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KAPITEL I

Inledning

Kulturarvet - historia, kulturmiljöer och kulturlandskap - är en 
av de viktigaste tillgångarna för utveckling av ett lands turism. 
Okad konkurrens om turister och upplevelsemöjligheter gör 
detta tydligare än någonsin förr. Allt flera länder försöker meto
diskt utnyttja möjligheterna att stärka turistnäringen genom att 
skapa upplevelser, sysselsättning och intäkter med kulturarvet 
som grund.

I Sverige har det dock dröjt med större, samordnade insatser. 
Bara en mindre del av möjligheterna har utnyttjats. En orsak 
kan vara att verksamheten är sektorsöverskridande, och därför i 
behov av särskilda planeringsinsatser.

Redan 1985 hölls ett seminarium på Bäckaskogs slott, där 
turistnäringens och kulturarvssektorns företrädare möttes för 
att diskutera utvecklingen av turismen. Mycket har hänt sedan 
dess, men inte praktiskt och produktmässigt. Fortfarande har vi 
samma svårigheter att samordna turismens och kulturvårdens 
insatser.

Denna utredning tar vid där Bäckaskogsmötet slutade. Utred
ningen behandlar det för turism och kulturvård gemensamma 
fältet, nyttjandet av kulturarvet som resurs för turismen. För 
att förenkla läsningen har vi valt att kalla denna verksamhet för 
kultur arvsturism.

I samråd med företrädare för kulturarvsturism i olika delar 
av landet har vi försökt kartlägga och analysera den nuvarande 
verksamheten. Målet har varit att skapa överblick, definiera ut
vecklingsmöjligheter och åtgärdsbehov, och om möjligt ta fram 
konkreta förslag för stärkande av svensk turism inom detta 
viktiga område. Rapporten kan ses som en komplettering av det 
nyligen framlagda framtidsprogrammet för den svenska rese- 
och turistindustrin.

De flesta insatserna inom svensk kulturarvsturism har hittills 
gjorts lokalt och regionalt. Ett syfte med denna utredning har 
därför varit att se vad staten kan göra för att lösa de problem 
som hittills försvårat utvecklingen. Samtidigt hoppas vi att rap-
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porten ska bli ett användbart planeringsunderlag för alla som 
sysslar med kulturarv och turism.

Ledningsgrupp för projektet har varit Erik Wegræus, Monika 
Minnhagen-Alvsten och Sten Rentzhog. Utredningen har genom
förts av Jämtlands läns museum, med Sten Rentzhog som pro
jektansvarig och Karin Hasselgren som utredare. I en referens
grupp ingår Kjell-Ake Aronsson, Länsstyrelsen Jämtlands län, 
Renate Hedung, Jämtland Härjedalen Turism, Curt Lofterud, 
Heimbygda och Mikael Cederberg, länskulturen, Jämtlands 
läns landsting. För finansieringen av utredningen har svarat 
Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Jämtlands län.



KAPITEL 2.

Sammanfattning

I alia tider har möjligheten att uppleva ett rikt kulturarv varit en 
viktig anledning till att man har rest till främmande platser och 
länder. Dessutom är natur och kulturarv den viktigaste grunden 
för att ge ett land, ett område eller en plats en långsiktigt funge
rande profil och identitet som stärker konkurrenskraften.

Just nu är vi i ett skede då kulturarvet och det vi här kallar 
kulturarvsturism spelar en större roll än någonsin i konkurrensen 
om turism och ekonomisk utveckling mellan länder, städer och 
regioner. Man förutspår att vi är på väg in i ett upplevelsesamhälle 
(drömsamhälle, känslosamhälle), där upplevelsen, historien, kon
takten med det äkta, kommer att vara ännu viktigare än hittills.

I hela världen utvecklas turism med utgångspunkt från natur- och 
kulturtillgångar. I alltfler länder vidtar man kraftfulla åtgärder 
för att uppnå effektiv samverkan mellan kulturarv och turism.

Även här har intresset för kulturarvsturism ökat avsevärt, 
men hittills i huvudsak i län och kommuner. I regional och lokal 
samhällsplanering lyfter man fram kulturarvet som en viktig 
utvecklingsfaktor och grund för ökad turism. Stora samhälls
resurser satsas varje år på kulturarvsturistiska utvecklings- och 
investeringprojekt.

Men det finns en viss risk att många av dessa insatser miss
lyckas. Alla kan inte göra samma sak. Det som görs måste vara 
i kvalitetsmässig nivå med de upplevelser som konkurrerande 
länder och regioner kan erbjuda. Nivån på vad som behövs för 
att locka besökare höjs ständigt. På alla planeringsnivåer finns 
behov av samordning, kunskap och överblick.

Alla problem kan inte lösas regionalt eller lokalt. Därför be
höver staten även i Sverige ta en mer aktiv del i verksamheten, 
inom ramen för sitt arbete med att stärka svensk turism.

Utredningsarbetet
Uppgiften har varit att kartlägga och analysera den nuvarande 
kulturarvsturistiska verksamheten i landet, definiera behov
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och möjligheter, och ta fram förslag till åtgärder. Arbetet har 
skett genom insamling av information, intervjuer och resor till 
områden med särskilt intressanta projekt och verksamheter. 
Resultatet av denna kartläggning redovisas i kapitel 4.

Kapitel 5 redogör för två seminarier, med inbjudna nyckel
personer från olika delar av landet. Seminarierna visade en stor 
samsyn på behov och möjligheter. Genom att flertalet deltagare 
tidigare inte hade träffats blev seminarierna också ett första steg 
mot att skapa ett nätverk för samverkan mellan ledande företrä
dare för svensk kulturarvsturism.

När det gäller möjliga utvecklings- och utbildningsinsatser 
har vi undersökt tänkbara internationella förebilder. Kapitel 6 
innehåller en sammanställning över nuvarande utbildningsmöj
ligheter i Sverige och kapitel 7 en översikt över utbildnings- och 
utvecklingsarbete i andra länder.

Åtgärdsbehov
Kulturarvet bidrar redan i dag till att ge upplevelser till turisten, 
men är fortfarande en tämligen outvecklad och därmed ofull
ständigt utnyttjad resurs för turistnäringen. Bland dem som 
arbetar med verksamheten finns en utbredd övertygelse om möj
ligheterna att utveckla svensk kulturarvsturism. Ett antal viktiga 
åtgärdsområden har definierats.

PLANERING

Det behövs en överordnad nationell strategi för att samordna 
och nå ökad effekt av alla lokala och regionala projekt. Om man 
ska ha framgång med en regional verksamhet måste den ha stöd 
av en nationell planering, inriktad mot samma mål.

Det behövs också goda förebilder för lokal och regional plane
ring. Turistorganisationerna, museerna, kommunerna, länsstyrel
serna och landstingen behöver bättre underlag för att kunna 
bedöma vilka projekt som man i första hand bör stödja och 
marknadsföra.

En förutsättning för ökad effektivitet är också ökat samspel 
mellan turism- och kulturarvsmyndigheterna, och ett förtydli
gande av de centrala myndigheternas uppgifter när det gäller 
kulturarvsturismen. Att kulturarvsturism hittills inte varit något 
synligt utvecklingsområde beror delvis på att den faller mellan 
å ena sidan kulturmiljövården, med Riksantikvarieämbetet, 
länsstyrelser och länsmuseer, å andra sidan turismsektorn, med



Turistdelegationen, Turistrådet och turismnäringens organisa
tioner.

PRODUKTUTVECKLING
Ibland ser man i turistsammanhang på kulturarvet ungefär som 
man såg på skidåkningens möjligheter innan man lärde sig att 
bygga liftar och andra kringarrangemang. Om vi ska kunna 
utnyttja kulturarvets potential behövs det produktutveckling, 
metodutveckling och kunskapsspridning.

Det behövs större variation i verksamhetsformerna, och sär
skilt utveckling av sådana som kan bidra till ökade intäkter och 
samverkan med kommersiella företag. Det behövs också verk
samhetsformer anpassade för särskilda målgrupper (barn- och 
ungdom, utländska besökare, incentiveturism).

Utvecklingen kan påskyndas genom åtgärder som gör att lo
kala och regionala aktörer får ökad kännedom om bra projekt 
och verksamheter. Många saknar i dag den omvärldskunskap, 
som behövs för att man ska kunna bygga på andras erfarenheter 
eller överblicka den konkurrens man möter. Inte minst uppenbar 
är bristen på internationella kontakter och kunskap om vad som 
görs i andra länder.

RESULTATANALYS

Planerande myndigheter, bidragsgivare, turism- och kultur- 
vårdsorganisationer har i dag svårt att bedöma vad man kan 
uppnå med olika kulturarvsturistiska insatser. Det finns inte 
tillräcklig kunskap om tidigare insatser och vilka resultat man 
har uppnått.

De turistiska och samhällsekonomiska effekterna av verksam
heterna behöver därför klarläggas. Publikundersökningar och 
andra lokala mätningar behöver sammanställas och analyseras i 
samlad form. Och framför allt behöver kunskap om genomförda 
undersökningar och deras resultat göras lättare tillgänglig.

PROFESSIONALISERING
På planeringsnivån behövs yrkesutövare med särskild inrikt
ning på kulturarvsturism. I dag finns det alldeles för få personer 
med utbildning från båda de berörda yrkesområdena, turism 
och kulturarvsverksamhet. Bara med dubbel kompetens, utbild
ning i såväl historia och kulturarv som i turismkunskap, mark
nadsföring och företagsekonomi, kan man till fullo överblicka 
verksamhetens förutsättningar och möjligheter. Därför behövs



dels nya former av grundutbildning, dels fortbildning av redan 
yrkesverksamma.

Samma behov finns på lokal nivå. Turistföretagare, förenings
funktionärer och blivande kulturarvsentreprenörer behöver 
ökad kunskap om kulturarv och kulturarvsturism. Samtidigt 
bör vi i Sverige ta efter utländska förebilder och försöka höja 
kvaliteten och lönsamheten på verksamheten genom att skapa 
en helt ny yrkeskategori som arbetar med mottagandet på fältet, 
interpreters (» kulturarvstolkar «).

Kulturarvsturism behöver bli ett yrke.

FINANSIERING

Det finns också anledning att diskutera finansieringsformerna.
I dag finansieras kulturarvsturistiska åtgärder oftast med pro
jektmedel, strukturfondsbidrag eller andra engångsmedel. Från 
finansierande myndigheter finns förväntningar på snabba resul
tat och direkta sysselsättningsökningar. Detta bidrar till felsats
ningar, och till att mycket av det som görs aldrig fullföljs. Det 
gör också att flertalet åtgärder får formen av investeringar och 
marknadsföring, inte aktiviteter och långsiktig produktutveck
ling.

Erfarenheten visar att större kulturarvsturistiska projekt 
med många deltagare behöver lång tid för att utvecklas. Kultur
arvsturism skapas genom att få i gång processer. In- och 
utländska exempel visar att man i allmänhet behöver arbeta 
i många år, innan man når avsedda resultat och lönsamhet.

Grundläggande förutsättningar
Vid bedömningen av vilka utvecklingsinsatser som behövs har vi 
utgått från tre förutsättningar.

För det första måste man utgå från verksamhetens sektorsöver- 
skridande karaktär. Behovet av kulturarvsturism finns inom 
turismpolitiken, men verksamheten är beroende av insatser från 
både turismsektorn och kulturmiljövården. Så snart det gäller 
åtgärder som omfattar båda områdena måste man finna former 
för samverkan över sektorsgränserna.

För det andra gäller det att finna kostnadseffektiva lösningar, 
som inte dubblerar redan befintlig verksamhet.

För det tredje måste åtgärderna ses som en del av en långsik
tig utvecklingsprocess. Det gäller att successivt ändra attityder, 
bygga upp kunskap och samverkan.



Förslag till åtgärder
Förslagen som vi kommit fram till presenteras i kapitel 8 och 9. 
Förslagen gäller Riksantikvarieämbetets verksamhet, inrättande 
av ett Centrum för kulturarvsturism för tvärsektoriella uppgifter, 
inrättande av nya utbildningar, och utarbetande en nationell 
strategi.

Riksantikvarieämbetet
Ämbetet är den självklara huvudmannen för utveckling, och 
samverkan inom själva kulturarvsektorn. I ämbetets uppgifter 
ingår att bedriva möten och kurser, utfärda råd och anvisningar 
m.m. Vi föreslår att ämbetet särskilt utvecklar två verksamheter 
av betydelse för kulturarvsturismen.

Den ena är att några av de sevärdheter som ämbetet förvaltar 
ges en tydlig roll som nationella pilotobjekt, där nya verksam
hetsformer prövas och utbildningar anordnas.

Den andra är att utveckla rollen som central talesman för 
kulturarvssektorn genom att företräda landets kulturarvsinsti
tutioner och kulturarvsturistiska besöksmål i samarbetet med 
centrala myndigheter, organisationer och företag inom turist
området. Särskilt viktigt för kulturarvsturismen är att på detta 
sätt försöka få till stånd samarbete med rikstäckande kommer
siella företag. Ämbetet har här möjlighet att samverka med 
Föreningen Svenskt kulturarv.

Centrum för kulturarvsturism
För åtgärder som är gemensamma för kulturarvssektorn och 
turismsektorn behövs ett forum där olika kategorier av verksam
ma inom kulturarvsturismen kan mötas på lika villkor.

Vi föreslår därför inrättande av ett Centrum för kulturarvs
turism, som föreslås arbeta i nära samverkan med Riksantikva
rieämbetet och Turistdelegationen. Båda myndigheterna föreslås 
utse ledamöter i Centrums styrelse.

Genom inrättande av Centrum för kulturarvsturism skapas 
förutsättningar för tvärsektoriell samverkan. Centrum kan fort
sätta det arbete som påbörjats under denna utredning, att förena 
dem som arbetar med kulturarvsturism i ett gemensamt nätverk. 
Centrum blir ett forum och en mötesplats för alla, oavsett sek- 
torstillhörighet.

Till Centrum ska man kunna vända sig för att få den kunskap



som flertalet aktörer i dag saknar. Centrum föreslås arbeta med 
a tt samla, systematisera och tillhandahålla uppgifter om pro
jekt, metoder, verksamheter och resultat. Särskilt viktigt är att 
löpande insamla och sammanställa utvärderingar, publikunder
sökningar och ekonomiska analyser. Centrum ska också kunna 
initiera och medverka i metodutveckling.

En viktig del av Centrums uppgifter föreslås vara att ordna 
kurser, seminarier och studieresor samt att ta initiativ till sådana 
utbildningar som annars inte skulle komma till stånd.

Genom inrättande av Centrum för kulturarvsturism skapas 
också en organisation som kan arbeta med och förmedla inter
nationella kontakter och erfarenheter, och på så sätt fungera 
som en dörröppnare för verksamheten.

Centrum för kulturarvsturism föreslås lokaliserat till 
Östersund. I Östersund finns dels etour, European Tourism 
Research Institute, ett forskningsintitut för turism, och dels 
Jamtli/Jämtlands läns museum, med omfattande utvecklings
verksamhet och erfarenheter inom det kulturarvsturistiska om
rådet. Genom samlokalisering med etour och Mitthögskolans 
Institution för turismvetenskap blir Centrum en del av interna
tionellt betydande utvecklings-, undervisnings- och forskarmiljö.

Centrum får tillgång till etour:s (och Jamtlis) internationella 
kontakter, pågående forskning och inte minst möjlighet till stöd 
från etour:s analys- och statistikenhet, vars uppgifter delvis 
sammanfaller med Centrums.

Utbildningar
För professionalisering av verksamheten behövs nya typer av ut
bildning. Utbildningarna förutsätts finansierade inom ramen för 
respektive högskolors budget.

Någon eller några av landets turismlinjer bör ges inriktning på 
upplevelser och kulturarvsturism, så att behovet av turismutbil- 
dade med förmåga att överblicka och planera sådan verksamhet 
kan tillgodoses.

Någon eller några lärosäten bör införa en mastersutbiidning 
inriktad på kulturarvs-, natur- och upplevelseturism. Detta på
byggnadsår bör vara öppet både för turismutbildade och för mu- 
sei- och kulturarvsutbildade, så att yrkesverksamma från båda 
områdena får möjlighet att gemensamt utveckla sina kunskaper.

Universitet och högskolor bör också erbjuda kortare distans
kurser för redan yrkesverksamma, gärna gemensamma för båda



yrkeskategorierna. Särskilt viktigt är att kulturarvsektorns före
trädare får möjligheter till utbildning i turismkunskap, ekonomi 
och marknadskommunikation.

