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INTRODUKTION 

 
Inledning 
 

Framgångsprojekt av den här arten har alltid en motståndsrörelse. Alla gillar inte Arn – han finns ju inte. Att museet 

medverkar i arrangemang som tangerar en fantasivärld väcker en del irritation. Är det inte att bidra till lurendrejeri om 

besökarna vilseleds att tro att Arn är en historiskt verklig person? Syftet med Arn-satsningen är inte att anpassa den 

kunskap som finns. Det är att använda en annorlunda paketering, att med fantasins hjälp väcka ett historieintresse och 

lotsa folk till mera ”riktigt” vetande. Men att jobba populärt är fult och vetenskapligt fint. 1  

- Anja Praesto, Projektledare ”I Arns fotspår” 

 

Det sägs att dagens turism handlar om att sälja känslor och köpa upplevelser. Under turismindustrins framväxt 

har intresset för natur och kultur expanderat till en användbar ekonomisk och upplevelsebaserad resurs. 1980-

talet utpekas idag som den tid då kulturturism började bli ett uppmärksammat begrepp, under en period då ett 

allmänt historieintresse ökade i Sverige. Samtidigt började vissa aktiviteter med kulturellt tema att bli 

kommersiellt intressanta. Detta banade väg för den ökade medvetenhet kring kulturarv och kulturturism man 

kan se idag. Även här tycks det vara allmänhetens stegrande intresse för upplevelse och historia som är en 

utlösande faktor. Allt fler kulturinstitutioner börjar inta en mer utåtriktad roll där historia och kulturarv 

kommuniceras utanför institutionernas egna väggar. Kombinationen av kultur och turism, har emellertid väckt 

frågor kring ”rätt och fel” historiebruk. Inom den etablerade kulturarvsektorn och turismnäringen är meningarna 

delade vad gäller att använda kulturarvet som resurs för turism. Forskning pekar på att det finns en reserverad 

inställning till turism inom kulturarvssektorn, samt problem kring autenticitetsfrågor, fiktionalisering och 

kommersialism inom kulturturism. Man talar om att för mycket levandegörande och tolkning av ett kulturarv 

kan vara skadligt. Samtidigt menar andra att om kulturarvet inte alls förklaras eller tolkas på något sätt blir dess 

innehåll alltför svårtillgängligt för allmänheten. Detta visar på att det i dagsläget tycks finnas ett behov av att 

utveckla kommunikationen mellan kultursektorn och turismnäringen. Ett exempel på denna utveckling är 

”Arnfenomenet” i Västergötland. Kulturinstitutioner och turismnäringen har med rötter i Jan Guillous 

populärhistoriska böcker om den påhittade riddaren Arn2, utvecklat en relativt ny form av kulturturism. 

Arnturismen bygger på ett samarbete kring flertalet kommuner i regionen, där man utifrån ett urval av 

besöksmål har skapat paketresor, arrangemang och olika ”Arnevent”. Konceptet bygger på att, genom 

karaktären Arn, berätta om autentiska platser i regionen. Därav har ett varumärke tagits fram som länkar 

samman de olika delarna i projektet. Ett liknande fenomen som bygger på fakta och fiktion, är den 

turismanstormning som följt efter Dan Browns boksuccé Da Vinci Koden3. Romanen utspelar sig på ett antal 

platser runt om i Europa, som exempelvis Louvren i Paris och Rosslyn Chapel i Edinburgh. Dessa platser har 

                                                           
1 Anja Praesto, (2003), ”Kulturturistiskt korståg i Västra Götaland”. I: I kulturarvets fotspår – nya möjligheter för 
svensk turism. Red., Kjell-Åke Aronsson & Christina Frimodig. Östersund, s. 25. 
2 Jan Guillou, (1998), Vägen till Jerusalem. Stockholm. 
3 Dan Brown, (2004), The Da Vinci Code. London. 
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fått höga besöksantal och det har dykt upp allt fler guidade turer där besökarna själva kan söka den ”sanning” 

som läggs fram i romanen.   

 

Kulturturismen står idag inför ett föränderligt skede där fler och fler vill göra sin röst hörd. Genom denna studie 

vill även vi bidra med ett kulturturistisktperspektiv som dock ännu inte till så stor del undersökts. 

Utgångspunkten för magisteruppsatsen är därmed att studera den kulturturism som idag finns inom 

samarbetsprojekt mellan kulturarvsektorn och turismnäringen. Detta görs genom studier av två turistattraktioner 

som uppstått då man kombinerat autentisk4 historia med en fiktiv5 kontext, vilket i denna magisteruppsats har 

valts att kallas för ”fiktiva kulturarv”. Tyngdpunkten i den empiriska studien ligger på Arnfenomenet som 

kompletteras med en mindre analys av ”Da Vinci-effekten” för att få ett internationellt perspektiv.  

 

Syftet är således att studera fenomenet fiktivt kulturarv och undersöka kulturturismens användning av autentiska 

kulturarv och fiktiva kontexter. Studien vill på detta sätt bidra till en breddad dialog mellan turismnäringen och 

kultursektorn. 

 

Följande fem frågeställningar ligger till grund för magisteruppsatsen;  

- Vad innebär ett fiktivt kulturarv och vilken roll kan det ha i kulturturistiska projekt?  

- Hur ser turismnäringen respektive kultursektorn på relationen mellan autenticitet och fiktionalisering inom 

kulturturismen? 

- Vilka roller kan turismnäringen och kultursektorn tänkas ha i ett sammankopplat kulturturistiskt projekt? 

- Hur marknadsförs och används det fiktiva kulturarvet inom Arnfenomenet, respektive Da Vinci-effekten? 

- Vilka möjligheter och begränsningar finns det med att använda fiktiva kulturarv som resurs för kulturturism? 

 

Disposition 

Vidare i detta introducerande kapitel följer avsnittet, tidigare forskning, vilket ger en övergripande bild av det 

aktuella forskningsfältet. Här tas det upp studier och forskning som gjorts inom området turism och 

kulturturism, vilka ämnesmässigt ligger nära denna magisteruppsats. Detta följs av avsnittet, metod och material, 

vilket redogör för studiens omfattning, avgränsningar samt urval av exempelvis intervjupersoner. 

 

Teoriavsnittet har delats in i två delar för att passa studiens upplägg bättre. Den första delen behandlar 

autenticitetsfrågan och utgör grunden för en analys och redogörelse för begreppet fiktiva kulturarv. Detta på 

grund av att det är av betydelse att diskutera kring olika synsätt på det autentiska för att överhuvudtaget kunna 

säga något om det fiktiva. Dessutom tar den mer kortfattat upp historiebruk i relation till vikten av autenticitet. 

Den andra delen utgör främst underlag för den empiriska analysen. Här är den teoretiska inramningen tänkt att 

                                                           
4 Ordet autentisk har i uppsatsen betydelsen äkta, genuint och verkligt.  
5 Ordet fiktiv har i uppsatsen betydelsen påhittad, uppdiktad och imaginär. 
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fungera som utgångspunkt för relevanta begrepp och strategier inom marknadsföring och utvecklande av 

kulturturism. Denna del presenterar dessutom ett mer ekonomiskt synsätt på kulturturismen. Den teoretiska 

inramningen kan även till viss del sägas utgöra en inledning till litteraturstudien, från turism till kulturturism, som 

sedan presenterar kulturturismen, dess förutsättningar och arbetssätt i större omfattning. Denna litteraturstudie 

fungerar som ett bakgrundskapitel och utgörs av fyra underrubriker. De två första redogör bland annat för 

turismens och kulturturismens framväxt i Sverige. Den tredje tillför ett internationellt perspektiv med fokus på 

Skottland med syftet att utgöra en grund för magisteruppsatsens fallstudie av Da Vinci-effekten. Den sista 

underrubriken, ”Kulturturismens problematik”, fungerar som en avlutande analys av litteraturstudien. Här  

behandlas de problem som kan uppstå mellan kultursektorn och turismnäringen inom kulturturistiska 

samarbeten.  

 

Kapitlet ”Den empiriska studien” ger inledningsvis en kortare presentation av hur Arnfenomenet och Da Vinci-

effekten uppkommit. Presentationen av fallstudierna följs sedan av en uppdelning på fem större analysfrågor 

som behandlar alla genomförda intervjuer och insamlat material i relation till teori. Analysen innehåller 

redogörelser för hur Arnfenomemnet och Da Vinci-effekten rent formmässigt ser ut till exempel genom 

anslutande verksamheter, marknadsföringsstruktur, målsättningar och historisk förankring. Den femte och 

avslutande analysfrågan fungerar som en sammanfattning genom att förtydliga det fiktiva kulturarvets 

möjligheter och begränsningar. 

 

Den empiriska analysen följs slutligen av ett diskussionskapitel som knyter ihop magisteruppsatsens resultat med 

nyuppkomma frågor och diskuterar intressanta ämnen som skulle passa för vidare forskning. Här konstateras 

även vad det fiktiva kulturarvet utgörs av inom Arnfenomenet respektive Da Vinci-effekten.  

 
Tidigare forskning 
 
Det går att finna forskning om kultur och turism inom flera olika vetenskapsfält, där studieområde och 

problemställningar varierar beroende på arbetssätt. Carl Christian Rümmelein ger i uppsatsen, Kultur som resurs för 

svensk turism – problem och möjligheter för produktutveckling och marknadsföring av kulturturism i Sverige, en bred 

genomgång av några av dessa olika vetenskapliga synsätt, med försök att lägga fokus mot kulturturism. Han 

redogör bland annat för att sociologer, men även socialantropologer till stor del, intresserar sig för människors 

beteende som turister och hur de påverkar lokalbefolkningens levnadsätt och villkor. Litteraturen inom dessa fält 

har inte sällan haft en ”negativ framtoning” av turism, man har poängterat turismnäringens exploatering som 

rent affärsinriktad, den anses ta för lite hänsyn till miljö, sociala eller kulturella effekter. Inom socialantropologi 

har man dock även sedan en tid tillbaka, menar Rümmelein, visat på utveckling där turismen nödvändigtvis inte 

behöver ha negativa effekter på lokalbefolkningens sociala och kulturella identitet. Begrepp som ”varugörande” 

och ”kulturarvsindustri” återfinns till stor del i sociologisk litteratur. Sociologiska och socialantropologiska verk 

försöker ofta identifiera risker och visa alternativa utvecklingsmetoder för turismens utformning, detta för att 

anpassa det till lokala sociokulturella och miljömässiga förutsättningar. Kulturgeografisk forskning har bland 
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annat resulterat i utveckling av modeller för ”regionalplanering samt samhällsplanering för människors 

rekreationsbehov anpassad till regionala strukturer”6. Kulturgeografin står ofta för ett sociologiskt och 

samhällsekonomiskt synsätt på turism utifrån en destination, till skillnad från företagsekonomiskt perspektiv där 

man mer utgår ifrån marknadens efterfrågan och önskemål och justerar produkten därefter. 7  

 

Liksom Rümmeleins genomgång visar, går det att finna flera olika ingångssätt till studier av kulturturism. Ofta är 

den forskning som gjorts dock till stor del fokuserad på platsen och bygdens påverkan, samt att det även finns 

fokus på turisten, det vill säga besökaren och dennes beteende. Däremot är fenomenet fiktiva kulturarv ett 

outforskat område. Det som skrivits om kulturturism innehåller till stor del andra fokus, vilka för denna uppsats 

inte är av direkt intresse.8 Nedan följer dock några exempel på konkreta verk inom snarlika ämnesområden för 

att ge en uppfattning om en del av den forskning som gjorts och även ge exempel på vilken typ av forskning 

som eventuellt kan gå att knyta an till diskussioner om det fiktiva kulturarvet.  

 
Turism och kulturturism 

Vid Mitthögskolan i Sverige finns ETOUR9, ett turismforskningsinstitut, som sedan starten 1997 studerat olika 

former av turismnäringen och även bidragit med kunskap kring natur- och kulturturism. En central del av 

forskningen har bland annat visat att det är föreställningar kring ett besöksmål som styr var turisterna reser.10 

Den tidigare forskningen kring turism har nyttjat flera olika ingångar till ämnet så som till exempel sociologi, 

kulturgeografi och antropologi. Studier har till stor del gjorts utifrån resenärens perspektiv där man tittar på 

positiva och negativa konsekvenser av turism och vad som gör ett besöksmål attraktivt. Den största 

tyngdpunkten för forskning inom turismnäringen har lagts på ekonomiska aspekter och tillväxt. Andra studier 

lägger dock fokus på värdar och operatörer, samt hur turism kan påverka en plats utveckling.11  

 

Inom den kulturturistiska forskningen går det att finna flertalet studier med platsfokus. Även i relation till 

Arnfenomenet har sådana studier påträffats. En aspekt som dock inte direkt berörs i dessa studier, är 

förhållandet mellan det fiktiva och autentiska i kulturturistiska projekt. Det har därmed varit svårt att hitta denna 

typ av forskning kring både Arnfenomenet och Da Vinci-effekten, troligen för att de inte funnits under så lång 

tid. Under tiden för denna studie har det heller inte påträffats någon forskning på akademisk nivå när det gäller 

kulturturism kring Da Vinci-effekten. Vad gäller Arn har dock Pia Sillanpää, forskare vid ETOUR, undersökt 

hur skönlitterära boksuccéer påverkar bilden av en plats12. I studien utgår Sillanpää ifrån Jan Guillous romaner 

om riddaren Arn samt Mikael Niemis bok Populärmusik från Vittula13. Ett fokus för studien är att se hur 

                                                           
6 Carl Christian Rümmelein, (1994), Kultur som resurs för svensk turism – problem och möjligheter för 
produktutveckling och marknadsföring av kulturturism i Sverige. Karlstad, s. 16. 
7 Ibid. s. 15ff.  
8 För vidare information om kultur och turism ur olika vetenskapsperspektiv se Rümmelein, s. 15-20. 
9 European Tourism Research Institute 
10 Kjell-Åke Aronsson, (2003), ”Kulturturism – en trend i tiden?”. I: I kulturarvets fotspår – nya möjligheter för svensk 
turism. Red., Kjell-Åke Aronsson & Christina Frimodig. Östersund, s. 51. 
11 Ingemar Grandin,(2004), Turismutredningen, Linköpings universitet. Bilagedel  6, s. 1. 
12 Pia Sillanpää, (2004), Skönlitteraturens påverkan på bilden av en plats. Östersund. 
13 Mikael Niemi, (2000), Populärmusik från Vittula. Stockholm. 
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boksuccéerna förändrat allmänhetens bild av de platser som gestaltas i romanerna, vilket görs genom intervjuer 

med cirka 2000 svenskar. En liknande studie om Arn genomfördes år 2002 av Frida Johansson och Bertil 

Lundgren, Historia, myter och symboler som turismresurser – med exempel från Jan Guillous trilogi om Arn14. Denna C-

uppsats inom kulturgeografi har även den ett fokus på platser samt de bofastas platsidentitet och hur de 

påverkats av Arnturismen. Uppsatsen tar upp frågor om hur turismnäringen framhäver platsens kulturella och 

historiska arv. Författarna tar även upp två andra exempel på hur uppdiktade personer skapat en så kallad 

platsbunden turism, nämligen Kurt Wallander av Henning Mankell och Gösta Berling av Selma Lagerlöf. Då 

både C-uppsatsen om Arn och Sillanpääs forskning snarare är ute efter att redogöra för hur det ser ut på plats 

och hur platsen förändras av turism, samt att de lägger större vikt vid boksuccéerna än vad som är syftet här, är 

de ej av direkt relevans för denna magisteruppsats.  

 

Ytterligare ett verk som tar upp platsperspektivet är Tourism and culture: an applied perspective, men här behandlas i 

första hand turism i relation till kultur och etnicitet. I boken diskuteras sociala och kulturella konsekvenser av 

turism, det görs försök att finna nya ingångar bland annat med ett antropologiskt perspektiv. Författaren menar 

att till skillnad från en stor del av den tidigare forskningen som gjorts vars fokus är turistens motivation till och 

beteende vid resande, så försöker man här titta på resmålen, det vill säga samhällena och platserna i sig. Ett syfte 

med boken är att lyfta fram hur turismens utveckling till en storindustri även medfört konsekvenser i relationer 

mellan människor och skapade samt befintliga platser. Den nya ”medierade turismen” har ofta upphovsmän 

som tidigare inte varit verksamma inom det traditionella mötet mellan gäst och värd, vilket man menar skapat 

både utvecklingsmöjligheter, förnyelse och negativa konsekvenser. Boken tar förvisso upp en intressant 

problematik och frågor kring medierad turism, men utgör i sammanhanget mer en bakgrund till 

ämneskännedom, då den till stor del fokuserar på det faktum att kulturella och etniska grupper blir exploaterade 

för västerländsk turism.15

 

Även i boken Consuming places finns temat platssociologi. Den startar utifrån aspekten att konsumtion till viss del 

bygger på ett behov av att ersätta arbete med nöje, det vill säga möjligheten att åka på semester och konsumera 

tid någon annanstans än arbetsplatsen. Vilket väl stämmer överens med turisten, vars behov är att se annorlunda 

och oförstörda platser samt uppleva det autentiska, något som dock enligt sociologiprofessorn John Urry oftast 

misslyckas, då turismen i sig själv är en så kallad ”iscensatt autenticitet”. Det vill säga att det betraktaren ser och 

uppfattar som äkta, snarare är en konstellation. Allt detta hör ihop med konsumtionens påverkan på 

lokalbefolkningen och naturen, vilket är en av Urrys centrala tankar. Han talar om hur turismen oundvikligt 

påverkar en plats, men hur det moderna samhället dock är i behov av turismen. Problemet, menar Urry, ligger i 

svårigheten att definiera vad turisten konsumerar och inte att den gör det.16 I sammanhanget är det av intresse 

att nämna Robert Hewinson verk The Heritage Industry som blivit något av en klassiker inom området. I detta verk 

                                                           
14 Frida Johansson & Bertil Lundgren, (2002) Historia, myter och symboler som turismresurser – med exempel från Jan 
Guillous trilogi om Arn. Karlstad. 
15 Erve Chambers, (1997), Tourism and culture: an applied perspective. Albany, s. 3. 
16 John Urry, (1995), Consuming places. London. 
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poängterar Hewinson en utveckling där museer tävlar om besökarna och allt mer går mot en kommersiell 

inriktning. Detta kan ses som ett resultat av att dagens besökare ofta går till museer och andra kulturella 

attraktioner som ett nöje och inte för att bilda sig, som tidigare varit syftet. Hewinson menar att denna 

utveckling kan göra att autenticiteten sjunker och därmed även kvalitén.17  

 

Av den mer kulturorienterade forskningen finns även ett antal ”nyare” verk som behandlar historiebruk och dess 

utveckling. Antologin Makten över minnet18 är relevant då den använder sig av relativt nya begrepp som 

historiebruk, historiemedvetande och historiekultur. Ytterligare ett verk som behandlar historiebruk är antologin 

Historien in på livet19, där det diskuteras hur samtiden använder sig av historia och hur den görs närvarande i nuet 

bland annat genom berättelser, iscensättningar och vandringar. Här poängteras även till viss del vilken påverkan 

kommersiella och politiska intressen kan ha på historia och kulturarv. I Den förtrollade zonen diskuterar Lotten 

Gustafsson bland annat autenticitetsbegreppet i sammanhang med Medeltidsveckan på Gotland. I de fall då 

autenticitet kombineras med ordet ”medeltid”, får det ofta innebörden av en känsla eller föreställning om något 

romantiskt, ursprungligt och genuint i levnadssätt och miljöer.20  

 

Ytterligare en inblick på det mer kulturvetenskapliga området kan man få av branschtidningen Kulturmiljövård. 

Den ges ut av Riksantikvarieämbetet, som arbetar med kunskapsuppbyggnad, vård, arkeologiska utgrävningar 

och information om Sveriges kulturella arv. Riksantikvarieämbetet en statlig myndighet som ansvarar för frågor 

som rör kulturmiljövård och kulturarv. Tidskriften ges ut två gånger om året och är tänkt att väcka tankar kring 

kulturmiljön som kraft i samhällsutvecklingen och kulturarvet som en central resurs.21 Som ett typiskt exempel 

på hur tidskriften är uppbyggd kan det här nämnas ett nummer från 2004, Kulturarvet - en utvecklingsresurs! 

Rekonstruktion eller nyskapande av historien?22, där det tas upp olika exempel på platser och fenomen med fokus på 

fastigheters kulturhistoriska värde, trädgårdskonst och slottsarkitektur. Här samlas ett flertal olika artiklar skrivna 

av experter inom bland annat byggnadsvård, arkeologi, konservering och vård av kulturlandskap.  

 

En studie som tar upp autenticitetsfrågan på ett liknande sätt som i denna uppsats är Anne Haugaards 

magisteruppsats Medeltid i samtid: Salvestaden - en rekonstruktion i mellanlandet23. Där undersöks en medeltida 

stadsrekonstruktion i Kalmar, genom att titta på problematiken kring att driva ett museum som ett kommersiellt 

upplevelsecenter i relation till historisk autenticitet. Salve används som ett konkret exempel för att undersöka hur 

den historiska autenticiteten kommer till användning inom området för så kallade levande museer. En av de 

                                                           
17 Robert Hewinson. Red., (1987), The Heritage Industry - Britain in a climate of decline. London. 
18 Peter Aronsson. Red., (2000), Makten över minnet - historiekultur i förändring. Lund. 
19 Anne Eriksen, Jan Garnert & Torunn Selberg. Red., (2002), Historien in på livet – diskussioner om kulturarv och 
minnespolitik. Falun. 
20 Lotten Gustafsson, (2002), Den förtrollade zonen –lekar med tid, rum och identitet under medeltidsveckan på 
Gotland. Falun, s. 170. 
21 http://tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=398. 
22 Ylva Mannerheim. Red., (2004), Kulturmiljövård, Kulturarvet - en utvecklingsresurs! Rekonstruktion eller 
nyskapande av historien? (2004):1. 
23 Anne Haugaard, (2004), Medeltid i samtid: Salvestaden – en rekonstruktion i mellanlandet. Linköping. 
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centrala frågorna för uppsatsen är varför verksamhetsformen med upplevelsebaserad historieförmedling har 

blivit så populär. Samt huruvida denna metod är bättre för förståelsen av historien eller om det mer rör sig om 

en tillfällig lek. Haugaards uppsats är av viss relevans för denna studie då den behandlar frågor kring autenticitet 

och kulturturism. Dock är den främst av intresse som ett exempel på en nyare studie kring historisk turism, men 

eftersom den har större fokus på rekonstruktioners betydelse och inte på det fiktiva i sig har den relevans främst 

som bakgrundsfakta i detta sammanhang. 

 
Metod och material 
 
Magisteruppsatsen består övergripande av tre delar, nämligen en litteraturstudie och två fallstudier. I första hand 

undersöks det institutionella och inte det publika. Detta delvis på grund av att litteraturresearch visat att den 

tidigare forskningen främst har fokuserat på det publika och besöksinriktade. Men den visar också på att 

utredningar av det institutionella till stor del gjorts av just institutionerna själva, vilket kan resultera i en allt för 

ensidig bild. Dessutom kan det lämpa sig bättre att titta på hur det fiktiva kulturarvet skapas, presenteras och 

utvecklas utifrån ett institutionellt perspektiv, snarare än att redogöra för hur publiken upplever det.    

 

Litteraturstudien utgör en bakgrund, dels till relationen mellan kultursektorn och turismindustrin, dels i viss mån 

till upplevelseindustrin i relation till kulturturism, samt till diskussionen mellan det autentiska, fiktiva och 

kommersialiserade kulturarvet. Kulturturism är ett problematiskt begrepp på grund av att det innehåller två 

element, ”kultur” och ”turism”, vilka i sig själva är svåra att definiera. Termen kulturturism har dock ofta 

använts för att beskriva turisters konsumtion av konst, arv, folksagor och en stor mängd andra kulturella 

företeelser.24  När det talas om kulturturism i denna magisteruppsats syftar det på den typ av turistisk utövande 

som baseras på ett användande av kulturella artefakter och historiska miljöer. 

 

I olika sammanhang likställs troligtvis turismindustrin med upplevelseindustrin, varav man då kanske kan se ett 

behov av att ha med även denna aspekt i studien. En avgränsning har därför gjorts till att inte djupare studera 

upplevelseindustrin i sig, då den är väldigt mångfacetterad och innehåller flera olika former av medier. I detta 

sammanhang är det mer väsentligt att titta på upplevelsen som en ingrediens i kulturturismen och alltså inte i 

relation till hela industrin. Ytterligare en avgränsning har gjorts mot huruvida fiktiva kulturarv är lurendrejeri 

eller användbart folkbildningsknep, det vill säga utbildning eller underhållning. Citatet i inledningen ger en 

antydan om den typ av diskussion som länge handlat om huruvida popularisering av kulturarv är rätt eller fel. En 

sådan diskussion känns dock inte aktuell, då det utifrån kvalitativa intervjuer konstaterades att det både kan 

finnas för- och nackdelar med det som här kallas fiktiva kulturarv. En diskussion om rätt eller fel kan figurera i 

evighet och kan inte direkt ge något konkret svar. Enligt informanterna verkade det heller inte lika nödvändigt 

som en diskussion kring möjligheter och begränsningar med det fiktiva kulturarvet.  

