 %) gav orsaken mer än 50 poäng. 

 

Tabell 44. Svarsfrekvens inom orsaken ”Ales stenar är ett måste”. 

Antal poäng Frekvens Procent Procent av 
svarande 

0 52 19,8 33,8 
1-10 17 6,5 11,0 
11-20 16 6,1 10,4 
21-30 28 10,6 18,2 
31-40 5   
41-50 21 8,0 13,6 
51-60 2   
61-70 3   
71-80 3   
81-90 0   
91-100 7   
Totalt 154 58,6 100,0 
Boende i Ystad/respondenter 
som ej besökt Ales stenar 
ännu 

90 34,2  

Svarade ej 19 7,2  
Totalt 263 100,0  
 

Frekvens: 87 
Procent: 33,1 
Procent av svarande: 56,5 

Frekvens: 15 
Procent: 5,7 
Procent av svarande: 9,7 
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6666    AnalysAnalysAnalysAnalys    

I denna rapport har två olika typer av kulturattraktioiner presenterats genom fallstudier av 
Västergötlands museum i Skara och Ales stenar i Ystads kommun. Båda dessa har unika 
attraktionskrafter och inneboende värden. Västergötlands museum representerar en typ av 
kulturresurs som ofta diskuteras utifrån möjligheten att utgöra en turistmagnet. Det är ett 
besöksmål där det finns en vana att ta hand om besökare. Ales stenar representerar i stället 
ett naturgivet besöksmål utan den organisation som ett museum har.  

I rapportens inledning formulerades fyra forskningsfrågor: 

1. Hur skapas attraktivitet? 

2. Vad består attraktionen och attraktionskraften av? 

3. Vilka värden har kulturattraktionerna? 

4. Hur fördelas värden mellan olika aktörer? 

Med utgångspunkt i dessa diskuteras och analyseras de två fallen i detta kapitel. 

6.16.16.16.1    Förutsättningar för förvaltning/vem nås?Förutsättningar för förvaltning/vem nås?Förutsättningar för förvaltning/vem nås?Förutsättningar för förvaltning/vem nås?    

I den svenska kulturpolitiken ses kultur som något som är till för alla och envar. Det finns 
ett tydligt bildningssträvande och kulturpolitiken ska verka för att ge alla möjlighet att ta del 
av kulturlivet. Kulturarvet ska både brukas och bevaras och alla ska nå en förståelse för och 
känna sig delaktiga och ansvariga för den egna kulturmiljön. Under senare år har kultur 
kommit att ses som en faktor för regional utveckling samt en lokaliseringsfaktor genom att 
attraktiva bygder för boende, näringsliv och inte minst turism kan skapas.  

Kulturmiljövårdens satsningar kan ha direkt påverkan på turismen. Rese- och turism-
industrin är en näring som omfattar verksamheter inom en rad olika branscher. Det över-
gripande målet för den statliga turistpolitiken är att Sverige ska ha en hög attraktionskraft 
som turistland och dessutom en långsiktig konkurrenskraft. Turistpolitiken är ett politik-
område i förändring och det finns en vilja att ge turistnäringen samma villkor som andra 
industriella näringar.  

Förvaltningen av rumsligt avgränsade platser för kultur och upplevelser påverkas av statliga 
och regionala målsättningar samt myndigheternas ekonomiska bidrag. Detta är tydligt i 
fallen Ales stenar och Västergötlands museum, där ett antal målsättningar är tydligt mot-
stridiga. 

Exempelvis ska kulturarvet brukas och bevaras och alla ska kunna förstå och vara delaktiga i 
den egna kulturmiljön. För Ales stenar betyder detta att målsättningen om allas förståelse 
och delaktighet kommer i konflikt med bevarandet. Många besökare innebär stort slitage 
och en hög förvaltningskostnad. Det var just det höga slitaget som fick Riksantikvarie-
ämbetet att hägna in området sommaren 2003. Å andra sidan blir det sammantagna 
upplevelsevärdet högt och kanske även förståelsen för kulturmiljön. Dessutom kan 
brukandet av kulturarvet vara en förutsättning för bevarande. Riksantikvarieämbetet 
påpekar att detta är en svår balansgång – kulturmiljöer i avfolkningstrakter hotas på grund 
av för få brukare. I starka tillväxtregioner hotas de i stället av för högt exploateringstryck. 
Då platsen kring Ales stenar även har ett högt naturvärde är det intressant att påpeka att 
från naturvårdssynpunkt är ett visst slitage gynnsamt för den här typen av miljö. Det finns 
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också en potential för ett högt direkt instrumentellt värde genom entréavgift, försäljning av 
kringprodukter, parkeringsavgifter eller liknande. 

Det är dock inte självklart att förståelsen för kulturmiljön blir högre för att människor 
vistas i den. I den enkätundersökning som genomfördes i anslutning till Ales stenar fick 
respondenterna fördela 100 poäng för olika motiv till deras besök. De tre högst rankade 
motiven var vacker natur, ett måste samt lära mer om historien. Intressant nog fick endast vacker 
natur lika högt medianvärde vid den undersökning som genomfördes vid turistbyrån som 
den som genomfördes i samband med de guidade turerna till Ales stenar. Störst var 
skillnaden för motivet lära mer om historien som fick medianvärdet 5 vid turistbyrån och 20 
vid de guidade turerna. Detta pekar på att de respondenter som valde att gå en guidad tur 
hade ett särskilt intresse för att lära mer om historien kring Ales stenar. Personer som inte 
gick en guidad tur besökte i stället stenarna först och främst för den vackra naturen och för 
att det sågs som ett ”måste”. De höga slitagekostnaderna ställs på så sätt inte bara mot 
värdet av kunskapsspridning, utan även mot ett upplevelsevärde i en vidare mening.  

Vid Västergötlands museum fick lära mer om historien det högsta medel- och medianvärdet. 
Besökarna vid museet var alltså mer historiskt motiverade än besökarna vid Ales stenar. 
Det är också den här gruppen som Hans Manneby, tillförordnad museichef, kallar kultur-
turister som museet lyckats väl med att attrahera. 

På samma sätt som förvaltningen av Ales stenar styrs Västergötlands museum av statliga 
målsättningar eftersom en del av deras finansiering utgörs av statsbidrag. För museet finns 
det en paradox i målsättningen att attrahera så många besökare som möjligt eftersom det 
finns få ekonomiska incitament för detta. En ovan museibesökare kostar mer att ta hand 
om än en erfaren. Den ovana kan behöva guidning och ett särskilt mottagande då denne 
befinner sig i en ny miljö och situation, men detta kan vara svårt att finansiera för ett 
museum med ansträngd ekonomi. Dessutom kan målsättningen att nå alla typer av 
människor betyda att målet om kunskapsspridning blir svårare att nå. Om alla ska kunna 
förstå utställningarna och samtidigt lära sig något nytt måste svårighetsgraden läggas på 
flera olika nivåer. Den som är novis ska kunna tillgodogöra sig utställningens innehåll 
samtidigt som de med förkunskap ska kunna lära mer.  

I enkätundersökningen vid Västergötlands museum hade nästan två tredjedelar av 
respondenterna någon universitets- eller högskoleutbildning. Motsvarande siffra för riket är 
mindre än en tredjedel (28 %)3 (SCB, 2004a) Detta visar på att museet lyckats väl med att 
nå välutbildade, men det är inte museets enda mål. Det statliga direktivet och de interna 
målen är att nå alla typer av besökare, men särskilt barn och ungdomar.  

För att nå fler barn och ungdomar samt majoriteten av befolkningen som inte har 
universitets- eller högskoleutbildning behövs nya strategier. Hans Manneby, tillförordnade 
museichef, pekade på turister och andra besökare som når museet genom bussresor och 
liknande arrangemang som en grupp vilken faktiskt besöker museet men ofta saknar musei-
vana. Å andra sidan är det denna grupp han kallar kulturturister. De har med andra ord 
redan ett genuint historieintresse, även om de inte är vana att besöka museer. Understrykas 
bör att museet redan jobbar med att försöka nå nya grupper genom mer lättillgängliga ut-
ställningar. Detta har resulterat i en vid museet intern konflikt mellan vad som benämns 
”yta” och ”innehåll”. Olika yrkesgrupper försvarar sin position och det som skulle kunna 
liknas vid en förhandlingssituation mellan olika parter är relativt låst.  