För att möjliggöra tillkomsten av en ny yrkeskategori med in
terpreters (»kulturarvstolkar«) behövs en särskild grundutbild
ning vid en eller flera högskoleorter.

Nationell strategi
Med inrättande av Centrum för kulturarvsturism och nya ut
bildningar kan man relativt snabbt lösa de grundläggande pro
blemen rörande kompetens, samverkan och omvärldskunskap, 
och få i gång en fortlöpande utvecklingsprocess.

Mera konkreta frågor behöver diskuteras i annan ordning. Vi 
föreslår därför att berörda myndigheter och organisationer får i 
uppdrag att utarbeta en nationell strategi för kulturarvsturism, 
där frågor om mål, inriktning, samordning, ansvarsfördelning 
och ekonomi kan behandlas.
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KAPITEL 3

Kulturarvet - ett utvecklings
område för svensk turism

På dagens och morgondagens turismmarknad blir det upple
velsemöjligheterna som avgör vem som vinner och vem som 
förlorar. Man talar om ett framtida upplevelsesamhälle. Även 
försäljning av varor och tjänster ges allt oftare formen av upple
velser, som i amerikanska köpcentra, där både museer och tivoli 
kan ingå.

I sak är detta inget nytt. I alla tider har upplevelsen stått i cen
trum för resandet. Man planerar sin resa och drömmer om den 
kommande upplevelsen. Man njuter av upplevelsen under resan. 
Man minns upplevelsen när man hemma igen, inte sällan långt 
efteråt, och kravet på en ny resa blir att den ska ge en lika min
nesvärd upplevelse som den tidigare. Man berättar om upplevel
sen och lockar på så sätt nya resenärer dit man har varit.

Får vi tro framtidsforskarna kommer denna tendens att tillta i 
framtiden. Svensk turism måste kunna hävda sig på upplevelse
marknaden. I en tilltagande konkurrens måste vi mobilisera våra 
resurser i natur, kulturarv och andra upplevelsemöjligheter.

Framtidsprogrammet
I slutet av 1999 kom Näringsdepartementet och Rese- och 
Turistindustrin i Sverige, rts, överens om att forma strategier 
och handlingslinjer som ska göra det möjligt för regeringen och 
turistnäringen att öka Sveriges attraktionskraft som turistland. 
En särskild grupp, Framtidsgruppen, etablerades med represen
tanter för staten och turistnäringen. Gruppens arbete utmynnade 
i ett framtidsprogram, Strategier för tillväxt i den svenska rese- 
ock turistindustrin, som presenterades sommaren zooi.

Vi ser denna utredning som ett försök att komplettera Fram
tidsgruppens arbete.

I en av gruppens rapporter konstateras: »1 hela världen ut
vecklas turism med utgångspunkt från natur- och kulturtillgång
ar«. Det måste ske också i Sverige, säger man. I slutrapporten 
finns målsättningen »att skapa förutsättningar för att utveckla
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produkter som är tillgängliga och hållbara för resurserna skog, 
fjäll, vatten och kulturmiljöer«. Men i åtgärdsprogrammet finns 
inga tydliga förslag om hur detta ska gå till.

Framtidsprogrammets allmänna inriktning gör det viktigt att 
få i gång mer aktiva insatser för att utveckla upplevelseinnehållet 
i den svenska turismen, och särskilt upplevelsemöjligheter med 
långsiktig verkan, d.v.s. i första hand sådana som baseras på till
gångarna i natur, kulturarv och historia.

Turism och kulturarv
Vid nästan varje besök på en främmande plats är områdets kul
turarv en viktig del av upplevelsen. Och mer eller mindre med
vetna föreställningar om att det finns ett kulturarv, en historisk 
särart att uppleva, är en viktig anledning att välja ett resmål före 
ett annat.

Tillgång till ett rikt kulturarv är därför en av de viktigaste för
utsättningarna för turism, jämförbar med möjligheter till bad, 
skidåkning och naturupplevelser. Framgångsrika turistländer 
och -regioner är ofta sådana som har lyckats göra sitt kulturarv 
känt och skapat möjligheter för besökarna att uppleva det.

Påfallande ofta är det föreställningar om kulturhistoriska 
upplevelser och särarter som avgör varför man väljer ett land 
framför ett annat. Även för besökare som reser till bad och sol 
spelar kulturhistoriska upplevelser stor roll för valet av res
mål. Samma sak gäller konferensturism, storstadsturism och 
annan ändamålsbunden turism, som alla drar nytta av kultur
arvet och kulturmiljön som konkurrensfaktor. Också här be
hövs särarten och den historiska profilen. Det finns ett ökande 
intresse och behov av kulturella upplevelser - man vill tillföra 
själen något.

Genom åtgärder för att utveckla upplevelser kring historia och 
kulturarv ges besöken innehåll och mervärde. Inte minst tydligt 
är detta när det gäller den stora del av den inhemska turismen 
som anses vara att hälsa på släkt och vänner. Värdar och besö
kare får något att tala om, program och utflyktsmål, möjligheter 
till gemensamma upplevelser av den bygd som förenar dem. Det 
är ingen tillfällighet att de flesta människor framför allt besöker 
den egna ortens museer och sevärdheter just när de själva har 
gäster.

En satsning på ett områdes kulturarv stärker turismen på flera 
sätt. Befintliga besökare får fler och bättre upplevelser. Besöket
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blir innehållsrikare, man kan stanna längre, och blir mer be
nägna att komma tillbaka. Man får mera att berätta och locka 
andra med efter hemkomsten.

Identitet och profil
Satsning på kulturarvsturism är också ett sätt att lyfta fram om
rådets särart, att skapa känslor och föreställningar som stärker 
områdets konkurrenskraft. Kulturarvet är nämligen en av de 
viktigaste förutsättningarna för att man ska kunna ge ett område 
en långsiktigt hållbar och känslomässigt laddat profil. Historien 
är förenad med människor och händelser, med- och motgång, 
framgångar och katastrofer, som ger möjlighet till inlevelse och 
identifiering. Kulturarvet ger profilen varaktighet, eftersom his
torien är inte tillfällig, utan har funnits och kommer att finnas 
också i framtiden.

Genom att arbeta med historia och identitet kan man väcka 
känslor och föreställningar, som gör att området lever i männi
skors medvetande, som föder engagemang och intresse, som lock
ar till besök och gör besöket rikare. Ett land eller område utan 
tydlig identitet glömmer man lätt, och har svårt att bry sig om.

Profilen är också viktig för den ekonomiska utvecklingen i 
övrigt: »Kultur och kulturarv är i dag en strategisk och avgö
rande faktor i den regionala konkurrensen mellan länder, städer 
och regioner ... för att skapa och kommunicera en image, ett 
varumärke för platsen ... Denna marknadsföring sker i skarp 
konkurrens med andra länder, städer och regioner. Att lyckas 
eller misslyckas i denna marknadsföring kan vara den ibland 
ganska så hårfina skillnaden mellan ekonomisk framgång för 
den ena regionen och misslyckande för den andra« (Grundberg, 
Kulturarv, turism och regional utveckling, etour zooz s. 39-40).

Profilarbetet behövs inte bara för att stärka området utåt. Det 
är ett sätt att få alla aktörer att samverka från en gemensam 
utgångspunkt. En tydlig identitet i en bygd att samlas kring 
är viktig för mötet mellan besökarna och de egna invånarna. 
Genom att arbeta med kulturarv och historia kan man motivera 
invånarna i området till insatser inom turismen, ge dem stolt
het över vad de representerar så att de vågar bjuda på sig själva, 
och göra turismen till det möte mellan människor, som behövs 
om den ska bli verkligt framgångsrik. Erfarenhetsmässigt vet vi 
också hur lokalt företagande och entreprenörskap föds när man 
skapat en tydlig profil för alla att arbeta inom.
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»Lyckas man inte identifiera och förmedla regionens profil är 
man ganska chanslös« (Lars Gren).

Långsiktig turismutveckling
Om man ser till länder, regioner och städer som varit framgångs
rika som turistmål är det just sådana som har en tydlig historisk 
profil. Man har lyckats skapa föreställningar om sig själva, sin 
historia och sitt kulturarv, så att förväntningarna om vad ett be
sök kan ge är större än vad gäller deras konkurrenter.

Det intressanta är att det tar lång tid att bygga upp en sådan 
bild av ett område, sprida de föreställningar och känslor som 
långsiktigt ska öka besöken.

Paris och Rom, Dalarna och Gotland är exempel på destina
tioner dit man reser just för att man har sådana föreställningar 
om deras egenart och upplevelsemöjligheter. Men grunden till 
föreställningen att alla måste besöka Paris och Rom lades re
dan många, många generationer före vår tid, och Dalarna och 
Gotland har fått sin ställning i vårt medvetande genom insatser 
som gjordes för hundra år sedan eller mera.

När det gäller ett områdes profil måste man därför arbeta 
uthålligt under mycket lång tid, innan man kan förvänta sig 
att den blivit tillräckligt inarbetad i sinnet hos tänkbara besö
kare. Turismutveckling måste ske med dubbla tidshorisonter. 
Samtidigt som vi stärker turismen för de närmaste åren, måste vi 
redan nu göra insater som kan lägga grunden till en framgångs
rik svensk turism om 50 eller 100 år.

Ett av de viktigaste åtgärdsområdena i detta långsiktiga pers
pektiv är utveckling av svensk kulturarvsturism. Genom att 
arbeta med kulturarvet kan vi lägga en emotionell grund för 
profilarbetet och framtidens upplevelseturism.

Produktutveckling
Profilen ska ge grundläggande föreställningar om området. För
väntningarna måste sedan infrias genom att det finns aktiviteter 
och anläggningar att besöka när man kommer dit, möjligheter 
att uppleva det som lockat en.

Vi behöver därför utveckla fler produkter, verksamheter och 
anläggningar, som ger möjlighet till aktiviteter i anslutning till kul
turarvet. Särskilt viktigt är att utveckla intäktsformer som skapar 
finansieringsmöjligheter och sysselsättning i verksamheten.
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»Genom att välja ut, tillgängliggöra, tolka och besöksutveckla 
en kulturarvsresurs till en turistisk upplevelseprodukt inom 
en vidare underhållnings- och fritidsmarknad görs en kultur
resurs till en produkt, som det blir möjligt att ta betalt för.« 
(Grundberg 2002 s. 44)

För att man ska nå framgång behöver resande, boende, ätande 
och kulturarvsupplevelse oftare än hittills förenas till en gemen
sam produkt. Så fungerar det när det gäller utförsåkning på 
skidor, golf, konferenser och i viss mån storstadsturism. Men då 
krävs det att kulturarvsupplevelsen kan göras lönsam.

För att kulturarvet effektivt ska kunna nyttjas som en resurs 
för svensk turism behövs insatser för planering och produktut
veckling. Att undersöka vilka hinder som finns för en effektiv 
produktutveckling har varit ett viktigt mål för utredningen.

Lokal och regional utveckling
En anledning till att kulturarvsturism hittills inte har varit något 
synligt utvecklingsområde är att det inte finns någon statlig myn
dighet med ett tydligt ansvar för verksamhetsområdet. Det ligger 
mellan å ena sidan den traditionella kulturarvspolitiken med 
Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser och länsmuseer, som arbe
tar för bevarande, vård och information om kulturarvet, och å 
andra sidan turismsektorn, med Turistdelegationen, Turistrådet 
och turismnäringens branschorganisationer.

Däremot har möjligheterna till kulturarvsturism på senare år 
fått stor betydelse i det lokala och regionala samhällsarbetet. För 
varje kommun och region med sysselsättningsproblem framstår 
turismen som en räddningsplanka. Ambitionerna resulterar till 
stor del i investeringar i kulturarvsturistiska verksamheter.

Avsevärda belopp från kommuner, landsting, länsstyrelser och 
strukturfonder satsas på kulturarvsturistiska insatser, som på 
många håll tenderar till att bli tämligen likartade, och därmed 
utan större effekt. Inte minst för att kommunernas och regioner
nas arbete ska kunna ge ett bättre resultat, och redan disponibla 
resurser komma till bättre användning, behövs snara utveck
lingsinsatser för svensk kulturarvsturism.
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sysslsättning och marknadsföringsprofiler. Genom arbete med 
kulturarvsturismen kan man också lägga en långsiktig grund för 
svensk turism i framtiden.

Vad som behövs är kunskap, om vilka möjligheter och verk
samhetsformer som finns. Det behövs nya metoder, inte minst 
om hur verksamheten kan generera intäkter. Det behövs sam
verkan. Och framför allt behövs aktiv planering, utbildning och 
utvecklingsinsatser.

För att detta ska komma till stånd behövs ökat engagemang 
från staten. Åtgärder för att utveckla kulturarvsturismen bör bli 
en aktiv del av svensk turismpolitik.
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KAPITEL 4

Kulturarvstu rism i Sverige 
- en kartläggning

Arbetsmetod
För att få en bild av nuläget - av vad som görs, vilka behov och 
möjligheter aktörerna upplever - arbetade vi med resor och per
sonliga kontakter i alla delar av landet. Påfallande är hur alla 
som kontaktats uppmuntrat projektet och haft en gemensam 
positiv inställning till att frågor kring kulturarvsturism lyfts 
fram. Det finns ett stort intresse att tala om samverkansformerna 
och/eller avsaknaden av dessa och behoven att utveckla kultur
arvsturismen.

Strävan var att skapa en nulägesbild av de regionala instan
sernas arbete kring kulturarvsturism, identifiera regionala och 
lokala nyckelpersoner, och finna goda exempel med nytänkande 
och utvecklingsmöjligheter. Kartläggningen är en kvalitativ un
dersökning baserad på samtal och besök vid anläggningar och 
verksamheter. Urvalet av platser att besöka har skett på den re
gionala nivån i respektive län. Veterligen är detta första gången 
som det görs ett försök att på nationell nivå överblicka vad som 
görs inom svensk kulturarvsturism.

Initialt kontaktades de ansvariga på regional nivå, d.v.s. 
samtliga läns- och landsantikvarier och länsturistchefer, med ett 
brev med fyra frågeställningar: Hur planeras kulturturismen i 
länet/regionen? Identifiera viktiga kulturturismobjekt och verk
samheter i länet/regionen. Vilken betydelse har kulturturismen 
för länets/regionens turismsatsning? Vilka behov och problem 
anser du att det finns när det gäller den fortsatta utvecklingen av 
kulturturism?

Via telefonsamtal erhölls uppgifter om verksamheter som 
de regionala företrädarna ville lyfta fram som goda exem
pel samt om lokala kontaktpersoner. Besök bokades in vid 
objekten/verksamheterna för att nå den operativa nivån. Resor 
företogs till projekt och verksamheter i Dalarna, Gästrikland, 
Halland, Hälsingland, Skåne, Småland, Sörmland, Uppland, 
Västergötland, Västmanland. Ångermanland och Öland. 
Dessutom har vi tagit del av information om motsvarande verk
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samheter i övriga delar av landet, och genomfört telefoninter
vjuer med personer i 18 län/regioner.

De flesta synpunkter och önskemål som framfördes vid inter
vjuerna återkom sedan under de seminarier som ordnades. För 
att undvika upprepningar redovisas de därför i följande kapitel.

En förhoppning som kom på skam var att vi skulle kunna göra 
siffermässiga jämförelser och analyser. Tyvärr visade det sig att 
det saknas underlag för detta. Inte ens de besökstal man anger 
bygger på jämförbara beräkningsmodeller, utan får snarast 
ses som en ungefärlig indikation på besöksmålets popularitet. 
Ytterligare underlag för att i siffror bedöma projektens eller be
söksmålens betydelse för turism och sysselsättning finns sällan. 
Också denna fråga behandlas i nästa kapitel.

I Sverige finns många betydelsefulla kulturhistoriska besök
mål med olika aktiviteter riktade till besökare. Det finns stort 
engagemang, kraft och vilja att åstadkomma något med kultur- 
arvsturistiska förtecken på lokal och regional nivå. Med högre 
ambitioner än tidigare försöker man utnyttja kulturarvet som 
en resurs i turismplaneringen. Samtidigt upplever aktörerna en 
rad svårigheter som hindrar utvecklingen. Det har varit en spän
nande resa.