 

                                                           
24 Greg Richards, (1996), Cultural tourism in Europe. Wallingford, s. 19ff. 
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De båda fallstudierna Arnfenomenet och Da Vinci-effekten fokuserar på turistattraktioner som uppstått till följd 

av en boksuccé. Romanerna har lästs inför uppsatsskrivandet, med syftet att utgöra en bakgrund till förståelse av 

dess fiktiva och autentiska inslag. Viktigt att poängtera är dock att studierna tittar på hur man använder de 

uppdiktade momenten från böckerna i de autentiska miljöerna och inte hur böckerna använder sig av de 

autentiska miljöerna för att skapa en berättelse. Det är alltså inte är Arn eller böckerna i sig som är det väsentliga 

utan studien ser snarare på Arnturismen som ett exempel på en nutida kulturturistisk utveckling som involverar 

fiktiva moment. Effekten av Da Vinci Koden används som en mindre jämförelse med den svenska kulturturismen 

kring Arn. 

 

Den första fallstudien grundar sig på ett svenskt turistmål som växt fram ur kulturarv, nämligen Arnfenomenet i 

Västergötland. Valet av besöksmål bygger på den stora uppmärksamhet som riddaren Arn Magnusson fått sedan 

första bokens utgivning, 1998, samt projektets nyskapande form som innehåller ett samarbete mellan både 

kultursektorn och turismnäringen. Undersökningen har genomförts dels utifrån ett studiebesök i Skara och på 

Västergötlands länsmuseum, som är projektets initiativtagare, dels genom fyra intervjuer. Bo Öster som sitter vid 

avdelningen för regionutveckling/marknadsanalys inom Västsvenska Turistrådet, är intressant då han har god 

kännedom om turismnäringens sätt att jobba med kulturturism, samt är insatt i projektet med Arn. 

Projektledaren för ”I Arns Fotspår”, Anja Praesto, har intervjuats i egenskap av att det var hon som drog igång 

projektet, samt att hon jobbar som marknadsförare på Västergötlands länsmuseum. Då Praesto inte har någon 

kulturvetenskaplig bakgrund, men arbetar på en kulturhistorisk institution, kan hon även bidra med intressanta 

synpunkter på fiktiva kulturarv. Erika Larsson är forskare som i dagsläget skriver på en avhandling om hur 

människor tänker om och använder sig av det förflutna. Dessutom undervisar hon i historia vid Högskolan på 

Gotland samt bland annat på en Kvalificerad Yrkesutbildning om kulturturism i Lidköping. Som informant är 

Erika Larsson av betydelse på grund av sin kännedom om historiebruk och sin erfarenhet av kulturturism. Den 

fjärde personen som intervjuats för Arnstudien är Ewa Bergdahl, enhetschef för kulturarvsturism på 

Riksantikvarieämbetets Antikvarisk- Tekniska avdelning. Bergdahl har valts ut på grund av sin kännedom och 

erfarenhet inom kulturturism och som representant för kulturarvsektorn. Dessutom är det av vikt att få med 

synpunkter från en organisation som Riksantikvarieämbetet, då de förvaltar en stor del av Sveriges kulturarv. 

Intervjuerna med Bo Öster och Anja Praesto genomfördes på plats i Skara 050224, Ewa Bergdahl intervjuades i 

Stockholm 050304 och Erika Larssons intervju hade formen av mailfrågor, vilka skickades ut och besvarades 

under vecka 7-8 2005. Informanterna representerar både turismnäringen och kultursektorn för att ge en 

omfattande bild av studieområdet.  

 

Utöver intervjuer utgörs materialet i Arnstudien av internt och offentligt material, utgivet av projektet och 

turismorganisationer. Det offentliga materialet består bland annat av broschyrer, foldrar, böcker, kartor och 

flyers och har till syfte att visa på hur institutionen och organisationen själva presenterar Arn och turismen 

runtomkring. I det internt utgivna materialet studerades bakomliggande tankar och analyser av projektet, i form 

av utvärderingar, målbeskrivningar, projektutveckling och så vidare. Det har inte varit av intresse med 
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jämförande statistik på besökarantal, budgetredogörelser och dylikt, då studien snarare söker en allmän bild av 

Arnprojektet än en ekonomisk utvärdering.  

 

För ge magisteruppsatsen ett mer aktuellt värde har ett internationellt perspektiv anammats i den andra 

fallstudien. Den utgår ifrån Rosslyn Chapel i Skottland och turismtillströmningen efter Dan Browns succéroman 

Da Vinci koden. Liknande publikanstormning skedde dock även på andra europeiska platser nämnda i boken, 

som exempelvis konstmuseet Louvren i Paris. Rosslyn Chapel har valts för att kyrkan redan är en etablerad 

kulturell sevärdhet i sig, samt har uppmärksammats i svensk media. Valet av plats grundar sig även 

författarmässigt på en språklig aspekt, det vill säga genom förkunskap i det engelska språket och därmed ökad 

lättillgänglighet och förståelse av material. Fallstudien fungerar dels som ett komplement till Arnfenomenet, då 

även Rosslyn Chapel fått ett större attraktionsvärde genom kombinationen av autentiskt kulturarv och fiktiv 

kontext. Dessutom utgör det ett exempel på hur man internationellt sköter kulturturism i förhållande till Sverige. 

Da Vinci-studien tittar på ett specifikt platsbundet fiktivt kulturarv, till skillnad från Arnstudien som undersöker 

ett nätverk som figurerar över en större region. Detta urval grundar sig på att ingen organisation direkt skapat ett 

större enhetligt turistutbud kring Rosslyn Chapel och andra Da Vinci-resmål. Genomförandet av fallstudien 

bygger bland annat på en studieresa till byn Roslin i Skottland, med syftet att ta del av dess turistutbud. 

Dessutom baseras den på tre intervjuer. Stuart Beattie har valts ut i egenskap av förvaltare av Rosslyn Chapel 

och projektledare för stiftelsen Rosslyn Chapel Trust. Beattie arbetar på plats i kyrkan och fungerar även som 

informant i alla sorters förhållanden och tillför denna magisteruppsats information om hur Da Vinci Koden 

påverkat Rosslyn Chapel och hur man där ser på den publikanstormning som uppstått. Den andra informanten 

är Nick Bridgland som arbetar på Historic Scotland som inspektör av gamla, historiska monument och 

byggnader vilket inkluderar ansvaret för området kring Rosslyn Chapel. Historic Scotland är en institution där 

man arbetar med att bevara och beskydda nationens byggda arv, ett uppdrag man fått från Skottlands ministrar. 

Bridgland är relevant som informant då han representerar ”kultursektorn” och en stor institution som pro-aktivt 

arbetar med historiska monument i Skottland. Gary Dickson, historieprofessor på University of Edinburgh, 

utgör den tredje informanten i Da Vinci-studien. Som forskare och historievetare är hans åsikter av relevans på 

samma sätt som Erika Larssons är för Arnstudien. Dickson har alltså en bidragande roll till studien i egenskap av 

sin profession och forskningstradition. Intervjuerna med Beattie och Bridgland genomfördes på plats i Rosslyn 

respektive Edinburgh 050311. Kontakten med Dickson sköttes över e-post under vecka 10, 2005. Intervjuerna 

kompletteras med information från webbsidor och tidningsartiklar. Dessa visade sig dock inte tillföra något 

utöver intervjuerna och har på så sätt till största del fungerat som inläsningsmaterial till området och inte som 

analysmaterial. 

 

Den empiriska analysen är i sin helhet uppbyggd kring intervjuer, studiebesök och offentligt samt internt 

material. Detta för att ge en så omfattande bild som möjligt av de olika verksamheternas institutionella arbete. 

Den teoretiska inramningen består av begrepp och strategier med syftet att tillsammans med uppsatsens 

frågeställningar fungera som ett ramverk i uppbyggandet av analyserna. Modellen har därefter utformats kring 

fem huvudrubriker, där teori, fallstudier och undersökningsresultat vävts samman.  
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TEORETISK INRAMNING   

För att närma sig fenomenet fiktiva kulturarv har denna magisteruppsats teoretiska ram baserats på olika 

förhållningssätt inom turismnäringen och kultursektorn. Utifrån ett kulturorienterat perspektiv är det av intresse 

att se till former för historiebruk och sedan koppla detta till fiktiva kulturarv i en analys. Därför är det här av vikt 

att till en början redogöra för olika synsätt på hur autenticitet och fiktionalisering samspelar med varandra inom 

kulturturism. Utifrån ett mer turistiskt perspektiv är det sedan av intresse att se till marknadsföring och 

upplevelse i samband med kulturturism och fiktiva kulturarv. 

 

Historiebruk och autenticitet 

Då denna magisteruppsats behandlar begreppet fiktionalisering i förhållande till kulturarv är det av intresse att se 

till betydelsen av dess motsatts, autenticitet, för att på så sätt komma närmre en betydelse av det fiktiva 

kulturarvet. 

 

I svenska språket klassificeras det autentiska som original och är inom historiebruk troligtvis något som gemene 

man ofta kopplar till just kulturarv, kulturella artefakter och i viss mån även rekonstruktioner i forntidsbyar och 

liknande. Ordet autenticitet kommer från det grekiska ordet ”authentes” vilket bland annat har innebörden; 

”skapad av en egens hand”, det vill säga handgjord. Denna definition för autenticitet som bygger på grekisk 

etymologi används vid identifikation av unikheten av en artefakt.25 Regina Bendix, forskare och författare till 

boken In search of authenticity, talar om autenticitet likt något som används för att definiera en artefakt men 

samtidigt särskilja den från en annan. Hon menar även att då ett föremål definieras som autentiskt så legitimeras 

det på samma gång. Bendix förklarar att det autentiska medför och berättar om existerandet av motsatsen, det 

falska. När man således identifierar ett kulturellt föremål eller en miljö som autentisk, äkta eller trovärdig betyder 

det att man automatiskt påstår att andra manifestationer är falska eller olegitimerade.26  

 

Etnologen Bodil Petersson menar att 2000-talets historiebruk till stor del består av rekonstruktioner och 

skapande av nya byggnader och föremål, något som poängteras i Föreställningar om det förflutna - Arkeologi och 

rekonstruktion. Vidare menar Petersson att dessa artefakter dock inte har samma värde som de hade runt 

sekelskiftet 1900, då det framför allt var det äkta i tingens varande som prioriterades för att berätta om det 

förflutna. Dagens historiebruk kan sägas ha gått från att värdesätta det äkta tinget till att mer fokusera på miljöer 

och berättelser i större utsträckning. Petersson drar från denna utveckling en parallell till kulturmiljövårdens 

tidigare bevarande av kulturminnen som idag allt mer har fokus på kulturmiljöer i helhet snarare än enstaka 

artefakter. Det autentiska har i stort sett i alla tider haft någon betydelse för upplevelsen av ”det förgångna livet”. 

Det ökade historieintresset är ett faktum och det har medfört en mängd positiva saker. Dock har även denna våg 

av positiva bidrag följts av en del negativa effekter.27 Elina Antell, som kan sägas tillhöra kulturprofessionen, 

skriver i tidskriften Kulturmiljövård –Autenticitet om vikten av det äkta inom kulturminnesvården. Hon menar att 

                                                           
25 Regina Bendix, (1997), In search of authenticity : the formation of folklore studies. Madison, s. 14f. 
26 Ibid. s. 5ff. 
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det hela handlar om yrkesetik och att den professionelle måste känna kravet av att inte föra sina besökare bakom 

ljuset. Det vill säga man måste visa vad som är äkta och inte äkta.28 Intresset för det förflutna har, i ny tappning, 

hamnat i centrum. Detta ser Gustaf Trotzig, chef för Riksantikvarieämbetets fornminnesavdelning 1994, som en 

positiv utveckling. Dock anser han, precis som Antell, att det kan finnas risker med denna utveckling, då även 

han stött på exempel där den traditionella yrkesetiken utsätts för påfrestningar och i alla fall inte lyckats stå emot. 

Det handlar om att det scenografiska och upplevelsemässiga dominerat framför den verkliga faktaredovisningen. 

Vidare menar Trotzig, att det inte bara handlar om förlorad etik och moral utan även självbevarelsedrift. Oron 

ligger i originalmaterialens funktion i framtiden, det vill säga att det finns en farhåga i att det ursprungligas värde 

ska förminskas eller rent utav försvinna.29

 

Just när det gäller rekonstruktioner kan det autentiska ge en självklar bakgrund och ha funktionen som underlag 

för skapandet, menar Bodil Petersson. Men krav på autenticitet vid rekonstruktioner kan även försvåra 

skapandet om det inte går att förena föremålets autenticitet med den tänkta upplevelsen.30 Vidare menar hon att 

de två begreppen i ”autentisk rekonstruktion” direkt tycks te sig som varandras motsatser och svåra att förena. 

Det som är av intresse är dock att det vid detta möte ”skapas just upplevelser av äkthet som ger besökare 

ingångar till det förflutna”.31 Det autentiska i ett turistiskt sammanhang, i kombination med rekonstruktioner 

och kulturarv, kan också innebära att man sätter ut kopior på föremål och liknande så att originalen kan bevaras 

och inte förstörs.32 Petersson tar upp den intressanta aspekten att autenticitetsbegreppet ofta syftar till något äkta 

och tillförlitligt, men ”tillskrivs betydelse i samband med att ett objekt antas vara äkta, inte för att det 

nödvändigtvis faktiskt är det.”33 Petersson anser att autenticitet ofta handlar om ”en känsla av” det förflutna och 

inte kanske alltid det äkta i sig. Autenticiteten skapas alltså inte enbart, menar hon, i föremålet, landskapet eller 

byggnaden utan det kan även skapas utanför själva objektet. Äktheten tillskrivs ofta av besökaren själv då ett 

objekt antas vara autentiskt. I kombination med rekonstruktioner handlar begreppet till stor del om upplevelser, 

där ”autenticiteten är en betingelse för känsla och upplevelse. Äktheten legitimerar känslan.”34 Regina Bendix 

understryker dock att det viktiga inte är vad autenticitet är, utan snarare vem behöver autenticitet och varför. 

Sökandet efter det autentiska är i grund och botten en känslosam och moralisk fråga.35 Hon menar med detta att 

man genom resande och sökande av det autentiska stillar kravet på en flykt från moderniteten, som antingen kan 

bottna i en religiös, andlig eller existentiell längtan. Själva resandet kan därför på många sätt vara nyckeln till det 

nya ”sättet att vara”.36  

 

                                                                                                                                                                                                
27 Bodil Petersson, (2003), Föreställningar om det förflutna - Arkeologi och rekonstruktion. Lund, s. 380. 
28 Elina Antell, (1994), ”Om autenticitet”. Kulturmiljövård, Autenticitet, (1994):4. s. 1. 
29 Gustaf Trotzig, (1994), “Det var från medeltiden”. Kulturmiljövård, Autenticitet, (1994):4. s. 4ff.  
30 Petersson, s. 380. 
31 Ibid. s. 376. 
32 Ibid. s. 249. 
33 Ibid. s. 247. 
34 Ibid. s. 248. 
35 Bendix, s. 7, 14. 
36 Ibid. s. 9, 17. 
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Bodil Petersson anser även att en rekonstruktion görs utifrån ett stegrande behov efter något som gått förlorat, 

förstörts eller förändrats genom tiderna.37 Detta synsätt kan till stor del komma att gälla flera olika former av 

historiebruk, kanske däribland även fiktiva kulturarv. Det autentiska kan till exempel tillskrivas platser och 

företeelser för att göra dem mer attraktiva.  

 

Liksom autenticitetsbegreppets allt mer flexibla innebörd har även aktörerna bakom historiebruket förändrats, 

troligtvis i och med upplevelseindustrins utveckling. I Makten över minnet som bland annat tar upp och diskuterar 

dagens historiebruk och historiekultur visar Peter Aronsson på en förändring i historikernas roll. Deras funktion 

som viktiga deltagare i uppbyggande och legitimering av kulturarvet har allt mer övergått till att kritiskt granska 

historiebruket. Detta har gjort att andra entreprenörer börjat iscensätta och förmedla historia och kulturarv.38 

Denna förskjutning av historikernas roll kan även relateras till att museernas organisationer och roller är satta i 

förändring från att varit auktoritära förmedlare av historien. I artikeln Museiväsendets Väsen, diskuterar Svante 

Beckman och Magdalena Hillström museets roll som kulturinstitution och hur dess betydelse ändrats i och med 

den upplevelseindustriella samtiden. Bland annat har många offentliga museer omvärderat sin samlande 

verksamhet och mer börjat iscensätta och levandegöra. Föremålen spås få en allt mindre betydelse om de inte 

används och sätts in i sammanhang och berättelser, där det autentiska och dokumentariska värdet ges mindre 

utrymme än dramatisering och spänningsfylldhet. Beckman och Hillström menar att man kan se en utveckling 

från förra sekelskiftet där museer idag närmar sig en upplevelsekultur snarare än en lärdomskultur.39 

Bildningsidealet finns fortfarande kvar, men framför allt i form av kulturpolitiska mål och uppdrag. 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att autenticitetens betydelse för kulturturistisk förmedlig ter sig olika 

beroende på vilken forskartradition det placeras i. Dessutom finns det en skillnad mellan hur forskare och 

yrkesverkamma inom kultursektorn behandlar frågan om autenticitet. Professionen har länge arbetat för 

föremålens garanterade äkthet, medan forskare mer tittar på vad som utgör det autentiska. Det vill säga man 

studerar framför allt vad som gör något autentiskt, hur det tillskrivs och av vem. Diskussioner kring äkthet 

handlar ofta om olika former av autenticitet och ställs sällan i relation till vad som faktiskt utgör dess direkta 

motsats, det vill säga det fiktiva. Det går också att urskilja en utveckling från att prata om föremåls autenticitet 

till att mer diskutera ”känslan” av det äkta. Kulturarv finns överallt runt omkring oss och är en del av vår 

gemensamma historia. Det som förändrats genom tiderna är hur vi ser på och brukar vårt kulturarv. 

Kultursektorn har länge haft autenticitet som ett viktigt kriterium vid bevarande och förmedling. I dagens 

marknad har det dock uppkommit en lite förändrad form, vilket skett i samarbete med turismen. Spänningen 

mellan kultursektorn och turismnäringen har länge existerat och förhindrat samt orsakat problem vid eventuella 

samarbeten. Trots detta har man i dagsläget börjat arbeta över gränserna och försökt hitta nya gemensamma 

projekt. En del av dessa använder sig av attraktionshöjande inslag i form av fiktiva moment, det vill säga en extra 

                                                           
37 Petersson, s. 19. 
38 Peter Aronsson. Red., (2000), Makten över minnet - historiekultur i förändring. Lund, s. 11. 
39 Svante Beckman & Magdalena Hillström, (2001), ”Museiväsendets väsen”. Tvärsnitt, humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning, (2001):4. s. 36ff. 
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pålagd kontext. Denna kan antingen tänkas skapa ytterligare konflikt eller lyckas binda samman turismen och 

kulturen. Kulturarv har i alla tider, i någon grad, bestått av fiktiva moment då dess historia alltid är en tolkning ur 

samtiden där det görs urval kring vad man vill och inte vill berätta. Denna typ av fiktion som gäller 

urvalsprocessen utgör dock inte fokus för denna magisteruppsats, som snarare syftar till att se på presentation, 

utformning och marknadsföring av det fiktiva. 

 

                                                          

Turism och marknadsföring 

Kulturens roll inom turismen är att den lockar till sig besökare till specifika platser, vilket innebär att 

kulturinstitutioner får en funktion även när det gäller en regions ekonomi och kommersiella framgång. Konst 

och kultur kan således vara ett hjälpmedel till att förbättra en ort eller regions image, vilket i sin tur kan användas 

vid turistisk marknadsföring. En sådan utveckling kan dock leda till en ökad tävlan om kulturellt utbud mellan 

regioner, menar ekonomen John Myerscough.40

 

Myerscough har utfört en studie41 där han tittar på den ekonomiska betydelsen av konst och kultur i 

Storbritannien. Syftet är att se på olika utvecklingsmöjligheter inom kulturområdet. Han undersöker delvis 

kulturella evenemang, men även hur omsättningen ser ut kring film, grammofonskivor, böcker, konsthantverk 

och liknande. Studien beräknar även förhållanden med en så kallad ”kundeffekt”, vilket innebär att besök vid 

kulturevenemang tillför extra inkomster till en verksamhet genom till exempel shopping, måltider och resor. 

Myerscough framhäver att kulturell turism även är en skonsam form av turism, eftersom att den uppmuntrar till 

bevarande av kulturarven. Här är det dock av vikt att verksamma inom kultur- och turismsektorerna lär av 

varandra, samt att man samarbetar med allmänheten och andra inblandade verksamheter. Vidare anser han att 

turistmyndigheterna, genom aktiebolag, sponsring och privata donationers betydelse, kan få en ansvarskänsla att 

själva vilja stöda sådan finansiering av kulturella attraktioner och därmed utmana och hjälpa kultursektorn att 

finna nya finansieringsmetoder. Studien betonar ett antal frågor, som man bör ta ställning till rörande relationen 

mellan kultur och turism. Av dessa frågor är det främst två som är av intresse för denna magisteruppsats. Den 

ena tar upp vikten av att välja ut separata objekt för marknadsföring och dess val av inriktning, det vill säga 

antingen mot kvalitets- eller kvantitetsmarknad. Den andra frågan handlar om hur man bäst kan utnyttja 

befintliga tillgångar, vilket är intressant att diskutera i förhållande till fiktiva kulturarv och dess möjligheter och 

begränsningar.42   

 

I Upplevelser och Marknadsföring redogör ekonomie doktor Lena Mossberg för ett antal begrepp, teorier och 

modeller som strävar efter att ge bättre kunskap om hur man strategiskt kan arbeta med marknadsföring för att 

ge besökare och kunder den bästa upplevelsen vid olika turistattraktioner. Boken har ett kund- och 

 
40 Nanna Cnattingius, (1989), ”Kulturen - en ekonomisk tillgång”. Kultur miljö vård, (1989):2/1, s. 3f.  
41 John Myerscough, (1988), The economic importance of the arts in Britain. London.  
42 Cnattingius, (1989), s. 3f. 
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konsumtionsperspektiv men fokuserar även på marknadsföring av immateriella upplevelser.43 Syftet med boken 

är att öka förståelsen för vad en upplevelse är samt vilka faktorer som påverkar just kundens upplevelse. En 

väsentlig distinktion görs mellan att det är kunden som upplever och företaget som producerar upplevelsen.44 

Man kan även se en övergång inom företag från att tänka på kunderna som anonyma, till att allt mer sträva efter 

att skräddarsy lösningar till kunderna och se dem som unika, menar Mossberg. Företag utvecklar olika strategier 

för att kunna konkurrera på upplevelsemarknaden och få kunder att välja just dem.45 Ekonomimagistern Carl 

Christian Rümmelein påpekar i Kultur som resurs för svensk turism – problem och möjligheter för produktutveckling och 

marknadsföring av kulturturism i Sverige, att en grundläggande ekonomisk syn är att ett så kallat ”varugörande” ses 

som en allt mer nödvändig process där det ska ske en näringsutveckling. ”Det betyder att produktutvecklingen 

kan bidra till en ny kvalitetsturism och samtidigt berika lokalbefolkningens möjligheter genom ekonomiska 

effekter och ett ökat kulturutbud med förankring i bygden.”46 Rümmelein menar att kulturens turistiska 

utvecklingsmöjligheter är stora och att den tillsammans med naturen bildar en bra grund för en turismmiljö, som 

kan innebära flertalet innovativa marknadsföringsmöjligheter både för den ”vanliga” turisten och för dem med 

specialintressen.47

 

Rümmelein redogör även för kulturturismens problem och dess mångfacetterade karaktär, vilket berör flera olika 

områden inom både vetenskap och praktisk verksamhet. Genom hans studie tillförs ett företagsekonomiskt 

perspektiv som enligt honom själv tidigare saknats. Rümmelein anser att ekonomer framför allt betraktat 

turismen i former av ”samhällsekonomiska nyckeltal och effekter”48, samt att ingen direkt tittat på 

kulturturismen. Uppsatsen redogör för en grundläggande teori om att all kulturturism är beroende av tre olika 

sektorer i samhället, nämligen turismnäringen, kultursektorn och den offentliga sektorn. Den senare består av 

regionala och nationella turismorganisationer samt den offentliga förvaltningen i kommun, län och stat. 