Genom intervjuer framkom dock att de som jobbar med vad som går under benämningen 
innehåll inte vill vara utan yta (på något sätt måste ju föremål visas upp och historien 

                                                 
3 För åldersgruppen 16-74 år den 1 januari 2004. 



 79

berättas). Och yta utan innehåll finns det nog ingen på museet som försvarar. Det gäller 
därför att hitta ett sätt där den kunskap museet innehar kan paketeras på ett sätt som gör 
historien begriplig för människor utan att göra den för glättig eller innehållslös. Givet 
museets ansträngda ekonomi kan inte obegränsat med resurser läggas på varken historisk 
forskning och insamling av material eller formgivandet av utställningar. Detta visar 
problemen i de nationella och regionala målsättningarna som vill se museet som en 
demokratiskt verkande kulturinstitution som samtidigt bidrar till den regionala utvecklingen 
men utan att kosta för mycket pengar. Frågan är också hur Västra Götalandsregionens mål 
om att öka försprånget som Sveriges ledande kulturregion kan mätas? Mäts det i kvantitet 
eller kvalitet? Spelar det någon roll hur många som besöker exempelvis Västergötlands 
museum om besökarna inte lär sig något av besöket? Och spelar det någon roll hur bildade 
en handfull människor blir om den stora majoriteten inte sätter sin fot på museet? Om 
kultur ska vara en vitaliserande sektor som bidrar till personlig utveckling kan det inte 
enbart mätas i kvantitet. Både Hans Manneby, tillförordnad museichef, och Göran Elison, 
utställningsformgivare och producent, påpekade att museer har höga fasta kostnader även 
om de också har positiva konsekvenser på sin omgivning. Anja Praesto, marknadsförare 
och informatör, ser genom detta en möjlighet att legitimera turism med museet som 
besöksmål, men hon har sett det som svårt att hävda kulturturismens ekonomiska värde för 
politikerna. Det hon syftar på är att i fallet Arn ger museet innehåll och legitimitet åt 
projektet, men tjänar nästintill inget ekonomiskt – det gör istället bussbolag, krögare och 
andra privata intressenter. Det var emellertid museet som initierade projektet och som 
därigenom skapat en gynnsam grund för näringsidkare i omgivningen.  

Av enkätundersökningarna framkom att respondenternas utbildningsnivå var högre än 
riksgenomsnittet, och de som besvarade enkätformuläret vid Västergötlands museum hade 
högre utbildningsnivå än respondenterna vid Ales stenar och Ystads turistbyrå. Besökarnas 
höga utbildningsnivå ställer förvaltarna av Västergötlands museum och Ales stenar inför ett 
vägval: att fortsätta vara kulturresurser för högutbildade eller att göra satsningar för att 
locka andra besöksgrupper. I det första fallet kan det vid arrangerandet av guidade 
visningar och utställningar utgås från att besökarna har en viss utbildningsnivå. Om 
avsikten är att locka andra besöksgrupper, exempelvis med en lägre utbildningsnivå, krävs 
andra strategier och ett annat omhändertagande. När det gäller Västergötlands museum 
framstår det som viktigt att informera om vad museet kan erbjuda, samt att lättillgänglig-
göra den kunskap som museet förmedlar. Dock måste relationen mellan yta och innehåll 
ständigt balanseras och diskuteras. 

Ett annat sätt att resonera är att diskutera besökarnas motivation. Respondenterna vid 
Västergötlands museum var i hög grad motiverade av att lära sig mer om historien. Detta 
motiv fick högt medel- och medianvärde i enkätundersökningen. Dessutom angav 17 
procent av respondenterna att orsaken till besöket i Skara var någon typ av ”kulturresa”, 
detta trots att svarsalternativet inte fanns förutbestämt i formuläret. Denna grupp var 
uppenbarligen mycket motiverade kulturturister. Vid enkätundersökningen i Ystad/Ales 
stenar var motsvarande siffra 5 procent. Till detta kan läggas att svarsalternativet lära mer om 
historien inte fick lika högt medel- och medianvärde som i Skara. Skillnaderna ska inte 
förstoras upp eftersom underlaget är så pass litet, men det underbygger en hypotes om att 
besökare av Västergötlands museum är mer motiverade av kultur/historia än besökare vid 
Ales stenar. Det verkar alltså som att många besökare vid Ales stenar valde sitt besöksmål 
av andra skäl än besökare av Västergötlands museum. 

Diskussionen ovan leder fram till frågan om kulturens roll i samhällsbyggandet. Å ena sidan 
ska kulturen vara tillgängligt för alla och envar. Å andra sidan ska kulturen bidra till regional 
utveckling. Detta påminner om den gängse bilden av infrastruktur. Nationalencyklopedin 
definierar infrastruktur som ”ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör 
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grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen skall fungera” (National-
encyklopedin, 2005). Om kultur ses som infrastruktur betraktas den därmed som grunden 
för försörjning och förutsättningen för produktion. Ses kultur däremot som något som 
direkt ska bidra till regional utveckling kan följderna bli annorlunda. Om kulturen ska vara 
vinstdrivande kan det vara svårare att upprätthålla målsättningar om utbildning, allas 
delaktighet, mångfald o.s.v. Ibland upplevs denna uppdelning som en dikotomi, men den 
behöver inte vara oöverbryggbar. Med tydliga mål och krav kan den privata och den 
offentliga sektorn i vissa fall mötas och finansiera kultur genom någon form av partner-
skap. I den teoretiska litteraturen brukar övergången från ”government” till ”governance” 
belysa ett skifte från dem politiska institutionernas kapacitet att fatta beslut till dessas 
beroende av externa parter för finansiering och beslutsfattande. I denna typ av partnerskap 
blir maktperspektivet centralt och verbal förmåga och kunskap men även finansiell 
kapacitet ger makt. Om det offentliga och privata ska finansiera kultur genom partnerskap 
krävs därför tydliga mål och riktlinjer för samarbetet för att alla parter ska kunna bli nöjda. 
Det är också viktigt för det offentliga att upprätthålla sin roll som företrädare för allmän-
hetens behov. En viktig fråga i sammanhang då kulturresurser produktifieras är vad som 
händer med kulturresursers menings- och identitetsskapande funktion. 

När det gäller Ales stenar finns början till ett fungerande partnerskap. Ystad kommun, läns-
styrelsen och Riksantikvarieämbetet samarbetar för att säkerhetsställa områdets unika 
natur- och kulturvärden och samtidigt visa upp platsen och förmedla dess värden till 
besökare. På så vi kan instrumentella värden i form av arbetstillfällen i turistbranschen 
genereras. Eftersom parterna har delvis olika intressen i området kan ett partnerskap 
underlätta ett fungerande arbete. Genom partnerskapet får de olika parterna kunskap om 
vilka olika värden området kan sägas ha. Det blir därmed lättare att se hur området kan 
utvecklas och visas upp samtidigt som dessa värden säkerhetsställs. Aktörer som inte finns 
med i det här partnerskapet är privata och frivilliga intressenter. Å andra sidan finns visst 
samarbete med Kåsebergas byalag som är en frivilligorganisation. Dessutom vill aktörerna i 
partnerskapet underlätta för privata näringsidkare. Genom att bjuda in fler aktörer till 
partnerskapet skulle det vara lättare för kommunen, länsstyrelsen och Riksantikvarie-
ämbetet att förstå hur den frivilliga och den privata sektorn vill se platsens utveckling. 
Detta behöver inte betyda att dessa aktörer ska bidra till finansiering, men med en 
konsensusförståelse kring platsens framtid kan det vara lättare att agera utan att någon 
känner sig överkörd. Olika parter kan också bidra på fundamentalt olika sätt – finansiering 
är bara ett sätt på vilket värdet av partnerskapet kan öka. Professionell kunskap, lokal 
kunskap, förankring och initiativförmåga är andra. 

Vid Västergötlands museum finns embryot till ett partnerskap mellan en del av museet (de 
som arbetar med Arn) samt andra aktörer så som kommuner i regionen, lokala företag och 
småskaliga entreprenörer. Än så länge har satsningen varit konfliktfylld på museet. Vissa 
delar av museet känner sig överkörda och andra vill gärna hänga med på den chans som 
Arn-böckerna gett. I mån att inte missa något har dock museet kanske hoppat på karusellen 
lite väl förutsättningslöst. Museet kan ge ett platsmarknadsföringsprojektet legitimitet 
genom sin historiekunskap. Genom detta skulle de också kunna ha ställt krav på med-
finansiering från olika aktörer. I dagsläget har dock partnerskapsförhandlingarna tagit en ny 
vändning och museet har bestämt sig för att ställa högre krav. Oavsett hur det går kvarstår 
en stor del av museets interna konflikter.  

