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Abstract 
Tourism today is not just a tool for economic gain, it also includes categories such as 

development and conservation. Tourism is currently controlled and constructed by 

history, nature and tradition; three things that concern areas of culture and heritage. 

The aim of this bachelor thesis is to study the ways in which a destination uses 

cultural heritage to attract tourists, as well as to determine how the different ways 

affects the destination as a visitor destination. We conducted our study in Kalmar 

city, where we held six interviews with various actors linked to tourism and cultural 

heritage. The results of the interviews linked to the secondary sources showed that 

Kalmar have many unique assets in terms of heritage, and that the destination is 

actively working with it. The work on heritage and its development is primarily done 

through cooperation between the various actors in the destination. The destination 

sees the internal and external actors as resources and actively use them and work 

with them to increase Kalmar's image within the tourism industry. It is the 

cooperation between the players in terms of conservation, use and accessibility that 

creates the heritage city of Kalmar today. 
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Sammanfattning 
Turism idag är inte bara ett verktyg för ekonomisk vinning, utan det innefattar även 

utveckling och bevarande. Det är i dagsläget styrt och konstruerat efter historia, natur 

och tradition; tre punkter som berör områdena kultur och arv. Kulturarv är en 

någorlunda ny inriktning inom turismnäringen, som på senare tid fått mer 

engagemang och som idag kan anses vara i en utvecklingsfas. Syftet med den här 

uppsatsen var att studera på vilka sätt som en destination använder sig av kulturarvet 

för att locka besökare, samt se till vad för betydelse en sådan strategi har för 

destinationen som besöksmål. Vi prövade vår studie på destinationen Kalmar; där 

sex intervjuer genomfördes med olika aktörer som är kopplade till turism och 

kulturarv. Resultatet av intervjuerna sammankopplade med de sekundära källorna 

påvisade att Kalmar har många naturliga tillgångar i form av kulturarv och att 

destinationen aktivt jobbar med de tillgångarna. Arbetet med kulturarv och dess 

utveckling sker primärt genom ett samarbete mellan de olika aktörerna inom 

destinationen. Destinationen ser de interna och externa aktörerna som resurser, 

resurser som de använder och arbetar aktivt med för att höja Kalmars bild inom 

turismindustrin. Det är samarbetet mellan aktörerna i förhållande till bevarande, 

användning och tillgänglighet som skapar den stad som Kalmar är idag.  

 

Nyckelord 

Kulturarv, Bevarande, Autenticitet, Symbolism, Semiotisk Modell, Platsskapande, 

Destinationsutveckling - management och Kalmar. 
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Tack! 
Uppsatsens process har varit oerhört lärorik och intressant, främst för att vi har dykt 

in i ett ämne som rör oss alla tre. Det vi har lärt oss av den här upplevelsen kommer 

vi bära vidare samt att den här uppsatsen har gjort oss mer medvetna om hur turism 

och kultur står i förbindelse med varandra.  

 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Per Pettersson Löfquist för den hjälp och 

support han givit. Vidare vill vi även tacka Josefine Johansson för hennes 

uppmuntran och värdefulla tips. Vårt sista tack går självklart till alla våra 

informanter, de som tog sig tid att delta i intervjuerna. Tack för att ni har givit oss er 

tid samt att ni varit öppna och trevliga gentemot oss genom alla möten som 

genomförts.  

 

Trevlig läsning!  

Kalmar, 8 Januari 2017 
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1 Inledning 
I det första kapitlet, som följer nedan, kommer vi att leda läsarna in i bakgrunden 

som sedan övergår i en problemformulering. Uppsatsens huvudfråga och det ämne 

som uppsatsen kommer beröra diskuteras fram och avslutas med ett tydligt syfte för 

uppsatsens framställning.  

 

1.1 Bakgrund 
Kulturarv är ett begrepp inom turistnäringen, ett begrepp som på senare tid fått mer 

engagemang (McKercher & Du Cross, 2002). Fler forskare har undersökt och 

undersöker kulturarvets påverkan på turismen samt hur kulturarv används inom 

destinationer och olika branscher. ”Tourism is not just an aggregate of merely 

commercial activities; it is also an ideological framing of history, nature and 

tradition…” (MacCannell, 1992, s.1) 

Citatet ovan förklarar och för fram det faktum att turism idag inte enbart ses som ett 

säljande koncept där jakten efter pengar ligger som fokus. Turism är även styrt och 

konstruerat efter historia, natur och tradition; tre punkter som berör områdena kultur 

och arv. Kulturarvsturism har fått mer betydelse vid utvecklingen av olika 

destinationer eftersom det ger åskådare eller besökaren en känsla för nationen samt 

skapar en delaktighet och underrättelse av landets moraliska kompass,  men även 

vilken historia som ligger till grund för nationens kulturella utformning (Park, 2010). 

Arvet i begreppet kulturarv hanterar och omfattar det som en generation väljer samt 

lämnar kvar vid överlämning till nästkommande generation (Prentice, 1993). Det är 

arvet tillsammans med kulturen som stora delar av besöksnäringen vill uppleva när 

de reser till nya destinationer; uppleva nya kulturella miljöer utifrån olika aktiviteter 

såsom historiska monument, kulturella landmärken, event eller destinationers 

museum. För att definiera kultur i kontext med turism kan det föras fram som en 

interrelation mellan människor, platser och det kulturella arvet, hur valet av kulturarv 

väljs att föras fram gentemot turisten (McKercher & Du Cros, 2002). 

 

Studien undersöker och är baserad på destinationen Kalmar och dess användning av 

tillgången kulturarv. Staden är känd för sina landmärken såsom Kalmarslott, 

vattentornet och domkyrkan i centrum samt sin långa historia som går tillbaka till 

1000-talet då destinationen var en känd och etablerad handelsplats i Norden. Kalmar 

har även haft en betydande roll för Gustav Vasas släkt och blir således en 
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residensstad som i nutid lyfts fram inom destinationen (Kalmarlanguide, 2017), dock 

finns det närliggande städer såsom Karlskrona och Västervik som också har ett rikt 

kulturarv med mycket historia. Hur betydande har egentligen stadens historia för att 

locka till sig besökare? 

 

Begreppet kulturarv fångar in det som vi under senare generation valt att bevara, 

bibehålla och skydda från tidigare generationers historia (Grundberg, 2002). Det är 

bevarandet och användandet av de objekten som vi i vår studie vill undersöka utifrån 

en destinations perspektiv, i det här fallet Kalmar. Objekten tolkas och omvandlas för 

turisten som näringen, de formas till symboler som för med sig ett budskap och en 

känsla. Varje individ strävar efter att hitta det typiska för en destination och i letandet 

är det symbolerna som blir utgångspunkterna som hen förhåller sig till. Symbolism 

hanterar tecken och olika objekts påverkan på människan och hens val. Det är 

symbolism som turismen använder sig av för att locka sin publik samt nå ut till sin 

marknad. Det är även det som formar destinationens attraktionskraft hos turisten, inte 

minst när det handlar om kulturarv (Park, 2010). Kulturarvet ligger i något av en 

paradox då det är en tillgång som används för ekonomisk vinning samtidigt som 

produkten behöver skyddas och bevaras. Dålig publicitet eller överanvändande av 

attraktioner kan leda till en försämrad produkt och en förstörd upplevelse (Ho & 

McKercher, 2004). För att ta reda på hur kulturarvet används måste destinationen 

och deras aktörer undersökas, vilket i sin tur kräver en undersökning i hur en 

destination fungerar idag. Destinationer är inte lätta att identifiera och de består av 

flera olika områden där aktörerna överlappar varandra. Olika aktörer och 

organisationer som påverkar destinationer är placerade i något som kallas strategiska 

aktörsområden. De områden som kan klassas strategiska är områden med 

organisationer som kan påverka besöksnäringen på destinationen samt destinationen 

som helhet (Beritelli m.fl, 2014). Aktörerna och attraktionerna på områdena kan vara 

väldigt varierande. De kan exempelvis bestå av allt från affärer, evenemangsföretag 

och kulturorganisationer till attraktioner som nöjesparker, marknader och olika 

sportcenter (Saingahi & Baggio, 2017). För att bättre kunna se till hur kulturarvet 

används på destinationen Kalmar analyserar vi några av de olika aktörerna. Vi ser 

även till hur samarbetet dem emellan fungerar för att lyfta fram kulturarvet och 

stärka destinationens konkurrenskraftighet. Eftersom turismnäringen eftersträvar att 

utvecklas och bli framgångsrikt valde vi att utforska delar av näringen som 
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fortfarande arbetar med bevaring och hållbarhet. Begreppet kulturarv är en del av 

turism som berör de tidigare nämnda punkterna. Kan studeras utifrån en rad olika 

aspekter och infallsvinklar men vi hade en vilja om att se till hur väl en destination 

arbetar med sitt kulturarv; hur tar man tillvara på kulturarvet på destinationen och på 

vilka sätt lockar man besökare med hjälp av det. Vilken betydelse har symbolismen 

och autenticiteten kopplat till kulturarv, samt vilken roll den spelar inom 

destinationsutveckling. Till sist undersöks hur destinationen går vidare och utvecklar 

kulturarvet och vad som är viktigt i formen av innovation.  

 

1.2 Problemformulering 

Studien är baserad på begreppet kulturarv och  dess påverkan på turistens val av 

destination samt hur en kommun använder sig av det för att skapa och forma sin 

destination. Resultatet stärks av olika teorier som berör ämnet samt hur kulturarvet 

arbetas med inom olika aktörsområden.  

 

1.3 Syfte & Uppsatsfråga 

Syftet med uppsatsen är att studera på vilka sätt som en destination använder sig av 

kulturarvet för att attrahera sin besöksnäring samt se till vad för betydelse en sådan 

strategi har för destinationen som besöksmål.  

 

På vilka sätt använder sig Kalmar av kulturarvet för att attrahera besökare till 

destinationen?  

 

1.4 Uppsatsens Disposition  
 

1. Inledning 

Det inledande kapitlet består bland annat av bakgrund, syfte och den frågeställning 

som anges ovan och blir det inledande i uppsatsen efterföljt av dispositionen. De 

olika delarna har till syfte att ge läsaren en inblick i arbetet samt ge en 

helhetsförståelse till arbetets utveckling. Dispositionen blir en karta över uppsatsens 

olika delar och ger läsaren en bild om vad som kan förväntas från varje kapitel. 

 

2. Metod  
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Kapitel två kommer ta upp den metod som vi använt oss av, alltså det 

tillvägagångssätt som genomförts för att uppnå det slutgiltiga resultatet. Kapitlet tar 

upp delar som insamling av data, intervjuer och hur de gick tillväga, samt källkritik. 

Vi nämner även val av undersökningsdesign och diskuterar fram den urvalsram vi 

arbetat efter. 

  

3. Litteraturöversikt 

Det är i kapitel tre som den teoretiska referensramen förs fram där vi tydligt belyser 

de begrepp som ligger till hands för vår studie. I kapitlet tar vi upp begrepp som 

kulturarv, bevarande, symbolism, autenticitet, destinationsutveckling, management 

och innovation.  

 

4. Empiriska referensramen 

Det kopplas sedan under kapitel fyra samman med den empiriska referensramen. Där 

vi går igenom de svar vi har samlat in från intervjupersonerna och vår sekundära 

data.  

 

5. Diskussion 

I kapitel 5 diskuteras och analyseras vårt teoretiska material tillsammans med det 

empiriska 

 

6. Slutsats 

I kapitel sex presenteras slutsatsen. Här är det syfte och frågeställning som besvaras 

för att sedan mynna ut i vad vi anser kan vara viktiga och intressanta 

efterforskningar.  

 

7. Referenser 

Kapitel 7 innehåller en referenslista för alla källor vi har använt i studien. Både 

muntliga och skriftliga. 

 

8. Bilagor 

Här presenteras de frågor som primärt har används inom våra intervjuer 
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2 Metodkapitel  
Vi kommer i den här delen att ta upp det tillvägagångssätt som står till grund för 

uppsatsen, vilken metod vi använt för att nå den data som är väsentlig för ämnet vi 

valt. Vi kommer även under kapitlet diskutera och redogöra för den ansats som 

format alstret samt föra fram de urval som ligger till grund för vår empiriska del. 

 

2.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ fallstudie blev undersökningsformen för att vi på bäst och enklast vis 

skulle kunna få fram ett resultat till syftet. Den kvalitativa metoden valdes ut 

eftersom det kunde skapa en djupare syn på vår perspektivs tolkning av den situation 

vi valt ut, i det här fallet kulturarvets påverkan på en destination (Holme m.fl, 1997). 

Inom den kvalitativa forskningsmetoden ingår olika former av intervjuer eller 

observationer (Jakobsson, 2011). Vårt val av intervjuer följde även de den kvalitativa 

ramen där fokus lades på informanternas öppenhet, de fick prata fritt inom de olika 

teman och kategorier som uppsatsen baserats på. Den här formen minskar 

författarens, vår, påverkan på informanterna och deras svar (Holme m.fl, 1997). Det 

deduktiva har sin början inom teorin (Grönmo, 2006) där olika begrepp tas fram för 

att enklare skapa ett fokus inom ämnet och de kategorier som vi ville att uppsatsen 

skulle beröra. Vi valde att utgå från den ansatsen eftersom det skulle ge oss en 

djupare kunskap inom ämnets olika områden innan vi kunde begrunda empirin samt 

genomföra empirin. Bryman (2008) tar i sin bok Samhällsvetenskapliga Metoder upp 

att den deduktiva ansatsen utgår från teorin som sedan leder till det resultat som 

studien eftersträvar. Kategorierna som vi påträffade ligger till grund för hur vi valde 

att analysera destinationens användande av kulturarv. De kategorierna hjälpte oss i 

utformning av de intervjuer som sedan blev basen för vår empiri och de kategorier 

som vi prövade gentemot vårt fall.  

 

Informationen i kapitelet litteraturöversikt grundas utifrån diverse former av tidigare 

forskning som vi ansåg har berört vårt ämne, i form av böcker och vetenskapliga 

artiklar. För att hitta den litteratur som kunde svara på vårt syfte och uppsatsens fråga 

valde vi att fördjupa oss i kulturarv, autenticitet, symbolism och destinations 

management. För att dra relevanta slutsatser i vår studie gjorde vi intervjuer med 
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personer som har kunskap inom ämnets sfär. Intervjuerna bokades in och utfördes 

per telefon samt via direkt möte. 

 

2.2 Fallstudiedesign 

Vår undersökningsdesign grundar sig i en fallstudiedesign där skilda fall studeras 

eller jämförs med varandra (Bryman, 2008). Vi inriktade oss på ett enskilt fall, 

Kalmar stad, som ledde till att vi fick en förståelse om staden och hur de använder 

sig av kulturarv för att locka till sig turister till destinationen (Denscombe, 2014). En 

fallstudie är en beskrivande undersökningsmetod som består av olika former av data 

såsom intervjuer och skrifter som är av empirisk karaktär. Genom att vi använde oss 

av en fallstudie lärde vi oss vad som kom att fungera för Kalmar och vad som inte 

kom att fungera när det kommer till användningen av kulturarvet som attraktion 

(Smith, 2017). Vi valde att avgränsa oss till Kalmar eftersom det är en stad med 

mycket historia.  Kalmar är känt för sin gamla arkitektur, sitt slott, det gamla 

vattentornet som är beläget i centrum samt länsmuseet. Vi ville bevisa att Kalmar är 

mer än bara en stad nära Öland som är en av Sveriges populäraste turistdestinationer, 

och att kulturarvet kan vara en del av det avgörande i den frågan för besökare. 