Skillnaderna mellan de olika sektorerna kan man finna inom målsättningar, strukturer, resurser, men även inom 

kunskaps- och intresseområden. Kultursektorn innefattar kulturella organisationer och institutioner, medan 

turismnäringen berör företag med huvudverksamhet inom turismen. Organisationer inom kultursektorn har som 

främsta uppgift att bevara, visa eller utveckla kulturen, där målsättningen till exempel ofta är utbildning, 

bevarande av traditioner eller upprätthållande av sociala kontakter och sociokulturella strukturer i en region. Det 

främsta målet för företag inom turismnäringen är att skapa vinster och ge avkastning. Den ekonomiska 

betydelsen av så väl marknadskunnighet, reklam och finansiella resurser är av stor vikt inom denna 

näringsgren.49

 

                                                           
43 För vidare resonemang om kundens engagemang vid upplevelsekonsumtion se Lena Mossberg, (2001), Upplevelser 
och marknadsföring. Göteborg, kap. 3. 
44 Mossberg, s. 5ff, 31. 
45 Ibid., s. 3f, 13. 
46 Rümmelein, s. 18. 
47 Ibid. s. sammanfattning. 
48 Ibid. s. 2. 
49 Ibid. s. 3f, 21f. 
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Mossberg betonar betydelsen av ”konceptualisering”, ett begrepp som innebär att flera aktörer slår sig ihop och 

skapar en ökad planering av utbud. Man söker finna ”strategiskt unika egenskaper som kan kommersialiseras i en 

enskild marknad”. Genom det stora utbudet och anläggningarnas omfång ska detta locka besökare från ett brett 

geografiskt område.50 Detta är av intresse för den empiriska analysen i denna magisteruppsats genom att studera 

konceptualiseringsfenomenet vid fiktiva kulturarvs marknadsföring inom en region.  

 

Enligt Mossberg går det att finna tre olika inriktningar vad gäller företags olika ”konkurrensstrategier”. Dessa är 

att förstärka nöjesinslaget, att ge en samtidighet av nytta och nöje och slutligen att kunden ges något extra som 

ingen konkurrent erbjuder. För denna magisteruppsats är dessa av intresse bland annat som komplement till 

konceptualiseringsbegreppet, då det innebär att man tillför extra nöjesinslag, produkter och tjänster till en 

verksamhet och gör dessa till en helhet till exempel genom att erbjuda ”paket”. Detta kan ske på olika nivåer och 

i olik utsträckning, till exempel genom att marknadsföra en tjänst eller produkt i anslutning till olika aktiviteter 

eller att använda kringevenemang för att öka platsens attraktionskraft. Vad det innebär är att den specifika 

produkten, företaget, eller evenemanget kan ses som ett paket, tillexempel med syftet att skapa en hållbar 

image.51 En annan intressant diskussion i Mossbergs verk handlar om image och tema i förhållande till 

upplevelse, där image i många fall utvecklas till ett tema. Olika verksamheter kan använda sig av utarbetade 

strategier för att utveckla en image där målet är att förändra och stärka kunders uppfattningar. Image innebär 

den föreställning eller bild en kund har av en produkt och är av betydelse när det gäller varför en besökare åker 

till ett visst resmål. En verksamhets image kan alltså ha funktionen att kommunicera förväntningar om 

upplevelser. Det är dock väsentligt att vara medveten om att image är i behov av förändring och omväxling för 

att behålla attraktionsvärdet och motsvara besökarnas förväntningar.52 När Rümmelein talar om image menar 

han i likhet med Mossberg att det är kundens föreställningar som skapar platsens image. Han menar att; ”Det 

finns många definitioner av image. Ofta används begreppet som ett slags produktegenskap. Detta är dock bara 

delvis rätt. Imagen uppstår inte hos en produkt, utan genom att människor bildar sig en uppfattning om den. 

Imagen förklaras som en mental bild som någon, eller människor i allmänhet, har av en person, sak, produkt, ett 

företag eller land.”53  

 

När man marknadsför en turistisk produkt, betonar man oftast en eller ett flertal olika tjänster, som tillsammans 

utgör en helhetsprodukt. De olika tjänsterna kan bestå av transport, logi, restauration, attraktion och 

distribution.54 Rümmelein menar att ”målsättningen för alla turismsatsningar måste vara att upprätthålla ett jämt 

och högt kapacitetsutnyttjande”.55 När det gäller icke-kommersiella organisationer är inte huvudsyftet att ”tjäna 

                                                           
50 Mossberg, s. 17. 
51 Ibid., s. 21f.  
52 Ibid. s. 155ff, 164. 
53 Rümmelein, s. 106. 
54 Ibid. s. 45. 
55 Ibid. s. 46. 
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pengar”. Dessa organisationer kan dock ha en kommersiell karaktär, där de säljer tjänster. Inom kultursektorn 

finns till exempel verksamheter som har någon typ av kommersiell aktivitet.56

 

Mossberg behandlar i sitt verk olika typer, grader och styrka av upplevelser. Utifrån Pine och Gilmores 

forskning57 redovisar hon två dimensioner ur vilka man kan beskriva upplevelser. Den första dimensionen är 

kundens deltagande genom olika nivåer av mental och fysisk närvaro. Den andra dimensionen gäller kundens 

personliga anknytning eller relation till omgivningen. Till dessa lägger hon så en tredje dimension som innebär 

att kunden lämnar det vardagliga och gör en förflyttning i tid och rum. Denna upplevelse blir alltså en tillfällig 

utflykt till något icke-ordinärt. De två första dimensionerna bildar tillsammans fyra upplevelsefält; underhållning, 

utbildning, estetik och eskapism. Underhållning innebär att man absorberar upplevelsen, det vill säga att 

”upplevelsen går in i kunden”, till exempel tittar på ett bra TV-program. Utbildning innebär ett mer aktivt 

deltagande från besökaren. Den estetiska upplevelsen låter besökaren fördjupa upplevelsen till att omfatta möten 

med andra tider och platser men även med sig själv. Besökaren kan dock inte själv påverka denna typ av 

upplevelse. Eskapismupplevelsen utgörs av fördjupning eller uppslukning men innebär ett aktivt deltagande, där 

man även själv har möjlighet att påverka resultatet. Exempel på eskapismupplevelser kan vara en utställning på 

ett interaktivt museum, eller ett besöksmål som består av olika aktiviteter. Historiska upplevelserum består ofta 

av ett antal olika aktiviteter där besökaren ska känna sig mer delaktig och på så sätt förflytta sig bakåt i tiden. 

Dessa olika fält är dock ej alltid skilda från varandra utan flera besöksmål inkluderar olika nivåer, grader och 

kombinationer av dessa.58

 

Sammanfattningsvis går det att se att kulturturistisk marknadsföring drar en fördel av att lyfta fram det kulturellt 

sevärda som något unikt för en plats. Dessutom finns det en utveckling mot att allt mer använda 

konceptualisering, varugörande och paketresor för att göra ett besöksmål mer attraktivt samt locka publik från 

ett större geografiskt område. Detta är tillsammans med ”kundeffekten” av betydelse för en regions ekonomiska 

tillväxt. För kulturturistiska projekt är imagebilden av särskild vikt då den kan bidra till ökad status för en region. 

Denna bild är också avgörande för besökarnas förväntningar om vad de ska få uppleva på plats. Det framhävs 

inom forskning att samarbeten mellan turismnäringen och kultursektorn kan bidra till en skonsam och kvalitativ 

turism som värnar om kulturarven. För att uppnå detta är det dock av vikt att alla inblandade parter enas om 

liknande målsättningar, där vårdande av kulturarven ses som något som gynnar alla i ett längre tidsperspektiv.  

 

                                                           
56 Rümmelein, s. 48f. 
57 B. Joseph Pine II & James H. Gilmore, (1999), The Experience Economy: work is theatre & every business a stage. 
Boston. 
58 Mossberg, s. 56-67. 
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FRÅN TURISM TILL KULTURTURISM  

Följande kapitel utgörs av en litteraturstudie som redogör för kulturturismens utveckling från en mer renodlad 

turism till attraktioner med kulturella inslag där upplevelse och känsloförmedling blivit allt viktigare. Avsnittet 

”Kulturturismens problematik” knyter samman litteraturstudien genom att analysera en del av de problematiska 

aspekter som följt med utvecklingen inom samarbeten mellan kultursektorn och turismnäringen. 

 

Turism 

Dagens turismnäring kan verka väldigt nutids- och framtidsorienterad. Men, enligt näringen själv, verkar den 

ofta utifrån mer traditionella gränser än vad man kan tro. Turismen kan sägas baseras på ett historiskt arv, ett 

sätt att tänka, känna, se och uppleva världen med alla sinnen. Turisternas drivkraft är längtan, både längtan bort 

till det annorlunda och längtan hem till det nostalgiska. Det som idag kallas turism kan därför ses som en 

kulturprodukt och ur denna produkt och den turistiska längtan har det skapats en global marknad och industri.59 

Turismens framväxt kan främja arbetsmässig sysselsättning, tillväxt, regional utveckling och identitet. Detta kan 

föra med sig utvecklingsmöjligeter, likväl för kommuner som för länder, vilket i sin tur gjort att flera olika 

samhällsaktörer vill vara delaktiga i turismens olika attraktioner.60

 

Historisk kontext 

Redan under antiken och romarrikets dagar kan man finna former av turistiskt resande. Då var dock turistande 

en verksamhet för ett privilegierat fåtal. Även de religiösa resorna under medeltiden, det vill säga 

pilgrimsfärderna, kan ses som föregångare till turismen. På grund av att allt fler människor gav sig ut på 

pilgrimsfärder, började det att etableras mer välkända resvägar, under vilka resenärerna kunde få tillgång till mat 

och boende.61 1400-talets upptäcktsresor bottnade, liksom dagens turism, i en önskan om att göra det 

främmande känt.62 Användningen av ordet turist uppstod dock inte fören på 1600- 1700-talet och då med sitt 

ursprung i England. Det syftade på den företeelse som innebar att unga välbärgade män, åkte ut på en 

bildningsresa i Europa, något som kom att kallas för ”Grand Tour”, vilken motiverades som en moralisk och 

nästintill religiös uppfostran. Så småningom kom ordet turism att utvecklas från begreppet ”tour”.63 Under den 

senare delen av 1700-talet kan man skönja den första typen av nöjesresande inom överklassen. Detta förutsatte 

att olika lämpliga resmål blev utpekade som sevärdheter.64 Faktorer som ångkraften och järnvägens utveckling i 

början på 1800-talet banade väg för att resande kunde bli möjligt för medelklassen och en större allmänhet. Det 

blev så småningom billigare att åka tåg och att ta sig fram på andra sätt samtidigt som det börjades producera 

resepaket för att fler människor skulle ha råd att upptäcka och utforska. Denna förändring under 1800-talet visar 

på ett nytt sätt att resa i Europa där resandet inte bara var en elitistiskt utbildningsritual utan snarare verkade 

                                                           
59 Orvar Löfgren, (1990), Längtan till landet Annorlunda– om turism i historia och nutid. Stockholm, s. 9. 
60 Grandin, s.7 
61 Tom O’Dell, (1999), ”Turism i upplevelsens tecken”, I: Nonstop!: turist i upplevelseindustrialismen. Red., Tom 
O’Dell. Lund, s. 18ff.  
62 Roger Säljö, (2001), ”Den kunskapande resenären”. I: På resande fot - 23 forskare skriver om turism och 
upplevelser. Red., Margareta Elg. Östersund, s. 15. 
63 Elina Antell, (1989), ”Resan till sevärdheten”. Kultur miljö vård, (1989):2/1, s. 22f.  
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som en form av njutning och nöje. Då allt fler människor fick möjlighet att ge sig ut på resor, fick det till följd 

att den typ av turism som utvecklades skapade ett behov av sightseeing och resehandböcker.65 

Reseskildringarnas utveckling gjorde bland annat att publiken kunde föreställa sig Europa på ett nytt fantasifullt 

sätt, nämligen som ett ”turistlandskap av njutning och tidsfördriv”.66

 

I början av 1900-talet började turismen öka mer drastiskt. Kultur började bli ett viktigt motiv för resandet, men 

sågs fortfarande som ett privilegium för de mer välbärgade folken.67 Under 1930-talet i och med införandet av 

en lagstadgad semester i flera länder, blev det därmed enklare för människor med olik ekonomisk bakgrund att 

resa och turista.68 Under 1950-talet, i och med bilen och flygets utveckling, blev det möjligt att mera fritt turista 

både i det egna och andra länder. Som ett resultat av detta utvecklades turismen och resandet till en av våra 

största folkrörelser.69  

 

Turismindustri  

Mot slutet av 1900-talet hade turisterna tillgång till i stort sett hela världen och idag kan man se att turismen 

vuxit till en stor industri. Redan under slutet mot 1970-talet började man uppmärksamma både positiva och 

negativa konsekvenser av dess utveckling.70 Turismens framväxt påverkades till viss del av den industriella 

nedgången, då man i samband med detta insåg att turismen hade potential till att återställa den ekonomiska 

balansen.71 Idag är turismindustrin ett av världens största upphov till arbetsmöjligheter, bland annat genom 

hotellverksamheter, restauranger och olika sätt för resande. Det görs satsningar på entreprenörskap, mindre 

näringsverksamheter och småföretagare i anslutning till olika nöjesattraktioner och kulturella sevärdheter.72 

Branschen förändras ständigt utifrån samhällets och människors behov.73  

 

Globalt sett är turismindustrin en viktig ekonomisk sektor och det är en av de verksamheter som växer snabbast 

i näringslivet. Det globala perspektivet medför en konkurrensmässig utveckling mellan olika destinationer och 

sevärdheter.74 Även för Sveriges del har industrin fått allt större betydelse.75 Turismen har visat sig vara av stor 

betydelse på regional och lokal nivå och ses därför som ett viktigt tillväxtområde för näringslivsutveckling och 

invånares försörjningsmöjligheter.76 Men för att en plats eller ett område ska kunna arta sig som en turistort 

krävs det så kallade kollektiva nyttigheter. Dessa finns framför allt i natur och kultur, till exempel såsom hav, 

                                                                                                                                                                                                
64 Löfgren, (1990), s. 15. 
65 O’Dell, (1999), s. 18ff. 
66 Ibid., (1999), s.20. 
67 Löfgren, (1990), s. 15. 
68 Antell, (1989), s. 22f. 
69 Säljö, (2001), s. 18. 
70 Löfgren, (1990),  s. 15. 
71 Kevin Meethan, (2001), Tourism in global society. Basingstoke, s. 58. 
72 Grandin, bilagedel 1, s. 1ff.  
73 Antell, (1989), s. 22f. 
74 Meethan, s. 64, 73. 
75 Lennart Schön, (2001), ”Sätt pris på turismen”. I: På resande fot - 23 forskare skriver om turism och upplevelser. 
Red., Margareta Elg. Östersund, s. 27. 
76 Grandin, bilagedel 1, s. 1ff. 
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berg, vackra stadsmiljöer, kulturhistoriskt värdefulla artefakter och dylikt. Förutom de kollektiva nyttigheterna 

krävs det även att dessa kombineras med butiker, hotell och liknande individuella satsningar.77  

 

Övergripande kan man se ett par väsentliga utvecklingstendenser inom turismindustrin. En tendens är att det 

börjar pratas om olika typer av turism, som kulturturism, ekoturism och tematurism för att nämna några 

exempel, vilka i sin tur kräver en växande kunskap inom specialiserade områden som kulturarv och natur. Det 

börjar även mer och mer talas om turismen som en del i en upplevelseindustri och den nya moderna formen är 

beroende av att utveckla och skapa platser och evenemang som till skillnad från vardagen är annorlunda och 

excentriska. Ytterligare en utvecklingsriktning är att gränser mellan olika näringsområden blir allt mer diffusa. 

Olika medier, såsom film, TV och litteratur kan bidra till skapandet av ny turistisk verksamhet. I det stora hela 

går det alltså att se ett ”upplevelsekonglomerat” växa fram.78

 

Upplevelseindustrins marknadsframväxt går i stort sett att följa i turismens historia.79 Det har växt fram ett 

behov av upplevelse och nöje i anslutning till det tidigare bildande och utforskande motivet.80 Industrin består av 

element som produktion, iscensättning, konsumtion och försäljning. Vad som säljs är just upplevelser. 

Marknaden har inriktat sig på konsten att sälja det osäljbara, det immateriella. Produkten som köps är en 

stämning, en utsikt, ett minne, ett äventyr det vill säga en upplevelse. Något problematiskt inom området kan 

vara att branschen är väldigt trendkänslig och föränderlig, vilket gör att den ständigt måste finna nya 

upplevelseformer för att kunna fortsätta som underhållande och attraktiv.81 Att turismindustrin överhuvudtaget 

kunnat skapa verksamheter som är upplevelsebaserade anses, enligt industrin själv, ha sin förklaring i att detta 

abstrakta är något som turisterna numera efterfrågar.82 Vidare menar man dock att större intresse och efterfrågan 

från turisternas håll kan skapa trängsel och konkurrens i utbudet, vilket också kan leda till större krav på 

upplevelser.83   

 

Kulturarv och kulturturism 

Flera svenska kulturarv och historiska platser har under 1990-talet tagit ett steg närmre upplevelseindustrin och 

blivit några av turismens främsta marknadsplatser.84 Kulturturismen är i sig inget nytt fenomen, däremot har det 

genom vissa förändringar, såsom ökad konsumtion, förändrad form och nya kulturinriktningar, lockat till sig fler 

                                                           
77 Anne Marie Pålsson, (2001), ”Pengar och fritid”. I: På resande fot - 23 forskare skriver om turism och upplevelser. 
Red., Margareta Elg. Östersund, s. 40ff.  
78 Grandin, bilagedel 1, s. 1ff. 
79 Orvar Löfgren, (2001), ”Trängsel på upplevelsemarknaden”. I: På resande fot - 23 forskare skriver om turism och 
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81 Löfgren, (2001), s. 26.  
82 O’Dell, (1999), s. 15. 
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besökare.85 Natur och kultur har även blivit en viktig del i stärkandet av platsers konkurrenskraft, genom att 

verka som profil- och identitetsskapande. Riksantikvarieämbetet menar att kulturarvet blir allt viktigare för ett 

lands, stads och plats ekonomiska utveckling dels då konkurrensen hårdnar och ropet efter turism blir allt 

starkare.86  

 

Historisk kontext 

Ett lands natur och kultur har genom tiderna använts på olika sätt för att locka turister. Redan kring sekelskiftet 

1900, när turismföreningar växte fram i Sverige, var det naturen som visades upp.87 Dock är det inte förrän mot 

1980-talet som kulturen får ett större intresse inom turismen och kulturturism blir ett uppmärksammat begrepp. 

Den svenska kulturen är ett relativt ”nyupptäckt” resmål för flertalet turister och allt fler traditionella 

kulturförvaltare börjar till följd av detta få en mer utåtriktad roll, med historiebruk även utanför 

museiinstitutionerna. Detta ökade intresse för historia kopplas ofta samman med samhällsförändringar, 

modernitet och skepticism inför framtidens påverkan på natur och kultur. Turismens användande av kulturarv 

har inneburit att natur och kultur i allt större utsträckning fått ett mer kommersiellt intresse.88  

 

Under 1990-talet har turismnäringen och kulturmiljövården allt mer börjat se behovet av ett samarbete, de olika 

fälten emellan. En väsentlig utveckling har skett mot att inte bara vårda och bevara kulturarv och kulturella 

sevärdheter, utan man strävar efter att få besökaren att uppleva dem. De sinnliga upplevelserna och flykten från 

vardagen har kommit att bli betydelsefulla för turisterna och bildningsaspekten är inte lika primär i alla lägen.89

 

Inom turism och kulturturism gjordes ett större antal nya satsningar, både på lokal och regional nivå, i och med 

efterkrigstidens strukturomvandling. Då skogs- och jordbruk inte längre var den primära huvudnäringen för en 

bygd såg sig landsbygden om efter nya näringar och turismen visade sig bli en av dessa. Den lokala turismen 

varierar i omfattning beroende på bygdens övriga resurser. Ett sätt har blivit att lyfta fram det säregna i den egna 

bygden med fokus på natur och kultur och därmed utveckla en mer småskalig turismform, genom att utgå ifrån 

befintliga besöksmål. En utveckling av detta har blivit att de regioner som inte direkt har några givna besöksmål, 

i allt större utsträckning producerar historiska besöksmål. Det vill säga att man skapat det särpräglade snarare än 

upptäckt det. Denna senare typ av historiska projekt vänder sig oftare till en bredare skara turister och utvecklas 

idag på allt fler håll, både i Sverige och i övriga Europa.90

 

En uppfattning om varför kulturarv blivit en så stark turistisk resurs är dels att svenskar allt mer börjar intressera 

sig för historien, samt att resandet inom det egna landet ökat betydligt.91 Förklaringen kan även ligga i arvets 
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flexibilitet, då det kan bearbetas om på nytt efter varje tids behov och blir trovärdigt för sin omgivning genom 

just denna tolkning och genom hur det berättas. Kulturarvet kan även upplevas som något trovärdigt och äkta 

och som bevis från en svunnen tid, vilket ger det ett mystiskt och exotiskt värde. Förutom detta kan även 

kulturarvet bidra till en hållbar platsidentitet både lokalt och nationellt. Från turismnäringens sida görs ibland 

anpassningar av kulturarven, för att hålla dem attraktiva och för att de ska överrensstämma med turisternas 

behov och önskningar om vad arven och dess historia ska representera.92

 

Kulturarvsindustri 

I dagens samhälle reser inte bara turister på semester, utan många efterfrågar också platser med möjligheter att 

uppleva någon form av kultur. Vad det mynnar ut i är att kulturarvet nu mer blivit en betydande industri, där det 

unika i platser, historier och kulturer är av vikt. Kulturturism kan ses som ”en känslig balansgång mellan lokal 

identitet, turistpolitisk utåtvändhet och turistens eget sökande efter upplevelse.”93    

 

Kulturarvet kan enligt Riksantikvarieämbetet bidra med mycket till turismen, dels rent upplevelsemässigt, dels 

genom intäkter samt sysselsättning och arbetstillfällen. De menar även att det tillsammans utgör en bra grund för 

framtida turismverksamheter. Sverige har ett rikt antal kulturhistoriska platser och det finns ett engagemang och 

en vilja att åstadkomma mer.94 Idag arbetas det med ett flertal olika projekt, både regionalt och nationellt, vilka 

tillsammans utgör en stor bredd med kulturturism som grund. Om dessa skulle nå framgång utgör de bra 

förebilder för kommande projekt. De mer traditionella platserna, så som kyrkor, kloster och andra fornminnen 

har dock i dagsläget svårt att konkurrera mot de större kommersiella nöjesattraktionerna. För att kunna 

konkurrera mot dessa besöksmål krävs det, enligt Riksantikvarieämbetet, att platsernas betydelser ökar. Detta 

skulle kunna ske genom en strävan efter att nå högre status, till exempel likt den Skansen och Vasamuseet har i 

Stockholm.95 Vidare anses det inte vara mängden kulturturistiska upplevelser som måste öka, utan problemet är 

att utbudet idag består av för många likartade arrangemang. Det som saknas är delvis samverkan med 

kommersiella krafter, eftersom marknaden i dagsläget inte lärt sig att utnyttja kulturturismen till fullo, menar 

Riksantikvarieämbetet.96  

 

Det autentiskas roll inom kulturturismen 

Intresset för det förflutna har ökat vilket gjort att marknaden i större utsträckning måste anpassa sig till 

besökarnas önskningar och föreställningar kring historia och kulturarv. Turistattraktionen kan vara en social 

konstruktion, vilket innebär att attraktionen skapas ur människors representationer där fantasi, fiktion och 

mytiska inslag kan utgöra en väsentlig del. Ofta är det litterära verk, filmer och liknande som utgör förkunskapen 
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till vad vi vet om en historisk sevärdhet eller plats.97 Man kan därav se en utveckling inom kulturarvsindustrin, 

där kraven på autenticitet förändrats och uppdiktade inslag inte längre är en direkt omöjlighet. Men 

autenticitetsvärdet är fortfarande en diskuterad och viktig del i kulturturismen.98 Autenticitetsbegreppet har 

framför allt fått betydelse i sakfrågor vid lokal och platsrelaterad turism. Här ställs ofta det lokala i konstrast till 

det globala likt en dikotomi. Det lokala symboliserar äkthet, närhet och traditionellitet medan det globala blir 

synonymt med det massmediala och därmed även det kommersiella och icke-autentiska. Kulturarvet i den lokala 

bygden kan på så sätt tillföra ytterligare en nivå till känslan av det autentiska och äkta.99  

 

I skapandet av ett turismresmål är alltså läget och platsen av betydelse. Det ska vara möjligt att skilja platser från 

varandra och varje resmål får gärna erbjuda något nytt och genuint. I boken Cultural tourism in Europe påpekar 

man att det anses svårt att reproducera attraktioner på platser som inte har några givna sevärdheter eller 

historiskt värde. Ett resultat av detta har blivit att skapa så kallade ”theme-parks”.100 Ibland kan detta ske genom 

att man bygger historier om en påhittad förfluten tid, som till exempel fantasiplatser och ”fantasy världar” i JRR 

