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The purpose of this essay is to describe the debate regarding the establishment of a Moomin-
themed amusement park and to relate it to conflicts typical for culture politics. The impact the 
establishment of this park may or may not have on Karlstad will be a focal point of this essay, 
especially regarding the potential effects and problems of tourism. To do this, a number of 
documents and articles relating to the debate and the theme park will be analysed to see in just 
what way they resonate with such questions.  

The conclusions derived from this essay is that the debate and the processes of the theme 
park’s establishment does indeed relate to conflicts regarding cultural heritage, tourism and 
the use of culture for regional development. The debate in and of itself is driven by values 
representative of different aspects of culture politics, such as questions of cultural heritage 
and regional development. 
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1. Inledning 

En aktuell fråga i Karlstad som speglas mycket i lokal media handlar om etableringen av 

Muminvärlden på Skutberget i Karlstads kommun. Frågan är intressant ur ett flertal 

synvinklar, däribland från ett kulturekonomiskt perspektiv och genom frågor om turism.  

Det har rests ett flertal argument för och mot etableringen, samt hur väl den kan sägas anknyta 

till och befordra Karlstads kultur- och näringsliv. Ett motargument som har förekommit 

upprepade gånger är att Karlstad på många sätt är en stad som fokuserar på det värmländska 

arvet och kulturen. Man menar då att Mumin inte har någon egentlig anknytning till en 

värmländsk kontext, eller finns det trots allt en möjlighet att Mumin kan passa in i Karlstads 

Värmlands-betonade kulturliv? 

Under de tillfällen som debatten har refererats i undervisningssammanhang har jag begrundat 

hur lite jag faktiskt vet om den. Jag har därför valt att nu fördjupa mig i diskussionen, med 

återkoppling till frågor typiska för kulturpolitiken, såsom kulturekonomi, turism och 

kulturarv. 

1.1. Syfte och frågeställning 

I den här uppsatsen kommer Muminvärlden och dess eventuella påverkan på Karlstads 

kulturliv att närmare studeras. Argumenten för och mot etableringen kommer att placeras i en 

kontext av kulturlivet och kulturpolitiken i Karlstads kommun, delvis genom att studera 

kulturturism och dess relation till det lokala samhället. Argument som inte direkt rör 

kulturfrågor kommer även att till viss del undersökas för att få en så heltäckande bild som 

möjligt av etableringens förmodade för- och nackdelar. 

Syftet med denna uppsats är att studera debatten om ett Muminland på Skutberget och relatera 

argumenten till återkommande problem och konfliktytor inom kulturpolitiken, med ett särskilt 

fokus på frågor om kulturturism och ekonomi. 

Frågeställningarna kan formuleras som följande: 

Hur upplever ja- respektive nej-sidan att Muminvärlden kommer att påverka kulturlivet och 

turismen i Karlstads kommun? Vilka motstridiga intressen reflekteras i debatten? Hur 

legitimerar de olika sidorna att fördelarna med deras förslag ackompanjeras av eventuella 

nackdelar, dvs. till vilket pris kommer de mer lovande effekterna uppnås? Vilka konflikter 

typiska för kulturpolitiken finns representerade i diskussionen? 
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1.2. Forskningsöversikt 

Kulturpolitik är ett väldokumenterat ämne och det finns ett flertal olika undersökningar och 

studier. De frågor som studeras varierar från den svenska kulturpolitikens utveckling till andra 

specifika studier av kultur och politik, såsom deras påverkan på ekonomi eller huruvida 

turism påverkar lokala kulturer. Några exempel på dessa är Kampen om kulturen och 

Kulturens kraft för regional utveckling (Svensson och Tomson 2016; Lindeborg och 

Lindkvist 2013). Den här uppsatsen kommer bland annat att referera till Cultural tourism av 

Hilary du Cros och Bob McKercher (2015). Såsom titeln antyder handlar den här boken om 

kulturturism; dess positiva och negativa inverkningar på det lokala i frågor om kultur och 

ekonomi, men även hur detta förhåller sig till det globala. 

Böckerna Kulturpolitik: styrning på avstånd och En kulturutredning: pengar konst och 

politik, skrivna av Bengt Jacobsson (2014) respektive David Karlsson (2010), kommer också 

användas som referenser i den här uppsatsen. Dessa två böcker ger båda inblickar i den 

svenska kulturpolitiken och hur den förhåller sig till olika aspekter av det moderna samhället. 

Båda böckerna ger även en inblick i kulturpolitikens historia och utveckling.  

Den här uppsatsen kommer till en del att förhålla sig till diverse nyhetsartiklar och 

webbpublicerade dokument som reflekterar eller kan relateras till debatten och dess 

utveckling, bland annat från en webbsida som drivs av föreningen Skutbergets Wenner. Här 

lägger föreningen upp olika dokument som rör debatten och kritiserar de olika argumenten 

hos dem som är positiva till en temapark på Skutberget. Medan dessa kan vara kommunala 

handlingar som Skutbergets Wenner väljer att förmedla, så kan det vara viktigt att notera 

föreningens inställning till debatten; det vill säga att de är emot etableringen av 

Muminvärlden, även om detta händelsevis inte påverkar dokumenten i sig själva. 