6.26.26.26.2    Kulturresursers kontextKulturresursers kontextKulturresursers kontextKulturresursers kontext    

En stor skillnad mellan Västergötlands museum och Ales stenar är den kontext de ingår i. 
Kontexten kan ses som anknytande eller omgivande förhållande. I den här rapporten ses 
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kontext också som geografiskt beroende. Det är dock inte klart var fallstudiernas kontext 
börjar och slutar. Begreppet är tämligen abstrakt och i kommande undersökningar skulle 
det vara intressant att försöka avgränsa Ales stenars respektive Västergötlands museums 
kontext. 

Ungefär en tredjedel av respondenterna stannade minst tre dagar i Ystads kommun. Mot-
svarande siffra för Skara var två respondenter av tio. Än fler stannade troligtvis i Ystads 
närhet eller omgivning. Denna slutsats grundar sig på att endast en av tjugo respondenter 
uppgav att de ej stannade över natten på frågan om boendeform. Motsvarande siffra i Skara 
var drygt hälften av respondenterna. Det kan därför antas att många som befinner sig i en 
större omgivning runt Ystad gör kortare besök till Ystads kommun och Ales stenar. En 
möjlig anledning till att de noterade boendeform (trots att de inte övernattade i Ystad) kan 
vara att de tyckte sig vara i Ystads kontext. Ales stenar ingår på så sätt i ett sammanhang och 
är en av många platser i ett konkurrerande utbud. Detta understryks av det faktum att bara 
drygt hälften av respondenterna hade fått information om Ales stenar inför eller i samband 
med sitt besök i Ystad. I Skara var motsvarande siffra 95 procent vilket betyder att nästintill 
alla respondenter hade fått information om Västergötlands museum inför eller i samband 
med sitt besök i Skara. Västergötlands museum verkar därmed vara ett mål för många som 
företar en resa till Skara. Ales stenar däremot är något personer som befinner sig i Ystads 
närhet kan komma att besöka, men det är inte målet med resan.  

Resonemanget kan schematiskt sammanfattas enligt figur 1 och 2 nedan. Figur 1 
representerar Västergötlands museum och dess kontext. Museet, den svarta fyllda cirkeln, 
är målet för resan men museet ingår också som en del i en rundtur (i Arns fotspår) bland 
olika kulturhistoriskt intressanta miljöer i landskapet. Dessa besöksmål, som visas i form 
ofyllda cirklar, är komplement till varandra. Figur 2 representerar Ales stenar och deras 
kontext. Den stora cirkeln representerar målet med resan som kan sägas vara Ystads kontext 
eller Österlen i vid bemärkelse. Den svarta fyllda cirkeln representerar Ales stenar. När 
besökarna har nått målet – Ystads kontext – finns alltså en rad val att göra. I enkätunder-
sökningen visades att många inte hade fått information om Ales stenar, men med sin 
placering i landskapet hittar många ändå dit. Detta utesluter inte att det finns förslag till 
rundturer i vilka Ales stenar är en viktig del. Resonemanget tar sin utgångspunkt i denna 
studie och avser att visa på en principiell skillnad i synen på kulturresurserna. Figurerna ska 
således tolkas med försiktighet. De olika karaktärsdragen är synliga på båda platserna, men i 
olika utsträckning. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Karakteristika för Västergötlands 
museum och dess kontext.  

Figur 2. Karakteristika för Ales stenar och deras kontext. 

 

Figurerna är schematiska vilket betyder att de inte är exakta avbilder av verkligheten. 
Exempelvis är det inte så att alla börjar sin kulturresa eller resa i Arns fotspår vid Väster-

Västergötlands museum Ales stenar 
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götlands museum. Som figur 1 visar lämnas också en del besöksmål utanför rutten. Figuren 
visar att respondenternas svar pekar mot att museet vanligtvis är målet med resan varför ett 
besök åtminstone företas där. Besökarna är alltså historisk/kulturellt motiverade. I figur 2 
är i stället målet med resan en vidare kontext där Ales stenar ingår som ett av många 
besöksmål. Ystad eller Österlen väljs alltså som ett besöksmål efter helt eller delvis andra 
premisser än historiskt/kulturella intressen, men när man ändå är där passar man på att 
göra kulturella aktiviteter så som att besöka Ales stenar. Besöksmålen kring Ales stenar är 
inte lika tydligt paketerade till en enhet som de kring Västergötlands museum. 

6.36.36.36.3    Vilka värden har kulturattraktioner?Vilka värden har kulturattraktioner?Vilka värden har kulturattraktioner?Vilka värden har kulturattraktioner?    

I såväl teoridelen som i de två fallstudierna och i diskussionen ovan har olika värden av 
kulturresurser framträtt. Både Västergötlands museum och förvaltningen kring Ales stenar 
söker verka kunskapsförmedlande. I första hand är det till besökare som kunskap 
förmedlas, men i fallet Västergötlands museum står kulturresursen även för rådgivning 
gentemot stadsplanerare, byggnadssektorn m.m. Kulturresurser kan alltså vara värdefulla ur 
kunskapssynpunkt. Båda fallstudierna har dessutom visat på dokumentvärden i form av 
historiska egenskaper. Dessutom finns uppenbara upplevelsevärden, det vill säga estetiska 
och socialt engagerande värden. De sistnämnda kan användas för ekonomisk vinning – 
kulturresurser har alltså instrumentella värden. Dessa är dock svåra att visa. Dessutom 
utfaller de direkta ekonomiska värdena ofta till kringprodukter till den kulturella resursen – 
exempelvis till krögare, souvenirförsäljare m.fl. Kostnader (för förvaltning och utveckling) 
och intäkter fördelas alltså ojämnt mellan olika aktörer. Detta har framhållits som ett 
problem i fallet Västergötlands museum där det nu finns planer att ingå ett partnerskap 
mellan olika aktörer. Syftet är att underlätta kostnads- och intäktsfördelning. I fallet Ystad 
finns ett annat synsätt – förvaltarna av Ales stenar vill underlätta för lokala entreprenörer. 
Här kan förhållningssättet sägas vara att kulturresurser fungerar som en infrastruktur och 
utgör en kollektiv nyttighet. Det här synsättet pekar på att när den kulturella resursen väl 
finns så är det svårt eller kostsamt att hindra någon från att dra nytta av den. Om inte 
statliga, regionala eller kommunala aktörer har förmåga att finansiera resursen kan ett 
partnerskap mellan offentliga, privata och frivilliga aktörer vara aktuellt. Många gånger är 
det i en sådan situation fortfarande svårt att hindra aktörer som inte ingår i partnerskapet 
att också dra nytta av kulturresursens instrumentella värden. Det kan också vara så att olika 
aktörer värderar kulturresurser olika och därmed vill bidra olika mycket till förvaltning och 
utveckling. 

Av betydelse i detta sammanhang är också eventuella konfliktpunkter mellan olika typer av 
värden. Ett upplevelsevärde förändras till exempel beroende på hur många människor som 
ska ”uppleva” på samma gång (exempelvis att besöka Ales stenar ensam eller tillsammans 
med hundratals andra besökare). Det historiska värdet kan sägas förändras beroende på hur 
autentisk kulturresursen är. Till detta kan fogas att privata och offentliga intressenter kan ha 
olika syn på bevarandevärde kontra vinstintresse. 

Det kan också finnas en konflikt mellan lokalbefolkningens tillgång till kulturresurserna 
kontra turistnäringens användning av dem. Till detta kommer att varje individ värderar 
kulturresurser på sitt sätt. Det finns alltså inte en allmän lokal uppfattning, utan snarare 
flera olika. 

Enligt modellen som presenterades i avsnitt 2.2.2 har kulturresurser yttre och inre 
dimensioner av kulturellt respektive ekonomiskt kapital. För Ales stenar är den yttre 
dimensionen själva stenarna. Det kulturella kapitalet, sett ur den yttre dimensionen, är 
själva stenarna som en symbol som ger identitet. Den inre dimensionen är i stället sägner 
kring stenarna. Det kulturella kapitalet, sett ur den inre dimensionen, är därmed alla teorier 
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som finns kring stenarnas uppkomst och betydelse som ger identitet, stolthet och själv-
förståelse. Det ekonomiska kapitalet, sett ur den yttre dimensionen, är det sätt som 
stenarna utnyttjas för turism och marknadsföring. Ur den inre dimensionen är det 
ekonomiska kapitalet de nätverk och lokala förmågor som kan utnyttjas för ekonomisk 
vinning. 

