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Sammanfattning 
 
Vår uppsats handlar om hembygdsföreningen i rollen som turistisk aktör. Vi granskar vilka 
drivkrafter som aktören uppvisar samt hur dessa påverkar synen på modernisering och digitalisering 
inom den egna föreningen. Vi vill också lyfta fram hembygdsförening som en vagga i vårt 
kulturarv. Att låta dåtidens levnadssätt gå hand i hand med nutidens digitaliserade levnadssätt kan 
göra ett modernt historiskt- och kunskapsmässigt samarbete för kommande generationer.  
 
Vidare diskuteras hur medvetenheten om dessa drivkrafter är viktiga för att balansera den 
konventionella synen på turism ur ett management perspektiv, tillsammans med den ideella 
föreningens mer psykosociala identitetsskapande syn. Vårt syfte är att definiera hur en hembygd 
arbetar med turism och hur stor roll turismen har inom föreningen. Vi har sedan använt oss av 
frågeställningar och en problemformulering där vi tagit upp olika hjälpmedel och undersökt vilka 
drivkrafter som får aktörerna att ta tag i vissa projekt och användandet av digitalisering.  
Vårt angreppssätt i denna uppsats är att använda oss av teori som ett ramverk för de påståenden och 
argument som presenteras i vår empiri och metod-del. Med stöd av vårt teoretiska angreppssätt 
tillsammans med intervjuresultaten är det vår förhoppning att tydliggöra betydelsen av 
kulturarvsturismen. 
 
Genom kvalitativa intervjuer tar vi upp begreppet kulturarv och förklarar dess innebörd på ett 
konkret sett. Vi träffar äldre människor där många har minnen från förr och med egna ord kan 
återspegla historien. I vår uppsats har vi redogjort för Sveriges kulturarvshistoria inom 
hembygdsföreningar, där vi analyserar de drivkrafter som ligger bakom arbetet med att bevara 
Sveriges historia hos de enskilda aktörerna. Vår bakgrund inom medieteknik gör att vårt arbete 
präglas av en världsbild där tekniken är ett verktyg som underlättar utvecklingen av produkter inom 
turism. Genom insamlat resultat ser vi att aktörerna är överens om att vår historia om 
hembygdsföreningar och kulturarv behöver bevaras för att människan ska kunna känna en 
gemenskap och trygghet till sin hembygd. Kulturarvet kan också användas som ett verktyg för att 
framföra kunskap till olika generationer och vidare kan den digitala utvecklingen av 
kulturarvsattraktioner nå ut till fler människor i framtiden på ett mer interaktivt sätt.  
 
I vår uppsats har vi också kommit fram till att kulturarvsattraktioner spelar en viktig roll inom 
upplevelseturism på många olika plan genom att studera drivkrafter hos de eldsjälar som erbjuder 
omgivningen något varaktigt och minnesvärt, som räcker långt framöver.  
 
Nyckelord: Kulturarv, Interaktion, Turism, Upplevelser, Hembygdsförening, 
Destinationsutveckling, Upplevelsekonsumtion, Kulturarvsattraktioner, Kulturarvsturism, 
Producentperspektiv 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
Our essay revolves around the local history associations and the actors within it as part of the 
tourism sector. We have researched the driving-forces that these actors possess, their view on 
modernization and digitalization within the association. With this paper we also want to highlight 
that local history associations works as a cradle for our cultural heritage. These actors want the life 
of past times to go hand-in-hand with the digital lifestyle of modern times, which will contribute 
with historical knowledge for future generations. 

Furthermore, we discuss how these driving-forces are an important part of the balance between the 
conventional view on tourism from a management perspective, and the non-profit association’s 
psycho-social view. Our purpose is to define how local history works within tourism and how big of 
a role it has within the associations. We discuss different tools at hand and explore what driving-
forces that get the actors to use digitalization in certain projects. The method of our essay is to use a 
theory as a framework for the statements and arguments that are introduced in our empirical data. 
With the support of our theory and the results of the interviews, it is our hope to clarify the meaning 
of cultural heritage site tourism and how the actors work within it. 

We have used qualitative interviews to discuss the concept of heritage sites and to explain its 
meaning in a concrete way. We have met with elderly people and made it possible for them to share 
their memories from past times while also exploring their role within heritage site tourism. In this 
essay we described the heritage site through local history associations, where we analyze the 
underlying driving-forces behind the work of individual actors as they attempt to preserve the 
history of Sweden. This essay also presents the concept of interactive digital storytelling where 
technology functions as a tool that simplify development of the tourism product . As a conclusion 
our results show that the actors agreed upon that our history in terms of local history associations 
and heritage sites needs to be preserved, so that future generations do not lose the feeling of safety 
and a sense of belonging that comes from being part of a community in their local home 
environment. The cultural heritage site can be used as a tool to present knowledge to different 
generations through the means of digital development, the heritage sites can reach a wider audience 
in the future by presenting interactive modern day solutions. 
In our essay, we have also found that cultural heritage sites plays an important role in leisure 
tourism on many different levels through driving-forces of the individuals that offer their 
surrounding something memorable that will last for eternity. 
 
Keywords: Cultural Heritage, Interaction, Tourism, Experiences, Local History Society, 
Destination Development, Experience Consumption, heritage attractions, heritage tourism, 
Producer Perspective 
 
 
 
 
 



 

 
Förord 
 
Vi anser att ämnet kulturarv och hur det upplevs av omvärlden är viktigt och relevant för att förstå 
hur människor levde förr och hur detta påverkar oss idag, och kommer att leda utvecklingen i 
framtiden. Alla generationer har rötter i det förflutna och det är en plattform för kommande 
generationer. Med det menar vi att det är viktigt att känna till hur människor levde förr under andra 
förutsättningar, då varje generation har något unikt att lära. Människans vagga är kulturarvet och 
kulturarvsattraktionen är därmed viktig att studera närmare. Aktörernas drivkrafter bakom 
kulturarvet och behovet av professionell marknadsföring genom digitalisering och modernisering 
ger oss ett berättande perspektiv som är i fas med vår tidsålder och mänskliga handlingar.  
Vi vill tacka våra opponenter och vår handledare som hjälpt oss under arbetets gång genom att 
erbjuda konstruktiv feedback.  
 
Tack! 
 
Victoria Blomberg & Julia Wolf 
Stockholm 2016-05-31 
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1. Inledning  
 
I ett alltmer individualiserat samhälle uppstår allt tydligare en känsla av rotlöshet och alienation. 
Vid sidan av ett ökat religiöst engagemang har dessa känslor skapat ett ökat intresse för kultur och 
historia. Människor söker efter en tillhörighet och en förankring i dagens ytterligare och alltmer 
föränderliga samhälle. Vissa forskare anser att det uppstått en stark efterfrågan på kunskap om det 
svenska kulturarvet (Eriksson, 2006 s. 166). 
 
Andra forskare menar att det finns ett tydligt behov och en efterfrågan på svensk kultur och 
historia och därför har kulturarvsturismen en viktig uppgift att fylla (Björkroth, 1890-1930 s. 3-
15). Det svenska kulturarvet förs idag till stor del vidare av olika hembygdsföreningar som finns 
över hela landet. Dessa föreningar drivs oftast helt ideellt och har stor inverkan i det dagliga livet 
på de flesta orter och på landsbygden. Dessvärre får de sällan eller aldrig den uppskattning de 
förtjänar för att sprida kunskap och traditioner vidare från generation till generation. Då de flesta 
som engagerar sig inom en hembygdsförening är tämligen ålderstigna är deras kraft och kunskap 
om modern marknadsföring förhållandevis begränsad. Samtidigt som behovet av historia ökat, har 
även “turistens” krav på semestern förändrats. Från att ha varit fullkomligt nöjd med att ha slussats 
runt i buss och fått all kultur och historia beskriven för sig, så vill dagens turist istället uppleva 
något själv. Av någon anledning har turistbranschen ännu inte uppfattat denna nya trend och har 
hittills ännu inte uppvisat något större intresse för att kommersialisera en upplevelsestyrd 
kulturturism. Gunnars & Nilsson (2010) förutspår en explosiv ökning av kulturarvsturism, där 
upplevelsen står i centrum för spridning av vårt kulturarv (Gunnars & Nilsson, 2010 s. 6-10). 
 
Interaktivitet är ett nyckelbegrepp som fötts ur detta tekniskt präglade synsätt och som vi tror spelar 
en central roll i all form av kommunikation i dagsläget. Det finns flera olika drivkrafter hos de 
producenter som ägnar sig åt kulturarvsarbete. Det finns de som är riktiga eldsjälar, som brinner för 
att hålla Sveriges historia levande. Dessa personer dedikerar många timmar varje dag utan vare sig 
vila eller finansiell kompensation. De drivs av en passion för att bevara det gamla samt ett genuint 
intresse för att engagera allmänheten i Sveriges historia (Gunnars & Nilsson, 2010 s. 6-10). 
 
Vi skriver detta arbete för att det ska generera ny forskning inom upplevelser och 
kulturarvsattraktioner samt fungera som underlag för en växande turistnäring. Inom denna näring 
finns den så kallade turistiska produkten. Den består av flera olika byggstenar varav en utgörs av 
marknadsföring. Vi menar att ämnet marknadsföring alltid varit starkt sammankopplat med turism. 
Aktörer som är verksamma inom turistnäringen och kulturarvsattraktioner har alla ett ansvar att 
kommunicera och sprida kunskap om attraktionen. Detta blir extra viktigt då det är först när 
produkten brukas som den uppstår, och om ingen känner till platsen/attraktionen samt om ingen 
människa brukar den så försvinner dess betydelse. På så vis är marknadsföring någonting som 
genomsyrar arbetet som aktörerna ägnar sig åt, vare sig de vill det eller inte. Destinationsutveckling 
blir en följd av det aktiva arbetet med att få en kulturarvsattraktion att fungera.  
Turistiska satsningar är kända för att bidra med flera positiva effekter på en lokal samt regional nivå 
(Gunnars & Nilsson, 2010 s. 6-10). 
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Att förena dåtid och nutid gör att vi lättare kan se vår framtid, det hjälper oss att kunna se tillbaka 
och dra paralleller för att utveckla inför framtiden. Det är även viktigt att en destination fungerar på 
ett sätt som gör att det tillfredsställer många olika behov. Utifrån detta gäller det att anpassa 
destinationen - och dess faciliteter efter besökarnas behov - och önskemål (Gunnars & Nilsson, 
2010 s. 6-10). 

1.1 Bakgrund 
 
Kulturarvsturism består av ett flertal byggstenar, som till exempel historiska berättelser, 
konstprodukter, upplevelser och musik (Svensson, 2007 s. 8). Tillsammans med dessa element 
bildas ett attraktionskoncept som nyttjar besöksattraktionen av olika upplevelseeffekter.  
För producenterna är det viktigt att veta vad som påverkar besökarna och hur de gör för att locka 
och kommunicera med sin målgrupp vid marknadsföring av upplevelser. Konsumenterna/besökarna 
ses av de flesta aktörer mer och mer som emotionella individer som söker upplevelser som 
involverar dem emotionellt och ger intellektuellt beteende- och relationsvärde. Det finns en 
drivkraft hos producenten att kunna uppfylla besökarens behov, då de idag vill vara mer interaktiva, 
bli en del av en upplevelse och kliva in i historien (Tung & Ritchie, 2011). En producent som ofta 
blir förbisedd inom turismsfären är hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen ägnar sig åt ideell 
verksamhet med stöd av kommunen och andra föreningar. Vi har valt att skriva om Ingarö 
hembygdsförening som är centralt beläget i Brunn på ön Ingarö (Ingarös hembygdsförening, 2016) 
samt Muskö hembygdsförening och Muskö kulturförening som ligger på ön Muskö i Stockholms 
södra skärgård (Muskobladet, 2016) (Muskult, 2016). 
 
Sammanfattningsvis är kulturarvsturism något som återberättar och levandegör historien.  
Det är samhällets traditioner och historia som återspeglas hos framtida generationer.  
Turismen har förändrats genom åren, från massturism-charter till att handla mer om något äkta och 
genuint, samt att intresset för dåtid- och historia har blivit större. Samhällsutvecklingen har gjort att 
sättet att återberätta historier från förr har förändrats och kulturarvet har blivit viktigt för turismen 
och alla samhällsklasser kan nu ta del av detta. I ett samhälle som blir alltmer individbaserat uppstår 
känslan av rotlöshet. Därmed ökar intresset för historia då människor söker efter tillhörighet och en 
förankring i det förflutna (Nilsson, 2011 s. 9). Detta står i kontrast till de mer kommersiella 
drivkrafter som många gånger styr organisationer inom turismen. Det leder till att projekt där dessa 
drivkrafter är dominanta blir mer realistiska och har lättare att fatta logiska beslut.  
Dessa förutsättningar påverkar den inställning som producenterna har vad gäller moderniseringen 
och digitaliseringen av kulturarvsattraktionen.  
 
Det blir tydligt att tekniken gör mycket för oss, men samverkan och interaktion med människor är 
minst lika viktig, om inte viktigare när vi talar om upplevelser. Informationsteknologin har stor 
inverkan på dagens turism. Flera turistiska attraktioner ställs inför utmaningen att utvecklas i takt 
med nya marknadsföringsstrategier och konsumentmarknader i förändring samt att lyckas förhålla 
sig till en ökad konkurrens och den rådande globaliseringen. Dessa faktorer påverkar 
destinationsutvecklingsarbetet idag för samtliga producenter. Inte minst genom en förändrad 
ekonomi som i vissa fall påtvingar nya samarbeten, vilket leder till en ökad lärdom och kapacitet 
hos organisationerna och dess aktörer (Skylare, 2001 s. 17). Inom utvecklandet av turistiska 
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destinationer är det viktigt att ta hänsyn till förändringen i hur teknologin kan användas och inte 
förändringen i själva teknologin. Konkurrenskraften är starkt kopplad till sättet att hantera 
innovation menar Skylare (2001). 
 
Vi går mot ett alltmer individbaserat samhälle, där det unika med en plats är destinationens styrka, 
här har kulturarvet en central roll som tidigt behöver definieras för att ge destinationen 
konkurrenskraft på en väldigt stor och snabbt växande marknad (Eriksson, 2006 s. 3-15).  

1.2 Problemformulering 
 
I hembygdsföreningarnas arbete finns en väldigt stor, ännu inte utnyttjad, potential för den svenska 
turistnäringen. Hembygdsföreningar drivs oftast ideellt, vilket är hedervärt, men som samtidigt 
sätter käppar i hjulet för aktiva och progressiva marknadsföringsinsatser. Det faktum att de flesta 
som är engagerade inom de olika hembygdsföreningarna är äldre innebär också utmaningar att 
hänga med i och att fullt utnyttja den tekniska utvecklingen, särskilt inom det mediala området. 
(Hembygd, 2016) 
 
Det är intressant att studera vilka underliggande drivkrafter det är som får aktörer att ta tag i projekt 
som kulturarvsattraktioner och hur dessa drivkrafter påverkar användandet av digitalisering och 
modernisering av den upplevelseturismen som de olika hembygdsföreningarna faktiskt bedriver. 
Vi kommer att använda oss av denna typ av infallsvinkel som teori för de påståenden och argument 
som presenteras i vår empiri och metod-del. Med stöd av teoretiska utgångspunkter är 
förhoppningen att tydliggöra betydelsen av kulturarvsturism. Vi beskriver hur aktörer med hjälp av 
kulturarvsattraktioner kan erbjuda och upprätthålla en modern och tillgänglig turistisk upplevelse 
för allmänheten. Vi påvisar också hur en analys inom kulturarvsturismforskningen och kvalitativa 
intervjuer kan visa på likheter och skillnader i inställningen till upplevelsens betydelse för 
destinationens identitetsskapande (Braunerhielm, 2006 s. 18). Detta gör vi genom att studera hur 
kulturarvsturismen i sin helhet fungerar ur ett aktörsperspektiv och hur detta kan bidra till ny 
tankeväckande kunskap för forskningsfältet “Kulturarvsattraktioner” (Nilsson, 2011 s. 7). 
 