 

2.3 Perspektivval 

Vår studie har utgått från ett kommunalt perspektiv då vi ville att vår fallstudie och 

det resultat som uppstått skulle bli en guidning och vägledning för vilka sätt andra 

kommuner kan göra eller inte göra vid utvecklingen av sin destination. Vi ansåg att 

med kommunen som perspektiv och huvudsakliga fokus skulle vi lättare få ett grepp 

om destinationers framtida samt nutida utveckling. Det är även det perspektiv som vi 

ansåg passade bäst för det mål vi hade uppsatt för vår undersökning. Hade vi valt ett 

annat perspektiv, såsom turisten och individens, hade undersökning och fallstudien 

blivit för bred och komplex. Den hade fått ett annat fokus som inte passar med det 

resultat vi eftersträvade. Självklart finns det vinning i att använda turistens perspektiv 

eftersom det direkt hjälper kommunen som undersöks, de får svar på om det de gör 

lockar och är väsentligt. I vårt fall låg inte svaret i vad turisten ansåg utan mer på 

vilka sätt kommunen Kalmar väljer att göra med de tillgångar de besitter. Om det 

fanns negativa eller positiva delar i de val de gör och om det kan bli applicerbart på 

andra kommuner.  
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2.4 Insamling av empiri  

Studiens empiri har utgått från semistrukturerade intervjuer med informanter som vi 

ansett haft en djup kunskap inom ämnet kulturarv och destinationsutveckling i 

Kalmar. En semistrukturerad intervju utgår från att intervjuerna är uppbyggda på 

olika teman som informanten ska svara på; där frågorna utgår från öppna frågor inom 

de teman som intervjun omfattar (David & Sutton, 2011). Anledningen till varför vi 

valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer är för att vi ville ha en bred och 

djup kunskap inom vårt ämne och vi ville ge våra informanter friheten att kunna 

svara med den bredd som de anser ämnet kräver. I den här typen av intervjuteknik 

ska den som intervjuar informanten ha så lite inflytande som möjligt under intervjun 

och ta in vad informanten har att säga inom ämnet (Denscombe, 2014). Anledningen 

till att vi valde den här formen var för att det öppnar upp till spontana följdfrågor 

som kan föras fram under intervjuns gång. Om vi hade använt oss av fasta frågor 

som inte lämnat någon frihet för informanten kunde det ha lett till att vi gått miste 

om relevant information till vårt ämne. 

 

Alla intervjuer skedde semistrukturerat med öppna frågor. Det vill säga att målet var 

mer att försöka framhäva varje enskild intervjus djupvaliditet. Därför lät vi 

oftast  intervjupersonen bestämma över dialogens flöde, vi tillät och tog in personens 

egna historia och insikter (David & Sutton, 2011). Frågorna i sig var gjorda utifrån 

studiens teoretiska material. Intervjuerna genomfördes på flera olika sätt. Fem av sex 

skedde på plats medan den sjätte genomfördes över telefon. Av de fem skedde fyra 

på intervjupersonens arbetsplats medan den femte skedde på ett café. Planeringen av 

intervjuerna togs över mejl med intervjupersonerna. Där kom vi fram till vilka platser 

eller på vilka sätt som intervjuerna skulle genomföras. Målet med planeringen var att 

få intervjupersonerna att känna sig så trygga som möjligt, det för att uppnå bättre 

resultat och för att minska intervjuareffekten.  

 

2.4.1 Urvalsmetoder 

Vi valde informanter utifrån det selektiva och teoretiska urvalet, vilket innebar att vi 

valde ut personer som vi ansåg besitter den fakta som var relevant för vårt ämne 

(David m.fl, 2011). Eftersom informanterna skulle vara en del av vår studie krävdes 

det att personerna var betydande för staden Kalmar och specifikt för kulturarvets 
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hantering, att de kunde tillföra en djupare kunskap om Kalmars 

destinationsutveckling.  

De informanter vi använde oss av var:   

Informant Arbetsbeskrivning Datum Intervju typ 

Carina Eskelin Kulturchef- Kultur och 

fritidsförvaltningen 

2017-12-04 Möte 

Pär Israelsson Projektledare 

Evenemang- 

Destination Kalmar  

2017-12-04 Möte 

Dick Harrisson Historievetare- Professor 

& Författare 

2017-12-07 Telefon 

Mimmi Mannheimer Slottschef- Kalmarslott 2017-12-08 Möte 

 

Jenny Sundström & 

Katarina Sundberg 

Antikvariet på tillväxt & 

miljöavdelningen 

2017-12-08 Möte 

Stefan Johnson Turistchef Kalmar 

kommun- Destination 

Kalmar  

2017-12-11 Möte 

 

2.5 Reliabilitet & Validitet 

Reliabiliteten i vår studie kan ses som svag eftersom vi har testat vårt begrepp på en 

stad som har ett brett kulturarv. Om en liknande studie med samma inriktning görs på 

en stad som inte besitter de naturliga tillgångarna i form av ett välbevarat kulturarv, 

vilket de kan använda sig av i sin destinations portfolio, är det tänkbart att en sådan 

studie får ett resultat som skiljer sig ifrån det resultat vår studie ledde fram till. 

Reliabilitet handlar om att göra en pålitlig studie. Om en liknande studie använder 

sig av samma tillvägagångssätt med samma data, blir resultatet detsamma (Grönmo, 

2004). Vår studie blir pålitlig om en likartad studie görs på Kalmar och kulturarvets 

betydelse för Kalmars besöksnäring. En studie som genomförs med samma 

förutsättningar som vår kommer resultatet bli detsamma som den vid vår 

undersökning.   

 

Validitet handlar om att skapa en trovärdighet och relevans i det insamlade materialet 

som en studie består av (Grönmo, 2004). I vår studie blev relevansen att vi hade valt 
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ett begrepp som inte hamnade utanför den turistvetenskapliga ämnessfären; 

autenticitet, bevaring, symbolism och destinationsutveckling. Därmed valdes 

litteratur ut som vi ansåg väsentlig för att få svar på uppsatsens syfte och huvudfråga. 

Teorin är bestående av  vetenskapliga artiklar och böcker, valda utifrån den senaste 

upplagan eller utgivning. Vi var medvetna om att vissa källor var mer än tio år 

gamla. Vi gjorde dock den bedömning att de källorna fortfrande var relevanta och 

tillräckligt tillförlitliga för att användas i svaret på vårt syfte.  

 

Den empiri vi använde oss av bestod både av primärkällor och sekundärkällor. Våra 

sekundärkällor brister i att vara objektiva. Det i och med att vi använde oss av 

Destination Kalmar ABs webbsida samt Kalmar kommuns egen webbsida, vars syfte 

är att marknadsföra och framhäva Kalmars starka sidor. Likaså använde vi oss av ett 

politiskt dokument i form av Kalmars översiktsplan som publicerades 2013, därmed 

blir den informationen daterad. På samma sätt som med hemsidorna är 

översiktsplanen vinklad till att föra fram Kalmars positiva sidor. Både 

översiktsplanen och hemsidorna är framtagna till ett annan syfte än för vår studie 

medan de primärkällor framtogs av oss för att kopplas till vår undersökning 

(Bryman, 2011). Primärkällorna till vår studie blev de informanter som vi valde att 

intervjua; alla arbetare inom kulturarv och destinationsutveckling samt bevaring. Det 

gör att de har svårt att svara objektivt, de väljer likt våra sekundärkällor att diskutera 

de positiva sidorna med Kalmars kulturarv och destinationsutveckling.  

 

2.5.1 Triangulering  

För att förstärka validiteten i studien använde vi oss av triangulering. Det innebar att 

vi kunde undersöka vårat problem med flera aspekter i åtanke. Genom att vi använde 

oss av informanter som hade olika infallsvinklar på begreppen kulturarv och 

destinationsutveckling, blev det en form av källtriangulering (Denscombe, 2014). 

Stefan Johnson (2017), som var en av våra informanter, hade en bra insikt på hur en 

turistdestination ska använda sig av kulturarvet för att locka till sig besökare medan 

informanterna Jenny och Katarina (2017) mer fokuserade på hur kulturarvet ska 

bevaras i en stad, således inte utgå utifrån besöksnäringens vinning av kulturarvet. 

Vårt empiriska material förstärktes med sekundärkällor. Syftet var att kunna jämföra 

hur våra informanter intervjuer förhållde sig till vad som framkom i de 

sekundärkällor vi använde.  
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3 Litteraturöversikt 
Kapitlet som följer nedan tar upp och beskriver den teoretiska referensramen, vilka 

begrepp och kategorier som ligger till grund för vår utformning av analys och 

slutsats. Vi går djupare in på vad kulturarv är, hur autenticitet kopplas till turism, 

symbolismens påverkan på turisten samt destinationers utformning och uppbyggnad.  

  

3.1 ”Kulturarv” – begreppets koppling till turism 

Kultur är för de flesta ett begrepp som är svårt att definiera eftersom många olika 

områden blir berörda. Kulturen är grunden till en nations utformning och i folkmun 

sådant som ska och som människan vill bevara för att kunna visa samt ge till 

nästkommande generation (Alvarez & Korzay, 2011). Kultur och dess inverkan på 

turismen har varit en realitet sedan Romartiden, dock bör det nämnas att det är först 

runt år 1970 som kulturav inom turism placeras som en specifik kategori. Mycket av 

dagens turism handlar och omfattar ämnet då besökare ständigt reser till nya 

destinationer för att uppleva nya kulturella miljöer utifrån olika aktiviteter såsom; 

historiska monument, kulturella landmärken, delta på olika event eller besöka 

destinationers museum. För att definiera kultur i kontext med turism kan det föras 

fram som en interrelation mellan människor, platser och det kulturella arvet, hur 

valet av kulturarv väljs att föras fram gentemot turisten (McKercher & Du Cros, 

2002). I tanke är det materiella saker såsom byggnader, konst, musik och liknande 

men det inkluderar också sådant som är ogripbart som lagar, normer, religion, 

ritualer med mera. Det materiella med det icke materiella skapar olika former av 

kultur och det är det som idag används vid utvecklandet av kulturarvsturism 

(Kulturlaboratoriet, u.å). 

 

Kulturarv i sig definieras på många olika vis för olika personer beroende på den 

mening och i det sammanhang det ska användas. Riksantikvarieämbetet förklarar att 

kulturarv är: Alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, 

konstruktioner … etc ( Riksantikvarieämbetet 2012). Grundberg (2002), författare till 

boken Kulturarv, turism och regional utveckling, fortsätter definiera begreppet som 

ett ting som ramar in de olika verksamheter som aktivt arbetar med bevarandet och 

brukandet av olika delar av historien i nutidens samhälle.   
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Arvet i begreppet kulturarv hanterar och omfattar det som en generation väljer samt 

lämnar kvar vid överlämning till nästkommande generation. Det är senare 

generationer som väljer samt utser vad av arvet som kommer att bevaras och föras 

fram inom kulturarvet (Prentice, 1993). Arvet är således historier om det förgångna 

som i modern tid inom turismen upprepas utifrån olika perspektiv och med hjälp av 

olika artefakter, kulturarvs produkter (Henderson & Weisgrau, 2007), som används 

vid turismutvecklingen (Grundberg, 2002). Arvet som i det här fallet berör kultur kan 

således drivas politiskt, produceras, odlas och industrialiseras (Ord & Bild, 2016). 

Här bör även ett annat perspektiv av arvet föras fram, det om hur kulturarv handlar 

om symboler av människors etnicitet och tillhörande. Det är symboler som är skapta 

för att på olika vis tolkas av olika nationer och personer. Det är i och med arvet som 

grupper av människor kan dela samt få samma kulturella identiteter, en delad bild av 

hur en viss social grupp ska vara, bete sig och agera (Park, 2010) vilket påverkar en 

turists upplevelse vid vistelsen på destinationen. 

 

3.1.1 Kulturarvsturism i dagens moderna samhälle 

En ny kulturpolitik tas fram för Sverige och landet börjar se kulturen som en del av 

dess välfärd samt en resurs att lägga energi, ekonomi och engagemang inom. 

Kulturarvsförvaltning och kulturmiljö blir således begrepp som landet arbetar efter. 

Det är här som själva ordet kulturarv får en ökad användning. Viktigt att nämna är att 

kulturarv inte är som historia eftersom historia omfattar allt som hänt i förfluten tid. 

Historien har funnits oavsett om en nutid uppfattar det eller har en åsikt kring det. 

Kulturarv är alltså det som samtiden väljer att bevara och använda sig av. 

Betraktaren definierar kulturarvet och statusen för kulturarvet skapas när någon 

väljer ut det (Grundberg, 2002). 

 

Kulturarvet i relation med turismen gör att en ny form av näring växer fram. 

Kulturarvsturism är en del av turismen som idag har en stor betydelse för 

utformningen av många destinationer samt en del av det avgörande i att locka 

besökare till destinationerna. Resandet utifrån ett av perspektiven inom 

kulturarvsturismen grundas i att turisten, åskådaren, ska få uppleva platsen, dess 

artefakter, och aktiviteter ur en autentisk kulturarvs historia (Kaminski m.fl, 2014). 

Det är via det som människan kan dela nationers olika uppfattning och utveckling av 

arv och kultur. Kulturarvsturismen ger åskådare eller besökaren en känsla för 

nationen och en delaktighet eller underrättelse av landets moraliska kompass samt 
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vilken historia som ligger till grund för nationens kulturella utformning. Den här 

formen av turism är således inte enbart baserad på historiska artefakter, som i sig kan 

ses som direkta symboler, utan det är även en upplysning kring hur nationens normer 

och värdering uppstått samt vilka de är (Park, 2010).  

 

Bevarandet av kulturarv öppnar upp för en bättre hållbarhet inom samhället. Den 

sammanhållning som kulturarvet för fram inom nationer och deras destinationer 

förstärker även invånarnas egna band till platsen. Deras känsla för platsen byggs upp 

och blir allt starkare, invånarna blir mer stolta, mer sammansvetsade och mer öppna 

för att vilja visa upp sitt hem (Vong, 2013). Good cultural heritage tourism improves 

the quality of life for residents as well as serving visitors (Kaminski m.fl, 2014, s.6). 

Desto mer engagemang man stoppar in i användandet av kulturarv, desto mer öppnar 

man upp chansen för att även lokalbefolkning får en ny positiv känsla för platsen 

samt känner mer behörighet till den och sin historia (Vong, 2013). 

 

Det finns olika negativa aspekter av att använda sig utav kulturarv inom turismen. 

Lokala traditionerna kan komma i kläm om man som aktör av kulturarvet inte har en 

styrd hantering. Kontrollen minskar och en icke styrd turism växer fram vilket mer 

förstör än bevarar det som kulturarv handlar om. Även om tanken ligger i att bevara 

och skydda olika historiska monument eller historiska platser, kan det hela 

överkonsumeras och istället för bidra till det hållbara sker det motsatta (Southall & 

Robinson, 2011). I det moderna samhället handlar mycket inom kulturarvsturism om 

det som åskådaren och besökaren tolkar som turism. Vikten ligger inte helt i det 

autentiska utan till viss del i det som åskådaren tolkar som det autentiska och riktiga 

(Weaver, 2011). I stycket nedan följer en djupgående teoretisk beskrivning om 

begreppet autenticitet och dess påverkan på kulturarvsturism. 

 

3.1.2 Äkta eller inte äkta 

Turismen som till stor del är den bidragande faktorn till destinationers platsskapande 

påverkas även av autenticitet, det äkta. Autenticitet har kommit att bli allt mer 

centralt inom turismen som näring (Knudsen & Waade, 2010) då allt fler av dagens 

resenärer och turister söker efter att finna precis det, det som är tillförlitligt (Johnson, 

2007). Oftast är den autenticitet som platser frambringar på något vis konstruerad för 

att tillgodose turisternas förväntningar av platsen. Förväntningar skapas i det 

moderna samhället utifrån olika medieplattformar, såsom; film, tv, internet eller 
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liknande (Culler, 1990). Autenticitet kan kopplas samman med ord som verklighet 

och sanning, om det som visas eller utförs faktiskt tillhör platsen eller inte 

(Buendgens-Kosten, 2014). Utifrån turisten så ligger upptäckten och längtan i att få 

ta del av det gångna, det exotiska och det unika kulturella, det som rör sig bortom ens 

egen sfär (Knudsen & Waade, 2010). Det är åskådaren och hens relation till vad hen 

ser som skapar en egen tolkning av vad som är äkta. Mycket av det som idag går 

under begreppet autenticitet inom turismen kan för turisten ses som äkta men från 

utövarens, turistindustrins, perspektiv vara agerad. Behovet av att tillfredsställa 

åskådarens krav på det äkta skapar en obalans där industrin istället för att värna om 

det äkta påbörjar en utbyggnad, en ändring som mer lockar kunden än faktiskt för 

fram det tillförlitliga. Det är autenticiteten inom kulturarvsturismen som avgör hur 

väl en nations bakgrund tolkas av åskådarna, hur äkta personerna i fråga upplever 

destinationens kulturarv (Johnson, 2007).  

 

Det ovan nämnda kallas i teorin för staged authenticity vilket på svenska direkt 

översatt står för agerad äkthet. Den agerade äktheten är det som skapar den obalans 

som tidigare nämnts. Frågan som bör ställas är om det agerade äkta faktiskt kan vara 

äkta trots allt?  

Pratar vi om äkthet och det som kallas för agerad sådan kan vi även se till det faktum 

att det som åskådare, turister eller besökare ser och upplever där och då är det som 

för stunden är det äkta autentiska. Det som är kan inte vara annat än vad det faktiskt 

är... Det som ger och väljs att framföras är det som alltid är genuint, sant och äkta 

även om det inte är helt komplett (Knudsen & Waade, 2010, s.10). Citatet försöker 

förklara att även om en historia som valts att användas inom kulturarvsturismen 

redovisas på ett oäkta sätt, kommer personen som bevittnar kulturarvet ändå i 

stunden se och uppleva det som äkta.  