I fallet Ales stenar skulle konflikter kunna uppstå mellan det lilla samhällets invånare och de 
hundratusentals besökare som varje år kommer för att uppleva platsen. Det finns en risk att 
närboende kan känna sig som produkter som utnyttjas om de framställs på ett sätt de inte 
tycker om. I fallet Ales stenar verkar dock de närboende snarare vara stolta över att ha ett 
så känt monument. De intervjuer som gjorts för den här rapporten är dock inte tillräckliga 
för att visa på stenarnas betydelse för lokalbefolkningen. Intressant framtida forskning är 
vilken betydelse och vilka värden kulturresurser har för närboende.  

Ett intressant forskningsspår är också hur kulturresursers värden och attraktionskraft på-
verkas av partnerskap mellan privata, offentliga och frivilliga aktörer. Ett sådant här 
partnerskap innebär delvis att kulturresursers instrumentella värden ska omsättas till 
ekonomiska värden. En viktig fråga är därmed vilka långsiktiga effekter den här typen av 
partnerskap har, det vill säga hur de påverkar kulturresursers långsiktiga värden och 
attraktionskraft. Finns det en risk att de privata aktörernas mer kortsiktiga intresse av 
ekonomisk värdeökning försvårar den långsiktiga förvaltningen och ökandet av andra 
värden? Eller till och med en risk att attraktionskraften först går upp på grund av 
nyhetsvärdet av ”jippon” som ger ekonomisk omsättning, men sedan ner när nyhetens 
behag lagt sig? Eller förhåller det sig tvärtom? Frågan är med andra ord hur länge 
attraktiviteten står sig och om den tiden är olika för autentiska och mer skapade miljöer. 
Det kan alltså sägas finnas ett behov av att göra en livscykelanalys av skapande respektive 
bevarande av värden och hur dessa olika strategier påverkar den långsiktiga 
attraktionskraften. 

Ett annat forskningsspår som den här rapporten har berört, men som skulle behöva 
studeras vidare, är hur kulturresursers attraktivitet beror av dess kontext. Den här studien 
har visat att det verkar som att människor är motiverade på olika sätt att besöka en plats. 
De som är historiskt intresserade behöver antagligen inte lockas särskilt till kultur-
attraktioner för att lära sig mer om historien, men de som inte har detta särskilda intresse 
kan troligtvis attraheras genom kontexten. Genom att paketera kulturaktiviteter med helt 
andra typer av aktiviteter kan kanske en mer blandad besöksgrupp attraheras. 
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7777    Sammanfattande slutsatserSammanfattande slutsatserSammanfattande slutsatserSammanfattande slutsatser    

En plats attraktivitet beror på en rad medverkande krafter där kulturresurser kan vara en 
viktig faktor. I den här rapporten har fallstudier av Västergötlands museum i Skara och 
Ales stenar i Ystad kommun redovisats. Båda representerar en rad olika värden så som 
upplevelsevärden, historiska värden, värden i form av kunskapsförmedlare, naturvärden 
och identitetsskapande värden. De olika värdena har olika prioritet för olika aktörer och 
står ibland i konflikt med varandra. Där Ystad kommun, länsstyrelsen i Skåne län och Riks-
antikvarieämbetet vill förvalta och utveckla Ales stenar på ett sätt som underlättar för lokala 
näringsidkare är Västergötlands museum besviket på att satsningen på Arn inte genererar 
någon betydande inkomst till museet – istället är det krögare och bussbolag som tjänar 
pengar. Organisationen kring kulturresurserna ser därmed väldigt olika ut. Vad som förenar 
dem är att båda står inför liknande ställningstagande om vilken målgrupp som ska 
attraheras. Eventuellt skulle partnerskap mellan fler aktörer kunna ge synergieffekter och 
fler värden skapas. Exempelvis skulle tillgängligheten kunna ökas liksom kvalitén av upp-
levelsen. 

Den svenska kulturpolitiken ser kultur som något som ska finnas till för alla och envar. Det 
finns också ett tydligt bildningssträvande. Samtidigt har kultur under de senaste åren alltmer 
börjat ses som en faktor för regional utveckling. De båda kulturresurserna attraherar idag 
först och främst högutbildade människor med ett särskilt intresse för historia. Denna 
tendens är tydligast i fallet Västergötlands museum. Ales stenar lockar en något mer 
blandand publik. Skillnaden verkar bero på besökarnas olika motiv till val av plats att 
besöka. Medan besökarna av Västergötlands museum är mycket motiverade av kultur och 
historia och därmed har själva museet som mål för sin resa, har besökarna av Ales stenar 
ofta valt platsen av delvis andra skäl. Det kan sägas att olika typer av besökare vill paketera 
eller få sina besöksmål paketerade på olika sätt beroende på vilka de är, ålder, familje-
sammansättning, varifrån de kommer och vad som motiverade deras besök. Ales stenar 
ingår i ett vidare sammanhang och besökare väljer att åka till denna geografiskt avgränsade 
kontext. När de väl befinner sig i omgivningen kan de komma att göra kulturella aktiviteter 
så som att besöka Ales stenar, men ofta är inte stenarna orsaken till att Ystad eller Österlen 
väljs som besöksmål. Undersökningen visade till och med att bara drygt hälften av 
respondenterna hade fått information om Ales stenar inför eller i samband med sitt besök i 
Ystad – motsvarande siffra i fallet Västergötlands museum var 95 procent. På grund av 
Ales stenars geografiska läge är det ändå lätt att hamna där.  

Sammanfattningsvis kan sägas att medan Västergötlands museum och de kulturhistoriskt 
intressanta platser som finns i det omgivande landskapet är kompletterande och väl 
paketerade komponenter i ett utbud så är Ales stenar mer fristående. Å andra sidan är Ales 
stenar mer välkänt och många respondenter angav att ett besök är ett måste – det är en av 
många platser som ska bockas av från listan, något man ska ha gjort. Fallet Ales stenar 
pekar också på att ett flertal faktorer avgör vilken plats människor väljer att besöka och det 
vore intressant för framtida forskning att studera hur kulturresursers attraktivitet beror av 
dess kontext. Med kunskap om detta kan nya grupper komma att besöka kulturresurser 
som därmed kan verka kunskapsspridande till fler än den grupp av välutbildade som 
attraheras idag. Två andra forskningsspår som denna rapport berört men som skulle 
behöva utvecklas är vilken betydelse och vilka värden kulturresurser har för närboende 
samt hur kulturresursers värden och attraktionskraft påverkas av partnerskap mellan 
privata, offentliga och frivilliga aktörer.  
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Appendix 1 

 

 

Den här undersökningen ingår i ett forskningsprojekt vid KTH i Stockholm. Syftet är att studera 
Västergötlands museum. Läs igenom frågan, eventuella instruktioner och svarsalternativen noga innan 
du svarar.  

Fråga 1  Börja med att fylla i dagens datum och klockslag 

 Dagens datum:…………………………… Klockslag: …………………………… 

Fråga 2 Är du kvinna eller man? 

 □    Kvinna  □    Man 

Fråga 3 Vilket år är du född? 

År 19……….. 

Fråga 4 Bor du i Skara kommun? 

□    Ja (gå till fråga 16) 

□    Nej, jag bor i…………………………………………………kommun (gå till fråga 5) 

Fråga 5 När kom du till Skara? 

Datum:…………………………………………………………………………………….. 

Fråga 6 När planerar du att åka från Skara? 

Datum:…………………………………………………………………………………….. 

Fråga 7 Vilket sällskap är du här med? 

 Markera endast ett svarsalternativ. 

□    Enbart med min familj (inkl. barn) □    Med familj (inkl. barn) och vänner  
□    Enbart med min partner □    Med partner och vänner  
□    Enbart med vänner □    Med mina arbetskamrater □    Jag är här själv 

Fråga 8 Hur bor du under din vistelse i Skara? 

 Markera endast ett svarsalternativ. 

□    Hos släkt/vänner □    På campingplats □    Jag/vi har sommarboende i Skaratrakten 
□    På hotell □    På vandrarhem □    På bed and breakfast (”rum och frukost”) 
□    Stannar ej över natten □    Annat:……………………………………………………………… 

Fråga 9 Hur tog du dig till Skara från din hemstad/hemort? 

Markera ett eller två transportmedel som du huvudsakligen använde för att ta dig till 
Skara. 

□    Bil □    Tåg □    Buss 
□    Flyg □    Annat transportmedel:…………………………………………………………….. 
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Fråga 10 Hur många gånger har du besökt Skara de senaste 12 månaderna? 

Uppskatta hur många gånger du besökt Skara under de senaste 12 månaderna fördelat 
på årstiderna. Om du inte besökt Skara så fyll i 0 (noll) i de fyra rutorna. 
 Uppskattat 

antal gånger 
 Uppskattat 

antal gånger 

Höst (september-november) 
 Vår (mars-maj)  

Vinter (december-februari) 
 Sommar (juni-augusti)  

Fråga 11 Vilket är ditt huvudsakliga skäl till det här besöket i Skara? 