Tolkiens anda. I Tourism in global society påstår sociologi doktor Kevin Meethan att det finns större acceptans i att 

se fiktion som fakta när det rör sig om att skapa turismplatser. Ett liknande sätt att uppfatta fiktion som fakta, 

uppstår även vid konfrontation med en bok, pjäs eller film, vilken man trots allt vet bara är en representation av 

verkligheten. Ytterligare ett exempel är ”heritage centres” som ofta består av mötet mellan theme-parksteknologi 

och historia. Här har fantasisfären ett turistiskt syfte som förmedlare av arvsberättelsen.101 Försäljningen av den 

immateriella upplevelsen har lett till diskussion kring vilket autenticitetsvärde upplevelserna har. Synsättet på att 

alla upplevelser är autentiska och att den självupplevda upplevelsen alltid är sann och äkta, kan ifrågasättas 

genom huruvida upplevelsen faktiskt tillfredställer besökarens behov och förväntningar.102 En annan version av 

ett mer skeptiskt slag är att ”upplevelser är inte något som man kan sälja eller ge bort, det är något som 

människorna har” och etnologiprofessor Orvar Löfgren menar att industrin innehar flera fallgropar som kan 

leda till förslitning och trivialisering.103 En del verksamma inom turismnäringen menar däremot att den 

upplevelse av vardaglig äkthet som kultur och kulturarv erbjuder, inte nödvändigtvis behöver betyda att 

besökaren är specifikt intresserad av kulturen i sig och dess faktiska autenticitet. Det som lockar kan snarare vara 

just den känsla av äkthet som kulturturismens sevärdheter ofta ger utryck för.104 ”Om det nu är så att förmågan 

att känna äkthet är något vi bär med oss snarare än något som finns förborgat i platsen, blir attraktionernas 

viktigaste uppgift att utlösa vår förmåga att uppleva.”105
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Kommersialisering och marknadsföring 

Marknadsutvecklare inom turismnäringen menar att användning av gamla metoder från andra eror resulterar i att 

man inte kommer någonstans i dagsläget.106 De traditionella kulturarvsförvaltarna får i det mer 

upplevelsebaserade samhället allt större konkurrens om besökarna. Museiinstitutionerna står därför inför 

förändring. Man strävar efter att även fortsättningsvis verka som en utbildande resurs för det lokala samhället, 

samtidigt som institutionerna använder sig av fler kommersiella nöjesprodukter i syfte att locka långväga 

turister.107 Turismforskaren Greg Richards menar därmed att kulturturism går mot en utveckling, där kulturen 

allt mer marknadsförs i ekonomiska snarare än enbart kulturella syften.108 För att öka besökarantalet och 

generera en bättre inkomst krävs allt fler och mer utmanande kulturella attraktioner som kan tillfredställa en bred 

målgrupp. Denna utveckling är dock inte utan kritik. Flera kultur- och konstinstitutioner anser att en för snabb 

förändring kan medföra att standard och kulturell integritet kan få ta ett steg tillbaka om museerna blir för 

marknadsorienterade och kommersiella.109 Denna utveckling ses enligt Greg Richards mer som ett måste, då den 

är orsakad av sociala, ekonomiska och politiska förändringar och trender i samhället. Det är kraven på 

ekonomiska förändringar som gjort kulturella attraktioner mer beroende av besöksmarknaden.110 Richards 

menar vidare att kulturturisterna är en ökande och välspenderande grupp, vilket kan göra dem till en viktig resurs 

för att uppnå ekonomisk vinning.111   

 

Ingen plats är lik den andra, vilket teoretiskt sett betyder att alla har något utmärkande karaktäristiskt som kan 

användas till marknadsföring. Exempelvis har associationer med bland annat kända människor, karaktärer från 

litteratur eller kulturella teman resulterat i att besökare rest till platser som de kanske annars aldrig besökt endast 

baserat på platsens befintliga resurser. Det går att se en utveckling mot att TV, filmer, mode och reklam blir allt 

mer erkända som kraftfulla medel i promotionsyfte. Teman och paket kopplade till redan attraktiva resmål ses 

inom turismnäringen som en användbar marknadsföringsmetod. Man anser att desto mer visuellt oattraktivt, 

isolerat eller defekt ett föremål är, desto större är behovet för marknadsföring.112

 

Marknadsföring är av stor betydelse inom kulturturismen liksom i all övrig turism. Hur man framställer ett 

besöksmål eller ett kulturarv och vad man väljer att locka besökare med påverkar turismtillströmningen. Stor vikt 

läggs ofta därför redan vid turistbroschyrer och handböcker.113 Förvaltarna av ett kulturarv kanske behöver 

försöka finna nya och attraktiva sätt att presentera besöksmålen på, vilket kan leda till att man antar nya 

förhållningssätt till natur och kultur.114 ”Event-management”, kallas en nyare form av marknadsföringsteknik 

som i stora drag handlar om att förvandla tid och händelser till tydliga, avgränsade sevärdheter, vilket kräver ett 
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speciellt kulturellt produktionssätt. Det hela går ut på att försöka producera fler upplevelser för alla sinnen. Att 

sälja dessa upplevelser som en produkt, kräver bland annat att de måste kunna presenteras, prissättas, säljas och 

marknadsföras. I stora drag innebär det att man måste kunna urskilja kulturturistiska upplevelser från vardagen 

och göra dem hanterbara för avgränsning och paketering.115 När det ska produceras något som är kommersiellt 

lukrativt för en presentatör, är det inte bara nödvändigt att uppmuntra människor till att besöka platsen utan 

även att skapa en miljö där de övertygas om att upplevelsen är värd det rent ekonomiskt. I vissa fall anses det 

dock vara opassande att sträva efter kommersiellt kapital från en kulturattraktion, exempelvis på vissa religiösa 

platser.116  

 

Kulturarv som upplevelse och underhållning 

Det går att urskilja en utveckling i samhället där turism, handel, resande och underhållning blir allt svårare att 

särskilja från varandra och där olika traditionella kulturella gestaltningstekniker, så som scenografi, koreografi 

och dramaturgi, allt mer används i turismbranschen för att iscensätta olika miljöer och historiska tider.117 

Turismindustrin har i sin gränsöverskridande form fått allt större fokus på att sälja upplevelser, även vad gäller 

kulturarvsplatser. 118 Etnologen Orvar Löfgren påpekar i antologin Nonstop!: turist i upplevelseindustrialismen att detta 

krav på upplevelser rört sig mellan två poler, adrenalinkicken med äventyr och spänning samt lugnare 

mångsinnliga stillheter. Kanske kan man säga att kulturturismen länge tillhört den senare, men att branschen 

under 1990-talet närmat sig ett mer äventyrligt upplevelserum.119  

 

Inom kulturturism är olika upplevelsestrategier ofta med som en del i planeringen. Porten in i upplevelsen utgörs 

ofta av ett områdes särart, vilket är något som bygdeturismen i stor utsträckning kan dra nytta av, genom att 

använda fysiska lämningar och artefakter.120 Kulturarvsberättelser och även teman bidrar till användbart material 

för underhållning, på grund av deras distinktion från 1900-talets vardagliga liv. De uppfattas som ”annorlunda” 

vilket leder till att de kan bli lika starka som myter, legender och sagor är på att bidra till bättre upplevelse för 

besökarna. Om en plats inte uppfattas som visuellt spännande, är oftast den första idén att man ska ge det en 

mer excentrisk prägel, till exempel genom att iklä guider tidsenliga kläder och ordna medeltida banketter. Priscilla 

Boniface med bakgrund i kulturarvssektorn som även författat kulturturistiska verk där hon påpekar att genom 

ett försök att vara underhållande kan vissa historiska platser och museum snarare närma sig en ”theme park” 

och då främst i negativ bemärkelse. Däremot medger hon att det dock finns de platser som genom event och 

underhållning också ”lyckas överleva” och öka besöksantalet.121 Vidare sägs att en avgörande faktor då man 

producerar underhållning på en plats, är att förstå att underhållning inte är ett lockbete för att dra blickar åt 

andra håll utan snarare en motor för att skapa bättre kunskap, förståelse, medvetenhet och glädje. Underhållning 

kan hjälpa oss med att få ut det bästa av en plats, eller för att visa dess gömda djup. Turismindustrin har 
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kritiserats för att de använder kulturarv som en motor för underhållning. Kritiken riktar sig även mot att 

historiska bilder används i syftet att de ser pittoreska och annorlunda ut snarare än vad de betytt och 

representerar som historiska dokument. Men industrin har även på samma gång blivit hyllad för att de lockat till 

sig en helt ny form av besökare, genom att de gjort platser underhållande. Många av kulturturismens aktörer från 

de olika sektorerna är eniga om att viss underhållning på en plats eller ett museum kan ge det något extra. Viktigt 

i sammanhanget är dock att underhållningen inte sker på kulturarvets bekostnad och på så sätt minskar dess 

kulturella värde.122 En förutsättning för detta är dock att kulturarvet presenteras på rätt sätt med en naturlig 

utgångspunkt. Om det som ger en sevärdhet dess känsla av äkthet försvinner, så kan det försämra upplevelsen 

för turisten.123

 

Kulturturism i Europa 

Under 1990-talet var både USA och Europa välbesökta av kultur- och turismstuderande, vilka återkom hem med 

nya idéer och lösningar för den svenska marknaden. Dessa former hade bland annat underhållning som ledord, 

vilket önskades uppnås utan att riskera kulturarvets kvalitet och historiska autenticitet.124 Europas kulturarv har 

länge använts i syfte för att främja turismen och kulturturismen har därmed även fått stor betydelse för 

ekonomisk och social förändring.125 De länder och regioner som framför allt blivit framgångsrika inom 

turismmarknaden är, enligt Riksantikvarieämbetet, de som lyckats göra sitt kulturarv känt och skapat bra 

upplevelsemöjligheter med en tydlig historisk profil.126 I många europeiska städer och regioner har antalet 

kulturattraktioner ökat snabbt och det har även skapats fler strategier för turismutvecklande av kulturarven. 

Detta utgör en förändring för de mer traditionella kulturattraktionerna, så som till exempel museer, som nu blir 

tvungna att tävla mot de mer kommersiella attraktionerna. Som följd av den ökade pressen att generera fler 

besökare och mer inkomst har bland annat museer blivit tvungna att omvärdera sin egen roll.127 Trots den ökade 

insikten, att kulturen leder till inkomster och fler arbeten, finns det i Sverige ekonomiskt sett fortfarande 

tveksamheter i samband med kulturförvaltandet. För att turismen ska innehålla ett rikt kulturutbud anses det 

därför krävas förändringar och engagemang från bland annat näringsliv, landsting och kommuner.128

 

Ett vanligt komplement till turistattraktioner i bland annat Storbritannien är något som kallas för ”visitors 

centre”. Från att länge bara varit en informationscentral har de på många ställen utvecklats till att bli en form av 

informations- och aktivitetsanläggning. Detta center är en tillhörande byggnad, i vilken man betalar inträde för 

attraktionen samt kan få möjlighet att se bildspel, historiska rekonstruktioner eller liknande som gestaltar vad 

som ägt rum i området. Ett vanligt tillägg till detta kan vara några mindre utställningar med kompletterande fakta 

och information, samt att det i den tillhörande souvenirshopen ofta går att finna litteratur för den som vill lära 

                                                                                                                                                                                                
121 Boniface, s. 91. 
122 Ibid. s. 94f. 
123 Bengt Wahlström, (2002), Guide till upplevelsesamhället – från musik & museer till sushi & spa. Stockholm, s. 84.  
124 Cnattingius, (1989), s. 1. 
125 Richards, s. 3. 
126 Riksantikvarieämbetet, (2002), s. 14ff. 
127 Richards, s. 3f. 
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sig mer om attraktionen. De olika delarna i ett visitor centre kan tillsammans skapa dess attraktionskraft. Dessa 

delar kan variera men vanligtvis är det de kulturhistoriska möjligheterna nyttjas.129  

 

Riksantikvarieämbetet menar att Sverige inte kommit lika långt i utvecklingen av kulturturism som andra 

europeiska länder, utan man har snarare utnyttjat naturresurser och inte fullt ut insett möjligheterna kulturen för 

med sig. Det som saknats är en utarbetad samverksstrategi mellan turismen och kulturvården och därigenom 

nyttjandet av kulturarvet som en resurs för turism.130 I bland annat Frankrike och England har man hittat en 

balans mellan turism och kultur, där de två delarna gynnar varandra. Trots att Sverige ej kommit lika långt sker 

en positiv utveckling, där man nu börjar söka och finna platser utöver de traditionella formerna.131 Jonas 

Grundberg, forskare vid ETOUR, ser Irland och Skottland som två exempel på lyckade turismdestinationer 

genom användning av kultur och historia som attraktioner.132  

 

Kulturturism i Skottland 

Skottlands turism består till största del av dess kultur och historia, vilket legat till grund för framgången som 

turismindustri. Det är en attraktiv turistdestination skapad av målmedvetna satsningar med stort fokus på 

marknadsföring.133 Skottland består av en mängd olika kulturhistoriska sevärdheter och turismen har kommit att 

bli en av landets viktigaste näringar.134  

 

I Skottland finns organisationen ”Historic Scotland”, vilken till viss del kan ses som en motsvarighet till 

Riksantikvarieämbetet i Sverige. Organisationen grundandes 1991 och sedan dess har deras syfte varit att bevara, 

vårda och förvalta de fysiska nationella kulturarven och främja den skotska turismen. Idag går deras arbete ut på 

att utveckla och främja kulturarvet med tyngdpunkt på att öka allmänhetens och turisters uppskattning och 

förståelse för arven.135 ”National Trust” är en annan organisation i Skottland, där man arbetar för att skydda, 

bevara och marknadsföra Skottlands natur och kulturarv. Organisationen grundades 1931 och är en helt 

fristående stiftelse utan statligt engagemang.136 National Trust är helt självfinansierad och får intäkter från sina 

kultur- och natursevärdheter samt medlemsbidrag och sponsorbidrag.137 Ytterligare en skotsk organisation är 

”Interpret Scotland”, vilka arbetar för att förbättra interpretationens kvalitet och kvantitet. Yrkeskåren 

”Interpreters” uppgift är därmed att tolka och levandegöra historiska miljöer för att på så sätt förstärka 

besökarnas upplevelser. Ingen direkt liknande motsvarighet finns i Sverige.138  

                                                                                                                                                                                                
128 Antell, (1989), s. 1. 
129 Jan Raihle & Olle Lundgren, (1989), ”Visitor Centers i Skottland”. Kultur miljö vård, (1989):2/1, s. 16ff. 
130 Riksantikvarieämbetet, (2002), s. 5.  
131 Ibid. s. 12,17. 
132 Jonas Grundberg, (2003), ”Kulturturism –risk eller möjlighet?”. I: I kulturarvets fotspår – nya möjligheter för svensk 
turism. Red., Kjell-Åke Aronsson & Christina Frimodig. Östersund, s.17. 
133 Jonas Grundberg, (2001), Kulturmiljövård och turism i Danmark, Skottland och Sverige. Östersund, s. 6, 16. 
134 Raihle & Lundgren, (1989), s. 16ff. 
135 Grundberg, (2001), s. 15f. 
136 http://www.nts.org.uk/web/site/home/about/About_the_Trust_home.asp?navid=2011.  
137 Rümmelein, s. 73. 
138 Riksantikvarieämbetet, s. 55ff. 
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Kulturturismens problematik  

Kulturarvet ses ibland som en ofullständigt utvecklad resurs för turismen. Trots att det bidrar med upplevelser 

för turisterna finns det mer att göra och ge, menar Riksantikvarieämbetet. För att ett optimalt nyttjande av 

kulturarvet ska uppnås behövs det samverkan mellan olika sektorer, framför allt mellan turismnäringen och 

kultursektorn.139 Hittills har det inte funnits många stora gränsöverstigande samarbeten. Kultursektorn och 

turismnäringen har inte heller direkt förmått utveckla någon kulturturism i större mått utanför 

museiinstitutionerna.140 Men vad kan detta bero på?  

 
En förklaring kan vara den kulturpolitik som utvecklades under 1970-talet.141 Denna samlade ihop de olika 

kulturyttringarna i ett gemensamt politiskt område, vilket resulterade i åtta målsättningar. Ett av dessa mål 

handlade om att man inom kulturområdet skulle ”motverka kommersialismens negativa verkningar”. 

Utformningen präglades mycket av kultursektorns attityd och karaktär och målet påverkade länge kultursektorns 

sätt att uttrycka sig samt val av samarbetspartners.142 Dessa ”antikommersiella” idéer har tidigare bland annat 

gjort det svårt för kultursektorn att samarbeta med andra sorters organisationer, så som till exempel besöks- och 

turismnäringen.143 Målet finns kvar än idag med viss modifiering från 1996. Förändringen ligger inte så mycket i 

formuleringen, utan snarare i hur kultursektorn tolkar begreppet kommersialism. Med kommersiell 

kulturverksamhet syftas det idag främst till det massmediala utbud som ökat i landet. Man menar dock inte att 

kommersialismen i sig är negativ men att den kan få negativa följder.144 Enligt verksamma inom 

turismforskningen, där ibland ETOUR, finns det ett syfte med att ”kommersialisera” en sevärdhet, om man 

genomför det på rätt sätt. Detta kan dels göras rent finansieringsmässigt då alla monument och miljöer behöver 

underhåll, men även för att dra till sig fler besökare och på plats kunna erbjuda dem service samt för att skapa 

underlag till näring. Det gäller dock att ha fler mål än bara det kommersiella i utvecklandet av kulturturism, som 

till exempel att besökarna kan identifiera sin historia med eller något som de kan vara stolta över av nationell 

betydelse.145 Ett annat kulturpolitiskt mål skulle se till att ” bevara och levandegöra äldre tiders historia”.146 Även 

detta har modifierats till att slutligen bli ”bevara och bruka kulturarvet”. Denna formulering uttrycker en önskan 

till att använda sig av kulturarvet som resurs för olika ändamål i samtiden.147 Målet har varit och är av intresse för 

turismen, framför allt sedan 1990-talet då det ökade i betydelse. Levandegörandet av kulturminnen och 

historiska platser har utökats till ett turistiskt nyttjande.148

 

Även Riksantikvarieämbetet närmade sig kulturturismen i början av 1980-talet. Efter en lång tradition av att se 

turismen som något vilket inte rört kulturarvet, kunde man nu se ett behov av ett tätare samarbete fälten 

                                                           
139 Riksantikvarieämbetet, s. 8ff. 
140 Grundberg, (2001), s. 12. 
141 Ibid. 
142 Jonas Grundberg, (2002), Kulturarv, turism och regional utveckling. Östersund, s. 21. 
143 Grundberg, (2001), s. 12. 
144 http://www.kulturradet.se/index.php?realm=277. 
145 Grundberg, (2003), s. 15ff. 
146 Grundberg, (2002), s. 21. 
147 http://www.kulturradet.se/index.php?realm=277. 
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emellan. Även den näringsinriktade turismen började se det kulturhistoriska värdet som en källa till upplevelse 

och möjlighet till attraktivt besöksmål. Kulturarvet behövde få en ingång in i samtidsfrågorna, genom att inte 

bara bevaras, utan även brukas och användas. Riksantikvarieämbetet ser idag detta som en pågående process där 

samarbetet med turismnäringen ännu inte utvecklats till fullo, men man menar att allt fler projekt och 

partnerskapsformer börjar dyka upp runt om i Sverige. Det har skett en ökad insikt i och med det 

gränsöverskridande arbetet med kulturturismen. Turismnäringen börjar i större utsträckning se till kulturarvets 

villkor och begränsningar, samtidigt som kultursektorn mer ser kulturarvet som en del i det produktiva 

samhället.149 Ett problem mellan de två olika sektorerna har även att göra med organisationsstruktur och 

utbildningskrav. När det gäller utbildning och de olika sektorernas anställdas bakgrunder, skapas direkt en klyfta 

mellan områdena. Turismnäringen rekryterar folk från högskolornas turismutbildningar medan kultursektorn gör 

det från universitetets humanistiska institutioner. Redan här kan det leda till att samarbetsproblem och fackliga 

språksvårigheter uppstår.150  

 

Kultursektorn och turismnäringen har länge haft ömsesidiga negativa uppfattningar om varandra. 

Turismnäringen har, enligt kultursektorn, varit reserverade och hållit en enkelriktad syn på vad turism är för 

något. Kultursektorn anser även att näringen tidigare missuppfattat betydelsen av kultur och kulturarv då de inte 

förknippar dem med lönsamhet. Kulturarvssektorn i sin tur är oroliga för att kulturarvet ska bli förstört och 

”kommersiellt” i samverkan med turismen och att det ska bli samtidens underhållningsfaktor och en del av 

nöjesindustrin. Kritiken kan vara berättigad i de turistiska projekt där ”makten” över tolkningen av kulturarven 

helt försvinner från de sakkunniga inom området. I sådana fall kan kulturarvet hamna i bakgrunden där det 

istället blir en mängd kringaktiviteter som tar över. När det handlar om att levandegöra kulturarv finns det bland 

annat två fallgropar, antingen att man gör för mycket och ovanstående exempel inträffar, eller att man gör för 

lite varav kulturarvet inte alls förklaras.151 Publiken bör både stimuleras och informeras. Eftersom  

kulturminnesvårdens arbete har varit och än idag är att bevara och skydda kulturarven finns det motsättningar 

med aktörer inom turismnäringen vars arbetsuppgift mer är att levandegöra. Dessa motsättningar tror många, 

inom båda fälten, även kommer att finnas i framtiden om en bra samarbetsform inte utvecklas.152

 

En begränsning har även varit kulturarvssektorns syn på sig själva och sitt uppdrag, vilket delvis formats av 

kulturpolitiken från 70-talet. Ett annat problem är att turismen ibland uppfattas som ett hot för kulturmiljön, 

vilket bland annat vilar på den oro för massturism som uppmärksammats i fattiga länder. Kulturindustrin anses 

behöva tänka mer marknadsmässigt då det krävs medel för att bevara och vårda kulturarvsattraktioner medan 

turismnäringen anses glömma bort vad som ligger till grunden för allt resande och tappar bort sig i den 

ekonomiska faktorn. Utan attraktioner att locka turisterna med finns det ingen möjlighet med turistiskt 
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företagande. Kultursektorn har allt mer insett möjligheterna med turismen, där Medeltidsveckan på Gotland 

utgör ett exempel på en kulturturistisk satsning.153 Ett annat exempel på en början till gränsöverstigande 

samarbeten är att museer till exempelvis börjat använda sig av turismindustrins tekniker för att skapa en mer 

”känslomässig upplevelse” och arbetar med ett lite mer marknadsdrivet koncept.154

 

Flera av turismens aktörer anser idag att kulturarvet är ett instrument för ökad arbetskraft, bättre ekonomi och 

motverkan av utflyttning. Motståndare till detta anser dock att det ger motsatt effekt och att lokalbefolkningen 

fjärmas från sin egen historia då turismindustrin har bestämmanderätt över kulturarvet. De anser även att 

befolkningen snarare blir åskådare av sitt egna arv då kulturarvet kommersialiseras och får formen av så kallade 

”heritage centres”.155 Internationellt har dock ”heritage centres” blivit populära och anses vara ett bra sätt att 

förmedla kulturarv på, det vill säga ”ett sätt som bygger på föreställningen om att kulturarvet kan upplevas här 

och nu, och att det kan göras levande genom våra sinnen.”156

 

Berättelser om kulturarv kan ses som ett medel för förmedlande av kunskap, ett samtida synsätt som kan 

användas både för att titta bakåt mot ett förflutet eller framåt mot framtiden och det har genom tiderna nyttjats 

som en kulturell produkt och politisk tillgång.157 Intresset för vårt arv har växt fram med moderniteten och idag 

har det även fått ett mer underhållningsvärde genom att det används som resurs för turism. Professorn och 

författaren Robert David Sack menar att platser med historiskt arv är så kallade ”konsumtionsplatser” och 

arrangeras på så sätt att de uppmuntrar till konsumtion. Den konsumtionen kan förändra en redan befintlig plats 

eller i vissa fall även bidra till skapandet av en helt ny plats.158 Då det historiska arvet är en av de viktigaste 

resurserna inom internationell turism kan kanske detta vara en anledning och i viss mån förklaring till att 

kulturarven idag kan anta en mer fiktiv form. 
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DEN EMPIRISKA STUDIEN 

Turismprojektet ”I Arns fotspår”, dokusåpan Riket, filmatiseringen King Arthur, Medeltidsveckan på Gotland, 

Skansen och benämningen Mobergland är alla exempel på olika former av historiebruk, det vill säga olika sätt att 

berätta om historien. Idag har dessa historieberättelser allt mer blivit till varumärken som används såväl inom 

film såsom turismindustrin. Historiebruket har i större utsträckning kommit att innebära mediering och 

nyttjande av uppdiktade moment, vilket tas emot med både hänförelse och fasa. Det fiktiva kulturarvet handlar i 

de flesta fall om berättelser från ”förr i tiden”. Därför är det inledningsvis intressant att ställa det i relation till 

historiebruk, vilket i viss mån också innefattar upplevelse. Dagens historiebruk har antagit ett antal nya former, 

delvis till följd av upplevelseturismen samt museernas utveckling mot iscensättning och levandegörande. Att 

berätta om historien och kulturen är inte längre enbart historievetares och professorers privilegie. Den historiska 

romanen har funnits länge, liksom historisk film. Dessa båda har gemensamma drag där man kombinerar 

historiska fakta eller ”historisk verklighet” med påhittade berättelser, något som man numera även kan se inom 

den moderna dokusåpan och turistiska äventyrslandet. Utvecklingen har även visat en större användning av 

boksuccéer som resurser för kulturturism. Gränsen mellan det fiktiva och det autentiska blir allt svårare att 

urskilja, eller som Karin Lindvall utrycker det i Kulturarvet, museerna och forskningen; ”överallt finns historiebilder, 

överallt finns olika versioner av förr i tiden, överallt finns kopior, pastischer och blinkningar mot den tid som en 

gång var.”159

 

Denna empiriska studie beskriver Arnprojektet samt Da Vinci-effekten som kulturturistiska fenomen. Tanken är 

att redogöra för hur verksamheterna ser ut idag och hur förutsättningarna har sett ut vad gäller 

autenticitetsfrågor och fiktionalisering, samt vilken roll det fiktiva kulturarvet haft i besöksmålens utveckling. 

