
Karlstad University Studies
ISSN 1403-8099

ISBN 91-7063-042-9

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Kulturgeografi

doKtorSavhaNdlINg

Karlstad University Studies
2006:12

lotta Braunerhielm

Plats för kulturarv och 
turism

grythyttan – en fallstudie av upplevelser, 
värderingar och intressen

lotta B
raunerhielm

       Plats för kulturarv och turism

Plats för kulturarv och turism

hur ser spänningen mellan kulturarv och turism ut och vilka konsekvenser har möten 
dem emellan för platsen, för människor som bor, verkar och besöker platsen? den här 
avhandlingen tar fasta på skillnader i värderingar, intressen och upplevelser. den tar 
också fasta på det ökade intresset för kommersialisering av platser och kulturarv. I fokus 
är olika aktörer som bor i, verkar på och besöker platsen grythyttan. I en empirisk studie 
genomförd i grythyttan framgår att platsen präglats av kommersialiseringens utbred-
ning i samhället och av medvetna satsningar i hällefors kommun på profilerna måltid, 
design och teknik. den bild som framträtt är att platsen grythyttan är tudelad. den 
ena sidan är präglad av besöksnäring, måltidsprofil och kommersiella intressen, medan 
den andra sidan är präglad av Bergslagens historia och kulturarv, en lokalt förankrad 
identitet. avhandlingen kan användas som vägledning och till underlag för diskussion 
kring spänningen mellan kulturarv och turism, till nytta för samhällsvetare, humanister, 
representanter för kulturarvssektor, turismnäring och andra. 
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Förord  

 

Den här avhandlingen är ett resultat av min kulturgeografiska resa i tid och 

rum. Tidsmässigt har det varit en resa under några år från en idé till en färdig 

produkt. Rumsmässigt har det varit en resa genom Bergslagen till Grythyttan. 

Jag började min resa genom Bergslagen 1998 som en av tio doktorander från 

dåvarande Högskolan i Karlstad och Högskolan i Örebro i projektet 

Forskarstation Bergslagen. Projektet pågick under åren 1997-2001 och utgjorde 

en samhällsvetenskaplig forskarstation där Arbetslivsinstitutet, Högskolan i 

Karlstad och Högskolan i Örebro tillsammans med elva bergslagskommuner i 

Örebro och Värmlands län samarbetade. Ledare för projektet var professor 

Casten von Otter vid Arbetslivsinstitutet tillsammans med Lennart Svensson 

och Matz Rysjö. Det övergripande syftet med projektet var att stärka den 

regionala utvecklingen, skapa nya arbetstillfällen, stödja lokala projektidéer och 

sammanföra forskning vid universiteten med konkreta utvecklingsfrågor i 

kommunerna. För mig blev detta starten till ett kulturgeografiskt bidrag till 

kulturarvs- och turismforskningen, och ett kulturarvs- och turismbidrag till den 

kulturgeografiska forskningen. Denna forskningsinriktning gjorde även att jag 

kom i kontakt med nätverket ”Bergsmän och Bruksfolk”, ett nätverk i Örebro 

och Värmlands län med industrihistoriska besöksmål (presenteras i kapitel ett). 

Kontakterna i nätverket inspirerade mig även till att ge ett forskningsbidrag till 

kulturarvssektorn och turismnäringen. Kulturarvssektorn ligger mig nära då jag 

under hela doktorandperioden varit tjänstledig från Kulturmiljöavdelningen på 

Riksantikvarieämbetet. 

 För att genomföra denna forskningsresa har jag haft stor hjälp av kollegor 

vid Avdelningen för kulturgeografi och turism, vänner och framförallt min 

familj. Jag vill därför rikta ett stort tack till min huvudhandledare Sune Berger, 

biträdande handledare Sven-Erik Karlsson och f.d. biträdande handledare Lars 

Aronsson. Tack även Inger Magnusson för support under alla år. Tack 

doktorandkollegor Lena, Maria, Susanne, Hans-Olof, Kristina, Svante, Stefan, 

Amela och f.d. doktoranden Marcus för glada hejarop, roliga stunder och 

givande samtal vid fikabordet, under kurser, resor och doktorandforum. Tack 

Mats och Thomas för gott sällskap, samarbete och förtroliga samtal. Stefan 

Nilsson, tack för hjälp med kartor och Leif Kåpe för språkgranskning. Tack 

också till Carrie Magnusson för korrekturläsning av den engelska 

sammanfattningen. Till Kristina Tryselius, Åsa Wettergren, Malin Wreder, 

Henrietta Huzell och Erica Sandlund i FFFP… nu har vi alla snart tagit ett steg 

närmare målet! 



 

 Tack mamma, pappa och mina syskon Anna-Karin och Anders med 

familjer för stöd under alla år. Thomas, du har funnits där och stöttat mig under 

hela tiden. Tack också mina underbara barn Carl och Cecilia. Att under 

doktorandperioden ha tagit två rejäla avbrott för barnledigheter har varit 

suveränt. Det har visserligen inneburit att hela doktorandperioden dragit ut på 

tiden några år, men med all den nya kraft och energi det givit mig har det varit 

värt varenda sekund. Till slut vill jag ägna ett stort tack till alla som deltagit i 

studien.  

 Nu äntligen har jag knutit ihop den här forskningssäcken och den här 

forskningsresan. Nu ser jag fram emot nya utmaningar och nya resor! 

 

Lotta Braunerhielm 

Karlstad april 2006 
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∗∗∗∗∗∗∗∗  DEL I  ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

 

KAPITEL 1 

Spänning mellan kulturarv och turism  

 

 
Föreställ dig en ort där kullersten breder ut sig på gatan. Husen är röd- och 

vitmålade. Tittar man åt ena hållet fylls blicken av en gammal träkyrka från 

1600-talet. Åt andra hållet kryper vägen fram längs gamla byggnader fram mot 

modern bostadsbebyggelse. En och annan människa rör sig på gatan. Några 

bilar stannar och släpper av besökare. De går in i en av de gamla byggnaderna 

med anor från 1600-talet.   

 Om vi följer gatan bort tar bostadshusen efter några hundra meter slut. 

Ytterligare en bit bort möter blicken en gammal herrgård i en lummig trädgård. 

Man kan riktigt föreställa sig hur mäktig denna byggnad var på 

brukspatronernas tid. Snett bakom finns en lämning av en gammal hytta som 

påminner om bergs- och järnbrukens epok. 

 När vi går vidare bryter landsvägen av som en tydlig och klar gräns. Den 

ena sidan av landsvägen påminner oss om en tid som varit. Det är en plats där 

historia och kulturarv präglar upplevelsen av den. På den andra sidan vägen 

reser sig en stor byggnad framför oss som inte på något sätt påminner om 

byggnaderna som vi nyss passerat. Storleken och arkitekturen är något helt 

annat. Det är en ovanlig byggnad för att vara ute i Bergslagsskogarna. Här 

stannar flera bussar och bilar till och besökare strömmar ut för att göra ett 

besök. Sedan åker de vidare till nästa mål.  

 Helhetsintrycket av den plats vi upplevt är historia, nutid och till och med 

framtid. Upplevelsen är att det är en plats som har mycket kvar av det gamla, 

med minnen från bergs- och järnbrukets epok. Det finns krafter som vill bevara 

och lyfta fram platsens historia och kulturarv. Samma plats betraktas som ett 

besöksmål för måltid. Platsen förmedlas och säljs till besökare och näringsliv 

som en plats för turism och kommersiella intressen. Platsen för olika 

upplevelser och intressen är Grythyttan. 
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Min forskningsresa 

Min forskningsresa har rent geografiskt ägt rum i regionen Bergslagen och på 

platsen Grythyttan, i Hällefors kommun, där jag gjort en ”djupdykning”. 

Platsen Grythyttan är en kulturhistorisk tätort ursprungligen känd för dess 

gästgiveri som uppfördes på beställning av drottning Kristina år 1640 (bild 1). 

 

 
           Bild 1: Grythyttans Gästgiveri (Foto: L. Braunerhielm) 

 

Grythyttan är också känt för att den mäktiga svenska paviljongen från 

världsutställningen i Sevilla 1992, sedermera kallad Måltidens Hus (bild 2), som 

placerats på orten.  

 

 
            Bild 2. Måltidens Hus (Foto: L. Hans Lundholm, Restauranghögskolan Grythyttan)  
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Den väldiga byggnaden Måltidens Hus som årligen besöks av 60 000 – 70 0001 

besökare rymmer bland annat Restauranghögskolan, bibliotek och 

kokboksmuseum.2 Tillkomsten av Måltidens Hus har medfört en stark 

profilering mot måltid i Grythyttan med mat, dryck, måltidskunskap och 

gastronomi. En anledning till att jag valt att fokusera på Grythyttan är bland 

annat den intressanta spänning som uppstått mellan den kulturhistoriska 

bygden och Måltidens Hus.  

 
”Det är konstigt att man åker till Grythyttan, detta uråldriga samhälle, för att 
besöka detta postmoderna hus.” (Manlig representant från kommunen i 60-års 
ålder.) 

 

Tillkomsten av Måltidens Hus har inneburit helt nya satsningar i regionen. Det 

är också spännande då den kulturhistoriska bygden respektive platsen för 

Måltidens Hus tydligt åtskiljs av landsvägen som går rakt igenom samhället.  

 

 
           Bild 3. Landsvägen mellan ”måltid” och kulturhistoria skymtar bakom hyttan             
           (Foto: L. Braunerhielm) 

 

Landsvägen illustrerar en åtskillnad eller en sammanbindning mellan måltid och 

kulturhistoria och mellan turism och kulturarv. Avhandlingen kan också tänkas 

illustrera vad som rör sig ute på denna landsväg i form av värderingar och 

upplevelser kring plats, kulturarv och turism. Det som är intressant med 

tätorten3 Grythyttan är också kontrasten mot Hällefors centralort4. Hällefors 

                                                 
1 Siffror från åren 2002-2004 (Representant från turismnäringen i Grythyttan). 
2 Restauranghögskolan är filial till Örebro Universitet, vilken lockar studenter från hela landet. 
Måltidens Hus innehåller även butik och turistbyrå (http://www.maltidenshus.com/). 
3 Definitionen av tätort är enligt NE (http://www.ne.se) en för de nordiska länderna gemensam 
befolkningsstatistisk benämning på tätbebyggt område med minst 200 inv. och högst 200 m mellan 
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kommunen, har som många andra bergslagskommuner drabbats av 

strukturomvandling. Industrinedläggningar, ökad arbetslöshet och utflyttning 

blev följdeffekter.  

 Under senare år har Hällefors kommun försökt ta sig ur krisen och aktivt 

arbetat med att vända en negativ trend, att stärka människors identitet och 

bilden av kommunen. Kommunen har aktivt arbetat med att få bort stämpeln 

som krisort och bruksort. Genom satsningar på kulturskola5, Formens Hus6, 

attraktiva bostadsområden och skulpturparker7 har Hällefors tätort tillsammans 

med satsningar på måltid i Grythyttan lyckats ta sig förbi en arbetsam period. 

Hällefors kommun har själv uttryckt denna förändring.  

 
”Den gamla bilden av Hällefors håller successivt på att suddas ut som en ort på 
tillbakagång och avflyttning. Det ’nya’ Hällefors ska identifieras med konst och 
kultur, form och design och upplevelse för den moderna människan.” 
(http://www.hellefors.se/upplevelse/historia_hfs2.htm) 

 

Det uttrycks tydligt att ett medvetet val har gjorts för att ”sudda ut” delar av 

historien och skapa nya profiler. Det är här kulturarv kommer in och mitt 

intresse för plats, kulturarv och turism. Denna bild av Hällefors och Grythyttan 

har jag burit med mig under min resa.  

 

Bakgrund till resan 

Mitt intresse för kulturarv går tillbaka ett antal år bland annat på grund av 

tidigare tjänstgöringar inom kulturarvssektorn8. Kulturarv och kopplingen till 

turism har fallit sig naturligt att ha som utgångspunkt i avhandlingsarbetet. Mitt 

intresse har länge funnits kring den spänning som under lång tid, och som än 

idag, finns mellan turism- och kulturarvssektorn.   