1.3. Teoretisk utgångspunkt 

En stor del av arbetet kommer att utgå från relationen mellan kulturturism och det lokala 

samhället, såsom det beskrivs av Hilary duCros och Bob McKercher. Bland annat kommer jag 

att utgå från idén om det som de kallar för ”triple bottom line sustainability”, vilket handlar 

om kulturturismens påverkan på samhället på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt plan. 

Detta kommer sedan att appliceras på frågan om den lokala kulturen och dess välmående (du 

Cros och McKercher 2015, 14). 
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Kulturturism är ett mångfacetterat ämne, och när kulturturismen utvecklas i ett samhälle kan 

det ha en rad olika effekter, både bra och dåliga. Med kulturturism menas i detta fallet turism i 

syfte att ta del av ett visst områdes olika typer eller aspekter av kultur. Detta kan delvis 

innebära att turisterna i fråga kommer för att besöka kulturinstitutioner som museer, men de 

kan mycket väl även vilja ta del av den lokala atmosfären, samt seder och traditioner. 

Det finns däremot ofta spänningar mellan turister och de lokala ortsborna. De sociala, 

ekonomiska och miljömässiga förhållanden som uppstår däremellan är osäkra. Detta kan 

bland annat leda till ekonomisk obalans eller att lokala ortsbor inte får det utrymme de 

behöver och att deras privatliv ej respekteras. Utan att överblicka situationen eller vidta 

passande åtgärder, något som ofta faller till de som är ansvariga för att bevara kulturarvet, kan 

sådana ansträngningar tillochmed leda till att det lokala kulturarvet skadas eller i värsta fall 

förstörs fullständigt (du Cros och McKercher 2015, 25–26, 36–37, 43). Dessa extremer är 

händelsevis inte aktuella i fråga om Karlstads kulturliv, men är likväl viktiga att tänka över. 

Enligt duCroz och McKercher så är kulturturism en erkänd källa till ekonomisk tillväxt, som 

bland annat skapar jobb och lockar investerare (2015, 31). Idén om att kultur kan bidra till att 

bygga upp ekonomi och stärka näringslivet är ett påstående som dyker upp i olika former och 

som väcker stor uppmärksamhet inom kulturpolitiken. Man motiverar att kulturen har 

förmågan att även stärka olika regioners utveckling. Det är inte det att detta inte är sant; kultur 

kan ge upphov till ett antal positiva inverkningar på ett flertal aspekter av samhället, inte 

enbart de ekonomiska aspekterna (Jacobsson 2014, 72–73).  

När man pratar om instrumentell kulturpolitik menar man oftast ett marknadsorienterat 

förhållningssätt till kulturen. Enligt detta synsätt är kulturen en resurs som ger möjligheter till 

ekonomisk tillväxt, särskild i avseende för regional utveckling (Lindeborg & Lindkvist, 2013, 

76). Problemet ligger i huruvida detta är eftersträvansvärt eller inte. Vissa menar att det är 

riskfullt när kulturen får som syfte att ge upphov till ekonomisk tillväxt, nya arbetsmöjligheter 

eller något annat instrumentellt syfte. Det är en intressant utveckling, då när kulturpolitiken 

först etablerades låg istället fokuset på att bland annat motverka negativa effekter som 

kommersialismen medfört (Jacobsson 2014, 17). 

1.4. Metod 

Den här uppsatsen skulle kunna beskrivas som en empirinära studie, då den nära förhåller sig 

till redan existerande dokument och teori för att täcka en relativt lokal frågeställning. Den 

identifierar sig alltså med flera aspekter typiska för så kallad ”grounded theory”. Uppsatsen 
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innehåller tolkning till en viss grad, men till skillnad från stereotypisk hermeneutik så är 

resultaten relativt konkreta, och rör inte det subjektiva eller det mänskliga till samma grad. 

Uppsatsen har drag av texter inom den positivistiska traditionen, framför allt i sitt utförande. 

Men i sin grundläggande ansats skulle den snarare beskrivas som kvalitativ än kvantitativ, 

vilket skulle placera den bland de empirinära studierna.  

(Patel & Davidsson 2019, 31-35, 51-52). 

1.5. Material 

I delar av den här uppsatsen kommer jag bland annat att använda mig av webbsidan 

www.skutbergetkarlstad.se som en databas, då den innehåller ett stort antal dokument som rör 

frågan. Då jag i denna uppsats vill ge en så opartisk bild av debatten som bara möjligt, tycker 

jag det är viktigt att jag också nämner den här webbsidans syfte och målsättningar.  

På webbsidan beskriver de som ansvarar för den sin verksamhet på följande sätt: 

”Vi har tre saker gemensamt: 

1. Vi älskar Skutberget – på olika sätt och av olika skäl. 

2. Vi vill inte att delar av Skutbergets friluftsområde avvecklas till förmån för en 

upplevelseanläggning. 

