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Abstract

Runt om i Sverige har det sedan lång tid tillbaka varit möjligt att följa i författares såväl som i fiktiva gestalters fotspår,
inspirerad av böcker såväl som filmatiseringar. Möjligheterna har blivit fler och det finns en växande marknad kring
resor av detta slag. I sin organiserade form är dessa verksamheter del av något väsentligt större, bland annat en ekonomisk
utveckling där ekonomiska och kulturella sfärer alltmer sammanfogas i politik och i praktik. De kulturella och kreativa
näringarna som lyfts fram som dynamiska och lukrativa branscher ska tillsammans med näringsliv enligt regeringens
handlingsplan skapa regional tillväxt och fördubbla den totala exporten (2009). I denna artikel kommer turism i möte
med kultursektorn att diskuteras utifrån två empiriska delstudier som är exempel på hur intresset för den form av
kulturturism som sätter skönlitterära uttryck i centrum hanteras lokalt.

All over Sweden it has since long been possible to follow authors as well as fictional characters in their footsteps, inspired
by books and filmic adaptations. The opportunities have increased and there is a growing market for trips of this kind.
In its organized form these activities are part of something much larger, including an economic development where
economic and cultural spheres increasingly join in policy and in practice. The cultural and creative industries, highlighted
as dynamic and lucrative industries, together with the business community, are according to the Government's action
plan supposed to create regional growth and double the total exports (2009). In this article, tourism connecting with
the cultural sector will be discussed in relation to two empirical studies that are examples of how interest in the form
of cultural tourism that puts literary expression in the center has been handled locally.

Keywords: Kulturella och kreativa näringar, regional tillväxt, litteratur- och filmturism, upplevelser, kulturell ekonomi,
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Runt om i Sverige har det sedan lång tid tillbaka varit möjligt att följa i författares såväl som i fiktiva
gestalters fotspår, inspirerad av böcker såväl som filmatiseringar. Möjligheterna har blivit fler och
det finns en växande marknad kring resor av detta slag. Att välja ett tema för sin semester kan i
många fall vara ett sätt att bryta uppkörda turistiska spår. I sin organiserade form är dessa
verksamheter dock del av något väsentligt större, bland annat av en ekonomisk utveckling där
ekonomiska och kulturella sfärer alltmer sammanfogas i politik och i praktik. De kulturella och
kreativa näringarna som lyfts fram som dynamiska och lukrativa branscher ska tillsammans med
näringsliv enligt regeringens handlingsplan skapa regional tillväxt och fördubbla den totala exporten
(2009). Till dessa näringar räknas exempelvis litteratur, musik, dataspel, design, mode tillsammans
med film, nyare medieteknologier och turism.

Framgångarna med svenska deckare med Stieg Larsson i spetsen och Camilla Läckberg och Henning
Mankell strax efter, tas i flera dokument upp som förebild för hur en så kallad kreativ näring fungerar
både lokalt och globalt. Deckarförfattaren Stieg Larsson nämns exempelvis i den sammanfattande
rapport som Rådet för Kulturella och Kreativa näringar sammanställde siste december 2012.1 Rådet
tillsattes för att bistå regeringen i arbetet med handlingsplanen och för att initiera en diskussion om
kultur och kreativitet som värdeskapande verksamheter. Rapporten avslutas med tre
huvudrekommendationer som överlämnades till cheferna för Närings- och Kulturdepartementen.
Första förslaget är bildandet av ett KKN-nätverk för att ge de kreativa näringarna en samlad röst.
Det andra förslaget går ut på att finna en ”ny verksamhetsstödjande bolagsstruktur för utvidgad
service till konst- och kulturföretagande”. Det tredje och sista förslaget handlar om att på olika sätt
premiera verksamheter som bidrar till ökad konkurrenskraft för den svenska besöks- och
turistnäringen, exempelvis genom utmärkelser i form av priser. Stieg Larssons författarskap är en
av de företeelser som sägs skapa intresse för varumärket och produkten ”Sverige”, skriver man. Fler
destinationer behöver dock förstärkas och etableras och i det ingår satsningarna på KKN som nämns
som ett av regeringens fokusområde för satsningen Attraktionskraft Sverige 2012:

När utländska besökare hittar hit beror det inte sällan på en nyfikenhet som väcks genom film
och litteratur. Väl på plats finns också djupet och mångfalden att upptäcka i det rika men ofta
underutnyttjade kulturarbetet. I regionerna och lokalsamhället finns unika värden att ta fram.2

Författare och platser som varumärke omsätter stora pengar och sysselsätter många människor.
Överhuvudtaget har det blivit etablerat att tala om författare, vissa fiktiva gestalter och platser i
termer av just varumärke. I medgång skapar sådana satsningar en dynamik och kreativitet, men det
kan också uppstå totalkonfrontationer mellan olika åsikter om till exempel vilken bild av författaren
som ska visas, hur platser ska exponeras, hur och av vem verksamheter ska drivas, vilka målgrupper
man ska rikta sig till.

I denna artikel kommer turism i möte med kultursektorn att diskuteras utifrån två empiriska
delstudier som är delar av ett större forskningsprojekt, ”Resor i böckers, filmers och författares spår.
En kulturanalytisk studie av litteratur- och filmturism”. 3 Delstudierna är exempel på hur olika
intresset för den form av kulturturism som sätter skönlitterära uttryck i centrum hanteras lokalt. De
är även exempel på så kallade goda exempel som ofta lyfts fram för att visa hur det lokalt arbetas
med turism för att locka besökare och för att lansera det platsspecifika. Studierna illustrerar skilda
kulturella praktiker och visar på spännvidden inte bara i hur litteratur- och filmturism används utan
också hur det rent faktiskt gestaltar sig. Studien om författaren Hening Mankell och hans fiktiva
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kriminalkommissarie Kurt Wallander i Ystad handlar framför allt om att följa och exploatera en
uppdiktad person. De ekonomiska synergieffekterna mellan kulturproduktion, turism, ekonomi och
paketering betonas där. Studien om hur Astrid Lindgren används i Vimmerby handlar om hur en
författare har monumentaliserats och kommit att representera ett kulturarv. Det är exempel på hur
ett litterärt arv förvaltas lokalt. Astrid Lindgren såväl som hennes fiktiva gestalter har lockat till
turism i flera decennier och är därmed ett exempel på en relativt lång och platsexploaterande historia.

Vilka är då motiven för de olika aktörerna i det här spelet? Vem tänker i termer av marknadsföring,
och vem tänker på kunskapsspridning? Ja, ofta finns båda argumenten med i turismsatsningar som
nästan alltid görs i syfte att locka besökare om än det ofta lokalt finns olika idéer om varför
satsningarna görs, hur det ska gå till eller vilka besökare som ska lockas. Ystad med Henning Mankells
framgångar med kriminalkommissarie Kurt Wallander är ett exempel på det, liksom Vimmerby med
Astrid Lindgren – om än de verkat och verkar på olika sätt.

Hur följer man fotspår?
Här har använts etnografisk metod för att i det lilla se det stora, det vill säga se konkreta exempel
på fenomenet litteratur- och filmturism som en kommentar till ett större och generellt sammanhang.
Det handlar om att i enlighet med kulturanalytiska perspektiv åskådliggöra ett antal kulturella
värderingar och föreställningar som skapas i framför allt produktionen av evenemang som utgår
från skönlitterära texter i någon bemärkelse. Dessa verksamheter menar jag säger något om vad som
utmärker vårt samhälle i stort genom att de illustrerar förändrade uppfattningar om tid och rum
men också förändrade konsumtionsmönster. I det som brukar benämnas den nya ekonomin krävs
det ständigt nya produkter, nya marknadsföringsstrategier och nya sätt för försäljning vilket leder
till skapandet av nya vanor och konsumtionsgemenskaper. Det kan man välja att tolka som en
särskiljandets praktik och se hur människor, besökarna såväl som arrangörerna och ibland även
författare, använder hela eller delar av upplevelsen som ett sätt att identifiera, positionera och
profilera sig.4

Föresatsen har varit att ha empirisk närhet och jag har låtit mig inspireras av den tradition att arbeta
med etnografisk metod som jag som etnolog arbetat med i flera tidigare studier. Empirin, det vill
säga det material som här analyseras, har samlats in med hjälp av olika metoder. I fältarbetena har
deltagande observation varit en väsentlig metod liksom djupintervjuer och dokumentstudier. Ett
väsentligt syfte med etnografi är just att skapa en samhällelig och kulturell kontext genom
problematisering av ett nutida fenomen (jfr Arvastson & Ehn 2009). Alla som fältarbetat vet att det
påfallande ofta är tillfälligheter som avgör hur utfallet blir (jfr Sjöholm 2003). Människor ställer in
intervjuer och träffar, andra dyker upp, det kommer tips, det ena leder till det andra och allt som
läses styr. I grunden finns en sökande hållning som gör att materialet ibland får styra och överraska.