Som tidigare nämnts är det fiktiva kulturarvet ett begrepp som arbetats fram för denna uppsats och utgörs av ett 

speciellt fenomen. Analysen görs dels utifrån Arnfenomenet, ett exempel där det är en bygds eller snarare 

regions historia som berättas utifrån det fiktiva och dels utifrån Da Vinci-effekten, ett exempel där en artefakt, 

eller plats tillskrivs en fiktiv berättelse. Studien av Arnfenomenet tittar alltså på helheten av projektet, medan 

studien av Da Vinci-effekten tittar på dess påverkan på en specifik plats, nämligen Rosslyn Chapel i Skottland. 

 

Fallstudier 

Magisteruppsatsens två fallstudier, som båda är exempel på destinationer vilka påverkats av fiktiva kulturarv, har 

såväl likheter som skillnader. Analysen kräver dock en kännedom om Arnfenomenets och Da Vinci-effektens 

uppkomst och bakgrund, vilket följer nedan.  

  

Arnfenomenet 

1998 gav Jan Guillou ut den första boken om den uppdiktade riddaren Arn Magnusson, där berättelsen utspelar 

sig i det medeltida Västergötland. Boken handlar om en svensk riddare som strider i kristendomens heliga krig 

                                                           
159 Karin Lindvall, (1999), ”Musealisering idag: aspekter på nutida historiebruk”. I: Kulturarvet museerna och 
forskningen – Rapport från en konferens. Red., Annika Alzén & Magdalena Hillström. Hedemora, s. 150. 
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mot islam under korstågstiden under andra hälften av 1100-talet. Historien om Arn är uppdiktad men 

författaren har använt sig av platser och kulturarv som än idag är bestående i den västgötska trakten. Utifrån 

boksuccén började turister att fråga efter de besöksmål som finns med i romanen. Projektet ”I Arns fotspår” 

startades i Skara av Västergötlands länsmuseum år 1999 och utökades senare till ett samarbete mellan flera 

kommuner i länet.160 För museet var projektet av betydelse för att kunna arbeta fram en bättre relation mellan 

kulturmiljövården, turismnäringen och upplevelseindustrin. Genom olika arrangemang har man skapat nya 

möjligheter för besökare att resa runt i landskapet och uppleva kulturmiljöerna.161 Liksom Medeltidsveckan i 

Visby är Arn en ”profilskapande aktivitet”, det vill säga historisk kulturturism där man försöker lyfta fram kultur 

och tradition som det profilskapande. Böckerna om Arn satte Västergötland på turistkartan. I nästan varje 

kommun mellan Vänern och Vättern kan man hitta företag, privatpersoner och institutioner som anslutit sig till 

”I Arns fotspår”.162

 

Projektet fick år 2003 Sveriges stora turismpris163, vilket delas ut varje år till en turistisk verksamhet som på ett 

exemplariskt sätt bidragit till att utveckla svensk turism. Västergötlands Museum fick 100 000 kronor för 

kunskapsutveckling och forskning inom ramen för "I Arns fotspår" och priset mottogs av Jan Guillou och 

projektledaren Anja Praesto. Ett utdrag ur juryns motivering är: ”Begreppet kulturturism har här fått en reell 

innebörd. Antalet besökare vid de historiska platserna och antal gäster hos de lokala näringsidkarna har genom 

"Arn-turismen" ökat mycket kraftigt. Det har tydliggjort kraften i historien och kulturbygden som bärande 

innehåll i ett turistiskt utbud som inte enbart är tidsbegränsat till sommaren."164

 

Da Vinci-effekten 

Dan Browns succéroman Da Vinci Koden är en modern jakt efter den heliga Graalen som i medeltida legender 

var den bägare som Jesus drack ur vid den sista måltiden. Men i boken är inte den heliga Graalen ett fysiskt 

objekt utan snarare en 2000 år gammal hemlighet som leder till hjärtat av kristendomens tro. Boken 

argumenterar att dagens moderna förståelse av historien baseras på ett medvetet nedtystande av en gammal 

sanning och den utmanar den förutfattade mening som byggt upp västvärldens civilisation. Da Vinci Koden är en 

thriller och är skriven som fiktiv underhållning. Dock påstår Dan Brown att bokens grund är fakta och att den 

bakomliggande kontexten berör saker som debatterats bland lärda på ledande universitet och i litteratur 

producerad på bland annat Cambridge, Oxford och Yale.165 Da Vinci Kodens karaktärer och deras handlingar är 

påhittade, men konsten, arkitekturen, dokumenten och de hemliga ritualerna i boken sägs existera i verkligheten. 

Syftet med boken var att den skulle fungera som en språngbräda för viktiga diskussioner, såsom tro, religion och 

historia.166    

                                                           
160 Se Bilaga över Arnresmålen. 
161 Riksantikvarieämbetet, (2002), s. 26. 
162 Wahlström, s. 84, 115. 
163 Stora Turismpriset instiftades 1994 av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, vars huvudman är 
Turistdelegationen.  
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165 Michael Haag & Veronica Haag, (2004), The rough guide to the Da Vinci Code. London, s. 7. 
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Boken utspelar sig på ett flertal atmosfärrika platser bland annat i både Storbritannien och Frankrike och slutar 

vid Rosslyn Chapel i Skottland. Till följd av denne mystiskt kontroversiella roman har tusentals människor från 

hela världen rest till den annars lugna staden Roslin i Skottland för att besöka Rosslyn Chapel, en historisk 

medeltida kyrka. En våg av mysterier har knutits till Rosslyn Chapel sedan lång tid tillbaka, men skrällen efter 

boken Da Vinci Koden gjorde kyrkan mer uppmärksammad än någonsin tidigare.167   

 

Rosslyn Chapel grundades år 1446 av tempelriddaren Sir William St Clair. Det tog 40 år att bygga kyrkan, men 

enligt originalritningar anses den fortfarande inte färdig då tanken var att skapa en mer storslagen byggnad. 

Meningen med kyrkan var att den skulle sprida intellektuell och spirituell kunskap. Trots att man kan redogöra 

för Rosslyn Chapels livsår med viss klarhet, återstår det mycket om dess historia som är osäkert. Det är en plats 

där både traditioner från hedendomen och kristendomen blandas fritt, vilket attraherar mytologiskt intresserade 

likaväl som historiker.168 Interiören av Rosslyn Chapel utgörs av stenreliefer av figurer och symboler, vilket gjort 

det känt som ”the Chapel of Codes”. Kyrkan har länge associerats med berättelser om den heliga Graal och 

anses som en av Skottlands mest mystiska platser, särskilt efter mängden böcker som porträtterat kyrkan likt en 

plats fylld med hemligheter gömda mellan alla stensprickor. Rosslyn Chapel har spelat en stor roll i många 

teorier av mystisk relevans och det har länge väckt en mängd gissningar om kyrkans mystiska betydelse och dess 

många olösta gåtor. 169

 

Relationen mellan turism och kultur  

Kulturturismens framväxt under 1980-talet har banat väg för ett allt närmre samarbete mellan turismnäringen 

och kultursektorn. Dessa två skilda sektorer, näringsidkare och kulturutövare, har tidigare haft en reserverad 

inställning till varandra. Båda sidorna har nu mer och mer insett kulturarvets värde som resurs för turism samt 

dess upplevelsemöjligheter och man börjar fråga sig vilka begränsningar och möjligheter ett sådant arbete 

medför. Idag tenderar projekt inom området allt mer att bli en tät blandning av turism, kulturinstitutioner, 

bevarandepolitik och kommersiella intressen. Trots detta är det kanske inte alla gånger det är lika tydligt vilka 

roller de olika sektorerna och institutionerna själva kan anta i ett kulturturistiskt samarbete. Några anser att man 

kanske bör hålla sig till sitt områdes traditionella uppdrag och sätt att arbeta, medan andra kan vara för ett mer 

integrerat arbetssätt.  

 

Organisationen bakom Arnprojektet 

När projektet ”I Arns fotspår” startade var det i relativt liten skala och i en något bakvänd ordning än vad 

liknande turismprojekt tidigare gjort. Det började genom efterfrågan från besökare och utifrån det byggde man 

upp ett utbud och inte tvärt om, det vill säga att man som i vanligare fall först skapar en produkt och sedan 

bjuder in en publik. Ovanligt för det hela var även att det var ett regionalt museum som stod bakom det 

                                                           
167 http://www.visitscotland.com/aboutscotland/explorebymap/features/rosslyndavincicode. 
168 The Earl of Rosslyn, (1997), Rosslyn Chapel. Roslin, s. 2, 8, 52. 
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inledande arbetet för en kulturturistisk satsning. Man började, på museets initiativ, ta fram ett mindre 

marknadsföringsmaterial och skapade en diskussionsgrupp med lokala representanter. Då denna bas var byggd, 

skapades det ytterligare kontakter och arbetsgrupper. En av dessa är ”Arnakademin”, en sammansättning av 

turistchefer i området och representanter från museet. Denna grupp samarbetar inför varje säsong och har 

initierat en Arnguideutbildning, bland annat för att kunna kvalitetssäkra den historia som läggs fram. 

Arnakademin har till sin hjälp ett ”Advisory Board” som består av ett antal experter som fungerar som rådgivare.  

 

Projektledaren för ”I Arns fotspår”, är samma person som är marknadsföringsansvarig på Västergötlands 

museum. ”I Arns Fotspår” är till stor del beroende av bidrag. Projektet finansieras genom pengar som sökts från 

kommunerna i området, samt från Västsvenska Turistrådet och till exempel även Piratförlaget som gett ur 

Guillous böcker. Varumärket ”I Arns Fotspår” ägs av museet, vilka ”lånar ut” varumärket utan kostnad till 

näringsidkare och entreprenörer i området som vill lägga till sin del till utbudet kring Arn. Ägarna för själva 

Arnprojektet är numera dock Götene kommun, ett resultat av ett önskemål om att de som satsar pengar på 

projektet även ska inneha ägandet av det. Götene kommun sitter som ägare tills man diskuterat framtiden och 

huruvida det ska bli ett företag eller ett bolag, eller en förening som ska ta över. För närvarande, år 2005, består 

projektgruppen av tre personer som ska förverkliga årets målsättning, nämligen Rogher Selmosson 

kommundirektör Götene kommun, Rolf Rodert affärsutvecklare på Turismens utredningsinstitut och Anja 

Praesto från Västergötlands museum.170 I stora drag kan man alltså säga att samarbetet inom Arnprojektet sett 

och ser ut som följande; Västergötlands museum har fungerat som samordnare, medan Västsvenska Turistrådet 

bland annat varit med och finansierat och även gjort utredningar kring projektets brister, behov men även 

möjligheter och framtid. Utöver detta har kulturförvaltare runt om i Västergötland, främst kyrkorna, blivit 

delaktiga eftersom de utgör besöksmålen. Turistsektorn representeras även av olika näringsverksamheter såsom 

butiker, caféer, restauranger, bussbolag, hotell och så vidare. Det har alltså inom projektet byggts upp ett 

informellt nätverk som består av allt från researrangörer, krögare och hantverkare till kyrkor, studieförbund och 

myndigheter. 

 

Arnprojektet har krönts stor framgång och ses till stor del som ett lyckat samarbete av allt från 

Riksantikvarieämbetet till småbutiker. Men ett projekt av denna storlek möter även problem och kritiska röster. I 

fallet med Arn har kritik från kultursektorn främst riktats mot museet och det faktum att de, som har ett 

offentligt uppdrag, inte bör stå i spetsen för ett kommersiellt projekt och utföra populärvetenskap. En risk kan 

dock vara att man i samarbetet med turismnäringen allt mer schabloniserar och förenklar bilden av historien för 

att få den att passa in på marknaden för kulturturism.171 Ytterligare en kritisk synpunkt har rört frågan om 

huruvida museet verkligen bör engagera sig i turistiska verksamheter och i så fall med vilket syfte. Västergötlands 

museum menar att det i alla fall inte handlar om en ekonomisk fråga eftersom museet inte tjänar några pengar på 

varumärket ”I Arns fotspår”. Pengarna som projektet drar in går framför allt direkt till näringsverksamheten runt 

                                                                                                                                                                                                
169 http://www.mysteriousbritain.co.uk/majorsites/rosslyn.html. 
170 Intervju, Anja Praesto, 050224. 
171 Intervju, Ewa Bergdahl, 050304. 
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om i regionen, det vill säga bussbolag, hotell, butiker och liknande. Dock har projektledaren Anja Praesto 

funderingar på hur man eventuellt kan få lite pengar tillbaka till museet, genom att införa en viss symbolisk 

summa i avgift för dem som vill nyttja varumärket.172 Strävan efter att ”tjäna pengar” ligger däremot snarare hos 

turistorganisationerna. Museets deltagande i projektet har främst karaktären av att vara en del av deras regionala 

uppdrag som offentlig kulturinstitution. I deras uppdrag, både nationellt och regionalt står det att man ska arbeta 

med kulturturism och finna samarbetspartners även utanför museet.173 Detta är förvisso inget nytt fenomen, 

men något som ökat i och med kulturturismens framväxt. En anledning till att det var museet som tog tag i 

projektet och blev samordnare har troligen även att göra med att det var dit de första besökarna kom och 

frågade efter Arnbesöksmål. Sedan kan det även ha funnits en tanke med att de som en medverkande offentlig 

kulturinstitution, i större utsträckning kunde kontrollera utbudet och kunskapsinnehållet. Detta för att historien 

om Arn då kunde berättas på ”rätt sätt”, genom att mer fokusera på de verkliga historiska platserna samt att man 

även såg en möjlighet att locka besökarna till museet.174 Anja Praesto anser själv att syftet hela tiden varit att ta 

tillvara på det historiska intresse som Arn väckte, samt att hon såg kulturturismen som ett bra verktyg för 

folkbildning.175 Om inte museet tagit tillvara på det intresse som växte hade troligtvis någon annan gjort det, 

menar man. Men även inom museet har det funnits skilda åsikter om dess roll i ett kommersiellt projekt. En del 

ser negativt på det faktum att museet börjat refereras till som Arnmuseet och därmed riskerar förlora sin 

identitet.176 Detta är för övrigt ett problem som även Västsvenska Turistrådet uppmärksammat att all turism i 

regionen ofta omnämns som Arnturism.177 Det är dock framför allt något som rört museet där kritiken riktar sig 

mot att Arn tar över för mycket av den egna verksamheten samt stjäl personella resurser. 

 

Det finns en efterfrågan om att projektets ställning ska klargöras och stärkas inom museets egna organisation, på 

grund av att det skiljer sig från de mer traditionella uppgifter ett museum har.178 Problemet kan till stor del 

härledas till det faktum att det äldre traditionella synsättet på ett museums uppdrag och syfte kom i konflikt med 

det nya sättet att jobba som följde Arnturismen. Dock kan man säga att samarbetet mellan kultursektorn och 

turismnäringen troligtvis haft en fördel av att projektledaren på museet själv inte har någon bakgrund inom det 

kulturvetenskapliga området, utan är utbildad marknadsförare och informatör samt har tidigare jobbat bland 

annat inom tillverkningsindustrin, så som Volvo och Ericsson. Detta medförde att hon i och med sin bakgrund, 

samt som relativt nyanställd, inte var fullt insatt i vad man inte fick göra och kanske var det också därför som 

hon vågade satsa på ett populärhistoriskt kommersiellt projekt.179  
 

                                                           
172 Intervju, Anja Praesto, 050224. 
173 Ibid. & intervju, Bo Öster, 050223. 
174 Intervju, Bo Öster, 050223 & Praesto, (2003), s. 24. 
175 Intervju, Anja Praesto, 050224. 
176 Ibid. & Praesto, (2003), s. 25.  
177 Intervju, Bo Öster, 050223. 
178 Björn Broberg, Bo Öster & Anja Praesto, (2003), Kulturturism i Västergötland efter Arn. 
179 Intervju, Anja Praesto, 050224. 
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Sektorernas roller och ansvarsområden 

Av de parter som varit involverade och engagerade i Arnprojektet, är det främst Västergötlands museum som 

drivit, skött kontakter och styrt det hela i rätt riktning. Ett samarbete av detta slag kräver god kommunikation 

fälten emellan och att ansvarsområdena delas upp så att inte all planering faller på en post, eller person. Utifrån 

projektledarens egen synpunkt har museet haft rollen som samverkare. Museets delaktighet ger även utåt en bild 

av kvalitet och till viss mån även en legitimering av kunskapsinnehållet. Under projektets gång har man strävat 

efter att hålla organisationen ohierarkisk men museet och kulturinstitutioner, så som kyrkor och församlingar i 

bygden, har haft en viss beslutanderätt när det gäller att sätta gränser för vad man kan och inte bör göra inom 

ramen för Arnturismen och på de olika besöksmålen.180 Bo Öster vid Västsvenska Turistrådet menar att det inte 

finns någon annan verksamhet som kan ”stå för den kvalitén eller garantera den äktheten” som ett museum kan 

ge. Även Västsvenska Turistrådet, menar han, har varit väldigt måna om att besökarna ska få ta del av den 

verkliga historien på de gamla historiska platserna. Därför är det viktigt att museet är med i projektet, så att det 

inte bara blir vinstdrivande affärsverksamhet utan något historiskt djup. Dessutom påpekar han, är det viktigt att 

lyssna på och hålla god kontakt med kyrkorna och församlingarna eftersom att det är dessa som utgör flera av 

besöksmålen inom Arnturismen. Hela turismen kring Arn måste alltså ske på platsernas villkor. Västsvenska 

Turistrådets främsta roll inom projektet är som finansierare och hjälp för att nå ut till olika kundgrupper, skapa 

paket och nå researrangörer. De har under projektets gång funnits till hands när det gäller frågor som rör hur 

man bäst utformar besöksmålen och vad man bör tänka på för att skapa en så bra kulturturism som möjligt.181 

Även Anja Praesto menar att det är museer och kulturmiljövårdande enheter som bör vara aktiva i och gärna ha 

en ledande position i utvecklingen av upplevelseindustrin.182 Inför kommande år pågår det dock en diskussion 

om huruvida museet ska fortsätta som projektsamordnare eller om detta ska läggas över på ett företag eller ideell 

förening som startas upp just för projektet.183 Utifrån kultursektorns synsätt ser man det inte som självklart att 

ett museum ska driva ett så turistinriktat projekt som ”I Arns Fotspår”. Ett sådant arbetssätt medför många 

farhågor om förslitningsskador på kultarvet och schablonisering av historien. Anja Praesto menar dock att det 

kan finnas fördelar med att det just är ett länsmuseum som är drivkraften och samordnare, då det drivs som ett 

offentligt uppdrag vilket rör hela regionen och inte bara en viss kommun. Vidare påpekar hon att ”vare sig 

turismen eller historien känner några kommungränser och museets ’neutralitet’ gör därför museet till en bra 

projektledare.”184

 

Samverkan mellan sektorerna 

De delar av kultursektorn och turismnäringen som är involverade i Arnprojektet är överens om att det är god 

samverkan fälten emellan som utgör nyckeln till framgång.185 Från museets sida anser man att samarbetet med 

turistrådet, den organisation som fått i uppdrag av landstinget och regionen att jobba med turistfrågor, fungerat 

                                                           
180 Intervju, Anja Praesto, 050224. 
181 Intervju, Bo Öster, 050223. 
182 Örjan Carlbring & Peter Fredman, (2004), Konferens och mötesplats för: Natur och kulturturism. Östersund, s. 8. 
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184 Anja Praesto, (2004), ”I Arns fotspår”. Kult. (2004):1, s. 6. 
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bra. Ett problem har varit det geografiska området då Västsvenska Turistrådet är belägna i Göteborg och museet 

i Skara. Man menar att det ibland funnits vissa problem med att få turistrådet att engagera sig i vad som sker i 

Skara. Däremot anser man att kontakten med turismnäringen i övrigt fungerat väldigt tillfredställande, till 

exempel med guideföreningar, caféer och liknande, det vill säga den del som är aktiv ute på besöksmålen. Ett 

problem har dock visat sig vad gäller en något bristande kontakt med de hotell och restauranger som finns i 

regionen men ligger något utanför de besöksmål som ingår i Arnprojektet. Detta är något som man har planer 

på att förbättra inför framtiden, där man utarbetat ett affärsutvecklingsprogram som ska sätta sig in i liknande 

frågor. När det gäller den näring som är knuten till kommunerna och deras turistorganisationer har man kunnat 

utveckla ett närmre samarbete genom att ha turistchefer som representanter i Arnakademin. Trots det i stora 

drag goda samarbetet finns det mycket att jobba vidare på inför framtida uppdrag, samt att det finns brister både 

angående ekonomiska resurser och också arbetsbelastning för de få personer som jobbar med Arnprojeket.186  

 

Det har till viss del även funnits komplikationer inom Arnprojektet vad gäller den ekonomiska frågan, det vill 

säga ”vem som ska betala kalaset”. Anja Praesto påpekar att det trots allt är kulturinstitutionerna, det vill säga 

museet och kyrkorna, som drar turismen vilket även undersökningar som är gjorda visar. Å andra sidan menar 

hon att det finns problem med detta tankesätt då kulturarven inte ”tillhör” någon. Men om inte de 

kulturhistoriska institutionerna fanns och vårdade, bevarade samt visade upp de kulturella sevärdheterna så 

skulle turismnäringen ha svårt att gå med vinst i bygden. Platserna har ett behov av att skötas och vårdas så att 

de kan fortsätta som besöksmål utan att slitas ner, vilket är ett arbete som det behövs läggas en stor summa 

pengar på. Detta är något som samtidigt kan leda till konflikter då näringen i viss mån, menar Praesto, kan ha 

svårt att förstå att det kostar pengar att ”vårda”. Här finns det alltså ett behov att ha förståelse för varandra och 

mötas på bådas villkor. Den största delen av det ekonomiska kapitalet som Arnturismen genererar går alltså inte 

till kulturinstitutionerna, ett faktum som har skapat viss konflikt med kommunerna. Kommunerna menar, enligt 

Praesto, att det är form av drift att hålla igång en turism vilket inte bör skötas med offentliga medel utan är något 

som turismnäringen själva ska betala till stor del, eftersom de som tjänar mest pengar på det. Men det finns en 

problematik här, då företagarna menar att de betalar tillbaka till det offentliga och vårdandet genom den höga 

skatten. Anja Presto påpekar att undersökningar visat att av varje satsad turistkrona så går 60 öre tillbaka till det 

offentliga, bland annat via skatter. Vidare menar hon att det därmed faktiskt är kommunerna som till störst del 

tjänar på turismen och att de då kanske borde investera mer.187    

 

Trots positiv uppmärksamhet och ett allmänt uppskattat samarbete fälten emellan, är både turismnäringen och 

kultursektorn medvetna om de risker som finns i arbetet med kulturturism. Inom Arnprojektet strävar man 

därmed efter att förbättra samarbetet och värna om den ”kulturella råvaran”, menar både Anja Presto och Bo 

Öster.188 En stor del av kritiken mot projektet har antingen att göra med att det finns en risk om turismnäringen 

blir alltför vinstdrivande och då går ut över kulturarven. Många problem uppstår även i och med kultursektorns 
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syn på sig själva och sitt uppdrag i förhållande till kommersialisering. Ett samarbete fälten emellan kräver att 

båda sektorerna tar hänsyn till varandras mål och möts någonstans mitt emellan. Liksom i alla former av 

samarbeten är det god kommunikation som lägger grunden.  