                                                                                                                                        
husen (utan hänsyn till församlings-, kommun- eller länsgränser). Vid internationella jämförelser sätts 
gränsen för tätorter vanligen vid 5 000 eller 10 000 inv. 
4 Begreppet ort står inom geografin för en lokalitet, ett samhälle eller en befolkningskonglomeration 
med en i vissa fall klart uttalad funktion (t.ex. stationsort, bruksort, badort) (http://www.ne.se). 
5 En fyraårig obligatorisk kulturskola för barn med dans, bild, teater och musik 
(http://www.hellefors.se/skolor/kultur/index.htm). 
6 Formens Hus inrymmer samlingar av industridesign samt två möblerade 50-talslägenheter och 
syftar till att vara en länk mellan industri och formgivning. Invigdes i nov – 05. 
(http://www.hellefors.se/formenshus). 
7 Se Polstjärnan, Mästarnas park, Millesparken och Trasten 
(http://www.hellefors.se/kommun/boab/asp/konst_utsmyck.asp). 
8 Värmlands Museum, Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Värmland samt Riksantikvarieämbetet.  
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 Den problematik jag lyfter fram i avhandlingen växte fram då jag deltog 

som medlem i styrgruppen för nätverket Bergsmän och Bruksfolk9, ett nätverk 

bland elva bergslagskommuner10 i Örebro och Värmlands län, under åren 1998-

2002. En av dessa elva kommuner är Hällefors kommun (se figur 1). Nätverket 

uppstod ursprungligen som ett EU-projekt (som senare övergått till en ideell 

förening), som syftade till att lyfta fram regionens industrihistoriska kulturarv 

och en mängd besöksobjekt.  

 

 
 

Figur 1. Grythyttans och Hällefors kommuns geografiska placering.  

 

                                                 
9 Nätverket startade som ett EU-projekt men är idag en ideell förening. Se 
http://hem.passagen.se/bergbruk/. I styrgruppen satt representanter från kommunerna, från 
länsstyrelse och länsmuseum i respektive län. 
10 Filipstad, Hagfors, Munkfors, Kristinehamn och Storfors kommuner i Värmlands län samt 
Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner i Örebro län. 
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Syftet med mitt deltagande var att följa frågeställningar kring det 

industrihistoriska kulturarvet och göra kopplingen till turism och till kulturarv 

som resurs för regional utveckling. Besöksobjekten bestod, och består än idag, 

av diverse industrihistoriska lämningar som hyttor, gruvor, lokala museer och 

olika kulturhistoriska miljöer med industrihistorisk prägel. Flera av besöksmålen 

drevs av ideellt arbetande eldsjälar, men även av avlönade. Grythyttan med dess 

kulturhistoriska miljö var en del av nätverket.  

 Det jag framförallt fastnade för var de diskussioner som förekom på 

möten med styrgruppen och med ansvariga för besöksobjekten under perioden 

2001-2002 kring en viktig problematik. Problematiken handlade om: Hur ska vi 

marknadsföra oss för att hitta nya målgrupper? Hur ska vi få ekonomi i 

projekten? Måste vi bredda verksamheten och erbjuda mat, boende, service och 

aktiviteter för exempelvis barnfamiljer för att locka besökare? Min tolkning av 

dessa diskussioner och frågor var: Ska ”vi” ta ett steg närmare turismnäringen? 

Vad blir innebörden och effekterna? Frågorna var inte uttalade, men vad det 

konkret handlade om, enligt min tolkning, var: Hur ska ”vi” kunna bli en 

produkt som säljer och lockar till sig besökare till de industrihistoriska miljöerna 

i Bergslagen? Vad händer med kulturarvet? Jag tolkade det också som att det 

fanns en spänning mellan vad turismnäringen representerar och vad 

representanter från dessa besöksmål representerar. Tolkningen handlade också 

om olika värderingar, intressen och upplevelser som existerar kring både 

kulturarv och turism. Frågorna ovan gällde besöksobjekten inom nätverket 

Bergsmän och Bruksfolk, och därmed även Grythyttan, en del i nätverket.  

 Kring diskussionerna fanns också en viss oro. Oron handlade om vad som 

händer med dessa miljöer om verksamheten breddas och om olika typer av 

service erbjuds besökarna? Hur stor möjlighet har dessa besöksobjekt att 

konkurrera med turismindustrin i övrigt? Vad händer med Bergslagens 

kulturarv om kommersialismens starka krafter tar över? Frågorna som växte 

fram lade grunden för det spänningsfält jag valt att problematisera och den 

teoretiska utgångspunkt jag valt i avhandlingen. För det specifika fallet 

Grythyttan var frågorna av en något annorlunda karaktär då platsen utvecklats 

till ett besöksmål av helt annan storlek än övriga besöksobjekt i nätverket. 

Funderingarna inom nätverket kretsade således mycket kring: Hur drar vi nytta 

av och intresserar besökarna som kommer till Grythyttan? Hur får vi ut 

besökarna i regionen? Mitt intresse kom att riktas mot: Vad har kulturarv 

respektive turism för betydelse i Grythyttan?   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med avhandlingen är att problematisera, förstå och tolka spänningen 

mellan kulturarv och turism. Grythyttan utgör den plats där problematiken 

studeras. Syftet innebär att beskriva och förstå karaktärsdragen för kulturarv 

och turism. Det görs genom att beskriva hur företeelserna upplevs av olika 

aktörer på platsen med utgångspunkt tagen ur ett historisk-geografiskt 

perspektiv. Kulturarv och turism på plats och upplevelserna av dem beskrivs 

också genom att sätta in dem i en samhällskontext präglad av 

kommersialiseringens utbredning. Ett sätt är därför att studera upplevelsen av 

platsen Grythyttan och förstå hur kulturarv och turism upplevs av 

aktörsgrupper som bor, verkar och besöker platsen, grupper med olika 

värderingar och intressen. Frågeställningarna som behandlas i avhandlingen är: 

  
Hur karaktäriseras spänningsfältet mellan kulturarv och turism generellt och 
specifikt på platsen Grythyttan? 

Vilken betydelse har platsen och platsens/regionens historisk-geografiska 
perspektiv i upplevelsen av Grythyttan? 

Hur förhåller sig studien i Grythyttan och mina resultat till den pågående 
kulturarvsdebatten med avseende på kulturarvets betydelse i relation till 
kommersialiseringens utbredning? 

 

Avgränsningar 

Fallet Grythyttan har jag valt för att illustrera en problematik, en problematik 

som jag upplever även existerar på andra ställen. Grythyttan och Bergslagen är 

en plats och region där kulturarv, utifrån mitt perspektiv, har betydelse. Här har 

något nytt kommit in, etablerats och skapat nya förutsättningar. Platsen 

illustrerar idag kommersialismens utbredning, möten mellan kulturarv och 

turism och effekter för plats och kulturarv. Fallet Grythyttan betraktar jag 

därför som speciellt intressant eftersom det varit möjligt att följa 

omvandlingsprocessen från starten.  

 Grythyttan kan användas som en illustration för problematiken och 

spänningen mellan kulturarv och turism. Mitt syfte har varit att förstå 

företeelserna som utspelar sig på plats och tolka dem utifrån de kontexter jag 

valt för studien. En viktig faktor har varit att studien genomförts under 

begränsad tid. Mycket har hänt i Grythyttan och Hällefors kommun sedan 

studien genomfördes, vilket jag inte kunnat ta hänsyn till.   
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 Jämförelser kan också göras med andra fall. Jag har dock gjort valet att 

avgränsa mig till ett specifikt fall och inte valt att studera andra jämförbara fall. 

Vad jag anser mig vinna på det är möjligheten att göra en djupgående fallstudie. 

Vad jag förlorar är möjligheten till generalisering av det specifika fallet. Jag har 

dock gjort flera jämförelser med ett annat fall från England och Wales, vilket 

presenteras mer utförligt i nästa kapitel, i den meningen att det är ett fall som 

inspirerat mig till metod och upplägg av studien i Grythyttan.  

 

Bokens upplägg 

Boken är disponerad för att förstå spänningen mellan kulturarv och turism och 

för att illustrera en problematisering av företeelserna på plats. Den första delen i 

avhandlingen, del I, är en introduktion till forskningsproblemet och dess 

bakgrund. I kapitel två presenterar jag min teoretiska utgångspunkt, de 

spänningsfält och intressekonflikter som jag valt att avgränsa avhandlingen till. 

Här presenteras även den plats som får fungera som ”arena” för den 

problematik jag lyfter fram, tillsammans med de aktörer som ”spelar” på 

arenan. Begrepp tillsammans med aktörer presenteras i en begreppsdisposition 

som utgör en grund i avhandlingen.  I kapitlet presenteras även min teoretiska 

och metodologiska forskningsresa tillsammans med en reflektion över 

kulturgeografisk forskning, turismgeografisk forskning och kulturarvsforskning.  

 Kapitel tre är ett teoretiskt kapitel kring plats, som begrepp och som 

studieobjekt. Kapitlet landar i att Grythyttan utgörs av olika platser där olika 

aktörer, intressen och värderingar möts. Detta, tillsammans med kapitel fyra där 

jag diskuterar rumsliga förutsättningar för kulturarv och turism, det vill säga vad 

jag kallar för kulturarvs- och turismgeografier, skapar den teoretiska ramen för 

avhandlingen. Kapitel fyra är ett teoretiskt kapitel kring kulturarv och turism 

med en begreppsapparat och diskussion om olika värden av kulturarv och 

turism. Med de första fyra kapitlen har jag skapat geografiska förutsättningar för 

plats, kulturarv och turism inför studien i Grythyttan.  

 Del II inleds med kapitel fem där jag förklarar hur jag gått tillväga för att 

besvara mina frågeställningar genom fallstudien i Grythyttan. I kapitlet redogörs 

för metodologiska aspekter samt formerna för den övergripande fallstudien, 

som tillsammans med två delstudier, en intervju- och en enkätstudie, 

presenteras som tre separata delstudier. Här presenteras urvalet av de aktörer 

som ingått i intervju- och enkätstudierna, nämligen besökare, lokalbefolkning 

och producenter, och hur det empiriska materialet bearbetats, analyserats och 

kategoriserats.  
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 Kapitel sex och sju utgör den empiriska delen i avhandlingen. I kapitel sex 

problematiserar jag Bergslagen som region och förhåller mig till regionen ur ett 

utvecklingsperspektiv. Det här kapitlet placerar in platsen i en 

”Bergslagskontext”. Resultatet av studien i Grythyttan presenteras i kapitel sju, 

där lokalbefolkning, producenter och besökare ger sin bild av plats, kulturarv 

och turism. 

 Del III är en analys- och resultatdel som syftar till att analysera resultatet 

av studien i Grythyttan, i relation till Bergslags- och kulturarvskontexten. I del 

tre presenteras också slutsatserna. I kapitel åtta analyseras resultatet av studien i 

Grythyttan i relation till teoretiska diskussioner. Kapitlet fokuserar på 

kommersialiseringsprocesser i samhället och på icke-kommersiella aspekter av 

platsen. Genom teoretiska kopplingar till avhandlingens syfte och 

frågeställningar försöker jag beskriva förhållandena och utvecklingen i Hällefors 

kommun och specifikt Grythyttan. Detta är satt i relation till vissa nya 

teoretiska perspektiv.  

 I det allra sista kapitlet, kapitel nio, presenteras slutsatser samt reflektioner 

och tankar kring fortsatta forskningsfrågor. I kapitlet ges en sammanfattning av 

resultatet av studien i Grythyttan och därefter resultatet av hela avhandlingen 

satt i relation till de teoretiska utgångspunkterna. Resultatet utmynnar också i 

vidare reflektioner kring nya möjligheter i Grythyttan. Avslutningsvis lyfter jag 

fram den kunskap som avhandlingen bidragit med bland annat ett bidrag med 

kulturarvsperspektiv på kulturgeografisk forskning, en kulturarvsgeografi. 
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KAPITEL 2 

Teoretiska och rumsliga förutsättningar 

 

 
Utgångspunkten i avhandlingen härrör bland annat från turismens ökade 

intresse för kultur och kulturarv (Hewison, 1987; Herbert, 1995) och för 

kulturarvets roll som utvecklingsresurs (Paju, 2002; Weissglas m.fl., 2002). 

Kulturen har inom turism fått en roll som en resurs, produkt och inkomstkälla. 

Det här har inneburit ett ökat intresse från kulturarvssektorn att närma sig 

turismnäringen, att levandegöra miljöer, att erbjuda besökare upplevelser, att 

skapa nya berättelser och att försöka möta nya målgrupper. Idag kan vi se en 

trend som går mot en kulturarvsindustri som erbjuder tillgängliga 

”kulturarvsprodukter”. Utvecklingen ställer ökade krav på att kulturarv skall 

fungera som turismobjekt och handelsvara. Det har, enligt Richards (1996:265), 

inneburit att vi idag ser på historiskt och kulturellt värdefulla platser mer och 

mer ur ett ekonomiskt och kommersiellt perspektiv. De historiska och rumsliga 

aspekterna på kulturarv däremot kan ge oss perspektiv på vår egen vardag och 

vårt samhälle. Det här är bland annat ett motiv till varför jag reflekterar över 

kulturarv och turism och relationen dem emellan, dess ”plats” och dess 

användning. Ser vi kulturarv som en ekonomisk resurs i samhället idag? Hur ser 

relationen ut mellan kulturarv och turism?11 Vad har kulturarv för betydelse för 

en plats och dess befolkning? Vilken ”plats tar” och ”får” kulturarv respektive 

turism i fallet Grythyttan? 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Kulturarv och turism är generellt aktuella samhällsgeografiska företeelser och 

forskningsfält inom kulturgeografi. Den kulturgeografiskt rumsliga likväl som 

den historiska aspekten har betydelse för hur kulturarv och turism ”tar plats” 

och ”får plats”, framförallt i diskussioner om kommersialisering av plats. Min 

problematisering tar utgångspunkt i kulturarvs- och turismgeografier.  