Problem kan uppstå när det till största del är äldre människor som engagerar sig i den här typen av 
kulturarbete och därmed ser kulturarvet utifrån sitt perspektiv. De äldre behöver kunna locka den 
yngre generationen att ta vid och utveckla hembygdsarbetet (Braunerhielm, 2006 s. 24). 
De är ideellt arbetande eldsjälar som bidrar till kulturhistoria och bevarande av hembygden. 
Människors olika engagemang för historien och platsen resulterar i att kulturarvsbesökare ofta är 
villiga att lära sig om historien och att de har ett visst intresse för kulturen på platsen som besöks 
(Light & Prentice, 1994 s. 210).  
 
För att underlätta för de olika hembygdsföreningarna i Sverige kan de exempelvis marknadsföra sig 
digitalt genom gemensamma hemsidor, där lokalhistoriskt material samlas och som alla kan ta del 
av. Dessa kan inkludera bilder, dokument och berättelser samt filmer- och ljudfiler från historiska 
platser. För att de olika hembygdsföreningarna ska marknadsföra sig kan de anordna marknader, 
utställningar, närproducerade produkter och publika evenemang (Bygdeband, 2016). 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur hembygdsföreningen i Sverige idag arbetar med att 
bevara dess kulturarv med hjälp utav digitalisering.  

1.4 Frågeställningar 
 

• Hur ställer sig producenterna inom hembygdsföreningen till det digitala som ett verktyg att 
nå ut till besökare?  

• Vilka drivkrafter finns inom hembygdsföreningen? 
• Hur kan kulturarvsaktören arbeta med att digitalisera/modernisera kulturarvet? 

1.5 Definitioner 

Hembygd - En bygd man härstammar från eller på annat sätt identifierar sig med. 
Faciliteter - En plats där man kan ha verksamheter. 
Kulturarv - Vad tidigare generationer skapat och hur vi idag tolkar det. 
Besöksattraktion - Upplevelser och attraktioner som aktörer besöker. 
Destination - Dit människor reser och utför sin aktivitet. 
Artefakter - Konstgjort föremål som tillverkats av människor. 
Interaktion - Samverkan, samspel och en ömsesidig påverkan. 
Induktiv - Ett filosofiskt förfaringssätt att härleda slutsatser från empiriska erfarenheter. 
Deduktiv - Härledning av slutsatser från givna premisser. 
Hen - könsneutralt personligt pronomen som används på samma sätt som orden han och hon. 
Survey-intervju - Genom datainsamling får en representativ kartläggning av människors sysslor, 
åsikter, inställningar och kunskaper. 
Storytelling - Återberättande genom historia. 
Digitalisering - Införa digital teknik i viss verksamhet. 
Narrativ - Berättelser som konstruerar en verklighetsbild, ett konstverk, och är en cirkulär 
kommunikation som förutsätter en publik och en berättare (Synonymer, 2016). 

1.6 Avgränsningar 
 
Fokus ligger på hembygdsföreningens arbete och åsikter för att på så sätt begränsa arbetets 
omfattning. Detta arbete har en nationell inriktning, vi har valt att lyfta ämnet kulturarvsturism i 
Sverige som bedöms vara en framtidsbransch ur ett globalt perspektiv (Stenholm & Holgersson, 
2009-2012 s. 12). Det är möjligt att resultatet sett annorlunda ut om vi istället valt att forska kring 
kulturarvsattraktioner i andra länder där andra lagar och regler gäller och där aktörerna har andra 
förutsättningar att röra sig med än de som Sverige har till sitt förfogande. Vidare har detta arbete en 
samhällsvetenskaplig vinkling och metoden är utförd i enlighet med en kvalitativ ansats.  
Detta på grund av att vi är ute efter en detaljrik och subjektiv bild av fenomenet. Om studien hade 
varit byggd på siffror där studiens datamässiga omfattning ligger i fokus, skulle den krävt insamling 
av data under en längre tid. På grund av arbetets tidsbegränsning behövs dess omfattning minskas 
med hjälp av en rad tematiska frågor inom området interaktion, digitala hjälpmedel och drivkrafter 
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hos producenterna. De områden som berörs i detta arbete är nära sammanflätade med 
kulturarvsattraktion, upplevelseturism och destinationsutveckling, dessa är komplexa redan när de 
granskas som separata entiteter. Hur pass villiga respondenterna har varit att svara på frågorna har 
givetvis också begränsat arbetet (Bell, 2015 s. 131).  
 
Tidigare forskning inom området kulturarvsturism går att dela upp i olika angreppssätt.  
Forskare talar om teorier inom och för kulturarv menar Waterton & Watson (2013).  
Dessa är de infallsvinklar som vi valt att begränsa oss till inom detta arbetes teori samt empiri-del.  
Där “teorier inom kulturarvet” handlar om management samt att utveckla med hjälp av olika 
resurser. Dock väver vi även in “teorier för kulturarvet” där identitetsskapande och känslor gör sig 
gällande (Waterton & Watson, 2013). 
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2. Metod 

2.1 Kvalitativ ansats 
 
Den kvalitativa forskningsmetoden är induktiv, tolkande samt konstruktionistisk. Den har en 
induktiv syn på förhållandet mellan praktik och teori där teorin genereras som ett resultat av de 
praktiska forskningsresultaten. Den kvalitativa metoden brukar vara mer inriktad på ord än på 
siffror. Den har blivit alltmer populär att använda när det kommer till samhällsvetenskaplig 
forskning (Bryman, 2011 s. 340). 
 
Uttrycket ”kvalitativ forskning” kan ibland tolkas som ett synsätt där man inte samlar in kvantitativ 
data. Många inom den kvalitativa forskningen är dock kritiska till den inställningen, eftersom det 
handlar om mer än enbart en frånvaro av siffror menar Bryman (2011). Den kvalitativa metodens 
undersökning innehåller ett flertal olika steg (se figurförteckning 1). Steg ett handlar om att 
formulera generella frågeställningar, eller så kallade forskningsfrågor. Därefter kommer steg två 
som innebär ett val av relevanta platser och undersökningspersoner, de fysiska platser och personer 
som är av intresse för forskaren. Det tredje steget syftar till att samla in data, detta genom att 
exempelvis genomföra observationer eller längre intervjuer. I det fjärde steget förväntas forskaren 
tolka sin insamlade data, genom att exempelvis analysera företeelser av samband, mönster eller 
skillnader i materialet. På steg fem ägnar sig forskaren åt att samla in de nya begrepp som eventuellt 
uppstått, resultatet av detta blir att hen lättare kan formulera ett samband mellan de forskningsfrågor 
som uppkom under steg ett. Steg fem och syftar till att specificera frågeställningarna samt eventuell 
insamling av ytterligare data. Det slutliga sjätte steget handlar om att formulera en 
forskningsrapport, detta innebär att de som läser arbetet måste kunna tro på betydelsen och 
hållbarheten av forskarens tolkning (Bryman, 2011 s. 346-347). 
 
Figur 1. Viktiga steg inom en kvalitativ undersökning. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
(Bryman, 2011 s. 346). 
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Det är viktigt att tillåta teoretiska idéer att härledas från den insamlade empirin. Dessutom är det 
viktigt att undvika användandet av definitiva begrepp i den mån det går, då dessa riskerar att bli till 
en tvångströja i synen på den sociala verkligheten hävdar Blumer (1954). Han rekommenderar 
istället att samtliga samhällsforskare använder sig utav en generell referensram och vägledning vad 
gäller empiriska situationer (Blumer, 1954). 
 
Den kvalitativa ansatsen är ofta samhällskritisk och fokuserar på människan som subjekt och aktör, 
vilket en rad mer praktiskt handlingsinriktade existensfilosofier tidigare förebådat.  
Människan är inte bara ansvarig för sitt eget liv, utan även för hur den vetenskapliga kunskapen är 
socialt konstruerad. Denna syn på vad som är kunskap har haft en avgörande betydelse för hur vi 
idag ser på politik, ekonomi och sociala förhållanden (Eriksson & Hultman, 2014 s. 166). 
 

2.2 Respondentval & tillvägagångssätt 
 
Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med tanke på att aktörernas arbete rör människor, 
upplevelser och deras syn på verkligheten (Ahrne, 2011 s. 3). Vi genomförde två intervjuer via 
mejl. De två intervjuerna hade två respondenter var. Inför dessa mejlintervjuer skickade vi ut ett 
antal frågor till respondenterna som är relevanta producenter inom sina föreningar, hembygds- 
respektive kulturföreningen på Muskö i Stockholms skärgård. Utöver detta har vi även gjort en så 
kallad gruppintervju – fokusgrupp (Bylund et al, 1995; Halkier, 2010; Wibeck, 2010 s. 4), där vi 
intervjuade fyra styrelsemedlemmarna inom Ingarö hembygdsförening tillsammans i grupp (Se 
intervjuer under bilagor). Till denna intervju förberedde vi en intervjuguide med ett antal frågor 
inom ämnet kulturarv, spelade in aktörernas uttalanden på en mobiltelefon samt dokumenterade 
genom att även anteckna för hand (Julias iPhone 5S, 2016).  
 
Den kvalitativa metoden vi har använt oss av innefattar semistrukturerade intervjuer med öppna 
frågor, där aktörerna fått prata fritt om ämnet kulturarv och vi valde här att ha flera större 
frågeområden istället för många enstaka detaljerade frågor. Vårt syfte med intervjuerna var att ta 
reda på vad just dessa aktörer tycker och tänker om kulturarvsturism, interaktion- och upplevelser. 
Vi har bearbetat intervjun i form av kodning i nyckelord där vi sammanställt intervjun och gjort den 
kortare och mer noggrann (Hedin, 1996).  

2.3 Kvalitativa intervjuer 
 
De kvalitativa intervjuerna tenderar att inte vara fullt så strukturerade som survey-intervjuer. 
Intervju som metod är en utav de allra vanligaste inom den samhällsvetenskapliga forskningen, 
eftersom den erbjuder stor flexibilitet. I den kvalitativa intervjun läggs fokus på att få fram 
intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt, frågorna är relativt öppna vilket ger dialogen en 
möjlighet att ta olika riktningar beroende på vad den intervjuade anser vara viktigast.  
När vi intervjuade var vi ute efter en berättelse, fylld med egna åsikter och på så vis mönster som 
efter en ordentlig analys kan förmedla intervjupersonens verklighetsbild. Frågorna är relativt öppna 
och formuleras som ett övergripande tema. Den som intervjuar ställer frågor som “hur kände du 
inför det här?” eller “hur upplevde du den händelsen?”. I en kvalitativ intervju vill forskaren få 
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fylliga och detaljerade svar, samma person kan komma att intervjuas flera gånger (Bryman, 2011 s. 
412-413).  
 
Vi använder oss utav kvalitativa intervjuer i vår undersökning. Detta innebär att vi lutar mot ett 
kvalitativt förhållningssätt då det är vår förhoppning att på så sätt få en förståelse för ämnet 
kulturarvsturism och destinationsutveckling med inriktning på upplevelse och 
kulturarvsattraktioner. Vi har valt denna metodinriktning delvis av den anledningen att det inte finns 
tillgång till kvantitativ data från en liknande studie.  
 
För oss handlar det om att hitta ett fåtal riktigt bra intervjuobjekt, snarare än att lyckas genomföra så 
många intervjuer som möjligt, då det är vår tanke att gå på djupet och finna kärnan i problematiken 
rörande aktörens arbete med kulturarvsturism. På grund av detta valde vi att genomföra dels en 
fokusgrupp intervju med styrelsemedlemmar av Ingarös Hembygdsförening. Även mejlintervjuer 
genomfördes med aktörer från Muskös Hembygdsförening och Muskö kulturförening. 
I dessa intervjuer är det viktigt att låta respondenterna själva styra intervjuns utveckling för att på så 
sätt som forskare lyckas få en bild av hur deras egna uppfattningar tar sig i uttryck, dessa tankar är 
därefter bra att ha som stöd under intervjuns gång. Det kan komma upp viktig information som inte 
ingår i några av de områden som redan finns dokumenterade, men som sedan kan vara intressanta 
för resultaten (Holme & Solvang 1997, s. 102). 
 
Vilket handlingssätt som används beror på vilka svar forskaren önskar. Dessa svar kan variera från 
mer eller mindre konkreta svar till mindre givna och överraskande svar (Bell 2006 s. 160).  
Inom fokusgruppen framkom flera överraskande svar än från mejlintervjuerna. För att en kvalitativ 
intervju ska bli så bra som möjligt behöver forskaren uttrycka en vilja att ta reda på hur en 
samhällsföreteelse tar form (Holme & Solvang 1997 s. 99). Genom att använda kvalitativa 
intervjuer kan forskaren sedan ta reda på intervjurespondenternas egna uppfattningar och 
föreställningar som speglar denna företeelse. Forskaren måste också förbereda sig väl genom att 
formulera relevanta frågor och frågeställningar, det bör också författas en tidsplan för intervjun som 
presenteras för respondenten på förhand (Bell 2006 s. 159).  
 
I vår metod för empiribearbetning valde vi att utgå från den som passar för tema-intervjuer.  
Genom kvalitativa intervjuer framhålls egna erfarenheter och lärdomar, de presenteras av 
respondenterna. Muskö hembygdsförening och Muskö kulturförening intervjuades via mejl som 
tidigare nämnt och intervjun med Ingarö hembygdsförening ägde rum i deras professionella miljö, 
det vill säga på hembygdsföreningens museum. Intervjun är bandinspelad och tog ca tre timmar, där 
vi fick reda på namn och personlig information gällande deras dagliga livserfarenheter och 
inställningar, samt tankar och funderingar. Detta för att vi som informanter och forskare skulle få en 
djupare förståelse.  
 
Egna erfarenheter och tankar ligger i fokus. För att analysera dessa intervjuer har vi använt oss av 
fyra olika steg; 
 
1:a steget: Forskare lyssnar, läser och tolkar samtliga intervjuer noggrant och får sig en helhetsbild 
av resultatet. 
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2:a steget: Forskarna letar efter återkommande bilder, motsättningar, olika ord- och metaforer där 
det finns detaljerade mönster samt vardagliga erfarenheter. 
 
3:e steget: Varje intervju förses med index på grundval av empiriska teman. Arbetar igenom varje 
intervju noggrant och hittar återkommande huvudfrågor och grundtankar. Intervjun blir tydligare 
och helhetsbilden faller på plats. 
 
4:e steget: Det sista steget i analysprocessen är när författarna läser om alla intervjuer och drar 
paralleller, skillnader och likheter i underlaget. Vi jämför, går vidare, bearbetar material, förfinar 
och presenterar resultatet (Elvin-Nowak & Thomsson, 2001). 
 