 

För Arnturismens framtid och den medeltidssatsning man planerar genomföra i området, är det av betydelse 

vilken roll museet kan tänka sig ta i det kulturturistiska samarbetet. Länsmuseet måste alltså göra ett 

grundläggande ställningstagande om man fortsättningsvis aktivt önskar medverka i en utvecklad kommersiell 

verksamhet. ”I Arns Fotspår” medförde för museet ett arbetssätt som man tidigare inte var van vid och som 

man kanske inte ens hade fullföljt om inte projektledaren kommit från en annan tradition. Bo Öster menar att 

museerna idag inte tänker så marknadsmässigt, men ”om museerna ska överleva så måste de jobba och 

marknadsföra sig på ett annat sätt och göra det tillsammans med turismnäringen.”.189 En del anser däremot att 

kultursektorn mer kan se sig som en kunskapsbank eller ett ”bollplank” och ”släppa ansvaret” något. Samtidigt 

som turismnäringen inte direkt kan åläggas något annat ansvar än de riktlinjer och mål som man satt upp i de 

egna företagen.190 En liknande åsikt är även att kultursektorn, framför allt den dokumenterande och vårdande 

delen, kan dra fördelar av att populariseras något, men fortfarande akta sig för att förvandla kulturturistiska 

besöksmål till nöjesparker.191 För att få kulturturism att hålla långsiktigt är det dock viktigt att komma ihåg, 

menar Bo Öster, att turism måste ske på det kulturella besöksmålets villkor och att turismen alltid ska 

underordna sig det som ett besöksmål står för.192   

 

Organisationsformen för Rosslyn Chapel 

Organisationen kring Rosslyn Chapel är uppbyggd på följande sätt; föreningen ”Rosslyn Chapel Trust” ansvarar 

för frågor som rör bevarande och restaurerande av kyrkan, vilket innebär diskussioner med experter där man 

tillsammans tar fram bästa program för att det arbete som är relaterat till kyrkan och dess framtid. Efter detta 

diskuterar man förbättringsförslagen med myndigheten Historic Scotland, som ger sin syn på saken samt 

godkänner förslagen.193 Marken runt omkring Rosslyn Chapel är nämligen skyddat av en lag som skrevs 1979 för 

att värna om specifika byggnader och landområden av arkeologiskt och kulturellt värde. Kyrkobyggnaden går 

inte under denna förordning på grund av att den är i bruk. Däremot skyddas den som en ”listed building of 

historic importance”.194 När diskussionen med Historic Scotland är avklarad söker organisationen kring Rosslyn 

Chapel finansiell hjälp och sedan under arbetets gång finns projektledaren för Rosslyn Chapel Trust på plats och 

övervakar restaureringsprocessen. Utöver detta ansvarar även projektledaren för marknadsföring av Rosslyn 

Chapel och ser över det utbud som finns till försäljning i anslutande ”visitor centre”. Kyrkan får viss ekonomisk 

hjälp från Historic Scottland, men den mesta finansieringen kommer från entréavgifter och de produkter som 
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säljs i souvenirshopen samt dess tillhörande café.195 Ändra finansiärer har bland annat varit, ”The National 

Heritage Lottery Fund”, ”The Eastern Scotland European Partnership”, och Rosslyn Chapel Trust själva.196 

Utöver detta finns det fem ”trustees” som även de arbetar för bevarandet och kyrkans framtid.197

 

Kulturturismen i Skottland har skapat möjligheter till att generera ekonomiska resurser.198 Det finns individuella 

turismorganisationer runt om i landet, som vanligtvis arrangerar och marknadsför de historiska attraktionerna i 

just sin region. Myndigheter som Historic Scotland är väl medvetna om att det just är de kulturella besöksmålen, 

naturen och den historiska råvaran som är en av de största anledningarna till att människor besöker Skottland. 

Detta har dels bidragit till att det inte direkt finns något specifikt forum som enbart tittar på kulturturism. Men 

däremot menar man på Historic Scotland att alla turistorganisationer är medvetna om vilken betydelse kulturen 

och historia har när det gäller att attrahera besökare till specifika områden. Organisatoriskt är det till stor del 

uppdelat så att myndigheterna ansvarar för bevarande och restaurering av kulturarvet medan andra har ansvar 

för att marknadsföra det. En viktig aspekt är att det ingår i Historic Scotlands uppdrag att själva finansiera sin 

verksamhet så mycket som möjligt. Detta utgörs främst av den inkomst man får från entréavgifter vid besöksmål 

och försäljning av framtagna souvenirer.199   

 

När det gäller kulturturismen kring Rosslyn Chapel, så har byggnaden länge varit ett populärt besöksmål för 

turister som vill utforska symboler och mystik. Rosslyn Chapel Trust var därmed van vid den typ av turister som 

tillströmmar till följd av ett litterärt verk. Till skillnad från utvecklingen med Arnturismen tog man dock inte till 

sig Da Vinci Koden på något turistisk sätt. Boken säljs i museishoppen och guiderna har blivit instruerade att svara 

”artigt” på frågor om boken, samt hänvisa till dess fiktiva form och istället berätta om kyrkan utifrån dess eget 

väsen. Men mycket mer än så finner man inte om Da Vinci–effekten i Rosslyn Chapel. Alltså har kyrkan och 

dess förvaltare inte själva tillfört något i utbudet på grund av boken. Däremot finns det ett antal bussbolag och 

guider som har utarbetat Da Vinci turer.200 I fallet med Rosslyn Chapel, verkar det inte finnas något direkt 

välutvecklat kontaktnät med de turistorganisationer som besöker platsen. Däremot framstår de vara relativt 

medvetna om olika typer av Da Vinci turer som finns, utan att själva beblanda sig i detta arbetssätt. Troligtvis för 

att man anser sig relativt säkra på att intresset för Rosslyn Chapel kommer att bestå även efter att effekten av 

Dan Browns roman lagt sig.  
 

Turismutbudet kring det fiktiva kulturarvet 

Turismutbudet i Arnprojektet sträcker sig över flertalet kommuner som tillsammans bildar ett stort nätverk av 

olika besöksmål. I mitten finner man som tidigare nämnts initiativtagaren, Västergötlands museum, eller mer 

bestämt Anja Praesto, i samverkan med bland annat Västsvenska Turistrådet. Miljöerna som går att besöka har 
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registrerats under varumärket ”I Arns fotspår”, dels för att vårda och kvalitetssäkra samt för att bibehålla 

intresset hos en delvis nyvunnen publik.201 Skapandet av varumärket är i enlighet med ekonomimagister Carl 

Christian Rümmeleins teorier ett varugörande, det vill säga produktionsutveckling som bidragande faktor till ett 

utökat kulturutbud med förankring i bygden. Detta har bland annat gjorts genom skapandet av en logotyp för ”I 

Arns fotspårs” som dels blivit något återkommande, något turisterna känner igen på de olika plasterna samt 

något som står för kvalitet. Ewa Bergdahl på Riksantikvarieämbetet stödjer denna form av arbetssätt, att 

använda varumärket, för att på så sätt lättare och tydligare kunna marknadsföra produkten. Dock anser hon att 

detta kan innebära en inriktning på att hitta säljbara delar, vilket kan leda till en schablonisering. Något Bergdahl 

till viss del anser ha hänt i Arnprojektet är att den näringsmässiga delen bidragit till en mer enkel säljbar bild, 

trots strävan efter att bibehålla en fördjupning och bredd.202 Bergdahls och Rümmeleins resonemang vilar på två 

olika traditioner. Där Bergdahl kommer från kultursektorn medan Rümmelein studerat ekonomins betydelse för 

kulturturismbranschen. 

 

Varumärket kan sägas utgöra en bas, en röd tråd, för att lättare locka besökare till de olika platserna runt om i 

länet.203 Detta överrensstämmer med Mossbergs begrepp konceptualisering som innebär ett samarbete olika 

aktörer emellan i planering för ett ökat utbud. På liknande sätt har de olika kommunerna i Västergötland gått 

samman och arbetat tillsammans för en helhetsprodukt, där Arn fungerar som den gemensamma nämnaren. Det 

är ett samarbete över gränser där alla delar ryms inom varumärket. Projektet utgörs totalt av 13 platser av 

historisk betydelse och samtidigt viktiga vistelseorter för Arn Magnusson. Urvalet av platser gjordes av 

projektledningen i samverkan med Jan Guillou. Mindre orter har hakat på trenden och många visar upp just sin 

kulturella historia och sevärda medeltida kulturarv. Arnturismen har således kommit att bli en viktig del för 

regionens turism och upplevelsestrategi 

 

”Ett allmänt ökat historieintresse har satt Skara i centrum. Platserna har alltid attraherat besökare, men nu 

kommer fler än någonsin.”204 Skara var under medeltiden en central ort för både kungamakt och kyrka. Förutom 

domkyrkan som är belägen mitt i staden ligger här även länsmuseet, vilket ses som en bra startpunkt för de som 

turistar i Arns fotspår. Delvis finns här en utställning, ”Skara i medeltid”, som tar upp samhällsutvecklingen 

under 1200-talet. Det har även tagits fram en film om Arn för att möta den efterfrågan som dykt upp och under 

säsong sätts en Arnavdelning upp på museet. Turister har genom detta projekt möjlighet att besöka allt från små 

socknar med kända gravplatser, Sveriges första riksborg, landets äldsta industrimiljöer, Sveriges näst största 

skeppsättning, till platser som under medeltiden haft stort avgörande vid bildandet av riket Sverige.205 Vid dessa 

så kallade Arnorter har caféer rustats upp, parkeringar och vägskyltar förbättrats samt har bussresor, visningar 

och vandringar med anknytning till historia arrangerats.206 Utöver detta anordnas även en mängd olika 

                                                           
201 Intervju, Anja Praesto, 050224. 
202 Intervju, Ewa Bergdahl, 050304. 
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204 Skara kommun, (2002), Skara.  
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kringaktiviteter och attraktioner. Till exempel Arnspelen, som är en sommarföreställning om Arn, där publiken 

får ta del av sång, musik, iscensatta berättelser och ”ridscener”. Arnhelger, vilket innebär extra aktiviteter, 

guidningar, gästabud och underhållning på de flesta Arnorterna, är även en del av det utbud som tagits fram. 

Dessa helger genomfördes tre gånger år 2004 där varje besökare fick möjlighet att lägga upp ett eget program.207  

 

Man har inom Arnturismen till viss del arbetat med så kallade paketresor, där turisterna exempelvis får möjlighet 

att skräddarsy Arnreseförslag och anpassa innehåll efter eget intresse, med olika sorters underhållning och 

överraskningar.208 Detta är dock något som man inom ”I Arns fotspår” gärna skulle vilja arbeta mer med, då det 

från projektets sida finns en insikt i att paketerade resor med boende ökar förutsättningarna för den lokala 

näringen att tjäna pengar på verksamheten.209 Detta följer formen för Lena Mossbergs teori om 

konkurrensstrategier, som tar upp aspekten av paketeringar av nöjen, produkter och tjänster som en 

företagsstrategi för att konkurrera på arbetsmarknaden. Genom skräddarsydda lösningar går man enligt 

Mossberg bort från den klassiska tanken att besökarna är anonyma. I dagsläget har en målgruppsstudie 

genomförts inom Arnprojektet vilket i enlighet med Mossbergs resonemang kommer att underlätta 

tillfredställandet av turisternas behov. En annan möjlighet för turisterna är att boka en Arnguide, det vill säga en 

guide som skiljer på saga och sanning och hjälper till att hitta den röda tråden mellan platserna genom 

berättelsen om Arn.210 Dessa guider har olika inriktningar vilka varierar från klosterväsende till historiska slag.211 

Detta kan ses som en form där det möjliggörs för turisterna att mer skräddarsy sina egna upplevelser, vilket 

Mossberg menar är ett populärt tillvägagångssätt. De som utbildat sig till Arnguider hos länsmuseet arbetar som 

egna företagare, men får genom museets utbildning tillstånd att använda sig av den officiella loggan i sin 

marknadsföring tillsammans med de bussbolag som de organiserar resor med. Detta är för att museet på så vis 

kan behålla en viss kontroll över vad som förmedlas ut till turisterna. Dock kan länsmuseet inte hindra andra 

bussbolag och guider att använda sig av namnet Arn då det är ett egennamn. Detta har skapat logistik- och 

kvalitetssäkringsproblem.212 Då tio busslaster anländer samtidigt till ett besöksmål och endast fyra av dem varit 

föranmälda blir det komplikationer. Då personer som endast läst Arnböckerna kallar sig för guider, blir kanske 

inte förmedlandet det rätta, menar Anja Praesto. Detta anser hon är ett stort problem för ”I Arns fotspår”, då 

publiken som tidigare nämnts relaterar allt med Arn till samma avsändare och projektet själva inte har någon 

påverkan eller inflytande. Dessa konkurrenter som utvecklat affärsidéer kring Arn ser man alltså från länsmuseet 

sida som ett problem då det kan riskera att synen på deras varumärke, helhetsprodukten och kvalitén sjunker.213  

 

Möjligheterna med Arnhelger, samt att skräddarsy sina egna paketresor och dessutom ha möjligheten att påverka 

innehållet i guidade rundturer, kan alla sägas ha likheter med det Lena Mossberg kallar för eskapismupplevelser. 

Exemplen ovan ger nämligen turisten möjligheten att bli en mer aktiv deltagare och påverka utkomsten av sin 
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upplevelse, dock inte med samma typ av interaktivitet som Mossberg lägger tyngdpunkt på. Arnhelger, 

paketresor och guidningar kan utgöra former av eskapismupplevelser på en lägre nivå, eftersom turisten delvis 

själv kan komponera innehållet för att få den inriktningen man eftersträvar. Även de tre andra upplevelsefälten, 

nämligen utbildning, upplevelse och estetik, är intressanta i jämförelse till Arnturismen. Anja Praesto lägger stor 

tyngdpunkt vid aspekten av utbildning och ser snarare kulturturism som ett medel för att nå målet, vilket är att 

folk ska känna att de vill lära sig mer. I enlighet med Pine och Gilmores utbildningsupplevelse arbetar 

projektledningen aktivt för att göra besökaren mer deltagande. Ett studiecirkelmaterial har bland annat tagits 

fram för att öka kunskapen hos besökarna.214 Även från Västsvenska Turistrådet ser man Arn som ett 

arbetsverktyg för att nå ett mål, vilket för dem är att nå ut till folk och berätta den riktiga historien genom 

nyttjande av historiska miljöer och historier.215 Upplevelsen, som även är ett av upplevelsefälten, är en viktig 

aspekt för både Bo Öster och Anja Praesto och framför i bemärkelsen att den bidrar till det stora 

attraktionsvärde som utgörs av själva historien. Det är genom berättelserna man vill skapa ”suget” och för att 

uppnå det måste de levandegöras. En annan viktig aspekt är enligt Anja Praesto att få besökarna att finna något 

som de kan identifiera sig med eller till och med lära känna.216 Detta överensstämmer med det sista 

upplevelsefältet estetik, som innebär att besökaren får möjlighet att möta andra tider, platser och där även ibland 

sig själv. 

 

Arnprojektet är dock långt ifrån fullständigt utan har flera bitar som bör förbättras och ändras, från det mer 

turistiska perspektivet, menar Bo Öster. Det finns idéer om att eventuellt utveckla det fiktiva kulturarvet med att 

starta upp ett visitor center, restaurera borgar eller bygga en replika på något av klostren och som Bo Öster 

utrycker det, lyfta fram den ”riktiga, den autentiska historien”. Det krävs även mer och bättre information ute på 

besöksmålen. I dagsläget ligger ett förslag på ett skyltprogram, men detta kräver en viss underhållning så att det 

inte förstörs och faller bort. Dock kan detta innebära ett problem, nämligen var pengarna ska komma ifrån.217 

Då länsmuseet tjänar marginellt på Arnprojektet, är det enligt Anja Praesto snarare så att museet gör mer 

investeringar än vad de får in, då det endast är genom den befintliga butiken och caféet som en vinst görs.218 Så 

den så kallade ”kundeffekten” har ingen direkt avgörande påverkan i detta fall. Bo Öster medger att pengarna 

varken landar hos museet, kyrkor eller församlingar utan snarare inom logi, shopping och restauranger219. Då 

dessa inte ligger i direkt anknytning till projektet får inte någon av kulturinstitutionerna en del av pengarna som 

genererats från turisterna. Dock berättar Anja Praesto att de som offentligt finansierat museum ej är 

vinstdrivande på något sätt, utan arbetar utifrån möjligheten att kulturturismen kan öka förutsättningarna för den 

lokala näringen.220
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Turismutbudet kring det fiktiva kulturarvet i Rosslyn Chapel 

Rosslyn Chapel som en turistattraktion, är inte uppbyggd på samma vis som ”I Arns fotspår”. Först och främst 

består Rosslyn Chapel av endast en plats och inte flera olika som knutits samman med ett varumärke. För det 

andra har inte kyrkan intresserat sig lika mycket för Da Vinci Koden, vilket man däremot gjorde för Arnböckerna i 

Västergötland. Trots detta finns det intressanta paralleller att dra dem emellan. Stuart Beattie, projektledare för 

Rosslyn Chapel, anser att romanen haft en positiv påverkan på kyrkan, men att det negativa dock överskrider det 

positiva. Det negativa, menar Beattie, är att besöksprofilen troligen förändrats från att ha varit en fokuserad 

påläst besökare till en nyfiken turist, vilket bland annat har haft följder på kyrkans kundeffekt. Då denna ökade 

turism ej var planerad har kyrkan inte heller kunnat göra tillräckligt bra förberedelser, som till exempel utökad 

parkeringsyta, toaletter och butikslokal. Kanske kan detta även vara en anledning till minskad försäljning, då 

turisterna inte får utrymme att strosa och röra sig i butiken. Ännu en negativ effekt boken haft är att den nya 

ökade turismen försvårar den vanliga pålästa besökarens möjligheter att undersöka och inspektera kyrkan.221 

Intressant här är att både Rosslyn Chapel och Arnprojektet upplevt att det fiktiva kulturarvet lockat till sig en ny 

sorts publik. Dock ser de det på två helt olika sätt. ”I Arns fotspår” omfamnar utvecklingen, medan Rosslyn 

Chapel kanske snarare föredrar den tidigare besökaren.        

 

Inga nya turistattraktioner, i relation till Da Vinci Koden, har byggts upp sedan bokens utgivning 2004. Dock finns 

det tidigare planer som på grund av Da Vinci-effekten tidigarelagts. Dessa planer kommer bland annat resultera i 

en utökad byggnad i anslutning till kyrkan med bättre lokaler. Men effekten har inte bara bidragit till detta 

genom det ökade uppmärksammandet utan även genom den extra inkomst som uppstått från bland annat 

inträde. Dessutom kommer en medeltida trädgård samt en utökad parkeringsplats utformas för att kunna ta 

emot det ökade antalet besökare.222       

 

Rosslyn Chapel genomför guidade rundturer i kyrkan, men gör inga anknytningar till boken då ledningen själva 

inte anser att den har något att göra med kyrkans historia. De ser romanen helt och hållet som en påhittad 

berättelse och inkluderar den inte i sitt berättande. Om en besökare vid en guidad rundtur skulle fråga något 

relaterat till romanen svarar guiden näst intill det samma, med att de ska komma ihåg att bokens historia är 

uppdiktad och att de inte ska förvänta sig att få se allt Dan Brown påstår.223 Däremot finns det flertalet 

organisationer som ändrat sin konkurrensstrategi från att ha varit vanliga bussbolag till att paketera sina resor 

genom att benämna dem som Da Vinci kods turer eller Graal turer. Enligt Stuart Beattie har många företag vuxit 

genom att de har ändrat sitt utbud efter Da Vinci Koden.224
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Att marknadsföra det fiktiva kulturarvet 

Det var känslan av att Arnberättelsen hade potential som fick Anja Praesto att dra igång projektet ”I Arns 

fotspår”. Det hela började med en enkel Arnbroschyr för att hjälpa folk hitta platserna och åka runt, samt 

konstruerades ”Arn Magnussons officiella hemsida”. Tanken och syftet med materialet för marknadsföringen 

var från början att ge en historisk förankring kopplad till böckerna.225 Detta har på senare år inte bara uttryckts i 

en broschyr och hemsida, utan är ett genomgående tema i alla sorters uttryck, som till exempel flyers och 

pamfletter.  

 

I allt offentligt material producerat av projektet är Arn något som återkommer. Han finns med i rubriker och 

fungerar som en inledning och man berättar om hur karaktären kan förknippas med platserna. Dock varierar 

tyngdpunkten och mängden information om Arn och kulturarven från material till material. I de flesta fallen 

presenteras de kulturella platserna med Arn som den gemensamma nämnaren. Men i vissa fall, trots att Arn 

enligt Anja Praesto ska fungera som en inkörsport till det kulturellt sevärda, får inte alltid kulturarven tillräckligt 

stor plats för att de ska bli huvudattraktion. Det blir helt enkelt endast information utifrån Arn och hans relation 

till platserna. Enligt Anja Praesto är det historien som är attraktionsvärdet, och då både den verkliga och 

påhittade historien. Tanken är att skapa ett sug hos människor så att de kommer till dessa platser och ser dem i 

verkligheten226. Enligt Bo Öster skulle inte det kulturellt sevärda dra lika många människor om det stod för sig 

självt, utan det behövdes mer spänning vilket det fiktiva bidrar till.227

 

Visar då marknadsföringsmaterialet vad som är fakta och vad som är fiktion? I allt material trycks det på att Arn 

Magnusson inte har funnits och är en uppdiktad person, dock skrivs det att det är troligt att det kan ha funnits 

en person som Arn. Ibland görs detta tydligt och ibland tvetydigt. På Arnhemsidan har man exempelvis lagt in så 

kallade ”varningstexter”228. Där står det klart och tydligt ”OBS! Arn är en uppdiktad person, skickligt inplacerad 

i verklighetens historiska händelser.”229 Dock blir det lite tvetydigt när Jan Guillou får ordet och skriver; ”Arn 

Magnusson fanns alltså. Han är vår landsfader.”230 Genom detta vill inte Guillou säga att Arn existerade, utan 

snarare att en person som Arn gjorde det. Detta kan dock medföra problem för läsaren och de som kanske inte 

är insatta kan missförstå budskapet då texten kräver att man läser mellan raderna. I enlighet med Bodil 

Petterssons synsätt, kan man dock se detta som ett sätt att inte underskatta folks förmåga att förstå och därmed 

skilja på vad som är sant och falskt. I annat material finns det dock ingen liknande tvetydlighet. Det står 

nämligen klart och tydligt att ”Arn är en uppdiktad person, men händelserna och platserna från romanen bygger 

på en historisk verklighet.”231 Genomgående har projektet valt att behålla mycket av fantasin från romanerna 
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men samtidigt skilja på vad som kommer från böckerna och vad de vet är verklighet. Anja Praesto trycker på 

vikten av att behålla sfären av fakta och fantasi.232 Från länsmuseets sida har man försökt göra en skillnad mellan 

fakta och fiktion genom att kursivera de delar som behandlar Arn. Utifrån marknadsföringsmaterialet går det att 

konstatera att Arn inte på något vis påstås vara verklig. Inte heller undanhålles läsaren den aspekten. Utöver 

projektets egna publicerade material finns det även material publicerade av turismorganisationer. Där lämnar 

man frågan om Arns roll lite öppen. ”Arn Magnusson – mitt emellan sagofigur och verklighetens ädle 

riddare”.233 I detta material genomförs ingen direkt marknadsföring, utan snarare delgivning av information om 

Arnturismen. Arns fiktionalisering kommer till tals fast han beskrivs likt en person som skulle ha kunnat existera 

under 1100-talet, vilket dock inte går att understryka med dokumenterad fakta. I övrigt material läggs ingen 

tyngdpunkt på Arn, utan bara kort redogörelse av romanhjälten. I stället ligger fokus på de kulturellt sevärda och 

platserna runt omkring234.   