 

Äkthet eller autenticitet kan delas upp i två kategorier; objektiv autenticitet eller 

konstruerad autenticitet. Det förstnämnda hanterar det som ursprungligen anses som 

äkta, det som människan med tiden utifrån sanningar och övertygelser skapat som 

kunskap, om originalet är genuint eller inte. Det andra, konstruerad autenticitet, 

hanterar olika objekt utifrån olika perspektiv och tolkningar av vad som är äkta. Äkta 

för turisten kanske inte är äkta för producenten och vise versa. Den här formen är den 
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form som berör kategorin symbolisk autenticitet där symboler blir objekt som man 

projicerar olika uttryck och versioner av autenticitet på (Knudsen & Waade, 2010).  

 

Turister letar ständigt efter symboler och kännetecken för den destinationen de väljer 

att besöka samt tenderar turister att söka efter vad som är utmärkande för en specifik 

plats. Det gör att turister oftast samlas på en och samma plats men med olika visioner 

och idéer för platsens äkthet. Citatet The American tourist in Japan looks less for 

what is Japanese than for what is Japanese (Boorstin, 1992,s.106), förklarar att 

turister oftast redan innan de besöker en destination har målat upp en bild av hur 

destinationen ska vara och letar således efter symboler i form av landmärken och 

kulturella företeelser som bekräftar deras förväntningar. Därmed går turisten oftast 

miste om den äkta kulturen på destinationen och får uppleva en konstruerad 

autenticitet (Culler, 1990). 

 

3.2 Är symbolism en stärkande faktor för destinationer?  
Som tidigare nämnts är arvet en symbol för en nations identitet (Park, 2010). 

Symboler och deras mening placeras ofta under kategorin för kulturarvsturism 

eftersom symboler i sig framtagits och skapats utifrån sociala som kulturella 

konventioner (Pennington & Thomsen, 2010). Symbolism är hur saker representeras 

och presenteras med hjälp av symboler som igenkänning. Det är med symbolism som 

olika former av idéer förs fram och beroende av kontexten så ger symboler en viss 

mening samt betydelse till olika situationer (Sandström, 2017). Pennington och 

Thomsen beskriver användandet av symboler så här: Because symbols are based on 

shared social or cultural conventions, they represent cultural categories and social 

norms, ideals, and values.   (Pennington & Thomsen, 2010, s.39) Det Pennington och 

Thomsen vill säga med citatet är att symboler specifikt för fram och står för en 

nations eller plats unika normer och värderingar. Det är symbolerna som blir direkta 

tecken för hur en plats, en destination eller en nation ska bete sig.  

 

Turismen som marknad använder sig av symbolism för att nå ut till sin publik, 

besökarna och åskådarna. Symboler stärker en destinations värde och inte minst när 

det handlar om kulturarvet. För att ge några exempel som kan vara lätta att förstå kan 

vi se till olika monument; däribland Eiffeltornet i Paris, som är en direkt symbol för 

Frankrike. Detsamma gäller Colosseum i Rom, som är en direkt symbol för Italien. 
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Utifrån olika artefakter och produkter skapas symboler, men det kan även vara 

symbolerna som ger liv till artefakterna. Vikten ligger i hur man väljer att förvalta 

och ta till vara på den kunskapen (Park, 2010). 

 

Symboler är inkluderade i det teoretiska begreppet symbolism. Inom ämnet och dess 

betydelse för hur människor ser på olika objekt har den Amerikanske filosofen 

Charles Sander Peirce en betydande roll. Peirce idé om hur man upplever ett objekt 

inom symbolism utgår från en trefaldighet, där det centrala blir själva objekten, vad 

objekten symboliserar samt vad objekten representerar (Metro-Roland, 2011). Lady 

Victoria Welby som också är en filosof inom ämnet symbolism menade på att 

tolkningen av objektet är avgörande för att bestämma vad det symboliska värdet blir. 

Welby använder också en trefaldighets metod för att tyda ett objekt. Hon menar dock 

att ett objekt skapar olika former av mening, betydelse och känslor till ett specifikt 

objekt och det är de ihop som definierar vad materiella ting är (Tarasti, 2013). 

 

Inom symbolismen är det kulturella en faktor menar filosofen Alfred North 

Whitehead. Han anser att människor har olika syn på materiella ting beroende på 

vilken kulturell bakgrund de har. På det sättet kan samma objekt ha en delad och 

skild betydelse för personer med olika kulturer (Weber, 2016). Det här förekommer 

framförallt inom turistattraktioner eftersom attraktionerna har olika betydelse för 

lokalbefolkningen och besökaren.  Ett exempel är Uluru i Australien. Aboriginerna 

ser det som en religiös plats samtidigt som turisterna söker sig till Uluru för att det är 

en sevärdhet (Coffey, 2017). Sigmund Freud menar på att det finns enhetlighet när 

symboler tolkas men att ett materiellt föremål tolkas av betraktaren väldigt 

individuellt då det kulturella blir betydande. Ett föremål kan således ha olika 

betydelse för olika individer. Även Freud nämner att symbolismen består av en 

treenighet, att i den treenigheten är det viktiga relationen mellan objekten, vem som 

tolkar objketen och vad objekten symboliserar (Mackay, 2001). 

 

3.2.1 Åskådarens uppfattning av symboler   

När en turist söker sig till en destination använder hen sig av The tourist gaze alltså 

att turisten söker till det som hen tycker är intressant. Har turisten ett intresse för 

historiska platser riktar den personen sin blick mot destinationer som har ett stort 

kulturarv (Urry, 2011). Därför är det viktigt att från en destinations sida kunna 
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använda sig av symbolisering eftersom det framhäver turistdestinationernas 

attraktioner till de potentiella turisterna (Edensor, 1998).  

 

Inom turismen är det semiotiska begreppet betydelsefullt då semiotiken studerar 

teckens betydelse, hur olika tecken uppfattas, samt vilken betydelse ett tecken får för 

betraktaren. En pionjär inom ämnet semiotik är Charles Sanders Peirce, även nämnd 

ovan.  Enligt hans teori analyseras tecken som uppstår bland annat utifrån det 

språkliga bruket men även genom olika former av religion, konst och kläder 

(Bergman, 2010; Echtner, 1999). Den semiotiska modellen som visas i figur 1, utgår 

från Peirces teorier om att symbolism bygger på en treenighet där analyseringen 

skapas ur relationen mellan objektet, symbolerna och hur de två blir tolkade av 

turisten (Pennington & Thomsen, 2010). Människor söker sig till signaler och 

symboler som kan förstärka deras upplevelse av en plats. Tar man stadsturismen, är 

det många personer som väljer att besöka en stad för att den specifika staden sänder 

ut signaler och symboler att destinationen har ett brett kulturarv. I det avseendet 

använder sig destinationer utav den semiotiska treenigheten (Metro- Roland, 2011). 

 

 

Figur 1. Pennington, J. & Thomsen, R. (2010). A Semiotic Model.  

 

Själva processen i modellen utgår inte från någon konkret formel, den bygger på att 

turisten bryter ner objektet i delar som hen fastnat för och det kan variera från 

destination till destination samt från turist till turist (Echtner, 1999). För turisten som 
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har sitt intresse mot historiska byggnader och unika platser tenderar hen att använda 

sig av turist gazen när hen granskar olika objekt, eftersom destinationer kretsar runt 

ett eller flera kulturarv (Urry 2011).  Personen som ser objektet väljer att analysera 

de viktigaste komponenterna som utgår ifrån vilka intressen turisten har och vad de 

söker efter i en destination (Echtner, 1999). Det centrala i processen är att det finns 

en individ som är den som tolkar objektets mening genom att analysera vad objektet 

har för betydelse för personen (Bergman, 2010). Inom turismen är den processen 

avgörande för om personen väljer att besöka en specifik plats (Echtner, 1999). 

 

Den semiotiska modellen används när en destination ser över vad det finns för 

intressanta objekt som kan symboliseras till att locka till sig turister. Det här görs 

genom att det finns en historia, landmärken eller konstruerade turistattraktioner som 

är specifika för platsen (Pennington & Thomsen, 2010).  Den kan även symbolisera 

ett vackert landskap, som gör att turisten direkt förknippar det med vad det vackra 

landskapet står för; till exempel en exotisk strand eller en historisk plats som är en 

del av destinationens kulturarv. Modellen med dess treenighet ses som en process där 

ett objekt först blir betydelsefull när det finns en turist som kan tolka symbolerna 

samt sätta eller förknippa objektet med något som gör att det blir eller är del av en 

turistattraktion (Echtner, 1999).   

 

Pennington & Thomsen (2010) förklarar Peirce begrepp Collateral Experince på så 

sätt att objekt måste kunna bli identifierat, genom att objektet måste vara bekant för 

turisten sedan tidigare, att Collateral Exeperience uppstår när turisten har tidigare 

erfarenheter och kunskap av objektet (Bergman, 2010). Bergman (2010) fördjupar 

det med att ett och samma objekt kan ha olika betydelse för de som beskådar objektet 

även om personerna kommer från samma kultur eller samhällsklass. Själva objektet 

inom symbolismen och Peirce semiotiska modell är till stor del en nation, eller ett 

stort eller litet geografiskt område i nationen. Objekten i Peirce triangel är inte bara 

geografiska objekt utan består även av sevärdheter inom ett specifikt geografiskt 

område. Likaväl som att objektet kan vara uppbyggd kring en historia som antagligen 

är fejkad kan det utgå från något som är historiskt korrekt (Pennington & Thomsen, 

2010).  Peirce menar att det finns ingen total verklig upplevelse, utan att den är 

omringad av en rad olika tecken som ska analyseras. Det är här den semiotiska 

handlingen blir betydelsefull. En turist analyserar objektet med hjälp av symboler, 
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signaler och tecken; vad står objektet för, vad associerar turisten objektet med 

(Bergman, 2010).  När en turist söker efter symboler på den potentiella destinationen, 

har turistens identitet och sociala roll stor betydelse för vilka symboler som personen 

värdesätter (Echtner, 1999). Symbolerna av själva objektet bygger bara på vissa 

specifika delar av objektet, på det sättet blir symbolen det som utmärker själva 

objektet och framhäver det som är speciellt och känt. En symbol fungerar som en 

dragningskraft för destinationen, utan betydelsefulla symboler blir destinationen inte 

relevant för en turist att besöka. De här symbolerna kan utgå från landmärken, 

byggnader men också aktiviteter som är typiska för destinationen. Det är det som är 

processen i modellen och relationen mellan symbolism, objekt och tolkningen 

(Pennington & Thomsen, 2010). 

 

Peirce pratade även om olika typer av utmärkande drag, vilka signaler och symboler 

som är typiska för en destination. Ett av de utmärkande dragen är att använda sig 

utav ikoniska platser eller föremål för destinationen i form av souvenirer, fotografier 

och liknande. Även solbränna skickar ut signalerar som får olika betydelse beroende 

på vilken kultur turisten kommer ifrån. Likaså fungerar ord som en form av 

symbolism (Echtner, 1999). Tecken och signaler uppstår också genom vad en person 

har för känslor till en plats, de känslorna kan uppkomma via minnen och musik som 

bidrar till att objektet blir meningsfullt (Bergman, 2010).  Alla des här tingen är 

sådant som destinationer kan trycka på i sin utformning av platsen och de attraktioner 

som aktörerna där arbetar med.  

 

3.3 Turismprodukter skapta av destinationers kulturarv 
När det pratas om produkter är det lätt att föra tankarna till ekonomi och 

marknadsföring. Produkter ses som de objekt vi köper, förbrukar och som i någon 

mån löser de problem vi som konsumenter har (Chunawalla, 2009). Det hela handlar 

inte om att köpa en produkt bara för köpandets skull, vikten ligger i fördelarna som 

kommer med produkten (Ho & Mckercher, 2004). Om vi tar bort produkten som 

direkt kopplas till ett fast objekt, något vi direkt kan ta på och få ta med hem efter 

köpet, blir en produkt något mer abstrakt. Inom turismen kan vi se att produkter 

framställs och blir mer abstrakta eftersom de bygger på attraktioner. Attraktioner är 

det som driver en turist eller besökare, det som blir svaret på turistens efterfrågan. 

Destinationer blir formade av olika attraktioner där det primära förstärks av det 
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sekundära samt tertiära. Det primära i frågan är det som en destination väljer att 

lägga störst fokus på eftersom det är vad som lockar flest till platsen. Dock bör här 

nämnas att de tre ihop fångar besökare och förlänger deras vistelse på destinationen. 

Intresset ligger även i hur väl den primära attraktionen arbetar med sin unikhet. 

Många reser lång väg för att finna det absolut unika medan sådant som inte sticker ut 

blir bortvalt och inget som konsumenten vill lägga tid, pengar eller engagemang på. 

Således är en unik attraktion mittpunkten för att övriga turismtjänster skapar 

provision (McKercher & Du Cross, 2002). Vid utformning av en attraktion, eller i 

det här fallet en turismprodukt, måste man se till konsumentens, besökaren eller 

turistens perspektiv; vilka behov måste bemötas och uppfyllas. Olika turister söker 

efter olika attraktioner, och den unika attraktionen för en individ kanske är en annans 

tertiära. (Kamfjord, 2002) 

 

Kulturarv och turism måste hanteras i symbios för att man ska kunna utvinna det 

bästa av de båda. Det måste formas på det vis att det enklare ska passa och vara 

attraktivt för turistkonsumtionen (Prentice, 1993). Kulturarvet som en tillgång är till 

synes komplicerat att arbeta med utifrån produktperspektiv. Hanterar man tillgången 

som vanliga gods och service produkter är det lätt att man omvandlar samt förändrar 

tillgången så det blir standardiserat, kommersialiserat och trivialiserat, med andra ord 

försvinner det unika (Ho & McKercher, 2004). Om vi ändå väljer att ta begreppet 

produkt ihop med kulturarv är det olika artefakter av kultur och arv som var för sig 

bildar olika kulturarvsprodukter. Det är sedan det som kulturarvsturismen kan 

använda sig av och forma om så att det passar konsumenternas behov. Ruiner, 

museum, historiska platser, kulturella framträdanden och konst är former av 

kulturarv som omformats till produkter och attraktioner, som besöks och skådas (Ho 

& McKercher, 2004). Hindret vid användandet av kulturarv är att de produkter som 

man utnyttjar och använder till ekonomisk vinning är produkter som behöver 

bevaras, skyddas och tas hand om. För mycket publicitet kan leda till försämrad 

attraktion och förstörd upplevelse. Bara för att destinationer har tillgång till ett 

kulturarv behöver inte det bli en direkt kulturarvsprodukt. Only if the true nature of a 

product is appreciated, will the management of it be successful and fruitful (Ho & 

McKercher, 2004, s. 256). Det Ho och McKercher enkelt förklarar i tidigare citat är 

att produkter inom turism enbart kan ge bra avkastning om det hanteras med den 

värdighet som de förtjänar. Det går inte att tjäna eller blir framgångsrik på en 
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attraktion om inte respekten finns vid utformningen av den. I det hela är det logiskt 

att använda sig av kulturarv som produkter men rent praktiskt är det svårt att finna 

den balansen som produkterna behöver för att inte förstöras (Ho & McKercher, 

2004).  

 

3.3.1 ”Bossarna” över kulturarvet 

För att kulturarvsturismen på en destination ska kunna blomstra och bli 

framgångsrika gäller det att aktörerna ser till och följer vissa specifika samt viktiga 

punkter. En attraktion kan inte bli framgångsrik om den inte hanteras på ett varsamt 

sätt, är välplanerad och har en direkt marknadsfokus. För att undvika ett 

misslyckande inom försäljning av kulturarvsturism och dess attraktioner, produkter, 

gäller det att förstå sin marknad och veta vilka förväntningar marknaden har satt samt 

skapat innan besöket. Kan man inte uppfylla förväntningarna har destinationen 

misslyckats, kunden blir inte nöjd vilket skapar negativ publicitet. Det gäller även att 

förbereda och förhålla sig till den faktiska carrying capacity; vilket innebär att man 

inte tar in mer besökare än platsen klarar av. Blir det för mycket folk och trängsel blir 

upplevelsen även där negativt belagd. Det är även viktigt att som aktör inse 

sambandet och relationen mellan att framföra en tursimupplevelse, utveckla en 

turismattraktion, och hantera ett kulturarv som en tillgång. Balansen dem emellan 

skapar det som turisten efterfrågar (Hughes & Carlsen, 2010). Lyckas man inte 

förbigå de punkter som tidigare nämnts har man ingen kunskap om turismprodukt 

utveckling och saknar kunskap inom den marknad som man rör sig inom. Det 

charmanta vid hantering av kulturarv och specifikt mot näringen turism ligger, som 

tidigare nämnt, i det unika och skapandet av en historia till objektet. Det gäller att ha 

ett fokus som aktör där helheten blir betydande och det man eftersträvar att skapa. 