Markera endast ett svarsalternativ. 
□    Jag är på tjänsteresa □    Jag besöker familj/vänner 
□    Jag jobbar här □    Jag är här på semester utan att hälsa på familj/vänner  
□    Jag går i skolan här □    Jag är på genomresa på väg till:………………………………… 
□    Jag funderar på att köpa 
       hus här 

□    Annat:………………………………….…………………………… 
        ……………………………………………………………………… 

Fråga 12 Var någonstans var du innan du kom till Skara? 

 Nämn den plats du senast övernattade på. 

□    Hemma i min vanliga bostad (ej sommarboende) 
□    Annan plats, nämligen:…………………………………………………………………………………. 

Fråga 13 Var någonstans ska du åka efter ditt besök i Skara? 

 Nämn den plats du tänker övernatta på härnäst. 

□    Hem, till min vanliga bostad (ej sommarboende) 
□    Annan plats, nämligen:…………………………………………………………………………………. 

Fråga 14 Hur har du i huvudsak fått information om Västergötlands museum? 

 Kryssa för ett eller flera alternativ. 

□    Har inte fått någon information □    Tidningsartikel  □    Informationsbroschyr 

□    Turistbyrån i Skara  □    Reklam i tidning  □    Jag har besökt museet tidigare 

□    Resebyrå/researrangör  □    Radioprogram □    Genom familj/vänner 

□    Genom resa i Arns fotspår □    TV-program  □    Skolan 

□    Guidebok □    Internet □    Vet inte/kommer inte ihåg 
 

□    Annat:…………………………………………………………………………………………………... 

Fråga 15 Har du besökt några Arn-platser i samband med det här besöket i 
Skara? 

□    Ja, jag har deltag i en guidad tur □    Nej, men jag planerar att göra det 
□    Ja, jag har rest på egen hand □    Nej, jag ska inte resa i Arns fotspår 
Om du svarat ja på ovanstående fråga, markera vilka Arn-platser du besökt i samband 
med detta besök i Skara: 

□    Askeberga □    Eriksberg □    Forsvik □    Gudhem □    Kungslena □    Skara 
□    Axevalla □    Forshem □    Gestilren □    Husaby □    Visingsö/Näs □    Varnhem 
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Fråga 16 Vilka av följande böcker om Arn, av Jan Guillou, har du läst? 

□    Vägen till 
        Jerusalem 

□    Tempelriddaren □    Riket vid 
        vägens slut 

□    Arvet efter Arn □    Ingen □    Vet inte 

Fråga 17 Vad var orsaken till det här besöket av Västergötlands museum?  

Börja med att läsa igenom alla svarsalternativ. Fördela därefter 100 poäng mellan de 
anledningar som bidrog till besöket utifrån hur viktiga de var. Det du tycker är mer 
viktigt ger du många poäng. Det du tycker är mindre viktigt ger du få eller inga poäng. 
Du får fördela poängen precis som du själv vill. Det är dock viktigt att du fördelar alla 
100 poäng men inte mer än 100 poäng. 
Poäng 
…………….Jag vill lära mig mer om Västergötlands och Sveriges historia 
…………….Ta del av Arn-utställningen 
…………….Ta del av de övriga utställningarna 
…………….Det är ett ”måste” när man är i trakten 
…………….Resa i Arns fotspår 
…………….Det är ett bra sätt att umgås med partner/familj/vänner 

 …………….Annat:………………………………………………………………………… 
Summa 100 

Fråga 18 Vilka av följande utställningar eller delar av museet tog du del av vid 
det här besöket av museet? 

Markera de utställningar eller delar som du tagit del av. 

Jag tog del av: Ja Nej Planerar Vet inte 

”Agnes de Frumerie” □ □ □ □ 
”Skatten från bronsåldern” □ □ □ □ 
”Skara i medeltid” □ □ □ □ 
”Vi har ju mötts förr” □ □ □ □ 
”Arnportalen” □ □ □ □ 
Backspegeln, museets arkiv □ □ □ □ 
Fornbyn □ □ □ □ 
Heljesgården □ □ □ □ 
Kråks herrgård □ □ □ □ 
Kaféet □ □ □ □ 
Souvenirshopen □ □ □ □ 

Fråga 19 Vilket är ditt helhetsintryck av Västergötlands museum? 

Markera endast ett svarsalternativ på varje rad. 
□    Över förväntan □    Som förväntat □    Under förväntan 
□    Underhållande □    Varken underhållande eller tråkigt □    Tråkigt 

□    Intresseväckande □    Varken intresseväckande eller ointressant □    Ointressant 
□    Lärorikt □    Varken lärorikt eller inte lärorikt □    Inte lärorikt 
□    Lättförståeligt □    Varken lätt- eller svårförståeligt □    Svårförståeligt 
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Om du har någon annan kommentar angående ditt helhetsintryck avVästergötlands 
museum får du gärna skriva fritt: 
……………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………… 

Fråga 20 Hur många gånger har du besökt Västergötlands museum de senaste 

12 månaderna? 

Uppskatta hur många gånger du besökt Västergötlands museum under de olika 
årstiderna de senaste 12 månaderna. Om du inte besökt Västergötlands museum så fyll i 
0 (noll) i de fyra rutorna. 
 Uppskattat 

antal gånger 
 Uppskattat 

antal gånger 

Höst (september-november) 
 Vår (mars-maj)  

Vinter (december-februari) 
 Sommar (juni-augusti)  

 

Fråga 21 I vilket land är du och dina föräldrar födda? 

 Jag är född i…………………………………… 
 Mamma är född i……………………....och pappa är född i………………………………. 

Fråga 22 Vilken är den högsta utbildning du har fullföljt? 

□    Folkskola eller liknande 
□    Realskola, grundskola eller liknande 

□    Yrkesskola, gymnasieskolans 1- eller 2-åriga linjer/program 
□    3- eller 4-årigt gymnasium eller gymnasieskola 
□    Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år 
□    Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre 

Fråga 23 Skulle du kunna tänka dig att, vid ett senare tillfälle, vara med i en 
uppföljande undersökning som handlar om Skara och Västergötlands 
museum? 

Ansvarig för undersökningen är Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, som kommer 
att göra intervjuer med ett urval av dem som tackar ja till att delta i undersökningen. Du 
kommer att vara anonym i undersökningen, men för att vi ska kunna få kontakt med dig 
måste du lämna ditt namn och telefonnummer. Som tack för ditt deltagande kommer du 
att få en mindre gåva. 

□   Ja, jag vill vara med i undersökningen                          □   Nej, jag vill inte vara med i 
                     undersökningen 

Namn:……………………………………………………………………………… 
Telefon:…………………………………………………………………………….. 
E-postadress:……………………………………………………………………….. 

Tack för din medverkan! 

Om du vill veta mer om projektet, kontakta Ulrika Gunnarsson, forskningsingenjör: 
Adress: Avdelningen för samhällsbyggnad, Institutionen för infrastruktur, KTH, 100 44 Stockholm. 

E-postadress: ulrika@infra.kth.se. Telefonnummer: 08-790 79 22 



 97

 

Appendix 2 

 

 

Den här undersökningen ingår i ett forskningsprojekt vid KTH i Stockholm. Syftet är att studera Ystad 
och Ales stenar som besöksmål. Läs igenom frågan, eventuella instruktioner och svarsalternativen noga 
innan du svarar. 

Fråga 1  Börja med att fylla i dagens datum och klockslag 

 Dagens datum:…………………………… Klockslag: …………………………… 

Fråga 2 Är du kvinna eller man? 

 □    Kvinna  □    Man 

Fråga 3 Vilket år är du född? 

År 19…………………………………………………… 

Fråga 4 Bor du i Ystads kommun? 

□    Ja (gå till fråga 18) 

□    Nej, jag bor i…………………………………………………kommun (gå till fråga 5) 

Fråga 5 När kom du till Ystad? 

Datum:………………….………………………………………………………………… 

Fråga 6 När planerar du att åka från Ystad? 

Datum:………………….………………………………………………………………… 

Fråga 7 Vilket sällskap är du här med? 

 Markera endast ett svarsalternativ. 

□    Enbart med min familj (inkl. barn) □    Med familj (inkl. barn) och vänner  
□    Enbart med min partner □    Med partner och vänner  
□    Enbart med vänner □    Med mina arbetskamrater □    Jag är här själv 

Fråga 8 Hur bor du under din vistelse i Ystad? 