Jag har genomfört flera etnografiska fältarbeten, nationellt och internationellt, om än det är
delstudierna om Mankells Wallander och Ystad liksom Astrid Lindgren och Vimmerby som jag
lägger tyngd vid här. Dokumentstudier av allehanda slag ligger som fond för analysen. Jag har
genomfört cirka 20 djupintervjuer, det vill säga inspelade intervjuer omfattande mellan 60 och 145
minuter. Det har framför allt varit intervjuer med kommunala tjänstemän och människor verksamma
inom olika delar av turismbranschen. Påfallande många, i olika positioner, såg sig som förmedlare
av vad de kallade ”sin författare”, och det verkade okomplicerat vad det innebar. Det föreföll som
om det fanns en tyst överenskommelse om hur man exploaterar, ja, det ordet användes, de litterära
texterna på ”rätt” sätt. Ändå har det genom åren blossat upp konflikter kring just detta. Alla
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distanserade sig från kommersialiserad litteratur- och filmturism trots att just balansen mellan det
kommersiella och ideella hela tiden aktualiserades. Det blev relativt snart tydligt att många menade
olika saker om vad som ansågs värt att föra fram, hur det skulle göras, av vem och inte minst för vem.

Skapande av plats och kulturarv
Att konkret visa hur en marknad vuxit fram, upprätthålls och framför allt används som ”koncept”
kring litteratur, film och turism var projektets huvudsyfte. Jag valde att se resorna som en sorts
hybridupplevelse där alla kringarrangemang spelat roll på olika sätt. I den expanderande
marknadsföringen av författare, böcker, film, landskap och producerande av så kallade
upplevelseskap har uppenbart nya kommersiella rum skapats och kulturella fält sammanblandas mer
än någonsin. Marknaden kring skönlitterära texter ger exempel på hur kulturella uttryck och ekonomi
allt mer samspelar och förutsätter varandra.

Förhållandet mellan turism och litteratur och film tycks för forskningens vidkommande vara inne
i en formativ fas.5 Samtidigt har fältet blivit kommersiellt attraktivt i turismbranschen. Det faktum
att en hel del människor planerar sina resor för att följa en författare eller litterär gestalt i spåren,
alternativt följa en resrutt efter en roman eller för att uppleva något som de sett på bio eller tv, har
blivit viktigt för turismindustrin att fånga upp.

Regionala utvecklare och turistbranschen har i många kommuner uppdrag att tillsammans utveckla
denna form av varumärken där särskilda platsspecifika kvaliteter marknadsförs och säljs. Många
romaner, inte minst kriminalromaner, representerar en viss plats och en geografi som går att känna
igen, vilket är viktigt för läsarna, men också bereder väg för filmatiseringar.6 En central diskussion
här handlar därför om hur vissa platser utses som litterära platser i syfte att kommodifiera dem genom
medveten platsmarknadsföring. Turismindustrin har alltid varit beroende av att ge människor
upplevelser och detta har tagit sig nya uttryck framför allt under senaste decenniet. Ett centralt drag
i upplevelseindustrin är försöken att paketera och distribuera upplevelsesamhällets olika delar och
ingredienser. Det finns många exempel på affärsdrivna strategier i exempelvis lansering av
platsdestinationer vilket kommit att bli en nästan självklar ingrediens i litteratur- och filmturism.
Upplevelseekonomi liksom platsmarknadsföring och kommodifiering, det vill säga hur en plats görs till en
vara, är centrala begrepp.

Ett annat begrepp som kommer att användas för att analysera materialet är kulturarv som har kommit
att bli ett strategiskt verktyg i den kulturpolitiska ambitionen att lyfta fram kulturella och kreativa
näringar. Kulturarv ses här som en process där minnen, traditioner och associationer väljs ur
historien för att brukas i olika syften och därmed bli en strategisk faktor i profilerandet av en plats,
en kommun, en företeelse eller till exempel en person (jfr Herbert 1995; Grundberg 2002).

Kulturarv sägs ofta fungera som en gemensam referensram samtidigt som det har flera olika
funktioner – det kan exempelvis handla om att visa upp historia, det kan röra sig om nationellt,
etniskt eller annat identitetsskapande, och det kan gälla tillhörighet kontra utanförskap. Det kan
finnas eller ha skapats för att informera eller utbilda om något eller fungera som en exotisk kuliss
för nytt företagande eller upplevelseproduktion (Willim 2008). Det går dock sällan att dra tydliga
skiljelinjer mellan det känslomässiga, pedagogiska eller exempelvis det rent strategiska. Det som
approprieras laddas och ges nytt värde men skapar också en sorts helhetsupplevelse där de enskilda
faktorerna är svåra att urskilja. Kulturarv är alltså ett samlingsnamn för många fenomen och
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förändras ständigt eftersom det förhandlas fram i mötet mellan olika intressenter, exempelvis mellan
marknaden och turismen eller beroende på trender och intressen (Ronström 2008). Historikern
Peter Aronsson använder begreppet historiebruk och menar att det förflutna ofta används för att
skapa mening och handling för samtiden (2004). Ofta har något utsetts som kulturarv för att det
höll på att försvinna och ansetts värt att bevara. Inom turismbranschen liksom inom museivärlden
används en mängd olika tekniker för att skapa upplevelser av ett visst historiskt skeende, till exempel
använder man sig av vissa teman, fiktiva gestalter eller anspelningar på känslor som igenkännande
och nostalgi. Kulturarvsturism är således ytterligare en form av turism med växande marknad och
där plats och olika sorters sevärdheter utnyttjas (Lowenthal 1998). Hanterandet av Astrid Lindgrens
författarskap är ett illustrativt exempel på processen då kulturarv görs till en attraktiv produkt. För
Astrid Lindgrens författarskap kan på många sätt ses som ett sorts kulturarv. I produktionen av ett
kulturarv eller i saluförandet av en plats, eller för den delen en författare, är det alltid vissa saker
som betonas mer än andra. Processen av hur kulturarv produceras, konsumeras och iscensätts är
intressant för att förstå delar av fältet litteratur- och filmturism, men också för att förstå hur en plats,
en person eller en företeelse kan få en viss betydelse.

När något väljs ut till kulturarv händer också något med vårt sätt att tänka, det är aldrig en neutral
process. Det finns alltid många olika historier koppade till en plats och vilka berättelser som lyfts
fram är en komplex process som bland annat beror på vilket syfte man har. Vad händer med
kulturarv när de anpassas till den turistiska situationen? Vad händer när något som valts ut som
kulturarv ska göras till en vara, något som ska vara åtråvärt och gå att sälja? De konkreta exemplen
visar på spänningar mellan olika intressen, vilket återkommer som en underliggande strimma i de
flesta turismsatsningar.

Wallanderland
På relativt kort tid har Ystad lyckats göra sig världskänt genom framför allt den fiktive kommissarien
Kurt Wallander. ”Wallanderland” är ett exempel på den form av kulturturism som utvecklas kring
en författare, hans böcker och filmatiseringar och kopplas till plats. Det är en satsning som förefaller
vara väl etablerad lokalt, nationellt och internationellt. Representanter för Ystads kommun är
ständigt efterfrågade vid turistiska idéseminarier och åtskilliga turistbyråer, kommuner och företag
har låtit sig inspireras genom att ta del av erfarenheterna. 2009 fick man dessutom Stora Turismpriset
för sitt arbete med Wallanderturism, vilket ytterligare legitimerade verksamheten. Det har i Ystad
funnits en ambition att ta krafttag i regionen och att arbeta brett med kulturturism, vilket innefattar
litteratur- och filmturism, redan innan detsamma formulerades i de nationella kulturpolitiska
handlingsplanerna.

Henning Mankells kriminalromaner och filmatiseringarna med kommissarie Wallander i
huvudrollen är några av de centrala beståndsdelarna i Ystads satsningar på litteratur- och filmturism
och exempel på hur en plats kan skapas och fiktionaliseras under specifika ekonomiska och
kommersiella villkor. ”Det är omöjligt att överskatta vad Kurt gjort för oss”, säger en av
Wallanderturernas guider. Wallander har uppenbart stärkt Ystad som en turistdestination. Det är
påfallande vilket stöd författaren Mankell har i Ystad. Människor engagerade i Wallanderturismen
betonar i alla sammanhang hans integritet och engagemang. Efter att ha följt verksamheten under
några år skulle jag till och med vilja tala om en sorts berättelse som skapats om både författaren
Henning Mankell och hans fiktive person Wallander. Ofta påpekas det att Henning Mankell via
filmerna funnit en lyckad kombination av lokal förankring och globalt engagemang. Trots det är det
i de officiella berättelserna Kurt Wallander som betonas. Betydligt mer plats ägnas till exempel i
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2009 års broschyr åt presentation av ”Kurt Wallander – en tilltufsad hjälte” och de olika
Wallanderkaraktärerna än åt författaren Henning Mankell.