Hur planeras kulturarvsturismen i länet?
Projekten har olika ingångar till turismen. Vissa har initierats 
som en politisk åtgärd i syfte att skapa arbetstillfällen, andra 
med syftet att lyfta fram värdefulla kulturmiljöer och synliggöra 
länets historia. Många projekt initieras av lokala eldsjälar med 
stort engagemang och kunnande om kulturmiljön.

Påfallande ofta är det lokala initiativ och bidragsansökningar 
som får styra. Inom en del län saknas i stort sett regionalt över
gripande planering. Följden blir att de projekt som kommer 
till stånd saknar sammanhang med varandra och med målsätt
ningen för turismen i länet. Därför saknas också möjligheter till 
samordnad marknadsföring. Ofta överdrivna föreställningar 
om det egna projektets konkurrensmöjligheter gör att alltför 
många satsningar blir en besvikelse, som gör att man ibland kan 
tvivla på hela idén om kulturarvsturism som ett stöd för turist
näringen.

Desto mera glädjande är det att allt flera län nu tagit ett steg 
mot att skapa en övergripande strategi för kulturarvsturismen i 
länet, i vissa fall som ett led i en profilering av länet som besöks-



mål, ibland också för att ge länet en profil som kan användas 
även i det övriga regionalpolitiska arbetet.

Ett län där man länge har arbetat på sådant sätt är Väster
norrland. Med organisationen Mitt Sverige Turism har man en 
bred, tvärsektoriell samverkan kring turism, där länsstyrelsen, 
landstinget och kommunerna samverkar. Länets historia och 
kulturarv har legat till grund för samverkan kring övergripande 
teman, som industrihistoria och Höga kusten, det senare numera 
världsarv.

Som ett påtagligt resultat av många års långsiktigt plane
rings- och utvecklingsarbete, och av länsomfattande samverkan, 
har stora medel ur eu:s strukturfonder tillförts turismutveck
lingen i Västernorrland, bland annat inom ramprogrammet för 
Industrisamhällets kulturarv. För närvarande pågår arbete inom 
ett trettiotal projekt, utveckling av kulturarvsturistiska besöks
mål, uppbyggnad av databaser, och kunskapsprojekt. Insatserna 
förväntas skapa ett 6o-tal permanenta arbetstillfällen.

I Västerbottens län har på länsstyrelsens initiativ utarbetats 
en strukturplan för natur- och kulturturism, med utpekande av 
platser lämpliga att utveckla till besöksmål. Sedan 1993 har 
länsstyrelsen, numera länsmuseet, i samverkan med lokala hu
vudmän arbetat med att förbättra informationen och tillgänglig
heten vid ett 20-tal sevärdheter inom ramen för nätverket Sevärt 
i Västerbotten - Besöksmål i samverkan.

På Gotland har man sedan lång tid arbetat på ett liknande 
sätt. Projektet Gotlands 200 Natur- och Kulturbesöksplatser 
har till syfte att förbättra och utveckla öns viktigaste besökmål. 
Arbetet sker i bred samverkan mellan länsstyrelsen, länsmuseet, 
kommunen, länsarbetsnämnden och ideella föreningar.

Inom de nya regionerna Skåne och Västra Götaland ser man 
historia och kulturarv som en möjlighet att ge regionen och tu
rismen i regionen en tydlig profil. I båda de nya länen har olika 
instanser valt att arbeta metodiskt med kulturarvet som en re
surs och som en gemensam nämnare för regionen.

Med ett marknadsföringsperspektiv har Skånes turistråd 
genom en arbetsgrupp med företrädare för olika näringar och 
geografiska områden arbetat fram en varumärkesstrategi, Skåne 
- inget för lagomfolket, mera för oss andra. Det dominerande i 
konceptet är de kulturella upplevelserna.

I Västra Götaland har Västsvenska Turistrådet, regionen och 
länsstyrelsen utarbetat ett regionalt utvecklingsprogram, med 
huvudtemat Västsverige - av historiska skäl.
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1 båda länen försöker man arbeta enligt den metod som Irland 
använde, när man började sin framgångsrika turismutveckling. 
Ett viktigt steg var en systematisk genomgång av landets histo
ria och kulturarv, och utarbetande av A Strategy to Interpret 
Ireland’s History and Culture for Tourism. Planen pekar ut 
teman för samordning av marknadsföring, aktiviteter och an
läggningar.

När det gäller konkretisering och genomförande av de svenska 
programmen återstår många svårigheter att övervinna, men 
förutom bättre nyttjande av kulturarvet kommer man att kunna 
uppnå större tydlighet i marknadsföringen, effektivare samver
kan mellan aktörerna i länet och inte minst bättre resursutnytt
jande.

Temaområden
En annan typ av samordning är den som sker i temaområden, 
med gemensam marknadsföring och gemensamma utvecklings
insatser. Redan tidigare fanns några sådana temaområden, 
framför allt Glasriket och Ekomuseum Bergslagen. Genom lång
siktigt syftande planeringsinsatser har man nu fått i gång flera 
temaområden, där lokala fastighetsägare, ideella föreningar och 
företagare samverkar med län och kommuner.

Hyttsill. Populär kulturhistorisk måltid 
i det småländska Glasriket. Foto: 
Glasriket.
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Närkontakt med 
en hälsingegård, 

Ystegården i Hillsta, 
Forsa. Foto: Jan Olsson.

I Gävleborgs län finns Järnriket Gästrikland, initierat av Läns
museet i Gävleborg, och nu också projektet Hälsingegårdar, som 
leds av Länsstyrelsen.

Hälsingegårdar har som mål att med Hälsinglands unika 
bondebebyggelse som utgångspunkt bygga upp en turism med 
landskapets kulturarv som tema. Ett par hundra gårdar ingår, 
ett 50-tal visas för allmänheten. Kunskapsfrågorna är en bas 
för verksamheten. I ett delprojekt studerar man t.ex. nya vä
gar till affärsmässig utveckling och småskalig kulturturistisk 
utveckling. Samarbete sker bl.a. med Konsthögskolan och 
Högskolan i Gävle. Hälsingegårdar erbjuder sommartid bland 
annat en mängd bussrundturer med förköp vid turistbyråer, ka
féer och boendeanläggningar, utställningar och byggnadsvårds- 
kurser. Arbete pågår med att få Hälsingegårdar uppförda på 
Världsarvslistan. Projektledaren arbetar som samordnare och in
spiratör för olika arbetsgrupper i ett regionalt helhetsperspektiv.

Ett område av delvis annan karaktär är Vallonbruken i 
Uppland. Sedan mitten av nittiotalet har den ideella föreningen
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Vallonbruk i Uppland arbetat för att utveckla besöksnäringen 
inom ett område, som tidigare inte hört till våra viktigare turist
områden, men som har en rik och flerdimensionell historia. I 
samverkan ingår näringsliv, ideella föreningar, offentliga myn
digheter. Föreningen har nära samarbete med Upplandsmuseet 
och länsstyrelsen. Intressant är det mervärde som man skapar 
genom ett mångfacetterat samarbete med Vallonien i Belgien.

Inom föreningen finns olika arbetsgrupper, som med idérike
dom och engagemang arbetar med att utveckla produkter för 
olika målgrupper, till exempel »Barnens bruk« i Lövsta, roll
spel med kaffe hos »Smedshustrurna i Leufsta«, middagar i 
Dannemora gruva och gruppaktiviteter för företag. Föreningen 
arbetar med kunskapsuppbyggnad som verktyg och ger på olika 
sätt medlemmarna stöd till utveckling. Särskilt imponerande är 
mångsidigheten med olika verksamhetsformer och att flera före- 
tagsbildningar har kommit till stånd. Antalet sysselsatta inom 
Vallonbruken beräknas till ca 150, varav dock många deltid och 
delår.

Konstnärens skiss till 
Barnens bruk, spännan
de historisk lekmiljö på 
Lövsta bruk i Uppland. 
Bild: Leif Högström.
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Ytterligare ett exempel på en framgångsrik temasatsning är 
I Arns fotspår, som leds av Västergötlands museum. Det är ett 
utmärkt exempel på nytänkande inom kulturarvssektorn, ge
nom att länsmuseet påpassligt fångade upp intresset kring Jan 
Guillous böcker om riddaren Arn och tog initiativ till en turism
samverkan med kommuner, kyrka och näringsliv. Projektet visar 
hur de antikvariska aspekterna inte utgör ett hinder i ett mark- 
nadsföringskoncept utan tvärtom stärker produktens kvalitet 
och trovärdighet. Turisten kan enskilt eller i bussgrupp resa runt 
i landskapet och uppleva kulturmiljöerna. Upplevelsen förstärks 
med hjälp av Arnguider (utbildade av länsmuseet) och andra ak
tiviteter som t.ex. Arnhelger och Arnspel på Läckö slott. I övrigt 
finns bl.a. studiecirkelmaterial, föredrag att boka och för barn 
en riddarklubb Folk-ungarna.

I Mälardalen finns Föreningen Mälarslott, en sammanslut
ning av 18 slott, med varierande ägarformer, som är öppna 
för besök och kan angöras med båt. Föreningen producerar en 
informationsfolder, en hemsida på två språk samt skapar t.ex. 
paketarrangemang för grupper. I Föreningen Mälarslott ingår 
bland andra Gripsholms slott, Grönsöö slott, Uppsala slott och 
Skokloster.

Temasamverkan sker också inom geografiskt mer begränsade 
områden, ibland som skyltade slingor och -leder, ibland med en 
mera komplex och omfattande verksamhet.

Det äldsta exemplet på en skyltad led är Husbyringen i 
Dalarna, en skyltad rundtur på 60 km som visar hur kulturland
skapet präglats av istid, jordbruk och järnhantering. Ringens 
skylt- och trycksaksmaterial har nu reviderats genom Eu-medel 
och en nytändning har skett inom området då aktiva intresse
föreningar har fått ett bollplank i projektledaren.

Projekt Humleslingan i Skåne är ett nyare exempel på en 
skyltad slinga för att lyfta fram ett områdes kultur- och natur
miljö. I projektet medverkar Regionmuseet i Skåne, Ffögskolan i 
Kristianstad, kommunerna kring Ivösjön och intresseföreningen 
Humleslingan. Syftet med projektet har varit att stärka lands- 
bygdsturismen genom nätverksbyggande och kompetensutveck
ling bland intresseföreningens medlemmar.

Framtidshyttan i Norberg är ett av fem spetsprojekt för regio
nal utveckling i Västmanlands län. Genom att stödja det lokala 
föreningslivet skapas och utvecklas besöksmål och verksamheter 
med direkt anknytning till det industrihistoriska kulturarvet. 
Bland de 13 delprojekten ingår t.ex. utveckling av GPS-baserad



information, turist järnväg mellan Norberg och Ängelsberg och 
utveckling av Nya Lapphyttan som besöksmål och pedagogisk 
tillgång.

Flera projekt planeras och/eller är i den inledande fasen. För 
närvarande finns en stor dynamik och bredd på projekt med 
kulturarvsturistiska förtecken, med allt från regionalt samarbete 
över länsgränser i t.ex. Kalkline i Sörmland och Västmanland, 
webbplatsen Industrihistoria i Stockholms län, utvecklad av 
Nätverket för industrisamhällets arv i Stockholms län, regionala 
projekt som de tidigare nämnda, och lokala utvecklingsprojekt 
drivna av eldsjälar i intresseföreningar t.ex. Vision Skäftekärr på 
Öland. Många kan vidareutvecklas till förebilder i den fortsatta 
utvecklingen, förutsatt att de når framgång och att kunskap om 
dem blir lättare tillgänglig för aktörerna i övriga län.

Kulturarvsturistiska besöksmål
Ett annat behov är att utveckla större, enskilda attraktioner 
inom kulturarvsturismen. Museer, viktigare fornminnesplatser 
och kyrkor mm har av tradition stor betydelse för turismen. 
Ännu kan få av dem tävla med större kommersiella besöksan- 
läggningar. Men det finns på många håll en övertygelse att myck
et kan göras för att utveckla museer och andra besöksmål så att 
deras betydelse avsevärt ökar. Många skulle i sin region kunna 
få samma roll som Skansen och Vasamuseet har i Stockholm.

FORNTIDSBYAR
Eketorps borg är ett välkänt besöksmål på Öland som fr.o.m. 
säsongen 2002 drivs av Kalmar läns museum. Den tidigare vis- 
ningsverksamheten utvecklas i år med historiskt drama med fa- 
miljevisning och »prova på« hantverk. Eketorps fornborg ligger 
mitt i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Ett annat exempel på en forntidsby är vikingabyn Fotevikens 
museum i Skåne, en anläggning som arbetar på bred basis med 
sin verksamhet, pedagogik, guidade turer, konferensverksamhet, 
vandrarhem mm. I byn finns aktörer iklädda tidstypiska kläder. 
Besökare kan bl.a. prova att leva som en viking för en dag eller 
flera.

Forntidsbyarna har en samverkansorganisation, Nätverket 
Sveriges Levande Forntid med syftet att skapa av fler utbild- 
ningstillfällen för att täcka personalbehov och höja kompeten
sen, förbättra samarbetet med skolan och turismen, att ge verk-
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Rekonstruerad järn- 
åldersmiljö i Eketorps 
tornborg på Öland. Foto: 
Bengt A. Lundberg.

samheten en egen identitet och stärka dess ställning i samhället. 
I nätverket ingår 23 st medlemmar. Totala antalet besökare vid 
anläggningarna är hittills ca 370 000 personer årligen.

MUSEER OCH FRILUFTSMUSEER

Betydligt fler besökare har landets museer, oftast inom ramen 
för sin traditionella målsättning som kulturinstitutioner. Museer 
som Gotlands fornsal i Visby, Bohusläns museum i Uddevalla 
och Ajtte i Jokkmokk har sedan länge stor betydelse för turis
men. Länsmuseerna och flera kommunala museer har dessutom 
en viktig roll i utvecklingen av kulturarvsturismen inom sitt 
verksamhetsområde, och ofta arbetar man för att locka sina 
egna besökare att fara ut och besöka övriga kulturhistoriska be
söksmål i regionen.

Ett målmedvetet försök att omvandla ett friluftsmuseum till 
ett turistiskt besöksmål, med inriktning på barn och familje- 
publik, har gjorts med jamtli Historieland i Östersund. Jamtli, 
som drivs av Jämtlands läns museum, har i snart 20 år arbetat 
med rollspel i miljöer från 1785, 1824,1895 och 1936, där
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besökare i alla åldrar aktiveras att delta. För barn finns ett stort 
utbud av speciella verksamheter, som lekanläggningar med kul
turhistoriskt upplevelseinnehåll, tidsresor och möjlighet att vara 
»barn för en dag« i någon av rollspelsmiljöerna.

Av särskilt intressse för sin inriktning på barn är också 
Salvestaden, som drivs sommartid av Kalmar läns museum. 
Salvestaden är en rekonstruktion av hur Kalmars medeltida 
torg kan ha sett ut för 600 år sedan. Besökare flyttas tillbaka 
till år 13 79 och till ett skådespel där de själva är medaktorer. 
Salvestaden har sin upprinnelse i ett samarbete mellan länsmu
seet och svt i Växjö.

Inga varor på kredit! 
Brytningstiden för 
hundra år sedan kom
mer till liv på Jamtli 
Historieland i Östersund. 
Foto: Jämtlands läns 
museum.

VÄRLDSARVEN
Sverige har för närvarande 1 2 världsarv som innefattar både 
kultur och naturminnen, allt från bronsålderns hällristningar 
i Tanum i Bohuslän till Höga kusten i Västernorrland och In
dustrilandskapet Falu Koppargruva. Vissa av de kulturmiljöer 
som erhållit världsarvstatus är redan väletablerade besöksmål, 
som Drottningholms slott och Birka, medan andra har eller
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Vitlycke museum i håller på att bygga upp turistisk verksamhet.
sökscentrum i världsar Planerna är ofta mycket ambitiösa och därför intressanta för
vet. Foto: Bo Niklasson, utvecklingen av den övriga kulturarvsturismen i landet.
Bohusläns museum.

VISITOR CENTRA

I hällristningsområdet i Tanum finns Vitlycke museum, som 
har skapats och drivs av Bohusläns museum, ett exempel på ett 
»visitor center« med restaurang, museibutik och utställningar. 
Museet håller i olika programaktiviteter, förutom olika visnings
program finns aktiviteter som bronsåldersliv i bronsåldersgår- 
den, arkeologiskola och nattguidningar av hällristningarna.