                                                 
11 Se debatt om kulturarv och konflikten mellan kommersialisering och bevarande i DIK-forum (2003. 
Nr.7:7). Där poängteras vikten av att bevarande av kulturarv måste fortsätta, men att man samtidigt 
måste fråga sig: "Vad betyder ett objekt eller en miljö och hur kan de användas och berika 
människors livsmiljö? Vad betyder det om en miljö försvinner, vilka historier och vilka kvaliteter går vi 
då miste om?"  
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 Med begreppet kulturarv syftar jag på en bred definition med såväl 

historiska byggnader som traditoner, seder och bruk som människan skapat 

(Braunerhielm, 2001).12 Fokus i avhandlingen är de kulturarvsgeografier som jag 

tolkar på platsen, definierat som det kulturarv som ”äger rum” på platsen. En 

del i avhandlingen är att låta studiens aktörer själva definiera kulturarv utifrån 

deras egna relation till plats och historia. Det är starkt förknippat med 

begreppet identitet. Det kulturarv som kommer i fokus för kommersiella 

intressen handlar snarare om konkreta byggnader eller besöksmål. Det är en del 

av den turism, och de turismgeografier som ”äger rum” på plats, vars utveckling 

och geografi jag studerar och tolkar i fallstudien. Turismen som fenomen och 

dess utbredning på plats studeras även utifrån aktörsgrupper. Den är också 

starkt relaterad till profil och specifikt den profil som marknadsförs på plats.  

 En plats är i sig unik för varje individ och kan upplevas olika, eller på 

likartat sätt. Upplevelsen av en plats kan vara beroende av både historiska och 

geografiska aspekter (Relph, 1976). En plats kan vara konstruerad genom 

människors sociala relationer, men den kan också fungera som ett centrum för 

konsumtion där varor och service jämförs och utbyts (Massey, 1994a:121, 

1999a:283-284). Plats och konsumtion kan således vara sammankopplat på flera 

sätt då en plats kan konsumeras visuellt av besökare, och dess lockelser och 

faciliteter konsumeras och brukas av både besökare och lokalbefolkning. 

Ytterligare koppling finns mellan plats och konsumtion och till identitet. Det är 

utvecklingen av lokala intressen, återupptäckten av det lokala, folkkulturer och 

bevarandeorganisationer. Detta har gjort att det, enligt Urry (1995) och 

McDowell (1997:4), finns en möjlighet att ”konsumera en identitet”. Urry 

menar att i stort sett alla platser är konsumeringsbara, oavsett vilken identitet 

man syftar på. Plats behöver inte betraktas som konsumeringsbar bara för 

besökare utan för platsens alla aktörer. Jag anser dock inte att alla platser måste 

vara konsumeringsbara. Platser kan istället ha andra betydelser för oss. Plats kan 

exempelvis tillskrivas olika ”kulturella” betydelser. Det kan stå för de system av 

delade värderingar som människor som tillhör samma bygd, grupp eller nation 

använder sig av för att tolka världen. Att dela samma uppfattningar ger oss en 

känsla av tillhörighet till en kultur, stärker ett gemensamt band och ger oss en 

identitet till andra. Att studera en plats som Grythyttan förutsätter därför för 

mig att ”djupintervjua platsen” (Saltzman, 2001). Det handlar om att gå ner på 

djupet och lyfta fram flera dimensioner av platsen, framförallt utifrån dem som 

använder platsen. Platsens historiska och geografiska dimension sätter in 

                                                 
12 Se även definitioner i kapitel fyra. 



 
 

   25 
 

platsen i en tids och rumslig kontext som kan skapa förståelse och förklara 

värderingar och intressen. 

 Kulturarv och turism och turismens ökade intresse för kulturarv berör 

även värdering av plats och olika betydelser av plats. Det berör det ökande 

intresset för att varugöra platser. Varugörandet handlar om att omvandla platser 

för att anpassas och säljas på en turistisk marknad. Det är frågan om att skapa 

bytesvärden.13 Vad jag vill lyfta fram är att en plats som Grythyttan kan ha rollen 

av en lokal plats för lokalbefolkning och en kommersiell plats för besökare där 

kulturarv och turism ”får plats” eller ”tar plats” på olika sätt. Turismens 

utveckling är således starkt förknippad med konsumtionssamhällets utbredning, 

förändring av konsumtionskulturer och varugörande av kultur och plats.  

 

Problematik och spänningsfält 

Grythyttan är en plats där båda företeelserna turism och kulturarv existerar. 

Platsen för turism står för kommersiella intressen och för turismsatsningar på 

bland annat måltidsprofilen. Platsen för kulturarv representeras av 

kulturarvsintressen och ambitionen och viljan att bevara och förmedla 

kulturarvet. Dessa platser och intressen står möjligen i kontrast och motsättning 

till varandra, men kan också innebära möjligheter tillsammans. Kontrasterna 

speglar dock en spänning mellan kulturarv och turism. Spänningen berör på ett 

övergripande plan kulturarvssektorn och turismnäringen och deras olika mål 

och verksamhet. Spänningen berör även en samhällelig omvandlingsprocess 

som är övergripande, men som också påverkar platsen Grythyttan, dess aktörer 

och deras upplevelser. 

 Den geografiska platsen är lokaliserad mitt i Bergslagsskogarna. Det 

historiska perspektivet på platsen, enligt min tolkning, är att den befinner sig i 

en kontext präglad av Bergslagens industrihistoria och dess kulturarv, vilken jag 

väljer att benämna en kulturarvskontext. Platsen, och framförallt den kommun 

den är lokaliserad i, Hällefors kommun, är präglad av Bergslagens geografi. Jag 

benämner dessa rumsliga aspekter en Bergslagskontext. Kontexten är färgad av en 

industriell epok och en strukturomvandling som medfört nedläggningar av 

industrier, hög arbetslöshet och utflyttning. Kulturarvs- och Bergslagskontexten 

är starkt sammanvävda. 

 Turism och måltid sätter in platsen i en annan kontext. Som en effekt av 

en neråtgående trend i Hällefors kommun och en strävan att vända 

utvecklingen har medvetna satsningar gjorts som ligger i linje med övergången 

                                                 
13 Se vidare i kapitel fyra. 
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från ett industrisamhälle till ett informations- och kunskapssamhälle. Denna 

övergripande kontext, vilken också benämns så i avhandlingen, kring 

samhällsomvandling, är sammanvävd med Bergslagskontexten, och handlar om 

krafter utifrån som påverkar människors upplevelser, handlingar och 

samhällsutveckling. Jag syftar på större krafter som exempelvis 

strukturförändring, EU-medlemskap, kommersialisering och 

globaliseringsprocesser. I praktiken handlar det om att kommunen har inlett en 

förändringsprocess från det traditionella brukssamhället till ett samhälle 

profilerat mot måltid, design och teknik, men även mot turism, utbildning och 

tjänste- och kunskapsföretag. Kommunen har medvetet satsat på dessa profiler 

som ”säljer”, lockar till sig nya besökare, nya invånare och företag. Grythyttan 

har blivit en plats som ”säljs”. Den säljbara och kommersiella platsen vänder sig 

tydligt till besökare som kommer utifrån, det vill säga inte bara utanför platsen, 

den geografiskt avgränsade tätorten, utan även utanför kommunens gränser. I 

vissa fall upplevs den kommersiella platsen ha tagit över och lokalbefolkningen 

känner sig bortkörd.  
 

”När turisterna kommer får man inte plats. De går mitt i vägen och flyttar sig 
inte. De är överklassen. Det är ont om lokalbefolkning som syns ute då.” 
(Representant från lokalbefolkningen. Äldre pensionerad man.) 

 

Det är framförallt de kommersiella aspekterna och förändringar orsakade av 

kommersialiseringen som jag tar fasta på i avhandlingen.  

 

Aktörer och arena 

En del av platsen representerar måltidsprofilen. Den delen representerar inte 

lokalbefolkning. Lokalbefolkningen är dock ingen homogen grupp. En grupp 

representeras bland annat av en ny generation och ungdomar som läser på 

Restauranghögskolan på Måltidens Hus. De identifierar sig, enligt min tolkning, 

inte med platsens historia. Det finns även en grupp som uttrycker sin identitet 

vara starkt förankrad platsens historia och Bergslagens bergs- och järnhantering. 

Dessa människor representerar en grupp som tillsammans med företrädare för 

hembygdsförening och kulturarvssektor värnar om kulturarv. Utöver dessa 

grupper räknar jag också människor som aktivt arbetar med att förmedla 

platsen, att sälja platsen till besökare. De är representanter för näringsliv, 

turismnäring, besöksanläggningar, kommun och diverse utvecklingsprojekt. I 

den yrkesroll, och den roll de haft i studien som genomförts, har de som arbetat 
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med att förmedla och/eller sälja platsen benämnts som producenter. Dessa 

aktörsgrupper representerar platsen ”inifrån” platsen. 

 I kontrast till detta perspektiv står ett perspektiv som representeras av 

dem som kommer ”utifrån” och som utgörs av besökare. Det är enskilda 

besökare eller besökare i grupp som exempelvis konferensgäster. Hit, till 

platsen, kommer besökare som får en bild och en uppfattning av platsen 

presenterad för sig. De upplever platsen utifrån sin rumsliga föreställning. För 

dem är möjligen Grythyttan ett besöksmål på en nationell eller en global arena.  

 Det som gör dessa perspektiv, kalla dem inifrån respektive utifrån 

(Buttimer, 1978; Relph, 1976), intressanta är att upplevelserna av platsen Grythyttan 

är olika. De skilda upplevelserna har resulterat i att den fysiska platsen fungerar 

som en arena för olika spänningar och möten. Möten sker genom ett fysiskt 

möte mellan lokalbefolkning och besökare, mellan producenter och 

kulturarvsföreträdare och så vidare. Möten sker också mellan olika perspektiv, 

intressen och värderingar. Arenan är en plats för olika aktörer, för olika 

intressen, olika värderingar och olika samhälleliga processer.  

 Den så att säga ”säljbara” platsen Grythyttan karaktäriseras av 

kommersialism. Samhället har ändrats till att bli mer kommersiellt, vilket också 

påverkat Grythyttan. Min utgångspunkt har dock varit att betrakta arenan, 

platsen, som i grunden en kulturarvsplats. En kulturarvsplats definierar jag som 

en kulturhistorisk plats med stark anknytning till historia, seder och traditioner 

och som idag är att betrakta som kulturarv. Denna tolkning av Grythyttan har 

varit avgörande för platsens historisk-rumsliga dimension som är i fokus i 

avhandlingen.  

 Kulturarvsplatsen Grythyttan har inga geografiska gränser för var dess 

kulturhistoria tar slut. Vissa konkreta byggnader finns som kan utpekas som 

kulturhistoriska. Hela miljön skulle dock kunna betraktas som kulturhistorisk. 

Ett litet sidospår möjligen, men på det sättet skulle man kunna jämföra 

kulturarvsplatsen med begreppet museum. Museer är en rumslig relation och 

kan ses som en process av olika ordningar som äger rum på eller runt omkring 

olika besöksmål eller byggnader (Hetherington, 1996:155). Av den anledningen 

skulle Grythyttan kunna betraktas som en kulturhistorisk plats, ett museum, 

utan väggar.14 

  

                                                 
14 Se vidare i Braunerhielm (2001) eller Kirshenblatt-Gimbletts (1988:170) diskussion om Skansen i 
Stockholm som ett exempel på friluftsmuseum. 
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Intressekonflikter och begreppsapparat 

Vad är det då för intressekonflikter som analysen och problematiseringen av 

kulturarv och turism fokuserar på? Framförallt är det spänningsfält av olika 

karaktär. Spänningen handlar om möten, och relationer, mellan olika sektorer 

som agerar på plats. Det handlar om människor som representerar kulturarv 

respektive turism från kulturarvssektor, turismnäring, kommun, näringsliv, 

hembygdsförening och lokala utvecklingsprojekt. Det handlar om en generell 

problematik kring spänningen mellan kulturarv och turism, kring kulturarvsintresse 

eller intresse av turism. Spänningsfältet rör bevarande och förmedling av 

kulturarv kontra utveckling av turism. Det handlar också om kulturarv som en 

del av turism och kulturarv som en kommersiell produkt. Det rör också politik i 

fråga om regionala utvecklingsinsatser och politiska beslut på lokal nivå kring 

utveckling, satsningar och prioriteringar (Pettersson & Svensson, 2005). Här 

kommer också ett maktperspektiv in och makten över vad som exempelvis skall 

förmedlas av Grythyttan. Problematiken i Grythyttan kan därför kopplas till en 

generell nivå och till generella diskussioner kring turismutveckling kontra kulturarv 

och effekter av kommersialiseringens utbredning, men även till kulturarvets roll 

eller betydelse inom turism. På platsen Grythyttan rör det specifikt spänningen 

mellan Grythyttan som plats för kulturarv och/eller turism. Platsen för turism 

har skapats medvetet för att tjäna pengar. Platsen är konstruerad av människor 

och har olika betydelser för dem. Grythyttan får därför illustrera hur jag ser på 

plats som begrepp, vilket jag vidareutvecklar i kapitel tre. Plats som 

konstruktion av människor har också en historisk och rumslig dimension. 