Vilka är då beståndsdelarna i det som här benämns Wallanderturism?

Wallander intar Ystad

Till Ystad kom de första turisterna och frågade efter den fiktive Kurt Wallanders bostad på
Mariagatan redan året efter att Mankells första Wallanderbok Mördare utan ansikte gavs ut 1991. Då
gavs fyra praktikanter från stadens turismutbildning uppgiften att göra en karta till platser baserad
på böckerna. Det blev den första versionen av ”I Wallanders spår”, det som numera blivit en
broschyr i fyrfärgstryck och som ständigt utvecklas. Efter första filminspelningen 1994 kom frågor
efter filminspelningsplatser, och den första kartan utökades.

Det är framför allt tre olika skådespelare som har tolkat Wallander på film: Rolf Lassgård, Krister
Henriksson och Kenneth Branagh.7 Lassgård-filmatiseringarna producerades mellan 1994 och
2006. ”Lassgård förkroppsligar bokens Wallander både till utseende och sätt, och han har också fått
kultstatus för rollen som den bufflige kommissarien” står det i broschyren. Men frågan är om inte
tiden och de olika rolltolkningarna hunnit i kapp? Vid handuppräckning på en av de guidade turer
jag följde för ett par somrar sedan menade fler att det snarare är Krister Henriksson som är
den ”riktige” Wallander. Det är en förändring bara under de åren jag följt verksamheten och visar
på den beredskap och rörlighet som måste finnas inom turismevenemangsindustrin.

Produktionen av de första tretton Wallanderfilmerna med Krister Henriksson i huvudrollen
(2005-2006) var ett av de största film- och tv-projekten dittills i Skandinavien (Krona 2006). De
regionala myndigheterna och näringslivet tog tillfället i akt att förknippas med filmproduktionen
och det stora allmänna Wallanderintresset i syfte att öka turismen. De nådde framgång långt utöver
förväntan. Succén hänger uppenbart ihop med kopplingen till Ystad och det omgivande Österlen
(Lind 2006; Film i Skåne 3/06). Det skånska landskapet exponeras tydligt i filmerna och synliggörs
som en besöksvärd plats genom fiktionen.

I 2009-års broschyr poängteras att den andra Krister Henriksson-filmsviten, den som spelades in
mellan 2008 och 2009, mestadels filmades ”on location” vilket innebär att filmerna spelats in på
befintliga platser snarare än i studio. Att filmer spelas in ”on location” betonas alltmer numera och
hänger ihop med marknadsförening av platser. När denna broschyr trycktes hade det spelats in 26
filmer med Krister Henriksson. 48 platser ur böcker och filmer som direkt kan kopplas till lokaliteter
beskrivs och har placerats ut på kartor för att möjliggöra för turister att besöka dem.
Filmatiseringarna har fortsatt och under 2013 spelas det in ytterligare sex filmer förutom de nio som
engelska BBC spelat in med Kenneth Branagh i rollen som Kurt Wallander.

Under ett antal år har det i Skåne satsats på kommersiell långfilmsproduktion för att marknadsföra
regionen Skåne. Detta har framför allt skett i Ystad. Regional filmverksamhet genom att satsa på
regionala resurscentra talades det om i riksdagens betänkande redan 1996/1997 med syfte att främja
den regionala spridningen av professionell filmproduktion. Man fick statligt stöd för att producera
långfilm under förutsättning att delar av produktionen skulle ske i det egna länet och att lokala
produktionsmedel användes (se vidare Hedling 2010a & b; Karlsson m fl 2004). Under de år jag
arbetat med dessa frågor har plats- och destinationsutveckling blivit alltmer självklart som argument
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lokalt för att utveckla turism som näring. När det gäller de regionala filmverksamheterna finns det
en diskussion om verksamheten ger regionala mervärden och om de täcker de skattemedel som
satsas. Beräkningsmodeller för huruvida satsningar är lyckade eller inte är otaliga. I en hel del av det
som skrivits om filmturism under 2000-talet förefaller det finnas konsensus kring att marknadsföring
av filmdestinationer har positiva ekonomiska konsekvenser och därmed gynnar de enskilda platserna
så länge man lockar turister.8

Film i Skåne och Oresund Film Commission gavs i uppdrag av sina finansiärer att genom
verksamheten utveckla det nedlagda regementsområdet via Ystad Studios. Tidigt formulerades även
att Wallanderfilmerna skulle distribueras internationellt. Stora, riktade satsningar har gjorts 2007,
2008 och 2009 då Visit Sweden, Tourism Skåne och Ystads kommun aktivt arbetade för att
marknadsföra Mankells Wallander i Tyskland och 2009 i Storbritannien. De delstatliga tyska tv-
kanalerna visade Wallanderfilmer och turistbroschyrer om Ystad och Skåne distribuerades med tyska
dagstidningar.

Det är en uppenbar sammankoppling mellan globala erfarenheter och det lokala; i Ystad har man
inspirerats av hur det arbetats på andra håll i världen och kopplat det till det regionalt specifika men
i vissa fall också det nationella. Att film är ett sätt att marknadsföra hela Sverige förefaller det finnas
konsensus kring. Många mediebranscher samverkar med varandra i dessa satsningar. I den värdering
och prognos som exempelvis konsultbolaget Cloudberry Communications genomförde på uppdrag
av Region Skåne, Position Skåne och Oresund Film Commission räknades uttryckligen med det
(Lind 2006). Där skrivs det uttryckligen att hur Wallanderfilmerna än tas emot kan de antas bli
framgångsrika eftersom de kopplas samman med Henning Mankells internationella bästsäljande
kriminalromaner. Grundfrågan i rapporten är hur man kan värdera exponeringen av en region
genom film.

Det är onekligen så att verksamheterna har politiskt och regionalt intresse som visar sig till exempel
i regeringens strategidokument där kultur på export betonas. Inte minst från politiskt håll finns det
förväntningar och förhoppningar på att finna verktyg för att kunna mäta kulturella uttrycksformers
effekter (Styhre 2013). Det är dock inte helt lätt att mäta vilken sorts turister som egentligen gästar
en plats (Busby & Kloug 2001). Ena stunden kan besökaren vara filmturist för att i nästa vara badgäst,
museibesökare, kanske kund i en butik eller en helt ”vanlig” turist. Det är dessutom svårt att veta
vad som gör att människor väljer en viss destination eftersom det inte går att mäta hur människor
påverkats av läsning av en viss bok eller av att ha sett en film alternativt hört av andra att detta är
en spännande plats att besöka. Syften för en resa kan dessutom förändras under en resans gång.

Det är uppenbart att mycket hänt i Ystad och att man lyckats locka många fler besökare till staden
genom Wallandersatsningarna. Det är dessutom så att Wallanderturister besökt staden under
förhållandevis många år. Ofta lyckas en platsspecifik film hålla igång turism under kanske fem år,
men i Ystad börjar det snart närma sig tjugo år. En förklaring är att såväl boksläppen som
filmatiseringarna gjorts successivt och man därmed kunnat arbeta med att utveckla filmturismen
efter hand. Det har därmed inte skapat de problem som en stor mängd besökare som kommer på
en gång kan skapa.

Intresset för Mankell och Wallander kom som en överraskning från början för de verksamma inom
turismbranschen. Turister efterfrågade inte bara Wallanders bostad utan också evenemang och
prylar som förknippades med den kringförsäljning som brukar finnas i spåren av författare, böcker
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och filmer. Här valde ansvariga för satsningarna att gå på Henning Mankells linje och vara restriktiv
med exempelvis mechandising och andra internationellt gångbara sätt att exploatera författare,
böcker och film. Initialt fanns bara studiobyggnaden inhyst i gamla regementsområdet i Ystad.
Kunskapscentrat Cineteket tillkom efter att man på turistbyrån insett behovet av ett filmpedagogiskt
centrum. Det var vid etablerandet tänkt som ett verktyg i integrationen av denna nya näringsgren i
staden, som ett sätt att försöka komma ifrån ett vi–de-förhållande vilket det alltid finns risk för en
ny näring skapas.

Arbetet i Ystad har lett till en del samverkan med andra kommunala och privata instanser som
vänder sig till besöksnäringen. Ett exempel är Filmspåret som innefattar både Cineteket, Ystad
Studios, Hasse & Tage-museet i Tomelilla och Regionmuseet i Kristianstad med filmmuseet. Ystad
kommun har anställt en filmkoordinator vars arbete sedan våren 2008 varit att skapa ett filmvänligt
Ystad. Film i Skåne har numera dessutom sitt huvudkontor i Ystad och de senaste åren har det
arrangerats såväl nationella som internationella seminarier om filmturism.