 

Balansen mellan det kulturellt sevärda och de turistiska attraktionerna är, precis som mellan sanning och fiktion, 

en fråga om fokus. Överlag består en stor del av innehållet i marknadsföringsmaterialet av information om 

kulturarven. De turistiska attraktionerna och aktiviteterna nämns bara vid sidan om beskrivningarna av de 13 

besöksmålen och dess historia. Den turistiska aspekten tillförs snarare genom en kort informationstext för de 

läsare som vidare önskar få mer information och besöka platserna. Detta kan därav stämma överens med det 

fokus som Västergötlands museum strävar efter i arbetet med kulturturism. Konkurrensmedlet är det genuina 

och unika och det är där de skiljer sig från de mer nöjesinriktade projekten. Om det vetenskapliga inte skulle ha 

funnits som en plattform för kulturturismen skulle inte museet, enligt Anja Praesto, varit involverade.235 

Västsvenska Turistrådet instämmer i att kulturen är viktig, dock med en viss reservation att det måste 

levandegöras för att få ut folk till dessa platser.236 Västergötlands museum har även producerat mer renodlat 

marknadsföringsmaterial där aktuella händelser och attraktioner listas och beskrivs utförligare än de kulturella 

besöksmålen som snarare radas upp efter varandra.237   

 

Som tidigare nämnts startade projektet lite ”från fel håll”, först kom turisterna till länet och sen gjordes planer 

för marknadsföring. Projektet valde att gå på ”fingertoppskänsla” och som Anja Praesto uttrycker det 

tillhandahålla sig själva för turisterna. Det gjordes därav inga ”intelligenta” affärsplaner eller strategier utan de 

hoppade på strömmen som uppstått och tittade i efterhand på vad det var som skedde.238 En annan anledning 

till varför ingen strategi eller affärsplan skapats kan ha att göra med de olika aktörernas brist på enighet i denna 

fråga. Detta förklaras bland annat genom att aktörerna haft olika syften med sitt engagemang i projektet. På ena 

sidan finner man de med kommersiella mål och på den andra de med lite mer idealistisk syn. I framtiden önskas 
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en förstärkning, inom museet, med personer vars uppgift skall bli att arbeta med affärsutveckling.239 Något som 

dock alltid varit ett krav för Västergötlands museum i projektet är att det i grund och botten ska finnas en 

vetenskaplig förankring. I dagsläget är projektledningen medveten om vikten av att ta vara på det som redan 

finns i bygden, vilket man i framtiden planerar arbeta mer med. Platserna har i årtusenden varit publikdragande 

men Arnfenomenet bidrog till att även lokalbefolkningen började turista mer i närkommunerna, menar Anja 

Praesto.240 En risk som alla involverade är väl medvetna om är dock, som tidigare nämnts, att det blir för mycket 

fokus på Arn och att all turism i Västergötland blir så kallad Arnturism. Detta är inte något som man eftersträvat 

från projektets sida, utan man har arbetat utifrån insikten att om turismen ska överleva så måste den verkliga 

historien komma fram mer, dock utan att förringa den turism som redan finns.241  

 

Både turismnäringen och kultursektorn är överens om att det är av vikt att försöka ”vårda” och hålla liv i Arn 

som en turismattraktion. Visionen är att ett fortsatt samarbete på sikt ska resultera i att man nyttjar Arns 

popularitet för att så småningom övergå till att vidmakthålla intresset för regionens historiskt belagda platser och 

dess kulturhistoriska värden.242 Man är eniga om tron på att bygden har en stark ”råvara” vad gäller historiska 

händelser som man kan bygga vidare på genom en kulturturistisk satsning efter Arn. Däremot såg man, efter en 

Arnutredning243 år 2003, att det fanns brister i den rent affärsmässiga delen då man kombinerar den historiska 

råvaran med lättillgänglig information, guidning och den så kallade kringservicen.244 Turismnäringen anser också 

att man måste bli bättre på att skylta upp ute på besöksmålen och informera om platsernas egna berättelser på 

ett enhetligt men även lättförståeligt sätt.245  

 

Att marknadsföra det fiktiva kulturarvet i Rosslyn Chapel 

Rosslyn Chapel Trust har inte marknadsfört kyrkan på något sätt i anknytning till romanen Da Vinci Koden. Inte 

heller har det genomförts någon annan form av marknadsföring av kyrkan under de två senaste åren. Vad detta 

beror på är helt enkelt att kyrkoledningen anser sig för tillfället tillräckligt många besökare utan att behöva lägga 

pengar på marknadsföring och reklam. För tillfället, i och med uppståndelsen efter Da Vinci Koden, får även 

Rosslyn Chapel mängder av gratisreklam genom bland annat TV, vilket är ytterligare en anledning till varför 

reklampengar inte spenderats. Det finns heller inga marknadsföringsplaner inom snar framtid. Stuart Beattie 

menar att man inte kommer göra några ansträngningar inom marknadsföringen förrän besöksantalet sjunkigt till 

en nivå som känns ekonomiskt ogynnsam. Däremot finns det organisationer utanför kyrkan som genomfört 

marknadsföring av sin produkt eller tjänst genom Rosslyn Chapel och romanens attraktionskraft. Framför allt 

kan man märka detta hos de tidigare nämnda bussbolagen. De olika bolagen har valt lite olika grepp på sin 

framställning. Det finns de som använder sig av titeln Da Vinci Koden som ett dragplåster men fokuserar sitt 

                                                           
239 Broberg, Öster & Praesto, (2003), s. 5. 
240 Intervju, Anja Praesto, 050224. 
241 Intervju, Bo Öster, 050223. 
242 Intervju, Anja Praesto, 050224 & Västsvenska turistrådet, (2004), s. 11. 
243 Broberg, Öster & Praesto, (2003). 
244 Ibid. s. 11. 
245 Intervju, Bo Öster, 050223. 
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marknadsföringsmaterial till det autentiska och kulturellt sevärda246. Det finns också de som tar fram det 

kulturellt sevärda, men alltid återanknyter det till boken247. Slutligen förekommer det turistresor som bara baseras 

på boken och inte talar om de kulturella sevärdheterna i sig utan att referera till vilken roll dessa haft i boken248.  

 

Utöver detta finns det även en del turistorganisationer som marknadsfört Rosslyn Chapel med associationer till 

Da Vinci Koden. På ”Visit Scotland”, som är den officiella hemsidan för ”Scotland national tourism board”, kan 

man finna beskrivningar av kyrkan och boken. Fokus ligger dock på det kulturellt sevärda och varför det kan 

tänkas skapa sådan uppståndelse. Här lämnas det öppet om vad som är sant och vad som är uppdiktat.249 Även 

fast Rosslyn Chapels organisation inte haft någon marknadsföring har de ändå en ståndpunkt som de aktivt 

förmedlar muntligt. Denna sägs vara att de behandlar alla förfrågningar seriöst och respektfullt, men att de ofta 

får poängtera att det inte finns några fysiska bevis på det Dan Brown påstår är sanning.250   

 

Det fiktiva kulturarvets betydelse/roll  

Umberto Eco skriver i sin bok Ps till rosens namn, att för att kunna berätta en historia måste man först och främst 

bygga upp en värld åt sig, så fulländad och fullmöblerad som möjligt in i minsta detalj.251 Kanske kan man 

utifrån författandet av en historisk roman finna likheter med skapandet av det som här kallas fiktiva kulturarv. 

Historien produceras med syftet att presenteras, läsas eller ses av en publik, genom detta ska de ges möjlighet att 

uppleva och i olik utsträckning även lära sig om det förflutna. Ett grundläggande sätt att beskriva det fiktiva 

kulturarvet är att se det likt något som uppstår då man kombinerar historiska händelser eller artefakter med en 

påhittad berättelse. Detta kan göras för att komma åt kulturarvets själva essens och göra det tillgängligt för en så 

bred målgrupp som möjligt. Ofta skapas denna typ av fiktivt kulturarv i kombination med en turistisk 

verksamhet inom just kulturturism. Det fiktiva kan i detta sammanhang ses som ett sätt att göra något mer 

lättillgängligt för en större publik eller som Umberto Eco utrycker det; genom underhållning kan man även på 

något sätt inhämta kunskap.252

 

Det fiktiva kulturarvet är egentligen inget nytt fenomen. Påhittade figurer och historiska berättelser har använts 

många gånger sedan kulturturismens framväxt. Det verkar som att historieintresset är något som går i vågor och 

återkommer under tidens gång, däremot utvecklas det mer och mer i och med att samarbetet inom 

kulturturismen växer. Även kulturarvets förmedlare har övergått från att endast bevara till att också bruka. I 

anslutning till att acceptansen för kulturturistiska attraktioner stärks, så omvärderar många även synen på det 

fiktiva kulturarvets roll inom turismen. 

                                                           
246 http://www.thelodgehotel.co.uk/AtoZ/rosslyn-chapel.htm. 
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250 Intervju, Stuart Beattie, 050311. 
251 Umberto Eco, (1985), PS till rosens namn. Stockholm, s. 29. 
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Det fiktiva kulturarvets betydelse inom Arnprojektet 

Tanken bakom Arnprojektet var att ”stimulera till besök i bygden” och hjälpa de tillströmmande besökarna att 

hitta till platserna och ge dem upplevelser som utgjordes av både den påhittade berättelsen och de verkliga 

platsernas historia. På detta sätt ser länsmuseet kulturturismen som ett medel för att väcka besökares intresse till 

vidare studier om medeltiden i Västergötland.253 Syftet med Arnturismen har inte varit att bara anpassa det till 

den kunskap som finns, utan man har försökt använda sig av en annorlunda typ av paketering där man kan 

”med fantasins hjälp väcka ett historieintresse och lotsa folk till mera ’riktigt’ vetande.”254

 

Med Arnprojektet som exempel går det att se att utnyttjandet av uppdiktade väsen och berättelser förmår göra 

kulturarvet mer lättliggängligt samt locka en ny typ av publik. Samtidigt väcker det fiktiva kulturarvet frågor om 

hur populär eller impopulär en kulturinstitution kan vara. Under ett seminarium anordnat av länsmuseet i Skara, 

diskuterades dessa frågor samt vilken roll historia och kulturarv spelar i upplevelseindustrin.255 Seminariet var ett 

resultat av just den diskussion som Arnprojektet väckt och som handlar om hur populärt och kommersiellt ett 

museum bör vara. Under seminariet togs bland annat upp att en museiinstitution kan vara hur kommersiell som 

helst bara man inte blir populistisk, medan en annan uppfattning var att historien kan vulgariseras om man är 

alltför populär. Utifrån en turistisk synvinkel påpekades det att institutioner däremot kan vara hur kommersiella 

som helst bara de håller kulturen och historien trovärdig.256 ”I Arns fotspår” har inte skapat lika stor debatt om 

just de fiktiva inslagens betydelse i kulturturismen. Det fiktiva i Arnturismen diskuteras framför allt i förhållande 

till romanens trovärdighet och att det är i sin ordning att Arn är påhittad bara detta tydliggörs för besökarna. 

 

Vilken image eftersträvas 

Vid kulturturistiska satsningar är det ofta så att ”image” utvecklas till ett tema. Målet med att utveckla en image 

är att delvis förändra men även stärka en kunds uppfattning om en produkt.257 I fallet med Arn är image den 

föreställning eller bild som besökarna har av produkten, det vill säga Arnturismen, vilket är det som avgör varför 

turister åker till besöksmålen. Eventuellt kan man säga att det var redan då Jan Guillous böcker om Arn skapade 

förväntningar och intresse hos människor som imagen för Arnprojektet började ta form. Därmed blev det 

viktigt för länsmuseet och projektparterna att vidhålla fantasin och den känsla som Guillou förmedlade genom 

romanerna. Här eftersträvades det att behålla den fiktiva aspektens ”förtrollande” egenskap genom att 

kombinera den med berättelser om de verkliga platserna, samtidigt som man ville uppnå en image av seriositet 

och kvalitet med hjälp av varumärket ”I Arns Fotspår”.258 Den image projektet blev tillskrivet anser dock vissa 

slutligen resulterade i att hela bygden blev refererad till som ett ”Theme Park Arn”, något som inte ses som 

positivt varken från Västsvenska Turistrådets eller länsmuseets sida, eftersom syftet med projektet var att locka 

                                                           
253 Praesto, (2004), s. 5. 
254 Praesto, (2003), s. 25. 
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fram intresset för Västergötlands medeltida kulturella historia och de historiska platserna. På ett sätt går det 

därmed att säga att Arnprojektet idag strävar efter att utveckla sin image, eftersom man anser att Arnturismen är 

i behov av förändring och omväxling för att hålla långsiktigt. En utveckling kommer därför att ske där man 

önskar minska fokus på Arn och i framtiden istället försöka skapa bilden av Västergötland, som den självklara 

platsen besökare ska vilja åka till för att uppleva svensk tidig medeltidshistoria. Imagen kan kanske då förändras 

från att bara vara Arnturism till Medeltidsturism.259 I framtiden kommer sektorerna kanske snarare försöka skapa 

spännande turistiska produkter som ger upplevelser vilka är mer baserade på verkliga, gärna dramatiska, 

händelser menar både Anja Praesto och Bo Öster.260

 

Vilken roll har ”känslan av det äkta” 

Arnguiderna kan sägas ha en nyckelroll i hela projektet och för dess kvalitet, eftersom det är guiderna som 

berättar om det påhittade i romanen och ställer det i relation till historisk faktaförankring i bygden.261 Från 

kultursektorns synvinkel är tillgången till ett äkta kulturarv grunden i skapandet av en kulturturistisk attraktion. 

Anja Praesto menar att det självklart går att skapa historia av ingenting och att folk köper det, men att 

länsmuseets ambition hela tiden har varit att tydliggöra den vetenskapliga grund som det kulturturistiska arbetet 

grundar sig på. Vidare menar hon att det är just detta som är deras konkurrensmedel på marknaden, att det finns 

en historisk förankring i det unika och äkta.262 Länsmuseets medverkan i projektet har även betydelse för 

”känslan av det äkta” i Arnturismen, då institutionen står för verksamhetens seriositet och produktens kvalitet, 

men även för historisk autenticitet.263 Det handlar inte så mycket om att historien om Arn ska vara 

sanningsenlig, utan snarare att den ska vara trovärdig och stämma överens med besöksmålens ”känsla av 

äkthet”. Forskaren Erika Larsson menar att för skapandet av en bra balans mellan de fiktiva och de autentiska 

inslagen i en kulturturistisk berättelse är det inte bara av vikt att göra tydligt vad som är fiktion och vad som är 

autenticitet, utan det är också väsentligt att själva fiktionen är trovärdig för att ett projekt ska fungera.264 Även 

Västsvenska Turistrådet ser det äkta kulturarvet som betydelsefullt i förmedlingen av kulturturism. Detta 

argumenterar man för genom att man tror besökarna vill uppleva ”den äkta historien” när de kommer ut till 

besöksmålen.265 Dock är det viktigt att göra tydligt vad som är fiktivt och vad som är mer ”äkta”, samtidigt som 

kulturarvsförmedlare även bör vara medvetna om att det är svårt att definiera begreppet autentiskt och vad det 

står för samt vad som kan anses vara äkta och ursprungligt. Ibland kan det vara mer givande att istället för att 

prata om autentiskt kulturarv mer referera till det som dess kulturhistoriska värde.266
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Risker och fördelar med det fiktiva kulturarvet 

Det fiktiva kulturarvet är uppskattat för dess förmåga att göra saker tydliga och begripliga men samtidigt kan det 

bli problem när man använder det. Som tidigare nämnts finns det risker med att det fiktiva tas för sanning och 

förenklar eller schabloniserar det kulturella värdet hos ett kulturarv. Det finns även en risk att 

schabloniseringarna begränsar besökarens fantasi, vilket innebär en svår balansgång i arbetet med fiktiva. Ewa 

Bergdahl på Riksantikvarieämbetet menar att man bör vara aktsam med att inte berätta för lite eller för mycket 

om kulturarvet, eftersom det är av vikt att hitta en balans där man kan låta besökare få utrymme för egna 

funderingar och reflektioner.267 En farhåga med Arnprojektet var att museets bildningsideal skulle komma i 

skymundan i takt med att institutionen använde sig av en metod snarlik popularisering. Ett argument mot detta 

är dock att man mer får se kulturturismen som ett verktyg för medborgardialog och regional utveckling, vilket 

går hand i hand med kultursektorns uppdrag att bruka, vårda och visa.268 Ett argument för det fiktiva kulturarvet 

är att man kan presentera kulturarv i nya former och för en ny publik som kanske inte vanligtvis besöker museer 

och kulturinstitutioner, vilket uppmuntrar till samarbete mellan kultursektor och turistnäring. Detta är dock i sin 

tur även något som innebär risker eftersom att det väcker frågor om museernas roll i enlighet med de 

kulturpolitiska uppdragen, samt dess trovärdighet som offentlig institution.269 En del menar dock att detta inte 

behöver vara en risk, utan snarare en möjlighet eftersom att museiinstitutionerna behöver förändras och 

omvärdera sin roll för att kunna konkurrera på upplevelsemarknaden.270

 

De problem som Arnprojektet stött på är bland annat att det uppstått en trovärdighetskris då Arn inte har 

funnits, samt att kulturarven och besöksmålen utsätts för slitage på grund av det stora besökantalet.271 En del 

skeptiker anser också att det faktiskt är en fara att blanda fantasi, fiktion och verklighet på grund av att många 

besökare inte skiljer på vad som är vad och därigenom lär sig ”fel” historia. Detta har man, som tidigare nämnts, 

till viss del försökt kontrollera genom att i marknadsföringsmaterial poängtera att Arn inte funnits samt att 

guiderna berättar mer om de historiska platserna och bara använder Arn som ”den röda tråden”. Det finns 

emellertid begränsningar i hur mycket det går att kontrollera eftersom det utanför varumärket och projektet 

skapats andra turistsatsningar på Arnresor och Arnpaket i regionen.272 För länsmuseets del finns det också 

svårigheter med att hålla balansgången mellan att arbeta med den riktiga historien på ett kvalitetsmässigt 

vetenskapligt tillfredsställande sätt, samtidigt som man vill nå ut till många och då kanske väljer att jobba mer 

med fiktiva inslag och uppdiktade berättelser.273  

 

Det fiktiva kulturarvet kan användas som ett lockbete för att få besökare till en turistisk attraktion, samt för att 

på plats ha en sammanbindande effekt eller ”en röd tråd” för att kunna berätta om den mer verkliga historien. 

Anja Praesto menar att detta är något som man i Arnprojektet låtit variera från grupp till grupp, det vill säga att 
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man till viss del anpassat balansen mellan fiktion och autenticitet beroende på vad publiken efterfrågar.274 Här 

ligger troligen en av styrkorna i det fiktiva kulturarvet, att det kan locka besökare ur en bred målgrupp men att 

besökaren själv kan välja hur mycket fiktion och historisk förankring som önskas upplevas. En fördel är troligen 

även den uppmärksamhet som media gett Arnturismen, vilket säkerligen även lockat människor till regionen. 

Denna uppmärksamhet kan även anses ha negativa effekter i och med det som tidigare nämnts att all turism i 

området härleds till Arnturism. En styrka med det fiktiva kulturarvet är dock att det är då historien placeras i en 

berättelse som det kan få ett stort genomslag i kulturturismen. Detta sker genom förmågan att engagera, skapa 

sammanhang och övertyga och därmed förmedla en känsla av det förflutna. Men den påhittade karaktären Arn 

är framför allt medlet för att få folk till regionen och för att visa upp plasterna, menar både representanter från 

turismnäringen och kultursektorn.275  

  

En begränsning med det fiktiva kulturarvet är att det ofta är en mer tidsbunden företeelse och behöver därför 

förändras, utvecklas och hela tiden övervakas för att kunna hålla relativt långsiktigt. En risk finns i att det läggs 

för stort fokus på den fiktiva aspekten på grund av att näringslivet blivit nästintill beroende av den inkomst som 

projektet genererar. För att motverka en sådan risk kan man, som i fallet för Västergötland, försöka förskjuta 

fokus från det fiktiva till den verkliga historien. Anja Praesto menar att det i dagsläget handlar om att ta till vara 

på och utveckla det som finns inom Arnturismen, samt att försöka ta fram någon form av organisation som kan 

jobba vidare med projektet utifrån hela regionen.276  

 

En risk med det fiktiva kulturarvet är, som i fallet med Arn, att all turism i ett område härleds till den image man 

fått från det fiktiva kulturarvet. Detta kan självklart vara en fördel om det är vad man eftersträvar, men för ”I 

Arns fotspår” har det blivit en begränsning eftersom området anses ha så mycket mer att berätta, samt att de 

historiska platserna i sig är intressanta utan en uppdiktad riddare menar både Anja Praesto och Bo Öster. 

Besöksmålsutvecklingen i regionen visar dock, påpekar Bo Öster, att museet inte fått fler besökare än innan 

Arnprojektet samtidigt som besökarantalet däremot ökat ute på de medeltida kyrkorna. 

 

I utredningen Kulturturism i Västergötland efter Arn påpekas att intresset för Arn kan ha resulterat i att fler 

människor fått ett växande intresse för historia och de medeltida miljöerna. Här går det alltså att finna en av 

möjligheterna med det fiktiva kulturarvet, det vill säga att det lockar till fortsatt historiskt intresse, vilket är en 

fördel i enlighet med kultursektorns uppdrag om folkbildning. Samtidigt kan det gynna turismnäringen då 

upplägget med Arnresor och liknande fungerar som dragplåster för att få besökare att resa runt i området och 

besöka flera av platserna.  Ett bredare besöksområde gynnar näringsverksamheten i fler än en kommun vilket 

kan ge ekonomisk vinst tillbaka till turismnäringen.277
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Det fiktiva kulturarvets betydelse för Rosslyn Chapel 

Den typ av populärvetenskaplig turism som följer en roman som Da Vinci Koden av Dan Brown, har länge varit 

ett problem för Rosslyn Chapel inte minst därför att personer helt enkelt kommer dit och vill börja gräva i och 

kring kyrkan i sin strävan efter att hitta den heliga Graal. Till följd av sådana företeelser utökades den lag som 

säger att man inte får göra någon som helst typ av arkeologisk utgrävning i området till att också inkludera 

marken under kyrkan. För denna typ av utgrävningar krävs det numera ett godkännande av Historic Scotland.278 

När det gäller Da Vinci–effekten förhåller sig de flesta av kyrkans förvaltare relativt reserverade till dess 

påverkan på Rosslyn Chapel, då man menar att det egentligen inte är en del av deras historia eller något man 

önskar berätta om kyrkan.279

 

Situationen för kulturturism och det fiktiva kulturarvet vid Rosslyn Chapel ser något annorlunda ut än för 

Arnturismen. Man är mer tydlig med att poängtera och diskutera de nackdelar som man faktiskt anser att Da 

Vinci–effekten för med sig. Troligtvis är detta en ståndpunkt som har att göra med att kyrkan inte själv är 

engagerad i den turism som följt boksuccén. Här ser man till stor del negativt på den fiktion som presenteras i 

boken, mycket på grund av att det skapar konsekvenser för den seriösa image kyrkan själv försöker hålla fast vid 

trots sitt mytiska rykte. Stuart Beattie menar att Dan Browns berättelse inte är en del av deras och att människor 

kommer till Rosslyn Chapel av flera olika anledningar, även utan bokens hjälp. De möjligheter som boksuccén 

och det fiktiva kulturarvet dock för med sig är av ekonomisk art, då fler besökare genererar mer inkomst vilket 

gjort att man kunnat starta vissa restaurerings- och utbyggnadsprogram tidigare än planerat. De risker som Da 

Vinci-effekten fört med sig handlar till stor del om eventuella förslitningar på kyrkan samt trängsel för besökare 

och brist på toaletter, parkering och liknande. Detta kräver mer planering, tid, personella och ekonomiska 

resurser, menar både Stuart Beattie och Nick Bridgland.280

 

Det fiktiva kulturarvet har den fördelen att det lockar besökare vilket kan vara till hjälp för den lokala 

näringsverksamheten. Risken är att människor inte förstår skillnaden mellan det som är autentiskt och det som 

är uppdiktat, vilket gör att turistguiderna har ett stort ansvar att förmedla denna distinktion. Detta är något som 

historieprofessorn Gary Dickson ser som ett problem eftersom vissa turismorganisationer kanske spinner vidare 

på de uppdiktade berättelserna i syfte att attrahera och tjäna mer pengar snarare än att poängtera den 

faktagrundande kunskapen. Vidare anser han att kulturturism ska ses mer som ett nöje än en folkbildande 

företeelse och att turister därför alltid själva bör ta guiders berättelser med en nypa salt.281  

 

När det gäller Da Vinci koden har den skapat debatt om de påhittade inslagen i boken, där ibland arkitektoniska 

påståenden om Rosslyn Chapel. Även diskussionerna kring Arn har till viss del handlat om Jan Guillous försök 

att arbeta populärvetenskapligt samt huruvida texten är historiskt sanningsenlig eller inte. Arnturismen har 
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framför allt väckt diskussioner kring museets roll i upplevelseindustrin och kommersiella projekt, något som inte 

direkt går att finna i anslutning till Da Vinci–effekten. Själva boken har givit upphov till flertalet artiklar världen 

över som diskuterat och ifrågasatt de fakta Dan Brown presenterar som sanningar. Bland annat redogör han för 

ett antal arkitekturiska symboler som faktiskt inte går att finna i kyrkan. En del anser att sådana ”osanningar” 

bidragit till att människor åker till Rosslyn av fel anledning, det vill säga bara för att söka efter påhittade 

symboler. Därmed tar besökarna inte del av kyrkans kulturella värde utan ser det bara som en plats man bör ha 

besökt.282 Andra menar att kyrkan förvandlats till ”ett Mecka för allehanda medeltidsfantasier”283 och ser risker i 

att det i dagsläget endast refereras till som ett Da Vinci turistmål. 

 

Det finns ett problem med den effekt som följt boken eftersom det i verkets inledning står att bokens fakta, 

arkitekturiska beskrivningar och liknande är sanna. De uppdiktade inslagen som nämns i boken får byggnadernas 

förvaltare och institutionerna själva förtydliga och peka ut som just fiktion.284 Boken och den turism som följt 

därefter har gett upphov till diskussioner både i Sverige och i Skottland som rör hur långt man kan gå med 

populärhistoria samt vilka friheter som det går att ta inom fiktionens ramar.  

 

Möjligheter och begränsningar med det fiktiva kulturarvet  

– en sammanfattning 

Att arbeta gränsöverskridande innebär i stort sett alltid nya möjligheter men även begränsningar och risker. När 

det gäller kulturarvsturism kan det finnas ett antal problem som måste behandlas, om man ser utifrån 

kultursektorns synsätt. Delvis har det att göra med finansiering då de offentliga bidragen minskar och man måste 

finna nya sätt att finansiera bevarande och förmedlande av kulturarven. Det finns även en risk att turismnäringen 

betraktar kulturarvet som något instrumentellt, det vill säga något som bara är ett redskap för något annat. Inom 

kulturturismen skulle detta kunna innebära att kulturarvet endast används för att locka besökare och tjäna 

pengar utan att ta till vara på dess kulturella egenvärde. Dessutom kan det finnas begränsningar rent fysiskt då 

man önskar förmedla kulturarv och historia till för många samtidigt, något som kan leda till att en plats förlorar 

sitt uttryck. Här handlar det även om att ifall kulturarvet utsätts för stora fysiska påfrestningar kan det slitas ner. 