3. Vi vill bidra till att öka kunskapen om hur våra demokratiska processer fungerar.” 

(skutbergetkarlstad.se) 

De påpekar även i stycket under detta, att de alltid strävar efter att all informationen på sidan 

ska vara sann och grundad, samt att sidan skall uppdateras regelbundet. Sidan är dock inte 

sedan en tid tillbaka aktiv och ingen ny information eller nya uppdateringar lär publiceras på 

den (skutbergetkarlstad.se). Trots detta anser jag att den är tillförlitlig som databas för det här 

ämnet. Hemsidan uppfördes förvisso av människor som står emot Muminvärlden, vilket är 

värt att betänka, men ambitionen att kartlägga och tillgängliggöra all information som rör 

Muminvärlden och Skutberget, oavsett avsändare och oberoende av om den kan ses som 

neutral, positiv eller negativ, tycks överordnad övriga intressen. Uppsatsen kommer också att 

arbeta utifrån artiklar och andra dokument som rör diskussionen. SVT:s hemsida kommer att 

utgöra en sådan databas, då den har ett antal sidor som rör debatten, varav flera med 

tillhörande videor. Insändare kommer dock att undvikas, då dessa kan variera i kvalité och 

trovärdighet. 

http://www.skutbergetkarlstad.se/
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1.6 Avgränsning 

Materialet kommer att vara avgränsat från då man först började tala om att etablera en 

”upplevelseanläggning” på Skutberget, tidigast år 2011,1 fram till den stora demonstrationen 

mot Muminvärlden i december 2017. De omedelbara effekterna av demonstrationen kommer 

också att analyseras. Som avgränsning skulle detta vara passande, då demonstrationen, som en 

stark motreaktion på Muminvärldens etablering, känns som ett väldigt viktigt tillfälle för 

debatten. Man kan påstå att debatten efter detta fick ett fast och tydligt ramverk, där 

argumenten numera följer variationer av ett redan etablerat narrativ.  

Avgränsningen som jag presenterat relaterar i huvudsak till debatten om Muminvärlden. 

Dokument som beskriver denna tidsperiod kan användas, även om de publicerades efter den. 

HUI:s (Handelns utredningsinstitut) turistekonomiska analys kommer också att presenteras, 

då det är en uppskattning av hur Muminvärldens ekonomiska framtid skulle kunna se ut 

(2018). Inga dokument som publicerades efter maj 2018 kommer däremot att behandlas. 

1.7. Etiska överväganden 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att försöka ge en så rättvis och opartisk bild av debatten 

som möjligt, för att sedan återknyta den till typiska kulturpolitiska konflikter. Jag har inte 

avsikten att ta ställning i debatten eller främja den ena eller andra sidan som mer korrekt eller 

trovärdig. Medan vissa institutioner kommer att nämnas vid namn så har jag inte för avsikt att 

peka ut någon person eller framhäva vederbörandes åsikter på ett sätt som relaterar till 

personen. 

1.8. Disposition  

Uppsatsen kommer att delas upp i huvudsak två delar. I den första av dessa kommer debatten 

och argumenten introduceras och analyseras. I den andra, mer omfattande halvan av 

uppsatsen, kommer argumenten sättas i förhållande till kulturturismen och kulturpolitiken i 

Karlstad kommun. Slutligen kommer slutsatser och andra intressanta observationer och 

tolkningar summeras i en sammanfattning. Vissa tolkningar kommer även att presenteras 

genom arbetet innan de, som sagt, samlas i slutet av uppsatsen. 

2. Resultat 

                                                           
1 Ett omnämnande av en ”upplevelseanläggning” (inriktad mot hälso- och friskvård) förekommer i politiska 
beslut sedan 2007 men förekommer i mer auktoritativa dokument, så som översiktsplan, planprogram etc., från 
2011 och framåt. 
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2.1. Bakgrund 

Muminvärlden, som efter ett kommunfullmäktigebeslut den 19 december 2019 ser ut att börja 

byggas i Karlstad i början av 2020-talet, utgör själva kärnan i en debatt med en lång rad olika 

argument som rör en mängd olika ämnen, däribland turism, ekonomi och natur. Temaparken 

planeras att byggas på Skutberget i Karlstad, vilket är en stor källa till kontroversen runt 

frågan. Skutberget är ett friluftsområde som ligger ca sju kilometer utanför Karlstad. 

Förutsättningar för ett antal aktiviteter finns på området, däribland motionsspår och en 

minigolfbana (visitkarlstad.se). Starkt motstånd mot projektet har kommit från bl.a. 

föreningen Skutbergets Wenner, som vill att området skall bevaras i enlighet med grundaren 

Anders Forssells vision om ett friluftsområde tillgängligt för alla (Skutbergets Wenner). I mån 

av att ge en så bra bild av ämnets historia och bakgrund som möjligt, kommer jag att referera 

till tidigare händelseförlopp, som går tillbaka till 2011. 