Platsproduktion i Wallanders spår

En plats kan presenteras, paketeras och marknadsföras på så många sätt. Är det möjligt att se
Wallandersatsningarna i termer av hur platser produceras, och därför fråga sig vilka strategier som är
i funktion när en viss plats förvandlas till en sevärdhet eller en plats att uppmärksammas på kartan?
Estetisering av platser i syfte att genom affärsutveckling skapa mervärde har blivit en allt viktigare
del för lokala entreprenörer inom turistbranschen. Genom att ge en plats en särskild aura lockas
investerare att investera, människor att bosätta sig där och fler besökare att komma (se fler illustrativa
exempel i Ek & Hultman 2007). Filminspelningarna och intresset för Henning Mankells romanfigur
Kurt Wallander i Ystad är bara ett bland flera aktuella exempel på ekonomiska synergieffekter som
finns mellan litteratur, film och turism.

Eftersom deckare både som böcker och filmatiseringar haft ett stort genomslag de senaste
decennierna är det inte helt oväntat att branschen tagit tag i just det intresset. Att det finns en tradition
av utförliga miljöbeskrivningar i deckare (se Bergman & Kärrholm 2011) gör dem ytterst tacksamma
att utgå från i en tid då det åligger kommunerna men också lokala turistorganisationer att förmedla
det lokalt specifika. Här har olika organisationer olika uppdrag men på många platser arbetas det
strategiskt för att samordna de bilder av den egna regionen som ska förmedlas. Generellt gäller
också att turismen har fått en annan status under senaste decenniet. Även i landets kommuner talas
det numera allt oftare om värdet av att integrera turism i olika kommunala verksamheter, om än de
vaga gränserna för kommunernas ansvar för besöksnäringen ibland gör arbetet tungrott. I nästan
alla kommuner diskuterar hur man ska kunna verka för säsongsförlängning.
Kriminallitteratursatsningarna liksom annan litteratur- och filmturism är exempel på turistisk
verksamhet som är betydligt mindre säsongsanknuten än andra.

Regionalt producerad film ses allt oftare som en betydelsefull tillväxtfaktor, men också som en del
av upplevelseindustrin och filmturismforskaren Susan Beeton menar att filmturismen har gjort det
som en gång var smal litteraturturism till massturism (2004). I platsmarknadsföringen under senare
år verkar filmvärlden till och med att fungera som metodologisk förebild (Busby & Kloug 2001).
Framför allt menar många att destinationer som exponerats i medier lockar fler turister än andra
destinationer (jfr Hudson & Richie 2006). Att satsa på filminspelningsplatser och filmrelaterade
attraktioner ökar en plats attraktion vilket leder till att det lokala näringslivet påverkas positivt och
detta leder till ökad lokal identitet och att stadens invånare blir mer stolta över sin stad menar man.
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Exemplen är många och vissa framgångsrecept återkommer: filmkartor, guidade turer och
paketerbjudanden är några av dem. Detta betyder dock inte att alla filmsatsningar lyckas. Som med
alla turistsatsningar så krävs det samordning, lokal förankring och en mängd andra samverkande
faktorer. Det är viktigt att ha gemensamma mål, inte bara kopplade till det ekonomiska, i sådana
här satsningar.

I fallet Wallander är det som sagt uppenbart att man från regionens sida sett en möjlighet att genom
filminspelningarna och intresset för den fiktive Kurt Wallander maximera turismen, vilket lyckats
på många sätt. I satsningar av detta slag är paketerandet i centrum (jfr Kaijser & Östberg 2010; Plate
2006) och i Ystad har kommunen arbetat relativt riktat för att finna en balansgång i etablerandet av
en ny näring, vilket filmproduktionen är, och utvecklandet av nya turistmål utifrån denna näring.
Filmupplevelsecentrat Cineteket har fungerat som ett skyltfönster för filmutvecklingen i området
och folk kommer dit och ställer många olika slags frågor. I dagens konkurrens om besökarna gäller
det att sticka ut och göra sig värd ett besök, som etnologen Kjell Hansen formulerat det (1999). Då
kan olika saker som utmärker en plats som till exempel en känd författare, en bok, film eller teveserie
som handlar om specifika platser fungera som det kulturgeografen Ola Thufvesson
kallar ”pluskantsutbud”, det vill säga något alldeles extra (2006). Påfallande ofta är det flera olika
komponenter som skapar den lyckade kombinationen som gör upplevelsen till just en upplevelse
och inte vardagsrutin eller något som bara passerar förbi (O’Dell 2002).

Framgångarna betyder dock inte att det varit helt okomplicerat under vilket huvudmannaskap olika
delar av verksamheten skulle verka, och därmed vilken verksamhet som skulle arrangeras eller
prioriteras. Våren 2010 kom exempelvis Cineteket återigen i kommunal regi efter att under ett par
år drivits av några av de entusiaster som tidigt engagerade sig i verksamheten. Om man ser till
Ystadbornas villighet att delta i filmerna som statister så förefaller ambitionerna att integrera den
nya näringen med staden ha lyckats väl och många har, om än en hel del återstår, därmed fått se hur
det går till i filmproduktionen. På Cineteket har man upptäckt att före detta statister blivit
ambassadörer för filmproduktionen genom att de kommer tillbaka som besökare med släktingar
och vidareförmedlar sin kunskap. På så sätt har lokalbefolkningen blivit en del av filmindustrin. Vid
samtliga intervjuer och guidade turer jag deltagit i poängteras det hur samarbetsvilliga ystadborna
varit men också det stöd och engagemang som polisen, näringsidkare, markägaren med flera visat.
Kommunens marknadsstrateg menar att de lyckats göra invånarna i Ystad medvetna om att det är
tack vare turismutvecklingen som det numera finns ett så stort utbud av varor och tjänster. De som
arbetar med turism ställer sig dock regelbundet frågan vad som kan komma att hända i förlängningen
av denna popularitet.

Filmproduktion som platsmarknadsföring

I arbetet för hållbar filmturism finns en risk att aktörer i en destination sneglar alltför mycket på
vad turisterna efterfrågar för tillfället (Johansson et al 2008). Filmturism är oförutsägbar och med
mycket varierande livslängd. Kanske är det inte ens dessa upplevelseorienterade attraktioner som
håller i längden. Det poängteras att för att kunna utveckla hållbar turism bör det tas hänsyn till alla
lokala villkor eftersom de påverkar varandra (jfr Beeton 2004). Att satsningar är lokalt förankrade
är viktigt eftersom det är platsens invånare som skapar platsen.

Vikten av att ha god framförhållning och tänka långsiktigt understryks i alla manualer kring
platsmarknadsföring. Dilemmat är att turismbranschen är en trendkänslig bransch med slit- och
slängtendenser, vilket gör den extrakänslig i mötet med filmindustrin som i så stor utsträckning är

Carina Sjöholm | JAKTEN PÅ REGIONAL TILLVÄXT

© HÖGSKOLAN I BORÅS, NORDISK KULTURPOLITISK TIDSKRIFT, VOL 16, 2013, NR 02

324



en kommersiell industri. Platser är utbytbara om filmproducenterna får bättre ekonomiska villkor
någon annanstans.

Olika aktörer återkommer i intervjuerna till dilemmat och svårigheterna med att ta med olika
samarbetspartners. Samverkan är svårt och trots medvetenheten om hur viktigt det är, så är det just
där som det fallerar. Olika branscher har olika förutsättningar men också olika tempon, vilket kanske
är en av förklaringarna till frånvaron av långsiktiga strategier för till exempel Cineteket. I
filmbranschen går det mycket snabbt medan den kommunala verksamheten ser helt annorlunda ut
där det dessutom spelar roll vem som har politisk majoritet.

Kultur är en viktig tillväxtfaktor – så sägs det i politiska handlingsdokument, nationellt och regionalt.
Syftet är att utveckla en långsiktig och hållbar utveckling och fortfarande skulle jag vilja påstå att
mycket turismsatsningar inte är långsiktiga eller särskilt hållbara. För att litteratur- och filmturism
ska verkar positivt för den regionala ekonomin och göra regionen attraktiv och därmed stärka
invånarnas platsidentitet krävs det att kommuner i sin helhet arbetar med frågorna, inte bara en liten
avgränsad del med mycket begränsade resurser och kunskapskapital, såsom det ofta är ännu idag. I
Ystad har det arbetats brett och relativt målmedvetet med att koppla litteratur, film och turism, men
ändå kvarstår frågor som till exempel huruvida regional filmproduktion egentligen kommer regionen
till godo. Besökare i till exempel filmens fotspår är en sak men i de politiska dokumenten finns också
krav på att en del av produktionen skal ske med hjälp av det som finns lokalt. Några filmarbetare
under första Wallanderserien bosatte sig i regionen och användes i de nya produktionerna. Österlen
har länge lockat kulturarbetare och från kommunens sida ser man alltmer att en del helt enkelt
förlänger sin säsong i sommarhusen för att arbeta i Ystad studios. De kulturarbetare som är
sommarboende i regionen och som då förlänger sin tid i Skåne för att sedan återvända till exempelvis
Stockholm, är inte besökare men heller inte året runt boende. Detta är ytterligare ett exempel på
svårigheterna att mäta effekter av satsningar på kulturella och kreativa näringar.