2.4 Kvalitativ intervju med fokusgrupp 
 
I detta arbete genomfördes även en intervju med en så kallad fokusgrupp med betoning på ett visst 
tema eller ämnesområde som forskaren valt. Forskaren eller forskarna som genomförde denna typ 
av intervju är ofta intresserade av hur individer i egenskap av gruppmedlemmar diskuterade 
specifika frågor. Intervjun med fokusgruppen föll inom ramen för den kvalitativa forskningen och 
detta betyder att forskaren ville få fram hur respondenterna uppfattade frågeställningarna som 
presenterades, de formar på så sätt en förhållandevis ostrukturerad situation för att få fram 
deltagarnas åsikter och synsätt (Bryman, 2011 s. 447).  
 
Den forskare som leder fokusgruppen kallas ofta för moderator och hen ska sköta intervjun utan att 
vara alltför styrande. Som forskare antog vi båda denna roll under intervjuns gång. Enda skillnaden 
var att den ena av oss skrev ned minnesanteckningar under intervjun, medan den andre istället 
observerade respondenternas kroppsspråk och ansiktsuttryck i större utsträckning.  
Totalt intervjuades fem respondenter, endast fyra av dessa uttryckte sig verbalt medan den femte 
satt och lyssnade. Diskussionen flöt på dynamiskt och de som ville tala fick möjlighet att göra detta 
utan avbrott. Den ursprungliga idén bakom fokusgrupper var att människor som hade en viss 
erfarenhet kunde bli intervjuade på ett ostrukturerat sätt om denna erfarenhet. Det var intressant och 
givande att använda en fokusgrupp för att få fram flera olika åsikter och synvinklar på 
kulturarvsturism. Respondenterna svarade på ett visst sätt i en fokusgrupp, då de hörde sina 
kollegors svar kunde de i sin tur utöka sina egna utläggningar och komma på ytterligare synpunkter 
som troligen inte framkommit om denne deltagit i en intervju ensam. Detta innebär att fokusgrupper 
var ett bra redskap att använda för att få fram många olika åsikter i en viss fråga (Bryman, 2011 s. 
449).  
 
Som forskare lät vi deltagarna lyfta fram de frågor som de ansåg vara viktiga inom området som vi 
presenterade. Vi tillät respondenterna att argumentera med varandra och ifrågasätta varandras 
åsikter. På så vis gav fokusgruppen oss en möjlighet att studera hur producenter inom 
kulturarvsturism samfällt skapar mening i en företeelse. Genom att anta en förhållandevis passiv 
roll under intervjun kunde vi som forskare bevittna det meningsskapande som sker i samspel och 
diskussioner mellan aktörer. I detta fall var den processen genom vilken mening konstrueras i 
vardagen för styrelsemedlemmarna av Ingarös hembygdsförening. Precis som med individuella 



 10 

kvalitativa intervjuer fungerar denna informationsinsamling bäst om den spelats in för att sedan 
transkriberas. Den största anledningen till detta är svårigheten att lyckas få ned alla respondenternas 
svar på papper, men också för att i efterhand kunna reda ut vem som sagt vad (Bryman, 2011 s. 
449). 
 
Hela intervjun spelades in med hjälp av en Iphone 5S, vi angav ingen tidsangivelse på förhand.  
Vi bad dock om att få spendera förmiddagen med fokusgruppen. Detta betyder att vi fick in mellan 
2-4 timmar av intervjumaterial totalt. Under intervjun satt vi alla runt ett bord för att kunna få bra 
ögonkontakt. Det fanns även både mat och dryck framdukat vilket gjorde att mötet med seniorerna 
från hembygdsföreningen mer kändes som en lättsam pratstund kring fikabordet än något 
strukturerat forskningsscenario, detta innebar att intervjusituationen upplevdes som mer bekväm för 
alla inblandade. 
 

2.5 Metodkritik 
 
En stor svårighet ligger i att forskaren tenderar att låta sina egna uppfattningar påverka intervjun. 
Det är viktigt att forskaren antecknar alla reaktioner, såsom ansiktsuttryck och kroppsspråk från 
respondenten för att få ett så bra och “sanningsenligt” resultat som möjligt. Intervjusituationen kan 
vara utmanande för såväl forskare som respondenter då alla människor lever efter olika övertygelser 
och tankemönster som ofta går isär. Det är därmed viktigt för båda parterna att lyssna och behålla 
en öppen attityd till varandra (Holme & Solvang 1997 s. 105).  
 
Frågeställningarna som låg till grund för intervjun användes för att generera ett rikt utbud av data 
som komplement till den egna observationen. Svårigheten i att kvalitativt analysera 
intervjumaterialet ligger i att det ofta framkallar en reflexartad reaktion att materialet är partiskt. 
Detta är fallet, framförallt med tanke på den meningsskapande retrospektiva aspekten som syftar till 
att läsaren kan ställa sig kritisk till att den använda teorin och dess tillhörande analys förlitas på det 
meningsskapande som uppstår genom informantens medvetna återblick. Det är en sann utmaning att 
analysera materialet från en intervju utan att vara partisk och trångsynt. Det är därmed viktigt att 
vara påläst som informant för att på så vis förmildra denna partiskhet menar Graebner (2007). 
 

2.6 Kvalitativt urval 
 
Inom den kvalitativa forskningen används så kallade målinriktade eller målstyrda urval.  
Dessa handlar om att forskaren väljer ut enheter (individer, organisationer, dokument etc.) med en 
direkt anknytning till de forskningsfrågor som har formulerats (Bryman, 2011 s. 127-132).  
Vi valde att tala med en aktör som i dagsläget engagerar sig inom kulturarvsbevaring.  
Det rör sig om omkring fem personer som alla är verksamma inom hembygdsföreningen på Ingarö i 
Stockholms skärgård. Dessa personer representerar de typiska kulturarvsaktörerna, de tillhör det 
övre ålderssegmentet och de brinner för historia. Detta beror ofta på att kulturarvsbevaring ofta sker 
genom ideella projekt och samarbeten. Dessa tar upp mycket tid och många yrkesverksamma kan 
därför inte satsa helhjärtat på den här typen av arbete. Så var även fallet inom kulturföreningen och 
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hembygdsförening på Muskö, där aktörerna är seniorer. På så vis består ofta aktörsgruppen av äldre 
som med hjälp av en enorm kunskapsbank och disponibel tid, kan ta sig an 
kulturarvsbevaringsprojekt och förvandla dessa till kulturarvsattraktioner.  

2.7 Analysmetod 
 
För att säkerställa att arbetet håller en hög reliabilitet behöver samma studie kunna genomföras igen 
och svaren bör då bli de exakt samma. Detta är inte fallet då den data som samlats in under 
intervjuer inte går att reproducera på grund av faktorer som är situationsbestämda och subjektiva. 
Eftersom vi frågat efter åsikter kan dessa komma att ändras med tiden det blir därför svårt att uppnå 
total tillförlitlighet.  
 
Validiteten ligger i att vi med hjälp av rätt metod lyckats mäta det vi ville mäta på ett godtyckligt 
sätt. Som grund till analysens påståenden och slutsatser finns en rad relevanta begrepp så som 
“Kulturarvsturism” och ”Destination Branding & Place Marketing” de frågor som ställdes under 
intervjuerna som genomfördes med samtliga respondenter är alla baserade på dessa teman.  
På så vis finns en stark anknytning mellan teoribildning och metodval, där producenternas 
personliga erfarenheter fått stå i fokus för att resonera de tankar och begrepp som delvis går att 
återfinna i tidigare forskning (Bell, 2015 s. 134-135). 
 
Frågeställningarna som framtogs innan den empiriska insamlingen låg till grund för de frågor vi 
kom att ställa till respondenterna under intervjun. Frågeställningarna avgjorde sedan i sin tur vilken 
typ av aktörer som lämpade sig bäst att ta kontakt med. Genom att analysera den dynamik och de 
likheter som gjorde sig gällande i samtal med respondenterna i form av deras bakgrund och 
inställningar till ämnet kunde vi synliggöra flera bakomliggande teman. Analysen har genomförts 
av två personer, vilket gör att informationen bearbetats och genom två skilda individuella kognitiva 
processer. Detta leder till att materialet fått ett ytterligare djup, då de olika infallsvinklarna 
kompletterat varandra. Eftersom att studien är byggd på fler än en iakttagelse blir resultatet 
dessutom mer trovärdigt (Eisenhardt, 1989). 
 
Under intervjun antog vi olika roller, en av oss agerade med respondenterna på ett mer interaktivt 
och personligt plan, medan den andre tog anteckningar av vad som sades och på så vis var mer 
avlägsen under samtalet. Denna strategi gör att ytterst lite av informationen går till spillo och blir 
bearbetad på två olika sätt. Kommentarerna som antecknaren i slutändan lyckats skriva ned och 
omformulera användes sedan som ett komplement till det som inspelningen och det direkta samtalet 
inte lyckats förmedla (Eisenhardt, 1989). 
 
Genom att analysera det insamlade materialet lyckas vi finna olika mönster. Det händer ofta att 
forskaren drar förhastade slutsatser baserade på en väldigt begränsad mängd information menar 
Eisenhardth (1989). Detta motarbetade vi genom att titta på materialet på flera olika sätt, vi delade 
upp svaren från intervjuerna i olika dimensioner och kategorier för att på så sätt hitta mindre 
likheter och mönster inom respektive grupp. Dessa medvetna kategoriseringar ledde givetvis till en 
del avgränsningar vad gäller arbetets fokus inom exempelvis den slutliga reflektionen i arbetet.  
Vi har exempelvis valt att se på övergripande drivkrafter hos de aktörer som ägnar sig åt 
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kulturarvsprojekt, för att se om dessa skiljer sig från individ till individ. En ytterligare dimension av 
detta var hur drivkrafterna tedde sig olika beroende på det yrke som respondenten tidigare haft.  
 
Eisenhardth (1989) menar även att det är viktigt att den teori som ligger till grund för analysen 
kommer från en rad olika litterära verk. Genom att använda flera olika framväxande begrepp, 
hypoteser och teorier, kan vi hitta flera likheter och motsättningar och använda dessa i 
analysarbetet. Vi har i detta arbete använt flera olika begrepp från olika men ändå nära besläktade 
forskningsfält. Det finns flera olika teoribildningar som ligger till grund för studier inom turism 
såväl som inom marknadsföring och destinationsutveckling. Dessa teorier rör ofta konsumtion av 
immateriella ting, och hur aktörer bör förmedla en upplevelse som i sig inte är fysisk så som en 
kommersiell/affärsmässig produkt.  
 
Det är fruktbart att granska materialet inom analysarbetet genom olika perspektiv.  
Dock kan forskaren även behöva använda framväxande konstruktioner i sitt arbete som inte följer 
några tidigare kända generaliseringar i form av definitioner och begreppsanvändning som utgör 
ramen för resultatet (Eisenhardth, 1989). En starkt teoribyggande studie ger god teori, det vill säga 
en teori som är testbar, snäv och logiskt sammanhängande som framträder vid slutet och inte i 
början av studien, den är även starkt bunden till empiriska bevis menar Eisenhardth (1989).  
 
Teorin som ligger till grund för analysarbetet skapas genom att vi som forskare erkänner mönster 
och relationer mellan olika konstruktioner i form av exempelvis logiska samband (Graebner, 2007 
s. 25). Den intervju som vi genomfört står som en enskild enhet, ämnad att analyseras. Den är sedan 
i sin tur bunden till den teoribildning som uppkommit genom att vi anammat respondenternas val av 
ord och begrepp. Genom att applicera redan existerande analytiska modeller på ett rikt kvalitativt 
material blir resultatet bra. Med detta är vår förhoppning att lyckas skapa en studie som är intressant 
och tankeväckande.  

2.8 Etiskt förhållningssätt 
 
Det finns vissa etiska riktlinjer som forskaren behöver förhålla sig till när hen genomför en 
kvalitativ intervju, forskaren ska i förväg informera intervjupersonen om intervjuns längd, i vilket 
syfte intervjun kommer att användas samt ge löfte om anonymitet om så önskas. Forskaren behöver 
även ställa sig kritisk till eventuella stärkta åsikter från intervjupersonen (Bell, 2006 s. 171).  
 
De etiska riktlinjerna hjälper forskaren att förstå hur denne bör behandla de individer som studeras 
samt att utreda vilka aktiviteter som forskaren och de personer som studeras de facto kan utföra 
tillsammans. Riktlinjerna kan dock komma att formuleras på ett flertal olika sätt vilket försvårar 
arbetet för forskaren. Författare tenderar att skilja sig åt i hur de skriver om etik och vilka aspekter 
de väljer att ta med. Den etiska diskussionen har dock sett någorlunda likadan ut sedan 1960-talet 
fram tills idag. Grundläggande etiska principer handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet 
och anonymitet rörande de personer som studeras. Det finns något som heter informationskravet, 
vilket betyder att forskaren är skyldig att alltid informera respondenten om den aktuella studiens 
syfte. Detta innebär även att personerna som studeras måste underrättas om det faktum att de har 
rätt att hoppa av eller avbryta sin medverkan i studien om de så önskar. Deras deltagande är helt och 
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hållet frivilligt, detta kallas samtyckeskrav, då undersökningens deltagare själva styr över sin 
medverkan. En annan aspekt av det etiska förhållningssättet kallas konfidentialitetskravet.  
Detta handlar om på vilket sätt som de insamlade uppgifterna rörande studiens deltagare bör 
behandlas. Personuppgifter behöver hanteras på ett sätt som gör att dessa inte kan falla i händerna 
på obehöriga. Till sist finns nyttjandekravet, detta säkerställer att informationen och uppgifterna 
som samlas in från studiens deltagare endast används för forskningsändamålet och ingenting annat 
(Bryman, 2011 s. 127-132).  
 
Genom högskolan finns ett informellt tillstånd från professorer och handledare att genomföra 
studien. Detta följs för att säkerställa att ämnesområdet för uppsatsen bidrar med nödvändig 
kunskap inom ett relevant fält. Kulturarvsforskningen är ett område som saknar en del information 
om de ideella producenternas perspektiv och roll inom bevaringsarbete. Detta är något som 
framkom under handledning av uppsatsen. Respondenterna blev med en gång informerade om vilka 
frågor som skulle komma att beröras i god tid innan intervjun genomfördes. Ett mejl skickades till 
samtliga deltagare som innehöll information om studien och i vilket forum denna skulle publiceras. 
Kommunikationen var ständigt öppen och alla korten lades på bordet då det vore etiskt fel att 
undanhålla information från respondenten (Bell, 2015 s. 60-61).  
 
Respondenternas för- och efternamn och yrkesverksamma titel finns med i den transkriberade 
versionen av respektive intervju då behovet av anonymitet i detta fall inte var stor. Den slutliga 
versionen av tolkningsarbetet och de påståenden som till sist blev fokus i uppsatsen gick inte att 
visa för respondenterna innan arbetet skickades in för betygsättning. Dock är inte informationen 
som framkom under intervjun av en känslig art och därmed behöver inte samma etiska 
granskningsprincip göra sig gällande. Det fanns dock ett löfte om att skicka det slutliga arbetet till 
respondenten när detta blivit färdigställt (Bell, 2015 s. 69).  
 