Första gången frågan nämndes öppet med något slags tyngd var år 2011, då det pratades om 

att anlägga en upplevelseanläggning via ett samarbete mellan Karlstad kommun och en annan 

part. Efter detta suspenderades vissa redan lagda planer för Skutberget. Kommunstyrelsens 

ordförande Per-Samuel Nisser uttryckte under en presskonferens 2017 sitt stöd när det 

meddelades att nöjesanläggningen i fråga är ett Muminland drivet av Muumimaailma Oy 

(företaget som driver Muminvärlden i Nådendal, Finland). Därefter sades arrendeavtal i 

området upp av kommunen. I Skutbergets översiktsplan från 2011 står det däremot att 

diskussionerna om att etablera en upplevelseanläggning går så långt tillbaka som år 2007 

(Larsson 2018; Karlstad kommun 2011, 13). 

Kommunstyrelsen i Karlstad satte 2011 också upp ett antal krav som upplevelseanläggningens 

företag skulle göra sitt yttersta för att uppfylla: 

• Den ska vara en föregångare i anpassning till den omgivande naturen  

• Energiförsörjning, materialval och utformning ska vara långsiktigt ekologiskt hållbara  

• Byggnaderna ska hålla hög estetisk och arkitektonisk kvalitet och kunna vara en 

sevärdhet i sig  

• Anläggningen ska vara en åretruntanläggning, med stark lokal och regional prägel och 

gärna innehålla bad  

• Fritid, rekreation, träning, hälso- och friskvård är nyckelorden i verksamheten  

• Vänerns och Klarälvens unika resurs tas tillvara (Karlstads kommun 2011, 15). 
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Senare planer för Muminvärlden var på många sätt inte representativ för de ovanstående 

kriterierna. Det är därför en viktig iakttagelse är att Per-Samuel Nilsson uttryckte sitt stöd för 

upplevelseanläggningen såsom den beskrevs 2017, inte utifrån hur den beskrevs genom dessa 

kriterier i planprogrammet från 2011.  

Redan tidigt i Muminparkfrågans skede, när den blivit känd i april 2017, ifrågasattes och 

kritiserades olika delar av satsningen. Detta manifesterade sig bland annat i bildandet av 

föreningen Skutbergets Wenner (Larsson 2018). I slutet av år 2017 genomfördes en 

demonstration mot parken, arrangerad av Skutbergets Wenner (Dahlquist 2017).  

Tomi Lohikoski, VD på Muminlandet i Nådendal, är inte särskilt överraskad av detta. Även 

Muminlandet i Finland möttes av mycket motstånd innan den etablerades, framhåller han. 

Idag är däremot temaparken erkänd av många som en av Nådendals starkaste resurser (Hedin 

2017). Det är alltså möjligt att detta kommer att hända i även Karlstad, men det finns inget 

sätt att veta detta i nuläget. Man kan dock argumentera för att medan det negativa 

mottagandet har gett vika för ett mer positivt sådant, så är etableringen av Nådendals 

Muminland likväl en förlust för de som ställde sig mot den när frågan var aktuell. Det är 

orimligt att dessa fortfarande skulle göra motstånd mot Muminvärlden när beslutet väl har 

fattats och genomförts. 

Om man jämför den planerade Muminvärlden i Karlstad med den sedan år 1993 etablerade 

nöjesparken i Nådendal, så finns positiva effekter man kan hoppas på att emulera i Karlstad. 

En av dessa är att nöjesparken på Skutberget skulle ge upphov till nya arbetsmöjligheter. I 

Nådendal anställer man barn så unga som sju år (Hedin 2017). Det är därför rimligt att anta att 

någon större utbildning inte krävs för arbetet. Om man jämför med den finska Muminvärlden 

i Nådendal så kommer det bli omkring tio fasta tjänster och möjligheter för omkring 

tvåhundra sommararbeten (HUI Research 2018). Man kan dock argumentera för att det inte är 

barn som är i behov av något sådant arbete, då dessa inte ska behöva försörja sig själva. 

Muminvärldens etablering skulle troligen ha en tydlig påverkan på Karlstads turism. Det här 

leder till ytterligare frågor angående kulturturismens förhållande till den lokala kulturen. 

2.1.1. Turism 

Frågor om kulturturism är generellt till stor del drivna av konflikter, det vill säga 

intressekonflikter, mellan olika parter. Ett exempel på en sådan konflikt är den mellan de som 

ansvarar för att bevara och skydda kulturarvet, å ena sidan, och de som vill nyttja detta 
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kulturarv till ökad turism, och i förlängningen, ökat ekonomiskt välstånd, å den andra (du 

Cros och McKercher 2015, 14). 

Detta går till viss del att applicera på friluftsområdet Skutberget i Karlstad, där Muminlandet 

planeras att byggas. Parallellen mellan Skutberget, som rymmer fornlämningar och en 

skyddad kulturmiljö, i egenskap av kulturarv, och Muminvärlden, som en ekonomiskt inriktad 

turistattraktion, är rentav en ganska passande beskrivning av situationen. 