Konstruktionen av plats har vuxit fram med utgångspunkt tagen ur historia och 

geografi. Studieobjektet Grythyttan, platsen och arenan för problematiken, 

utgör en empirisk verklighet medan begreppet plats för mig är resultatet av 

interaktioner och processer i tid och rum (Massey, 1994a:121, 1997, 1999a:283-

284) av historia, nutid och rumsliga aspekter (Sillanpää, 2003:47).  

 På platsen rör sig även de som bor och verkar, som representerar platsen, 

men inte aktivt förmedlar den utåt sett. Dessa människor upplever platsen och 

identifierar sig med platsen och dess historiska och rumsliga perspektiv. Identitet 

som begrepp ser jag som en produkt av kulturella och sociala aspekter samt 

som en konstruktion av hur människor representerar sin egen plats (Massey, 

1995:134). Därmed kan identitet också kopplas till olika nivåer i samhället. Att 

avgränsa sig och se på identitetsbegreppet utifrån en enbart rumslig dimension 

som exempelvis olika nivåer i samhället kan skapa begränsningar. Det anser jag 

både kan inkludera och exkludera andra dimensioner av identitet som 

exempelvis kulturella aspekter och aspekter kopplade till livsstilar och individer.  
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Producenter förmedlar en bild och en profil till besökare. Bilden som förmedlas 

både inkluderar och exkluderar och kan på så sätt skapa gränser för vad och 

vilka den representerar. Här uppstår en problematik. De perspektiv jag talade 

om ovan, inifrån och utifrån, krockar därför men berör även varandra. Krockarna 

och beröringspunkterna rör olika värderingar av platsen, men också 

maktperspektivet och makten att välja vad som skall förmedlas av en plats. 

Utifrån producenters perspektiv skall platsen bland annat kunna säljas. 

Producenterna är dock inte en homogen grupp utan representerar kulturarv, 

turism eller platsen Grythyttan. Det gör att jag inte kan betrakta producenter 

som representanter för det ena eller det andra perspektivet. Problematiken som 

uppstått under forskningsprocessen är att producenterna måste ställas utanför 

de bägge perspektiven. De representerar både och/eller ett inifrån- och ett 

utifrånperspektiv, och de konstruerar med utgångspunkt tagen ur båda, eller det 

ena perspektivet. Mitt perspektiv på plats återspeglas även i den arena som 

producenter arbetar på eller med.  

 De olika perspektiven på plats representerar på ett sätt också olika nivåer i 

samhället och på ett sätt olika tidsperioder. Lokalbefolkning representerar 

platsen på lokal nivå och har möjligen rötter på det regionala planet, samtidigt 

som de i andra sammanhang, utanför studien, kan representera en nationell eller 

global nivå. Besökare representerar en regional, nationell, eller även en global 

nivå. Grythyttan är möjligen ett besöksmål på en global arena de rör sig på. 

Producenter kan möjligen röra sig på en lokal och upp till en global nivå. 

Diskussionen om lokal och global nivå kan även kopplas till en tidsaspekt och 

till den övergripande kontexten som nämnts i tidigare avsnitt, ett övergripande 

perspektiv på samhällsomvandling. I fallet Grythyttan är det fråga om 

spänningen mellan olika typer av samhälle. Satsningar i Grythyttan och i 

Hällefors kommun ligger i linje med omvandlingen från industrisamhälle till 

informationssamhälle där faktorer som kommersialisering och media spelar stor 

roll. Denna omvandling anser jag ha påverkat samhället till att bli kommersiellt. 

 För att förenkla överblicken över intressekonflikterna och framförallt den 

begreppsapparat som är i fokus har jag skisserat en disposition över den 

aktuella arenan med begrepp och aktörer som kan kopplas till olika samhälleliga 

nivåer. Dessa olika nivåer är dock inte inritade i figur 2 på nästa sida. Fokus i 

figuren ligger på plats och på plats som mötespunkt för kulturarv och turism. 

Plats är således arenan för spänning mellan att bevara och förmedla kulturarv 

och att driva och utveckla turism. Plats illustreras också som arena för besökare 

och lokalbefolkning, men även som scen för den bild av kulturarv och turism 

som producenter förmedlar.  
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     Figur 2: Begreppsdisposition 

  

Plats upplevs av de tre aktörsgrupperna besökare, lokalbefolkning och 

producenter. Upplevelsen av plats tydliggör också värderingar av plats, 

kulturarv, turism och identitet som står gentemot varandra. Figuren är således 

central för avhandlingens syfte och frågeställningar. 

 

Forskningsreflektion 

Teoretiskt sett har avhandlingsarbetet inneburit en forskningsresa kring plats 

som begrepp och studieobjekt och spänningen mellan kulturarv och turism som 

fenomen. Min forskning rör plats och samhälle och dess förändring och 

utveckling. Jag har i ett inledande skede i forskningsprocessen tagit intryck av 

den humanistiska geografin, framförallt kring försök att fånga ett 

inifrånperspektiv från dem som lever, verkar och arbetar på platsen och ett 

utifrånperspektiv från framförallt de som besöker platsen. Jag menar dock att 

dessa perspektiv blir problematiska då jag i ett analytiskt skede lyfter fram 

aspekter som makt och representation kring vems eller snarare vilket kulturarv 

som representeras och vem som har makten att bestämma vad som skall 

förmedlas av platsen. En säljbar plats som Grythyttan tolkar jag istället som 

konstruerad utifrån producenthåll. Min utgångspunkt är dock, vilket jag 

kommenterat ovan, att konstruktionen av plats växer fram utifrån olika aspekter 

där historiska och rumsliga är några.  Därför menar jag att min forskning rör sig 

mellan ett inifrån- och utifrånperspektiv med stöd från ett humanistiskt 

perspektiv mot ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Min kulturgeografiska 

forskning motiverar jag således med att ge kulturarv och turism en rumslig 
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dimension, och att studera företeelserna och deras geografiska plats utifrån hur 

plats, kulturarv och turism upplevs av aktörerna på arenan.  

 

Turismgeografi och kulturgeografi  

Turism är ett samhällsfenomen som är intressant ur många aspekter. En mängd 

olika discipliner som kulturgeografi, företagsekonomi och sociologi studerar 

och applicerar sina teorier på detta fenomen. Det utmärkande för 

kulturgeografisk turismforskning har länge, enligt Pearce (1995),15 varit en 

forskning fokuserad på plats som är i fokus för turistresor, turisterna själva, 

olika aktörer inom turismnäringen och alla de människor som är involverade i 

turismutvecklingens processer. Idag finns även kulturgeografisk forskning med 

inriktning mot möten mellan människor, mellan människor och rum, mellan 

olika kulturer (Crouch, 1999a) och föreställda platser (Coleman & Crang, 2002). 

Mitt kulturgeografiska bidrag är att illustrera fenomenen turism och kulturarv 

som lokalt på plats kan upplevas som motsägelsefullt och konfliktfyllt när de 

möts. Möten kan dock även skapa nya möjligheter (Aronsson, 2001:20; 

Mathieson & Wall, 1982; Pearce, 1981).  

 Den internationella forskningen på området finns framförallt inom leisure, 

recreation and tourism (LRT) och heritage studies. Den kulturgeografiska forskningen 

inom LRT har, enligt Butler (2004), som gjort en genomgång av forskning inom 

LRT från ett geografiskt perspektiv från före 1950-talet fram till idag, i första 

hand varit inriktad mot utveckling och dess effekter. Det andra mest frekventa 

forskningsområdet är en kombination av mönster, mobilitet, rörelse, relaterat 

till tidsplanering och utveckling, vilket åtföljs av regional utveckling som ett 

tredje frekvent forskningsområde. Ett växande forskningsfält för geografer är 

LRT-forskning med kulturella aspekter (Crang, 1996, 1998; Crouch, 1999b), 

men också inom kulturarv och turism där Poria, Butler och Airey (2003) och 

Prentice (1993) visar på kombinationen av kultur, historia och geografiskt 

perspektiv. Geografer har, enligt Johnson (1999), intresserat sig mer och mer 

för kultur-/kulturarvslandskapet och hur det representerar historien och 

specifikt hur kulturarvets rum förmedlar komplexa kulturella, politiska och 

symboliska processer till publiken.  

 Geografins bidrag till turismstudier har traditionellt handlat om 

miljömässiga, regionala, rumsliga frågor och utvecklingsfrågor (Mitchell & 

Murphy, 1991; Suvantola, 2002). På senare tid har ytterligare teman hamnat i 

fokus som resande, produktion och konsumtion och resande kopplat till 

                                                 
15 Se även Ednarsson (2005:49). 
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genusfrågor (Ateljevic, 2000; Hottola, 1999), där framförallt kopplingen till 

dagens produktions- och konsumtionssamhälle ligger i linje med min forskning 

kring kommersialisering och varugörandet av plats. 

 Turisters upplevelser, med plats i fokus, har studerats mer flitigt inom 

andra vetenskaper än inom geografi. Inom antropologi exempelvis har fokus 

legat på att studera effekter av turism hos värdsamhällen. Intresset har även 

kommit att rikta sig mot turisternas perspektiv. På 1980-talet kom exempelvis 

den humanistiska aspekten inom geografin att påverkas av det post-

strukturalistiska intresset för maktstrukturer och mening. Turismupplevelserna 

studerades utifrån konsumtion och representation (Suvantola, 2002). 

 Under 1990-talet gjordes försök att rikta studierna mot att analysera 

turism som en sorts kulturell diskurs (Harkin, 1995; Bruner, 1991). Diskursen 

betraktades som en del av produktion och konsumtion av turismdestinationer 

och attraktioner (Pretes, 1995; Halewood & Hannam, 2001). Det diskursiva 

perspektivet är starkt kopplad till ”de andra”, det vill säga diskursen som 

representerar ”andra” platser, kulturer och ”andra” människor. Analyser av 

turism med den här typen av diskursiva moment är ett inslag av 

poststrukturalistiskt tema inom turismstudier (Britton, 1991; Richards, 1996). 

 Suvantola (2002:3-9) har gjort ett intressant försök att väva samman 

begrepp från den humanistiska geografin med den senare poststrukturalistiska. 

Han menar att problemet med den humanistiska geografin är att studier har 

riktat för lite fokus på strukturer för personliga uppfattningars utveckling. 

Enligt Suvantola är syftet med poststrukturalistiska studier att förstå 

upplevelserna som processer där strukturer, mening och deras inbördes 

relationer påverkar upplevelserna. Det handlar om orsakerna bakom 

upplevelsernas karaktär. Humanistiska studier fokuserar istället på att förstå vad 

det innebär för den som upplever. Att studera upplevelser på en specifik plats, 

oavsett om det handlar om kulturarv eller turism, menar jag kan ge oss kunskap 

om människors vardagsliv. Geografins rumsliga aspekt fokuserar på vårt 

rumsliga förhållningssätt till att vara på en plats. Förhållandet till omgivningen 

och också till strukturer runt omkring möjliggör för mig som forskare att sätta 

människor, aktörer, i en samhällelig kontext. Suvantola (2002:15) kallar detta 

människans rumsliga ontologi. Det är en ontologi som jag själv kan skriva under 

på. Platsen uppstår dock enligt honom bara genom mänskliga upplevelser. Jag 

ser liksom Suvantola (2002:29) att plats framställs som någonting som får sina 

beståndsdelar genom människan.  
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Kulturarvsgeografi 

Att studera upplevelser av plats, besökares eller andra aktörers, innebär att vara 

medveten om att de påverkas av föreställningar av plats, förståelsebakgrund, 

deras rumsliga och geografiska kontext och rollen som aktören har. Jag ser det 

därför som värdefullt att komplettera besökares upplevelser med koppling till 

vad som finns i världen runt omkring dem, det vill säga effekter och strukturer 

som påverkar besökarens intention och situation (Suvantola, 2002:33). Jag 

finner därför stöd i Suvantolas resonemang ovan kring att väva samman olika 

forskningstraditioner. Utifrån mitt perspektiv har det varit viktigt att 

komplettera med platsens förståelsebakgrund, det vill säga platsens historisk-

geografiska bakgrund. Detta sätter jag i relation till ett övergripande perspektiv 

och strukturer i samhället (Crang, 1998:110). Jag belyser därför även plats- och 

globaliseringsbegreppet i relation till Grythyttan och Bergslagen. Jag lyfter fram 

aspekter av globaliseringsprocesser i form av exempelvis tidsrumskompression, 

konsumtionskulturers utbredning och mediasamhällets utbredning som på olika 

sätt påverkar globala och lokala samhällen.  