2.9 Källkritik 
 
Bell (2015) tar upp vikten av att förhålla sig kritiskt till samtlig information som inhämtas under 
studiens gång. Med detta menas att vi är medvetna om att viss information, exempelvis den som 
inhämtats under intervjuerna är partisk. Vidare är de teorier som presenteras ingen definitiv sanning 
eller fakta, de har mer relevans för vissa och mindre för andra. De är snarare ett ramverk, ett försök 
till att lättare definiera olika företeelser inom kulturarvsturism. Som forskare har vi dessutom lett 
det utfall som vi strävade efter med det här arbetet genom att från första början vara selektiva och 
bara välja vissa vetenskapliga artiklar inom noga utvalda områden som i sin tur refererats av andra 
forskare. Dock låter vi flera producenter från samma förening uttala sig om frågorna för att på så 
sätt fånga upp flera nyanser och personliga reflektioner och därmed ge empirin en större bredd 
(Bell, 2015 s. 109). 
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3. Teori 
 

3.1 Begreppet hembygdsförening 
 
Hembygdsförening är en folkrörelse i Sverige som arbetar med att ta till vara på lokala traditioner, 
dokumentation, material- och bilder. Gemensamt för hembygdsrörelsens alla föreningar är intresset 
för en plats och dess historia, miljö och människor. Verksamheten är till största del ideell och 
många föreningar ger ut egna böcker samt värnar om miljön och urbanisering. På sommaren 
anordnar de flesta hembygdsföreningar olika typer av fester, utställningar och evenemang där man 
försöker sprida information om sin hembygd. Hembygdsgårdarna runt om i Sverige idag sitter på en 
enorm skatt av lokal historia som fler borde få ta del av (Hembygdsrörelsen, 2015). De flesta 
hembygder arbetar idag med kulturnavet och företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter 
med myndigheter och beslutsfattare och samarbetar med andra folkrörelser. Det handlar om att 
bevara, skydda, dela och utveckla kulturnavet och sin förening. Många är friluftsmuseer och 
samarbetar ofta med skolor, kaféer och lokala aktörer. Hembygdsrörelsen i Sverige började som en 
reaktion på industrialiseringen och urbaniseringen idag finns det runt 2 000 hembygdsföreningar 
över hela landet med ca 430 000 medlemmar. Föreningarna finns ofta i små städer- eller byar och i 
större städer arbetar ofta kyrkoförsamlingen med det ideella. Föreningarna samverkar regionalt i 26 
hembygdsförbund och nationellt i Sveriges Hembygdsförbund. Verksamheten är partipolitiskt och 
religiöst obunden och vilar på en gemensam värdegrund: 
 
”Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och 
framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett 
bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, 
trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla 
generationer” (Hembygd, 2016). 
 
I vår verklighet, vardag eller på hembygdsmuseum skapar miljön sinnebilden och upplevelsen av 
platsen. Begreppet hembygdsförening handlar om samspelet mellan bevarande och förnyelse så som 
det framträdde under 1900-talets första decennier. Utgångspunkten där begreppet användes var 
genom olika handlingsfält, rörelser och verksamheter. På ett eller annat sätt sammanfaller dessa 
företeelser och aktiviteter som omfattades av begreppet. Samtidigt som hembygdsrörelsen 
formerades till en turistförening, naturskyddsrörelse och fornminnesrörelse, så kan dessa skiljas 
som olika nationella strukturer med skilda regelverk och organisatoriska former. Samspelet mellan 
bevarande och förnyelse är en museologisk skärningspunkt och hembygdsrörelsen etablerades vid 
sidan av och för något annat än musei-och fornminnesintresset. Hembygden tillhandahåller 
bevarande av historia från förr, nya mötesplatser och kunskaper samt nya idéer och samarbeten 
(Björkroth, 1890-1930 s. 3-15).  
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3.2 Begreppet kulturarv 
 
Det finns många olika definitioner om vad ett kulturarv är och en vanlig definition är att det 
beskrivs som icke-påtagliga arv som kallas för ”dagens användning av det förflutna” och kan vara 
icke-påtagligt och påtagligt (Timothy & Boyd, 2006). Kulturarv är inte historia, men kulturarv gör 
att historian kommer till liv (Smith, 2001 s. 197). Kulturarvet är något som återberättar och gör 
historien levande (Kennedy & Kingcome 1998; Nuryanti 1996; Smith 200). Det är en del av 
samhällets traditioner och historia (Nuryanti, 1996). 

Aspekter som består av materiella- och icke-materiella kulturer från tidigare erfarenheter som 
bevaras för nuvarande eller framtida användning (Goodey, 1998). Det finns många olika kulturarv 
runt om i världen, stora som små, till för turister och intresserade besökare (Grimwade & Carter 
1997; Timothy & Boyd 2006). Tekniken utvecklas hela tiden och det kommer att finnas nya sätt i 
framtiden att presentera sitt kulturarv som något nytt (Harvey, 2001). Harvey (2001) menar att 
kulturarvet alltid har funnits och att konceptet är gammalt. Kulturarvet kan vara en värdefull resurs 
för samhället och skapa stor nytta (Cossons 1989; Grimwade & Carter 2000; Millar 1989; 
Nyaupane 2009). Det handlar om psykologiska fördelar för enskilda individer, utbildning, skapande 
av nationell och lokal identitet samt intäkter från turism som förbättrad ”image”. Kulturarv handlar 
om dåtid, nutid och framtid och att det krävs vaksamhet när kulturavet handhavas. Det vill säga att 
besökare kan komma för att se något från förr som kan bevaras idag (Millar 1989; Nyaupane 2009). 
 
Kulturarv har bevarats genom åren, i början var det bara enstaka byggnader men idag rymmer 
kulturarvet naturliga arv, såväl kulturella som naturliga (Ahmad 2006). Kulturarvet kan som 
tidigare nämnts vara icke-påtagligt eller påtagligt (Deacon 2004; McKercher & du Cros 2002; 
Nuryanti 1996; Nyaupane 2009; Timothy & Boyd 2006; Turnpenny 2004). Vilket menas med att 
påtagliga arv kan vara exempelvis: historiska hem, ruiner, arkeologiska och historia föremål, 
monument, jordbrukslandskap och olika historiska platser. 
 
Det finns också linjära kulturarv som olika seder, legender, festivaler, konst, litteratur, värden och 
livsstilar som kan förknippas med kända människor/figurer och platser. Det finns i princip alltid 
starka platskopplingar när man talar om kulturarv enligt McKercher och du Cros (2002).  
Kulturarv är skapade av människor (Nuryanti 1996) och kan vara konstruerade eller materiella, 
såsom byggnader, platser, skulpturer, byggnader och monument etc. Människan kan skapa platser, 
enskilt eller tillsammans med naturen, och enligt McKercher och du Cros (2002) så kan kulturarv 
vara såväl rörliga (museiföremål) som orörliga (byggnader, städer etc.) Påtagliga arv är lättare att ha 
att göra med eftersom de finns i en fysisk form och icke-påtagliga arv måste skyddas extra mycket 
(McKercher & du Cros, 2002). När man utvecklar en plats gäller det att ta med de muntliga 
berättelserna enligt Riley och Harvey (2005), eftersom det ger djup och bättre förståelse för det 
förflutna till platsen (Riley, M. & Harvey, D, 2005). 
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3.3 Att studera kulturarvsturism  
 
Att studera turism är ett väldigt intressant ämne ur många olika aspekter. De ämnen som har med 
turism att göra är Sociologi, medieteknik, kulturgeografi- och företagsekonomi.  
Ur ett kulturgeografiskt perspektiv har turismen varit fokuserad på forskning om turisterna själva, 
turistresor och olika aktörer inom turismnäringen. Det är också en benämning för turistindustrin och 
mötes- och affärsindustrin där möten mellan människor, människor och rum, olika kulturer och 
föreställda platser äger rum (Crouch, 1999 s. 31) (Coleman & Crang, 2002 s. 31). 
Att studera turism och kulturarv är att skapa nya förutsättningar, erfarenheter och möjligheter 
(Aronsson, 2001 s. 31). Forskningen om kulturarvsturism på en internationell nivå kallas för 
”leisure, recreation and tourism (LRT) and heritage studies.” 
 
Kulturarvsturism är en växande forskning som är en kombination av historia, kultur samt det 
geografiska perspektivet, ämnet kulturarvsturism fokuserar på kulturlandskap, historia, politik och 
symboliska processer i förhållande till omvärlden (Poria, Butler & Airey, 2003) (Light & Prentice, 
1994 s. 31). 
 
Figuren nedan är ett sätt att beskriva kulturarvsturismens olika byggstenar som grundar sig på 
egenskaperna hos den plats där turisterna upplever och uppfattar sitt eget kulturarv. Teorin består av 
fyra olika komponenter som är grupper av turister. Dessa olika grupper beskriver vad som skiljer 
turister åt vid ett besök på ett kulturarv. Alla fyra grupper utgår ifrån platsen själv, i detta fall en 
hembygdsförening. 
 
För att tydligt visa detta använder vi oss av en modell nedan där producenterna inom 
hembygdsföreningarna utgör grupp IV. De är både turister själva och bidrar samtidigt till 
medvetenhet om kultur- och historia (Poria, Butler & Airey, 2003). 
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Figur 2. Komponenter av turister som besöker ett kulturarv.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
(Poria, Butler & Airey, 2003 s. 248). 
 
Alla turismstudier är i någon form fokuserade på resande regionalt, miljömässigt och rumsligt samt 
konsumtion och produktion av upplevelser (Mitchell & Murphy, 1991; Suvantola, 2002). 
Att studera dessa upplevelser är komplext då de påverkas av individers olika bakgrunder, 
föreställningar och dessutom besökarens intryck på plats. Därför är det viktigt att studera effekterna 
av vad som påverkar besökarna både positivt och negativt (Suvantola, 2002:33 s. 31-33). 
Arosson (2001) hävdar att: 
 

Turism är ett fenomen som karaktäriseras av att följa den övriga samhällsutvecklingen och är 
intressant då olika kategorier som globalisering och exempelvis kommersialisering är 
sammanvävda. Kultur påverkar geografi och hur geografi påverkar kultur (Aronsson, 2001 s. 
33). 

 
Kulturarvets bindning till nya olika platser grundas i tanken om att kultur är oskiljbart från det 
övriga samhället. ”Kultur äger alltid rum på specifika platser eller i konkreta rumsligheter” (Gren, 
2000 s. 33-39). Vidare hur flera olika processer förs samman på en speciell plats samt hur denna typ 
av plats utvecklar en speciell betydelse för människor. 



 18 

 
Kulturarvet härstammar från finkulturer, konst, musik, miljö och levnadssätt. Det vill säga 
samhällets kollektiva medvetande (Warren, 1997:175 s. 55). För att kunna studera upplevelser av en 
plats krävs att informanter, lokalbefolkning, producenter och besökare med hjälp av sina sinnen 
upplever fenomenet på plats för att på så vis kunna studera hur kulturarv- och turism de facto 
fungerar inom grupper med olika bakgrunder och föreställningar (Kjellman, 2003 s. 83). 
 

3.4 ”Destination Branding” & ”Place Marketing" 
 
Det är mycket viktigt att ha kunskap om kundens upplevelse av attraktionen för att som producent 
kunna bedriva en lönsam verksamhet. Genom att studera upplevelsen som ett fenomen kan vi 
analysera vad individen går igenom både före, under och efter upplevelsen. På så vis är det även 
fruktbart att studera människans psyke, mer bestämt, hur beslutsprocessen hos individer ser ut 
(Frochot, 2013 s. 20). 
 
Besökarens beslut att delta i en upplevelse är helt beroende av dennes tillgång till information från 
omgivningen. Detta beslutsfattande delas upp i sju steg. Besluten kategoriseras dessutom i två 
grupper, organiska och inducerade. Den organiska upplevelsen uppstår naturligt genom verkliga 
bilder, litteratur, familjen etc. medan den inducerade bilden är ett resultat av 
kommersiell/affärsmässig påtryckning via massmedia. Broschyrer, guide-böcker och direktreklam 
tillhör alla den inducerade kategorin. Den inducerade bilden modifieras (se figurförteckning 3) först 
när besökaren upplever en plats i verkligheten genom egen erfarenhet. Denna erfarenhet leder sedan 
individen till en egen reflektion under sin resa hem och även en tid efter att upplevelsen ägt rum 
(Selby, 2004 s. 69-70). 
 
De senaste åren har forskare identifierat ett flertal begränsningar vad gäller den traditionella synen 
på konsumtionsbeteenden, exempelvis teorin om informationsprocesser. Denna syn har blivit 
mycket kritiserad på grund av att den till stor del enbart fokuserar på individens kognitiva process, 
därmed bortprioriteras den affektiva dimensionen. Den absolut viktigaste kritiken mot det 
traditionella sättet att se på människans kognitiva process är det faktum att den utgår från en 
utilitaristisk logik. Denna logik härstammar från forskare inom marknadsföringsområdet som ser 
individer som rationella och ekonomiska aktörer, en inställning som ingår i den så kallade “homo 
economicus” filosofin. År 1957, upptäckte Levy att utvärderingen av en produkt inte kunde 
begränsas till att enbart handla om dess materiella attribut, eftersom en produkt har personlig 
innebörd för olika konsumenter som sträcker sig utanför det materiella. Levy (1959) menar att 
produkter har en social och personlig betydelse för individen. För att citera honom “people buy 
things not only for what they can do, but also for what they mean” (Levy, 1959).  
Konsumenten kan likväl ses som en hedonist, en emotionell aktör som konsumerar på grund av 
meningen bakom konsumtionen av produkten eller upplevelsen i sig. Detta står i stor kontrast till 
den traditionella övertygelsen där marknadsföringen formas efter en konsument som styrs av 
rationella och analytiska kognitiva processer. Detta är en föråldrad bild av konsumtion som lever 
kvar sedan den industriella eran (Frochot, 2013 s. 21).  
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Figur 3. Traditionell Marknadsföring kontra upplevelse marknadsföring.  
 

(Frochot & Batat, 2013 s. 20-27). 
  
På grund av detta har flera forskare försökt vidareutveckla modellen över konsumenters beteende 
genom att tillföra betydelsen av produktens emotionella och sociala dimensioner. Den 
upplevelsebaserade konsumtionen utgår inte från att konsumenten vill tänkta rationellt för att 
använda produkten som ett verktyg. Tanken att konsumtionen blir till en upplevelse i sig som 
skapar mening för individen utgår från att hon/han konsumerar för nöjes skull och för att uppnå 
tillfredställelse i någon mening. Författarna Holbrook & Hirshman (1982) introducerade en ny 
hedonistisk bild av konsumenter, där de definierar aspekter av konsumentbeteende som multi-
sensoriska, fantasi och känslomässiga upplevelser av en produkt. Hedonism ses därför som en 
viktig del av konsumentens utvärdering när det kommer till upplevelser (Frochot, 2013 s. 22). 
 
Denna aspekt är särskilt viktig när det kommer till konsumtionen av produkter där den symboliska 
rollen är mycket stark och framträdande, tillexempel inom konst, underhållning och diverse 
nöjesrelaterade aktiviteter menar Holbrook & Hirshman (1982). De introducerade även en 
upplevelseorienterad syn på konsumtion, vilken beskrevs som en fenomenologisk betraktelse av 
konsumtion som ett primärt subjektivt tillstånd med en blandning av diverse estetiska kriterier, 
hedonistiska reaktioner och symbolisk mening (se figur 4). Enligt deras synsätt behöver den 
utilitaristiska informationsprocessen uppdateras med ett komplement i form av faktorer som nöje 
och njutning (Frochot, 2013 s. 23). 
 