Kvalitet, bevarande och tolkning av kulturarvet blir framgången (Hughes & Carlsen, 

2010).  

 

Det finns olika former att förhålla sig till som aktör vid utvecklandet av en kulturarvs 

attraktion för turister. Det första fokus ligger i att bygga upp en primärattraktion som 

lockar de flesta kulturarvs sökare. Sedan måste man se till att det primära blir stärkt 

av övriga eller andra mindre attraktioner som rör sig inom samma tema. Bygg upp ett 

tydligt turismområde och förstärk det med olika kulturarvs nätverk samt samarbeta 

med olika event (McKercher & Du Cross, 2002). Som en destination med mycket 

kulturarvs tillgångar kan det även stärka anledningen att besöka platsen om övriga 
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destinationer runtom bygger och strävar mot en stark kulturarvsturism. Även om det 

är en form av konkurrens som uppstår innebär även den konkurrensen att det blir fler 

anledningar för turister att besöka regionen (McKercher & Du Cross, 2002).   

 

Ser vi till de aktörer som aktivt arbetar med kulturarvsturismen finns det olika former 

av ägandeskap. Det finns kollektivt, privat och in-trust. De här olika grupperna 

kommer med eller bär på olika anledningar till varför de vill äga något som är kultur 

och arvs beroende. Antingen vill och ser aktören objektet som en chans till 

ekonomisk vinning eller så ser den objektet som det motsatta (Herbert, 1995). 

Oavsett om ägandet är kollektivt, privat eller in-trust och oberoende om det är 

ekonomisk vinning eller inte som står bakom ägandet blir aktörerna styrda samt 

hjälpta av kommun och regering men också utav invånarna på destinationen. Från 

regeringens sida stödjer samt hindrar man kulturarvsturismen och oftast ligger deras 

intresse i att bevara och skydda arvet. Den ekonomiska aspekten för regeringen är 

inte i samma fokus som det faktiskt kulturella. För att förhindra att historiska 

byggnader, museum eller dylikt blir förstört eller överkonsumerat kan regeringen 

fastställa olika pris ramar som aktörerna måste förhålla sig till. I annat fall kan de 

även ta över och se till att regeringen blir ägare för objektet och på så vis blir objektet 

en del av staten som styrs ur deras synvinkel och på deras grunder (Herbert, 1995). 

Vad gäller kommunernas påverkan så är de undersåtar till staten och regeringen, 

dock kan kommunen påverka invånarnas syn på användningen av kulturarvet inom 

destinationen. Det är samarbetet och samverkan dem emellan som kan hjälpa men 

också stjälpa en destinations turism. Invånarna skapar en känsla hos besökaren som 

aktörerna måste vara vaksamma på. Är invånarna negativa till utformningen av en 

viss turismattraktion kan det påverka turistens besök men detsamma gäller om de är 

positiva till utformningen. Aktörerna måste hålla en god relation med kommunen, 

staten och invånarna för att attraktionerna, produkterna, ska vara brukbar inom 

turism (Ballesteros & Ramírez, 2006). 

 

3.4 Platsskapande  
Destinationsutveckling handlar ofta om att öka antalet besökare till destinationen och 

att göra en kvalitativ förbättring av produktutbudet, i kort göra destinationen bättre 

och mer attraktiv (Bohlin & Elbe, 2012). Ett sätt att genomföra det är att använda sig 

utav platsskapande.  
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Platsskapande kallas en typ av strategier som handlar om att höja kvalitén utav en 

plats och skapandet utav den. Platsskapande i sin renaste form är en samling av flera 

olika processer och strategier som på flera avseenden är relaterade till 

platsmarknadsföring. Målet är att attrahera fler människor till platsen och att genom 

det skapa möjligheten att omprofilera destinationen. Även om platsskapandet har 

liknande mål som platsmarknadsföring arbetas det på ett annorlunda vis. Utöver 

marknadsförings aspekten handlar platsskapande ofta om att få invånarna mer 

involverade i processen. Inom platsskapande finns det två olika arbetssätt, långsiktigt 

platsskapande och kortsiktigt platsskapande. Långsiktig fokuserar mer på att skapa 

hållbar destinationsutveckling med målen att locka fler invånare, turister och att 

skapa en stabil bas av återkommande turister. Kortsiktigt platsskapande är lik den 

långsiktiga då även den ämnar locka människor och kan användas som ett 

omprofileringsverktyg, dock används den på kort sikt oftast som strategi vid 

utformning av evenemang. Det finns fyra större inriktningar inom platsskapande; 

standardiserad, kreativt, taktiskt och strategiskt (Wyckoff, 2014). Det kreativa är det 

som vi har valt att fördjupa oss mer i eftersom det finns mycket kopplingar till 

kulturarvet och destinationers användande av det.  

 

Kreativt platsskapande inriktar sig på de kulturella aspekterna inom en destination, 

samt dess utveckling. Målet är att öka livskvaliteten på platsen. Det gör den genom 

att förbättra saker som den lokala säkerheten, skapa en stark plats identitet, höja 

boende möjligheterna, hålla destinationen ren, skapa bättre möjligheter för kreativa 

arbetare samt förbättra relationerna mellan privata och offentliga aktörer. Tanken 

bakom kreativt platsskapande är att genom ökningen på livskvaliteten sker även en 

snabbare och mer stabil ökning ekonomiskt, samt att destinationen utvecklas och 

växer snabbare. Det kreativt platsskapande gör när det kommer till de kulturella 

aspekterna är att den hjälper till att skapa och modernisera, ge nytt liv till gamla 

byggnader eller områden, hjälpa den lokala kulturen och de som nyttjar den 

(Markusen, 2010). Försköning av en plats och upprustandet av gamla byggnader är 

viktigt inom kreativt platsskapande eftersom det har symboliskt värde. Symboler och 

tecken hjälper till att skapa ett värde på saker eller platser och gör det mer 

igenkänningsbart. Kulturella bilder i form av språk, symboler och motiv kan vara 

grundläggande inom organisationer då de bär betydelse och kan fungera som 
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överföring av sociala värderingar. I och med att de bär sociala värderingar kan de ha 

en väsentlig effekt både på produkter som stadens tillväxt och nedgång (Gotham, 

2002).  

 

Flera av de olika strategier som kreativt platsskapande använder är exempelvis lokala 

konstaktiviteter, olika marknader, museum, utställningar och musik. Det är för att ge 

människor mer chans att komma ut och socialisera samt umgås och ha roligt. I 

Markusens (2010) studie kan man se hur de olika strategierna påverkar 

destinationerna. Befolkningen som engagerade sig i de olika aktiviteterna tenderade 

vara mer inspirerade och kopplade till destinationen än de som inte deltog. Markusen 

påstod även att de som var mer inspirerade tenderade hjälpa till mer när det kom till 

destinationen och dess aktiviteter. De personerna kunde exempelvis hjälpa till med 

städandet, hjälpa till och vara volontärer samt var aktiva när det kom till att sprida 

information till andra. I kort är platsskapande ett verktyg för att höja livskvaliteten 

för människor och genom det öka platsens konkurrenskraftighet (Markusen, 2010).  

 

3.5 Konkurrenskraftighet och framgångsrikedom  
En turistdestination är den plats som turister är på väg till, ett geografiskt avgränsat 

område. Destinationen blir syftet med resan och under vissa resor besöker turisten 

flera destinationer. I och med att den resande väljer mellan destinationer måste de 

utvecklas för att locka till sig besökare som gör att de kan vara med och konkurrera 

för att öka besökarantalet (Svensson m.fl, 2012). När en turist väljer att besöka en 

destination finns det en rad olika aspekter som avgör varför personen väljer precis 

den. Därför finns det en konkurrenskraftighet mellan turistdestinationer som utåt sett 

påminner om varandra. Till exempel om fler destinationer delar samma egenskaper 

såsom väderförhållanden blir den egenskapen irrelevant för turistens val. I de här 

fallen avgörs valet utifrån vart platsen ligger och vad den erbjuder, något mer utöver 

goda väderförhållande. Dessutom är miljön runt omkring destinationen avgörande 

och prisnivån på platsen blir en del av konkurrensen för att locka till sig besökare 

(Crouch, 2011). 

 

För att lyckas med att utveckla och behålla en destination på turistmarknaden är det 

viktigt att sträva för att bli konkurrenskraftig. Har destination nått framgång med att 

locka till sig besökare ökar även välståndet för lokalbefolkningen och turistindustrin 
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genererar intäkter till det lokala samhället. Därför är det angeläget för destinationen 

att hela tiden sträva efter att vara attraktiv och få nöjda besökare. Det här görs genom 

att erbjuda turisten en upplevelse som håller sig bättre i jämförelse med sina 

konkurrenter. Det är viktigt att sträva efter att bli en hållbar destination från de 

ekonomiska, miljö och de sociala aspekterna. På så vis blir destinationen 

konkurrenskraftig (Svensson m.fl, 2012). 

 

Tidigare forskare inom ämnet om en destinations konkurrenskraftighet har kunnat 

definiera vad som gör att en plats växer sig starkare mot liknande sådana. De har 

kommit fram till tre kategorier. Där den första kategorin utgår ifrån vad destinationen 

har för naturliga egenskaper likaså vad det finns för historia och kulturella influenser. 

Andra faktorer som är betydelsefulla för att drar till sig besökare är om det finns en 

stark mat-vin-musikkultur och hur lokalbefolkningen upplever turisterna. Den andra 

kategorin fokuserar mer på vad för aktiviteter som erbjuds och att det finns ett stort 

utbud att välja mellan. Den tredje är inriktad mer på var destinationen befinner sig i 

de globala problemen såsom miljöförstöring, världshunger och det politiska läget, 

om det är en säker plats för en turist att besöka. Därutöver fokuseras det på prisnivån 

i jämförelse med liknande destinationer (Abreu-Novais m.fl, 2015).  Genom ett 

samarbete av de olika aktörerna som erbjuder aktiviteter och upplevelser kan 

destinationen snabbt öka sin konkurrenskraftighet (Sakdiakorn & Sivarak, 2015). 

 

3.6 Turism Management  

Turism management består av olika delar (Page, 2012). Turism är inte en enformig 

produkt eftersom den består av turister, andra människor, företag, samt existerar i 

en mycket varierad miljö (Campos m.fl, 2017). Utan den behöver ständigt förvaltas, 

hanteras och ledas (Page, 2012). Turism sågs tidigare som något som bara 

genererade ekonomiska fördelar och inom ett visst område. Dagens turism är 

fortfarande styrt av utbud och efterfrågan, skillnaden dock med dagens turism är att 

den arbetar över flera olika fält, på flera olika håll samt bringar fram fler fördelar än 

rent ekonomiska. Dagens turism inkluderar politik, miljö, geografiska, sociala och 

andra olika dimensioner (Gunn, 2002). En turistdestination är uppbyggd som ett 

nätverk med olika aktörer som har olika roller vid utvecklandet av en destination. 

Den service och de turistprodukter som erbjuds på en destination kommer inte från 

en enda aktör, därför är det viktigt att det finns ett gott samarbete dem emellan. 
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Likaså är ett samarbete mellan olika destinationer avgörande vid utvecklandet 

(Huagland, 2011).  

 

Turism managements roll är att arbeta med de olika fälten och de aktörer som 

befinner sig inom området. Det är ledningen och förvaltningen som stärker samt 

skapar de förutsättningar som är ett måste för framgång och utveckling inom en 

destination. Turism management kan brytas ner till fyra olika övergripande 

kategorier; planering, organisering, ledning och kontrollering. Planeringen 

fokuserar på de mål som skall uppnås och på vilka sätt man skall gå tillväga för att 

uppnå de uppsatta målen. Organiseringen involverar de arbetsfunktioner som måste 

brytas ner och sedan distribueras mellan olika viktiga aktörer inom destinationen 

(Page, 2012). Ledningen bygger således på de metoder som används för att 

motivera och influera de olika aktörerna till att nå bästa planerade resultat. De här 

målen kan vara sakliga saker som skall uppnås, men det kan också vara det ideal, 

det viktiga som företaget satt som delsteg för att uppnå den vision som är skapad. 

Det är idealen som blir de riktlinjer företaget skall arbeta och sträva efter (Gunn, 

2002).  Kontroll fokuserar mer på informationsinsamling och hantering av den.  Är 

genom informationen som planeringen sedan utvärderas och sedan påbörjas på nytt 

(Page, 2012). Använder man de här fyra kategorierna inom management processen 

ökar destinationen sina chanser till framgång och hållbarhet. De olika kategorierna 

hjälper till att skapa turistens miljö (Badola m.fl, 2017). Dock behöver inte alltid 

framgång inom destinationen betyda att de tillfredsställer sina kunder eller besökare 

(Gunn, 2002). 

3.6.1 Traditionella Management nivåer 

Traditionell turism management enligt Page (2012) existerar och kan undersökas på 

flera olika nivåer. På en destinations nivå hamnar management och ansvaret på den 

offentliga sektorn, betyder att det är kommunens ansvar eller andra 

skattefinansierade företag att sköta, planerar och styr destinationen. På en högre 

nivå som lands nivå är det nationella turismföretag som har management ansvaret. 

De företagen är också offentligt finansierade men får även stöd från de privata 

aktörerna som samarbetar med turismföretaget och hjälper till med 

marknadsföringen (Aronsson & Tengling, 2003). Det skiljer sig mycket mellan 

nivåerna, dock är det gemensamma att på varje nivå krävs det ett komplicerat nät av 

företagsrelationer, interaktioner och samarbeten (Page, 2012). 
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Figur 2. Page, S. (2012). Tourism Management. 

 

Figuren 2 ovanför visar hur den traditionella management processen går genom 

flera olika nivåer. Mitten av bilden visar hur individuella turismföretag påbörjar sin 

styrning och sedan hur de når ut till den större turismindustrin. De påvisar hur de 

samarbetar med andra service aktörer, för att sedan kunna nå ut till de olika 

nivåerna inom turismindustrin. Även om management processen är till för att öka 

intäkter, styra samt kontrollera turister men även skapa en bättre destination krävs 

att det finns många faktorer som påverkar hur management genomförs. Faktorer 

som påverkar är; besökare, andra företag, konsumenttrender och hur kommuner 

samt den politiska processen påverkar industrin (Page, 2012). 

 

3.6.2 Nya trender inom turism management 

Inom de senaste åren har nya trender framträtt. I artikel The New Frontiers of 

Destination Management skriven av Beritelli m.fl från 2014 berör de nya formerna 

av destinationers management, menar att de här fyra kategorierna, de som nämnts 

ovan, fortfarande finns i grunden av management.  Artikeln går sedan vidare med 

att beskriva hur det traditionella management systemet idag är föråldrat. I den äldre 
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versionen av management är man begränsad av hårda geografiska gränser, vilket 

inte går i linje med dagens självstående och fria företag. Dagens destinationer består 

inte bara av en plats, en identitet och ett varumärke. Utan dagens destinationer är 

uppbyggda av flera olika områden som kan ha både egna varumärken och 

identiteter. Destinationen kan inte vara stela i sina gränser då inte bara besökarnas 

rörelse skiftar, utan även företag byts ut eller flyttar under tidens gång (Beritelli 

m.fl, 2014). Ett av de större problemen med effektivt management blir turister och 

dess flöde. Turisters trender inom destinationer skiftar beroende på vart de kommer 

ifrån, hur länge de stannar, vad deras mål och motiv är under resan samt hur stora 

möjligheter de har till mobilitet. De väljer destination på grund av dess attraktioner 

och olika aktiviteter (Pearce & Lee, 2005). Det går dock att räkna ut de olika 

rörelsemönster av besökarna ifall man definierar och fastställer vart ens attraktioner 

ligger på destinationen (Salas-Olmedo, 2017). Med dagens teknologi i form av GPS 

samt med annan analyserad data runt de olika punkterna kan man lättare se olika 

mönster som uppstår (Avello m.fl, 2017). 

 

Det viktiga för ett företag är att gå med ekonomisk vinning samt att skapa ett hållbart 

varumärke. Det gör att synen inom turism marknader kan bli egocentrerade vilket i 

koppling med att företag är uppbyggda olika skapar problem när det kommer till 

samarbete (Beritelli m.fl, 2014). De kan ha lika mål för en destination, men olika 

företag kan ha olika strategier till hur de skall uppnå dem. Företag ligger också på 

olika nivåer när det kommer till resurser, inflytande och kraft. De själva har även 

egna nätverk där de sociala resurserna spelar och tar plats utanför 

turismorganisationernas direkta inflytande eller påverkan (Domínguez-Gómez, 

2017). Det gör det komplicerat för destinationens turismorganisationer när det 

kommer till hur de skall finansiera eller skapa samarbeten med de olika 

intressenterna och aktörerna inom destinationen. Det är det som Beritelli m.fl (2014) 

menar är det stora problemet med den gamla management modellen.  