 Turism är ett fenomen som karaktäriseras av att följa den övriga 

samhällsutvecklingen och är intressant då olika kategorier som globalisering och 

exempelvis kommersialisering är sammanvävda (Aronsson, 2001:23). Min 

forskning med inriktning mot turism kopplar jag därför i viss mån till de olika 

systemen i samhället, de ekonomiska, politiskt-administrativa, socio-kulturella 

och de socio-materiella. Dessa existerar och sammanvävs i samhället på lokal, 

regional, nationell och global nivå.  

 Jag har, vilket jag nämnt ovan, även inspirerats av ”nyare” samhälls- och 

kulturteorier. Mitt perspektiv på aktörers olika upplevelser kan också kopplas 

till deras olika praktiker och kulturella aspekter. Diskussioner kring kulturens 

roll och plats inom samhällsvetenskap och humaniora uppkom under 

postmodernismens epok och kallas "the cultural turn", det vill säga den 

kulturella vändningen. Innebörden är att kultur inte kan separeras från 

samhället i stort. Enligt Gren, Hallin och Molina (2000:7-9) har denna syn även 

medverkat till en kulturell vändning inom kulturgeografin. Inom kulturgeografi 

handlar forskning inom kulturens geografi, enligt Gren (2000:19), om hur 

”kultur påverkar geografi och hur geografi påverkar kultur”, ofta inom ett 

geografiskt avgränsat område. Kultur kan uppfattas som oskiljbar från det 

övriga samhället. ”Kultur äger alltid rum på specifika platser eller i konkreta 

rumsligheter” (Gren, 2000:19) för en kulturgeograf. Kulturer kan också ha en 

historisk bindning, det vill säga en tidsmässig bindning till specifika platser 
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(Anderson  m.fl., 2003). Vad jag försöker ta fasta på är kulturarvets tidsrumsliga 

bindning till platsen.  

 Under de två senaste decennierna har den ”nya kulturens geografi” vuxit 

fram bland annat genom problematik från det postmoderna samhället där 

konsumtion, genus, maktrelationer, identitet och representation stått i fokus. 

Viss inspiration har jag tagit av denna deldisciplin eller idéströmning när jag 

problematiserat kultur och kulturarv på platsen utifrån aspekter som makt, 

identitet och representation, det vill säga vad representeras av platsen, vem har 

makten över vad som representeras och vilken identitet lyfts fram på platsen? 

 
”… cultural geography is about the diversity and plurality of life in all its 
variegated richness; about how the world, spaces and places are interpreted and 
used by people; and how those places then help to perpetuate that culture.” 
(Crang, 1998:3) 

 

Utifrån Crangs (1998) perspektiv på kulturens geografi handlar min forskning 

om olika processer och hur de förs samman på en speciell plats, och hur denna 

plats utvecklar en speciell betydelse för människor. Kultur och kulturarv på den 

plats jag studerar har studerats ur ett rumsligt/geografiskt perspektiv. Det 

tidsmässiga perspektivet har också varit relevant då platsens historiska 

dimension lyfts fram. Kulturarv ger också en historisk dimension på plats och 

kultur, en kulturarvsgeografi.  

 

Inspirationskällor 

Min största inspirationskälla under avhandlingsarbetet har varit Bella Dicks och 

hennes bok Heritage, place and community (2000a). Dicks har inspirerat mig till hur 

man kan studera vad kulturarv och turism karaktäriseras och representeras av. 

Dicks, som är sociolog, har också på ett inspirerande sätt satt in kulturarv i en 

tidrumslig kontext när hon studerar relationen mellan kulturarv, samhälle och 

identitet. Dicks bok utgår ifrån The Rhonda Heritage Park i Wales, ett nedlagt 

gruvområde, där hon lyfter fram hur satsningar på kulturarv inte bara stärker 

platsens kulturella och ekonomiska identitet utan även lokalbefolkningens. 

Hennes syfte är bland annat att försöka hitta vägar för att få studier av kulturarv 

att öppnas upp för frågor om representation och politik. Boken bidrar till att 

föra samman ekonomiska, kulturella, sociala och politiska dimensioner av 

kulturarvsproduktion och konsumtion (2000a:7). Den inkluderar frågor om hur 

kultur är sammanflätat med ekonomi, hur det lokala är påverkat av vidare 

rumsliga och sociala formationer, hur historien är producerad till ett antal olika 
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berättelser förmedlade i nutid och hur samhällen representerar historia, nutid 

och framtid. Vad som inspirerat mig är att hon lyft upp motsättningar mellan 

olika intressen, framförallt mellan professionella och lokalbefolkning. Hon 

lyfter fram en kritik som handlar om påverkan av kommersialisering, mot vad 

som representeras av historien och makten över vad som skall representeras 

(Dicks, 2000a:67). 

 Dicks har fokuserat på relationen mellan produktion, text och konsumtion 

och hur de interagerar för att producera historisk kunskap (2000a:69). Vad 

Dicks (2000a:171) kommit fram till är att kulturarv som produkt kan bestå av 

lokal kunskap från lokalbefolkning, akademisk kunskap och kunskap från 

professionella inom kulturarvssektorn. I fallet ”Rhonda Heritage Park” är dock 

inte fallet så. Lokalbefolkningen upplevde exempelvis att området ”tagits ifrån 

dem” och att det inte är de själva som ”äger” området längre och den specifika 

identiteten som de tidigare kände var deras. I det här fallet handlade det rent 

konkret om byggnader och gamla gruvor som lagts ned. Makten över vad 

samhället skall stå för har tagits ifrån dem. 

 Dicks är en av de viktigaste författarna som jag återkommer till i 

avhandlingen, dels kring diskussioner om kulturarv och dels kring hur jag 

metodiskt gått tillväga vid genomförandet av mina studier. Jag ser hennes fall, 

från ”Rhonda Heritage Park”, som ett jämförbart fall och hon har inspirerat 

mig till att studera platsen Grythyttan utifrån vad olika grupperingar av 

människor, aktörer, upplever av plats, kulturarv och turism.   

 Det finns flera andra författare som inspirerat mig i mitt 

avhandlingsarbete. Jag har dock valt att inte nämna alla här utan refererar till 

dem under hand i avhandlingen. De som är värda att nämna här, och som varit 

inspirationskällor i mitt platsteoretiska perspektiv, är exempelvis Henri 

Lefebvre (1991), Doreen Massey (1984, 1994a, 1997, 1999a, 1999b) och Tim 

Cresswell (1996, 2002, 2004). Lefebvre har liksom Dicks inspirerat mig till det 

sätt som jag studerar platsen Grythyttan på. Utifrån hans teorier om rum har jag 

valt en specifik metod för att studera platsen utifrån olika perspektiv. Detta 

presenteras mer utförligt i kapitel tre och fem. Cresswell och Massey har varit 

de som hjälpt mig bana vägen för mitt platskapitel (kapitel tre) och det 

teoretiska ställningstagande jag gör kring plats som begrepp och studieobjekt.  

 Inom turismfältet och turismteorier vill jag framförallt nämna John Urry 

(1990, 1995, 1996, 2002) och Kevin Meethan (2001) som inspirationskällor. 

Urry är framförallt värd att nämna då han var den som rekommenderade mig 

att läsa Bella Dicks bok, vilket jag är mycket tacksam för. Meethans bok Tourism 
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in global society. Place, culture, consumption inspirerade mig framförallt i fasen då jag 

formulerade utformningen av den empiriska studien (Braunerhielm, 2002a).   

Plats i fokus 

Med detta kapitel har jag velat visa på det spänningsfält som behandlas i 

avhandlingen. Diskussionen har resulterat i olika intressekonflikter och olika 

aktörer som rör sig på arenan, platsen Grythyttan. Med det vill jag säga att 

platsen Grythyttan är en plats för människor, för olika intressen och för olika 

verksamheter. Det är en plats som vuxit över tid och som konstruerats av 

människor över tid. Diskussionerna i kapitlet har också resulterat i att studien 

av platsen Grythyttan och avhandlingsarbetet har skiftat i karaktär och gått från 

ett humanistiskt perspektiv till att kompletteras med eller ligga i gränszonen till 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det har gett konsekvenserna att 

Grythyttan som studieobjekt och plats bör studeras utifrån olika perspektiv, 

olika aktörer, olika rumsliga föreställningar om platsen i relation till platsens 

historisk-geografiska kontext. Det här kapitlet har därför lett mig till 

platsteoretiska diskussioner och diskussioner om vad Grythyttan som plats och 

som studieobjekt står för. Vems plats är det jag talar om? Vad är Grythyttan 

som plats? 
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KAPITEL 3 

Plats för möte 

 

 
Fokus i denna avhandling ligger på en ”kulturarvsplats” med anor från 1600-tal 

som står i kontrast till en del av platsen av kommersiell karaktär med fokus på 

måltidsupplevelse. Platsen Grythyttan karaktäriseras av både historia och nutid. 

Den upplevs av mig som forskare på ett specifikt sätt när jag sätter den i en 

kulturarvs- och en Bergslagskontext. Platsens besökare och invånare ser den 

och upplever den med stor sannolikhet på ett helt annat sätt. Besökare ser 

möjligen Grythyttan som en geografisk plats där Måltidens Hus och 

Gästgiveriet är lokaliserat. Jag ser Grythyttan som en plats där både turism och 

kulturarv ”äger rum” och möts och där besökare, näringsliv, kommun och 

lokalbefolkning samspelar. Det är en geografiskt avgränsad plats men också en 

del av människans geografiska föreställning. Problematiken och spänningsfältet 

mellan kulturarv och turism aktualiserar även en plats för olika värden och olika 

intressen. Samtidigt är det en plats som påverkas av det omgivande samhället 

och som är lokaliserad på lokal nivå, i relation till regional, nationell och global 

nivå. Jag finner därför anledning i att reda ut vad Grythyttan som plats är och 

vad plats som begrepp innebär. I detta kapitel diskuterar jag ”min plats” och 

presentera den i ett rumsligt perspektiv. 

 

Plats som begrepp och objekt 

Plats upplevs ofta som något definierat utifrån lokalisering. Jag menar att det 

vanligaste är att förknippa plats med landskap, omgivning, andra människor, 

hem eller i en kontext till andra platser. Min plats och din plats, vår gata, vårt 

hem, vårt land eller vår identitet förekommer på olika skalnivåer och överlappar 

varandra, tränger in i varandra och tolkas olika.  

 Plats kan ha en fysiskt synlig form som exempelvis en plats på kartan, en 

specifik placering eller lokal. Det handlar, enligt Castree (2003), om den 

materiella omgivningen för människor och dess relationer och om den sociala 

interaktionen på plats. Perspektiv som den humanistiska geografin koncentrerar 

sig på. Plats kan också, vilket jag nämnde ovan, ha betydelsen av en lokalisering 

av en verksamhet eller ett företag. Då handlar det om ett läge (Castree, 2003). 
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Det är framförallt inom den ekonomiska geografin, som fokuserat på 

lokalisering och den rumsliga fördelningen av sociala och ekonomiska 

aktiviteter, som detta perspektiv på plats förekommit.  

 I kontrast till platsers fysiska, materiella betydelse, tillskrivs, enligt Massey 

(1995:46), Gren och Hallin (2003:140) och Relph (1976), ofta plats en unikhet 

där plats skiljer sig från sin omgivning med karaktärsdrag i form av egna 

traditioner och lokala kulturer. Cresswell (1996)16 menar att denna känsla för 

platsen hänvisar till subjektiva känslor som är kopplade till plats. Alla tre 

perspektiven ovan tydliggör för mig att begreppet plats är komplext. Plats kan 

också vara en rumslig föreställning som människor bär på och därmed ha olika 

betydelser och värden.  

 

Plats och rum 

Jag betraktar begreppen plats och rum som skapade genom olika 

interrelationella processer. Massey (1999a)17 menar att de sker på alla nivåer från 

det lokala till det globala. Skillnaden dem emellan menar hon är att rum betonar 

både det materiella och det immateriella. Rum är således mer fysiskt, medan 

plats kan vara både fysisk och kulturell. Plats ser jag därför som något mer 

definitivt, eller något som har en mer specifik betydelse för den enskilde 

individen. Både Cresswell (1996) och Antonsen (2001:76-80) uttrycker att 

människan har en direkt identitetsrelation till plats. 