Medan intressekonflikter är en stor del och rent av en drivkraft bakom kulturturismen, 

behöver inte det betyda att turism alltid drivs av en sådan konflikt. Samarbeten mellan 

kulturarvsförvaltningar och turismintressenter är möjliga och eftersträvansvärda (du Cros och 

McKercher 2015, 16). 

En fruktbar teori för att få en inblick i problematiken bakom kulturturismen är genom det du 

Cros och McKercher kallar för ”triple bottomline sustainability”. Med det syftar man till de 

tre aspekter av förhållandet mellan turister och den platsen de besöker; den sociala, den 

ekonomiska och den miljömässiga. Om dessa tre aspekter av mötet tillgodoses kommer 

förhoppningsvis förhållandet att blomstra utan några negativa konsekvenser för någon av 

parterna. Positiva effekter, såsom att framhäva en annars icke-representerad eller 

försvinnande kultur, kan istället uppnås (du Cros och McKercher 2015, 14, 33). 

Den ekonomiska tillväxt som kulturturism kan uppnå kan även hjälpa samhället i fråga. En 

liten stad, by eller ett litet område med ett rikt kulturarv men som har svårt att gå runt 

ekonomiskt, kan därmed nyttja detta kulturarv för att ge upphov till ett flertal olika jobb. 

Däribland restauranger, hotell, souveniraffärer, guider, och workshops. Detta bidrar även till 

det som nämndes i det tidigare stycket; det vill säga att uppmärksamma en kultur som annars 

riskerar att gå förlorad. Detta bidrar även till att stärka en känsla av gemenskap mellan de som 

utöver kulturen i fråga. Detta både på lokal, nationell och i förlängningen internationell nivå. 

Detta referar du Cros och McKercher till som ”nation building” eller ”national myth making” 

(du Cros och McKercher 2015, 31, 33, 34). Huruvida Muminlandet skulle bidra till detta är 

värt att tänka på. 

Det finns dock ett flertal risker angående kulturturism, ett flertal av dessa har att göra med 

turisterna i fråga. Ett för stort antal turister riskerar att överarbeta de lokala resurserna, något 

som skulle ha en negativ inverkan på båda turisternas upplevelse och kulturinstitutioner och 

aktiviteter. Ett för litet antal turister är istället skadligt för ekonomin, vilket sedan påverkar 

turism och kulturindustrins resurser. Oansvariga eller felinformerade turister kan också skada 
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den lokala kulturen, exempelvis genom att inte respektera lokala seder eller ritualer. Detta, 

och genom att till exempel besöka icke turistanpassade delar av samhället ifråga, utan att visa 

respekt för invånarnas privatliv, kan ge upphov till fientlighet mellan turister och invånare (du 

Cros och McKercher 2015, 38-39, 43). 

Ett annat problem som eventuellt kan uppstå genom kulturturism är möjligheten för det som 

kallas ”glokalisering”. Med detta menas att det lokala och det globala nära sammanvävs i hur 

de påverkar varandra. Turism påverkas av detta i och med att det är ett lokalt turistmål som 

marknadsförs till en global publik (du Cros och McKercher 2015, 44).  

Detta bidrar ofta i sin tur till kulturell varufiering (commodification). Med detta menas att 

kultur används som en handelsvara, något icke-autentiskt, vilket kan hämma mångfalden 

bland kulturen i fråga. Många av problemen grundas i planeringsprocessen. En bristfällig 

planeringsprocess kan ge upphov till att områdets utveckling blir obalanserad, medan att 

fokusera på kortsiktiga mål istället tar bort fokuset från det långsiktiga effekterna (du Cros 

och McKercher 2015, 43-45).  

2.1.2. HUI:s turistekonomiska analys 

I en undersökning från Handelns Utredningsinstitut uppskattas det att temaparken skulle 

kunna få mellan ca 200 000 och 300 000 besökare per år. I undersökningen antogs det också 

troligt att besöksmassan inte enbart skulle bestå av svenska medborgare. Man väntar sig 

framför allt besökare från övriga Skandinavien och Europa, såsom Norge, Danmark, 

Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Men man tror även att Muminlandet skulle 

kunna locka besökare från Asien (HUI Research 2018). 

De första av de två scenarier som HUI Research presenterar är, som tidigare nämnt, omkring 

200 000 besökare om året. Ca. 40 000 av dessa är inte vad HUI kallar ”betalande besökare”. 

Det andra scenariot pekar istället mot upp till 300 000 besökare om året. Det första scenariot 

innebär att Karlstads Muminvärld skulle få samma antal besökare som Muminvärlden i 

Finland. Angående utländska turister får det finska Muminlandet i huvudsak besökare från 

Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Japan och Ryssland (HUI Research 2018).  