 

Destinationens egen konkurrenskraftighet och mål inom hållbarhet är summan av de 

olika företagen som arbetar inom destinationen. För att stabilt kunna utveckla 

destinationen måste företagen komma till en ömsesidig förståelses i hur de strategiskt 

ska kunna gå tillväga. För att göra det möjligt behöver destinationens 

turismorganisationer definiera i vilka stadier de olika företagen ligger och även 
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definiera vilka områden av destinationen som är av strategisk vikt (Beritelli m.fl, 

2014).   

 

3.6.3 Stagnation, nedgång eller förnyelse  

Butlers TALC modell (Tourism area life cycle) visar hur en destinationslivscykel går 

från utforskande och involvering, till utveckling av destinationen. På grund av 

ökning av turister och ett kapacitetstak behöver destinationen stärka sina resurser 

innan de går in i stagnationsfasen. I stagnationsfasen börjar antingen företaget falla 

och påbörja sin nedgång, eller genom sin konsolidering förnya sig och fortsätter sin 

cykel (Hall m.fl, 2004).  

 

Beritelli m.fl (2014) påpekar att även om modellen fortfarande stämmer i stora drag, 

går det inte att ha den som en modell för en hel destination då destinationer är mer 

komplicerade än så. Modellen kan istället hjälpa till att beskriva i vilka steg de olika 

företagen som arbetar inom destinationen ligger. Modellen applicerad på mindre 

skalor kan hjälpa till att lättare identifiera svagheter, styrkor, vilken position företaget 

befinner sig och vart företaget vill någonstans (Beech & Chadwick, 2006). 

Exempelvis rör sig självstyrande företag som producerar produkter baserade på 

marknadens begär snabbare när det kommer till innovation och utveckling, än de 

företag som är kommunalt styrda. De företagen som rör sig positivt snabbare inom 

sin cykel är de företagen som generellt har större konkurrenskraft och influens på 

destinationen (Beritelli m.fl, 2014).  

 

Som tidigare beskrivits blir det svårt för destinationens turismorganisationer att 

arbeta effektivt när det finns flera olika utbud och efterfrågan i flöden, både inom 

destinationen men även de flöden som rör sig in och sen ut ur destinationen 

(Sainaghi & Baggio, 2017). 
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Figur 3. Beritelli m.fl. (2014). The New Frontiers of Destination Management.  

 

I figur 3 visas tre olika sfärer. Första är territorial logic, sedan business logic och sist 

experiential logic.  Inom den första sfären hanteras alla aktörer; besökare, offentliga 

som lokala. Det finns de emellan en gemensam rumslig kunskap som används. Den 

territoriskasfären används som ett ramverk för tidigares handlingar, samband och 

funktioner. I sfären business logic arbetar turismföretagen och de olika aktörerna i 

flera olika nät. Näten behöver inte vara inom någon speciell geografisk ram eller zon 

utan de kan sträcka sig utanför destinationens egna gränser. Den sista sfären handlar 

om turistens egna upplevelser. I den sfären ligger det abstrakta som exempelvis 

upplevelser, värderingar, service, kultur och möten med mera. Saker som direkt kan 

kopplas till turisternas upplevelser och vad de vill ha (Beritelli m.fl, 2014).  

 

Figur 3 vill visa att de tre olika sfärerna skiljer sig mycket åt fast de ligger parallellt 

med varandra. Det vanliga problemet mellan de olika områdena är exempelvis att 

offentliga sektorn inte tillräckligt ofta samarbetar eller kommunicerar med de olika 

företagen som arbetar inom området. Det finns inte heller några lätt identifierbara 

informationskanaler mellan de olika sfärerna. Vilket ger företagen problem att 

kommunicera sina behov till den offentliga sektorn samtidigt som de behöver lyssna 

på turisterna för att kunna utveckla sig efter deras behov. Desto högre koordinering 

och samarbete mellan sfärerna, desto bättre management och planering kan 

genomföras. Marknaden växer hela tiden, den breder ut sig och adopterar fler roller 

vilket gör att kommunikationen mellan grupper blir svårare. Till skillnad från 
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tidigare inom turismen består dagens företag av fler aktörer som kan ha flera olika 

roller (Beritelli m.fl, 2014).  

 

3.6.4 Olika strategiska aktörsområden 

Destinationen är inte längre ett fast område med markanta gränser. Dagens 

destination har en mer fragmenterad struktur som består av flera olika överlappande 

strategiska företagsområden eller zoner. De olika strategiska företagsområden kan 

vara svåra att identifiera då de skiftar under tidens gång samt att de olika områdena 

kan ligga över varandra. Ett strategiskt företagsområde är en plats där flera olika 

aktörer och producenter, både offentliga som privata, arbetar. Ett sådant område 

skulle exempelvis kunna vara en stadskärna med dess butiker och restauranger. 

Dagens destination kan beskrivas som ett komplext system av flera olika nätverk 

och noder, där de strategiska företagsområdena är noderna (Saingahi & Baggio, 

2017).   

 

Det går även att identifiera de olika områdena genom att söka efter turisternas 

digitala fotavtryck. Det som menas är att turister loggar in på olika platser med sina 

mobiler och söker efter vissa saker online. De tar kort och lägger upp samt skriver 

om sina resor genom hemsidor som twitter, facebook och instagram. De olika 

flödena går att analysera vilket kan ge en klarare bild till var de olika områden 

befinner sig, samt vilka områden som är av större vikt (Salas-Olmedo m.fl, 2017). 

 

Figur 4. Beritelli m.fl. (2014). The New Frontiers of Destination Management.  
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I den vänstra bilden i figur 4, över St. Gallen-Bodensee, kan man se hur den 

traditionella synen av deras destination ser ut. Den högra bilden i figur 4 visar alla 

de olika strategiska företagsområden som destinationen omfattar. Därmed går det 

att jämför dem för att lättare se att besökare inte rör sig ut genom hela 

destinationen, de tenderar mer att röra sig i centrum samt utmed vattnet. Den högra 

bilden i figur 4 visar att besökare även rör sig långt utanför den traditionella 

destinationen. I fallet angående St. Gallen-Bodensee var det gråa cirklarna utanför 

staden drivna eller stöttade av andra turismorganisationer, utan deras vetskap 

(Beritell m.fl, 2014). Liknande fall kan även ses i Salas-Olmedo´s (2017) artikel om 

digitala fotavtryck. I artikeln mättes olika informationsflöden för att se att 

besökarna drog sig till vissa specifika platser. De följde även spåren som besökarna 

lämnade efter sig till andra platser som låg utanför den traditionella destinationen. 

 

Genom att dela upp och markera ut destinationens strategiska företagsområden kan 

turismorganisationer lättare se vilka områden som inte har tillräckligt mycket 

besökare för att bli strategiska områden. Därefter kan de arbeta ut vilka av de olika 

företagsområden de behöver engagera sig i och fokusera på, istället för att sprida ut 

sig på platser där de inte behöver vara. Det kan även, som i St. Gallen-Bodensee´s 

fall, hjälpa till att visa områden som andra turismorganisationer och företag 

ansvarar över. I det här fallet slog destinationens turismorganisation ihop sig med 

den andra turismorganisationen, vilket visar på att det finns flera olika 

samarbetsmöjlighet som kanske inte är självklara från början (Beritelli m.fl, 2014). 

Liknande arbetssätt användes i Badolas (2017) artikel om turism management inom 

Himalayas skyddade område. Där identifierade dem de olika aktörerna och arbetade 

sedan fram olika samarbeten.   

 

Genom att ha definierat vilka de olika aktörerna är inom destinationer, vart de 

ligger och hur de ligger till inom sina egna företag kan turismorganisationerna 

lättare skapa kommunikationsvägar mellan dem. Sedan kan de se till vilka som 

behöver deras fokus och expertis. Destinationers turismorganisationer kan inte 

hjälpa alla då resurserna oftast inte räcker till. Genom att kartlägga situationen kan 

en rangordning ske kring vilka områden som är i mest behov av hjälp och vilka 

områden som redan får hjälp av andra aktörer. Exempelvis kan vissa mindre 
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behövande områden hjälpas genom att ge dem mer uppmärksamhet via 

marknadsföring. Andra organisationer kan hjälpa de mer utsatta områdena med 

exempelvis distribution, olika former av undersökningar eller stärkande av deras 

varumärke. Resultatet av processen blir att turismorganisationer går från att vara 

institutioner som finns till för att bevara den lokala identiteten, till organisationer 

som bättre kan distribuera sina resurser och expertis till områden som behöver det. 

Med bättre och större fokus kan turismorganisationer även tillföra nya kompetenser 

som passar bättre in i de nya uppdragen, vilket ger organisationen ett generellt 

högre värde som de kan använda (Beritelli m.fl, 2014).       

 

3.7 Innovation 

Innovation är viktigt inom turismen med tanke på att det är en relativt ny marknad 

som snabbt och stadigt växer. Genom att den också är trend driven behöver 

företagen kontinuerligt vara nytänkande och se till kundernas behov. Risken är 

annars att de hamnar efter sina konkurrenter (Hall, 2008). Ett företag som inte 

förändras eller utvecklas går nästan alltid i konkurs, därför ligger det en stor vikt på 

företagen att vara innovativa. Innovation är något som kan ge en fördel gentemot 

sina konkurrenter, det leder oftast till att företaget växer, ökar sina intäkter, 

presterar mer och därmed överlever längre på marknaden. Innovation betyder 

förändring och utveckling (Gu m.fl, 2017).  

 

Ett företags innovationskraft är kopplat till företagets samarbetsvilja, 

informationsinsamlande och hantering, samt hur företaget använder sig av externa 

källor och aktörer (Svensson m.fl, 2005). Företagets innovativa kraft kan beskrivas 

genom kombinationen av två steg. Genom att samla in den information som kunder 

och samarbetspartners ger kan företaget skapa sig en informationsbas vilket är steg 

ett. Steg två är företagets förmåga att absorbera underförstådd och tydlig kunskap 

(företagets adaptiva kompetens), genom positiv användning av de två stegen skapar 

sig företaget en hög innovationskraft (Shaw m.fl, 2011). Det finns två olika skolor 

av innovation inom företagsorganisationer, vilket är kreativitet och innovation. 

Kreativitet handlar om skapandet av nya verktyg till företaget. Exempelvis nya 

produkter, serviceidéer, nya eller omgjorda processer samt procedurer. Innovation 

är mer kopplat till hanteringen av information. Exempelvis genom genererandet av 

ny information och nya idéer. Innovation handlar även om hur företaget hanterar 
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utomstående resurser, processer och services för att lösa problem (Gu m.fl, 2017). 

Page (2012) beskriver att det finns fem olika områden som hör till innovation. 

Introduktionen av nya produkter och höjning av kvalitet, nya sätt att förbättra 

produktion, öppningar till nya marknader, nya resurser till råmaterial eller nya 

delgjorda produkter och till sist skapandet av en ny typ av industriell organisation. 

Innovation kan även vara en förbättring eller en utveckling av något, så som en 

tidigare hemsida. Exempelvis hur betygssystemet fungerar angående hotell eller 

utvecklingen och sammankopplingen av appar med hemsidor som kan hjälpa 

besökare finna det de behöver inom ett visst sökområde (Avello m.fl, 2018).  

 

Innovation på nationell nivå hjälper till att skapa jobb, ekonomisk tillväxt, 

konkurrenskraft och hållbarhet. Det finns mycket innovationsforskning som 

hanterar stora skalor, från stora företag till kommuner och regioner ända upp till 

lands nivå. Samma mängd finns inte på mindre skalor, exempelvis om 

kulturarvsturism och hur de hanterar innovation (Sakdiyakorn & Sivarak, 2015). 

Sakdiyakorn och Sivarak (2015) tar upp några punkter angående innovation i sin 

artikel om Amphawa Waterfront i Thailand. För att innovation skall kunna hända 

behövs några förutsättningar. Företaget behöver ha ett samarbetande nätverk, 

entreprenörskap, flexibelt ledarskap (eldsjälar), kontinuerliga framsteg inom 

teknologi, konkurrens och till sist behöver även företaget gå med ekonomisk 

vinning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

39 

4 Fallstudie 
Kalmar, en stad berikad på kuturarv. I den här delen tar vi upp Kalmar som fall och 

hur de väljer att ta till vara på sitt kulturarv inom sin destination. Vi går in på deras 

definition av kulturarv, hur de använder sig av symboler och ser till bevarandet vid 

sin innovations hantering samt vilka samarbeten som uppstår sinsemellan de olika 

aktörerna. 

 

4.1 Kalmar som destination 

Kalmar stad ligger i Kalmar kommun som befinner sig i sydöstra delen av Sverige, 

bredvid Öland. Kommunen har cirka 70 000 invånare varav 78 procent av 

kommunens befolkning bor inne i Kalmar stad. Staden har vuxit stadigt med cirka 

2,4 procent varje år och 2013 hade Kalmar ca 50 000 invånare. Staden har vunnit 

priset som Sveriges sommarstad tre år i rad och har ettablerat sig som en 

sommardestination (Barometern, 2017). De har årligen nya och återkommande 

turister som besöker staden och precis som resten av landet så ser de en ökning inom 

turismen. Kalmar kommun samarbetar aktivt med de aktörer som ligger i centrum, 

det med målet att bli Sveriges stadskärna. Därför satsar kommunen på att utveckla 

stadens shopping, evenemang, caféer och restauranger samt kultur. Vad som inte får 

försummas eller förbises är att Kalmar är en anrik stad där dåtidens historia möter 

nutiden. Det är historien och det kulturarv den har frambringat som lockar turismen. 

Med sin 800-åriga historia är det inte utan anledning som Kalmar ser sig själv som en 

kulturrik destination och använder det som en del av sin marknadsföring. Örjan 

Molander, länsmuseichef på Kalmar länsmuseum, beskriver kort i en video från 

Kalmar kommun hur de vill tavara på och utveckla historiska platser, byggnader och 

berättelser för att skapa ett attraktivt Kalmar. Destinationen Kalmar definierar sig 

främst som en kulturstad och använder sig av kulturinriktade attraktioner som dans, 

teater, musik och historia (Kalmar kommun, 2017). Kalmar har arbetat i flera år med 

att skapa sig en image och ett varumärke som kopplas med kultur, evenemang och 

hälsa, det för att sticka ut bland de övriga närliggande och kulturrika städer som 

Öland, Karlskrona och Glasriket. Kalmar spelar mycket på sitt rika kulturarv och sin 

unika geologiska uppbyggnad. Historien har gett liv och skapat stadens karaktär i 

form av stadsmiljö, stadsbild och stadsliv, enkelt har stadens struktur utformats 

genom dess historiska roll. Innerstaden är omringad till stora delar av en stadsmur 

som löper runt hamnen, förbi konserthuset och vidare in i staden. På andra sidan ån 
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från fängelset tornar Kalmars vattentorn upp vilken är omgjort till lägenheter. Söder 

om stadskärnan, på andra sidan stadsparken, ligger Kalmarslott som byggdes i slutet 

av 1100-talet (Larsdotter, 2013). I och med sitt breda sortiment av kulturarv finns det 

mycket i frågan att arbeta kring och med.  

 

4.2 En guldgruva för Svenskt Kulturarv  

Destination Kalmar AB är den aktör som arbetar med Kalmar som destination och de 

som beslutar samt för fram vad staden ska locka besökare med. Deras mål är att få en 

tillväxt med kommersiella gästnätter, att politiken förstår att det som sker i Kalmar är 

någonting bra och något att satsa på för besöksnäringen anser Stefan Johnson (2017), 

turistchef på Kalmar kommun. Kalmar är en stad full av kultur och arv där charmen 

finns i all den historia som bevarats och tagits hand om. Slottet ses som den primära 

attraktionen för kulturarvsturismen i Kalmar men det är inte bara den som lockar, det 

är hela staden och hela området som staden är uppbyggd på. Kvarnholmen 

tillsammans med ringmuren, stadsmuren, museet Kronan, domkyrkan, 

Krusenstiernska gården och inte minst gamla stan i Kalmar, är enligt Mimmi 

Mannheimer (2017), slottschef på Kalmarslott, alla olika attraktioner som lockar 

besökare. Sedan att allt är placerat på en arkeologisk mark, den gamla staden från 

medeltiden, skapar ännu mer möjligheter för utveckling inom destination Kalmar och 

viljan att bli framgångsrik inom den sektorn (Dick Harrisson, 2017). Stefan Johanson 

(2017) menar att kulturarvet som staden bär på är ett smörgåsbord av möjligheter och 

det därför blir en viktig pusselbit i allting som genomförs; Vi står och lever med 

hjärtat och själen i Kalmars kulturhistoriska plattform.  