 Antonsen (2001:169) tydliggör relationen och distinktionen mellan plats 

och rum när hon uttrycker att relationer mellan plats opererar i rum, men 

relationer får betydelse för oss genom plats. Hon menar även att människor har 

ett rumsligt medvetande, men att detta medvetande tar form i plats. Det är i 

plats och i förhållandet mellan platser som relationer tar form och får en 

betydelse för oss människor.18 För mig är därför olika kontextuella rumsliga 

nivåer intressant vid analys av en plats. På en plats existerar således olika 

rumsligheter, vilka jag kallar för geografier. Min definition av begreppet plats, och 

framförallt plats som studieobjekt, vilket jag utvecklar i nästa avsnitt, har i 

samstämmighet med Massey ett relationellt rumsperspektiv (Unwin, 1992:138; Gren 

& Hallin, 2003:86-87)19, då både den idealistiska och den materialistiska20 

                                                 
16 Jmf. Massey & Jess (1995a). 
17 Se även Antonsen (2001:78). 
18 Jmf. Cresswell (2004:11). 
19 Jmf. motsatsen, en absolut rumsuppfattning, där rummet existerade oberoende av människan. 
20 En idealistisk rumsuppfattning handlar om vår mentala uppfattning och hur vi mentalt konstruerar, 
ordnar och delar in rum medan en materialistisk rumsuppfattning innebär en fysisk utsträckning som 
kan indelas efter gränser och där ting och objekt är tydligt urskiljbara.  
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uppfattningen kombineras. Både de fysiska förhållandena och människors 

föreställningar och deras sociala relationer som förekommer i rum, integreras i 

vad som definieras som plats. Det är i den socio-rumsliga dialektiken som de 

sociala och rumsliga förhållandena relateras till varandra, istället för att rum 

betraktas som något separat. Inom denna dialektik betraktas rum som en social 

konstruktion. Både Hacking (2000) och Massey (1984) menar att rum är något 

som kan skapas och förändras. Inom kulturgeografin talar man om 

produktionen av rum och om socio-rumsliga praktiker. Dessa praktiker och 

relationer är bland annat influerade av den franske sociologen Henri Lefebvre 

(1991)21. Lefebvre använde begreppet socialt rum för att söka sig bort från 

dualismen mellan mentalt rum, som var utvecklat av filosofer och 

epistemologer22, och materiellt rum, fysiskt rum. Sociala rum innehåller både 

fysiska objekt och exempelvis mentala föreställningar. Lefebvre tillsammans 

med Soja (1999) är kritiska mot dualismen i samhället som präglas av en 

uppdelning mellan bland annat objektivitet – subjektivitet, materiellt – mentalt, 

verkligt – uppfattat (Unwin, 1992:195-196; Gren & Hallin, 2003:158-161).  

 I The Production of Space redogör Lefebvre (1991) för sina teorier om hur 

socialt producerade rum kan delas in i en trialektik kring rumslig praktik (spatial 

practice), representationer av rum (representations of space) och 

representationsskapande rum (representational space). Perspektiven är analytiskt 

åtskilda men, enligt Hansen och Simonsen (2004:170), i samklang (figur 3). 

Rumslig praktik omfattar samhällets produktion och reproduktion och specifika 

geografiska lokaliteter och rumsliga strukturer som bebyggelse, men även 

samhällets och människors ”geografier”.  

 

         Rumslig praktik 

 

 

 

 

 

 

        Rummets representationer                   Representationsskapande rum                            
 
         Figur 3. Lefebvres trialektik (Hansen & Simonsen, 2004:170) 

 

                                                 
21 Engelsk översättning. Ursprungligen publ. i Frankrike 1974. http://www.notbored.org/space.html  
22 Kunskaps-/vetenskapsteoretiker (Lübcke, 1988) 
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Representationer av rum (eller rummets representationer) handlar om 

samhällets dominerande sociala relationer och begreppsliggörandet av rum som 

forskare, planerare, arkitekter och så vidare utför genom att utöva makt. 

Representationsskapande rum omfattar vardagslivets rumsligheter, plats och 

symbolvärde, livets rytmer, människors egna minnen, föreställningar och känsla 

för plats. Det är det levda rummet och handlar om människors historia, kultur, 

dominerande och marginaliserade grupper i samhället och genusperspektiv. 

Lefebvres trialektik får jag anledning att återkomma till i ett senare avsnitt men 

då i relation till studieobjektet Grythyttan.  

 

Plats som objekt 

En fysisk plats på jordytan och en symbolisk plats skiljer sig, enligt Gren och 

Hallin (2003:141), i hur de används. En plats kan vara individuell och samtidigt 

förändras över tid genom exempelvis interaktion med andra människor och 

andra platser. En geografiskt avgränsad plats, exempelvis Grythyttan, tolkar jag 

därför kunna vara föränderlig och definieras som en process där fysiska ting 

och uppfattningar förändras i takt med samhällsprocesser i övrigt. Denna 

tolkning innefattar även historia, människors egna uppfattningar om plats och 

platsers unika särdrag. Människan i interaktion med plats är central i 

avhandlingen. Relph (1976:34) som representerar ett av flera humanistiska 

perspektiv har uttryckt; 

 
“… people are their place and a place is its people.” (Relph, 1976:34) 

 

Vissa platser kan vara offentliga eller allmänna. Vi kan ha en gemensam 

uppfattning om en plats när vi tillhör ett samhälle eller en kultur. Vi kan också 

ha olika uppfattningar om en plats på grund av att vi exempelvis har flyttat runt 

och bär med oss olika föreställningar genom interaktion och relationer till andra 

människor och platser. Utifrån egna erfarenheter, attityder och intentioner 

uppfattar vi, enligt Relph (1976:36), plats på ett individuellt plan utifrån våra 

unika situationer. Den individuella upplevelsen är därför central. Det finns en 

stark känsla för plats och till platsens rötter. Crang (1998:109) menar att vi 

uppfattar plats olika beroende på om vi bor där, arbetar där eller enbart är på 

genomresa. Därmed bryr vi oss även om olika ting vid olika tidpunkter. Jag 

uppfattar att närliggande platser oftast har mer betydelse för oss än de mer 

långväga ifrån. Rumsliga aspekter som avstånd, kännedom och närhet spelar in. 

Plats kan därför ha olika skalnivåer. Det kan vara den plats där jag befinner mig 
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nu, men den kan också relateras till hela jorden och kopplas till diskussioner om 

lokal, regional, nationell eller global nivå.  

 För att förstå en plats och dess betydelse, framförallt när man ska ta 

hänsyn till en människa i interaktion med andra människor och med platser 

väljer jag att vidga perspektivet. Det förekommer exempelvis materiella 

förändringar i världen och en tidsrumskompression, vilket jag vidareutvecklar i 

senare avsnitt. Detta betraktas vara en del i globaliseringsprocesser som 

påverkar vårt synsätt på plats och således även vår relation till plats. Jag ser 

därför att det finns ett ömsesidigt förhållande mellan sammansättningen av 

människor och plats. Jag uppfattar även att det finns ett dubbelsidigt fokus på 

hur plats får sin betydelse och hur människor är kopplade till olika platser. En 

plats betydelse för människor varierar exempelvis beroende på ålder, klass, kön, 

status och på vem som använder och brukar den. Betydelsen kan därför variera 

med olika idéer, symboler och minnen. Kulturgeografins perspektiv på både 

insidans och utsidans relation till plats, vilket Crang (1998:110) poängterat är 

därför av stor vikt.  

 Det finns även relationer inom en plats, vilket motiverar att inte enbart 

fastna vid inifrån- och utifrånperspektiv. Kopplat till detta och till förändringar 

som sker i samhället, globalisering, tidsrumskompression med mera, är Masseys 

(1994a:121, 1997, 1999a:283-284)23 definition på plats någonting som jag ställer 

mig bakom och som i allra högsta grad är relevant för avhandlingen. Hon 

definierar plats som en process, som någonting som definieras från ”utsidan” 

och som ett läge, en plats, med en mångfald av identiteter och historier. Hon 

menar att unikheten hos plats definieras och konstrueras genom interaktioner 

med ”utsidan”. Hon tillför också en tidsrumslig kontext med de sociala 

relationerna som interagerar med omvärlden under ständig förändring. Plats 

betraktar jag således som kulturellt specifik och formas av olika människor, 

genom interaktionen med andra platser, under olika historiska perioder. Detta 

sammanfattar väldigt väl mitt eget förhållningssätt till plats och till 

studieobjektet Grythyttan. Det är också på detta sätt jag kommer att använda 

mig av begreppet i fortsättningen.  

 Människans möte med plats skapar också olika värden och identiteter. En 

plats anser jag därför får mer rättvisa om den studeras utifrån olika upplevelser 

utifrån olika aktörer i en historisk-geografisk kontext.  

 

                                                 
23 Se även Cresswell (2002:25, 2004:74). 
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Plats för möten 

Plats är skapad av människor, enskilda individer eller människor i grupp genom 

interaktion. Plats är också skapad och påverkad av samhälleliga processer och 

kontexter. Plats har en stark relation till identitet och kultur, men även till 

fysiska resurser som finns omkring oss. Dessa faktorer har betydelse för plats 

och hur den uppfattas. Människor konsumerar platser, bor på dem, lever ”i” 

dem, utnyttjar deras resurser och utnyttjar dem för turism och andra aktiviteter. 

Olika intressen, värderingar och människors kulturer och identiteter skall 

samsas på plats och mötas.  

 

Plats med kultur 

Samhällets utveckling från historisk tid fram till idag har påverkat människans 

förhållningssätt till plats. Människans syn på kultur och natur har även 

påverkats av hur vi har varit tvungna att använda plats, det vill säga hur 

relationen sett ut mellan rum/plats och samhälle. Det går även att vända på 

resonemanget och säga att människans syn på kultur och natur har påverkat hur 

man har utnyttjat eller använt sig av natur och kultur som plats (Braunerhielm, 

2002b). Människans förhållningssätt till natur och kultur har dock under lång 

tid varit platsanknutet. Vi har historiskt sett inte förflyttat oss i någon större 

utsträckning, utan haft en stark anknytning till plats, familj, vänner, arbete, och 

till trygghet och tillhörighet. Hall (1995) har uttryckt att plats har fungerat som 

någon slags garanti för kulturell tillhörighet då kulturer ofta föreställts som 

något platsanknutet. Kultur är för oss, enligt Hall, ett hem, en plats där vi 

naturligt hör hemma. Plats hjälper oss att ge kultur ett hem, att fixera våra 

identiteter till en plats. På detta sätt är kulturer kopplade till traditioner.  

 Aronsson (2000)24 diskuterar kring platsers kultur. Han betraktar plats 

utifrån metaforerna rötter och rutter. Med rötter avses, som det låter, en stark 

koppling till hembygd, en lokal miljö och kulturer. Det är en miljö och kultur 

som är homogen, stabil och trygg för exempelvis den lokala befolkningen. 

Rutter kan ses som ett motsatt förhållande där människor är flexibla och rörliga. 

Miljön är ostabil och föränderlig och karaktäriseras inte av någon stark kulturell 

identitet. Plats karaktäriseras av människor som möts och skiljs åt och så kallade 

”hybridiserade kulturer” skapas. Aronsson hänvisar även till begreppen förtätad 

och förtunnad kultur. En förtätad kultur står för en plats med täta sociala nätverk 

                                                 
24 Jmf. Clifford (1997). 
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och levande kulturella traditioner, medan den förtunnade kulturen representerar en 

plats med svaga sociala nätverk och kulturella traditioner.  

Tids och rumsprocesser 

Den senaste utvecklingen i samhället har medverkat till att vidga människors 

platstillhörighet och känsla för plats, från en lokal eller regional nivå till en 

global nivå. Det är bland annat tillkomsten av ny informations- och 

kommunikationsteknologi som påverkat utvecklingen. Ett globalt perspektiv 

och användande av elektroniska kommunikationssystem innebär att människor 

blir en del av globala elektroniska nätverk och en del i globala processer. 

Generellt kan man, enligt Hall (1995) och Aronsson (2001:25), säga att 

globaliseringen i samhället, i ett långt historiskt perspektiv, karaktäriseras av 

flera olika processer kring en expansion av världshandeln, världsomspännande 

kommunikationer (migration, arbetspendling, turism, frititidsresande) och där 

media- och informationssamhällets utveckling och konsumtionssamhällets 

utbredning ingår. Det här är en del i utvecklingen eller övergången från 

industrisamhälle till informationssamhälle, som också benämns som ett skifte 

från ett modernt till ett senmodernt eller postmodernt samhälle. Det är denna 

utgångspunkt jag använder mig av när jag talar om ett postmodernt samhälle. 

Det är också utifrån denna kontext som jag tolkar den empiriska studien.  

 Modernitet och modernisering tematiserar, enligt Forsnäs (1995), 

dialektiken mellan tid och rum, process och struktur, förändring och 

kontinuitet. Det fokuserar bland annat på nyare tid, den tid som nyligen 

passerat, i kontrast till den mer avlägsna tiden som studeras av historiker. David 

Harvey (1989)25 uttrycker även vikten av rumsperspektivet. Han talar om en 

process och erfarenheter av en tidsrumskompression. Detta är resultatet av en 

”upp-speedning” av livets gång, vilket förkortar tidshorisonten och expanderar 

nuet, samtidigt som de rumsliga barriärerna minskar i betydelse och krymper 

världen till ett globalt samhälle. Människans uppfattning om tid och rum har 

således förändrats.  