I och med att all näring drivs av vinstmaximering vilken oftast är kortsiktig, är detta framför allt något som kan 

uppstå om turismnäringen inte samtidigt värnar om de historiska lämningarna. Ytterligare en risk, enligt 

kultursektorn, är att kulturturismen ibland förenklar historien och tar till schabloniseringar, vilket ses som en 

hotbild för de kulturella värdena. Kultursektorn å andra sidan har fått kritik utifrån sitt synsätt på turism som 

grundar sig i en ”gammal” tradition där man ofta ser på kommersialism som något negativt.285 Men liksom det 

finns risker inom kulturturistiskt arbete kan man även säga att en del ser mer möjligheter med samarbetet. Man 

kan uppfatta det som att museers historieförmedling ofta är väldigt tyngd av moraliska frågor, medan det i en 

kulturturistisk attraktion finns en annan agenda från turismbranschen, som tillför historien mer 

                                                           
282 http://www.sundayherald.com/45946. 
283 Patrik Svensson, (2004), ”Deckarfantaster vallfärdar till kyrkan”. Sydsvenskan, 040808. 
284 Ibid. 
285 Intervju, Ewa Bergdahl, 050304. 
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underhållningsvärde.286 Att höja attraktionsvärdet och helt enkelt göra kulturarv och historia ”roligare” för 

besökaren kan till slut resultera i att museer når en helt ny publik. När det gäller Arnfenomenet, ses det av många 

som ett framgångsprojekt när det gäller att nå en ny publik, men det har även fått positiva kommentarer vad 

gäller kulturturistisk satsning och samarbete de olika fälten emellan. Dock har man även inom projektet stött på 

en del komplikationer, men anser nu att man börjar bli mer medveten om dessa och gör därför regelbundet 

utvärderingar för att kunna förbättra produkten287. Vad gäller Da Vinci-effekten har inget sådant sammarbete, 

mellan sektor och näring, utvecklats. I detta fall handlar det snarare om Rosslyn Chapel Trusts handskande med 

utomstående turistorganisationer.  

 

Både inom Arnfenomenet och Da Vinci-effekten kan man i dagsläget se olika möjligheter och begränsningar 

som det fiktiva kulturarvet fört med sig. Nedan sammanfattas dessa på ett övergripande sätt där resultaten från 

fallstudierna ligger som grund för att på så sätt mer allmänt kunna konstatera det fiktiva kulturarvets olika sidor.  
 

Möjligheter med det fiktiva kulturarvet är att det; 

- Fungerar som ett hjälpmedel till att förbättra en orts eller regions image. 

- Verkar som ett hjälpmedel för kultursektorn att skapa inkomst till att bevara de kulturella sevärdheterna. 

- På ett attraktivt och lättillgängligt sätt kan iscensätta och åskådliggöra en bygds kulturella attraktioner till en 

bredare målgrupp. 

- Kan verka som ett medel för att nå ett kulturturistiskt projekts övergripande mål.  

- Kan fungera som ett hjälpmedel för att kulturförvaltare mer ska kunna konkurrera med större kommersiella 

nöjesattraktioner. 

- Verkar som ”en röd tråd” i berättelser om det förflutna, då det väver in historisk fakta i berättelser som 

engagerar och berör människor. 

- Utgör ett hjälpmedel för att berätta om kulturarvens själva essens. 

- Lyfter fram och problematiserar ett svårtillgängligt ämne. 

- Är en typ av ”edutainment”, det vill säga utbildning genom underhållning. 

- Kan engagera turismnäringen i kulturförmedlande, genom att använda annorlunda paketering och 

förmedlingssätt. 

- Kan få kultursektorn att se kulturarvet som en del i det produktiva samhället. 

- Kulturturistiska projektet kan marknadsföras på ett attraktivt sätt genom fiktionens mystiska inslag. 

 

Begränsningar med det fiktiva kulturarvet är att det; 

- Finns risker för att kulturarvet schabloniseras och görs allt för ensidigt om det uppdiktade får för stor roll. 

- Kan använda underhållning som lockbete för att dra blickar åt fel håll och inte ett verktyg för att skapa bättre 

kunskap, förståelse och medvetenhet om kulturarven. 

                                                           
286 Intervju, Erika Larsson, v.7-8 2005. 
287 Intervju, Anja Praesto, 050224 & Intervju, Bo Öster, 050223. 
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- Kan skapa ett större intresse och efterfrågan från turister, som i sin tur kan skapa trängsel och konkurrens i 

utbud och därmed ännu större krav på upplevelser. 

- Är relativt tidsbegränsat och ständigt kräver förändring, omväxling och utveckling för att kunna konkurera 

med nya attraktioner. 

- Kan få för stor plats och mycket uppmärksamhet så att all turism i ett område knyts an till detta, om det inte 

kontrolleras och begränsas. 

- Fiktiva kan ta över faktaaspekten, om inte både kultursektorn och turismnäringen arbetar tillsammans kring 

det fiktiva kulturarvet. 

- Kan skapa fel förväntningar som inte kan erbjudas på plats, om man i marknadsföringsmaterialet inte 

tydliggör vad som är fiktion och vad som är fakta.  

- Är svårt att kontrollera utbudets kvalitetssäkring, då verksamheter utanför varumärket ser dess popularitet 

som en möjlighet att tjäna pengar. 

- Eventuellt kräver medierade historierepresentationer, i form av redan populärhistoriska verk för att skapa en 

hållbar efterfrågan hos potentiella besökare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 57



DISKUSSION 

Samarbetsformer för kulturturism har länge påverkats av kultursektorns syn på sig själva och sitt uppdrag, 

samtidigt som turismen tidigare mer setts som ett hot än något som kan vara till kulturarvens fördel. 

Turismnäringen har fått kritiska synpunkter på sitt alltför vinstdrivande företagande och att man därmed inte sett 

till värdet i att värna om kulturarven. En stor del av problematiken har varit de olika sektorenas kritik mot och 

oförståelse för varandra. Idag har acceptansen blivit högre, dock diskuteras fortfarande kulturinstitutionernas 

eventuella roll i kulturturistiska satsningar. En annan stor fråga har blivit hur och vem som ska finansiera 

projekten samt vem som vinner på denna typ av projekt. Troligtvis är det så att båda fälten har något att tjäna på 

kulturturismen, om än på olika sätt. För kultursektorns del handlar det om att få hjälp med marknadsföring, 

samt att samarbeten på sikt kan medföra att det tillförs mer ekonomiska möjligheter för bevarandet av 

kulturarven. Det är även av vikt för turismnäringen att kulturarven vårdas och bevaras. Om de kulturella 

sevärdheterna vårdas medför det i sin tur att de håller över ett längre tidsperspektiv, vilket kan generera mer 

möjligheter till ekonomisk vinst för näringen. På detta sätt är alltså båda fälten beroende av varandra. Här gäller 

det att hitta en individuell form för varje kulturturistiskt projekt, så att båda fälten gynnas av ett samarbete, där 

man utgår ifrån kulturarvet och dess förutsättningar. Även kommunerna bör ta finansiellt ansvar i dessa projekt, 

eftersom de gynnas av kulturturismen genom till exempel en positiv regionimage, utvecklad näringsverksamhet 

och inte minst genom skatteintäkter från turismen. 

  

Kultursektorn, då främst museerna, bör ha en väsentlig roll inom de kulturturistiska projekten. Här kan de ha en 

funktion som kontrollanter av utbudet och brukandet av kulturarven, bland annat genom att kvalitetssäkra den 

turistiska produkten. I de kulturpolitiska målen står det att kultursektorn ska arbeta för att motverka 

kommersialismens negativa verkningar och för att över huvud taget kunna göra detta krävs det att man är insatt 

och engagerad i kulturturistiska satsningar och arbetar för dess utveckling. Hur ska man kunna motverka det om 

man tar avstånd ifrån det helt och hållet? Kulturinstitutioner bör kanske heller inte alltid se det som ett problem 

att man i projekten kan behöva tänka mer marknadsmässigt, då detta kan bidra till att budskapet sprids till större 

mängd potentiella besökare. Däremot måste man fortfarande se till sin institutions uppdrag och få 

marknadsföringsmaterialet att stämma med detta. Ett exempel på effektivare PR kan vara att, liksom i 

Arnprojektet, ha en marknadsföringsansvarig som jobbar och tillhör kulturinstitutionen men inte kommer från 

denna tradition själv. En sådan person kan då förhoppningsvis både kulturbranschen och trender i 

marknadsföring och har därmed möjlighet att ”lättare” samarbeta med turismnäringen då de mer ”talar samma 

språk”. Det viktiga är dock även här att ha den egna institutionens ansvar och uppdrag som grund.   

 

De uppdiktade elementen i historieberättande är på vissa håll mer utövade och accepterade idag. En del, främst 

inom kultursektorn, menar dock att en alltför kommersialiserad plats kan tappa sin ”själ” och där igenom även 

gå över gränsen så att man tappar bort det huvudsakliga syftet och förlorar fokus på vad som är viktigt. Frågan 

ställs om den folkbildande aspekten försvunnit och helt tagits över av underhållning. Den fiktiva kontexten görs 

nämligen inte alltid tydlig utan kan missuppfattas av besökare menar man. Syftet kan då missförstås och 
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publiken tar in den fiktiva kontexten som sanning och fakta. Liknande farhågor har riktats mot rekonstruktioner, 

där många arkeologer menar att fullskaliga rekonstruktioner kan ge besökaren felaktiga och även outplånliga 

bilder av det förflutna. Detta på grund av att rekonstruktionerna inte alltid kan representera konkret styrkt 

kunskap och fakta.288 Gränsen mellan fakta och fantasi måste därför, menar Gustaf Trotzig, markeras tydligt då 

någon gör anspråk på att representera en vetenskapligt grundad professionalism. Trotzig menar att ingen 

besökare någonsin ska behöva tvivla över vad som är äkta och vad som inte är det. När man arbetar med både 

sant och falsk finns det många fallgropar. Då man inte håller på äkthet och sanning fullt ut kan det ses som en 

missaktning mot den publik vars engagemang man eftersträvar att få. Han anser även att man överskattar 

publikens möjligheter att själva avgöra vad som är sant och falskt.289 Etnologen Bodil Petersson anser däremot 

att historiker och arkeologer inte har tillräcklig tilltro till publiken och att man till viss del bör förlita sig på 

människors förmåga att inte godtroget acceptera allt som presenteras.290 Men man bör kanske därför vid all 

kulturarvsturism vara vaksam över att det är kulturarvet i sig som är det väsentliga, den fiktiva kontexten är 

endast ett medel för att nå ett delmål. 

 

Inom fiktivt kulturarv syftar det fiktiva till en påhittad attiralj, berättelse eller karaktär, där intentionen är att 

skapa bättre attraktionskraft för en kulturturistisk sevärdhet. Den fiktiva kontexten är tänkt att locka dit folk så 

att man senare på plats kan ge dem den verkliga historien, det vill säga fiktiv kontext som ett verktyg för att 

generera publik. Denna form kan även locka en ny sorts publik som i annat fall möjligtvis inte skulle ha besökt 

platsen. Den fiktiva kontexten kan göra platsen mer spännande och underhållande. Detta sker bland annat 

genom att fenomenet har förmågan att ”ladda om” en plats betydelse genom nya berättelser och på så sätt bidra 

till skapandet av en ny innebörd för ett besöksmål.  

 

När det gäller marknadsföring av ett fiktivt kulturarv krävs det att man ser över materialet grundligt, så att man 

inte lurar de blivande besökarna till fel förväntningar på attraktionen. Här behövs ständigt en skicklig 

balansgång, där man genomgående behåller mystiken kring det fiktiva men att det ej tar överhand. Den 

uppdiktade kontexten för ett fiktivt kulturarv har alltså framför allt sitt användningsområde i marknadsföring av 

kulturturistiska sevärdheter, då det möjliggör lättillgängligare förmedling av kulturarvet. Detta medför i sin tur en 

positiv aspekt där den kulturella sevärdheten blir mer attraktiv och får möjligheten att själv lyftas fram i sin 

betydelse. Det fiktiva blir alltså ett medel för att nå det större målet, det vill säga edutainment, inlärning genom 

upplevelse och underhållning. Men det är av stor vikt att man låter den uppdiktade berättelsen bli ett medel till 

kunskap och inte som ett verktyg för att nå ekonomisk framgång. Som fallstudierna i denna uppsats visar, blir 

syftet oftast inte endast ekonomisk framgång om en kulturinstitution är involverad i kulturturism. Däremot i de 

fall där endast turismorganisationer använder den fiktiva kontexten är det enda målet oftast just ekonomisk 

vinst, vilket kan resultera i att respekten för kulturarvet går förlorat. Kultursektorn får här en roll att ”låsa” 

användandet av det fiktiva kulturarvet, om det är önskvärt, och inte ”låna ut” varumärket till verksamheter som 

                                                           
288 Petersson, s. 254.  
289 Trotzig, (1994), s. 6f. 
290 Petersson, s. 254. 
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endast har syftet att tjäna snabba pengar. Detta medför alltså att kulturförmedlande institutioner och även 

besöksmålen i sig har en betydelsefull uppgift i att sätta gränser för kulturarvsbruket. Men viktigt att minnas i ett 

samarbete är att turismnäringen trots allt är en näring, vilken har som främsta syfte att tjäna pengar.  

 

Det är intressant att i sammanhanget ställa frågan om vem det då är som skapar det fiktiva kulturavet, alltså hur 

det uppstår. I fallstudien om Arnfenomenet kan man se att det först kom en efterfrågan och ett intresse från 

besökarnas håll och att detta sedan ”snappades upp” utav museet och turistrådet. Tillsammans tog man tillvara 

på intresset och såg den möjlighet som följde med den fiktiva kontexten. På ett sätt kan man därmed säga att 

fiktiva kulturarv produceras av den påhittade kontextens popularitet i samhället och att denna bidragit till 

möjligheten att få fram de autentiska kulturarvens historia till en bredare målgrupp. Så utan en efterfrågan skulle 

troligtvis inte det fiktiva kulturarvet haft lika stor genomslagskraft i fallet med Arnturismen. När det gäller Da 

Vinci-effekten kom efterfrågan på samma sätt som med Arn. Dock har den påhittade kontexten inte använts av 

en kulturinstitution i anslutning till Rosslyn Chapel, utan endast nyttjats av turismorganisationer. Det fiktiva 

kulturavet uppstår alltså utifrån en popularitetsfaktor, där sedan uppdiktade och autentiska delar görs till en 

helhet genom institutioners och organisationers initiativ.   

 

Om det fiktiva kulturarvet uppstår genom en publik efterfrågan är det då så att det även kräver en redan 

etablerad populär berättelse? Är det fiktiva kulturarvet därmed alltid beroende av redan medierade 

historierepresentationer? I de fallstudier som studerats för uppsatsen baseras attraktionskraften delvis på ett 

medierat verk, det vill säga efterfrågan skapades utifrån en boksuccé. Man kan dock inte direkt likställa dem, då 

fiktiva kulturarv mer handlar om en immateriell föreställning som oftast skapas utifrån ett medierat verk. Den 

medierade historierepresentationen är snarare en produktion, till exempel en roman eller film, som det fiktiva 

kulturarvet sedan bygger vidare på i form av en kulturturistisk satsning. Det fiktiva kulturarvet, kan då sägas vara 

mer likt ”en föreställning om” det medierade historiebruket. I skapandet av helheten gäller det att försöka nyttja 

resurserna av redan existerande medierade verk. Den uppdiktade kontexten i ett fiktivt kulturarv är svårare att 

skapa från tomma intet och bör snarare komma från berättelser som berör och engagerar, vilket som i 

fallstudiernas fall kan vara berättelser om människor eller redan starka etablerade myter.  

 

Det fiktiva kulturarvet handlar ofta om att man använder en redan påhittad berättelse om människoöden som 

besökaren kan känna igen sig i och engageras av och på så sätt lättare få en uppfattning om en historisk tid. Ett 

exempel på detta är fallet med filmen ”Schindler’s List”291, där det har uppstått besöksmål utifrån 

inspelningsplatserna. Platserna är konstruerade för filmen, men berättelserna om vad som hände judarna under 

andra världskriget är historiskt korrekta. Filmen är till stor del ”based on a true story” och berättar om verkliga 

personers hemska upplevelser från denna tid. Även i Da Vinci Koden, följer man en karaktär och hans öde, där 

berättelserna tillsammans med de autentiska platsernas mystik skapar en stark attraktion. Svenska exempel på 

                                                           
291 Steven Spielberg, (1993), Schindler’s List.  
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detta är fenomenen kring Astrid Lindgrens292 barnböcker och Vilhelm Mobergs romaner293 om de småländska 

emigranterna. Astrid Lindgrens böcker har bland annat gett upphov till en upplevelseby, där man kan träffa på 

en del av böckernas karaktärer i tidsenliga uppbyggda miljöer. ”Mobergland” är en benämning som kommit att 

användas bland annat för att gestalta en historisk tid och utifrån de påhittade karaktärerna berätta om den tiden 

böckerna presenterar och hur levnadssituationen såg ut294. I den bemärkelsen består det fiktiva kulturarvet av att 

besökaren genom Mobergs berättelser kan ta del av historien och lära om det förflutna, i likhet med 

Arnturismen, utifrån uppdiktade karaktärer. Därmed finns det en intressant aspekt att diskutera i framtiden. Är 

det som i fallet med Arn att det krävs en autentisk plats eller historia kring en byggd, som man kan förlägga 

berättelsen i, för att det ska gå under benämningen fiktiva kulturarv? Eller går det som i turismen kring 

”Schindlers list” att skapa en representativ plats utifrån en historisk förlaga och sedan knyta an till personer som 

levt under den tiden? I det senare exemplet kan man finna en närmare likhet till rekonstruktioner, men det 

innefattar dock en medial form av historierepresentationer som vanligtvis inte finns vid rekonstruktioner. Det 

fiktiva kulturarvet i denna magisteruppsats är framför allt knutet till att det finns en autentisk plats med 

”verkliga” besöksmål och att man sedan använder en uppdiktad berättelse om en karaktär eller redan etablerad 

myt för att kunna berätta om dessa platser. Vad man kan konstatera i detta skede är att det avgörande och 

grundläggande för det fiktiva kultarvets väsen framför allt är att en autentisk aspekt måste finnas och att 

fiktionen i sig behöver vara trovärdig för att den ska bli hållbar inom kulturturistisk användning. 

 

Det fiktiva kulturarvet är inte en artefakt, en reproduktion av ett föremål utan det är snarare den föreställning 

eller den företeelse som uppstår när man kombinerar autentiska kulturarv med fiktiva kontexter. På ett sätt kan 

man därmed kalla ett fiktivt kulturarv för en immateriell föreställning, vilket i denna uppsats handlar om 

föreställningar om det förflutna. Det är även viktigt att poängtera att denna uppsats inte likställer fiktivt 

kulturarv med rekonstruktioner. Här studeras artefakter och platser som tillskrivs en påhittad berättelse och 

alltså inte ett motsatt skeende där en tradition eller historisk händelse blir tillförd en konstruerad artefakt eller 

plats. Det senare förefaller vara karaktäristiskt för rekonstruktioner, som byggs upp i full skala och konstrueras 

för att berätta en verklig historia. Ett fiktivt kulturarv är oftast något mer platsrelaterad än en rekonstruktion. 

Gränserna mellan dessa två kulturförmedlande sätt kan däremot vara relativt svår att urskilja liksom det blir allt 

svårare att skilja på liknande gränser mellan vad som är autentiskt och vad som faktiskt är fiktion.295

 

Det kan vara svårt att definiera vad som faktiskt utgör det fiktiva kulturarvet i ett kulturturistisk projekt, på 

grund av dess immateriella karaktär. Därmed har magisteruppsatsen inte tidigare konstaterat vad som faktiskt är 

det fiktiva kulturarvet i de båda fallstudierna. I detta skede är det dock möjligt att föra en sådan diskussion då 

resultatet från litteraturstudien och den empiriska analysen lagts fram och sammanställts.  

                                                           
292 Svensk författare till ett antal barnböcker om exempelvis ”Barnen i Bullerbyn” och ”Emil i Lönneberga”.  
293 Exempelvis Utvandrarna, (1949), Invandrarna, (1952), Nybyggarna, (1956) & Sista brevet till Sverige, (1959). 
294 Peter Aronsson, (2004), ”Den osedda filmen- kulturarv och visualiseringsprocesser”. I: Det förflutna som film och 
vice versa – om medierade historiebruk. Red., Pelle Snickars & Cecilia Trenter. Lund, s. 60ff. 
295 För vidare läsning om rekonstruktioner se Petersson, (2003).  
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- Vad gäller Arnfenomenet utgörs det fiktiva kulturarvet av berättelsen om den påhittade karaktären Arn som 

genom Jan Guillous romaner knutits an till de verkliga platserna i Västergötland och regionens 

faktaförankrade historia. Det fiktiva kulturarvet uppstod genom publikefterfrågan men det var kultursektorn 

och turismnäringen som tillsammans bildade det.  

- I fallet för Da Vinci-effekten utgörs det fiktiva kulturarvet av den uppdiktade berättelsen och myten om den 

Heliga Graal som genom romanen Da Vinci Koden knutits an till en verklig plats, det vill säga Rosslyn Chapel. 

Det fiktiva kulturarvet uppstod även här genom en publikefterfrågan men därefter har det ej utvecklats på 

samma sätt som i Arnfenomenet. Inget liknande sammarbete mellan kultursektorn och turismnäringen har 

utvecklats, utan det är endast aktörer inom det sistnämnda fältet som anammat den publika efterfrågan och 

slutligen bildat det fiktiva kulturarvet.  
 

Det fiktiva kulturarvet står i denna uppsats för ett speciellt fenomen som går att finna både inom Arn- och Da 

Vinci-turismen. Självklart utesluter inte det att det tidigare funnits andra typer av fenomen som kan gå under 

samma definition som ett fiktivt kulturarv. Till exempel är flera av våra berättelser om ”förr i tiden” en företeelse 

där man tar fiktiva moment och kombinerar dem med vad man anser vara faktagrundande historiekunskap. Det 

fiktiva kulturarvet innebär heller inte att allt som står utanför fenomenet är sanning, eller autentiskt. Att avgöra 

vad som bör definieras som fiktion och i sin tur autenticitet är en oerhört komplex fråga och beror till stor del 

på vilken forskningstradition man tillhör. Det som uppfattas som äkta, till exempel en fornlämning, behöver för 

den skull inte vara autentiskt. Detta tankesätt går tillbaka till föreställningen om att allting påverkas och tolkas 

utifrån sin samtid. 
 

Det är här av intresse att se till hur man fortsättningsvis skulle kunna studera begreppet fiktiva kulturarv och 

dess väsen. En studie som fokuserar på besökaraspekten kring det fiktiva kulturarvet skulle vara intressant om 

man undersökte huruvida besökarna verkligen får de upplevelser och kunskaper projekten önskar förmedla. Det 

vill säga är det fiktiva kulturarvet en effektiv form ur en besökaraspekt, liksom det är för samarbetet mellan 

fälten? Det kan även vara intressant att följa Da Vinci-effektens utveckling och se hur det i framtiden kommer 

att uttryckas av olika aktörer, då det inte ännu utnyttjats i samma utsträckning som inom Arnfenomenet. 

Kommer besökarantal och paketresor att förändras efter den planerade Da Vinci kod-filmens premiär? Ett 

internationellt perspektiv är även intressant för att närmare studera hur samarbetet ser ut mellan turismnäringen 

och kultursektorn? Används det fiktiva kulturavet på samma sätt internationellt? Eller har man hittat andra 

hållbara former för marknadsförig av kulturarv och hur ser det medierade historiebruket ut där? Självklart är det 

även väsentligt att se till det fiktiva kulturarvets effektivitet och hållbarhet över tid. Något som även är aktuellt 

då man inom kultursektorn i dagsläget kan finna en oro kring vilken betydelse kulturarven kommer att få i 

framtiden. 

 

Avslutningsvis kan man säga att genom ett samarbete mellan kultursektorn och turismnäringen, där man 

använder fiktiva kulturarv och binder samman det uppdiktade med de befintliga resurserna, kommer kulturarven 
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troligen alltid att bibehålla en viktig funktion. Deras funktion försvinner inte i och med kulturturismen utan blir 

snarare ännu viktigare. Utan de befintliga kulturarven och kulturella sevärdheterna som spår från det förflutna, 

kan man inte skapa samma förståelse och igenkännedom hos besökaren. Det blir för abstrakt med bara en fiktiv 

berättelse. Liksom kulturarvet kan vara en användbar resurs för turismen kan alltså även turismen vara en 

användbar resurs för kulturarvsförmedling. 
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