 

Vid en intervju med historievetaren Dick Harrisson (2017), även känd för den bok 

han skrivit om Kalmars historia, förklarar han att kulturarv är; … något som 

människan själv bestämmer över och en egen tolkning av vad som är kultur samt vad 

människan anser är värt att föra vidare. Han menar att värderingar läggs i något som 

är gammalt och det varierar sedan från generation till generation vad som väljs att 

stoppas in i den termen. Det som ansågs vara av värde att föra fram och bevara för 

tio år sedan är inte den samma som idag och så har det alltid varit i alla tider. Jenny 

Sundström & Katarina Sundberg (2017), som arbetar på Antikvariet på tillväxt och 

miljöavdelningen, förklarar kort att kulturarv är allting från att någon sjunger på en 

teater till byggnader och fornlämningar samt naturen och miljö. Även om kulturarvet 
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är en individuell tolkning styrs ändå samhället idag av de politiska makthavarna och 

hur de definierar samhällets gemensamma kulturarv (Dick Harrisson, 2017). I 

Kalmar kan vi se det genom slottet som kommunen fått lov att hyra utav staten. 

Slottet är en kulturarvssymbol och den största attraktionen för besökare (Stefan 

Johnson, 2017). Mimmi Mannheimer (2017) nämner att kulturarvet är något som 

arbetas aktivt med och det är vår uppgift att använda det kulturarv som vi väljer ut. 

Utan användning, engagemang och öppenhet mot allmänheten blir de artefakterna 

som står för kulturarvet enbart tomma objekt utan någon verkan. Nyckeln för att 

slottet är och blivit så attraktivt är det faktum att det används och inte bara blivit en 

plats som besöks. När människor använder slottet, som de idag gör med restaurang, 

teater och andra shower, så fortsätter det utvecklas och blir inte bara en statisk plats. 

Pär Israelsson (2017), projektledare för evenemang på Destination Kalmar AB, 

amser att bästa sättet att stödja en plats och en attraktion som slottet är att underhålla 

den men att göra det med respekt.  

 

För att se till på vilka sätt som Kalmar använder sig av kulturarvet bygger Mimmi 

Mannheimer (2017) vidare på det faktum att det gäller att man finner och arbetar 

med de historier som ligger till grund för artefakterna, att skapa en återberättelse av 

någon form för besökaren. På slottet arbetar de mycket med guidade turer där de 

belyser och tar upp hur livet var innanför slottets portar men även de olika krig och 

anfall som format området till vad det är idag. Hon menar att vikten ligger i att skapa 

intresse och få folket, invånare som besökare, att vilja veta mer om vårt samhälle och 

att samhället ständigt är i oerhörd utveckling. Börjar de använd sina tillgångar som 

berör kultur, historia och arv gäller det att lösa de olika förtäringar som kan uppstå. 

Besökare vill ha mat, möjlighet till café eller restaurang, och de behöver toaletter 

samt hiss för att alla ska kunna delta. Det är konsekvenser som måste tas för att 

attraktionen ska förbli en attraktion (Mimmi Mannheimer, 2017). Carina Eskelin 

(2017) som är kulturenhetsansvarig i Kalmar anser att sprida kunskap är en del av 

kulturarvet, vilket Mimmi också nämnde. Carina anser att erbjuda kunskap om 

kultur, arv, landskap och byggnader med mera hjälper till att utveckla den historiska 

staden som Kalmar faktiskt är. Det gäller att man arbetar tillsammans och sätter 

fokus på kulturarvet i staden på olika vis, till exempel genom föreläsningar och olika 

former av evenemang. Hon nämner att Kalmar länsmuseum nästan är unika i världen 

med sin pedagogik inom tidsresor och lyckas på ett unikt sätt lyfta fram kulturarvet. 
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Pär Israelsson (2017), bedömer att kulturarvet som staden har är det självklara och 

det som behövs arbetas vidare på. Det blir den röda tråden som de sedan bygger upp 

andra evenemang kring. Även om Kalmar som destination i stunden inte är nischat 

på något specifikt kan profileringen, som måste genomföras för att kunna konkurrera, 

vara baserad och inriktad mer på kulturarvet. Det kan bli det som drar besökare och 

att destinationen mer arbetar med den dåtida staden, det faktum att Kalmar var tänkt 

som Sveriges huvudstad (Dick Harrisson, 2017). Även om det finns många olika sätt 

som man kan arbeta med kulturarv för att locka och dra till sig besökare, turister från 

utlandet som turister inom nationen, så får man inte glömma bort att se till de som är 

och rör sig i staden året om, invånarna. 

 

För att citera Dick Harrissons (2017) svar på frågan; vilken betydelse tror du att 

Kalmars kulturarv har för Kalmars invånare? Säger han; Jag skulle kunna tro att det 

är väldigt få Kalmarbor som vet om ”vilken guldgruva” de har under marken… Här 

pekar han på och belyser att han inte tror Kalmarborna fått möjligheten att veta så 

mycket om historien som de kanske egentligen borde. Det med tanke på hur mycket 

som staden har från sitt förflutna samt hur mycket som fortfarande ligger dolt och 

inte än är utarbetat. Som en motsättning till Dicks svar finner vi svaret från Mimmi 

Mannheimer (2017) när samma fråga ställs. Hon anser att invånarna i staden mycket 

väl vet om och är reflekterande över sin stad och dess rika kulturarv. Nämner vi 

slottet antyder hon att för de som bor i Kalmar ses slottet som en del av deras egen 

ägo; Är man Kalmarbo så har jag ett slott. Det har varit en del av deras uppväxt och 

deras liv sedan barndomen, de är stolta över sin kulturrika stad och istället för att 

dölja det lyfter de fram det. De vill mer än gärna föra fram och visa på hur fint deras 

hem och plats är (Pär Israelsson, 2017) eftersom deras anknytning till staden och 

kulturarvet är mer känslobaserat och minnesbaserat än bara objekt (Mimmi 

Mannheimer, 2017).  

 

4.3 Autenticiteten VS Användning 

I Kalmar kommuns översiktsplan står det att staden har en lång och betydelsefull 

historia som kommunen arbetar med. Det är för att de vill göra det mer tillgängligt 

och ta tillvara på de resurser staden har samt förvalta de på rätt sätt. Det görs till 

exempel genom att kommunen förvaltar den autenticitet som de anser Kalmar ska 

avspegla (Larsdotter, 2013). I de intervjuer som vi gjorde för studien berättar 
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informanten Stefan Johnson (2017) att Kalmar använder sig av autenticitet, 

utveckling och bevarande. Det genom att ta hänsyn till de stora 

kulturarvsattraktionernas besökskapacitet, att hela tiden se över besöksantalet för att 

känslan av äkthet inte ska försvinna. Stefan Johnson (2017) menar att det är viktigt 

att kulturarvet inte står och blir bortglömt utan blir använt, att det går att bevara på ett 

hållbart sätt. Han nämner slottet som exempel, att det arvet ska vara eller måste vara 

anpassat för att kunna bli en del av det moderna samhället. Han menar att man måste 

göra kulturarvet tillgängligt både för turister och lokalinvånare så att det inte står och 

vittrar sönder. Dick Harrisson (2017) professor i historia vid Lunds Universitet som 

är författare till boken Kalmars Historia - den begravda staden berättar sin syn på 

autenticitet och vilka svårigheter det är med begreppet autenticitet, vad som faktiskt 

är autentiskt. Han menar att problemet är att den riktiga autenticiteten redan är 

förstörd och att den autenticitet som upplevs med Kalmar slott är konstruerad för att 

passa in i resterande delar av Kalmars historia. Det går inte att prata om ett fryst 

ögonblick och mena på att det är det autentiska kulturarvet. För att åter ta 

Kalmarslott som exempel består slottet av många olika tidsepoker som inte avspeglas 

i hur slottet faktiskt ser ut idag. Genom att bevara och göra ett kulturarv tillgängligt 

blir följden att dagens kulturarv skapar en nya autenticitet, om några århundraden 

kommer Kalmarslotts autenticitet utgå ifrån hur slottet ser ut i vår tid. Dick Harrisson 

(2017) menar att konstruerad autenticitet i stadsplanerings sammanhang alltid avgörs 

genom politiska beslut och blir därmed en politisk sakfråga.  

 

På Kalmar kommuns hemsida använder sig Kalmar av sin kulturmiljö för att visa vad 

som gör destinationen unik, att det är en stad som är bra på att blanda det nya och det 

gamla samt att det ska finnas något för alla. De skriver att; Kalmar har en fantastisk 

kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en 

modern universitetsstad med visioner. På Kalmars evenemangsarenor är det alltid 

något på gång (Kalmar, 2017). Carina Eskelin (2017) nämner att i hennes arbete är 

viktigt att utgå från det mest historiskt korrekta för att konstruera en autenticitet som 

är så nära historieböckerna som möjligt. Dick Harrisson (2017) berättar för oss 

att under 1960-talet hade Sveriges politiker en annan syn på vad som är kulturarv och 

autenticitet. I alla svenska städer revs det hus av gammal arkitektur som sedan ersätts 

med nyare moderna byggnader. Därmed så försvann mycket av det som vi anser är 

kulturarv idag, det på grund av att människan hela tiden ändrar uppfattning av vad 
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som är det kulturarv man vill värna om och bevara. Mimmi Mannheimer (2017) 

berättar att Kalmars charm och karaktär inte försvann under 1960-talets skövlade av 

gammal arkitektur i stadskärnan eftersom det fanns starka krafter i staden som 

vägrade ge efter. Till exempel en stadsarkitekt som ville bevara så mycket som 

möjligt av Kalmars historiska byggnader. Lika viktigt var det att det fanns privata 

fastighetsägare som vägrade sälja sina byggnader till staten. Det finns många tydliga 

exempel på aktivister kring bevaring, tillexempel ägarna till Kulzénska caféet. Dem 

vägrade sälja sin fastighet vilket resulterade i att den idag är en av Kalmars alla 

pittoreska attraktioner. Mimmi Mannheimer (2017) säger att stadens politiker än idag 

inte är överens om vad som ska bevaras och vad som ska rivas.  

 

Vilken betydelse har egentligen autenticitet för kulturarvet? Pär Israelsson (2017) 

anser att det handlar mycket om att människor har olika uppfattning om hur 

betydelsefull autenticitet är för kulturarvet, har personer ett intresse för historia 

tenderar de till att vilja uppleva det autentiska och äkta med ett kulturarv. Han 

antyder även att autenticitet är en betydande del för hur användningen av kulturarvet 

ser ut, det är även viktigt att byggnader som anses vara kulturarv för Kalmar bevaras 

och utvecklas för att bli mer tillgängligt för besökare som lokalbefolkningen. Enligt 

Dick Harrisson (2017) är tillgängligheten till ett kulturarv en central faktor för att 

inte kulturarvet ska bli bortglömt och vittra sönder på grund av att det inte finns 

något intresse från samhällets sida att ta tillvara på resursen.  

 

Jenny Sundström och Katarina Sundberg (2017) säger att de arbetar med bevarande 

genom att se till att lagar gällande förändring av ett kulturarv följs. De har även hand 

om tillståndsgivning och bidragsgivning som ska leda till att fler kulturarv skall 

lyckas bevaras. De pratade mycket om hur privatpersoner är en viktig del, att det är 

många privatpersoner som äger hus som behövs renoveras men som är del av 

kulturarvet i Kalmar. De ser allt för ofta hur renoveringar gör att historien försvinner. 

Folk sätter in fönster som inte passar in i husets ursprungliga fasad. Det som de 

anställda på antikvariatet försöker göra är att motivera till att fler privatpersoner ska 

använda sig av bidragsgivning när de renoverar eftersom att det gör att husens 

kulturarv blir bevarat i fasaderna. Både Jenny Sundström och Katarina Sundberg 

(2017) anser att Kalmarborna känner en viss stolthet till stadens kulturarv, och de 

tror att det även är en av faktorerna till varför staden är så välbevarad som den är. De 
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menar att i andra städer i landet blir kulturarvet lätt förstört genom klotter och 

liknande eftersom de saknar stolthet till sin egen stads historia.  

 

Både Dick Harrisson (2017) som Jenny Sundström och Katarina Sundberg (2017) 

menar att det är människor som skapar vad som anses vara autentiskt. I Kalmars fall 

är det väldigt tydligt på stortorget vid Domkyrkan. Det är egentligen inte något som 

är bevarat från den tiden som åskådaren ska låtas tro, utan det är konstruerat för att 

passa in i omgivningen men att det idag har blivit samt anses som autentiskt och 

äkta. Jenny Sundström och Katarina Sundberg (2017) anser att äkthet oftast är ett 

fryst ögonblick medan Dick Harrisson (2017) anser att det inte finns något kulturarv 

som bygger på det frysta ögonblicket, det på grund av att kulturarvet har många olika 

frysta ögonblick. 

 

4.4 Kalmarslott – destinationens symbol 
I Kalmars översiktsplan syns det att de har valt ut bilder som visar det gamla och 

mysiga Kalmar. I bilderna återfinns bland annat den gamla stadens arkitektur och 

slottet samt området runt slottet. Det finns också bilder som vill framhäva det 

lantliga, det idylliska och mysiga Kalmar (Larsdotter, 2013). På Kalmar kommuns 

egen hemsida (Kalmar, 2017) uppvisas att det gamla och autentiska ska symbolisera 

hur kommunen vill att individer ska se på Kalmar när de tänker på staden. Det är 

slottet som är den tydligaste symbolen för destinationen och den som mest 

publicerats. På hemsidan, under december månad, finns det bilder med ett snötäckt 

slott som ska fungera som en intresseväckande faktor för personer som vill uppleva 

den mysiga julen (Kalmar, 2017). 

 

På Destination Kalmar ABs hemsida symboliseras det att kulturarvet är en betydande 

del av stadens egen destinations portfolio med aktiviteter som; barnens slott, 

guidningar runt stadens kulturarv, utställningar på Kalmar Läns museum med mera. 

Totalt är det 30 sevärdheter som på ett eller annat sätt är kopplade till Kalmars 

historia och kulturarv. Vi kan se att destination väldigt gärna använder sig av 

symboler för att fånga besökare som har ett intresse för att besöka en autentisk, 

pittoresk och mysig stad (Kalmar Kommun, 2017). Stefan Johnson (2017) berättar 

för oss under vår intervju att Kalmars själ grundar sig i att det finns en betydande 

historia som gör att staden har ett väldigt starkt och brett kulturarv. Han berättar att 
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slottet är och kommer förbli den viktigaste symbolen för Kalmar; Det är nästan alltid 

slottet som är i fokus när vi ska använda oss av symboler för att visa upp Kalmar i 

marknadsföringssyfte. Han kan dock tycka att andra delar som Kalmar FF och 

Ölandsbron även är betydelsefulla symboler för destinationen. För att citera Pär 

Israelsson (2017) och hans svar på frågan om symboler lyder det så här; … specifika 

platsen tror jag definitivt är Kalmar slott. Slottet är ju det som definierar Kalmar och 

Kalmars stadsbild av slottet som man alltid ser i bakgrunden.  

 

Destination Kalmar AB strävar efter att lyfta fram kulturarvet i det kommersiella 

som ska generera till att turister skall få uppleva Kalmars historiska och kulturella 

arv. Turister ska få känslan att Kalmar är en unik destination att besöka genom att 

arkitekturen symboliserar kulturarv och historia. Det viktigaste är att turisten 

upplever att staden är värd att minnas och föra den känslan vidare till sina bekanta 

(Stefan Johnson, 2017). Jenny Sundström och Katarina Sundberg (2017) är 

övertygade om att besökare som turistar i Kalmar inte lämnar destinationen oberörda 

av det välbevarade kulturarvet som finns på destinationen. Samtidigt har inte alla 

som besöker Kalmar tagit till sig de historier som kulturarvet har; De kommer 

härifrån med en skönhetsupplevelse. De tror att Kalmar vill förmedla bilden av att 

destinationen är en kulturhuvudstad. 