Låt oss övergå till det andra exemplet: Vimmerbys sätt att hantera arvet efter Astrid Lindgren.

Iscensättningar i Astrid Lindgrens värld
Astrid Lindgren har en i detta sammanhang förhållandevis lång historia som turistmagnet. Detta
leder in på ytterligare en annan infallsvinkel än den som betonas i delstudien om Mankell, Wallander
och Ystad, även om det också här handlar om platsens betydelse. Det finns en koppling mellan
Astrid Lindgren och Vimmerby och Småland som uppenbarligen lockar, och har lockat, många
besökare, även om även andra platser aspirerat på att vara Lindgren-platser. Det finns underförstått
i Lindgrens berättelser en relation i synnerhet till Vimmerbytrakten och det framträder ett tydligt
behov hos henne att ”skriva platsen”, tiden och sammanhanget. Likaväl som människor fascineras
av hennes berättelser, fascineras de av de platser och det samhälle hon berättat om.

Detta är ett exempel på hur en författare inte bara marknadsfört sig själv, mer eller mindre medvetet,
utan också används av många intressenter: lokalborna, lokala entreprenörer, politiker,
besöknäringen mm. Olika tolkningar av plats kopplade till Astrid Lindgren kommer att diskuteras
utifrån begreppen kulturarv och platsmarknadsföring. Ett sätt att få syn på de tillrättalagda men
tidstypiska berättelserna kring kulturarv är att undersöka hur olika aktörer verkar och förmedlar,
men också hur de iscensätter det de menar är centralt att förmedla.
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Att ”äga” en författare

Mitt intresse var initialt kopplat till satsningarna på Näs, det kulturcentrum som byggts i Vimmerby.
Jag förstod att satsningen skapat stora diskussioner, lokalt och nationellt, om hur man skulle arbeta
med Astrid Lindgrens författarskap kopplat till turism.

Under förberedelserna 2007 inför 100-årsjubiléet av Astrid Lindgrens födelse skulle mycket hända
i Vimmerby. Bland annat skulle det Nya Näs, ett året runt öppet kunskapscentrum, invigas. Det är
inhyst i prästgården som ligger på den mark där Astrid Lindgren lekte som barn. Intill ligger såväl
det hus hon bodde i under sina första barndomsår, som det hus familjen sedan flyttade in i. Intill
prästgården byggdes inför jubiléet en ny utställningshall, Paviljongen, som härbärgerar en Astrid
Lindgren-utställning om hennes liv och författarskap. Där har bland annat utställningen ”Hela
världens Astrid Lindgren” om hur Näs såg ut när Astrid Lindgren växte upp visats.

Jubileumsåret uppmärksammades inte bara i Vimmerby, om än det arbetades intensivt för att fokus
skulle ligga där. Det gavs ut nya böcker, Kulturhuset i Stockholm hade en utställning med nya,
okända och framför allt privata bilder av författaren och Kungliga Biblioteket satte upp en utställning
om Astrid Lindgren som opinionsbildare. Även utomlands försiggick jubileumsfirande bland annat
genom utställningar i samband med olika bokmässor och det gavs ut en mängd jubileumstidningar.

Man behöver vara så länge i Vimmerby för att inse att det är mycket Astrid Lindgren i Vimmerby
även om det inte alltid är jubileumsår. Det talas om Astrid Lindgrens hembygd, Astrid Lindgrens
barndom, Astrid Lindgrens barndomshem, Astrid Lindgren-stol, Astrid Lindgren-leden, Astrid
Lindgrens gata, Astrid Lindgren-konferens vartannat åt. Det var daghemmet Bullerbyn, Emils
Katthult, Emil & Idas bed and breakfast… Det är som när Pippi räknar guldpengar, sa en av
informanterna träffsäkert.

Astrid Lindgren används mycket, även som slagträ för olika typer av kontroverser. Det är uppenbart
att det finns många föreställningar om förvaltandet av Astrid Lindgrens författarskap men också
idéer om hur det går att göra affärer på människors associationer och relation till hennes verk, böcker
såväl som filmatiseringar. Det blir också uppenbart att det, åtminstone kommunalt, finns en
favoritberättelse om hur kommunen lyckats bli en omtalad turistattraktion. Ett flertal gånger
berättades för mig hur Vimmerby blivit den turistattraktion staden numera är. I den berättelsen
ingår till exempel de barnfamiljer som samlades kring byggandet av några hus i skala 1:3 som utgjorde
lekparken Sagobyn inspirerade av Lindgrens sagor. Likaså ingår berättelsen om vad Astrid Lindgren
själv sagt, tyckt och gjort i anslutning till olika satsningar. Inte sällan ingår skapelseberättelser, det
vill säga berättelser om hur saker och ting blivit som de blev, av detta slag i lanseringen av platser.
Vi har sett exempel på detta ovan från Ystad. Vidmakthållandet av dessa tematiserade attraktioner
blir därmed en del av den affärsdrivande strategin, den sorts ”storytelling” som också ingår i en sorts
manualtänkande i turistsatsningar (jfr Mossberg 2006). Turistanläggningars historiska bakgrund och
tillkomsthistoria utgör allt oftare en viktig berättelse som används i marknadsföringen och som ett
sätt att skapa historisk aura (Strömberg 2007). Här kan vi tala om olika sorters historisk aura; den
om Astrid Lindgrens liv men också den om förvaltandet av henne i till exempel temaparken Astrid
Lindgrens Värld (ALV), som från början var Sagobyn. ALVs skapelseberättelse berättas av många.
Jag fick mig den till livs i flera av mina intervjuer och har sedan dess läst utsagor av såväl människor
som deltagit i uppbyggandet som utifrånkommande (exempelvis Karlén 2004; Törnqvist 2007;
Althén 2010). Det är påtagligt att den lokala opinionen varit engagerad och aktiv men också att den
lokala tidningen Vimmerby Tidning haft en central roll i opinionsbildningen (se vidare Althén 2010).

Carina Sjöholm | JAKTEN PÅ REGIONAL TILLVÄXT

© HÖGSKOLAN I BORÅS, NORDISK KULTURPOLITISK TIDSKRIFT, VOL 16, 2013, NR 02

326



Vad är då Vimmerby för ort? Den ligger bortom allfarvägarna i flera bemärkelser. Detta görs det
till och med en poäng av i marknadsföringen där det påpekas att det visserligen är en bit att ta sig
dit, men att det är ungefär lika långt till Vimmerby från landets tre storstäder. Från vilket centrum
besökaren än far är det ungefär trettio mil till denna så kallade periferi som därmed görs till centrum.

Det bor 16 000 människor i Vimmerby kommun, varav hälften i själva tätorten. Vimmerby är en
gammal handelsstad med många starka entreprenörer och som har vuxit med privat kapital, påtalade
en av kommunens representanter när jag fältarbetade där och berättade att det finns en tradition av
småföretagande. Detta planerades att tas till vara genom nya samverkansstrategier för att bättre
kunna samla, förmedla och använda kunskap i utvecklingen av näringslivet i kommunen. Vid tiden
för jubiléet och fältarbetet var flera informanter djupt engagerade i näringslivsutvecklingen och
formandet av strategiska planer. Det är helt i enlighet med det som formulerats i regeringens
handlingsplan där ”kultur” är ett uppenbart medel: ”Att förmedla en bild av Sverige som ett kreativt,
öppet land där kultur och konstnärligt skapande tas tillvara kan bidra till att öka handel och
investeringar” (2009:3). Genom samverkan mellan kultur och näringsliv ska såväl sysselsättningen
som tillväxt och export kunna öka enligt handlingsplanen och som jag ska visa kan satsningarna på
Astrid Lindgren ses som en del av detta.

Vimmerbys Astrid Lindgren eller Astrid Lindgrens Vimmerby

Det är ett privilegium att få förvalta arvet efter en så stor konstnär som Astrid Lindgren i sin
kommun, men det innebär också ett stort ansvar, sa flera av dem jag intervjuade. Vad var det då för
privilegium?