 Markera endast ett svarsalternativ. 

□    Stannar ej över natten  □    På campingplats □    Jag/vi har sommarboende i Skåne 
□    Hos släkt/vänner  □    På vandrarhem □    På bed and breakfast (”rum och frukost”) 
□    På hotell □    Annat:……………………………………………………………… 

Fråga 9 Hur tog du dig till Ystad från din hemstad/hemort? 

Markera ett eller två transportmedel som du huvudsakligen använde för att ta dig till 
Ystad. 

□    Bil □    Tåg □    Färja 
□    Buss □    Flyg □    Annat transportmedel:……………………………………………. 
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Fråga 10 Hur många gånger har du besökt Ystad de senaste 12 månaderna? 

Uppskatta hur många gånger du besökt Ystad under de senaste 12 månaderna fördelat 
på årstiderna. Om du inte besökt Ystad de senaste 12 månaderna, så fyll i 0 (noll) i de 
fyra rutorna. 
 Uppskattat 

antal gånger 
 Uppskattat 

antal gånger 

Höst (september-november) 
 Vår (mars-maj)  

Vinter (december-februari) 
 Sommar (juni-augusti)  

Fråga 11 Vilket är ditt huvudsakliga skäl till det här besöket i Ystad? 

 Markera endast ett svarsalternativ. 

□    Jag är på tjänsteresa □    Jag går i skolan här 
□    Jag besöker familj/vänner här □    Jag jobbar här  
□    Jag är här på semester utan att hälsa på familj/vänner  □    Jag funderar på att köpa hus här  
 

□    Jag är passerar Ystad på väg till:……………………………………………………………………….. 
 

□    Annat:…………………………………………………………………………………………………... 

Fråga 12 Var någonstans var du innan du kom till Ystad? 

 Nämn den plats du senast övernattade på. 

□    Hemma i min vanliga bostad (ej sommarboende) 
□    Annan plats, nämligen:…………………………………………………………………………………. 

Fråga 13 Var någonstans ska du åka efter ditt besök i Ystad? 

 Nämn den plats du tänker övernatta på härnäst. 

□    Hem, till min vanliga bostad (ej sommarboende) 
□    Annan plats, nämligen:…………………………………………………………………………………. 

Fråga 14 Har du, i samband med eller inför ditt besök i Ystad, fått information 
om Ales stenar? 

 □    Ja  □    Nej 
Om du har svarat ja på ovanstående fråga, markera det eller de sätt som du i huvudsak 
fått information om Ales stenar på. 

□    Turistbyrån i Ystad □    Tidningsartikel □    Har besökt stenarna tidigare  
□    Resebyrå/researrangör  □    TV-program □    Genom familj/vänner 
□    Internet □    Radioprogram □    Skolan 
 □    Informationsbroschyr □    Vet inte/kommer inte ihåg 
 

□    Annat:…………………………………………………………………………………………………... 
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Fråga 15 Vad var orsaken till ditt besök av Ales stenar idag?  

Börja med att läsa igenom alla svarsalternativ. Fördela därefter 100 poäng mellan de 
anledningar som bidrog till besöket utifrån hur viktiga de var. Det du tycker är mer 
viktigt ger du många poäng. Det du tycker är mindre viktigt ger du få eller inga poäng. 
Du får fördela poängen precis som du själv vill. Det är dock viktigt att du fördelar alla 
100 poäng men inte mer än 100 poäng. 
Poäng 
…………….Vacker natur 
…………….Jag vill lära mig mer om historien 
…………….Ales stenar är ett ”måste” när man är i trakten 
…………….Att ha picknick 
…………….Att äta/köpa fisk på rökeriet 
…………….Det är ett bra sätt att umgås med familj/vänner 
…………….Av en tillfällighet (oplanerat) 
…………….Annat:………………………………………………………………………… 

Summa 100 poäng 

Fråga 16 Vilka andra besöksmål har du varit vid under den här vistelsen i 
Ystad? 

 Markera ett eller flera svarsalternativ. 

□    S:ta Maria kyrkan  □    Ystads Militärmuseum □    Kabusa konsthall 
□    Klostret med rosenträdgård 
       och örtagård 

□    Stora Herrestads 
       Hembygdsmuseum 

□    Ett eller flera konstgallerier 
        och/eller ateljéer 

□    Marsvinsholms slott med 
        friluftsteatern 

□    Ystad konstmuseum □    Hagestad naturreservat 

□    Andra slott □    Vagnsmuseet Eriksborg □    Sandhammarens 
        naturreservat 

□    Ystad djurpark  □    Charlotte Berlins Museum □    Marinan 
□    Åbergs trädgård □    Dag Hammarskjölds 

       Backåkra 
□    Gårdsbutiker 

□    Andra parker och 
        trädgårdar □    Annat:…………………………………………………………. 

 

Fråga 17 Vilka av följande aktiviteter har du utövat under den här vistelsen i 
Ystad? 

 Markera ett eller flera svarsalternativ. 

□    Spelat golf □    Historisk stadsvandring □    Tur i Wallanders spår 
□    Seglat □    Varit på Ystads teater □    Solat och badat 
□    Cyklat  □    Shoppat i Ystad stadskärna 
□    Annat:……………………………………………………………………………………………… 
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Fråga 18 Hur många gånger har du besökt Ales stenar de senaste 12
 månaderna? 

Uppskatta hur många gånger du besökt Ales stenar under de olika årstiderna de senaste 
12 månaderna. Om du inte besökt Ales stenar så fyll i 0 (noll) i de fyra rutorna. 
 Uppskattat 

antal gånger 
 Uppskattat 

antal gånger 

Höst (september-november) 
 Vår (mars-maj)  

Vinter (december-februari) 
 Sommar (juni-augusti)  

Fråga 19 I vilket land är du och dina föräldrar födda? 

 Jag är född i…………………………………… 
 Mamma är född i…………………………....och pappa är född i………………………… 

Fråga 20 Vilken är den högsta utbildning du har fullföljt? 

□    Folkskola eller liknande 

□    Realskola, grundskola eller liknande 

 □    Yrkesskola, gymnasieskolans 1- eller 2-åriga linjer/program 

 □    3- eller 4-årigt gymnasium eller gymnasieskola 

 □    Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år 

□    Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre 

Fråga 21 Skulle du kunna tänka dig att, vid ett senare tillfälle, vara med i en 
uppföljande undersökning som handlar om Ystad och Ales stenar? 

Ansvarig för undersökningen är Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, som kommer 
att göra intervjuer med ett urval av dem som tackar ja till att delta i undersökningen. Du 
kommer att vara anonym i undersökningen, men för att vi ska kunna få kontakt med dig 
måste du lämna ditt namn och telefonnummer. Som tack för ditt deltagande kommer du 
att få en mindre gåva. 

□    Ja, jag vill vara med i undersökningen          □    Nej, jag vill inte vara med i 
       undersökningen 

Namn:……………………………………………………………………………… 
Telefon:…………………………………………………………………………….. 
E-postadress:……………………………………………………………………….. 

 

Tack för din medverkan! 

Om du vill veta mer om projektet, kontakta Ulrika Gunnarsson, forskningsingenjör: 
Adress: Avdelningen för samhällsbyggnad, Institutionen för infrastruktur, KTH, 100 44 Stockholm 

E-postadress: ulrika@infra.kth.se 
Telefonnummer: 08-790 79 22 
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Appendix 3 

 

 

Den här undersökningen ingår i ett forskningsprojekt vid KTH i Stockholm. Syftet är att studera Ystad 
och Ales stenar som besöksmål. Läs igenom frågan, eventuella instruktioner och svarsalternativen noga 
innan du svarar.  

Fråga 1  Börja med att fylla i dagens datum och klockslag 

 Dagens datum:…………………………… Klockslag: …………………………… 

Fråga 2 Är du kvinna eller man? 

 □    Kvinna  □    Man 

Fråga 3 Vilket år är du född? 

År 19…………………………………………………… 

Fråga 4 Bor du i Ystads kommun? 

□    Ja (gå till fråga 20) 

□    Nej, jag bor i…………………………………………………kommun (gå till fråga 5) 

Fråga 5 När kom du till Ystad? 

Datum:………….………………………………………………………………………….. 

Fråga 6 När planerar du att åka från Ystad? 

Datum:………….………………………………………………………………………….. 

Fråga 7 Vilket sällskap är du här med? 

 Markera endast ett svarsalternativ. 

□    Enbart med min familj (inkl. barn) □    Med familj (inkl. barn) och vänner  
□    Enbart med min partner □    Med partner och vänner  
□    Enbart med vänner □    Med mina arbetskamrater □    Jag är här själv 

Fråga 8 Hur bor du under din vistelse i Ystad? 