Turistindustrin har länge använt sig av förtrogenhetsresor där turisten får en möjlighet att utvärdera 
resan baserat på sin egen erfarenhet. Detta används som en marknadsföringsstrategi av företagen då 
konsumentens berättelse av sin upplevelse har en större chans att lyfta produkten än direktreklam 
som företaget själv har, eftersom konsumenten är mer sanningsenlig än företaget i andra 
konsumenters ögon. Då den turistiska konsumtionen involverar flera olika sinnen kan den endast bli 
förstådd genom att konsumenten själv besöker destinationen. Konsumenter som exponerats för 
reklam om destinationen reagerar olika beroende på om de besökt destinationen tidigare eller inte. 
En person som återvänder till destinationen bär med sig minnen av intryck gällande atmosfär och 
dofter, medan en person som aldrig besökt destinationen endast har med sig sin kognitiva bild 
baserad på reklam som referens. En besökare tenderar att ha en mer positiv bild av destinationen 
efter besöket än innan. Detta betyder att besökare redan under sin resa bearbetar intryck och 
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använder såväl syn som doft som referenser för upplevelsen. På så sätt är bilden av en destination 
mycket djup och har flera dimensioner (Frochot, 2013 s. 23-24). 
 
Användandet av berättelser som ett verktyg för att marknadsföra destinationer har fått mycket 
uppmärksamhet på senare tid menar Frochot (2013), det är ett tillvägagångssätt som används genom 
århundraden. Idén bakom berättelser är att nå konsumenter genom deras känslor, detta genom att 
använda starka emotionella igenkänningsfaktorer som lyssnaren eller tittaren kan identifiera med. 
Målet är att framkalla känslor genom ett narrativ, detta leder i sin tur till att konsumenten känner ett 
starkare känslomässigt band till destinationen. Känslorna ses som nyckelelement då de engagerar 
konsumenten på en djupare nivå än annan kommunikation. Inom narrativet används olika 
anekdoter, underhållande historier och detaljer om destinationen, dessa skapar tillsammans en 
autentisk bild. Kommunikationen måste upplevas som genuin, den ska undvika att ses som 
kommersiell/affärsmässig/vinstriktad. Minnen triggas igång när kontext och relevans uppstår hos 
konsumenten genom upplevelsen, därmed framkallas känslor som blir till en permanent och 
meningsfull souvenir (Frochot, 2013 s. 27).   
 
Figur 4. Variabler för traditionell kontra upplevelse teorier. 

(Frochot & Batat, 2013 s. 20-27). 
 
 

 

 

 
 
 



 21 

3.5 ”Interactive digital storytelling” 
 
Konsten att berätta är en styrka, den kan förflytta publiken till en annan plats, en fantasivärld. 
Berättelser kan även användas för att avslöja mörka hemligheter om människans förflutna.  
Med hjälp av berättelsen som verktyg kan vi även uppnå andra mål, som att undervisa eller 
förmedla viktig information. “Digital Storytelling” är ett underhållningsnarrativ som når publiken 
via digital teknologi och media. Ett av dess unika och centrala begrepp är interaktivitet - ett 
ömsesidigt utbyte av information. “Digital Storytelling” är ett brett område, det inkluderar 
datorspel, internetinnehåll och appar för mobiltelefoner. Den här typen av berättelseteknik är väldigt 
ny, den utvecklas och sprider sig fortfarande. Varje nytt framsteg i utvecklingen av digitala medier, 
bredband, trådlösa signaler och appar ses som en del av digital storytelling (Miller, 2014 s. 3-4). 
 
“Digital Storytelling” är ett begrepp som innebär att låta vanliga människor berätta en historia med 
digitala hjälpmedel. I form av exempelvis bilder, video, hypertext och ljud. Definitionen av “Digital 
Storytelling” är dock fortfarande omdiskuterad, eftersom den är en framväxande term från 
gräsrotsnivå som på senare tid växt fram för att kunna erbjuda människor ett sätt att berätta den 
sanna historien på ett känslomässigt och övertygande sätt (Ling, 2012). Med hjälp av denna teknik 
är det möjligt att undervisa inom ämnet historia på ett engagerande och underhållande sätt menar 
Ling (2012). Vi kan genom att använda modeller för interaktivt och adaptivt berättande etablera en 
omfattande teoretisk referensram för att kombinera lärande och nöje. Genom att integrera denna 
teknik i en lärande miljö blir upplevelsen av historien till en dynamisk process.  
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4. Empiri 

4.1 Ingarö Hembygdsförening 
 
Föreningen ligger i Brunn ute på ön Ingarö i Stockholms skärgård och bildades år 1959 av 
medlemmar inom en studiecirkel som var intresserade av hembygden och den bakomliggande 
historien om bygden. Sven Söderling var en av de grundande ordförandena fram till år 1970 och 
därefter har föreningen haft ett antal ordförande fram till idag år 2016. Byggnaden som ligger 
belägen nära skolan intill prästgården har reparerats ett antal gånger och själva hembygdsmuseet är 
inrett som en skolmatsal, såsom det såg ut förr på 1880-talet. Arbetet med att bevara gamla bilder, 
material och historia började ta fart och föreningen fick en ny lada tänkt för att kunna ha ett stall 
med hästar. Hembygden har också ärvt två stycken gamla rodd-båtar ner till sjön, en liten lada 
tilltänkt för olika slags utställningar samt att samarbete med kommun och andra 
hembygdsföreningar har ökat under denna tid.  
 
Ingarös hembygdsförening har tillsammans med ett antal författare tagit fram boken “Ingarö - 
Sällsamheter och Strövtåg”, som handlar om Ingarö från dåtid till nutid med bilder, texter och 
beskrivna platser från förr. 
 
I dagsläget arbetar föreningen med olika program där bland annat skolklasser får hälsa på och lära 
sig om hur människor levde förr. De planerar vikingadagen då de klär ut sig i medeltida kläder och 
äter vikingamat, dansar log-dans i deras lada, fikar och berättar historier. Hembygdsföreningen 
anordnar även loppisar och julmarknader (Ingarö hembygdsförening, 2016). 

4.2 Muskö hembygdsförening 
 
Muskö hembygdsförening ligger i Stockholms södra skärgård och tillhandahåller all information 
om hembygdens kulturarv och dess miljö. Allt för att kunna föra vidare detta till kommande 
generationer och fungera som en lokal garant för bygdens historia. Styrelsen består av nio 
medlemmar och i dagsläget har föreningen ca 500 medlemmar som tillsammans värnar om Muskös 
historia- och kultur.  
 
Den största verksamheten består av ett friluftsmuseum på ön Grytholmen beläget på Muskö. 
Friluftsmuseet erbjuder alltifrån äldre fotografier på ön, historier om hur det var förr och bidrar till 
en ökad förståelse och kunnighet om kulturarvet. Grytholmens hembygdsmuseum har funnits på 
plats sedan 1982 och disponeras av Muskö hembygdsförening. Här kan besökare uppleva en 
gedigen naturmiljö samt att de som är bosatta på ön kan finna sina egna rötter i historien och 
förbättra sina kunskaper om framtida Muskö. På friluftsmuseet anordnas bland annat utställningar, 
musik-underhållning, föredrag, servering med mera. Utanför museet finns det små stugor som är 
inredda med möbler och verktyg som det en gång i tiden såg ut samt att det finns en smedja, sjöbod 
och en ladugård för att bibehålla den gamla skärgårdskulturen. En annan verksamhet som Muskö 
hembygdsförening anordnar är ett hembygdsarkiv som innehåller foton, böcker, handlingar så som 
äldre tidningsurklipp, filmer med mera. På grytholmen har de också en dansbana där de arrangerar 
allsång, trubadurer och sommar-zumba. 
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Andra praktiska arbetsuppgifter som hembygden arbetar med är trädgårdsarbete, inredning till 
hembygdsarkiv, skötsel av båtar. De arbetar också med att ge ut medlemstidningen ”Musköbladet” 
som utkommer fyra gånger per år där det skrivs mycket intressant information om Muskö.  
Exempelvis går där att läsa om Muskös historia, vad som händer och vad som är nytt på ön.  
Allt detta för en fortsatt digitalisering av arkivet och tillgängliggörande i anknytning till hemsidan 
(Musköbladet, 2016).  

4.3 Muskö kulturförening 
 
Muskö kulturförening startades år 2007 och ligger liksom Muskö hembygdsförening också på ön 
Muskö i Stockholms södra skärgård. Föreningen håller till på dansbanan på Grytholmen där de 
anordnar bland annat familje-föreställningar som “Pettson och Findus” och “Fröken Julie”, samt 
bok-bytardagar, allsång, målardagar, trädgårdsmarknader och cafékvällar. Vid scenen får ca 500 
personer plats som kan sitta tillsammans och uppleva föreställningar. Muskö kulturförening 
samarbetar tillsammans med Muskö hembygdsförening, Haninge riksteater och Haninge kultur- och 
fritidsförening.  
 
Styrelsen består av åtta medlemmar och de samarbetar mycket med Muskö hembygdsförening och 
medlemsavgiften kostar 100 kronor per år. Kulturföreningen kallas för “Muskult” och 
verksamheten har funnits i sex år och består av lite drygt 160 medlemmar som uppskattar den 
levande kulturen på Muskö (Muskult, 2016). 

4.4 Intervjuer 
 
Vi har utfört tre olika intervjuer. Den första genomfördes på Ingarö hembygdsförening i form av en 
fokusgrupp med fyra deltagare. De andra två intervjuerna genomfördes via mejl, där varje intervju 
hade två respondenter från hembygds- respektive kulturföreningen på Muskö. Vi har valt att utföra 
dessa intervjuer för att de bidrar med information som är av stor vikt inom vårt ämne, kulturarv, 
som tillhör det humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet. Intervjuformen bidrar med subjektiv 
och djupgående information om vissa företeelser. 
 

4.5 Intervju med Ingarö hembygdsförening 2016-04-13  
 
(Fokusgrupp med fyra respondenter: Katarina Schoerner Carr, 63 år. Ulla Skansén, 71 år, 
Barbro Maassen, 66 år & Lotta Högardh, 70 år). 
 
Intervjun tog cirka tre timmar och alla intervjupersoner är intresserade av kulturarvsprojekt då de 
bor och alltid bott i äldre hus. De har vuxit upp med respekten och känslan för att leva med äldre 
föremål som de tror är ett medfött beteende, som de idag intresserar sig för och vill föra vidare. 
Aktörerna är intresserade av Ingarös hembygdsförening för att de ser potential och möjligheter 
inom föreningen som ett sätt att locka besökare till denna plats, vidare har de tänk att skapa ett 
friluftsmuseum med en tillhörande trädgård för att förstärka dess potential ytterligare. Det finns inte 
särskilt mycket att göra på Värmdö- eller Ingarö idag, detta är ett alternativ som skulle kunna bli ett 
besöksmål. Hembygdsföreningen samarbetar med andra föreningar såsom, VisitVärmdö, Värmdö 
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kommun, scouterna, naturskyddsföreningen, tillitsverket och Värmdöodlarna för att på bästa 
möjliga sätt hjälpas åt och göra detta till ett besökscentrum. Dessutom kan medlemmarna knyta an 
dåtid, nutid- och framtid då de har äldre föremål från förr och vet hur de skall användas idag och 
vad vi kan ta för lärdom av dem i framtiden. Det är bra att barn och unga får lära sig att återberätta 
vad de har lärt sig, detta ska leva vidare framöver och man behöver arbeta med fler generationer än 
bara de äldre människorna. De lockar med kläder från förr, en egen skriven bok om Ingarö som 
heter ”Ingarö, sällsamheter och strövtåg” samt att de arbetar med odlingar, skol-och slöjdprojekt 
samt teamarbete. 
 
För att kunna interagera med andra människor digitalt har de skapat en egen hemsida där de lägger 
ut mycket bilder och artiklar för allmänheten. Aktörerna har också börjat med något som kallas för 
kollektivt-kulturarv som är en publicering där användaren själv kan lägga till information, material 
och bilder till hembygdsföreningen för att kunna marknadsföra på bästa sätt. På gården har de också 
kaffeservering på somrarna, vikingadagen, julmarknader, loppis, event, allsång och logdans.  
De får ekonomiskt stöd genom att ansöka om olika fonder, men de har inte mycket pengar att röra 
sig med då detta i största hand, 80-90% är en ideell verksamhet. I framtiden hoppas föreningen att 
detta ska bli bättre med gemensamma projekt och gemensam ekonomisk hjälp. 
 
Deras största drivkrafter till att de har tagit sig an detta projekt är för att de vill värna, vårda och 
visa. Det är identitetsstärkande och samhällsstärkande och om man får en starkare känsla för sin 
hembygd, då är man också mera rädd om sin bygd och värnar om den och tar ansvar anser de. Det 
blir inte så ytligt och människor kan gå under ytan mera på saker och ting. Aktörerna är rörande 
överens om att detta är viktigt, på grund av att sociala medier är så stort i dagens samhälle, de unga 
behöver något som faktiskt är verkligt för människan, verkliga historier och verkliga bakgrunder. 
 
Att värna om ett museum och kulturarv är ett sätt att bidra till den här omställningen och om det 
lyckas så tror de att det kommer att bli en pärla, ett känt besöks- och utflyktsmål. Att få uppleva och 
lära sig lite om kulturhistoria tillsammans med fika är allt man behöver. Det blir lite för hjärnan, 
hjärtat och kunskap att hämta på platsen med upplevelser och berättelser samt att man ska få kunna 
ha med sig något därifrån menar dem. I framtiden har de visioner om att kunna hyra in höns, 
kaniner eller får för att locka besökare under sommarmånaderna (Se bilaga 1 för intervju). 

 
4.6 Intervju med Muskö hembygdsförening 2016-09-20 
 
(Mejlintervju med två respondenter: Kerstin Karlsson, 67 år & Jan Karlsson, 73 år). 
 
Jan och Kerstin Karlsson som vi har fört en mejlintervju med tycker att det är viktigt att föra arvet 
vidare till kommande generationer när man arbetar med kulturarv. Då får man en insikt och en 
känsla om var man kommer ifrån. De anser att individer behöver bli påminda om historien för att 
själva må bättre genom att slippa känna sig rotlösa. Genom detta menar de att deras arbete bidrar 
med att bevara Sveriges kultur och natur. På museet kan man uppleva en fantastisk miljö som en 
gång varit hem och arbetsplats, och människor kan finna sina rötter och lära sig om Muskös 
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lokalhistoria. Hur människor från Muskö levt och arbetat i generationer hjälper den nuvarande 
generationen att bättre förstå sin omvärld och samhället de lever i menar Kerstin och Jan. 
 
Genom att de arbetar mycket med digitalisering har de tillgång till mycket dokumentation och 
information som de i sin tur gör tillgängligt för alla. Denna information kan hjälpa personer från 
Muskö att släktforska samtidigt som informationen bidrar till en känsla av kollektiv gemenskap. 
Genom att publicera informationen digitalt får fler personer en möjlighet att finna tillhörighet med 
andra människor och gentemot sin hemort. Detta hoppas de ska kunna locka flera medlemmar, 
speciellt de unga som vill ta reda på mer om sin hembygd. Föreningen står för all ekonomisk 
kostnad och allt detta arbete för att tillsammans skapa en social gemensam förening som erbjuder 
ett stort utbud av kulturevenemang. Ett exempel på ett sådant evenemang är exempelvis dans på en 
dansbana där människor får en möjlighet till att träffas på en gemensam mötesplats med 
kulturförankring. Så länge alla bidrar tillsammans går det att genomföra projekt för hembygden. 
Den ekonomiska biten är inte den mest betydelsefulla, om fler engagerar sig i kulturarvsarbetet 
brukar den ekonomiska biten lösa sig menar dem. (Se bilaga 2 för intervju). 
 

4.7 Intervju med Muskö kulturförening 2016-09-27 
 
(Mejlintervju med två respondenter: Tommy Karlsson, 71 år & Ros-Marie Karlsson, 70 år). 
 