 
“Modernity as a structural concept is dealing with the transformation of whole 
societies, ideologies, social structures and culture.” (Swingewood, 1998:140) 

 

Moderniteten handlar om den process där samhällen utvecklas från 

”traditionella” till ”moderna”, och där de står i kontrast till varandra. Det 

västerländska samhället sågs på 1800-talet som det mest utvecklade och det 

                                                 
25 Se även Forsnäs (1995). 
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”moderna”. Europa blev därför en måttstock för i stort sett allting och också 

ett geografiskt centrum. Dessa tankar lade, enligt Frängsmyr (1980), grunden 

för 1900-talets teorier och diskussioner om utveckling, tillväxt och framsteg.26 

 Begreppet senmodern uppkom runt 1950-talet. Då karaktäriserade, enligt 

Swingwood (1998:159), det senmoderna det populära. Teorier kring 

senmodernitet handlar om moderniseringsprocessen som varit extremt snabb 

och grundlig, och vilken även har påverkat människors relation till historien. 

Moderniteten har spridits globalt in i alla samhällen och liv. Moderniteten har 

således upplöst sig själv och sina gamla former och skapat nya kriser och nya 

möjligheter (Giddens, 1990:14). 

 Både Liedman (1997:49) och Urry (1995:219) lyfter fram rumsliga aspekter 

och poängterar att de stora förändringarna som skett i samhället och som sker 

idag i mångt och mycket handlar om förändringen av uppfattningarna om både 

rum och tid. De mest tydliga förändringarna är att tids och rumshorisonten har 

blivit komprimerad. Rent konkret behöver inte en plats längre vara bunden till 

konkreta lägen på kartan. Processer i samhället har således inneburit att vi har 

ändrat vår uppfattning om världen och människor utvecklar platskänsla vilken 

sträcker sig över hela världen. Massey (1999b) och Rose (1995)27 har valt att 

utveckla resonemanget och använder därför begrepp som ”global känsla för 

plats” (a global sense of place), med vilket de menar att plats inte längre upplevs 

som fast och bundet till tid och rum utan som situationer i nätverk av sociala 

relationer och förståelse.  

 De globala förändringarna i samhället anses ha medfört att vi successivt 

har gått från en platsanknuten kultur till en mer platslös kultur och ett platslöst 

samhälle, en aspekt jag återknyter till senare i avhandlingen. Aronsson och 

Wahlström (2000) använder till och med benämningen plats- och tidsmässig 

rotlöshet och menar att utvecklingen påverkat samhället till att bli ett ”platslöst” 

samhälle parallellt med att det är ett samhälle med tidsmässig rotlöshet. 

Utvecklingen kan jämföras med tidsrumskompressionen och till exempel 

snabbare interaktion både vad gäller transporter och informationsteknologi och 

sociala relationer som tenderar att bli mer ”uttänjda” i tidsrummet.  

 Med denna utveckling i beaktande, en övergång till ett globalt samhälle, ett 

postmodernt informationssamhälle, anser jag det därför vara viktigt att fråga sig 

vad plats har för betydelse för oss och hur vi identifierar oss med platser. Plats, 

menar exempelvis Hall (1995), inte nödvändigtvis behövs för att känna en 

gemenskap. Dagens moderna kommunikationssystem ger oss exempelvis 

                                                 
26 Jmf. med Forsnäs (1995) fokus på tid. 
27 Se även Antonsens (2001:51) diskussion. 
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möjlighet att dela gemensamma intressen, smaker och konsumtionsbehov med 

andra människor som vi aldrig har träffat.  

 

Plats och identitet  

Identitet handlar om hur vi skapar en mening för oss själva utifrån vår egen 

erfarenhet. Människors identitet har ofta en koppling till en plats genom att 

man känner att man tillhör en fysisk plats. Känslan för en plats handlar inte 

bara om en enda människas känsla för en plats utan om en tolkning av olika 

sociala sammanhang. Massey (1994a, 1997)28 uttrycker att begreppet känsla för 

plats har en stark relation till identiteter, vilket också är utmärkande för den 

humanistiska geografin. Hon menar även att identitet ofta har starka rötter till 

historia. Massey och Jess (1995b:134) ger exempel på ett relationistiskt och 

socialkonstruktivistiskt perspektiv när de säger att en identitet är en produkt av 

social handling och en konstruktion av hur människor representerar sin plats.  

 Genom att binda samman geografiska, sociala och kulturella uppdelningar 

skapas gränser som inkluderar eller exkluderar. Det är ett perspektiv som jag 

betraktar som användbart vid studier av lokalbefolkning på platsen Grythyttan 

och för att tolka och förklara deras åsikter. Vad som är intressant är även den 

levda identiteten, vilket jag inkluderar i definitionen av identitetsbegreppet. Jag 

uppfattar framförallt att den levda identiteten existerar på lokal nivå, att den 

inkluderar kulturer, livsstilar, olika bakgrund och olika upplevda identiteter, i 

jämförelse med den tidigare nämnda globala nivån. Det kan jämföras med 

Relph (1976:56-60), som representant för den humanistiska geografin, som 

menar att det finns olika typer av identiteter. Han menar att det finns 

individuella eller gruppidentiteter, samt kollektiva identiteter, som man kan dela 

med ett samhälle, men även identiteter som uppfattas utifrån och inifrån.  

 
“To be inside a place is to belong to it and to identify with it, and the more 
profoundly inside you are the stronger is this identity with the place.” (Relph, 
1976:49) 

 
Det kan således förekomma olika identiteter bland olika grupper. Det som 

Relph (1976) menar är gemensamt för identiteterna är att de har en gemensam 

grund. Han uttrycker även att det finns en allmän eller offentlig identitet, men 

att massmedia ofta förenklar eller selektivt lyfter ut valda delar av en identitet. 

Jag ställer mig något kritisk till detta snäva betraktelsesätt. Grupper av 

                                                 
28 Se även Cresswell (2004:72-74). 
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människor är först och främst sällan homogena. Definitionen inkluderar inte 

olika kulturer och olika känsla för plats. Dessutom bygger jag kritiken på att 

plats och dess identitet konstrueras i tid och rum, och därmed är föränderlig. 

Därmed inte sagt att identitetsdefinitionen utifrån ett humanistiskt perspektiv 

inte är relevant i denna studie och icke användbart för att förstå det empiriska 

materialet och relationen mellan kulturarv och identitet. Relevant anser jag är att 

i identitetsdefinitionen även ta hänsyn till att platsidentitet kan förekomma på 

olika nivåer i samhället. Den är inte nödvändigtvis lokal med koppling till en 

lokal ort eller en hembygd. På regional nivå förekommer en regional identitet då 

man har en viss känsla för exempelvis ett landskap eller en större region som 

exempelvis Bergslagen.  

 Stuart Hall (1990) talar också om en kulturell identitet, vilket också ligger 

nära mitt empiriska material. Kulturell identitet menar han kan ses som en 

gemensam kultur som delas tillsammans med människor med en gemensam 

historia och gemensamma förfäder. Kulturell identitet representerar här en 

allmän historisk erfarenhet och delade kulturella koder vilka kan ena människor. 

Den har lika stark koppling till framtiden som till historien.  

 Kulturell identitet kommer någonstans ifrån och har en historia med 

verkliga, materiella och symboliska effekter. Liksom annat, genomgår den en 

konstant förändring. Intressant när man talar om identitet är att det är svårt att 

”ta på”. Det är svårt att beskriva en identitet. Däremot används identiteter ofta i 

försäljningssammanhang. Som jag nämnt i föregående kapitel har Urry (1995) 

och även McDowell (1997:4), som fört liknande diskussioner, uttryckt att det är 

fullt möjligt att ”konsumera en identitet” och därmed konstruera säljbara platser 

utifrån identitet. Den omnämnda globaliseringsprocessen från tidigare avsnitt 

sägs i kontrast till att skapa globala system, även medverka till en förstärkning 

av regioner, lokaliteter och förnyelse av kulturell identitet på lokal nivå. Det har, 

enligt Meethan (2001:56), medverkat till ett ökat intresse för platsers särart, 

framförallt ur en kommersiell synvinkel eller i marknadsföringssyfte 

(placemarketing) för vissa yrkeskategorier, företag eller inom turism. 

Att producera och konstruera plats 

Att ha rollen och ansvaret för att marknadsföra en plats är en svår uppgift. Vad 

ska marknadsföras? Vems önskemål ska man ta hänsyn till? En plats, 

geografiskt avgränsad, som konstruerats över tid och rum genom interaktion 

med människor och platser, är svår att på ett rättvist sätt representera. Men vem 

har sagt att det ska eller måste vara rättvist? 
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 Att marknadsföra en plats innebär i praktiken att konstruera. Det kräver 

ett ställningstagande kring vad man skall lyfta fram och vilken bild man vill 

förmedla (Braunerhielm, 2004a). I enlighet med socialkontruktivisten Hacking 

(2000:84) handlar det om att styra över resurserna och att bestämma över vilken 

information besökare skall få tillgång till. En nationell eller en regional identitet 

kan exempelvis utifrån ett teoretiskt perspektiv ses som en typ av social 

konstruktion enligt Wenneberg (2001:65, 166). Sociala konstruktioner kan ses 

som en produkt av historiska händelser, sociala eller rumsliga krafter och 

ideologier. Det som anses konstruerat är skapat genom sociala och rumsliga 

processer i olika verkligheter som uppstår i våra komplexa socio-rumsliga 

världar (Hacking, 2000:14, 18, 35).  

 Poängen, enligt Wenneberg (2001:12), med att använda sig av teoretiska 

eller sociala konstruktioner är att medvetandegöra rådande förhållanden. Min 

poäng med att lyfta fram ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är att visa att 

man exempelvis genom styrning och makt medvetet kan utforma och 

konstruera en bild av en plats som av många tas för givet. Jag återkommer till 

detta resonemang i kapitel sju och åtta i diskussioner kring den bild av 

Grythyttan som medvetet förmedlas och som upplevs av besökare. Vi kan inte 

bortse ifrån maktperspektivet och till vad som medvetet utformas av 

producenter för att brukas av till exempel besökare. Min poäng är således att 

medvetandegöra den makt som utövas för att styra utbudet och som på så vis 

även påverkar vad som konkret efterfrågas och besöks. 

 Viktigt att poängtera är att det utöver maktperspektivet finns andra 

faktorer som påverkar hur vi uppfattar en plats och som hjälper oss att förstå 

platsen. Bilden över en geografisk plats kan exempelvis betraktas utifrån olika 

delar. Pia Sillanpää (2003:47) använder sig av en uppdelning på fyra delar: den 

empiriska verkligheten, en litterär/medial image, en symbolisk image och en emotionell 

image. Med litterär/medial image menar författaren den litteratur som 

produceras, exempelvis turismbroschyrer. Den symboliska imagen är 

förknippad med identitet, statussymboler, mode och trender medan den 

emotionella imagen handlar om djupare känsloperspektiv hos individen som 

exempelvis nostalgi. Författaren menar att det sätt som vi uppfattar och 

utnyttjar en geografisk plats för fritid och rekreation är sammanflätat med vår 

kulturella identitet, våra värderingar och traditioner, samt med våra sociala 

nätverk, samhällets historia, struktur och utveckling. Listan kan vi även 

komplettera med speciella samhälleliga trender, företeelser och enstaka 

händelser. En uppfattning om en plats skapas således i samverkan med en rad 

sociala och kulturella faktorer och av både historia och nutid. Upplevelsen av en 
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plats är alltså oerhört komplex. En image skulle därför, enligt Sillanpää, kunna 

uppfattas som en organism som lever i ständig utveckling och omvandlig. När 

det handlar om kommersiella platser är det ofta fråga om en sammantagen plats 

som marknadsförs utifrån vissa specifika besöksmål, det vill säga en geografisk 

avgränsning. Sillanpääs faktorer spelar på flera olika sätt in i upplevelsen av 

plats, varför jag får anledning att återkomma till henne. 

 

Att studera plats 

Det finns, enligt Antonsen (2001), tendenser som visar ett ökat intresse hos 

geografer för materiella aspekter av plats29 på grund av den materiella kulturens 

betydelse för konsumtion i samhället. Plats betraktas som något mer konkret 

och kulturellt och något som vanliga människor kan förhålla sig till och 

konsumera (att bo, äta och besöka attraktioner). Med Masseys (1999a)30 

definition, att plats är öppen och en produkt av sammanlänkningar av flöden, 

och att den bildas med påverkan från processer vidgas dock mitt perspektiv på 

plats. Den plats jag fokuserat på definierar jag som konstruerad av människor 

på plats, av historia, arv, traditioner och upplevelser i interaktion (Aronsson, 

2002:8). Med det syftar jag dels på interaktion med omvärlden, den omgivande 

regionen, med nationen och den globala nivå, dels på globala processer och 

influenser och inte enbart på det globala som en skalnivå.  