 

4.5 Kalmar - ”En bred pallet för många” 
I granskningen av Kalmar kommuns översiktsplan visar den att det är viktigt att 

arbeta aktivt med att öka destinationens konkurrenskraftighet. De gör det genom att 

skapa en bredd av olika aktiviteter samt genom att samarbeta med de närliggande 

destinationerna och dess aktörer (Larsdotter, 2013). I översiktsplanen skriver de; 

Kalmars attraktionskraft bygger på det överordnade målet för all planering, 

nämligen att utveckla en jämställd och hållbar kommun, såväl socialt, kulturellt, 

ekologiskt som i ekonomiskt avseende (Larsdotter, 2013, s.23). Stefan Johnson 

(2017) berättade att det är viktigt för Kalmar att ha många olika aktiviteter, saker och 

möjligheter igång. Han gick vidare med att trycka på att kulturarvet är en av de 

viktigaste pusselbitarna i destinationens utveckling men att det ändå måste finnas 

något för alla. Det ska finnas både sport, event, musik, handel, shopping och kultur. 

Kulturen i Kalmar med sitt kulturarv skapar en rolig plattform att ha de olika 

aktiviteterna eller evenemangen på. Stefan Johnson (2017) fortsätter förklara att 
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Öland är en viktig del i destinationen Kalmar, eftersom Öland lockar turister till den  

delen av Sverige samt ger Kalmar mervärde och sysselsättning. Mimmi Mannheimer 

(2017) är av samma åsikt. Hon trycker på att inget skulle vara möjligt om det inte 

vore för det kulturarv som Kalmar har. Hon anser att det inte finns andra städer i 

Sverige som har lyckats bevara så pass mycket av det gamla som Kalmar, vilket gör 

staden väldigt unikt. När vi frågade Mimmi Mannheimer (2017) om sportevenemang 

i relationen till Kalmar svarade hon; Så klart att man skulle kunna ha Ironman i en 

annan stad och det skulle komma folk men jag tror att även Ironman och familjer 

tycker det är kul att komma för att det är en sådan stad som det är. Det är jag 

övertygad om och det är viktigt för oss att lyfta. Pär Israelsson (2017) poängterar att 

Kalmar har under de senaste 10 åren även försökt lyfta idrottens sida. På fråga om 

var deras fokus ligger gällande Kalmars destinations portfolio svarade Pär att; Det 

finns inte ett svar på det utan det är en bred pallet för många. Han förklarade att det 

viktiga är den upplevelse man skapar. Han beskriver för oss att besökare kan komma 

hit på sommaren för att gå på slottet eller gå runt i parken under dagen för att sedan 

avsluta sitt besök med ett mål mat i centrum. Pär Israelsson (2017) tror att det är den 

breda paletten i samband med Kalmars rika restaurangutbud i en kulturmiljö som gör 

och skapar hela upplevelsen av Kalmar som destination.   

 

4.5.1 Samarbete skapar möjligheter 

Översiktsplanen för Kalmar beskriver att det ligger ett fokus på att arbeta med många 

olika delar samt att förbättra och utveckla de olika samarbeten som finns inom 

destinationen. Planen beskriver hur regionen har en bra och ökande arbetsmarknad, 

att fler personer flyttar till regionen och att ett stort skäl till det är samarbetet med 

Linnéuniversitet och de unga människor som universitetet tillför till Kalmar. Enligt 

Kalmrs översiktsplan är det viktigt att utveckla stadskärnan, kulturarvet och 

näringslivet samt att skapa mötesplatser. Det är viktigt inte bara för invånarna, utan 

även för att locka studenterna och nya besökare till att stanna; Det är väsentligt med 

en levande kulturell infrastruktur, alltså utbud och nätverk inom utbildning, 

stödsystem, institutioner och organisationer samt goda möjligheter för utveckling av 

personliga nätverk inom kultur, utbildning och kreativa näringar. Det är en 

förutsättning för att skapa det kreativa samhällsklimat som är viktigt i en 

universitetsstad (Larsdotter, 2013). I vår fråga om samarbeten bland olika aktörer på 

destinationen svarade alla våra informanter att det var bland det viktigaste för att 

utveckla destinationen. Pär Israelsson, Stefan Johnson och Mimmi Mannheimer gick 
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in djupare i det ämnet och förklarade att deras organisationer baseras på samarbeten 

och kraftsamlande bland de olika aktörerna både i destinationen och utanför. Stefan 

Johnson (2017) tog upp att Kalmar ligger i en uppgång och har gjort det de senaste 

10 åren, vilket har gjort att Destination Kalmar AB nu siktar på att förbättra och 

locka utländska turister; Vår vision just nu, som är ett politiskt fattat dokument, går 

mot utveckling år 2025 och är en fördubblad sysselsättning av det viktigaste; mer 

jobb, mer produkter, mer verksamheter vilket genererar i en ökad omsättning. Stefan 

gick vidare med förklaringen att som turistchef blir hans huvuduppgift att öka 

tillväxten och skapa fler kommersiella gästnätter. 

 

När vi frågade hur finansieringen gick till på Destination Kalmar AB svarade Pär 

Israelsson (2017) att slottet har en finansiering som kommer från intäkter. Intäkter 

från staten, regionen samt resten av näringslivet. Han menar att hela principen 

bygger på samarbeta och vikten i att det finns många som är villiga att hjälpa till med 

finansieringen. Inom Kalmar Destination AB har de ca 100 olika partnerföretag som 

tillsammans går in med ca 4 miljoner årligen till organisationen. Det har de arbetat 

fram för att kunna göra staden attraktiv även för företagen. Pär Israelsson (2017) 

menar på att allt hänger ihop, går det bra för staden så går det bra för företagen. 

Angående frågan om finansiering och hjälp ifrån andra aktörer tar Stefan Johnson 

(2017) upp hur de arbetar med andra företag. Arbetet sker mycket i kraftsamlande 

och genom kännedom. De arbetar tätt med regionala förbund och andra närliggande 

städer för att lyfta hela regionen eftersom att alla drar nytta av det. Vi frågade honom 

om de även arbetar med mindre städer i närheten, med tanke på att de troligen inte 

drar lika stor nytta eller kan bidra lika mycket. Han menar då att de mindre aktörerna 

är både fullt medvetna om att de inte kommer lika högt upp på den mentala kartan 

rent innehållsmässigt men; Regnar det på de stora attraktionerna får även de några 

droppar av besökare på sig. 

 

Genom våra intervjuer får vi svar på att det är många olika aktörer med det generella 

målet att utveckla Kalmar, men de olika aktörerna arbetar på varierande sätt. 

Turistorganisationerna har som grundläggande mål att skapa fler gästnätter (Pär 

Israelsson; Stefan Johnsson, 2017). Kultur och fritidsförvaltningen vill skapa en 

bättre miljö för invånarna och besökarna (Carina Eskelin, 2017). Antikvariatet riktar 

sig mer mot bevarande och utveckling av kulturarvet (Jenny Sundström & Katarina 
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Sundberg, 2017). Om det går framåt med utvecklingen av Kalmar och kulturarvet, så 

är det inte alltid utan kompromisser; Många jobbar med olika projekt och har olika 

huvudmål, vilket gör att det ibland blir krockar (Jenny Sundström & Katarina 

Sundberg, 2017). Det kan lätt bli kommunikationsproblem mellan olika parter när det 

är många involverade i de processer som görs. Vilket gör det viktigt att arbeta med 

kommunikationen och samarbetet.   

 

4.5.2 Samspel inom destinationen  

Folk vill helt enkelt veta mer och ställer större krav på att vi ska ha mer kunskap 

(Stefan Johnson (2017). Det är viktigt att relationen mellan företagen och 

lokalinvånarna förblir bra eftersom folket i staden är med och avspeglar 

destinationen. När besökarna kommer till destinationen och vill uppleva den så är 

invånarna en stor del av deras upplevelse. Det är minnesbilderna som skapas och 

minnesrelationerna som skapas med människor som besökarna tar med sig hem och 

sprider till andra. Stefan Johnson (2017) menar att det är viktigt att turisterna inte ses 

som stötande eller  negativa för lokalbefolkningen. Han beskriver exempelvis hur de 

måste arbeta in andra viktiga platser som kyrkan i sina planer för utveckling; För i 

kyrkan hålls det dop, bröllop, gudstjänster med mera och det går inte att bara skicka 

dit busslaster med turister. Vi ska ju inte utveckla det på så sätt att dem känner sig 

besvärade av en turistisk konsumtion, utan de ska känna att det är en del av deras 

utveckling. Carina Eskelin (2017) är av samma mening. Hon informerade oss att 

mycket av kultur och fritids arbete är riktat mot Kalmars unga, samt att hon tycker att 

staden i allmänhet är väldigt duktiga på att arbeta in olika händelser och evenemang 

som har med barn och barnfamiljer att göra. Även om mycket av utvecklingen sker i 

hopp om att locka människor till Kalmar, är det först och främst lokalbefolkningen 

som drar nytta av dem. Hon tog upp exemplet på en utgrävning som skedde förra 

sommaren, 2016. Folk hade möjligheten att observera utgrävningen och prata med 

arkeologerna; De hann knappt gräva för att det var så mycket frågor hela tiden. Det 

var ju meningen att man skulle komma vissa tider för att svara på frågor, men folk 

var där hela tiden. Hon menar på att intresset och glädjen kan synas tydligt på 

människorna som besökte platsen (Carina Eskelin, 2017). Vi frågade Stefan Johnson 

(2017), hur man går tillväga för att bestämma vilka saker som skall göras och hur de 

olika besluten tas. Han svarade att mycket sker igenom kommunikation, men att 

många beslut även tas beroende på hur mycket stöd de olika sakerna kräver. Slottet 

exempelvis behöver inte lika mycket stöd från kommun och andra aktörer angående 
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hur de skall gå vidare, på grund av att slottet har en kompetent arbetsgrupp som 

aktivt arbetar med utvecklingen. Andra mindre event kan få mera stöd i management 

och andra företag kanske bara behöver en PR push; Det är igenom samspelet som vi 

vet hur mycket kraft vi behöver lägga på olika projekt för att uppnå bra resultat. Pär 

Israelsson (2017) var av samma mening; Genom att arbeta med flera aktörer (både 

inom och utanför destinationen) och koordinera mellan dem kan vi lättare 

kommunicera mellan varandra och fördela våra resurser på bästa sätt. Han menar 

att allt som ligger i närheten av Kalmar bör ses som resurser eller nya möjligheter. 

Han berömmer Kalmar med att påpeka hur kommunen inte är rädd för att sträva efter 

olika utmärkelser, eller nå ut till udda aktörer som kan hjälpa och höja stadens 

mentala bild. Dick Harrisson (2017) skulle kunna beskrivas som en av de aktörerna. 

Han har nyligen skrivit en bok angående Kalmars historia och i vår intervju med 

honom tog han upp att han inte är den enda som har blivit kontaktad av kommun. 

Han beskrev att kommunen använder sig av flera olika skribenter till olika projekt, 

speciellt angående kulturarvet; Kalmar kommuns och riksantikvarieämbetet 

storsatsar på att göra folk medvetna om kulturarvet och där är jag en av många 

glada medarbetare. 

 

4.6 Förnyelse – en viktig del i kulturarvets överlevnad 
Det diskuteras mycket om att utveckla och förbättra, men hur går man tillväga med 

att utveckla kulturarv? Dick Harrisson (2017) nämner att det var innovationen och 

användningen av kulturarvet som var bland det viktigaste. Genom användningen av 

kulturarvet blir det svårare för kommun och människor att definiera det som skräp 

eller onödigt. Det gör att kulturarvet överlever längre. De kan förnya sin existens 

genom att exempelvis digitaliseras eller genom att platsen får en ny användning, 

exempelvis i form av att bli en restaurang eller ett bibliotek. Men hur blir det då med 

bevarandet och det autentiska? Dick Harrisson (2017) svarade att utvecklingen 

självklart skall ske med respekt, men att man måste våga förnya sig ifall platsen skall 

finnas kvar; … saknas det intresse för ett kulturarv så fraktas det bort och blir 

bortglömt. Digitalisering, visualisering och användning ger kulturarvet mer kraft 

(Dick Harrisson, 2017). De andra intervjupersonerna håller med Dick Harrisson på 

punkten att det bästa sättet att bevara är att nyttja. Stefan Johnson (2017) berättade att 

de lagt ner 80 miljoner kronor bara på slottet för att kunna utveckla det. Besökare 

behöver någonstans att gå på toa, de blir hungriga och kaffesugna. Om slottet inte har 
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de funktionerna eller inte kan tillgodose dem blir besöken markant kortare. Han 

tycker att skapa tillgänglighet i allmänhet i regionen gynnar alla kommuner, att man 

ska förse turisternas olika behov som att äta, sova, resa. Det är kombinationen av det 

tillsammans med attraktionen som skapar upplevelsen (Stefan Johnson, 2017). 

Mimmi Mannheimer (2017) anser att innovationen i slottet sker försiktigt, att det tar 

in olika antikvarier och kommunala arbetare som dokumenterar samt gräver innan de 

genomför ett större ingrepp. Planeringen av de olika ingreppen tar lång tid och 

mycket skall godkännas innan de olika delarna får ändras men att det är viktigt att 

förnyas sig. Pär Israelsson (2017) förklarade att det är viktigt för aktörer som slottet 

att vara attraktiva och kunna stå mer på egen hand eftersom det ekonomiska stödet 

från staten kanske inte alltid kommer finnas där; Dessa upplevelse platser måste hitta 

intäkter och då kan man inte bara vara en passiv mottagare utan man måste bjuda in 

och samverka med andra. 
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5 Diskussion 

5.1 Kulturarvet lockar besökare 

Det är inte med enkelhet som man kan förklara och begripa begreppet kulturarv utan 

de olika dimensionerna måste tas i beaktning. Kulturlaboratoriet (u.å) lyfter fram att 

kulturarv är det materiella, de fysiska objekten, samt det icke materiella, känslan och 

normer inom en region, som tillsammans skapar ett intryck av platsens historia. 

Utifrån Kalmar som destination för besökare kan vi konstatera att de arbetar mycket 

med de fysiska objekten och de faktiska artefakterna som staden lyckats behålla från 

tidigare generationer (Stefan Johnsson, 2017). Det är inte själva normerna och 

värderingarna som lyfter fram kulturen och arvet, utan det är det mer specifika och 

gripbara. Som nämnts tidigare ligger det i betraktarens ögon och individens tolkning 

av kulturarv, och att det är först när det valts ut som det distinkt kan komma att ingå i 

begreppet kulturarv (Grundberg 2002). Ser vi på arbetet med kulturarvet i Kalmar 

blir det en fråga om åskådarens perspektiv, ovan finner vi besökarens syn men som 

invånare till staden är det den icke-materiella delen som är den relevanta. De väljer 

att se kulturarvet som mer än bara objekt då känsla kring kulturarvet skapar 

sammanhållning (Vong, 2013) och stadens invånare känner stolthet samt att det 

inbringar gemenskap (Per Israelsson, 2017). I och med invånarnas syn på sitt 

kulturarv skapas en osynlig hjälp kring bevarandet. Jenny Sundström och Katarina 

Sunberg (2017) påpekar att i andra städer i landet blir kulturarvet lätt förstört genom 

klotter och liknande då de saknar den stolthet som kalmarborna har gentemot sin 

egen stads historia. Bevaring är den komplicerade mellanhanden mellan kulturarv 

och turism. Uppgiften är att använda det arv som givits men att använda det till den 

grad att bevarandet inte glöms bort. Det måste formas på det vis att det enklare ska 

passa och vara attraktivt för turistkonsumtionen (Prentice, 1993). Kalmar slott är ett 

bra exempel på hur ett kulturarv görs mer tillgängligt för turisten, samtidigt som det 

bevaras på rätt sätt. Kalmar slott har renoverats till att kunna tillgodose besökarnas 

behov, genom att det finns en modern restaurang, moderna toaletter och hiss utan att 

känslan av autenciteten försvinner. Utan användning blir artefakterna tomma objekt 

utan någon verkan (Mimmi Mannheimer, 2017). Dick Harrisson (2017) hävdar att ett 

kulturarv som slottet ska användas, göras tillgängligt för besökare för att det ska vara 

väsentligt att bevara, ett kulturarv som inte görs tillgängligt för människor har en 

kortare livslängd än de kulturarv som är tillgängliga.  