Med kulturella intressen i bakgrunden hos 40-talisterna är det många som har erfarenhet inom 
föreningsverksamheten. Efter pensionen fanns det mer tid och engagemang vilket gjorde att Muskö 
kulturförening startade. Framförallt låg det i föreningens intresse tillsammans med Muskö 
hembygdsförening att söka ekonomisk hjälp till en dansbana med tillhörande friluftsscen.  
Detta gav föreningen sedan möjlighet att utveckla fler kulturaktiviteter, såsom bok-bytardagar och 
allsång. All glädje och uppskattning de får med kulturarbetet får dem att fortsätta sprida vidare 
kulturarvet till nästkommande generation. För att involvera besökare är alla aktiviteter gratis och 
mottot lyder: 
 
“God kultur ska vara tillgängligt för alla, först då kan intressen vakna hos andra och delaktighet!” 
 
Föreningen hjälper till att involvera människor på ett interaktivt sätt mer digitalt genom exempelvis 
medlemsträffar. Med hjälp av dessa kan föreningen värva nya medlemmar, detta är även ett 
ypperligt tillfälle för föreningen att ta reda på vad som saknas genom hemsidan. Tommy och Ros-
Marie anser att unga, genom föreningens arbete, får med sig livsviktig kunskap och möjligheten till 
att de plockar upp kultur- och föreningsarbete som finns när de blir äldre. Det handlar om att inte 
låta historien falla i glömska och att lämna efter sig något av betydelse för kommande generationer.  
 
Muskö kulturförening samarbetar med några aktörer, däribland Muskö hembygdsförening.  
Det kan vara tuff konkurrens om publik men folk väljer själva vad de är intresserade av.  
De delar kostnaderna och försöker fördela arbetsområden någorlunda jämt mellan de olika 
föreningarna. De marknadsför sig också mycket genom affischering, tidningsannonser, information 
i Haninges kommuntidning samt via deras hemsida. Största drivkrafterna som föreningen har och 
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arbetar med är att erbjuda kultur med kvalité till alla gratis och att sätta ön Muskö på kartan.  
På längre sikt tror också föreningen att detta kan väcka intresse och blomstra från Stockholms stad. 
Stockholm kommer att förstå att människans behov av kultur måste mättas där de befinner sig, även 
i skärgården menar Tommy och Ros-Marie (Se bilaga 3 för intervju). 
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5. Analys 

5.1 Att studera kulturarv 
 
Genom att analysera det insamlade resultatet av våra intervjuer kan vi se flera tydliga teman. 
Aktörerna var överens om att historia behöver bevaras för att människan ska kunna känna en 
trygghet och tillhörighet i sin hembygd. Dessutom kan kulturarvsattraktioner användas som ett 
verktyg för att nå ut med kunskap över generationsgränser menar de. En annan positiv följd av 
arbetet med bevarande av kulturarvsattraktioner är alla de samarbeten och den samverkan som 
uppstår mellan flera organisationer på en lokal och regional nivå. Vidare finns en medvetenhet 
gällande dagens digitala utveckling men inte i form av oro inför framtiden, snarare ses den som ett 
välkommet verktyg som kan få historier och upplevelser att nå ut till fler människor på ett mer 
interaktivt och tillgängligt sätt (Eisenhardt, 1989). 
 
En fallstudie som denna är rik på material i form av ett flertal beskrivningar som alla pekar på 
förekomsten av ett visst fenomen. Under arbetets gång har vi dock stött på en del utmaningar när 
det kommer till att behålla variationen i det empiriska materialet. Det är lätt att istället låta 
materialet hålla en strikt induktiv ansats, då vi använder rika narrativa berättelser inom empirin. 
Detta gör att vår studie på sätt och vis faller bort som testbar enhet då den inte går att replikera eller 
bearbeta med hjälp av den deduktiva infallsvinkeln på ett lika godtyckligt sätt (Graebner, 2007 s. 
26). 
 
Aronsson (2001) menar att genom att studera turism och kulturarv kan skapa nya förutsättningar, 
erfarenheter och möjligheter. En av dessa möjligheter är att erkänna hembygdsföreningen som en 
del av turismklustret (Aronsson, 2001 s. 45). Gren (2000) menar att kulturarvet är oskiljbart från det 
övriga samhället och det övriga samhället är idag mycket digitaliserat (Gren, 2000 s. 33-39). 
Denna digitalisering tar Ling (2012) upp i form av att introducera en interaktiv form av 
berättarkonst, så kallad “Digital Storytelling”. Hon menar att “Digital Storytelling” kan hjälpa 
vanliga människor att berätta historier från vardagen, flera hundra år bakåt i tiden, genom att 
exempelvis använda videos, bilder eller hypertext för att på ett interaktivt och adaptivt sätt förmedla 
historisk kunskap till omgivningen. Detta ligger i linje med det arbete som hembygdsföreningen på 
Ingarö har påbörjat då de under intervjutillfället berättade om sitt projekt som kallas “Kollektivt 
Kulturarv” (Ling, 2012). 

5.2 Synen på kulturarv 
 
Producenterna vi talat med som jobbar med kulturarv genom sin hembygdsförening är överens om 
att en plats och den personliga anknytningen till platsen spelar stor roll för besökaren. Levy (1959) 
delar denna inställning och menar att forskningen som turismsektorn använder sig av traditionellt 
har en tämligen förlegad bild av besökaren. Detta eftersom utvärderingen av en produkt inte kan 
begränsas till att enbart handla om dess materiella attribut. En produkt har personlig innebörd för 
olika konsumenter, som sträcker sig utanför det materiella. Hembygdsföreningens medlemmar drivs 
av att erbjuda besökaren en produkt i form av en upplevelse som har en social och personlig 
betydelse för individen.  
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Frochot (2013) hävdar liksom Levy att fantasi och känslomässiga upplevelser är av stor vikt i 
arbetet med att nå ut med olika budskap till besökare. De menar att användandet av berättelser som 
ett verktyg för att marknadsföra destinationer fått mycket uppmärksamhet på senare tid.  
Målet med marknadsföringen är att framkalla känslor genom ett narrativ, vilket i sin tur leder till att 
konsumenten känner ett starkare känslomässigt band till destinationen. Detta är något som de 
producenter vi talat med var inne på när de berättade om hur de ville engagera hela familjen i 
utomhusaktiviteter och hemslöjd. Känslorna är ovärderliga då de engagerar konsumenten på en 
djupare nivå än annan kommunikation. Inom narrativet används olika anekdoter, underhållande 
historier och detaljer om destinationen som tillsammans skapar en autentisk bild.  
Detta överensstämmer väl med den aktivitetsplan och det utbud som producenterna inom 
hembygdsföreningen arbetar med i dagsläget. De frågar bland annat efter gamla foton från 
privatpersoner från Ingarö för att lyckas engagera besökare och på så sätt kunna berika berättelserna 
ytterligare, med verkligt autentiska detaljer och anekdoter (Frochot, 2013 s. 21-23).  
 
Crouch (1999), Coleman (2002) menar precis som Levy (1959) att forskningen kring kulturarv haft 
ett fokus på turisterna själva, deras resmönster samt relation till aktörer inom turismsektorn.  
De anser även att kulturarvsturismen både är ett ämne som rör turist-, mötes- och affärsindustrin, i 
mötet mellan människor, och ett ämne som berör besök i rum/kulturer/föreställda platser.  
De menar att båda dessa ämnen tar sig uttryck i produktion och konsumtion av upplevelser.  
 
Det är mycket tack vare ämnets enorma bredd och komplexitet samt tvärdisciplinära struktur som vi 
valt att förhålla oss till en kvalitativ ansats och ramverk genom hela arbetet. Genom att ställa frågor 
direkt till en aktör såsom hembygdsföreningen hoppades vi få ett mer gediget, organiskt svar.  
Detta för att vi ansåg att en mindre förening i viss mening är mer sanningsenlig än ett finslipat 
pressmeddelande, från en mer strikt kommersiell aktör i en intervjusituation. Den relativt 
ostrukturerade intervjun med fokusgruppen gick utmärkt att använda då denna metod blottade flera 
tankeväckande diskussioner kring vad de olika aktörerna tyckte var viktigast i arbetet med 
kulturarvsattraktionen och den roll som en liten hembygdsförening spelar i turismsammanhang.   

5.3 Kommersialism kontra ideell verksamhet 
 
Eriksson (2006) och Frochot (2013) anser båda att vi går mot ett alltmer individualistiskt samhälle 
där det unika för en plats spelar en allt större roll för att stärka destinationen. Kulturavet och dess 
aktörer, varav hembygdsföreningen är en, har en central roll i detta arbets-, och utvecklingsprocess. 
Då marknaden är mycket konkurrensutsatt i dagsläget gäller det att synas för att finnas och det är 
därför viktigt att vara medvetna om besökarens upplevelse av attraktionen för att man som 
producent kunna bedriva en lönsam verksamhet. Även Suvantola (2002) instämmer vad gäller 
vikten av att studera besökarens behov, för att på så sätt kunna avgöra vad som påverkar besökaren 
positivt eller negativt. Producenterna inom hembygdsföreningen diskuterade under intervjun hur de 
hela tiden tänker på att göra sig mer tillgängliga, till exempel genom att hålla museet öppet längre 
och oftare.  
 
De flesta ideella organisationer drivs inte av tanken på finansiell vinst och den hembygdsförening 
som vi studerat är inget undantag. Under samtalet med fokusgruppen visade det sig dock att en del 
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av producenterna använde sig av ett marknadsföringstänk. “Tänket” framträdde i valet av 
formuleringar i berättandet om den strategiska närvaron på olika turistiska platser i samband med 
olika evenemang som ofta har många besökare. Att vara delvis kommersiell är därmed oundvikligt 
även för dessa producenter. De måste trots allt driva in någon form av finansiellt stöd för att 
underhålla kulturarvet och utveckla det efter sin vision av destinationen i framtiden.  
Detta fenomen lyfts fram med hjälp av att se kulturarvet som en besöksattraktion, en plats som 
enligt Selby (2004) har stor personlig betydelse för individen även efter att besöket är slut.  
När platsen får denna definition blir det relevant att studera kulturarv i en marknadsföringskontext i 
form av teorier om “destination branding” och “place marketing” (Selby, 2004 s. 69).  
Frochot (2013) menar likt de aktörer vi talat med att kulturarvet som destination först och främst är 
en känsloupplevelse dit besökaren kommer på grund av en strävan efter förankring eller djup i 
tillvaron. Att anta hennes syn på besökaren som en icke rationell individ är därmed att föredra. 
Detta skiljer sig från den mer traditionella synen på hur en individ konsumerar, där behov eller 
status hamnar i första rummet som främsta drivkraft (Frochot, 2013 s. 21). 
 
Enligt Graebner (2007) grundas all fungerande empirisk forskning i en stark litterär förankring.  
Det är genom att ta till sig litteraturen som forskaren kan identifiera brister och hålrum i den 
nuvarande forskningen, utöver detta behöver valet av teori och begrepp vara välmotiverade.  
Att studera synergin mellan kommersialismen samt den mer ideellt inriktade synen på kulturarbete 
skapar nya begrepp och problematiseringar som kan användas inom den framtida 
turismforskningen.  
 
Frågeställningarna är nära sammanlänkade med redan existerande teorier som faller inom en viss 
kontext, affärsmässig och digital, men även beteendevetenskaplig. Analysarbetet med utgångspunkt 
från frågeställningarna förlitar sig starkt på förmågan att erbjuda en inblick i komplexa sociala 
processer som förmedlas genom den kvalitativa data som samlats in genom intervjuer (Graebner, 
2007). 
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6. Slutsats 
 
Vi kan se att kulturarvsattraktioner spelar en central roll inom upplevelseturismen/ideella 
föreningar, inte minst genom att närmare studera de drivkrafter som finns hos de enskilda aktörerna 
som arbetar med kulturarv. Aktörerna vi talat med, deras personliga erfarenheter och inställningar 
har legat till grund för den variation av material som utgör detta arbete. Inom hembygdsföreningen 
på Ingarö finns ett driv som inte är kommersiellt. Aktörerna är istället kunskapsbärare som vill 
erbjuda sin omgivning någonting varaktigt och minnesvärt. De vill undervisa och fylla det tomrum 
som många människor idag bär på och sprida ett budskap och en livsstil från svunna tider. 
 
Med hjälp av syftet i denna uppsats ville vi få fram och försöka definiera hur en mindre förening 
såsom en hembygdsförening arbetar som aktör samt vilken roll de spelar för turismen i sin helhet. 
Frågeställningarna använde vi som ett hjälpmedel för att identifiera de reflektioner och faktiska 
åtgärder som gör sig gällande hos en ideell aktör.  
 
Industrialiseringen har lett till ett avståndstagande från det gamla, vilket i sin tur lett till en 
dissonans och ett avståndstagande från många grundläggande historiska aktiviteter.  
Detta gör människan bortkopplad från sin direkta omgivning. En ökad kunskap om hur människan 
levde förr ger en trygghet, en känsla av tillhörighet och gemenskap. Att ta del av sin omgivning 
globalt genom exempelvis släktforskning är ett identitetsstärkande som skapar starka känslor 
gentemot sin bygd och gör att människan vill värna mera om den. Aktörerna står inför utmaningen 
att få kulturarvet att betraktas som en naturlig del i var människas liv, på ett vardagligt och icke 
påträngande sätt. Det är i denna utmaning som digitaliseringen och moderniseringen kommer in i 
bilden. 
 
Användningen av digitala verktyg kan hjälpa aktören att nå fram till befolkningen på ett sätt som 
fungerar. I intervjun lyftes fenomenet “Kollektivt Kulturarv” vilket är en digital satsning på att dela 
personliga historier på en kollektiv och gemensam plattform i form av en hemsida med tillhörande 
databas. På hemsidan handlar historia inte bara om kungar och slott utan om människors vardagliga 
liv. Det inkluderar också de riktiga fattiga människorna, som de flesta av våra förfäder de facto var. 
En förhoppning är att få unga idag att vända sig till andra källor än Wikipedia för att lära sig mer 
om historia, aktörerna vill erbjuda en alternativ mer engagerande typ av informationshämtning. 
 
En drivkraft som tar sig uttryck hos samtliga ideella aktörer är övertygelsen om att det finns mycket 
nyttig kunskap att inhämta från det hantverk som finns efterlämnat från förr. Dessa kunskaper bör 
förmedlas till kommande generationer. I vår tid står många ofta handfallna av nutidens problem, 
men kanske kan vi finna svar genom att studera vår historia och förmedlade berättelser från förr. 
De flesta ideella aktörerna menar att de genom att arbeta med kulturarv kan få folk att lära känna 
det främmande. De är övertygade om att många idag tror att människor från förr var annorlunda 
mot hur människor är idag, vilket inte alls är fallet. Mänskliga känslor och reaktioner är oftast 
tidlösa. 
 
Projekt som Ingarö Hembygdsförening är i de flesta fall till övervägande del drivna ideellt.  
Det finns dock flera möjligheter för aktörer att expandera med hjälp av vinstdrivande åtgärder.  
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Ett exempel vore att ta vara på det ökade intresset av hantverk och erbjuda kurser i hemslöjd och 
bakning mot en avgift. På så sätt kan kunskapsspridningen fortgå och det blir även lättare att vårda 
kulturarvet med hjälp av ökat finansiellt stöd. De främsta drivkrafterna är att värna, vårda och visa 
kulturarvet. Användandet av det digitala och en modernisering i arbetet med kulturarv gör att 
aktörerna kan nå ut till både en bredare men ändå selekterad målgrupp med sina budskap.  
Aktörerna är medvetna om att det är först då det går att etablera sig på 
upplevelseattraktionsmarknaden och uppnå visionen att bli en gemensam samlingspunkt för 
människor. Ungefär i klass med vad Skansen erbjuder idag, om än i en mindre skala. 
 