”Vi sitter på en guldklimp” sa en av dem som var ansvariga för turistnäringen, men som samtidigt
påtalade att Pippi Långstrump och temaparken Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby (ALV) varit och
fortfarande var de starkaste varumärkena. Nöjes- och temaparken sedan länge varit motorn som
lockat besökare till Vimmerby, och dessa besökare ville kommunens representanter locka till andra
turistiska attraktioner, både sådana som var kopplade till Astrid Lindgren och helt andra. Inte sällan
genom att, som det ofta formulerades, förädla, paketera och på olika sätt utveckla det befintliga så
att det blev spännande attraktioner (Karlén 2004). Men att ha en så stor attraktion som ALV har
gjort det svårt att föra fram andra saker, som till exempel personen Astrid Lindgren, menade en
representant för turistnäringen: ”Hon står för så mycket klokskap som många behöver ta del av”.
Eftersom ALV varit så attraktivt och drivande har många andra aktörer hakat på och rent av blivit
passiva, menade en av de ansvariga för ALV: ”Vimmerbys befolkning har väldigt mycket suttit på
åskådarplats och sett hur bordet har dukats i form av aktiviteter de kan göra.” Detta har även gällt
lokala näringsidkare. En del har exempelvis valt bort säsongsförlängning eftersom de tycker att de
har mycket nog under den intensiva sommarsäsongen. När ALV har som mest besökare
kompletterar flera lokala entreprenörer genom att satsa på mat och boende:

Det är ju inte fy skam för det är ju det som inbringar mest pengar plus att man inte har behövt
göra någon marknadsföring för den har ALV gjort. Hotellen och restaurangerna de är ganska
bortskämda och det har vi konstaterat mer än en gång.

Så sa en representant för turistnäringen som hade önskat att fler hade arbetat för att utveckla
turismen ytterligare. Vid tiden för fältarbetet talades det om cirka 450 helårssysselsatta i
besöksnäringen i Vimmerby vilket gjorde turism till en betydande näring, men det fanns önskemål
om fler och framför allt en jämnare fördelning över året.
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Turismnäringen i Vimmerby har fortsatt att utvecklas sedan jag gjorde mina fältarbeten i Vimmerby.
På så sätt har ambitionerna slagit in. Näs har hunnit etableras och lockar besökare, om än det
förefaller ha svag förankring i lokalsamhället. Ytterst få fastboende hade varit där under första åren
menar utredarna Kajsa Althén & Elisabeth Essen (2010). Fortfarande är det ALV som är den stora
attraktionen. Den verksamheten har utvecklats och temaparken besöks av nästan en halv miljon
människor under framför allt sommarhalvåret.

Vimmerby kommun har, liksom kommuner på många andra håll i Sverige, arbetat med
samhällsutveckling lokalt genom att formulera strategier för framtidsutveckling. Det är
kommunerna det åligger att genomföra nationella reformprogram alltsedan
kommunsammanslagningsreformerna för åtskilliga decennier sedan. Under 2000-talet har det som
jag skriver ovan blivit allt viktigare för kommunerna att profilera och marknadsföra sig på olika sätt
för att locka människor och företag att flytta till, stanna kvar och verka i den egna kommunen. I
Vimmerby antogs en lokal utvecklingsplan (LUP) av kommunfullmäktige 2007 som innehåller
visioner om ett framtida samhälle och vars värdegrunder är inspirerade av Astrid Lindgrens
författarskap, livsgärning och förhållningssätt. Varumärkesarbetet i Vimmerby intensifierades just
under den period jag gjorde flera av intervjuerna. Denna värdegrund sammanfattades i egenskaper
inspirerade av Astrid Lindgrens liv och verk: ansvar, mod och fantasi, tre ord som flera av mina
informanter återkom till ett flertal gånger i våra samtal. ”Det ska varje Vimmerbybo, vilken position
han eller hon har, kunna ta till sig. Vi har till exempel skrivit och arbetat in de här tre ledorden i vår
ledningsfilosofi i kommunen” berättade en representant för kommun och näringsliv. Mycket i detta
sätt att formulera sig kring marknadsföring och kommuners utveckling, genom att tala om till
exempel samverkan och besöksnäring snarare än turism, är tidstypiskt och det ska jag snart
återkomma till.

Hur förankras då sådana här tankar? I Vimmerby läser skolbarnen exempelvis Astrid Lindgrens
böcker på samtliga stadier i grundskola. En av grundskolorna heter Astrid Lindgrens skola och
skriver på sin hemsida att ”kärnan i vår verksamhet är Astrid Lindgren. Hennes person och
värderingar går som en röd tråd genom barnens första sex skolår” .9 Några informanter berättar
hur de som barn engagerades som statister för filminspelningarna baserade på Astrid Lindgrens
böcker under 1970- och 80-talen. Det gav en särskild relation till berättelserna men också till
författaren som de ibland såg när hon besökte Vimmerby, berättar de. Många familjer har årskort
på ALV och går dit flera gånger om året. Temaparken har dessutom gett goda möjligheter till
sommararbete och åtskilliga Vimmerbybor har sett ALV bakom kulisserna.

Målet är, fick jag veta när jag intervjuade olika kommunrepresentanter, att invånarna ska se sig som
ambassadörer för sin hembygd genom att förmedla de platser och miljöer som anses har påverkat
Astrid Lindgren i hennes författarskap. De förväntas helt enkelt bli ambassadörer för sin hembygd.
Trots det påpekar några informanter risken i att Lindgren slits ut som varumärke genom att
överanvändas:

Vi hade bekanta som var här över en helg. Så skulle vi gå en promenad ute i naturen och då var
det en sådan här skylt om den här rundan. Så stod de här och när de läst så sa de ”Ah, vad skönt
här står det inte ett ord om Astrid Lindgren”. På något sätt blir det för mycket. Och till slut, hur
mycket och hur länge kommer entusiasmen bland befolkningen att finnas kvar?

Under ett par decennier har det varit temaparken ALV som lockat folk, det förefaller vara klart.
Men alla dessa turistsatsningar har skapat en lokal diskussion där en hel del invånare menar att det
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ständigt satsas på turism men inte på de egna invånarna. De ser inte den koppling mellan de turistiska
satsningarna och stärkt lokal ekonomi som politiker och tjänstemän uttrycker. Kanske syns detta
tydligast i det förhållningssätt som kommer till uttryck hos kommunens ungdomar menar sociologen
Lotta Svensson som forskat om Vimmerby-ungdomars relationer till lokal och regional utveckling
(2010). När barnen väl blivit ungdomar tycker de att det satsas för mycket på turister och att de
ibland till och med känner sig exkluderade. Få unga vimmerbybor ser sig som delaktiga i det
kommunala utvecklingsarbetet. Inte heller upplever de sig engagerade i satsningarna på kulturarvet
efter Astrid Lindgren, trots de goda ambitioner som uttrycks i de kommunala visionsdokumenten
och genom särskilda ambitioner i grundskolan, och trots att många gör kopplingen mellan Lindgren
och förutsättningar för unga att utvecklas (Svensson 2010).

I den lokala utvecklingsplanen beskrivs Astrid Lindgren som något för Vimmerbyborna att samlas
kring. Det har dock förekommit kritik mot att kommunen inte lyckats hålla dokumentet levande
och att begreppen är oklara: ”Här är ju heller ingen riktigt på det klara med vad som är mod, ansvar,
fantasi om man ska vara krass” (lokal näringsidkare). Visionen kopplas systematiskt till Astrid
Lindgren och hennes författarskap. I strävan att profilera Vimmerby lyfts vissa värden fram som
man vill att Vimmerby ska förknippas med samtidigt som vissa platser lyfts fram som representativa
för Vimmerby och dess plats i världen. På så sätt kan sägas att marknadsföringen bidrar till att forma
förställningen om platsen och platsen i sig, skriver kulturgeografen Josefina Syssner (2010). Det är
både värderingar hämtade från Astrid Lindgrens idévärld och miljöer med koppling till Astrid
Lindgrens liv och författarskap som lyfts fram när Vimmerby som varumärke kommuniceras. Att
knyta Vimmerby så starkt till Astrid Lindgren är, menar Syssner, resultatet av samarbete med
konsultbolaget Geobrands där det påpekades att kommunen hade mycket att vinna på att vårda och
utveckla kopplingen mellan Vimmerby och författaren och personen Astrid Lindgren, bortom
hennes litterära gestalter, de som får så stort utrymme i ALV (2010). Jämförelser kan göras med den
konsultrapport som i Ystad beställdes från Cloudberry Communication för att beräknade
exponeringsvärdet av Wallanderfilmerna (Lind 2006) och sedan den rapport som samma företag
gjorde för att beräkna de ekonomiska effekterna och exponeringsvärdet av Stockholmsregionen i
de svenska Millenniumfilmerna (Lind 2011). Syssner menar att Geobrands också ligger bakom
förslaget att positionera Vimmerby som en ort i Småland (jfr Sjöholm 2009). Kopplingen till Småland
förefaller kanske självklar för oss utifrån men alla Vimmerbybor håller inte med om det. En del ser
sig hellre som östgötar än smålänningar. För andra är det uppenbart: ”Vi jobbar med en identitet
som i högst grad är småländsk. Astrid Lindgren hon förknippas ju med Småland. Hon är ju
småländska. Hon talar bara om Småland. För henne fanns det ju ingenting annat” sa till exempel
en representant för ALV.