 Markera endast ett svarsalternativ. 

□    Stannar ej över natten  □    På campingplats □    Jag/vi har sommarboende i Skåne 
□    Hos släkt/vänner  □    På vandrarhem □    På bed and breakfast (”rum och frukost”) 
□    På hotell □    Annat:……………………………………………………………… 

Fråga 9 Hur tog du dig till Ystad från din hemstad/hemort? 

Markera ett eller två transportmedel som du huvudsakligen använde för att ta dig till 
Ystad. 

□    Bil □    Tåg □    Färja 
□    Buss □    Flyg □    Annat transportmedel:……………………………………………. 
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Fråga 10 Hur många gånger har du besökt Ystad de senaste 12 månaderna? 

Uppskatta hur många gånger du besökt Ystad under de senaste 12 månaderna fördelat 
på årstiderna. Om du inte besökt Ystad de senaste 12 månaderna, så fyll i 0 (noll) i de 
fyra rutorna. 
 Uppskattat 

antal gånger 
 Uppskattat 

antal gånger 

Höst (september-november) 
 Vår (mars-maj)  

Vinter (december-februari) 
 Sommar (juni-augusti)  

Fråga 11 Vilket är ditt huvudsakliga skäl till det här besöket i Ystad? 

 Markera endast ett svarsalternativ. 

□    Jag är på tjänsteresa □    Jag går i skolan här 
□    Jag besöker familj/vänner här □    Jag jobbar här  
□    Jag är här på semester utan att hälsa på familj/vänner  □    Jag funderar på att köpa hus här  
 

□    Jag är passerar Ystad på väg till:……………………………………………………………………….. 
 

□    Annat:…………………………………………………………………………………………………... 

Fråga 12 Var någonstans var du innan du kom till Ystad? 

 Nämn den plats du senast övernattade på. 

□    Hemma i min vanliga bostad (ej sommarboende) 
□    Annan plats, nämligen:…………………………………………………………………………………. 

Fråga 13 Var någonstans ska du åka efter ditt besök i Ystad? 

 Nämn den plats du tänker övernatta på härnäst. 

□    Hem, till min vanliga bostad (ej sommarboende) 
□    Annan plats, nämligen:…………………………………………………………………………………. 

Fråga 14 Har du, i samband med eller inför ditt besök i Ystad, fått information 
om Ales stenar? 

 □    Ja  □    Nej 
Om du har svarat ja på ovanstående fråga, markera det eller de sätt som du i huvudsak 
fått information om Ales stenar på. 

□    Turistbyrån i Ystad □    Tidningsartikel □    Har besökt stenarna tidigare  
□    Resebyrå/researrangör  □    TV-program □    Genom familj/vänner 
□    Internet □    Radioprogram □    Skolan 
 □    Informationsbroschyr □    Vet inte/kommer inte ihåg 
 

□    Annat:…………………………………………………………………………………………………... 

Fråga 15 Har du besökt Ales stenar någon gång? 

 □    Ja (gå till fråga 16) □    Nej (gå till fråga 17) 
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Fråga 16 Vad var orsaken till ditt senaste besök av Ales stenar?  

Börja med att läsa igenom alla svarsalternativ. Fördela därefter 100 poäng mellan de 
anledningar som bidrog till besöket utifrån hur viktiga de var. Det du tycker är mer 
viktigt ger du många poäng. Det du tycker är mindre viktigt ger du få eller inga poäng. 
Du får fördela poängen precis som du själv vill. Det är dock viktigt att du fördelar alla 
100 poäng men inte mer än 100 poäng. 
Poäng 
…………….Vacker natur 

 …………….Jag vill lära mig mer om historien 
…………….Ales stenar är ett ”måste” när man är i trakten 
…………….Att ha picknick 
…………….Att äta/köpa fisk på rökeriet 
…………….Det är ett bra sätt att umgås med familj/vänner 
…………….Av en tillfällighet (oplanerat) 

 …………….Annat:………………………………………………………………………… 
Summa 100 poäng 

 

Fråga 17 Har du besökt, eller planerar du att besöka Ales stenar, vid den här 
vistelsen i Ystad? 

□    Ja, jag har redan besökt Ales stenar  □    Nej, jag varken har eller ska besöka Ales stenar 
□    Jag planerar att besöka Ales stenar □    Jag vet inte om jag ska besöka Ales stenar 

Fråga 18 Vilka andra besöksmål har du varit vid under den här vistelsen i 
Ystad? 

 Markera ett eller flera svarsalternativ. 

□    S:ta Maria kyrkan  □    Ystads Militärmuseum □    Kabusa konsthall 
□    Klostret med rosenträdgård 
       och örtagård 

□    Stora Herrestads 
       Hembygdsmuseum 

□    Ett eller flera konstgallerier 
        och/eller ateljéer 

□    Marsvinsholms slott med 
        friluftsteatern 

□    Ystad konstmuseum □    Hagestad naturreservat 

□    Andra slott □    Vagnsmuseet Eriksborg □    Sandhammarens 
        naturreservat 

□    Ystad djurpark  □    Charlotte Berlins Museum □    Marinan 
□    Åbergs trädgård □    Dag Hammarskjölds 

       Backåkra 
□    Gårdsbutiker 

□    Andra parker och 
        trädgårdar □    Annat:…………………………………………………………. 

 

Fråga 19 Vilka av följande aktiviteter har du utövat under den här vistelsen i 
Ystad? 

 Markera ett eller flera svarsalternativ. 

□    Spelat golf □    Historisk stadsvandring □    Tur i Wallanders spår 
□    Seglat □    Varit på Ystads teater □    Solat och badat 
□    Cyklat  □    Shoppat i Ystad stadskärna 
□    Annat:……………………………………………………………………………………………… 
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Fråga 20 Hur många gånger har du besökt Ales stenar de senaste 12 
månaderna? 

Uppskatta hur många gånger du besökt Ales stenar under de olika årstiderna de senaste 
12 månaderna. Om du inte besökt Ales stenar så fyll i 0 (noll) i de fyra rutorna. 
 Uppskattat 

antal gånger 
 Uppskattat 

antal gånger 

Höst (september-november) 
 Vår (mars-maj)  

Vinter (december-februari) 
 Sommar (juni-augusti)  

Fråga 21 I vilket land är du och dina föräldrar födda? 

 Jag är född i…………………………………… 
 Mamma är född i…………………………....och pappa är född i………………………… 

Fråga 22 Vilken är den högsta utbildning du har fullföljt? 

□    Folkskola eller liknande 

□    Realskola, grundskola eller liknande 

 □    Yrkesskola, gymnasieskolans 1- eller 2-åriga linjer/program 

 □    3- eller 4-årigt gymnasium eller gymnasieskola 

 □    Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år 

□    Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre 

Fråga 23 Skulle du kunna tänka dig att, vid ett senare tillfälle, vara med i en 
uppföljande undersökning som handlar om Ystad och Ales stenar? 

Ansvarig för undersökningen är Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, som kommer att göra 
intervjuer med ett urval av dem som tackar ja till att delta i undersökningen. Du kommer att vara anonym 
i undersökningen, men för att vi ska kunna få kontakt med dig måste du lämna ditt namn och 
telefonnummer. Som tack för ditt deltagande kommer du att få en mindre gåva. 

□    Ja, jag vill vara med i undersökningen          □    Nej, jag vill inte vara med i undersökningen 
 
Namn:……………………………………………………………………………… 
Telefon:…………………………………………………………………………….. 
E-postadress:……………………………………………………………………….. 

 

Tack för din medverkan! 

Om du vill veta mer om projektet, kontakta Ulrika Gunnarsson, forskningsingenjör: 
Adress: Avdelningen för samhällsbyggnad, Institutionen för infrastruktur, KTH, 100 44 Stockholm 

E-postadress: ulrika@infra.kth.se 
Telefonnummer: 08-790 79 22 
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Appendix 4 

VästergöVästergöVästergöVästergötlands museums resultaträkning 2003tlands museums resultaträkning 2003tlands museums resultaträkning 2003tlands museums resultaträkning 2003----12121212----31313131    
 

Intäkter och bidrag 

Bidrag    22 696 868 

Bidrag Uppdrag    3 817 099 

Övriga intäkter    3 274 572 

Summa intäkter och bidrag   29 788 539 

 

Kostnader 

Inköp för försäljning      646 958 

Personalkostnader   20 068 749 

Övriga externa kostnader   10 032 236 

Avskrivningar       419 405 

Summa kostnader   31 167 348 

 

Resultat före finansiella intäkter och kostnader  -1 378 809 

 

Finansiella intäkter och kostnader 

Ränteintäkter        155 628 

Räntekostnader        - 3 992 

Summa finansiella intäkter och kostnader     151 636 

 

Årets resultat    -1 227 173 
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Appendix 5 

Andra boendesätt i SkaraAndra boendesätt i SkaraAndra boendesätt i SkaraAndra boendesätt i Skara    
Nedan presenteras de boendesätt respondenter angivit som kryssat i ”annat” i enkätens 
fråga 8, som löd ”Hur bor du under din vistelse i Skara?”. 