Om det svenska Muminlandet etableras är det fullt möjligt att större delen av de 25 000 

svenska besökarna som nu åker till Nådendal istället kommer att välja Muminvärlden i 

Karlstad. Allmänt nämner inte HUI:s rapport den uppstående konkurrensens eventuella 

påverkningar i någon större utsträckning. 
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I en debattartikel så har dock forskare från Karlstads universitet kritiserat undersökningen 

angående det uppskattade antalet besökare. De menar att uppskattningen bygger på en 

glädjekalkyl och att undersökningen utgått ifrån osäkra variabler (VF 2018). 

2.1.3. Turismens fördelar 

HUI menar att med hjälp av Muminvärldens etablering kommer Karlstad att kunna få fler 

besökare från mer avlägsna regioner, både inom och bortom Sveriges gränser. Detta skulle i 

sin tur gynna redan existerande institutioner och inte minst restauranger, hotell och affärer 

(HUI Research 2018). Det är rimligt att anta att även Skutberget skulle gynnas av detta. I 

planprogrammet från 2011 stod det att man hoppades att stärka campingplatsen på Skutberget, 

vilket skulle gynna båda parter ytterligare. Det står även att behovet av ett hotell övervägs 

(Karlstad kommun 2011, 14). 

Karlstad skulle alltså ”sättas på kartan”. I sin undersökning skriver också HUI att: ”Ett 

besöksmåls förmåga att locka långväga besökare avgörs av hur stark attraktionskraft 

besöksmålet har. En turist är villig att resa en längre sträcka för att besöka en anläggning eller 

delta i en aktivitet ju mer unik den är” (HUI Research 2018, 11). 

Muminvärlden vänder sig i huvudsak mot småbarnsfamiljer. Den skulle därför kunna 

komplettera övriga turistmål i Karlstad och resten av Värmland. Men anläggningens framgång 

är naturligtvis beroende av marknadsföring för att framhäva den som unik och sevärd. 

2.1.4. Kultur och ekonomi 

I sin bok En kulturutredning: pengar, konst och politik beskriver David Karlsson det han 

kallar för ”kulturens ekonomisering” och ”ekonomins kulturalisering”. Med det första menar 

han att kultur nu mäts i ekonomiska siffror, en utveckling som tycks ske i alla aspekter av det 

moderna samhället. Med ekonomins kulturalisering menar han istället att folk idag i många 

sammanhang inte enbart betalar för en vara, utan också för att ta del av kulturen förknippad 

med denna vara. Karlsson tar att köpa en dyr kopp kaffe på ett fint kafé som ett exempel på 

detta (Karlsson 2010, 43-45). 

När det gäller Muminvärlden kan det komma att bli en del av Karlstads kanon när det gäller 

kulturella upplevelser. Med detta menar jag att Muminvärlden skulle bli en självklar del av ett 

besök i Karlstad, tillsammans med några av de andra stora institutionerna, såsom Sandgrund 

och Värmlands museum. 

2.1.5. Karlstads kulturliv 
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Karlstad är på många sätt vad man skulle kalla en kulturstad, i alla fall enligt Karlstad 

kommun själv. Staden har ett stort antal kulturinstitutioner av olika slag, däribland ett flertal 

muséer, såsom Värmlands museum och Lars Lerin-museet Sandgrund. Det finns även tillgång 

till ett antal olika konsthallar och ett bibliotekshus som även ger möjlighet att fördjupa sig i – 

men även själv skapa – teater, musik och film. Wermland opera är också ett stort 

etablissemang som är verksamt i just Karlstad kommun. En stor del av dessa institutioner och 

aktiviteter bygger också på det värmländska kulturarvet och dess identitet (Karlstad 

kommun). Det är inte helt olikt idéerna som du Cros och McKercher diskuterar angående 

nationell identitet och tillhörighet (2015, 34). 

På så sätt ser det ut som Karlstad har ett relativt rikt kulturliv, och det verkar inte heller som 

det finns ont om olika sorters kulturinstitutioner och verksamheter. Men hur skulle då 

Muminlandet bidra till detta om det etablerades? 

2.2. Tolkning av debatten 

Argumentationens målsättningar skiljer sig så mycket från varandra att debatten riskerar att 

bli osammanhängande då båda sidor är så övertygade om sin målsättning att de inte är särskilt 

beredda att ta till sig argument som den andra sidan framställer.  

Vem lever i en sagovärld? Makten dribblar med fakta! Så heter en artikelserie på åtta delar 

som Skutbergets Wenner har publicerat på sin hemsida i april och maj 2018. I artikelserien 

granskas många mer spekulativa påståenden, såsom hur mycket markområde anläggningen 

förväntas att ta upp. Här iakttar artikelserien att medan man uttalat sig om att Muminvärlden 

kommer ta upp omkring 3% av Skutbergets totala yta, så rör det sig snarare om 30 till 40 %, 

eller mellan 22 och 80 % beroende på hur man räknar (Skutbergets Wenner 2018).  