En motsvarande roll inom ett område av helt annan karaktär 
har Härjedalens Fjällmuseum i Funäsdalen. Turistbyrån för väs
tra Härjedalen ingår i museet, och ger därmed möjlighet till en 
fruktbärande samverkan, som borde vara möjlig på många plat
ser. Fjällmuseet drivs i samarbete med Jamtli.

Riksantikvarieämbetet har anlagt liknande besökscentra 
inom sina egna fastigheter i Birka och Gamla Uppsala. Ämbetet 
svarar också för Glimmingehus i Skåne, som är Nordens bäst
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Terräng- och situations- 
anpassad skyltning. 
Länsmuseet Väster- 
norrlands skyltar på 
gården Gudmundtjärn, 
Medelpad. Foto: Anna- 
Lena Sondell.

bevarade medeltidsborg och drivs av ämbetet med utställningar, 
visningar och ett föredömligt stort och varierat programutbud 
med aktiviteter för alla åldrar, bland annat en barnverkstad med 
olika hantverk, medeltidsfestival och årliga kunskapsdagar.

Verksamhetsformer
SKYLTAR
Det vanligast förekommande sättet att förmedla kulturarvet är 
av tradition informationsskylten som förekommer enskilt eller 
i form av skyltade slingor och leder. Skyltning är ett tämligen 
passivt men resurssnålt sätt att levandegöra vårt kulturarv. 
Skyltars antal ökar genom bl.a. EU-medel och förekommer i ett 
otal varianter av varierande ålder och kvalité runt om i landet. 
Ibland finns det skyltar från 70-talet och tidigare till moderna 
målgruppsanpassade inom samma område. På andra platser 
finns tomma skylthållare eller nya, välgjorda illustrerade fyrfärg
skyltar med informativ text.

Det finns en uppenbar brist på undersökningar som visar hur
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och av vilka skyltar används. Alltför ofta finner man hur skyltar 
är skrivna vid skrivbordet, utan att författaren har föreställt sig 
vad man ser från den plats där de står. Sällan eller aldrig ser man 
skyltar speciellt anpassade för barn. Variationsmöjligheterna be
höver öka. Mycket återstår därför att göra.

Exempel på bra och innovativa skyltar finner man i Sörmlands 
museums Historien längs ån i Nyköping. Skyltstationerna har 
en egen design med en vimpel i toppen och en kilformad skylt 
med text på svenska och engelska på respektive sida, på kortän
dan en karta över skyltsystemet. Texterna är välbearbetade och 
lättlästa. Uppskattade skyltar är också de som Västernorrlands 
länsmuseum har utarbetat.

VISNINGAR

Guidade visningar i olika former är efter skylten det vanligaste 
förmedlingssättet. Den traditionella visningen med en guide som 
berättar och går med en grupp runt i en anläggning/kulturmiljö 
är den mest allmänt förekommande. Allt oftare är guiden iförd 
tidstypiska kläder. En annan variant, som börjat förekomma 
under senare år, är dramatiserade visningar, där olika tablåer 
utspelas i miljöerna under visningens gång, som guiden ibland 
skall verka vara omedveten om.

Vid en del kulturmiljöer har man infört rollspel, d.v.s. man 
har aktörer i kulturmiljön som är iförda tidstrogna kläder och 
föreställer verkliga - eller ibland påhittade - personer, som levde 
under tidsepoken. Besökaren hamnar i ett skeende eller en speci
ell händelse som utspelar sig framför dem.

Historiska skeenden och händelser kan förmedlas på olika 
sätt. Berättandet är och förblir det främsta kommunikations
medlet, och enstaka exempel visar att det kan användas i långt 
fler former än som guidning. Styrkan i de allt oftare förkom
mande rollspelen kan inte heller förnekas. Att som besökare 
föras in i en tidsepok där det »verkliga livet« utspelar sig fram
för ens ögon och även kunna själv få deltaga i spelet, detta ger en 
betydligt starkare upplevelse av historia än skriftlig information 
eller guidning. Samtidigt kan guiden eller skriften berätta på ett 
mycket mer nyanserat sätt än rollspelet, som ännu är en relativt 
outvecklad metod. Alla verksamhetsformer behövs.

FESTIVALER

Historiska festivaler och marknader blir alltmer populära och 
lockar stora mängder besökare. Många hembygds- och intresse-
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föreningar och kulturhistoriska anläggningar har varje år någon 
form av historisk marknad/festival eller krönikespel.

Medeltidsveckan på Gotland har naturligtvis varit en inspira
tionskälla till flera av dessa arrangemang. Medeltidsveckan har 
utvecklats från en folkbildningsprojekt till en av landets största 
sommarfester, som drar mängder av besökare till Gotland 
och förlänger öns turistsäsong. Medeltidsveckan har, liksom 
Glasriket, Göta kanal, Jamtli och Vasamuseet, fått erkännande 
för sin turistiska betydelse genom att tilldelas Stora turismpriset.

Andra exempel på det rika utbud som finns i landet sommar
tid är medeltidsfestivalen vid Glimmingehus, Hova medeltids
marknad och Skoklosterspelen. De senare har förutom medel
tiden också stormaktstiden och tiden kring sekelskiftet 1900 
som tema. Annars är det påfallande hur exemplet från Gotland 
har gjort medeltid till ett dominerande tema för sommarens his
toriefestivaler, och även till ett vanligt delinslag i många andra 
sommarevenemang. En förklaring är de medeltidshistoriska 
föreningar som står för aktiviteter, tornerspel, försäljning av

Valdemar Atterdags 
intåg. Årlig höjdpunkt 
under Medeltidsveckan i 
Visby. Foto: HemlinFoto.
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Teknikhistoriskt besöks
mål. Besökarna trängs 
under Alexanderdagen 
vid Radiostation 
Grimeton i Halland. 
Foto: Alexander Benson.

hantverk och mat m.m. vid dessa marknader/festivaler. Det har 
utvecklas något liknande »marknadsknallar«, fast på ett medel
tida tema, som reser runt i landet sommartid. Föreningarna har 
ofta stor bredd i sin verksamhet och attraherar därmed personer 
med olika intressen.

Festivaler är efterfrågade inom turismsektorn, och man kan 
fråga sig varför försöken att utveckla motsvarande verksamhet 
på andra teman än medeltid haft mindre framgång. Dock finns 
fortfarande Gammelvala i värmländska Brunskog, då tiotusen
tals besökare under en vecka samlas för att se och lära gamla 
hantverk, och uppleva historiska skådespel, musik och parader 
kring minnen från bondesamhällets och den tidiga industrialis
mens dagar. Att Gammelvala efter 40 år fortfarande är en sådan 
framgång visar vilka möjligheter som finns.

HISTORISKA MÅLTIDER

Mat är en viktig del av den historiska upplevelsen. Gästabud/ 
måltider i historiska miljöer från olika tidsperioder blir allt po
pulärare för bokade grupper och konferensgäster och är ofta
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en god inkomstkälla för besöksmålen. Det är inte bara museer 
och kulturhistoriska besöksmål som erbjuder tidstrogna arrange
mang utan flera aktivitetsarrangörer arbetar nu också med 
denna typ av verksamhet för konferenser och grupper.

Vanligast förekommande teman för historiska måltider är 
järnålder/vikingatid, medeltid och måltider inspirerade av 1600- 
och 1700-talet. Gästabud och gillen innefattar ofta rollspel där 
gästerna introduceras till tidsperioden och maten. Rollspelen 
utförs antingen av den fasta personalen eller av inhyrda aktörer. 
Matgästerna har ibland möjlighet att låna/hyra tidstypiska klä
der.

Enklare mat som kolbullar m.m. tuggar gärna besökarna på 
när de serveras i den historiska miljön. Brödbakning är också 
en populär »prova på« aktivitet, vid en del besöksmål, både för 
enskilda och för grupper. Många hembygdsgårdar fungerar som
martid som kaféer, och nyttjar på så sätt de vägfarande turister
nas behov av god förtäring i en annorlunda miljö till att skapa 
kontakt med historien.

På flera håll börjar man också försöka följa exemplet från 
Bohusläns museum att använda sina restauranger och värdshus 
till att bjuda på kulturhistoriska matupplevelser. Oftast har ka
féer och restauranger vid museer och andra besöksmål varit ut
arrenderade till utomstående restaurangidkare, som av praktiska 
och ekonomiska skäl arbetar efter andra målsättningar. Alltfler 
eftersträvar nu att ha bra lokalproducerad mat, genom samar
bete med lokala cateringfirmor eller bra restauratorer.

KONFERENSVERKSAMHET
Allt fler kulturhistoriska besöksmål arbetar med affärsturism, 
d.v.s. erbjuder aktiviteter och paketarrangemang till företag och 
grupper. Företag är en kundgrupp som vanligen ställer andra 
krav på den kulturhistoriska anläggningen än de traditionella 
besöksgrupperna. Många företag efterfrågar nu gärna aktiviteter 
som berikar själen, som måltider och konferensdag/ar i en kul
turhistorisk miljö kopplade till olika aktiviteter.

En föregångare är Fornsalen konferens, en avdelning inom 
Länsmuseet Gotlands Fornsal. Fornsalen konferens har sedan 
1989 bedrivit kommersiell konferensverksamhet i historiska 
byggnader, som ägs av länsmuseet. Upprinnelsen till verksam
heten var Medeltidsveckan. Det medeltida gästabudet är den 
mest kända konferensaktiviteten. En festmaltid pa 1600-talsvis 
i Gamla residenset blir alltmed populär, gotländskt bondkalas
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Överdådig 1600-talsmid- 
dag med barockmusik i 
Gamla residenset, Visby. 
Foto: Katarina Grip Höök.

med 18oo-talsatmosfär är ett annat exempel. Därtill kan man 
erbjuda tornerspel, stadsvandringar och bussutfärder med kaf
fepauser och måltider i intressanta miljöer runt om på Gotland. 
Man har också aktiviteter för barn. Med en omsättning på 
4 miljoner kronor har man två fast anställda och ett 8o-tal del
tidsarbetande guider, gycklare, musiker m.fl.

Konferensverksamhet är nisch som har stor utvecklingspo
tential.

Aktörer
Projektbeskrivningarna, med uppräkning av alla de föreningar, 
myndigheter och företag som står bakom, antyder hur svensk 
kulturarvsturism är beroende av ett mycket stort antal aktörer 
från olika kompetensområden, intresseområden och planerings
nivåer.
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Lokalt finns företrädarna för föreningar, organisationer och 
företag med intresse för bygdens utveckling och ortens kultur
arv. Drivande är inte sällan enskilda personer som företräder 
någon lokal förening, vad vi kallar eldsjälar, ibland också lokala 
entreprenörer. Deras kunskaper och engagemang är ofta grund
läggande för en gynnsam utveckling. Lokalt kan också finnas 
företrädare för större företag som förvaltar anläggningar i om
rådet.

På den kommunala nivån arbetar man med planering och fi
nansiering. Här finns politiker och tjänstemän som arbetar med 
näringslivsutveckling, turism och kultur. Lokalt och kommunalt 
kan också finnas företrädare för museer och turistbyråer.

På regional nivå finns länsstyrelsen med dess enheter för regio
nal ekonomi, kulturmiljövård m.m., landstinget eller regionsty
relsen, som mer eller mindre aktivt arbetar med länsutvecklings- 
frågor, regionala myndigheter och slutligen länsturistorganisa- 
tioner och länsmuseer.

På central nivå finns Riksantikvarieämbetet, Turistdelega
tionen, Fastighetsverket och andra centrala myndigheter, 
Sveriges Rese- och Turistråd, lrf, Sveriges hembygdsförbund 
och andra centrala organisationer, och slutligen större företag 
med intressen i rese- och turistnäringen.

Vem/vilka som är initiativtagare till kulturarvsturistisk verk
samhet varierar. En eldsjäl från en intresseförening, en politiker, 
en antikvarie eller en turistbyråtjänsteman kan väcka frågan om 
ett utvecklingsprojekt. Många större utvecklingsprojekt finner 
att man måste söka en bred samverkan mellan offentlig förvalt
ning, intresseföreningar och näringsliv, i tvärsektoriella projekt
organisationer av mer eller mindre långvarig karaktär. Generellt 
upplevs att samordningen kring utvecklingen av kulturarvsturis
men mellan länsstyrelserna, länsmuseerna och länsturistorgani- 
sationerna kan förbättras.

Ett viktigt mål för att stärka svensk kulturarvsturism måste 
vara att underläta samverkan mellan dessa många olika parter.
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KAPITEL 5

Möjligheter och behov

Nästa steg var två seminarier, som hölls på länsmuseet i 
Östersund i början av zooz.

Seminarierna syftade till att skapa en övergripande bild av 
problem och möjligheter inom svensk kulturarvsturism, genom 
att samla nyckelpersoner från olika delar av landet och från 
olika grenar av verksamheten till gemensamma diskussioner.

En annan avsikt var att börja bygga ett landsomfattande nät
verk med viktigare aktörer. För många av deltagarna var det 
första gången man träffades och hade möjligheter att utbyta 
erfarenheter. Redan de kontakter som etablerades under semina
rierna innebär därför ett viktigt steg mot en utveckling av svensk 
kulturarvsturism.

Seminariedeltagarna hämtades ur den grupp på ett fyrtiotal 
viktiga aktörer inom regional och lokal kulturturism, som iden
tifierats under kartläggningsarbetet. Till det första seminariet in
bjöds deltagare från kulturarvsturistiska besöksmål och projekt, 
samt från länsmuseer och turistorganisationer. Till seminarium 
nr z inbjöds även representanter för organisationer som direkt 
eller indirekt arbetar med kulturturism. Dessutom medverkade 
medlemmarna i projektets lednings- och referensgrupper.

Vid första seminariet den 15 januari zooz medverkade:
Dan Carlsson, Högskolan på Gotland, Inst. för kulturgeo
grafi, Mikael Cederberg, Länskulturen, Jämtlands läns lands
ting, Örjan Hamrin, Dalarnas museum, Karin Hasselgren, 
Kulturturism i Sverige, Renate Hedung, Jämtland & Härjedalen 
Turism, Anders Huldt, Mitt Sverige Turism, Anders Karlsson, 
Västerbottens museum, Ann-Charlotte Ljungholm, Föreningen 
Vallonbruk i Uppland, Curt Lofterud, Heimbygda, Monika 
Minnhagen-Alvsten, Riksantikvarieämbetet, Ing-Marie 
Pettersson-Jensen, Framtidsbyttan, Norberg, Anja Praesto,
I Arns fotspår, Sten Rentzhog, Jämtlands läns museum, Karl 
von Schoultz, Järnriket Gästrikland, Ingalill Tengvall, Projekt 
Hälsingegårdar, Henrik ZipSane, Jämtlands läns museum och 
Charina Ödlund, Jämtlands läns museum.
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Vid andra seminariet den 7 februari 2002 medverkade: 
Lisbeth Björk, lrf, Mikael Cederberg, Jämtlands läns lands
ting, Peter Fredman, etour, Lars Gren, Skånes Turistråd,
Karin Hasselgren, Kulturturism i Sverige, Renate Hedung, 
Jämtland & Härjedalen Turism, Curt Lofterud, Heimbygda, 
Monika Minnhagen-Alvsten, Riksantikvarieämbetet,
Elisabeth Svalin, Öppen kyrka, Pernilla Söderqvist, Sveriges 
Hembygdsförbund, Sten Rentzhog, Jämtlands läns museum,
Erik Wegræus, Riksantikvarieämbetet, Kerstin Westerlund, 
Statens Fastighetsverk, Henrik ZipSane, Jämtlands läns museum 
och Charina Ödlund, Jämtlands läns museum.

Erfarenhetsutbyte
Diskussionernas utgångspunkt var erfarenheterna från de stora 
projekt eller organisationer deltagarna företrädde, bland annat I 
Arns fotspår, Hälsingegårdar, Vallonbruken och Tidernas kyrka.

Från Västernorrland och Skåne beskrevs hur man hade kart
lagt underlaget i kulturarv, natur m.m. för att forma en övergri
pande strategi och finna en profil för länet.

Detta möjliggör nära samverkan mellan olika verksamhets
områden som turism, kulturmiljövård, naturvård, forskning och 
utbildning, och för länsstyrelse, landsting och kommuner att 
initiera och pröva satsningar i ett långsiktigt perspektiv. I diskus
sionen framhölls vikten av sådana profilstrategier på samtliga 
planeringsnivåer, riks, regionalt och lokalt.