En annan tanke bakom arbetet med kulturarvet är att familjen ska kunna göra någonting 
gemensamt. Att föräldrarna inte bara ska lämna av sina barn för att sedan åka och göra något annat. 
Drivkraften hos många äldre ideella aktörer ligger här i att nå över generationsgränserna.  
Man vill skapa en plats som kan erbjuda något för hela familjen att ta del av, gemensamt. 
 
Berättandet eller “Storytelling” är i sig inget nytt fenomen. Däremot är dess funktion och 
presentation med hjälp digitala verktyg relativt nytt. Vi har tittat på de ideella aktörernas inställning 
till att digitalisera sin verksamhet och funnit att de har en vilja att lära sig. De vill inte vara 
uteslutna. De flesta ideella aktörerna hungrar själva efter ny kunskap och är villiga att anta de flesta 
utmaningar om detta innebär att flera får en möjlighet att ta del kulturarvet. De anser att kulturarvet 
är otroligt viktigt för den enskilda människan. 
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 
I framtiden vore det intressant att studera djupare vilken roll hembygdsföreningar har inom 
turismsektorn. Även att möjligen göra en jämförande studie kring hur olika ideella organisationer 
arbetar med destinationsutveckling och hur dessa anser att man bäst lockar besökare för att bedriva 
en lyckad verksamhet. Att studera vilken plats hembygdsföreningar har i ett modernt samhälle och 
vilken betydelse dessa har för den enskilda individen och destinationen skulle även bidra med 
ytterligare välbehövlig bredd inom turismforskningen. Det vore även givande att studera 
möjligheten till samverkan mellan ideella och kommersiella föreningar samt företag.  
Vidare hur dessa påverkar kulturarvsturismens utveckling och vidare expansion.  
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7. Reflektioner 
 
Det finns övergripande mönster som vi lyckats lyfta genom denna studie. Ett av dessa är hur den 
demografiska bilden av kulturarvsaktörer ser ut. Majoriteten av de ideella aktörerna är äldre, 
bildade människor, med hyfsade kunskaper inom teknik. De är eldsjälar och drivs av sin passion för 
ämnet historia. Det finns flera positiva och en del negativa effekter av detta faktum. Det finns en 
uppenbar risk att eldsjälarna, som producenter, tappar sin logiska tankeförmåga och blir drömmare 
av stora visioner, utan realistisk förankring. De saknar kännedom om hur en verksamhet drivs 
praktiskt och ekonomiskt och har sällan mycket kapital att röra sig med. 
 
Den passionerade aktören saknar oftast det strategiska tänk som är nödvändigt för att hålla en 
verksamhet vid liv i det långa loppet. Det egna behovet av att få nå ut med ett visst budskap 
överträffar som regel insikten av den efterfrågan som faktiskt finns. Eldsjälar jobbar mycket gratis 
och de ser varje tillfälle som ges som en möjlighet att förbättra sitt projekt. De tänker ofta på 
detaljer och kan arbeta mycket fokuserat för att se sin vision förverkligas. Vad de oftast glömmer är 
dock att marknadsanpassa sitt budskap. Det finns en efterfrågan och behov av att ta vara på vårt 
kulturarv, men det måste paketeras på ett säljande sätt. Dagens unga vill lära sig om hur det var förr, 
men det vill inte bli undervisade. Behovet av en interaktiv kunskapsöverföring är skriande. 
 
En lösning på detta är utnyttja digitaliseringen. Ämnet Digital Storytelling är fortfarande i sin 
vagga, det kan röra sig om att utveckla appar för kulturarvsattraktionen eller skapa lärande 
interaktiva spel om historia, i anknytning till upplevelsen av den fysiska platsen. Det kan också 
handla om hur informationen på aktörernas hemsida presenteras. En kunskap kan förmedlas på ett 
berättelselikt och engagerande sätt. 
 
Det är framförallt intressant att vidare studera hur vi i framtiden ska lyckas smälta samman det mer 
konservativa sättet att uppleva ett kulturarv, med den moderna tekniken i form av digitaliseringen. 
Hur vi ska lyckas att tillgängliggöra och berika en historisk upplevelse med moderna digitala 
verktyg. Aktörernas insatthet i detta ämne är relativt begränsade, men de har ambitionen och har 
tagit flera steg i rätt riktning. 
 
Ämnet historia är relativt ohotat rent popularitetsmässigt. Det kommer alltid finnas människor som 
vill lära sig mer om sitt förflutna och på så vis förlorar historien aldrig sin relevans i vardagligt 
samtal. I takt med den ökade globaliseringen i dagens samhälle ser vi ett ökat intresse för det lokala. 
I varje trend följer en mottrend och det gäller för de olika aktörerna att lyssna in och anpassa sig till 
de trender som råder. 
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Figur 1. Viktiga steg inom en kvalitativ undersökning. 
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Figur 3. Traditionell Marknadsföring kontra upplevelse marknadsföring. 
 

Figur 4. Variabler för traditionell kontra upplevelse teorier. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Fokusgruppintervju med Ingarö hembygdsförening 2016-04-13. 
Intervjupersoner från Ingarö hembygdsförening: 
Katarina Schoerner Carr, 63 år. Bosatt på Ingarö, författare till boken: “Ingarö, sällsamheter och 
strövtåg.” (Före detta textillärare). 
Ulla Skansén, 71 år: Bosatt på Ingarö, ledamot. (Före detta historielärare) 
Barbro Maassen, 66 år: Bosatt på Ingarö, ledamot. (Före detta historielärare) 
Lotta Högardh, 70 år: Bosatt på Ingarö, styrelseordförande. (Före detta förskolelärare) 
 
Bilaga 2. Mejlintervju med Muskö hembygdsförening 2016-09-20.  
Intervjupersoner från Muskö hembygdsförening: 
Kerstin Karlsson, 67 år, gift med Jan, bosatt på Muskö, styrelsemedlem. 
Jan Karlsson, 73 år, gift med Kerstin, bosatt på Muskö, styrelsemedlem. 
 
Bilaga 3. Mejlintervju med Muskö kulturförening 2016-09-27. 
Intervjupersoner från Muskö kulturförening: 
Tommy Karlsson, 71 år, gift med Ros-Marie Karlsson, bosatt på Muskö, startade Muskö 
kulturförening. Tidigare arbetade Tommy som musiklärare, men i dagsläget är han pensionerad. 
Ros-Marie Karlsson, 70 år, gift med Tommy Karlsson, bosatt på Muskö, styrelsemedlem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

Bilaga 1. Fokusgruppintervju med Ingarö hembygdsförening 2016-04-13. 
 
1. Vad fick er att vilja arbeta med ett kulturarvsprojekt? 
 
Barbro: Jag är intresserad av gamla hus och gamla saker genom mina föräldrar. 
I och med att vi själva bor i ett gammalt hus och har vuxit upp med respekten och känslan för att 
leva med gamla saker. Därför tror jag att det är ett medfött beteende som jag blivit mer och mer 
engagerad i genom åren efter att ha slutat arbeta som lärare. Något som är intressant och får mig att 
vilja föra budskapet vidare. 
 
Ulla: Jag bor också i ett gammalt hus och har alltid gjort det. Jobbar med museal verksamhet under 
flera år och därför är jag intresserad av det skälet. Jag ser vad som behövs göras här på 
hembygdsföreningen och hur det skulle kunna bli i framtiden. Vår vision är att ha en sinnenas 
trädgård i framtiden etc. 
 
2. Vad har ni för tanke för att involvera besökare? (Låta besökarna bli en del av själva 
upplevelsen) 
 
Ulla: Denna vision har kommit till genom olika samtal och att vi genom dessa insett att denna plats 
skulle lämpa sig väldigt väl för ett friluftsmuseum. Jag har ”Skansen” för ögonen och vill ha det lite 
mer som deras upplägg med djur, inte för att det kommer bli så, men vi behöver något att sträva 
efter. Kvalitetsmässigt skulle det kunna bli som Skansen, men inte lika stort. Med tanke på att det 
inte finns så mycket att göra här på Värmdö och Ingarö en lördag- eller söndag, och detta skulle 
kunna bli ett besöksmål av en ganska hög rang. Det krävs mycket för att det ska bli det, men vi har 
tagit ett litet kliv genom att formulera den här visionen. 
 
Barbro: Dessutom har vi i och med att ha bjudit in andra föreningar så har vi skapat ett samarbete 
med scouter och olika föreningar för att kunna använda detta som ett centrum och hjälpas åt med 
vissa saker. Tillsammans kan vi hitta på något som gör att vi kan få människor att komma hit och 
tycka att det kan vara roligt, både för barn- och vuxna. Så har vi också samarbete med 
naturskyddsföreningen, Visitvärmdö, tillitsverket (arbetar mycket med barn och unga), 
biodlarföreningen, odontologer och Värmdöodlarna. 
 
Katarina: Dessa föreningar vi har samarbete med har inte i dagsläget en naturlig plats att vara på 
och samlas vid. Därför tycker vi att detta skulle vara ypperligt att samverka kring hela det här 
området som vår hembygdsförening ligger som då heter ”Pilhamn”. Men nu är det så att Värmdö 
kommun äger all mark här samt våra byggnader, utom kulturladan där nere som vi äger själva. 
Därför behöver vi samarbeta mycket tillsammans med kommunen för att kunna skapa utifrån den 
här visionen. Därför tar det lite extra tid, men vi tror att det kommer bli bra, och de är positiva till 
våra idéer och har nog också förstått ur er synpunkt, ”turismen” i Värmdö att det behöver lyftas på 
något sätt. Här finns en god möjlighet och potential tycker vi och tror att Värmdö kommun också 
har sett. 
 
Barbro: Dessutom kan vi knyta ihop det här med dåtid, nutid- och framtid. Vi lever i en tid där det 
gamla industriella komplexet med storskalighet raseras och sätts under lupp, och det finns 
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ytterligare skäl. Vi hade gamla grejor förr, och hur skall vi använda dem idag och vad kan vi ta för 
lärdom av det (naturvänliga material och återbruk). Då har vi denna omställningsrörelse och 
naturskyddsföreningen som faller väldigt väl in i dessa sammanhang. Dessutom är det detta med 
barn- och unga som måste få lära sig och dela med sig. Ska det leva så ska det få leva framöver och 
man behöver arbeta med fler generationer än bara oss pensionärer. 
 
Katarina: Ett sätt för att också få med ungdomar är att locka med kläder och kläder från förr (vår 
egen Ingarödräkt i en modernare version), som ungdomar kan tänkas ha på sig idag, och detta är 
också ett nytänkande inom kulturarvet. 
 
Ulla: Och förra året så gav vi också ut boken om Ingarö, sällsamheter och strövtåg. 
Detta var en stor händelse av oss att publicera bland annat Katarina och Barbro är författare.  
Så det är mycket material som har tagits omhand under flera år och äntligen hamnat på pränt. 
 
Katarina: Denna bok är gjord på ett lite speciellt sätt där artiklar och strövtåg finns med.  
En fin levnadsmässig blandning av människor- och händelser, snarare än hus- och platser. 
Mikrohistorier och vikten av att ha en berättelse som väcker engagemang åt den som lyssnar och att 
det blir mer reparerbart. (Inte bara fakta) Med hjälp av vår vision och sinnenas-trädgård som vi vill 
förvekliga snart, genom att skapa en gammal köksträdgård tror vi på en god odling och samarbete 
med kulturväxter från andra gårdar, till exempel kål och ärter som man odlade förr. Väldigt 
inspirerande och bra i utbildningssyfte att få lära sig mer om det. Vi har också samarbete med 
skolan då barnen kommer hit och lär sig inom olika slöjdprojekt. 
 
Barbro: Då barnen jobbar med forntiden i trean har vi tagit initiativ till att få barnen hit till oss, 
så har vi nu i vår också samarbete med olika förskolor på Ingarö, där barnen kommer hit och gör ett 
temaarbete då de åker runt och lär känna sin hembygd. Via detta slöjdprojekt som treorna har, har vi 
också tagit kontakt med omställningsrörelsen där vi skulle kunna ha en återbruksverkstad på plasts i 
samband med att barnen har gjort saker och liknande. Alltid kul med lokalhistoria på lågstadiet, 
men inte så mycket på mellan- och högstadiet, man bör forska kring källorna och inte skriva av 
direkt ifrån Wikipedia, få skolorna att förstå vår intuition och att vi erbjuder dem ett material som 
inte blir betungande. Vi vill därför ta fram lådor med intressanta föremål- och material som vi kan 
erbjuda klasserna.   
 
3. Hur ska ni integrera med människor på ett interaktivt sätt? (Mer digitalt) 
(Hur koppla samman historia och teknik för att uppnå fler ”användare”) 
 
Katarina: Vi har börjat arbeta med digitalisering av vår hembygdsförening på vår hemsida där vissa 
saker ska ligga, sedan har vi en egen dator med en extern hårddisk med tillhörande säkerhetskopior 
där man kan lägga in vissa saker. Vi har vi också börjat med något som heter kollektivt-kulturarv, 
där det blir en publicering där användaren kan välja ut de bilder och dokument som vi vill ska ligga 
publikt för allmänheten. De har som ett verktyg för oss där vi kan gå in och lägga in från vår 
förening, och så kan folk gå in och leta efter olika saker, så småningom när man kommer skall man 
kunna söka och hitta dokument. Där är vi precis i vår linda förhållandevis nya på det här med 
digitalisering. 
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Ulla: Detta drivs av Stockholms Läns museum i samarbete med hembygdsförbundet. 
Grundtanken är helt enkelt att den här typen av organisationer ska kunna ta hand om sina gamla 
bilder och material. Imorgon är det faktiskt två av oss som skall gå på en fotokurs om hur man ska 
bevara gamla bilder och hur man ska använda dem och göra rätt. 
 
Barbro: Man kan säga så här att det är under uppbyggningsfart, men det är ett antal föreningar som 
är anslutna, mest bilder än så länge så nu måste vi fånga ”90: plussarna”, intervju dem och fråga för 
att samla ihop användbar data, folk skriver om vad sina bilder betyder och föreställer.  
Det är skönt att ha denna nära kontakt med Stockholms läns hembygdsförbund och med länsmuseet 
som ligger i Sickla. Dessa har hjälpt oss med arbetet om att dra igång ett kollektivt-kulturarv, samt 
att vi till följd får ett samarbete med övriga hembygdsföreningar, vilket ett par andra föreningar 
gjort inom Värmdö kommun, detta är jättekul och vi får mer gemensamt att prata om och alla gör på 
samma sätt med sitt material som är otroligt värdefullt. Vi träffar ju de andra föreningarna i 
kommunen också och just i år är det extra kul för Sveriges hembygdsförbund firar 100-års 
jubileum, och detta kommer märkas på många olika sätt runt de olika föreningarna och det är upp 
till var och en av oss att göra vad vi tycker om detta. Samarbete med nordiska muséet som har med 
berättelser att göra som vill att man skickar in vardagliga berättelser från förr.  
Detta är något viktigt att fånga upp just i år. Därför att det är en fantastisk chans till att 
marknadsföra hela hembygdsrörelsen. 
 
Katarina: Kul att allt kommer att finnas digitaliserat och sparat och på lördagar och söndagar på 
Skansen den 27:e och 28:e augusti kommer hela den helgen ägnas åt detta 100-års jubileum, 
med massa olika aktiviteter och där vi har möjlighet att marknadsföra oss som lokal förening och 
vad vi har att visa upp och vad vi vill göra. 
 