Artikelserien är i allmänhet välskriven, trovärdig och noggrann i sina källangivelser. I dess 

fokus på att identifiera de mindre trovärdiga argumenten som ja-sidan uppger, så riskerar 

dock artikelserien att ge en enbart negativ bild av dem. Detta kan försvåra möjligheten till att 

uppnå en ömsesidig förståelse eller respekt mellan de olika parterna.  

Någon typ av kompromiss verkar i vilket fall som helst inte kunna komma på fråga, då 

Skutbergets Wenner är helt emot idén att låta temaparken anläggas på Skutbergets 

strandområde, och då kommunen och Muminvärlden inte verkar vilja göra avkall på just det 

området. Det går även att återkoppla debatten till kulturpolitiska ståndpunkter och frågor, 

såsom ämnet kulturarv och kultur som medel för regional utveckling. 
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2.3. Lokal återkoppling 

Man kan ifrågasätta, som tidigare nämnt, huruvida Muminvärlden är relevant för Värmland? 

Karlstad har ett rikt kulturliv redan idag, ett som många gånger bygger på den värmländska 

historien, kulturen och identiteten. Man behöver bara gå så långt som till ytterväggarna på 

Värmlands museum för att se citat efter citat från kände värmländska författare och 

kulturpersonligheter. Bredvid museet ligger Sandgrund, ofta kallat Lerin-museet, dvs ett 

museum tillägnat en värmländsk konstnär. Wermland Opera är en professionell institution 

som också ligger i Karlstad. 

En liknelse som går att göra är den med Astrid Lindgrens värld i Vimmerby, Småland. En stor 

skillnad mellan Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och Muminlandet i Karlstad, är att Astrid 

Lindgren växte upp utanför Vimmerby och drar stor inspiration från sina hemtrakter i ett 

flertal av hennes berättelser. Däribland Emil i Lönneberga och Pippi Långstrump. I kontrast 

så finns det däremot ingen lokal återkoppling till Tove Jansson i Karlstad. (Strömstedt 1977, 

37-38) 

Det här leder till frågan: Kan invånarna i Karlstad helhjärtat ta del av och respektera en 

temapark som för många kan tyckas främmande eller onödig i en stad med ett redan rikt och 

varierat kulturliv? Man kan självklart argumentera att temaparken inom en viss tid skulle 

kunna bidra till att utveckla det lokala kulturlivet via mötet mellan Karlstads kultur och de 

olika kulturerna som den nya turistströmmen representerar. Men medan chansen för kulturella 

utvecklingsmöjligheter på många sätt låter intressant, så kan det vara värt att tänka på att den 

argumentationen är grundad i en osäker framtid och inte istället relaterar till en redan 

etablerad historia. 

Argumentationen i debatten och ställningen de båda sidorna tar går även att återknyta till 

kulturpolitiska frågor om kulturarv och regional utveckling. 

2.4. Konkurrens 

Konkurrens behöver händelsevis inte vara något dåligt, då det är en kraft som kan bidra till att 

produkter utvecklas och varierar sig från varandra. I fallet av de två Muminvärldarna så kan 

ändå frågan vara värd att dra upp.  

Vad händer då om Muminlandet i Karlstad anläggs? Ca. 25 000 av Muminlandet i Nådendals 

200 000 årliga besökare är svenskar. Alla dessa kommer knappast att åka till Finland om en 

liknande temapark kan nås inom Sverige. Å andra sidan lär det ju troligen komma fler 
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svenska turister till Karlstads Muminvärld då det är mer lättillgängligt ur ett svenskt 

perspektiv. Men sen kan man också argumentera för att många kan uppskatta att åka utanför 

Sveriges gränser när de har semester. De som åker till Nådendal kan ha fler skäl att besöka 

Finland än att bara besöka Muminvärlden.  

I Sverige finns även ett flertal temaparker och anläggningar som vänder sig till barn, särskilt i 

storstadsområdena, så det bidrar till ytterligare konkurrens. 

3. Sammanfattning 

Ett antal frågor typiska för kulturpolitiken kan återfinnas i debatten om Muminvärldens 

etablering. En sådan fråga handlar om sammanhanget mellan kultur och ekonomi; huruvida 

det kan ha en positiv eller negativ inverkan på samhället det rör. 

Muminvärlden, som eventuellt kommer att byggas, utgör kärnan till en debatt med många 

olika argument som rör en rad olika ämnen, däribland turism, ekonomi och natur. Möjliga 

fördelar med en etablering av Muminvärlden skulle vara: Ökad turism, nya arbetsmöjligheter 

och bidrag till ekonomiskt välstånd. 

En gammal konflikt inom kulturpolitisk debatt är frågan om kulturell varufiering (du Cros och 

McKercher 2005, 43-44). Idén om att kultur kan bidra till att bygga upp ekonomi och stärka 

näringslivet är också ett påstående som ofta ifrågasatts inom kulturpolitiken. Oftast används 

motargumentet att kulturen har ett eget värde och ej bör nyttjas för andra syften (Jacobson 

2014, 72-73). Detta går att återkoppla till debatten om Muminvärldens etablering, där man 

hoppas öka behovet av och vinsten för bland annat restauranger, hotell och affärer. 