Under seminarierna fördjupades den bild av behov och möjlig
heter, som börjat att ta form under kartläggningsarbetet. Trots 
olika bakgrund och erfarenheter beskrev nästan alla deltagare 
samma grundläggande problem, och hade gemensamma önske
mål. Seminarierna gav därför en tydlig bild av vad som behöver 
göras för att utveckla verksamheten.

Behovet av långsiktighet
Nuvarande planeringsformer är framför allt inriktade på inves
teringar och snabba resultat. Men en projekttid på 2-3 år är 
inte nog för att få önskat utfall. Utveckling tar tid, likaså möj
ligheterna att övergå från investeringsmedel och ideellt arbete 
till ekonomiskt uthållig verksamhet. Riktigt stora projekt med 
många deltagare, som till exempel Hälsingegårdar, måste växa 
och mogna i takt med att alla blir delaktiga i en gemensam mål
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sättning och successivt upptäcker verksamhetens möjligheterna. 
Till och med den framgångsrika Medeltidsveckan i Visby tog 
åtta år få i gång ordentligt. Att utveckla turism med kulturarv 
som grund handlar om att få i gång processer, inte tillfälliga pro
jekt.

Därför är det ett problem att det är så mycket lättare att få 
medel till investeringar än till aktiviteter, som ofta skulle ge 
bättre resultat. Det finns alltför många exempel på investeringar 
i byggen och anläggningar, som inte fått mer än en mycket mar
ginell betydelse för besöksnäringen. Alltför ofta bortser man 
också från kommande behov av ytterligare ekonomiska insatser 
för underhåll och utbyggnader, som kunde förutses redan vid 
starten.

Förväntan från samhällets och turismnäringens sida på snabba 
resultat, och på direkta sysselsättningsökningar omedelbart efter 
projekttiden, bidrar till felsatsningar och till att mycket av det 
som görs aldrig fullföljs, i brist på ekonomisk uthållighet eller 
tillräcklig utvecklingspotential. Kunskapen är otillräcklig om 
vilka verksamheter som verkligen kan få turistisk betydelse och 
om möjligt också ekonomisk lönsamhet.

Finansieringsprinciper
Deltagarna menade också att för många projekt måste man 
acceptera att de aldrig kan ge direkta pengar tillbaka, utan 
vinsterna kommer genom att området blir mera känt och inne
hållsrikare att besöka, genom att turisterna blir flera och stannar 
längre. Detta är ett starkt motiv för satsningar på kulturarvs- 
turism, men förutsätter en finansieringsdiskussion från delvis 
nya utgångspunkter.

Eftersom upplevelsen är så fundamental för turismen bör den 
på samma sätt som marknadsföring kunna ses som en legitim 
kostnad för samhälle och turistnäring. Kanske är det så man 
ska söka svaret på frågan om underhåll och kontinuerlig drift. 
Diskussionen gick också in på avgränsningen mellan grundkost
nad för bevarande, som bör täckas med kulturarvsmedel, och 
kostnaderna för tillgänglighet, levandegörande och upplevelser, 
som motiveras av turistiska målsättningar.

Som förslag till en övergripande princip framkastades försla
get att bidrag av offentliga medel framför allt borde gälla ansvar 
för insatser av långsiktig karaktär, där vinsterna kommer först 
i framtiden. Andra finansieringsformer bör sökas för åtgärder
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som kan göras lönsamma på kort sikt. Allmänt underströks be
hovet av större resurser för att göra kulturarvet tillgängligt.

Strategisk planering
Även inom tillgängliga resurser skulle bättre resultat kunna 
nås. Vi behöver bättre och mera målinriktade planeringsformer. 
Strategitänkande saknas på flertalet planeringsnivåer. Man har 
som allmänt mål att dra fler turister, och ofta tydliga verksam
hetsplaner för de närmaste åren. Men långsiktiga planer för hur 
områdena ska säljas och utvecklas finns inte lika ofta. Man har 
svårt att se hur det man gör just nu påverkar framtida turism, 
och ser därför inte heller hur kulturarvsturistiska insatser kan 
vara ett sätt att skapa värderingar, föreställningar och känslor 
som ger området framtida konkurrenskraft.

Utan tydlig målsättning och långsiktiga strategier har man 
också svårt att sovra i ambitionerna. Detta gäller alla typer av 
aktörer. Kommuner, länsstyrelser och landsting behöver bättre 
underlag för att kunna välja vilka projekt man ska stödja. 
Antikvariekåren behöver underlag för att inse skillnaden mel
lan besökarnas behov av upplevelser och vad man anser är 
kulturhistoriskt viktigt att visa. Turistorganisationerna behöver 
underlag för att kunna sovra i vad som bör tas med på hemsidor 
och i marknadsföring. Med tydligare och för parterna gemen
samma planeringsformer skulle man våga prioritera. Det viktigt 
att satsa på spjutspetsar, som ger synlighet, och i sin tur kan lyfta 
andra objekt/verksamheter.

Före investering och marknadsföring bör man också diskutera 
frågan om kvalitet. Kvalitet möjliggör högre prissättning och 
större tydlighet. Vid seminarierna diskuterades möjligheterna att 
klassificera och kvalitetsmärka kulturarvsturistiska besöksmål.

Sammanfattningsvis betonades behovet av planeringsmo
deller, inte minst kunskap om internationella förebilder. Med 
hänvisning till utländska exempel nämndes också behovet av en 
övergripande, nationell strategi som stöd för regionala utveck
lingsplaner.

Behovet av samsyn
Trots enigheten om behoven präglades seminarierna av delta
garnas olika utgångspunkter. Det finns hos många en stark yrkes
identitet. Även under seminarierna hade deltagarna från kultur-

41



arvssidan ibland svårt att skilja sin allmänt folkbildande uppgift 
att levandegöra kulturarvet från den turistiska. Det sades att 
kultur och turism är som två olika världar, där turismen är lite 
glittrig och glassig, medan kulturen kämpar på med kunskaps
innehållet.

Under kartläggningsarbetet uttryckte flera länsturistchefer att 
de vill komma in i ett tidigt skede av planeringen, vilket sällan 
sker, därför att de har kompetensen att bedöma projektens tu
ristiska utvecklingspotential. Motsvarande önskemål finns hos 
kulturarvssidans regionala representanter. Trots goda relationer 
lyckas man alltför sällan nå ett konkret samarbete.

Detta är samma typ av problem, som låg till grund redan för 
mötet på Bäckaskog 1985.

De sammanhänger med att man arbetar i olika tidsperspektiv, 
har olika utbildning och olika uppdrag. Seminarierna visade 
tydligt att det går inte att komma mycket längre än hittills om vi 
inte kommer ur den onda cirkeln, så att antikvarier och turist
folk som finner varandra. I annat fall måste man försöka finna 
en ny sorts aktörer. Vad som behövs är gemensamma mötesplat
ser och gemensam kunskap.

Kunskapsbehov
Antikvarier saknar i regel utbildning i ämnen som marknadsfö
ring och företagsekonomi. Uppenbart behöver antikvariekåren 
också ökad kunskap om turismbranschen och turismens förut
sättningar. Utvecklingsinsatser initieras oftast av personer och 
institutioner från kulturarvsområdet, eller av enskilda eldsjälar 
och entusiaster. När de börjar vet de oftast nästan ingenting om 
turismnäringens förutsättningar, och har därför mycket svårt att 
förutse effekterna.

Företrädarna för turistorganisationerna och andra bestäl
lare vet tvärtom i regel alldeles för lite om kulturarvet och dess 
förutsättningar. Genom att man saknar överblick kan man inte 
bedöma de enskilda initiativen. Inte heller kan man bilda sig en 
klar uppfattning om vilka möjligheter kulturarvet skulle kunna 
ge. Vad som behövs är utbildning om historia, (natur-) och kul
turarv, och om hur man kan levandegöra detta.

Gemensamt, men särskilt för kulturarvssidan, är att man ofta 
inte har klart för sig vilka man vänder sig till - eller funderar på 
vilka besökare man vill ha. Man har svårt att psykologiskt och 
sociologiskt förstå besökaren. Under seminarierna underströks
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hur viktigt det är att inse skilda målgruppers intressen. Vad för
väntar sig utländska besökare? Vad kan till exempel tyskar vilja 
ha? Det är viktigt lyfta fram exempel på projekt där man har 
insett detta.

En gemensam brist för samtliga grupper av aktörer är att man 
sällan har tillräcklig omvärldskunskap. Man vet alldeles för lite 
om vad som redan prövats, om vad konkurrenterna gör, om 
trender och utvecklingsmöjligheter. Det finns ett stort behov av 
internationella utblickar. Än värre är att initiativ och beslut säl
lan föregås av att man försöker ta reda på vad som görs i andra 
delar av vårt eget land.

Orsaken är tidsnöd. För de flesta är det alldeles för tidsödan
de att försöka ta reda på vad man gör i omvärlden. Seminarie- 
deltagarna framhöll behovet av att någon får i uppgift att arbeta 
med att undersöka trender, marknader, resande, projekt och 
resultat från andra håll, och ges möjlighet att vidareförmedia 
denna kunskap. Med en suck sades att »vi har zoo museer, men 
inget som gör detta«.

I diskussionen framhölls också att lokala eldsjälar, entreprenö
rer och föreningsfunktionärer i regel arbetar i så liten skala att 
de har svårt att lägga ned tid och pengar på den utbildning som 
behövs för att de skulle kunna komma vidare. Som en effektiv 
lösning föreslogs införande av särskilda stipendier eller bidrag 
som kan underlätta deras deltagande i kurser och utbildningar, 
om sådana kan komma till stånd.

Resultat och utvärdering
Ett viktigt delområde är behovet av kunskap om resultaten av 
kulturarvsturistiska insatser, om ekonomiska effekter, besöks- 
utveckling mm. Som framgår av föregående kapitel försvårades 
kartläggningen av kulturarvsturistiska projekt genom att man så 
sällan hade siffror och utvärderingar att redovisa.

Sammantaget genomförs dock inte så få analyser, på uppdrag 
av kommuner, turistorganisationer eller projekt. Ofta utförs de 
inom universitet och högskolor. Även etour arbetar med resul
tatanalys, och Riksantikvarieämbetet undersöker om kulturarvet 
som tillväxtfaktor går att mäta. På motsvarande sätt genomförs 
en stor mängd publikundersökningar, delvis av privata företag.

Problemet för den som planerar kulturarvsturistiska åtgärder 
är svårigheten att få kunskap om och tillgång till genomförda 
undersökningar. Det behövs att man någonstans samlar och
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registrerar alla utvärderingar och effektanalyser. Då skulle man 
kunna vända sig dit och snabbt få veta vad man behöver. »Ingen 
av oss har överblicken«, framhöll man. »Det skulle bli en fantas
tisk argumentsamling.« Det behövs också resurser för samman
ställning av resultat från olika undersökningar, och för metodut
veckling, inte minst metoder för att studera resultat i smått, som 
till exempel besökarnas upplevelser vid enskilda projekt, eller 
nyttjandet av skyltar.

På motsvarande sätt bör man sammanställa och tillgängliggö- 
ra erfarenheter av olika drifts- och finansieringsformer för lokala 
kulturarvsturistiska satsningar.

Metod- och produktutveckling
Bristen på omvärldskunskap gör att alltför många aktörer inom 
kulturarvsturismen ställs inför uppgiften att »uppfinna hjulet 
på nytt«. Man måste från sin egen referensram ta fram alla 
verksamhetsidéer. Detta gör att kreativiteten och nyskapandet 
begränsas. Resultatet visar sig i dålig variation på verksamhets
formerna, och inte sällan blir också kvaliteten lidande när man 
inte har något att jämföra med.

Det behövs flera och mera varierade metoder, anpassade för 
olika målgrupper och lämpliga att kombinera i säljbara produk
ter. Det behövs bra modeller för aktiviteter, så att man oftare 
vågar släppa den ensidiga inriktningen på investeringar. Det 
behövs flera verksamhetsformer som medger entreprenörskap 
och direkta intäkter i verksamheten. Man behöver utveckla och 
variera formerna för utställande, skyltning, guidning och roll
spel. Det behövs förebilder för utveckling av sevärdheter och 
besöksmål av olika storlek, och för olika situationer, till exempel 
för konferenser. Det behövs nya verksamhetsformer för barn- 
och familjepublik, och inte minst för olika typer av utländska 
besökare.

Mycket skulle vara vunnet om goda exempel som redan finns 
kan göras mer kända. Man borde någonstans ha i uppdrag att 
samla beskrivningar till en katalog över projekt och verksam
hetsformer, dit man kan vända sig för att få kunskap om vad an
dra gör och vilka möjligheter som finns, möjlighet att börja sitt 
eget skapande från en högre nivå.

Som exempel på hur också en rutinmässigt förekommande 
verksamhetsform kan utvecklas diskuterades skyltar. Även i öv
rigt bra skyltar produceras ofta vid skrivbordet, fjärran från den
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plats där de ska användas. Ofta sätts de upp av någon helt an
nan part än den som producerat dem, utan att det ges anvisning
ar om placering. Det finns en rik flora bra och dåliga varianter 
på skyltar, som används, utan att någon har överblick över vilka 
former som prövats eller hur besökarna använt dem, inte heller 
över kostnader och underhållsproblematik.

Som exempel på ett utvecklingsområde diskuterades också 
slitage och säkerhet.

En kraftfull insats för bättre produktutveckling skulle kunna 
vara en statlig satsning på metodiskt utvalda pilotprojekt, där 
nya metoder kan testas, och sedan spridas.

Behovet av internationella erfarenheter
Ett genomgående tema var önskemålet om bättre tillgång till 
internationella erfarenheter, bättre kunskap om motsvarande 
verksamhet i andra länder, och möjligheter till internationellt 
samarbete. Exempel på hur mycket som finns att lära redovisa
des. Samarbetet kring Viking Heritage framhölls som en förebild 
när det gäller möjligheterna att nå resultat genom gränsöverskri
dande samverkan.

Men ska vi få tillgång till mera internationella erfarenheter 
behövs målmedvetna åtgärder. Dels behöver vi att någon part får 
i uppgift att följa vad som sker i andra länder och kan förmedla 
kontakter, dels behövs ökade möjligheter att resa och lära. Detta 
är viktigt för alla aktörer, oavsett vilken uppgift de har inom kul
turarvsturismen, även för lokala eldsjälar. Som ett steg på vägen 
framkastades förslaget att snabbt ta fram en erfarenhetskatalog 
enbart med utgångspunkt från två helt olika länder, Irland och 
Italien.

Lokala aktörer
Ytterligare ett utvecklingsområde som diskuterades var möjlig
heterna att skapa ökad samsyn och gemenskap mellan de många 
olika aktörerna inom kulturarvsturismen, som definierats i 
föregående kapitel. Inte minst talade man om behovet av ökad 
samverkan mellan samhällets företrädare och de många lokala 
aktörerna.

Många projekt har en inbyggd sårbarhet genom att vara upp
byggda kring en lokal eldsjäl. Så länge eldsjälen eller den ideella 
organisationen inte finner möjligheter att utveckla intäktsfor-
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mer förblir projektet ofta ekonomiskt tärande. Kan eldsjälar 
uppmuntras att bli entreprenörer? Från LRF redovisades ett 
pågående arbete för att försöka göra upplevelser köpbara. Som 
ett framgångsrikt exempel nämndes Fornsalen Konferens på 
Gotland.

Ett annat eldsjälsproblem gäller långsiktigheten. Många sats
ningar hotas efter en tid när eldsjälen inte orkar längre. Man 
efterlyste modeller till lämpliga företagsformer, som kunde bidra 
till kontinuerlig drift och så vitt möjligt självgående driftseko
nomi. Över huvudtaget behövs vägar för att ge eldsjälar mera 
kunskap och stöd, dels innan de börjar och dels löpande under 
verksamhetens gång. Ett sätt att få mera utbyte av lokala initia
tiv kan också vara mer sakligt underbyggda bidragsbeslut regio
nalt och kommunalt, där man till exempel skulle kunna priori
tera stöd till aktiviteter och mindre investeringar, och vänta med 
större investeringsbidrag tills verksamheten har visat långsiktig 
utvecklingsbarhet.