4. Vad har ni för bekvämlighet här på hembygdsgården? 
 
Katarina: I dagsläget har vi torrdass och inget vatten som vi hoppas att få i framtiden, eller fram 
mot sommaren. Vi har också fint porslin som vi vill servera kaffe och fika ur när vi får besökare. 
 
5. Problem med samverkan, samarbete och besökare? (Stå för all ekonomisk kostnad) 
(att folk inte är villiga att engagera sig och marknadsföra sig, hur fördela det jämlikt?) 
 
Katarina: Det är en så stor linda i det här sammanhanget kan man ju säga, och vi har inte pratat så 
specifikt om det, för det är vi som har platsen. 
 
Barbro: I huvuddraget så får man se det som att hembygdsföreningar i allmänhet har ju inte särskilt 
mycket pengar att röra sig med, och är det så att vi vill göra något stort evenemang då gäller det 
naturligtvis att försöka marknadsföra detta och då kan vi bland annat använda oss av VisitVärmdö 
där vi är medlemmar och får betala en slant. Det innebär att det annonseras på olika sätt, till 
exempel via kulturarvskalendern och för några stora pengar att satsa på finns inte, för det är mycket 
frivillig verksamhet. 
 
Ulla: Vi har också sökt medel från olika fonder för olika projekt, och det kan man mycket väl få 
respons på med andra föreningar, så i framtiden kanske det är så att vi genom något gemensamt 
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projekt söker ekonomisk hjälp gemensamt, och förhoppningsvis få ett större bidrag från Värmdö 
kommun. 
 
Katarina: Nej än så länge är det genom att via våra program, där vi har Vikingadagen som vi 
samarbetar med, där scouterna är med, Vikingabåten från Embla (Gamla Uppsala 
hembygdsförening) kommer och hälsar på oss och visar upp sig. Vi lagar också vikingamat och klär 
ut oss. Det kommer också mycket folk hit när vi har logdans i vår kulturlada, och lite 
allsång/körsång har vi då och då som uppskattas. Vi har också olika konstutställningar 
evenemang/försäljning och loppis på Ingarödagen samt julmarknad varje år. 
 
6. Vad är era största drivkrafter inom detta projekt? 
 
Barbro: Värna, vårda, visa! 
Det är identitetsstärkande och samhällsstärkande och om man får en starkare känsla för sin 
hembygd, då är man också mera rädd om sin bygd och värnar om den och tar ansvar.  
Att det inte blir så ytligt och att man kan gå under ytan mera på saker och ting. Viktigt för att 
sociala medier är så stort i dagens samhälle, så vi behöver något som faktiskt är verkligt för 
människan, verkliga historier och verkliga bakgrunder. Vi i vår tid står också rätt handfallna för 
moderna problem och frågeställningar. Det är miljöproblem och våld i samhället, men tittar man 
bakåt i tiden så kan man se att det kan finnas svar som man inte hade tänkt på.  
Det finns andra sätt att leva på och det kan finnas saker förr i tiden som vi har glömt bort. 
 
Värna om ett museum och kulturarv är ett sätt att bidra till den här omställningen. 
Historien är på något sätt både välbekant och främmande för oss, men om man lär känna historien 
mer och mer så blir den mer välbekant och det här som verkar främmande blir också mer och mer 
välbekant. Jag tror att detta kan översättas till nutid, för om vi lär oss att känna historien som är lite 
främmande, då kan vi också lära känna det som är främmande idag. Varför vi just har tagit tag i 
detta projekt är nu när vi är äldre att vi har mer tid och lust eftersom detta är till 80-90 % en ideell 
verksamhet, därför kan det vara svårt för yrkesarbetande att engagera sig fullt ut annat än lite grand, 
både en generations-sak och också en klassfråga. 
 
Lotta: Jag tror att det är så att man vill ha en ökad kunskap om hur man levde förr, och detta ger en 
ökad trygghet för unga människor idag, och det tycker jag att man kan känna när just skolbarn 
kommer hit och de frågor de ställer får en att fundera över att detta är jätte viktigt.  
Vi har också haft besök av vuxna nysvenskar som var helt fascinerade över att se att det här är ju 
precis likadana saker i köket som jag hade hemma när jag var liten i mitt hemland.  
 
Denna lycka i deras ögon av att få återse dessa gamla föremål och saker, inte bara kunskap, utan 
också trygghet och att vara stolt över var vi kommer ifrån, hur vi levde förr och att det här vill jag 
föra vidare. En känsla av tillhörighet, gemenskap och något som är skapat av människan.  
En gång i tiden för mig för länge sedan när jag började intressera mig för historia så var det inte 
självklart att man skulle överleva sitt första år, det blir samtal mellan barn och vuxna. Dra lärdom 
av att människor från förr inte var annorlunda än vi utan att det var deras vardag som skildrades och 
att och så de delvis hade andra saker att glädja sig åt. Men i grunden är vi likadana! 
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Katarina: Man kan till exempel komma hit en lördag eller söndag fika och plocka lite i 
trädgårdslandet, bara njuta och gå runt och vara och titta på saker och faktiskt ta reda på dem, 
genom då digitalisering och släktforskning. Gröna vågen förr börjar komma tillbaka i nutid att folk 
vill odla sina växter och grönsaker själva och leva lite mer som det var förr och ta vara på saker och 
ting som finns. Jag känner också att utvecklingen inom textilen har blivit att man inte syr sina 
kläder längre eller att man inte gör ditten och datten, utan istället köper det billigt. Man glömmer 
alla gamla fina hantverk som fanns. Det börjar komma litegrand att folk är intresserade, men många 
har inte en aning om vad det är för något. När jag var ung hade vi en sömmerska hemma som sydde 
våra kläder och när jag kom till skolan med sydda kläder så skämdes jag, många då hade för det 
mesta köpta kläder. 
 
7. Hur tror ni att er hembygdsförening kommer att påverka helhetsintrycket av Ingarö och 
Stockholms skärgård? 
 
Barbro: Jag tror att om vi lyckas få till ett litet friluftsmuseum här, ett besöksmål, ett utflyktsmål så 
kommer det att bli en pärla. Människan behöver mer att göra i närområdet och något som inte är för 
dyrt. Få lite kultur, historia och fika är allt man behöver. Man får lite för hjärnan, hjärtat och 
kunskap att hämta här med upplevelser och berättelser samt att man ska få kunna ha med sig något 
här ifrån, exempelvis ett vykort eller en bok. Kanske att vi i framtiden under somrarna kan hyra in 
höns, kaniner eller får. Det ska eventuellt också bli ett omsorgsboende här i närheten i framtiden 
och då har vi en tanke om att kanske hitta en sinnenas trädgård för att locka dem och andra besökare 
att skapa ett samarbete. Vi har också fått en förfrågan från Värmdö kommun om att skapa 
minneslådor till de gamla med saker och föremål från förr och för äldre. En låda med 
barndomssaker och fiske-saker de hade från förr fullt av minnen. 
 
Katarina: Gå hit med barnbarnen, gå i skog och natur längs med stigarna och visa saker och ting, 
utflykter av slag. Värmdö kommun har också varit här och gett respons och målat om huset bit för 
bit. De ser att vi gör framsteg och är engagerade. Vi kan också söka mer pengar genom olika fonder 
så framtiden ser ljus ut för oss.   
 
Ulla: En vanlig lekpark är inte lika kul som en liten gård- eller djurpark. Bara att få komma ut och 
titta på lite höns kan vara jättekul för barnen. Kulturstigen här är jättevacker och går ända bort till 
Dyviken. 
 
Lotta: De bör göra en naturstig med stolpar med historia så man får lite av varje. Få 
naturskyddsföreningen att göra små exkursioner för de små barnen för att det skall bli buskul. 
Önska en båt på varje sida av sjön som skärgårdsstiftelsen har så man kan ro över där det är helt 
orörd natur och jättevackert, saker och ting måste göras med kvalitet. Slöjdprojektet som vi har för 
de små lockar även dess föräldrar och morföräldrar som också gör att vår hembygd marknadsförs. 
När barn kan visa upp något genuint föremål/projekt för intresserade besökare eller föräldrar så 
växer deras självförtroende och barnen blir jätteglada. 
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Bilaga 2. Mejlintervju med Muskö hembygdsförening 2016-09-20. 
 
1. Vad fick er att vilja arbeta med ett kulturarv? 
Viktigt att föra kulturarvet vidare till kommande generationer. 
Insikten att veta var man kommer ifrån. 
 
2. Vad har ni för tanke för att involvera besökare? (Låta besökarna bli en del av själva 
upplevelsen) 
Friluftsmuseet vill ge varje besökare möjlighet att uppleva en miljö som en gång varit hem eller 
arbetsplats för egna släktingar eller deras samtida. Skall bidra till att Musköborna kan finna rötterna 
i den egna historien och därigenom bättre förstå det nutida och framtida Muskö. 
 
3. Hur kan ni involvera människor på ett interaktivt sätt? (Mer digitalt/Om ni inte gör det, 
varför?) 
Genom att lägga ut all vår dokumentation på nätet blir det tillgängligt för en större grupp 
människor. 
 
4. Vilken betydelse tror ni att kulturarvet har för människan? 
Lära känna sig själv och det samhälle man lever i. 
 
5. Problem med samverkan, samarbete och besökare? (Vem står för all ekonomisk kostnad? 
Hur hanteras det faktum att vissa inte är villiga/inte kan engagera sig och marknadsföra sig, 
hur fördelas detta “Place marketing” arbete jämlikt?)   
Vid allmänna projekt är det i första hand avhängigt av de personella resurser som finns på orten. 
Om många arbetar för samma mål brukar det ekonomiska lösa sig. 
 
6. Vad är era största drivkrafter inom detta projekt? 
- 
 
7. Hur tror ni att er hembygdsförening kommer att påverka helhetsintrycket av Stockholm? 
Vården av miljö- och kulturarv. Skapa social gemenskap. 
Skapa en samlingsplats på museet där vi kan erbjuda kulturarrangemang 
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Bilaga 3. Mejlintervju med Muskö kulturförening 2016-09-27. 
 
1. Vad fick er att vilja arbeta med ett kulturarv? 
Som 40-talister har de flesta av oss en bakgrund med kulturella intressen och några av oss även en 
del föreningserfarenhet. Vid pensionen gavs tid och möjligheter att engagera oss i sådant som 
intresserade oss och startskottet var nog att vi startade Muskö kulturförening för att kunna söka EU-
pengar till en dansbana med friluftsscen. Vyerna om vad denna dansbana/scen skulle kunna 
användas till var outsinliga och det sporrade oss att utveckla flera olika kulturaktiviteter. 
Kommunen hade samtidigt lagt ner biblioteket på ön och det ersatte vi med bok-bytardagar som 
idag (6 år senare) har växt till ett bokcafé med över 2000 skänkta böcker. Det finns ingen 
kommunal musikskola på ön, vi erbjuder instrumental undervisning på gitarr och flöjt helt ideellt 
och gratis för de barn som är intresserade. Och så mycket mer, dans, teaterföreställningar, 
artistuppträdanden, allsång med mera. Bara människors glädje och uppskattning över vårt 
kulturarbete är tillräckligt för oss att vilja fortsätta sprida ”ett så viktigt” kulturarv till alla och även 
nästa generation. 
 
2. Vad har ni för tanke för att involvera besökare? (Låta besökarna bli en del av själva 
upplevelsen) 
Vårt motto är att god kultur alltid ska vara tillgänglig för alla, först då kan intressen vakna hos andra 
att ”detta vill jag vara delaktig i ”. Då alla våra aktiviteter är gratis så får vi många besökare, även 
människor som tidigare kanske inte bevistat så många kulturaktiviteter. Att erbjuda kultur gratis är 
det bästa sättet att involvera besökare. 
 
3. Hur kan ni involvera människor på ett interaktivt sätt? (Mer digitalt/Om ni inte gör det, 
varför?) 
Genom att värva medlemmar, ha medlemsträffar, ta reda på vad de saknar, vad de önskar, samt ha 
tillgång till även om de bor på en ö som annars inte har så mycket att erbjuda lokalt. 
Genom vår hemsida (Muskult, 2016) dokumenterar vi arrangemang, och det som är på gång.  
Mestadels är det aktiviteter under sommarmånaderna då kulturföreningen inte har någon egen lokal 
att tillgå då dansbanan och scenen är utomhus! På grund av detta finns det möjlighet till delaktighet 
i vår verksamhet och många blir medlemmar eller stödmedlemmar och några erbjuder sig att ställa 
upp och hjälpa till vid behov. 
 
4. Vilken betydelse tror ni att kulturarvet har för människan? 
Kulturarvet är livsviktigt för människan för att kunna utvecklas och slippa känna sig vilsen i 
tillvaron. De unga som kanske inte tycker det är viktigt nu får ändå med sig kunskapen om kultur på 
det sätt vi arbetar och de aktiviteter de besöker. Möjligheten att de plockar upp kultur, 
föreningsarbete när de blir äldre ökar om de fått prova vårt smörgåsbord redan i unga år. 
 
5. Problem med samverkan, samarbete och besökare? (Vem står för all ekonomisk kostnad? 
Hur hanteras det faktum att vissa inte är villiga/inte kan engagera sig och marknadsföra sig, 
hur fördelas detta “Place marketing” arbete jämlikt?)   
Samarbete med andra föreningar är något vi eftersträvar men kan ibland, av och till, vara svårt när 
det uppstår konkurrens om publik. Folk väljer gärna det som intresserar dem och framförallt om det 
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är gratis. Kostnaden för alla våra kulturutbud bekostas av Muskö kulturförening genom 
medlemsavgifterna och bidrag som sökts. Vi samarbetar med Haninge kommun kultur/fritid samt 
med Haninge Riksteaterförening och detta har visat sig ge en bra utdelning i både tips/idéer, bidrag 
och att vi har en trygg försäkring av våra artister genom riksteaterföreningen. Vi kan också dela 
kostnader sinsemellan. Vad gäller fördelningen av arbetet jämlikt så är det rätt svårt att fördela det 
rättvist. Det beror på så många faktorer som tillgång till tid, kunskap, intresse och möjlighet. Vissa 
tar på sig mycket andra ställer upp där de känner sig bekväma men detta gör att kulturarbetet ändå 
går framåt! Vi lägger ner ett stort arbete på att marknadsföra oss genom affischering, tidningsnotiser 
och på hemsidan samt på kommunens hemsida. 
 
6. Vad är era största drivkrafter inom detta projekt?  
För att erbjuda kultur med kvalité till alla, oberoende av deras ekonomiska status, helt gratis är en 
av de största drivkrafterna, den andra är att sätta Muskö på kartan eftersom ön varit isolerad i många 
år på grund av militärens aktiviteter och som folk uttrycker sig ”Muskö är ön som kommunen 
glömde”. Det har vi föresatt oss att ändra på och vi är på god väg tack vare samarbete med 
kommunen. 
 
7. Hur tror ni att er hembygdsförening kommer att påverka helhetsintrycket av Stockholm? 
På sikt tror vi att vårt arbete ute i obygden kan väcka/påverka Stockholms stad att ”finkultur” kan 
blomstra överallt där det finns ett genuint kulturintresse och inte bara i storstaden. Att de kommer 
att förstå, att människors behov av kultur måste mättas där de befinner sig! Inte bara genom långa 
resvägar som oftast utestänger en från en kulturupplevelse. 
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