Det finns dock ett flertal risker med kulturturism. Idén om ”triple bottomline sustainability” är 

på många sätt applicerbar på debatten. Den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga 

aspekten av situationen bör övervägas för att få ett funktionellt förhållande mellan turister och 

lokalbefolkning, institution och miljö. Detta för att bland annat undvika de spänningar som 

ofta förekommer mellan turister och lokalbefolkning (du Cros och McKercher 2005, 14).  

Kulturturism kan bidra till att stärka en känsla av gemenskap mellan de som utövar kulturen i 

fråga. Detta gäller både på lokal, nationell och i förlängningen internationell nivå. ”Nation 

building” eller ”national myth making” är vad du Cros och McKercher kallar detta för. (2005, 

34) 

Det är möjligt att befolkningen i Karlstad kommer att känna på ett liknande sätt för 

Muminvärlden om den blir verklighet, om de positiva förväntningarna uppfylls. Men i 
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Karlstad finns redan ett rikt kulturliv som har en stark en anknytning till det värmländska 

kulturarvet. Då kan man undra hur stort behovet av ett nytt och för många främmande 

etablissemang som Muminvärlden egentligen är. 

Genom att närmare studera kulturpolitik kan man uppnå en bättre förståelse för debatten runt 

Muminvärlden. Men det är också möjligt att man genom att använda Muminvärlden som ett 

typexempel på en kulturpolitisk debatt kan få en bättre förståelse för hur kulturpolitik ser ut i 

praktiken. 

4. Tolkning av resultat 

I detta avsnitt kommer jag att samla och presentera mina tolkningar utifrån mina iakttagelser 

av debatten. Medan jag tidigare presenterat mina tolkningar av argumentationen så kommer 

jag här diskutera dess subjekt: Muminvärldens etablering. 

Det finns paralleller att dra mellan debatten och olika kulturpolitiska frågor. Skutberget kan 

förstås som ett kulturarv som hotas av Muminvärldens eventuella etablering. Dock är det 

mycket möjligt att Muminvärlden skulle kunna utvecklas till en av Karlstads största 

attraktioner, något som mycket väl skulle kunna ge upphov till ökad turism och därmed 

ekonomiskt tillskott. De turister som attraheras av en sådan temapark skulle även kunna bidra 

till en kulturell diversifiering i Karlstad. Man kan dock argumentera för att Karlstad som 

redan har ett rikt kulturliv inte behöver en ytterligare attraktion, särskilt då dess framtid kan 

anses vara osäker.  

Men om man antar att Muminvärlden i Finland och det som skulle kunna bli på Skutberget 

delar målgrupp, finns risken att konkurrensen däremellan skulle leda till otillfredsställande 

resultat för båda parter. Särskilt om kunderna i huvudsak är begränsade till småbarnsfamiljer.  

5. Slutsats 

Debatten om Muminvärlden och frågan om dess etablering innehåller ett antal element av 

typisk kulturpolitisk debatt och argumentation. Debatten omfattar även ämnen som ekonomi 

och turism. De som står för Muminvärldens etablering motiverar den i huvudsak genom 

möjligheterna för regional utveckling, medan de som ställer sig mot den anser att Skutberget 

bör bevaras i sitt nuvarande tillstånd. Dessa intressen kan även de relateras till kulturpolitisk 

konflikt och frågor om kulturarv. 

6. Diskussion av resultatet 
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Syftet med denna uppsats var att hitta problematik och argumentation typisk för 

kulturpolitiska diskussioner i debatten angående Muminvärlden i Karlstads eventuella 

etablering. Med detta som mål så beskriver och diskuterar denna uppsats på ett övergripande 

och relativt grundläggande sätt de olika kulturpolitiska aspekterna av debatten, med ett 

särskilt fokus på kulturturism. Uppsatsen ger även en inblick i debattens historia och 

utveckling. Uppsatsens mål var inte att ta ställning för någon av sidorna i debatten utan att i 

möjligaste mån ge en opartisk inblick i diskussionen, argumenten och den kulturpolitiska 

problematiken.   

Mitt slutgiltiga resultat hade dock kunnat se väldigt annorlunda ut. Medan jag lagt ett stort 

fokus på kulturturism så finns det flera olika element i debatten som också går att belysa. 

Däribland frågor om kulturarv och användandet av kultur för regional utveckling. Jag skulle 

därför argumentera för att debatten om Muminvärldens etablering utgör ett bra ämne för 

diverse kulturpolitiska studier. För lärare och studenter som arbetar med ämnen som kultur, 

politik och turism så finns det möjlighet att basera både uppgifter och uppsatser på den här 

debatten. Varierade arbeten kan formas utifrån olika tillvägagångssätt, utgångspunkter och 

frågeställningar, med möjligheter för nya insikter och ökad förståelse för den kulturpolitiska 

dynamiken. 
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