Behovet av lokal förankring underströks allmänt. Projekten 
drivs som ett växelspel med stort utrymme för lokala initiativ.
Ett viktigt område för metodutveckling och erfarenhetsspridning 
är samverkan med lokalbefolkningen i stort. En viktig väg att 
uppnå detta är utbildning. Det gäller att få ortsborna att veta 
vad de själva representerar, att hjälpa dem att våga bjuda på sig 
själva, ta emot besökare. Man framhöll att kulturarvsturistiska 
projekt faktiskt kan motiveras enbart av denna anledning, ge
nom att de bidrar till engagemang, initiativtagande och stolthet 
över vad den egna bygden representerar.

Också skolan har en viktig uppgift att ge barnen en förankring 
i deras bygd. Omvänt är kulturarvsturistiska anläggningar och 
verksamheter ofta ett värdefullt underlag för skolans undervis
ning, inte bara i historia, utan i många olika ämnen.

En slutsats av gjorda erfarenheter är att det saknas en yrkes
kategori, som kan ta hand om besökare på plats och utveckla 
inkomstmöjligheter kring denna verksamhet. Vad Sverige behö
ver är en motsvarighet till det som i anglosaxiska länder kallas 
»rangers« eller »interpreters«, en kår av turistiskt och historiskt 
välutbildade yrkesutövare, som arbetar med visningar och akti
viteter för besökarna, antingen som anställda av museer, turist
organisationer eller lokala projekt, eller som egna företagare.

Slutligen diskuterades förhållandet att lokala turistföretag 
inte alltid ägnar aktivt intresse åt de kulturarvsturistiska sats
ningar som görs. Kulturarvsturismen lever ofta ett liv vid sidan



av de lokala boendeanläggningarna, som inte alltid utnyttjar de 
möjligheter man skapar, än mindre medverkar i planeringen. 
Det behövs metoder för deras medverkan i inledningen till kul- 
turarvsturistiska projekt. Lokala företagare behöver kunskap 
om kulturarvet och kulturarvsturismens möjligheter.

Samverkan och ansvarsfördelning
Behovet av samverkan mellan så många olika parter gör organi
sationsfrågorna intressanta. Offentliga myndigheter, turistorga
nisationer, museer, lokala företag, organisationer och eldsjälar, 
antikvarier och turistfolk, behöver samordna sina insatser. Det 
skulle också vara bra med mera samverkan mellan större kul- 
turarvsturistiska projekt i olika delar av landet, och med ökad 
samverkan kring viktiga teman.

Under seminarierna diskuterades därför behovet av insatser 
för ett ökat nätverksbyggande, som kan bryta isoleringen mellan 
grupper och personer inom verksamheten. Viktigt är att skapa 
gemensamma mötesplatser.

En förutsättning för bättre samverkan är också tydligare an
svarsfördelning. Detta gäller även förhållandet centralt - regio
nalt. Man behöver ägna mer kraft åt att uppnå landsomfattande 
samverkan mellan å ena sidan kulturarvsinstitutionerna och de 
större kulturarvsturistiska projekten, å andra sidan hotellkedjor, 
researrangörer m.fl.

Riksantikvarieämbetet bör ta ett ökat ansvar för dessa frågor. 
Man kom också in på en diskussion om eventuellt behov av en 
sektorsöverskridande branschorganisation, som skulle kunna 
företräda kulturarvsturismen, så att verksamheten kan bli mera 
synlig i diskussionen om svensk turism.

Som framgår av kartläggningen har länsmuseerna spelat en 
stor roll vid tillkomsten av större kulturarvsturistiska projekt 
och verksamheter. Från länsmuseernas sida påvisade man hur 
den regionala kulturvårdsorganisationen för att nå bättre resul
tat behöver stöd av en stark central part, med ett övergripande 
ansvar för förmedling och kulturarvsturism. Också detta gör det 
önskvärt med ett förtydligande av Riksantikvarieämbetets roll.

Början till en utvecklingsprocess
Sammanfattningsvis förenades deltagarna av övertygelsen att 
kulturarvsturism är ett viktigt utvecklingsområde, som kan bli
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en viktig resurs för svensk turism. Hittills har vi bara lärt oss att 
utnyttja en liten del av möjligheterna. Visserligen har stora fram
steg gjorts under senare år, men för att nå ett verkligt genom
brott behövs kraftfulla åtgärder när det gäller produktutveck
ling, kunskapsbyggande, utbildning och nätverksbyggande.

Det behövs också bättre samverkan mellan aktörerna och för
ändring av attityderna hos många medverkande. Vad det gäller 
är att skapa instrument för ett långsiktigt förändringsarbete, att 
starta en utvecklingsprocess.



KAPITEL 6

Utbildning i Sverige

Eftersom kunskaps- och kompetensutveckling är ett så tydligt 
behovsområde har vi försökt kartlägga utbildningsmöjligheterna 
dels i Sverige, dels i andra länder.

I Sverige finns dels traditionella utbildningar för yrkesverk
samma inom kulturarvssektorn, dels turismutbildningar. Få av 
dagens kulturarvsutbildningar lägger fokus på administrativa och 
operativa kunskaper i syfte att kunna driva och utveckla kultur- 
arvsturistiska verksamheter. Turismutbildningarna är i huvudsak 
inriktade på företagsekonomi, marknadsföring och andra sam
hällsvetenskapliga ämnen. Det förekommer även korta kurser om 
turismen som regional utvecklingsresurs. Det har tillkommit ett 
par exempel på utbildningar med inriktning på kultur- och natur
miljöer som resurs, men de är inte knutna till de institutioner som 
arbetar grundutbildning inom kulturarvs- eller turismsektorn.

Kulturarvsutbildningar
Utbildning inom kulturarvsektorn sker traditionellt i univer- 
sitetsämnena arkeologi, etnologi och konstvetenskap, ibland 
också historia, kulturgeografi och andra angränsande ämnen. 
Kurserna ges vid alla universitet och de flesta högskolor.

Därtill finns ett antal utbildningslinjer och påbyggnadskurser 
som är direkt avsedda att vara förberedande för arbete vid mu
seer och inom kulturmiljövården. Oavsett om de har läst dessa 
linjer eller inte har de flesta som arbetar inom kulturarvsområdet 
huvuddelen av sin utbildning i de traditionella museiämnena, 
som är nödvändiga eftersom de ger kunskap om det ämnesfält 
man ska arbeta med.

BASUTBILDNINGAR
• Stockholms Universitet, Kulturvetarlinjen izo/180 poäng
• Göteborgs universitet, Bebyggelseantikvarieprogrammet 160

poäng
• Umeå Universitet, Programmet för Museologi 140/160 poäng
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• Linköpings Universitet, Kulturvetenskap 160 poäng
• Kalmar Högskola, Programmet för kulturarv och samhällsa

nalys 120/160 poäng
• Dalarnas Högskola, Kulturvetenskapligt program 120/160 

poäng
• Södertörns Högskola, Kultur, samhälle och historia 160 poäng

ENSTAKA KURSER

Utom denna grundutbildning ger vissa universitet och högskolor 
påbyggnadskurser i till exempel projektledning, kulturmiljövård 
och utställningsproduktion.

Stockholms universitet har en projektledareutbildning på 20 
poäng, med kurser i projektledning, administration, marknads
föring och informationsteknologi. Man har också en curator- 
utbildning med samma längd, som vänder sig till dem som vill 
utbilda sig i utställningsproduktion.

Uppsala Universitet har en kurs i kulturförmedling på 60 
poäng. Kursen behandlar bl.a. kulturkommunikation, kultur
administration, kulturkritik och kulturanalys, betonar kultur 
som aspekt inom skilda områden och verksamhetsfält. Man har 
också en särskild 6o-poängskurs i museologi, särskilt inriktad 
på det moderna industrisamhällets behov av bred humanistisk, 
teknologisk och naturvetenskaplig kunskap.

Umeå universitet har en 2-årig påbyggnadsutbildning i kul- 
turadminstration, första året med huvudinriktning på moderna 
bildmedier, trycksaks- och utställningsproduktion, andra året 
med samhällsvetenskaplig inriktning.

Ytterligare utbildningar förekommer. Vid Riksantikvarie
ämbetets konferens år 2000 på temat »Kulturarvsvetenskap 
- utbildningar och sektorbehov« konstaterades att det finns 
många varianter på utbildningar av varierande inriktning och 
längd, men det finns ingen gemensam arena för diskussioner om 
kunskaps- och kompetensbehov, och det är svårt att få en över
blick då antalet kurser kan variera år från år. Det saknas kultur- 
arvsutbildningar med direkt inriktning på turism. Kunskaper 
som behövs för sådan verksamhet verkar inte heller i någon 
större grad ingå i befintliga utbildningar.

Turismutbildningar
När det gäller turismutbildningar finns det en nyligen publicerad 
kartläggning från Turistdelegationen.



BASUTBILDNINGAR
Turismprogram ges vid flera universitet och högskolor.
• Karlstads universitet, Turism 120/160 poäng, kan även läsas 

som enstaka kurs upp till 8o-poängsnivån
• Högskolan Dalarna, Turism och resandevetenskapligt pro

gram 120/160 poäng
• Högskolan i Kalmar, Turismprogrammet 120/160 poäng
• Mitthögskolan, Östersund, Turismvetenskaplig utbildning 

120/160 poäng och Naturmiljö och turism 120 poäng
• Södertörns högskola, Turism 120 poäng
• Lunds Universitet, Magisterprogrammet i service management 

160 poäng
• Luleå tekniska universitet, Företagsekonomi och fritidsveten- 

skap 120 poäng

Dessa utbildningar har basinriktning på kulturgeografi, före
tagsekonomi eller nationalekonomi. I delar av utbildningarna 
ingår olika fördjupningsavsnitt t.ex. destinationsutveckling. 
Inriktningen är påfallande lika vid de olika utbildningsorterna. 
Generellt saknas mer omfattande utbildning om hur man kan 
utveckla kulturarvsturism och annan upplevelseturism.

ENSTAKA KURSER
Det finns också enstaka kurser. Vid Karlstads Universitet ges 
en fempoängskurs på halvfart »Turism - igår, idag, imorgon«. 
Kursen ger en introduktion till turism, dess historiska framväxt 
och ökade betydelse i samhällsutvecklingen, produktion och 
konsumtion av turism.

Mitthögskolan i Östersund har ett antal fempoängskurser på 
halvfart, distansutbildning. De behandlar ämnen som marknads
föring av turism, affärsutveckling — arbetsmodeller och strategi
frågor, kultur- och naturmiljöer ur turistisk synvinkel - expone
ring, förändring, skydd och deras betydelse för turismen. Även 
ämnen som turismens samhällseffekter — inverkan på lokal och 
regional ekonomi och rekreation i naturmiljö — attityder och 
värderingar av upplevelser, utformningen av aktivitetsmöjlighe- 
ter behandlas i dessa kurser.

I Östersund ges också en tiopoängskurs (halvfart, distans) 
»Turismen i upplevelseindustrin«, om gestaltning av turism och 
kultur ur ett interaktivt multimedialt perspektiv och om kom
mersialisering av turistiska upplevelser.

För ovannämnda kurser krävs grundläggande högskolebehö-
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righet. Kurserna kan ses som ett komplement för redan aktiva 
inom turismnäringen. Ingen har direkt inriktning på kultur- 
arvsturism.

Andra utbildningar
Ett par utbildningsorter har startat utbildningar med inriktning 
mot gestaltande och tolkande av kultur- och naturmiljöer och 
utveckling av turistiska produkter. Dessa kurser är inte kopplade 
till utbildningsprogram inom turism eller kulturarv, och det är 
därför svårt att bedöma vilken betydelse de kan få för de aktu
ella yrkeskategorierna.

Vid Linköpings Universitet, Estetiska institutionen, Centrum 
för miljö och utomhuspedagogik, ges en kurs i natur- och kultur
vägledning på zo- och 40-poängsnivån. Kurserna studeras på 
halvfart, distans eller internat. En kurs på 40 poäng är förlagd 
till Storuman, Sollefteå och Åre. Grundkursen natur- och kultur
vägledning zo p syftar bl.a. till att ge kunskap om hur upplevel
ser i utemiljön kan utnyttjas för undervisning och information, 
och att fördjupa förmågan att beskriva, tolka och förklara upp
levelser och guida i varierande miljöer. På 40-poängsnivån ligger 
fokus på kommunikation av natur, kultur och landskap och att 
bruka och levandegöra landskapet som en turistisk resurs. En 
del av deltagarna på kursen ska efter avslutad utbildning kunna 
bli entreprenörer inom upplevelse/äventyrssektorn.

En ny basutbildning har ht zooi startats vid Kristianstads 
högskola, Institutionen för matematik och naturvetenskap, Land- 
skapsvetarprogrammet, 130 poäng. Utbildningen syftar till att 
ge kunskaper för att deltagarna ska kunna förstå och förklara 
det historiska och nutida landskapet. Delmomentet landskaps
kommunikation omfattar projektledning, turismekonomi, na
tur- och kulturturism, förmedling, planering och upplevelse av 
landskap. Det är tänkt att kursdeltagarna efter avslutade studier 
ska arbeta som handläggare inom offentlig förvaltning eller som 
egenföretagare. Kursen vänder sig till dem som är intresserade 
av kultur- och naturvård och vill lära sig att kommunicera vär
dena i dessa miljöer.
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Forskningscentra
Eftersom turismforskning inte är något traditionellt universi- 
tetsämne har särskilda centrumbildningar kommit till stånd.



Forskningen sker främst med utgångspunkt från de samhälls
vetenskapliga disciplinerna.

ETOUR - European Tourism Research Institute, vid Mitt
högskolan i Östersund. Forskningen bedrivs på sju teman 
med fokus på turistdestination: Produktion & organisation, 
Entreprenörskap & innovation, Infrastruktur & it, Människa, 
marknad och omvärld, Natur & naturresurser, Kultur & kul
turresurser, Miljö & hållbar utveckling. Viktigt för kulturarvs
turismen är att ETOUR bedriver forskning om upplevelsedelen 
inom turismen, speciellt på natur- och kulturområdet, etour 

startades 1996 av Mitthögskolan, Turistdelegationen och Rese- 
och Turistindustrin i Sverige (rts). Ytterligare beskrivning av 
etour:s verksamhet kommer i kapitel 8.

TOUREC - Tourism Research Centre, Handelshögskolan, 
Göteborgs Universitet. Forskningens fokus ligger på konsu
menter och producenter: turistbeteende, evenemangens effekter, 
affärsturism, turismstatistik, stora kedjeföretag, personalfrågor, 
säsongsproblematiken och it.

sct - Centrum för turismforskning, Södertörns Högskola. 
Nybildat centrum som ska initiera forskning med huvudinrikt
ning på storstadsturism och bidra till finansiering av sådan 
forskning. Centrat är öppet för alla företag och organisationer 
i Stockholmsregionen, som stödjer och verkar för dess syfte och 
mål.

Slutsatser
Den befintliga akademiska utbildningen med inriktning på tu
rism eller kulturarvsvetenskap innehåller markant lite verktyg 
för att kunna stimulera upplevelsedelen av turismen. Nuvarande 
turismutbildningar har främst sin grund i kulturgeografi och 
företagsekonomi och inte i ämnen som arbetar med kultur och 
natur. Kulturarvsutbildningarna är bara perifert inriktade på le
vandegörande av det fysiska kulturarvet och inte alls på turism. 
En gemensam utbildning för kulturarvs- och turismsektorn sak
nas, liksom möjlighet till utbildning för dem som vill arbeta med 
mottagandet på fältet (interpreters).
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KAPITEL 7

Utbildning och utvecklingsarbete 
i andra länder

Internationella utbildningar
Internationella organ som Unesco, icom och Europarådet 
verkar för att stimulera, förbättra och utveckla utbildningen 
inom kulturarvsektorn genom att skapa riktlinjer för dessa ut
bildningar. Ett antal kommittéer och organisationer inom dessa 
organ arbetar på olika sätt med specifika frågor i ämnet, ictop, 
International Committee for the Training of Personnel, har sam
manställt en lista över akademiska kulturarvsutbildningar i värl
den (tillgänglig på Internet). Dessa utbildningar är i huvudsak 
avsedda för administratörer verksamma inom kulturarvsektorn.

Dessutom finns ideella organisationer som arbetar med att för
bättra de publika verksamheterna inom kulturarvsektorn, t.ex. 
European Museum Forum, vsa, Visitors Studies Association, 
Smithsonian Center for Education and Museum Studies m.fl.