I Vimmerby finns det uppenbart en kluvenhet till turismexpansionen. En del ser det som ett problem
att invånarna inte alltid bejakar turismsatsningar och påpekar att människor inte insett värdet av
turismen för den lokala utvecklingen.

Astrid Lindgren som ett sätt att skapa lokal identitet?

Det blir allt vanligare att platser marknadsförs som ett sätt att rädda lokala ekonomier, skriver jag
inledningsvis. Att saluföra Astrid Lindgren ur ett regional utvecklingsperspektiv är ur den synvinkeln
en strategi för förhöjandet av Vimmerbys och Smålands attraktionskraft och i längden Sveriges.
Därför har det betydelse att se när och för vem de olika platserna betonas. När betonas Näs, det
vill säga platsen för barndomshemmet, och när står Vimmerby eller Småland eller rent av Sverige i
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fokus? Vilken plats som än betonas så blir det ett sätt att locka turister, men påfallande ofta också
som en process för de fastboende att identifiera sig med platsen:

Astrid Lindgren är Småland, det är på småländskt vis med små röda stugor och småländsk mat.
De pratar om småländsk mat i hennes berättelser. Så visst är det så att det är Småland … men
som inbiten Vimmerbybo så tror jag ändå att det är Vimmerby hon berättar om (Representant
för turism och näringsliv och Vimmerbybo sedan barnsben).

Marknadsföring av platser riktas ofta både utåt mot besökare, turister, investerare med flera, och
inåt mot invånarna i syfte att skapa enighet, gemensam identitet och stolthet. Platsmarknadsföring
är en platsskapande process, vilket innebär att när vissa platser fokuseras så hamnar andra i
bakgrunden och därmed kan det sägas att platsmarknadsföring handlar om skapande av en plats
där vissa värden prioriteras framför andra (se exempelvis Ek 2007; Syssner 2010). Ofta är denna
sorts process politiskt förankrad i ett långsiktigt visionsarbete. I Vimmerby kom det till uttryck i
den lokala utvecklingsplanen. Betonandet av att Astrid Lindgren kom från trakten men också att
det var där hon egentligen ville vara och att det var där hon placerade flera av sina fiktiva gestalter,
blir för Vimmerbyborna, men säkert också människor inom en vidare räjong, ett sätt att skapa lokal
identitet. I den kommunala handlingsplanen står det att människor i Vimmerby ska kunna förvalta
och vidareförmedla kommunens värderingar till besökare. Detta finns här, i byarna intill Vimmerby
där Emil bodde, där Bullerbybarnen lekte, där Madicken bodde och där rekvisitan och inspirationen
till Pippis miljöer finns. Själv betonade Astrid Lindgren Näs och barndomshemmet snarare än
Vimmerby enligt flera informanter.

Flera återkommer till att det fysiska kulturlandskap som Astrid Lindgren beskriver i sina böcker
finns i verkligheten. ”Man behöver inte åka mer än några kilometer ut så ser man de här landskapen
och de ser i det närmaste likadana ut och det går fortfarande djur i hagarna” sa till exempel en
representant för kultur- och fritidsförvaltningen. Så formuleras det även i den kommunala
handlingsplanen:

Våra värdegrunder är inspirerade av Astrid Lindgren, av hennes författarskap, livsgärning och
förhållningssätt till individens ansvar för framtiden. I Vimmerby finns Astrid Lindgrens värld
både alldeles på riktigt och som ett uppskattat besöksmål. Namnet Astrid Lindgren präglar
samhällslivet i Vimmerby inte bara genom ökat antal turister utan också på det sätt hennes
livsgärning påverkar människors tankar och värderingar. För Vimmerby kommun känns det
naturligt att bygga vår framtid och vår utveckling på värderingar som Astrid Lindgren
representerar.

Den värdegrund kommunens representanter i Vimmerby på detta sätt vill ha som utgångspunkt kan
sammanfattas i egenskaperna ansvar, mod och fantasi.

Med ansvar menas i planen bland annat att hushålla med både ekonomiska resurser och det naturen
ger. Det skrivs i texten att Astrid Lindgren hämtade ”kraft och inspiration i de småländska hagarna
och skogarna” och målet är att även ortens invånare ska kunna det. Mod handlar om att våga gå sina
egna vägar med Astrid Lindgren som förebild. Hon vågade ta ställning, hade förmåga att bilda
opinion även i obekväma frågor och hade unik integritet, står det. Om fantasi står det att det är en
kreativ kraft som kan leda till förnyelse och framtidsdrömmar. Det är en förutsättning för förändring
och utveckling och har man kul har man lust att tillsammans skapa en bättre framtid. Astrid
Lindgrens författarskap kan stimulera till kreativitet och fantasi, hopp och framtidstro.
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Ja, det kan vara ett privilegium att förvalta arvet efter Astrid Lindgren, som jag skriver ovan, och
det kan skapa dynamik och kreativitet. Men det tydliggör också en vilken mängd olika
förhållningssätt som finns till utveckling av en kommun.

Turism och kulturpolitik i upplevelsesamhället
När Vimmerby kommun lyfter fram en värdegrund som de kopplar till Astrid Lindgrens verk så är
det ett uttryck för hur kulturarv kommit att bli en väsentlig del av den kulturpolitik som kommit att
bli rådande under de senaste decennierna och där till exempel kulturindustri, upplevelseekonomi,
kreativa näringar, besöksnäring, kulturturism, platsmarknadsföring blivit honnörsord (Beckman
2010). Historien omvandlas till kulturarv genom att lanseras som varumärke och knytas till en
speciell plats för att locka turister och blir därmed en del av upplevelseekonomin (Aronsson 2010).

Ett skapande av ”vi” är ofta är en väsentlig del i platsmarknadsföring. Här har illustreras ett par
exempel där kulturarv används som strategisk utvecklingsresurs i skapandet av en produkt men
också i platsutvecklingen för att skapa en tydlig regional profil, ett så kallat ”vi” (Strömberg 2007;
Aronsson 2004b), även om en annan viktig strategi är att skapa sysselsättning och dra till sig
arbetskraft och investeringar.

Här har jag diskuterat den form av kulturturism som följer i skönlitterära texters spår utifrån den
koppling många menar finns mellan dessa och plats. Det handlar också en hel del om förvaltande.
Det har blivit allt vanligare att litterära platser kommodifieras, det vill säga görs till en vara eller
produkt. I den här processen pendlar det litterära mellan att vara en offentlig representation och ett
individuellt och privat fält. Och då kan det vara privat både i bemärkelsen författarens privata liv
och privat i bemärkelsen det egna upplevda för besökaren.

Båda delstudierna är exempel på samverkan och interagerande i ett gigantiskt turistiskt projekt där
fiktion och verklighet lever i symbios. Fiktion kan vara ett sätt att betrakta verklighet – skillnaden
dem emellan har kommit att bli ett sätt att skapa dynamik där fiktionen påverkar verkligheten, som
i sin tur påverkar fiktionen.

Svante Beckman, som forskar om kulturpolitik, menar att ALV på många sätt kan ses som ett
slagkraftigt exempel på den nya kulturpolitiken, trots att temaparken egentligen inte tillkommit
genom en medveten kulturpolitisk satsning (Beckman 2010). Han pekar på hur kommunledningen
varit vad han kallar ”kroniskt ambivalenta” vilket framgår även av mina intervjuer. Den vacklande
hållningen till kommersiell exploatering menar Beckman är ett uttryck för denna ambivalens. Här
kommer kluvenheten till Astrid Lingrens roll in: är det näringslivsutveckling eller folkbildning via
en betydelsefull författare kommunen sysslar med? Eller är det både och? Är det upplevelseturism
eller förmedling av Astrid Lindgrens litterära värld som ALV arbetar för? Kanske är det
symtomatiskt att kultur- och fritidsförvaltningen i Vimmerby inte är lika involverad i Astrid
Lindgren-relaterade verksamheterna som andra mer näringslivskopplade förvaltningar (se
exempelvis Törnqvist 2007; Jonsson 2010)?