 



  
 

53 

Turister har en bestämd tanke under planeringsstadiet kring vad de anser är äkta och 

karakteristiskt för en plats (Culler, 1990). Det är genom en destinations användande 

av symbolisk autenticitet som en plats kan attrahera turister, de använder symboler 

som förknippas och är autentiska med en specifik stad eller region (Knudson & 

Wade, 2010). Kalmar som destination använder sig av symboliskt autencitet genom 

att de använder sig av slottet som en autentisk symbol för att locka till sig besökare, 

även känslan kring den mysiga lilla staden har betydelse inom den autentiska 

symbolismen och Kalmar (Stefan Johnson, 2017; Jenny Sundström & Katarina 

Sundberg, 2017). För mycket publicitet kan leda till försämrad attraktion och förstörd 

upplevelse (Ho & McKercher, 2004). Turister tenderar till att samlas på samma plats, 

vilket gör att den unika och autentiska upplevelsen förstörs. Därmed går turisten 

miste om vad som är unikt och autentiskt med destinationen (Culler, 1990).  Stefan 

Johnson (2017) menar att för stort tryck på kulturarvs attraktioner medför att känslan 

kring äktheten, autenticiteten, försvinner. Det är naturligt att använda sig av kulturarv 

men det är problematiskt att finna balansen mellan bevarande, användning och 

autenticitet (Ho & McKercher, 2004). Mycket av det som bevaras och används blir 

omformat för att passa in i det moderna samhälle som vi idag präglas av. Effekten 

blir att det som idag är inkluderat i kulturarv måste konstrueras. Viljan finns i att vara 

historiskt korrekt och för att lyckas med det tas en konstruering till för att uppnå och 

möta besökarnas förväntan (Knudsen & Waade, 2010). Det som innan nämnts går att 

finna i Kalmar. Domkyrkan på stortorget är ett konstruerat monument, det för att 

passa in i den tid Kalmar som stad och destination annars är uppbyggt och format 

utefter (Jenny Sundström & Katarina Sundberg, 2017). I det här fallet är det som 

upplevs äkta för åskådaren inte äkta för producenten och vise versa (Knudsen & 

Waade, 2010). Pär Israelsson (2017) bekräftar det Knudsen och Waade (2010) tar 

upp i sin artikel om Re-investing authenticity: Tourism, place and emotions, att 

människor har olika syn på autenticitet och dess betydelse för hens uppfattning av 

kulturarvet. En obalans uppstår när producenterna vill använda kulturarvs produkter, 

attraktionerna, mer än vad autenticiteten klarar av. Det medför att den äkta 

autenticiteten går förlorad (Johnson, 2007) och en konstruerad sådan skapas. 

Destinationen vill att kulturarvet ska genererar liv och rörelse vilket de anser den gör 

om man skapar intresse och får folket, invånare som besökare involverade (Mimmi 

Mannheimer, 2017). För att få besökare till en attraktion som till exempelvis 

Kalmarslott gäller det att arbeta med infrastrukturen kring den attraktionen, den 
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måste gå hand i hand med kulturarvets bevarande (Ho & McKercher, 2004). Det 

gäller att förhålla sig till den faktiska carrying capacity. En attraktion som har ansvar 

för kulturarv skall inte belamras av besökare utan skall anpassa besökarantalet till att 

passa attraktionen (Hughes & Carlsen, 2010). Utveckling sker via kunskap anser 

Carina Eskelin (2017) och det är det som är betydande samt avgörande för en stads 

historia. Kunskap är källan till att lyckas med ovan nämnda, hittas balansen i 

infrastruktur och bevarande skapas ett vinnande koncept. För att stärka det vinnande 

konceptet gäller det att skapa fokus och lägga engagemang i helheten, det gäller att 

finna en röd tråd som varje kulturarvs aktör kan följa (Per Israelsson, 2017). Därför 

är det av vikt att en unikhet eller nisch arbetas fram (Hughes & Carlsen, 2010). 

Utifrån Kalmar som destination, en destination starkt kopplad till kulturarv, ser vi att 

den unikhet och nisch som de eftersträvar är den som berör slottet. Symboler blir det 

som lockar besökare och det besökare letar efter vid val av destination (Culler, 

1990).  Kalmarslott blir en symbol som de ur en rad olika kanaler för fram och 

adresserar, den blir beviset på att staden är ett kulturarvs mecka för besökare. Dick 

Harrisson (2017) säger själv i intervjun att Kalmar som destination är en guldgruva 

för kulturarvs engagerade. Personer har redan innan de besöker en destination en 

uppfattning om vad de vill att destinationen ska innehålla, därmed måste en 

destination använda sig av symboler som förstärker en besökares upplevelse. Den 

konstruerade autenticiteten, nämnd tidigare, är starkt kopplad till symbolism. 

Platsskapande beskrivs av Markusen (2010) som ett verktyg nära kopplat till 

platsmarknadsföring, samt att det även är ett verktyg som kan öka livskvaliteten på 

platsen. Det verktyget kan användas till att höja det symboliska värdet, samt hjälpa 

till att öka igenkännings värdet av destinationen (Gotham, 2002). Stefan Johnson 

(2017) delger att de använder sig av symbolism för att locka utländska turister till 

Kalmar och specifikt till Kalmars kulturarvs attraktioner. Den semiotiska modellen 

förklarar förhållandet mellan objektet, åskådaren och hens känsla för objektet. 

Modellen används när en destination vill finna de objekt som kan symboliseras för 

att locka till sig turister. Det är oftast en attraktion som är specifik för platsen som 

väljs att symboliseras (Pennington & Thomsen, 2010). Objektet får betydelse när det 

kan tolkas av en turist och får hen att associera till en specifik plats (Echtner, 1999). 

De intervjuade, informanterna vi varit i kontakt med, är enhetliga i att Kalmarslott är 

huvudsymbol för Kalmar som destination. Slottet blir orsaken till en besökares 
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längtan att uppleva Kalmar. På samma vis som individer förknippar Eiffeltornet till 

staden Paris förknippas Kalmarslott till destinationen Kalmar (Park, 2010).  

 

5.2 Aktörers påverkan kulturarvets överlevnad  

För att lyckas med att behålla en destination på turistmarknaden behöver man vara 

konkurrenskraftig. Om destinationen har nått framgång med att locka till sig turister 

ökar även välståndet för lokalbefolkningen och turistindustrin genererar intäkter till 

det lokala samhället. Där av är det viktigt att skapa en hållbar destination från de 

ekonomiska, miljö och sociala aspekterna (Svensson m.fl, 2012). Genom våra 

intervjuer och sekundära källor kan vi se att Kalmar arbetar aktivt med att öka sin 

konkurrenskraftighet och att de vill skapa sig ett kraftigt mentalt värde på 

turistmarknaden. Det genomgående temat är; en bred pallet för många (Pär 

Israelsson, 2017), men att mycket av fokus ligger på att utveckla kulturarvet och 

kulturmiljön i staden. De olika aktörerna i Kalmar drar mycket nytta av sina naturliga 

resurser som slottet och den “gamla” miljön som finns bevarad, samt att de kopplar 

olika aktiviteter som sport, mat och musik till de kulturrika platserna. 

  

Turism är inte en enformig produkt eftersom den består av många olika delar, till 

exempel turister, andra människor och företag samt att de alla delarna existerar i en 

mycket varierad miljö (Campos m.fl, 2017). Kalmar kommun, enligt översiktsplanen 

och våra informanter, antyder att utav de många olika mål och utvecklingsområden 

de har ligger mycket av fokus på att locka människor till regionen, både till att 

besöka men även för att stanna. För att uppfylla de här målen använder de sig av 

turismen och kulturarvet. Kalmar har ett aktivt politiskt fattat dokument vars mål är 

att fördubbla sysselsättningen i staden, i form av mer jobb, mer produkter och mer 

verksamheter till år 2025 (Stefan Johnson, 2017). Gunn (2002) förklarar hur dagens 

turism är styrt av utbud och efterfrågan, samt att dagens turism sträcker sig över flera 

olika områden vilka bringar fler fördelar än rent ekonomiska. Kalmars strategi 

angående turismen visar att turismen ska hjälpa regionens olika delar; allt från att 

skapa jobb och utveckla kulturen, till att förbättra utbildning, stödsystem och 

institutioner. De vill även skapa fler möjligheter till samarbete och utveckling av 

personliga nätverk (Larsdotter, 2013; Stefan Johnson, 2017; Carina Eskelin, 2017). 

Mycket visar på att Kalmar planerar och organiserar för att kunna skapa en så pass 
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stabil utveckling som möjligt. Flera av de framsteg som de gör kan ses i hur de väljer 

att utvecklas samt på den statistik som Kalmar visar i sin översiktsplan. 

  

Page (2012) tillsamans med Aronsson & Tengling (2003) beskriver att det är viktigt 

med samarbeten och att på högre nivå av management krävs det ett komplext nät av 

olika företagsrelationer, interaktioner samt samarbeten. Från intervjuerna fick vi reda 

på att mycket av finansieringen av slottet och Kalmars turistorganisation sker genom 

bidrag av staten, kommun och näringslivet. Destination Kalmar har över 100 olika 

partnerföretag som tillsammans går in med över 4 miljoner kronor årligen till 

organisationen. Det har arbetats fram på grund av att stadens välmående, ic och med 

det mår även företagen i staden bra (Pär Israelsson, 2017; Stefan Johnson, 2017). Det 

visar på att det finns ett stort samarbete mellan de olika aktörerna inom 

destinationen. Vilket ger Destination Kalmar AB möjligheten att våga mer och på ett 

bättre sätt kunna distribuera sina resurser, vilket blir och är positivt för hela 

destinationen. 

  

Dagens destinationer är inte bara en plats, med ett varumärke, med en identitet inom 

hårt dragna geografiska gränser, utan dagens destinationer består av flera olika 

aktörer som arbetar både innan och utanför destinationen (Beritelli m.fl, 2014). I 

Beritelli´s m.fl (2014) modell (figur 3) beskrivs det att en destination består av flera 

olika sfärer som skiljer sig mycket åt när de behandlar och berör olika delar av en 

destination, samt att det vanligaste problemet mellan dem är kommunikationen. 

Vidare beskriver Domínguez-Gómez (2017) att det kan bero på olika aktörernas 

konkurrenskraft och att inflytande inom destinationen skiftar. Det vill säga att alla 

inte ligger i samma utvecklingsfas, är lika stora, eller har samma mål. Informanterna 

anser att läget ser ut som beskrivet utav Beritelli m.fl (2014) och Domínguez-Gómez 

(2017). Pär Israelsson, Stefan Johnson, Katarina Sundberg & Jenny Sundström 

(2017) beskrev alla på olika sätt hur destinationens olika aktörer arbetar tillsammans 

och mot samma mål. Trots det kan det uppstå kommunikationsproblem mellan de 

olika aktörerna. Destinationens egen konkurrenskraftighet är beskrivet av Beritelli 

m.fl (2014) som summan av de olika företagen som arbetar inom destinationen. De 

strategierna som finns inom destinationen idag kan anses fungera bra när alla våra 

informanter anser den positiv, samt att statistiken i Översiktsplanen för Kalmar visar 

positiva siffror (Larsdotter, 2013), ändå sker missförstånd samt att vissa aktörer kan 
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få större spelrum än andra och att därav blir vissa aktörer bortprioriterade framför 

andra.  

  

Ett strategiskt aktörsområde är en plats där flera olika aktörer och producenter, både 

offentliga som privata, arbetar. Ett sådant område skulle exempelvis kunna vara en 

stadskärna med dess butiker och restauranger. Dagens destination kan beskrivas som 

ett komplext system av flera olika nätverk och noder, där de strategiska 

aktörsområdena är noderna (Saingahi & Baggio, 2017). Några av Kalmars olika 

aktörsområden är exempelvis slottet, kvarnholmen, larmtorget, stortorget och 

hamnen. Tidigare beskrivet av Beritelli m.fl (2014); är det summan av de olika 

aktörsområden som ger destinationen kraft. Därför är det extra viktigt både för 

besökarna och invånarna att de blir bemötta på ett bra sätt av varandra, samt att det är 

viktigt att samarbeta med de olika aktörerna inom de olika aktörsområdena (Stefan 

Johnson, 2017). 

  

Hall (2008) beskriver hur turismen är en av de snabbast växande marknaderna, samt 

att marknaden i sig själv är relativt ny. Vilket gör att innovation är en viktig del av 

turism. Innovation är något som kan ge en fördel gentemot sina konkurrenter, det 

leder oftast till att företaget växer, ökar sina intäkter, presterar mer och därmed 

överlever längre på marknaden (Gu m.fl, 2017). Intervjupersonerna har tidigare 

beskrivit hur de och andra aktörer använder sig av kulturarv, hur det bevaras och 

vilken mening autenticiteten har gällande kulturarvet. De svarade även att bland det 

viktigaste var användning, utveckling och bevarande (Dick Harrisson, 2017; Carina 

Eskelin, 2017; Mimmi Mannheimer, 2017; Stefan Johnson, 2017).  Svensson m.fl 

(2005) skriver att ett företags innovationskraft är kopplat till företagets 

samarbetsvilja, informationsinsamlande och hantering, samt hur företaget använder 

sig av externa källor och aktörer. Genom våra intervjuer kan vi se att kommunen 

arbetar framåt, är villiga att förnya sig och ta risker. Planerandet och skapandet av 

processen sköts av kunniga personer som aktörer inom ämnet, oftast personer och 

företag som har i åtanke hur slutprodukten skall kunna underlätta för besökaren. 
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6 Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att studera på vilka sätt som en destination använder sig av 

kulturarvet för att locka sin besöksnäring och vi valde staden Kalmar som fallstudie. 

Under vår inventering har vi kunnat se att det är av vikt att staden använder sig av 

sina naturliga resurser, vilket Kalmar i det här fallet hade mycket av vad gäller 

kulturarv.  

Kalmar är en stad i Sverige som rent nationsmässigt bär på mycket av rikets historia. 

Många delar som idag kvarstår kommer från en svunnen tid där Svenska staten har 

gått in för att bevara det som går att bevara från tidigare generationer. I och med den 

tillgång som kulturarvet automatisk blir för staden har Kalmar och dess olika aktörer 

tagit till vara på resursen och arbetar aktivt med att utveckla arvet samt kulturen 

inom destinationen. Samtidigt som arbetet genomförs för att på bästa sätt kunna 

locka till sig besökare eller invånare till de kulturarvsattraktioner som staden tagit 

fram gäller det att i processen vara noggrann med att bevara kulturarvet på bästa sätt 

för att kunna behålla det autentiska. Slagord igenom hela processen och arbetet med 

kulturarvet är bevaring, användning och utveckling. Kommunens arbete och 

utveckling med kulturarvet sker genom samarbete mellan de olika aktörerna som 

finns inom Kalmar som destination. Destinationen ser både de interna aktörerna och 

de externa aktörerna som resurser samt att de aktivt arbetar med att försöka höja 

Kalmars mentala bild på turistmarknaden. Det är samarbetet mellan aktörerna i 

förhållande till bevaring, användning och tillgänglighet som skapar den stad som 

Kalmar är idag. Vid bevaring kämpar de med att behålla det autentiska, vid 

användning tar de hjälp av symbolismen där Kalmarslott blivit den tydliga symbolen 

för destinationens kulturarv och vid tillgänglighet är det fokus på att få allmänheten, 

besökare som invånare, att komma till attraktionerna; att attraktionen redan då är 

formade för att passa den moderna människan, men det utan att förstöra det riktiga 

kulturarvet. Svaret på syftet blir således att ett aktivt samarbete med samma mål och 

vision generar besökare till en destination rik på kulturarv.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A ”Intervju frågor” 

 

Kulturarvsfrågor 

Hur skulle du definiera kulturarv? 

På vilket sätt arbetar ni då med kulturarv?  

 Kan du utveckla det?  

På vilka sätt använder ni er av kulturarv för att locka till er besöksnäringen?  

 Jämförelsevis mot sport/andra evenemang?  

Vilken betydelse har kulturarvet för Kalmars invånare? 

På vilket sätt bevaras kulturarvet i Kalmar? 

Hur arbetar ni med autenticitet? 

 Hur viktigt är det egentligen? (konstruerad autenticitet)  

Hur använder ni er av symboler? (som slottet, naturen, landmärken) 

Varför är de inte viktiga/viktiga?  

Vad är det ni vill avspegla i ert användande av symboler?  

 Till vilka är det viktigt?  

Vilka kulturarv tillgångar i Kalmar har det största symboliska värdet?  

 Hur arbetar ni med det? Drar ni nytta av det?  

 

Övergång mellan fråge styckena  

Hur skulle ni definiera Kalmars destinations portfolio? 

Vilken bild av Kalmar vill ni framhäva, hur ser den ut? Vilken identitet är det ni 

vill skapa från det? 

 

Management  

Som aktörer arbetar ni mycket tillsammans med andra aktörer inom destinationen? 

Eller arbetar ni mycket själva?  

 Hur ser det ut? 



  
 

II 

 Andra specifika kulturarvs aktörer?  

Samarbetar ni även med företag eller organisationer som ligger utanför Kalmar? 

 Varför? Hur ser det ut?  

 Andra specifika kulturarvs aktörer?  

Vilka är Kalmars största primära attraktioner?  

 Hur arbetar ni med dem?  

Känner ni att näromliggande städer är ett hot eller en möjlighet för Kalmar som 

destination? 

Vad är era mål för er och för Kalmar?  

 Vad är er vision?  

 

 