I Sverige och Norden finns idag inte motsvarande organisatio
ner. Enstaka museer och kulturarvsinstitutioner ingår dock som 
medlemmar i vissa av dessa internationella organisationer.

En tendens i de utländska akademiska utbildningarna, både 
på grund- och påbyggnadsnivå, är att kurser om management 
av kulturmiljöer (Heritage Management) utgör ett komplement 
till de traditionella humanistiska antikvarie- och konservators- 
utbildningarna.

Akademiska grundutbildningar och högre kurser ges inom kul
turturism som »Cultural Tourism« och »Tourism and Heritage 
Management« vid flera universitet, i t.ex. Storbritannien, 
Frankrike, Holland och Spanien. Dessa kurser omfattar både 
antikvariska aspekter och kunskaper i management och mark
nadsföring, d.v.s. utåtriktade och utvecklande verktyg för verk
samheterna för att kunna möta behoven och kraven inom både 
turismnäringen och kulturarvssektorn.

Anmärkningsvärt är att dessa utbildningar inom kulturarvs- 
turism inte bedrivs vid de humanistiska institutionerna utan 
främst vid samhällsvetenskapliga och ekonomiska institutioner. 
Studenterna förväntas att ta anställning som administratörer vid
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kulturhistoriska anläggningar eller vid offentlig förvaltning.
Få akademiska utbildningar är inriktade på utveckling av upp- 

levelsebaserade produkter med kulturhistorisk bas för turism
näringen. Men vissa länder har ändå omfattande utbildningar i 
mottagandet av turister ute i landskapet, i kultur- och naturmil
jöer, fastän de bedrivs utanför universiteten, och i huvudsak är 
inriktade på en yrkeskategori som ännu saknas i vårt land.

Utbildning av interpreters
I bland annat Kanada, usa, Storbritannien och Irland finns en 
yrkeskår kallad »interpreters«.

En interpreter kommunicerar kultur- och naturmiljöernas 
värde på plats och förstärker besökarnas upplevelse genom att 
levandegöra miljöerna på olika sätt. En interpreter kan arbeta 
med visningar, rollspel, skyltproduktion, pedagogiska program 
m.m. Arbetsplatsen kan vara vid t.ex. ett museum, en kulturhis
torisk anläggning eller ett naturreservat. Någon yrkeskår som 
arbetar på denna nivå och med denna inriktning är ännu inte 
etablerad i Sverige, fastän många här arbetar med likartade ut
trycksmedel.

Nationalparkerna, National Park Services, i usa bedriver en 
kontinuerlig kompetensutveckling av sin personal, vid utbild
ningscentra i egen regi. Det krävs en grundutbildning för alla 
som arbetar inom organisationen. Därefter finns ett otal möjlig
heter till specialisering utifrån individens intresseinriktning, bl.a. 
i interpretation, mottagning av besökare, drift och underhåll av 
anläggningar och management (med ekonomi och marknadsfö
ring).

Ett exempel på utbildning är Interpretative Development 
Program - ett resultatinriktat utvecklingsprogram för anställda, 
främst till »Ranger Careers« i syfte att skapa professionalism 
inom yrkeskåren för interpreters. Utbildningsprogrammet har 
skapats, granskats och förfinats av 300 interpreters under en 
treårsperiod. Baskompetensen kan kompletteras med flera ut
bildningsnivåer allt eftersom individens erfarenheter ökar och 
viljan till kompetensutveckling finns.

För den som vill att arbeta som en interpreter inom National 
Park Services krävs en grundutbildning, med särskild inriktning 
på färdigheter som kan möta besökare och planera och hålla 
anföranden. Basutbildningen kan efter ytterligare erfarenhet 
kompletteras med följande:



• Utvecklingsnivån
- Att planera exkursion/vandring/visning i en natur- och kul

turmiljö
- Att göra presentationer med hjälp av AV-utrustning och ar

tefakter

- Textförfattande
- Läroplansanpassade visningar och aktiviteter

Slutligen kan den erfarne interpretern utbilda sig i följande:
• Fullt utvecklad utförandenivå

- Planering av Park interpretation
- Mediabearbetning
- Ledarskap
- Forskning och samverkan

Utbildningen sker dels via Internet och dels via kurser som hålls 
vid enskilda parker eller i regioner. Certifiering sker via prak
tiska prov inför arbetsledaren.

Inom dansk naturvård har man börjat ta efter det amerikan
ska systemet. Det finns en organisation med naturvejledere, som 
arbetar i statsskogdistrikt, amter och naturskolor. Målet är att 
sprida kunskap och väcka förståelse och respekt för natur och 
miljö. En naturvejleder arbetar både med natur och landskapets 
spår av historia och kultur. Skovskolen i Fredensborg utbildar 
årligen ca zo naturvägledare.

En svensk motsvarighet till begreppet »interpretation« borde 
närmast bli »levandegörande«. Det danska »vägledare« motsva
rar inte arbetsuppgifternas bredd. Vi har därför valt att här an
vända det engelska ordet interpreter, med »kulturarvstolk« som 
tänkbar svensk översättning.

Internationella organisationer för interpreters
I olika länder har interpreters - guider, rollspelare m.fl. - bildat 
ideella organisationer med syfte att förbättra kvalitén på guide- 
ningen och förmedlingen av natur- och kulturvärden till besöka
re. Man anordnar workshops, seminarier, utbildningar och kon
ferenser, publicerar medlemstidningar och nyhetsblad. Somliga 
organisationer arbetar även med auktorisering av interpreters.

En del av dessa organisationer är endast öppna för professio
nella interpreters. Organisationerna ger årligen olika utmärkel
ser som stimulans till aktiva personer och organisationer.
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Interpreterföreningar finns bl.a. i usa: National association 
for Interpretation (nai) har ca 4 000 medlemmar i usa, Kanada 
och andra länder. För att bli auktoriserad krävs förkunskaper 
motsvarande fil. kand. i naturvetenskap, ekonomi eller huma
niora, alternativt utbildning motsvararande två år på college och 
5 000 timmars erfarenhet inom något av de områden där aukto- 
risering söks, eller motsvarande fyra års erfarenhet inom något 
av arbetsområdena.

Auktorisering sker i fyra kategorier: Heritage Interpreter, 
»frontpersonal« som planerar och håller visningar, Interpretive 
Manager, personal- och budgetansvariga, Interpretive Planner, 
utställningsplanerare, och Interpretive Trainer, för dem som ut
bildar i interpretation och dess olika verktyg.

I Kanada finns Interpretation Canada, en professionell orga
nisation för Heritage Interpretation, med delföreningar i landet. 
De arbetar med medlemmarnas kompetensutveckling genom 
bl.a workshops på teman som presentationsteknik och interpre
tation. Mountain Parks Heritage Interpretation Association är 
en ideell förening som ansvarar för licensiering av interpreters 
som arbetar inom Parks Canada, och licensiering av guide
företag som vill arbeta inom nationalparkerna. De förberedande 
kurserna innehåller bl.a. föreläsningar i interpretation, historia, 
ekologi, geologi, geografi och National parks management.

Skottland: Interpret Scotland bildades 1999 av 12-15 orga
nisationer representerande både kulturhistoria och natur, som 
genom detta informella forum arbetar med att förbättra kvalite
ten och kvantiteten på interpretation i Skottland. Att verka för 
samordning av interpretation på lokal och strategisk nivå och 
att dela på tillgångar, expertis och erfarenheter för att undvika 
»dubbelarbete« är några av uppgifterna. Ett strategidokument 
är under utarbetande. En tidskrift ges ut två gånger per år och 
en första konferens kommer att hållas på temat »Scotching the 
Myth«. Interpret Scotland kommer att initiera forskningsprojekt 
kring interpretation i samverkan med universitet med syfte för 
att stärka statusen för interpretation

Historic Scotland (Riksantikvarieämbetets motsvarighet) har 
utarbetat strategiska dokument rörande interpretation vid de 
300 byggnader och monument som man förvaltar. Historic 
Scotlands huvuduppgift förutom att trygga beståndet av det 
byggda kulturarvet, är att främja förståelsen för och ge en 
nöjesfull upplevelse av detta kulturarv. Man ger också bidrag 
till ideella organisationer, som arbetar med kulturarvsturism.
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Intressant är att bidragen är långsiktiga, men ändå tidsbe
gränsade. Efter åtta år ska projekten bära sina egna kostnader 
(Grundberg zooz s. 66).

England: Association of Heritage Interpretation grundades 
1975 och arrangerar seminarier och konferenser för sina med
lemmar, ger ut en tidskrift tre gånger per år och delar ut årliga 
utmärkelser Interpret Britain och Interpret Ireland. Föreningen 
har en utarbetad strategi för att dels bättre kunna representera 
och stödja interpreters som arbetar »på fältet«, dels bli mer ef
fektiva i att verka för förståelse av interpretation som ett viktigt 
verktyg inom kulturarvsektorn.

Flertalet av ovannämnda organisationer har ett informellt 
samarbete bl.a. genom att deltagande i varandras konferenser 
och via länkar till varandras hemsidor. Internet är ett av deras 
kommunikationsverktyg.

Slutsatser
I flera andra länder är utbudet av akademiska utbildningar 
inom kulturturism och management av kulturmiljöer för ad
ministratörer och tjänstemän långt mer utvecklat än i Sverige. 
Utbildningarna är mer tvärsektoriella till sitt innehåll. Man har 
också en omfattande utbildning av fältpersonal, interpreters 
(»kulturarvstolkar«).
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KAPITEL 8

Förslag till åtgärdsprogram

Det finns alltså stora utvecklingsmöjligheter, förutsatt att man 
kan lösa ett antal grundläggande problem. Åtgärdsbehovet gäl
ler tre viktiga områden.

Det första är kunskapsbyggande och metodutveckling. Det be
hövs att man någonstans arbetar med de övergripande frågorna. 
En sådan är omvärldsanalys och den »katalog« över resultat, 
erfarenheter, projekt och verksamheter som efterlystes under se
minarierna. Alla aktörer behöver ökad kunskap om vilka meto
der man kan använda, om de ekonomiska förutsättningarna, om 
vilka resultat man kan nå. Det finns behov av goda exempel med 
bredd och variation, nyskapande och lönsamhet.

Det andra är utbildning och kompetensutveckling. Det behövs 
utbildning på alla nivåer, från dem som beslutar, planerar och 
organiserar till guider, rollspelare, eldsjälar, företagare och tu
ristbyråpersonal, från grundläggande yrkesutbildningar till kor
tare kurser för redan aktiva. Från ena hållet behöver man lära 
sig om turismen, från andra sidan om kulturarvet. Alla behöver 
lära sig mera om vilka möjligheter det finns att utveckla kultur- 
arvsturism, och om praktiska arbetsformer, metoder, målgrupps- 
anpassning, marknadskanaler och paketering av produkter.

Det tredje är nätverksbyggande, att sammanföra aktörerna från 
olika orter och yrkesområden, att skapa sektorsöverskridande mö
tesplatser, erfarenhetsutbyte och samverkan, att skapa gemenskap 
mellan företrädarna för turismsektorn och kulturarvssektorn, 
mellan representanter för turismföretag och kulturarvsturism.

Utgångspunkter
Det är inte mängden av kulturarvsturistiska upplevelser som 
behöver öka. Snarare finns det ett för stort utbud av många, 
relativt likartade och konkurrenssvaga upplevelser. Detta är 
särskilt tydligt mot bakgrund av den snabba internationella ut
vecklingen. Vad som saknas är kvalitet, spjutspetsar och effektiv 
samverkan med kommersiella krafter.
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Förändringsbehoven har länge varit kända, men år efter år 
har gått utan att något har gjorts. Ett par anledningar är bristen 
på överblick och lämplig huvudman. Gemensamt med berörda 
parter har vi utarbetat följande åtgärdsprogram, för att få i gång 
den utvecklingsprocess som behövs.

Målet har varit att finna kostnadseffektiva lösningar, som inte 
dubblerar redan befintlig verksamhet. Behov som kan tillgodoses 
inom ramen för befintliga organisationer och verksamheter bör 
kopplas dit. Men flera av de verksamheter som behövs saknar 
motsvarighet inom befintliga institutioner. För dem kan det vara 
lämpligt att inrätta ett nytt organ. Särskilt gäller detta sådana 
som behöver ett tvärsektoriellt huvudmanskap.

Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet är den självklara huvudmannen för nät
verksbyggande och samverkan inom själva kulturarvssektorn, 
med möten och kurser för yrkesverksamma inom den egna 
sektorn. Ämbetet kan också bedriva utvecklingsarbete och pilot
projekt, delvis med utgångspunkt från ämbetets egna fastigheter. 
Vi föreslår att några av de viktigare sevärdheter som ämbetet 
förvaltar får rollen av nationella utvecklingsstationer, där nya 
metoder kan prövas och utvecklas.

En viktig uppgift för ämbetet att utveckla är att företräda landets 
kulturarvsinstitutioner och kulturarvsturistiska besöksmål i sam
arbetet med centrala myndigheter, organisationer och företag som 
är verksamma inom turismområdet. På så sätt kan landsomfat
tande samverkan med kommersiella aktörer möjliggöras. Delvis 
kan detta göras i samverkan med Föreningen Svenskt kulturarv.

På egen hand kan Riksantikvarieämbetet dock inte åtgärda 
mer än en del av de behov som finns. Dels begränsas möjlig
heterna av ämbetets bristande resurser, dels och framför allt 
kan ämbetet inte vara huvudman för sådana uppgifter som är 
gemensamma för turism- och kulturarvssektorerna, eller som 
kräver kunskaper utanför verkets kompetensområde. Däremot 
kan ämbetet gemensamt med andra parter ta ansvaret för en 
eventuell ny organisation med sådana uppgifter.
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Turistdelegationen
Turistdelegationen är statens myndighet för strategier, statis
tik och samordning inom svensk turism. I uppgiften ingår att



samordna statliga insatser och att utveckla samverkan mel
lan staten, regionala organ, kommunerna och turistnäringen.
I samverkan med berörda statliga och kommunala organ ska 
Turistdelegationen särskilt verka för att skapa ökad förståelse 
för miljöskyddets, naturvårdens och kulturens betydelse för den 
svenska turistnäringen. Verksamheten har under senare år varit 
fokuserad mot statistik och analys, och samverkansprojekt inom 
naturområdet. Delegationen samverkar nära med Turistrådet, 
som har till uppgift att marknadsföra Sverige som resmål, och 
med branschorganisationen rts.

När det gäller Turistdelegationens möjligheter att vara huvud
man för kulturarvsturistiska insatser gäller samma begränsning
ar som för Riksantikvarieämbetet. Delegationen har svårt att på 
egen hand vara huvudman för tvärsektoriella utvecklingsinsat
ser. Däremot bör delegationen på nära håll medverka i arbetet.

Universitet och högskolor
En stor del av behoven rör utbildning. Högskolan bör svara för 
sådana utbildningar som går att inpassa i dess ordinarie verk
samhet. Vad som krävs är att enskilda universitet och högskolor 
förändrar och utvecklar sitt kursutbud.

Erfarenheterna visar att behoven framför allt rör följande ut
bildningar:

A. En turismlinje med specialisering på upplevelser, natur- och 
kulturarvsturism. De som går denna utbildning ska få praktiska 
och teoretiska kunskaper om kulturarvet och om kulturarvstu
rismens och upplevelseturismens möjligheter. Utbildningen ska 
ge turismutbildade möjligheter att överblicka och planera sådan 
verksamhet som en del av turismarbetet i övrigt. Detta förutsät
ter delvis nya ämnen inom turismutbildningen samt lärare från 
kulturarvs- och naturområdet.

b . Ett påbyggnadsår till befintliga turismutbildningar, med en 
mastersutbildning inriktad på kulturarvs-, natur- och upplevel
seturism. Denna utbildning bör vara öppen både för turismut
bildade och musei- och kulturarvsutbildade. På motsvarande 
sätt skulle man kunna tänka sig ett för båda kategorierna öppet 
påbyggnadsår till någon av museiutbildningarna och till bebyg
gelseantikvariska programmet i Göteborg.

C. Kompetensutveckling i form av kurser på 5-2.o-poängs- 
nivå, gärna på distans, i företagsekonomi, management och 
marknadskommunikation, för yrkesverksamma inom framför
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allt kulturarvssektorn, samt gemensamma kurser om turism och 
kulturarv för yrkesverksamma från båda kategorierna.