Hemvist i närliggande kommun 

- Bor här (i Vara, min kommentar) 

Övernattar i närliggande kommun 

- Hotell i Skövde (respondenten har fyllt i att denne ej stannar över natten i Skara) 

- Hos släkting i Lidköping 

Övrigt 

- På Beynolofsgården 

- Self-catering cottage 

- Self catering 

- Genomresa 
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Appendix 6 

Andra anledningar till besök i SkaraAndra anledningar till besök i SkaraAndra anledningar till besök i SkaraAndra anledningar till besök i Skara    
Nedan presenteras de anledningar respondenter angivit som kryssat i skälet ”annat” i 
enkätens fråga 11, som löd ”Vilket är ditt huvudsakliga skäl till det här besöket i Skara?”. 

Museibesök 

- För att titta på museet, domkyrkan och äta på Kråks… 

- Komma på besök hos Läsmuseet o utställning ”vi möts förr” 

- Besöka detta museum 

- Museibesök 

- Nyfiken, såg om museet på internet 

- Museet 

- Museibesöket 

- Besök museet + domkyrkan 

Kulturhistorisk resa 

- Historiska kulturupplevelser i Västergötland 

- Kulturhistorisk resa i Västergötland 

- Historiska kulturupplevelser i Västergötland 

Arn 

- I arns fotspår 

- Färdas i Arns fotspår 

- Arn 

- För att besöka Arn Land 

- ”Arnresa” 

Övrigt 

- Kickoff med jobbet 

- En vängrupp, som under två dagar besöker V-götland 

- Släktforskning 

- Släktforskning 

- Skara Sommarland 

- Skolresa 

- Besöker Lidköping och Skara och hälsar på en syssling (min far är från Linköping) 
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Appendix 7 

Andra informationssätt Andra informationssätt Andra informationssätt Andra informationssätt –––– Västergötlands museum Västergötlands museum Västergötlands museum Västergötlands museum    
Nedan presenteras de informationssätt som respondenter angivit som kryssat i ”annat” i 
enkätens fråga 14, som löd ”Hur har du i huvudsak fått information om Västergötlands 
museum?”. 

 

- Kulturarvskortet 

- Boende i Västergötland sedan många år 

- Genom turismens utredningsinstitut (Gbg) 

- Jobb 

- Turistbyrån i Skövde 
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Appendix 8 

 

Andra boendesätt i YstadAndra boendesätt i YstadAndra boendesätt i YstadAndra boendesätt i Ystad 

Nedan presenteras de boendesätt respondenter angivit som kryssat i”annat” i enkätens 
fråga 8, som löd ”Hur bor du under din vistelse i Ystad?”. 

Hyr stuga, lägenhet eller liknande 

- Hyr privat 

- Hyr privat 

- Vi hyr hus 

- Hyr stuga 

- Hyr del av villa i Ystad 

- Hyr hus 

- Hyr hus 

- Lägenhet 

- Stuga 

- Hyrt stuga 

- Hyrt stuga 

- Hyrt stuga 

- Hyrd lägenhet 

- Hyr lägenhet 

- Hyrd lägenhet 

- Hyr en lägenhet 

- Hyr gathus 

- Hyr gathus 

- Feriewohnung 

- Enkelt rum med trinett, genom 
bo i Skåne 

I sitt transportmedel 

- Husvagn 

- I bilen 

- Yacht 

- Segelbåt i gästhamnen 

- Husbil 

Övrigt 

- Bor på Bollerup lantbruksskola 

- Vi bor i Simrishamn 

- Naturskönt 

- Naturskönt 

- Frikampar 
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Appendix 9 

Andra skäl till respondenternas besök i YstadAndra skäl till respondenternas besök i YstadAndra skäl till respondenternas besök i YstadAndra skäl till respondenternas besök i Ystad 

Nedan presenteras de skäl respondenter angivit som kryssat i ”annat” i enkätens fråga 11, 
som löd ”Vilket är ditt huvudsakliga skäl till det här besöket i Ystad?”. 

Henning Mankell 

- P.g.a. Wallander 

- Henning Mankell 

- Henning Mankell 

- Henning Mankell 

- Kom från Rostock-Trelleborg, körde igenom Ystad på väg hem, läst alla Mankell 
och ville se staden. 

- Wallander-tour 

Sevärdheter eller liknande 

- Se på sevärdheter 

- Vi skall se ”Orfeo och Euridice” på Ystads teater och titta på stan. 

- Utställning, klostret 

- Känslan, museum m.m. 

- Ales stenar 

- Ales stenar 

- Ales stenar 

Övrigt 

- Med familjen 

- Adelstenar (sic) och badar 

- Dagsutflykt 

- Dagsutflykt 

- Köpa bil till operan 

- Shoppa 

- Besöker föräldrars grav bl.a. 

- Hämta biljetter 

- Visit Ystad 

- Vi har sommarstuga här 

- Turist 

- Kolla på fåglar 

- Bara för att se staden man hört så 
mycket gott om 

- Frikampar 
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Appendix 10 

Respondenterna passerar Ystad på väg till…Respondenterna passerar Ystad på väg till…Respondenterna passerar Ystad på väg till…Respondenterna passerar Ystad på väg till… 

Nedan presenteras de orter/platser respondenter angivit som kryssat i att de passerar Ystad 
på väg någon annanstans i enkätens fråga 11, som löd ”Vilket är ditt huvudsakliga skäl till 
det här besöket i Ystad?”. 

Kåseberga/Ales stenar 

- Kåsberga, Simrishamn 

- Ales stenar 

- Kåseberga 

- Ales stenar 

Österlen 

- Simrishamn 

- Österlen 

- Löderup 

- Österlen 

Övriga Skåne 

- Helsingborg 

- Trelleborg 

- Helsingborg 

- Trelleborg 

- Trelleborg 

- Malmö 

- Bjärred 

- Vi kör en Skånerunda med MC 

Danmark 

- Danmark 

- Köpenhamn 

- Köpenhamn 

- Bornholm 

- Bornholm 

Övrigt 

- Halland 

- Halland 

- Resten av semestern 

- Norra Sverige/Norge 

- Öland 

- Durch Schweden 

- Gotland 

- Falkenberg 

- Öland 
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Appendix 11 

Annat transportmedel till YstadAnnat transportmedel till YstadAnnat transportmedel till YstadAnnat transportmedel till Ystad 

Nedan presenteras de transportmedel respondenter angivit som kryssat ”Annat transport-
medel” i enkätens fråga 9, som löd ”Hur tog du dig till Ystad från din hemstad/hemort?”. 

Motorcykel 

- Motorcykel 

- Motorcykel 

- MC 

- MC 

- MC 

- MC 

- MC 

- Motorcykel 

- Motorcykel 

Husbil 

- Husbil 

- Wohnmobil 

- Wohnmobil 

- Wohnmobil 

- Husbil 

Cykel 

- Cykel 

- Fahrrad (cykel) 

- Fahrrad (cykel) 

Båt 

- Yacht 

- Segelbåt 

Övrigt 

- Skåne sommarkort 
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Appendix 12 

Andra informationssätt om Ales stenarAndra informationssätt om Ales stenarAndra informationssätt om Ales stenarAndra informationssätt om Ales stenar 
Nedan presenteras de sätt på vilket respondenter som kryssat i ”Annat” fått information 
om Ales stenar på. 

Guidebok eller liknande 

- Läst om platsen, monumentet 

- Läst om/annat sammanhang 

- Guide book 

- Guide book (Lonely Planet) 

- Travel guide 

- Bok 

- Tourist guide book 

- Bok 

- Reisefürer 

- Book – Sweden Travel Guide 

- Rese… (otydligt skrivet) 

Lokalkunskap 

- Lokalkunskap 

- Känt till det sen tidigare 

- Känner till Ales stenar sedan tidigare, sökte information nu 

- Har växt upp i Ystad 

- Känner sedan länge 

Övrigt 

- Karta 

- Genom person i Kåseberga 

- Turistbyrån i Simrishamn 

- Turistbyrån i Simrishamn 