När en ort har haft viss framgång inspireras andra att ta efter. En fråga är naturligtvis vem som
använder vem i det här spelet. Är det författaren, fiktionen eller den reella platsen som är det centrala?
Handlar det om exploatering? Kan man i sådana fall se det som att platser kan slitas ut?
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Kultur och ekonomi sammanflätat

Lokalt och regionalt handlar det ofta om saluförande och marknadsföring av platser, men också om
olika kombinationer av upplevelsemoment. För de enskilda besökarna handlar det oftare om en
sorts hybridupplevelse, där lek, verklighet och fiktion blandas på ett intrikat sätt. Man kan fråga sig
inte bara vad som händer med en plats, utan vad som händer med invånarna i en stad som
marknadsförs med imaginära geografier. Ser de detta som löftesrikt eller hotfullt? Förmodligen både
och, det beror på hur stark attraktionen är och hur den utvecklas. Något lär hända med en by eller
stad som medieras genom turistbranschen och turistindustrin. Ystad ”skrevs om” när den regionala
filmproduktionen förlades där och satsningarna på turism i Kurt Wallanders fotspår började locka
besökare (jfr Ek 2007). Wallander används för att marknadsföra Ystad som då blir ett exempel på
hur regionalpolitik bland annat bygger på regionens förmåga att utveckla ett varumärke och skapa
sysselsättning för tjänstesektorn. Man kan helt enkelt säga att dagens kulturförvaltande institutioner
är mindre involverade i bildningsverksamhet än i regional utveckling. Den offentliga sektorn
förväntas vara mer ekonomiskt självgenererande än tidigare, vilket naturligtvis kräver en viss
kreativitet.

Ibland kan man i Turist-Sverige iaktta att det tycks vara vanligt att kopiera andras framgångsrecept
istället för att utveckla egna. Ystads satsningar på Wallanderturism är en av de satsningar som har
kommit att fungera som förebild för många svenska kommuner. Medieforskaren Anne Marit Waade
diskuterar i en studie betydelsen av den lilla ortens förhållande till de större städerna i skandinaviska
deckare (2010). Hon diskuterar också vad de olika landskapsbilderna kan tänkas representera och
menar att provinsialismen i Wallanderfilmerna inte bara är ett uttryck för kulturpolitiska ambitioner
eller ett sätt att sälja regionen utan också något som driver en revitalisering av det lokala. I
turismforskningen förefaller det finnas konsensus kring att den just lantliga idyllen blivit en alltmer
väsentlig upplevelseingrediens (exempelvis Andersson Cederholm 2007). Det lokala har uppenbart
vunnit terräng; här finns platser som kan marknadsföras och säljas. De platser som det lyckas bäst
för har ofta redan inövade varunamn. Ystad är en välkänd turistort med sedan länge välkända
besöksattraktioner. Genom tillkomsten av Wallanderland har ett nytt Ystad fötts och framför allt
förstärkts av nya kommersiella och kulturella värden. Mankell och Wallander har säkrat Ystad som
turistort.

På ett annat sätt än tidigare används en kombination av kultur, konsumtion och det spektakulära
för att skapa upplevelser i det som betraktas som kulturell ekonomi och där det känslomässiga fått
en stor betydelse (jfr Willim 2008). Kultur och ekonomi flätas samman när den emotionella sidan
av ekonomiska processer blivit alltmer uttalad (du Gay & Pyke 2002; Löfgren & Willim 2005).
Användandet av skönlitterära berättelser och dess författares biografier på det uttalade sätt som
görs för att skapa turistmål genom saluförande av specifika platser och nya konsumtionsarenor kan
definitivt ses som ett uttryck för kulturell ekonomi.

Det finns många exempel på affärsdrivna strategier i lanseringen av platser vilka kommit att bli en
nästan självklar ingrediens i litteratur- och filmturism. Skapandet och exploaterandet av immateriella
tillgångar är en del av begreppet kreativa näringar och där har film och skönlitteratur en framträdande
roll. I princip handlar det om att mer medvetet varufiera, eller kommodifiera upplevelser. I
upplevelseekonomin tidevarv kan det i många fall sägas att det till stor del handlar om standardisering
och industrialisering av varor och tjänster samtidigt som de marknadsförs som unika produkter som
ger kunderna unika upplevelser (Andersson Cederholm 2007). Många av argumenten från
Vimmerby kommuns sida när det gäller att vidga intresset för ALV till att omfatta författaren Astrid
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Lindgren, men också dess betoning av det genuint småländska, kan alltså ses som en del av en global
marknadsföringsstrategi inom turismsektorn (Strömberg 2007). Det gäller också resonemangen
inom företaget ALV kring förändring och utveckling av den egna temaparken. Det sätt man lockar
besökare på genom att profilera ett tema, i denna nöjespark Astrid Lindgren, är ett sätt att arbeta
och en verksamhet som i grunden styrs av en kulturellt betingad ekonomi. Visst är det platser där
människor upplever, njuter, har kul och kan koppla av, men det är också platser där lokala och
globala krafter sammanflätas, där kulturella identiteter skapas och där olika intressen verkar och
materialiseras (O’Dell 2005). Mallarna är globala och föremålen lokala.

Kulturturismens mervärde
I ALV liksom i Wallanderland betyder det att man med jämna mellanrum behöver förnya sig.
Materialet kring Lindgren har förmedlats på lite olika sätt under årens lopp, delvis med hänsyn till
att nytt stoff, nya berättelser och nya infallsvinklar dykt upp, delvis på grund av ett växande intresse
i form av nya och större besökargrupper och nya mediers möjligheter både vad gäller förmedling
och bevakning. Och hela turismbranschen bygger på att det ständigt tillkommer nya saker: en av
utmaningarna är att få besökarna att återigen uppsöka platsen. Detta kan tyckas vara en paradox,
eftersom många som arbetar inom turismbranschen i hög grad reproducerar istället för att skapa
nytt. Så snart vissa platser funnit ett lyckat koncept vill flera ta efter för att försöka lyckas lika bra.

Turistiskt och lokalt är det en betydelsefull ekonomi som skapas kring denna form av turism. De
institutionaliserade delarna av resorna i form av till exempel guidade turer är ändå bara en del av allt
det resande som försiggår i litterära spår än så länge, om än de får stor medial uppmärksamhet. Det
är inte bara så att turism ska rädda varje landsdel utan det betonas mer än någonsin vilken roll
kulturella resurser spelar. Länge var Sverige känt för sin musikexport. Nu betonas även andra delar,
däribland litteratur. Det som traditionellt kallas för kulturella uttryck ses som konkurrensmässiga
och satsningar på olika kulturella uttrycksformer kan därmed bli en framtidssäkring och den
medvetenheten har nått delar av turismbranschen. Men om detta ska fungera fullt ut måste man ta
de kulturella branscherna med i processen. Dagens konsumenter nöjer sig inte med halvdana
satsningar. Det krävs helt enkelt en professionalisering på bred front. I satsningar på litteratur- och
filmturism går det att se en polarisering mellan det upplevelseorienterade, ”häftiga” och
kommersiella å ena sidan, och det grundande, ideella och folkbildande å andra för att hårdra det.
Denna polarisering har till exempel funnits med i diskussionen om hur kunskapscentrum Näs skulle
gestalta sig när det diskuteras varför turister kommer till orten. Det är en i allra högsta grad levande
diskussion inom branschen. Många av de litterära sällskapen förvaltar författarhem, arrangerar olika
evenemang och vandringar som dock sällan samordnas med turistbranschens resurser och
kunnande. I vissa fall handlar det om en sorts exklusivitet där sällskapen vill hålla sin verksamhet
inom en begränsad skara och för entusiaster, i andra fall handlar det om turismbranschens oförmåga
att ta tag i ideellt verksamma. Ibland är det därför att kommunens turismansvariga själva inte är
speciellt drivna eller intresserade av att utveckla verksamheten eller gå bortom de uppkörda vägarna.
Denna polarisering är sällan fruktbar.

Det handlar också om skilda förutsättningar och en del om branschens status, som i samband med
en sorts professionalisering förhoppningsvis förändras. Exemplen i denna artikel visar möten mellan
olika branscher där turism- och bokbransch varit tydligast och det framstår som viktigt att arbeta
med ansvars- och statusfrågor men också med god service.

Enligt kulturutredningen ska en regionaliserad trend bejakas samtidigt som redan etablerade statliga
verksamheter ska stärkas. I svensk kulturpolitik finns ingen tradition av samarbete mellan näringsliv
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och kulturpolitik och en positiv tolkning skulle kunna vara att Vimmerby kommuns nyformulerade
värdegrund, menar Beckman, är ett sätt att försöka ”göra ny kulturpolitik” (2010). Kanske är det
detta vi också ser i Ystad. Uppenbart är att det ställs stora förhoppningar till vad olika sorters
kulturella fenomen ska leda till. Jag har visat exempel på hur förväntningar ställs på turismindustrin
att sysselsätta människor lokalt men också att locka tillfälliga besökare, inte sällan i syfte att någon
enstaka så småningom kan komma att bosätta sig på platsen eller åtminstone återkomma som
besökare. Numera ska turism dessutom både roa människor genom att ge dem en väl genomtänkt
upplevelse och bilda på något sätt. Ovanpå detta kommer studie efter studie som visar vilka
hälsofrämjande effekter kultur kan ha. Det bör vara tydligt att ovanstående exempel, sinsemellan
olika, på litterär turism visar att sammanflätningen kultur och ekonomi innehåller politiska
dimensioner av betydliga mått. Det gäller exempel en resa i Wallanders fotspår så väl som att något
saluförs som ”Astrids anda”.
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