D. Grundutbildning på 2.0-40 poäng för en ny yrkeskategori 
motsvarande interpreters (»kulturarvstolkar«).

Kontakter om möjligheterna att förändra och utveckla den nu
varande turismutbildningen så att den täcker in här redovisade 
behov har tagits med Mitthögskolan. För närvarande planeras 
ett nytt kompletterande utbildningsprogram vid Mitthögskolan 
som kommer att ha större betoning på upplevelseturism än hit
tills, med gestaltning och interaktivitet som bärande delar. Detta 
kommer att ge större möjligheter än hittills till utbildning med 
kulturarvsturistisk inriktning. Mitthögskolan anser sig också ha 
möjligheter att öka insatserna när det gäller vidareutbildning.

Andra universitet och högskolor har samma möjlighet att 
specialisera sig mot turismens upplevelsedel. Vi utgår från att de 
utbildningsbehov vi har definierat efter hand kommer att täckas, 
men tills detta är genomfört och för kortare och mera specialise
rade utbildningar är det viktigt att utbildningsinsatser kommer 
till stånd också utanför högskolan.

Behov av särskild organisation för kulturturism
En stor del av åtgärdsbehovet ligger utanför universitetens 
ansvarsområde, och är gemensamma för kulturarvs- och turism
områdena. Här är det inte lika lätt att finna en befintlig huvud
man som kan arbeta med det som behöver göras.

Uppgifterna gäller insatser för metodutveckling och erfaren
hetsspridning, omvärldsanalys, seminarie- och mötesverksam- 
het, att sammanställa och tillhandahålla kunskap om resultat 
och verksamheter inom sektorn, samt kortare kurser för olika 
yrkeskategorier.

En viktig uppgift för ett nytt, sektorsövergripande organ är 
också att bygga vidare på och ansvara för det nätverk av nyckel
personer som vi under denna utredning har börjat att bygga 
upp, att bli ett gemensamt forum och en mötesplats för verk
samma inom kulturarvssektorn och turismnäringen.

Ansvarsområdet omfattar sådana uppgifter som är gemen
samma för kulturarvssektorn och turismsektorn. En eventuell ny 
organisation för sådana uppgifter bör arbeta i nära samverkan 
med Riksantikvarieämbetet och någon eller några organisatio
ner från turismsidan, och dessa bör dela ansvaret för organisa
tionen och dess verksamhet.
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Vi föreslår därför inrättande av en sådan organisation, ett 
Centrum för kulturarvsturism, knutet till turismforskningsinsti
tutet ETOUR i Östersund, och med uppgift att arbeta med ut
vecklingsinsatser inom det gemensamma området. Centrums 
verksamhet bör genomföras inom ramen för befintliga organisa
tioner så långt det är möjligt, och i egen regi när sådana möjlig
heter saknas.

Härutöver finns vissa behov, där lämpligheten av möjliga 
åtgärder kan överblickas först på längre sikt. Det gäller dels 
möjligheterna att klassificera och kvalitetsmärka kulturarvsturis- 
tiska besöksmål, dels önskemålen om en eventuell branschorga
nisation. Här ser vi inga möjligheter att på kort sikt vidta några 
åtgärder.

ETOUR och Östersund
Anledningen till att organisationen föreslås lokaliserad till 
Östersund är att här finns dels ETOUR, dels Jamtli. Inom Mitt
högskolan i Östersund finns också en av landets institutioner för 
turismutbildning.

Upphovet till denna utredning är den erfarenhet som byggts 
upp kring Jämtlands läns museum och framför allt Jamtli 
Historieland. Jamtli/Jämtlands läns museum har under flera år
tionden arbetat med utveckling av kulturarvsturism. Här finns 
en ständigt pågående metodutveckling, grundad på mångsidig 
kompetens rörande förmedling av kulturarvsbaserad kunskap 
och upplevelser. Det rör bland annat rollspel, tidsresor, Lek & 
Lär, utställningsbyggande och pedagogik i närmiljö. Museet har 
också flera årtiondens erfarenhet av kulturarvsturism på fäl
tet, i samverkan med lokala grupper och turismorganisationer. 
Regeringen har föreslagit att Jamtli under de närmaste åren ska 
vara den museiinstitution som har ett särskilt nationellt utveck
lingsuppdrag inom kulturområdet.

En lokalisering nära Jamtli innebär att den nya kulturarvs- 
turistiska organisationen får tillgång till viktig kompetens. 
Samtidigt ger Jamtli tillgång till en mångsidigt användbar un
dervisnings-, demonstrations- och försöksanläggning, och kan 
förmedla kontakter inom och utom landet. Som ett stöd för 
utvecklingsarbetet har man man inom Jamtli också skapat en 
studiesamling med internationellt jämförelsematerial.

Mitthögskolans turismutbildning ger den nya organisatio
nen möjlighet till samverkan rörande kurs- och utbildnings



verksamhet, och tillgång till turisminriktad kompetens och 
resurser.

ETOUR - European Tourism Research Institute - är ett turism
forskningsinstitut, knutet till Mitthögskolan i Östersund. 
Institutet har tre huvuduppgifter, att forska om turism, att 
analysera statistik om turism och att arbeta med kunskapsöver
föring till turistnäringen. Institutet etablerades 1997 av Turist
delegationen, Rese- och Turistindustrin i Sverige (rts) och 
Mitthögskolan, etour är en resurs för företag, organisationer, 
myndigheter och utbildningar i hela Sverige.

Vid etour finns två professorer, åtta disputerade forskare och 
tio doktorander.

I samverkansprojekt deltar ytterligare en professor och flera 
disputerade forskare. Fyra personer arbetar som informatörer 
i samarbete med forskarna. Totalt har etour drygt 30 an
ställda. Forskare och doktorander vid etour har samarbete 
med nationella och internationella forskarmiljöer, bland an
nat Sveriges lantbruksuniversitet, Blekinge tekniska högskola, 
Handelshögskolan i Göteborg, Karlstads universitet, Umeå 
universitet, University of Madison (usa), Griffith University 
(Australien), Ostlandsforskning i Lillehammer (Norge) och 
Bradford University (England).

etour:s forskare studerar turism ur olika synvinklar, men 
med destinationen som huvudinriktning. Forskarna företräder 
olika akademiska ämnen, merparten inom samhällsvetenskap, 
för att möjliggöra en bred och kvalificerad turismforskning. 
Forskning bedrivs inom sju temaområden, Produktion & 
Organisation, Entreprenörskap & Innovation, Infrastruktur & 
it, Människa, marknad & omvärld, Kultur & kulturresurser, 
Natur & naturresurser samt Miljö & hållbar utveckling.

Som ett komplement till turismforskningen har etour grundat 
en enhet för analys och statistik, med uppgift att fortlöpande leve
rera genomarbetade analyser som ger företag, myndigheter och 
organisationer möjlighet att skapa en stabilare grund för sin ut
veckling. Verksamheten bygger i stor utsträckning på insamling av 
redan tillgänglig statistik, som analyseras och bearbetas. För att få 
underlag till trendanalyser genomför etour omvärldsbevakning 
och samlar forskningskunskaper från hela världen.

En av etour:s viktigaste uppgifter är att göra forskningsre
sultat och kunskap lättillgängliga för turistnäringen. Detta sker 
genom riktad information, möten och seminarier, publikationer 
och www.etour.se.
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eto u R ingår i den samhällsvetenskapliga institutionen vid 
Mitthögskolan, men har egen styrelse, där Turistdelegationen 
och RTS nominerar en del av ledamöterna. Nuvarande avtal om 
ETOUR gäller t.o.m. september 2004.
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KAPITEL 9

Centrum för kulturarvstu rism

I Sverige och internationellt har kulturarvsturism allt större be
tydelse för turismutvecklingen. Resultaten visar sig dels på kort 
sikt, dels på mycket lång sikt. För en långsiktig utveckling av 
svensk turism är det därför viktigt att satsa på kulturarvsturism.

Samtidigt visar denna utredning att det finns problem, som 
hittills begränsat möjligheterna att dra nytta av kulturarvsturis- 
men. Det görs viktiga insatser, men kan göras ännu mera, och 
nyttan för turistnäringen och samhällsekonomin kan avsevärt 
öka. Kulturarvet är en tillgång som ännu inte är fullt utnyttjad.

Det står också klart att de behov som finns inte i första hand 
är en fråga om resurser, utan om organisation, samverkan och 
erfarenhetsspridning, som är svåra att uppnå inom ramen för 
befintliga organisationer.

För att få i gång den utvecklingsprocess som behövs föreslår 
vi inrättandet av ett Centrum för kulturarvsturism. Centrum 
föreslås samlokaliserat med etour, som i sin tur har lokaler 
i anslutning till Institutionen för turismvetenskap inom Mitt
högskolans nya campusområde. På så sätt kan Centrum för 
kulturarvsturism bli en del av en riksunik utvecklings-, undervis
nings- och forskarmiljö som är helt inriktad på turism, med de 
möjligheter till samutnyttjande av kompetens och resurser som 
detta ger. etour:s erfarenheter och pågående arbete med forsk
ning och kunskapsöverföring blir en resurs också för Centrums 
verksamhet. Av stor betydelse blir tillgången till etour:s nät
verk, inom turismnäringen och internationellt.

Organisation
Vi har övervägt att föreslå att verksamheten direkt ska ingå i 
etour, men med hänsyn till den nära kopplingen till planering
en inom kulturarvssektorn har vi funnit att Centrum bör vara 
en självständig organisation, och få en styrelse med företrädare 
för de berörda intresseområdena, Riksantikvarieämbetet och 
Turistdelegationen.
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För Riksantikvarieämbetet blir Centrum ett organ för kultur- 
arvssektorns utvecklings- och utbildningsarbete, och samma funk 
tion får Centrum sett från turistsektorns sida. Inom den tvärsekto 
riella organisationen kan man mötas i en gemensam verksamhet 
oavsett om man kommer från turism- eller kulturarvsområdet, 
oavsett om man företräder en myndighet, en organisation, ett fö 
retag eller en ideell förening. Centrum för kulturarvsturism blir 
den gemensamma mötesplats som aktörerna efterlyser.

För att bredda kompetensen och begränsa behovet av antalet 
anställda verksamma bör Centrum utnyttja kompetens från 
ETOUR och Jamtli. Därför föreslås att till styrelsen bör knytas 
även representanter för ETOUR/Mitthögskolan och Jamtli/ 
Jämtlands läns museum.

Viktigt är att det i Centrums ledning ingår personer från båda 
verksamhetsområdena, turism och kulturarv. Antalet anställda 
bör vara begränsat, anpassat för att organisera och initiera en 
verksamhet, som till större delen bör utföras av andra eller ge
nom inhyrda medarbetare. Centrum bör kännetecknas av ett 
dynamiskt och flexibelt arbetssätt, i nära dialog med nyttjarna. 
Möten, seminarier, kurser och annan verksamhet bör i samver
kan med lokala krafter och uppdragsgivare kunna förläggas på 
orter i hela landet.

Den nya organisationens verksamhet
Centrum för kulturarvsturism kan följande verksamhetsbehov 
tillgodoses.

GEMENSAM MÖTESPLATS
Behovet av erfarenhetsspridning, ökat omvärldskunnande och 
gemensamt forum för verksamma inom turism- och kulturarvs- 
områdena tillgodoses genom

A. Tvärsektoriella seminarier. Införandet av en fortlöpande 
verksamhet med gemensamma seminarier om viktiga utveck
lingsfrågor för kulturarvs- och turismansvariga kan bli ett syn
nerligen viktigt steg för att uppnå den samsyn som behövs för 
att utveckla verksamheten.

b. Anordnande av och initiativ till studieresor. Studieresorna 
är ett komplement till seminarierna, och vänder sig till samma 
grupper. Det är få gånger man kan föra så effektiva utvecklings
diskussioner som när man gemensamt studerar framgångsrika 
exempel.



C. Ansvar för att vidareutveckla det sektorsöverskridande 
nätverk som nu påbörjats, genom adressregister, utskick, nyhets
brev, anordnande av möten och initiativ till gemensamma 
diskussioner. Arbetet med nätverket, och ett fortlöpande inhäm
tande av synpunkter därifrån, ses som en grund för den övriga 
verksamheten.

o. Centrum föreslås ha en egen hemsida, som kan länkas till 
Riksantikvarieämbetets, Turistdelegationens och etour:s.

KUNSKAPSBYGGANDE OCH METODUTVECKLING 

För att man ska komma ifrån de lokala och regionala aktörernas 
problem, att ständigt behöva uppfinna hjulet på nytt, behövs det 
en part som systematiskt samlar och tillhandahåller den infor
mation man behöver.

a. Kunskap om metoder och redskap. Man ska kunna vända 
sig till Centrum för att få en överblick över inom kulturarvs
turismen nyttjade arbets- och anläggningsformer, med bedöm
ning av förutsättningar, kostnader och resultat. I Centrums upp
gifter bör därför ingå att tillhandahålla en »verktygslåda« med 
exempel, som den som planerar kulturarvsturistisk verksamhet 
kan rådfråga och välja ur. Centrum bör också kunna initiera och 
medverka i metodutveckling, delvis i samverkan med etour, 

Jamtli och Riksantikvarieämbetet.
B. Kunskap om undersökningar rörande kulturarvsturismens 

förutsättningar och resultat, d.v.s. publikundersökningar, under
sökningar om samhällsekonomiska effekter, sysselsättning, 
behovs- och intresseanalyser m.m. Centrum föreslås samla
och systematisera sådan information oavsett utföraren är ett 
universitet, ett företag, ett museum eller en turistorganisation. 
Verksamheten kan samordnas med arbetet inom etour:s ana
lys- och statistikenhet. Det finns också behov att utveckla nya 
och förbättrade undersökningsmetoder.

C. Kunskap om internationella erfarenheter, trender och 
utvecklingsmöjligheter. I samverkan med etour, Jamtli och 
huvudmännen bör Centrum samla kunskap om vad som görs i 
olika länder och löpande tillhandahålla information om detta, 
samt bistå alla berörda parter inom Sverige med förmedling 
av internationella kontakter, anordnande av studiebesök m.m. 
Även här innebär anknytningen till etour (och Jamtli) en möj
lighet att med små resurser bygga upp en effektiv verksamhet.
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KURSER OCH UTBILDNING
Med utgångspunkt från nätverket och sin kunskaps byggande 
verksamhet blir Centrum en effektiv organisation för tvärsekto- 
riella kurser och utbildning, som kan bli början till den kompe
tenshöjning som flertalet aktörer behöver.

A. Kortare fortbildningskurser för aktiva inom kulturturis
men, gemensamma för turism- och kulturarvsansvariga. På så 
sätt åtgärdas ett av de på kort sikt viktigaste behoven, att skapa 
gemensamma referensramar för de båda yrkesgrupperna.

b. Kortare kurser om kulturarv och kulturarvsturism för 
personal inom turistnäringen. Det mycket större antalet aktiva 
inom turismen förklarar behovet av särskilda kurser för denna 
kategori.

C. Kortare kurser, distanskurser och utbildningspaket för att 
bistå lokala anläggningar/organisationer och andra huvudmän 
för kulturturistisk verksamhet med utbildning av säsongperso
nal, guider, rollspelare m.fl. Många huvudmän har svårt att ge 
sin säsongpersonal tillräcklig utbildning, eftersom det på varje 
enskild plats regel bara rör sig om några få anställda och mycket 
begränsade resurser. Verksamheten kan delvis ske i form av upp
drag.

D. Utbilda eller ta initiativ till utbildning av interpreters och/ 
eller lokala entreprenörer, om inte något universitet/högskola 
startar sådana utbildningar.

Kostnader
I förslaget har vi bedömt vilka resurser som behövs för att inrät
ta Centrum för kulturarvsturism, däremot inte för förstärkning 
av Riksantikvarieämbetets resurser, och inte heller för den före
slagna verksamheten vid universitet och högskolor. Den senare 
förutsätts ingå i deras ordinarie uppgifter.

Centrum för kulturarvsturism beräknas behöva 4-5 anställda, 
varav en assistent, med tillhörande medel för adminstration, lo
kaler och verksamhet. Resurser behövs för resor, informations-, 
kurs- och utbildningsverksamhet samt för köpta utrednings- och 
analystjänster.

Dessutom förelås att antingen Centrum eller någon annan 
huvudman disponerar medel för stipendier till entreprenörer, 
lokala företagare och eldsjälar, så att de får möjlighet att delta i 
planerade utbildningar.
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