 ”Min plats”, mitt studieobjekt, är i sig en geografiskt avgränsad plats, en 

tätort. Den plats som studerats har jag dock inte definierats för studiens aktörer. 

Den plats som studien framförallt kommit att handla om är dock ett mindre 

geografiskt område som framförallt kretsar kring de fysiska platser som besöks 

av besökare utifrån. Det är de fysiska platser som syns i marknadsföringen av 

platsen. Samtidigt fungerar denna plats som en rumslig föreställning.  

 Jag talar om platsen Grythyttan, men för mig som forskare och för 

lokalbefolkning, och för olika grupperingar inom lokalbefolkningen, varierar 

naturligtvis våra uppfattningar en hel del. Grythyttan uppfattas därför som olika 

platser. Jag vill därför lyfta fram olika bilder som finns av en fysisk, men kanske 

också en mental plats. Alla aktörer, människor, som agerar på platsen, jobbar 

där, bor där, besöker den och så vidare uppfattar och betraktar platsen på olika 

sätt och har olika kunskap om den. Alla har sin egen ”ryggsäck” med olika 

bakgrund, historia och rumsliga föreställningar. Till det har jag velat koppla en 

historisk dimension. Vad är konstruerat i syfte att förmedla och sälja till 

                                                 
29 Jmf. en materialistisk rumsuppfattning.  
30 Se även Cresswell (2002:25, 2004:54). 
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besökare och vad har växt fram med tiden genom människa, arv och tradition? 

Vad är således konstruerat genom historien? Historia kan också betraktas som 

konstruerad, och konstruktionen har också vuxit fram. 

 På platsen Grythyttan möter lokalbefolkningen besökare och deras 

fritidsaktiviteter. Möten sker även mellan turismentreprenörer, näringslivet och 

kommunen som arbetar med att förmedla platsen. Olika världar möts således 

där vardagsliv och yrkesliv möter turismprodukten Grythyttan. Jag har inte varit 

intresserad av att i detalj försöka fånga var eller hur de fysiska mötena ägt rum. 

Det har snarare varit fråga om att försöka fånga upplevelserna av Grythyttan, 

denna plats som både fungerar som plats med olika identiteter och värden, och 

som en plats för kulturarv och turism, och senare konstruera en tolkning.  

 

Plats utifrån trialektiskt perspektiv 

Min utgångspunkt är att Grythyttan som plats är människors plats, och upplevs 

olika. Satt i relation till ett historiskt rumsligt perspektiv resulterar det i att alla 

människor konstruerar sin egen plats. Plats ingår i ett större rumsligt 

sammanhang, en rumslig kontext, varpå jag har valt att skapa en modell för 

studien av plats utifrån ett trialektiskt perspektiv. Utifrån en rumslig trialektik 

inspirerad av Henri Lefebvre kan geografiska platser konstrueras. 

 Lefebvre (1991) utgår ifrån rum, vilket jag diskuterade i tidigare avsnitt om 

”Plats och rum”. Det finns även andra forskare, bland annat kulturgeografer, 

som menar att rum eller även plats måste studeras utifrån olika perspektiv. 

Simonsen (1996)31 menar exempelvis att rum är komplexa och för att förstå 

rum processer krävs en förståelse för det materiella, de olika geografiska 

sammanhangen i rum samt den mänskliga faktorn, människan på plats och 

hennes handlingar och tankar. Människans handlingar i form av rumslig rörelse 

har jag dock inte studerat. Det är med inspiration av Lefebvres trialektiska 

perspektiv som jag vill väva samman dessa faktorer och förklara Grythyttan.   

 Lefebvre (1991:9) har ett marxistiskt perspektiv med fokus på 

kapitalismens utbredning, när han diskuterar kopplingen mellan kapital, 

kapitalism och rum, från konstruktionen av byggnader till distributionen av 

investering, arbetsmarknad med mera. Detta får jag anledning att relatera till i 

senare kapitel kring turism och varugörande av plats och kulturarv. Lefebvre 

diskuterar även kopplingen mellan kunskap och makt och relaterar detta till 

teorier om rum, fysiska, mentala och sociala rum, och till produktionen av rum. 

Han menar att vi måste framhäva användandet av rum och till den specifika 

                                                 
31 Se även Gren & Hallin (1998:11). 
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praktik som rum ingår i, vilket är min avsikt med den historisk-geografiska 

kontext som jag sätter Grythyttan i.  

 Jag ska inte föregå efterföljande kapitel kring metod och empirisk studie, 

men genom att använda mig av olika perspektiv på plats, har mitt syfte varit att 

belysa aktörers olika upplevelser som i fallet Grythyttan framträtt genom 

informanternas utsagor. Detta har kompletterats med historiska dokument och 

litteratur från platsen för att ge ett tidsrumsligt perspektiv till utsagorna. 

 Jag har inte fokuserat på att studera olika informanters egen praktik, men 

deras upplevelser av platsen är beroende av den praktik de lever i och gör, det 

vill säga deras livssituation, deras handlande, bakgrund, historia och så vidare. 

Individernas enskilda bakgrund, historia och sociala kontext påverkar den levda 

praktiken. Att koppla samman platsens historia och samhällsomvandlings-

process med informanterna är betydelsefullt för att förstå att människor har 

olika upplevelser och att de lever i olika praktiker. Rumslig praktik eller 

praktikbegreppet, vilket är Lefebvres första perspektiv, sammanfattar, enligt 

Hansen och Simonsen (2004:171), det sätt som människor relaterar till sin 

omgivning, de olika gruppernas olika praktiker, eller vardagslivets dagliga 

rutiner och deras produktion och reproduktion. Genom informanternas 

berättelser kan jag nå olika bilder av upplevelser, som speglas av den verklighet 

de själva lever i.  

 Lefebvres andra perspektiv, representationer av rum, skulle med mitt synsätt 

kunna jämföras med producenternas perspektiv och deras representationer av 

plats. Det handlar om hur de har konkretiserat plats i till exempel 

turismbroschyrer, litteratur, guideböcker med mera. Genom makten att välja ut 

vad som skall finnas med i dessa skrifter har de valt vad som skall representera 

platsen. Aktiviteter och praktiker bidrar således till representationer, i fallet 

Grythyttan i exempelvis turismbroschyrer, men även i kommunens egna 

policydokument. Här är ett exempel på ett citat som omnämnts i tidigare kapitel 

kring hur Hällefors kommun i kommunens strategi för 2002 uttrycker 

framtidsstrategin: 

 
”Den gamla bilden av Hällefors håller successivt på att suddas ut som en ort på 
tillbakagång och avflyttning. Det ’nya’ Hällefors ska identifieras med konst och 
kultur, form och design och upplevelse för den moderna människan. Marknads-
föringen och förmedlingen av denna nya berättelse tar sin utgångspunkt i resan 
’från bruks- till upplevelsesamhälle’ som del av det moderna Sverige.”(Källa: 
http://www.hellefors.se/upplevelse/historia_hfs2.htm) 
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Representationer av rum handlar också om myndigheters arbete och exempelvis 

om länsstyrelsens kulturminnesvård och beslut som tas om miljöer och platser 

som skall bevaras. Detta berör jag vidare i nästa kapitel.  

 Det tredje perspektivet, representationsskapande rum, lyfter fram lokal-

befolkning och platsens aktörer, den upplevda platsen och deras idéer och 

föreställningar av platsen där vardagslivet sker. Det handlar om en kombination 

av praktik och handling.32 Representationsskapande rum associeras med olika 

bilder och symboler likaväl som med social praktik. Att känna tillhörighet till en 

plats innebär att känna till det betydelsefulla i sådana symboler, det vill säga 

uppfattningen om specifika platser, som innefattar en föreställning om 

gemenskap. Det kan vara lokal historia eller byggnader som uppfattas som det 

gemensamma kulturarvet. 

Från plats till kulturarvs- och turismgeografier 

Att studera plats utifrån olika perspektiv tydliggör möjligheter att lyfta fram 

olika rumsligheter och olika geografier. Det har varit syftet med kapitlet, det vill 

säga att lyfta fram plats som innehållande många olika platser. Ett sätt är att se 

på plats utifrån olika rumsligheter, fysiska och mentala, är Sillanpääs (2003:47) 

uppdelning av bilden av en plats som en empirisk verklighet, en litterär/medial 

image, en symbolisk image och en emotionell image.  

 Lefebvres (1991) trialektiska indelning av rum där plats produceras och 

konstrueras, har tillsammans med Masseys (1995:134) definition av plats, som 

konstruerad av människor, av historia, arv och upplevelser i interaktion mellan 

lokalt och globalt, både legat till grund för ”mitt platsperspektiv” och för mitt 

sätt att betrakta och studera platsen Grythyttan. Diskussionen i kapitlet har 

därför resulterat i att Grythyttan är en plats för olika intressen, värderingar och 

olika aktörsgrupper, relaterade till det omgivande samhället och till olika 

skalnivåer i samhället. Det är alltså ett komplext platsperspektiv som skapat 

ramen för platsen Grythyttan som studieobjekt.  

 Kulturarv och turism äger rum på och i den geografiska platsen och inom 

”andra platser”. Jag anser den geografiska platsen ha stark relation till historiska 

perspektiv och således till kulturarv. Historia kan också vara med och påverka 

människors mentala föreställning om plats. Avhandlingens problematisering 

kring spänningen mellan kulturarv och turism aktualiseras därmed igen. Det 

leder mig vidare till en plats där olika intressen kring kulturarv och turism 

existerar, en plats där spänning mellan kulturarv och turism äger rum. Vad har 

                                                 
32 Se vidare i Braunerhielm (2004b) för fler exempel på det empiriska materialet kopplade till 
Lefebvres teorier.  
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då dessa företeelser för geografiska förutsättningar i Grythyttan i relation till 

den historisk-geografiska kontexten? Vad är det för turism- och kulturarvs-

geografier som skapas på plats? 
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KAPITEL 4 

Kulturarvs- och turismgeografier  

 

 
“Heritage is part of a burgeoning new culture of display, in which a variety of 
different sites are transformed into sights to capitalize on new forms of cultural 
consumption.” (Dicks, 2000a:33) 

 

Citatet ovan kommer från Bella Dicks (2000a:33). Hon berör med dessa ord 

avhandlingens kärna. Vad jag syftar på är att kultur och kulturarv genom 

historien ansetts ha fått en förändrad betydelse. Dicks menar att kultur och 

kulturarv har kommersialiserats i allt större grad och successivt omvandlats till 

en produkt och en inkomstkälla. Hon uttrycker även att förvandlingen av 

kulturarv har inneburit en ny typ av kulturarv, ”a new heritage”. 

Förvandlingsprocessen har också medverkat till bildandet av ett nytt 

kunskapsfält, nämligen ”the heritage industry”, vilken har satt kulturarv i en 

vidare kontext med kopplingar till fritid och tillgängliga kulturarvsprodukter.  

 Citatet ovan och den omvandling citatet syftar på sammanfattar mycket av 

vad denna avhandling handlar om. I citatet tolkar jag in olika omvandlings-

processer, konsumtionssamhällets utbredning, turismens utveckling, turismens 

intresse för kultur och kulturarv, kultur och kulturarv av olika karaktär. Det här 

är också en viktig utgångspunkt i avhandlingen och underlag för den 

kulturarvskontext som jag satt den empiriska studien i.  

 Idag är ”konsumtion” av kulturarv och en strävan att få uppleva kulturarv 

allt vanligare. Vi ser även kultur och kulturarv som en resurs för exempelvis 

regional utveckling, identitetsbyggande, näringslivsutveckling och turism 

(Spilling, 1990; Svensson & Adolfsson, 1995; Nutek, 1997; Grundberg, 2002; 

Paju, 2002; Weissglas, 2002; Raä, 2003). Kulturarv har därmed olika betydelser 

och värderas således olika. Skillnader i värderingar och synsätt aktualiseras när 

man diskuterar kring kulturarv och turism på en geografisk plats. Kulturarv och 

turism har därmed olika geografiska förutsättningar för att ”äga rum” på denna 

plats. Därmed syftar kapitlet till att sätta in platsen i en rumslig kontext och 

lyfta fram kulturarvs- och turismgeografier på plats, och värdet av dem. 
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Geografiska förutsättningar för kultur och kulturarv 

I föregående kapitel refererade jag till diskussioner om förhållandet mellan plats 

och kultur där Hall (1995) och Aronsson (2000)33 diskuterar kring kultur som 

platsanknuten och till förtätade och förtunnade kulturer. Av diskussionerna 

tolkar jag kultur som hemmahörande på olika nivåer i samhället, på lokal plats 

som Grythyttan och på nationell nivå, där exempelvis vi svenskar delar kulturer, 

men framförallt som kulturella koder, praktiker och processer. Kultur jämför 

jag också med hur Stuart Hall (1990) definierar kulturell identitet, att den 

kommer någonstans ifrån, exempelvis utifrån traditioner med en geografisk 

härkomst, och har en historia med verkliga kulturutryck, materiella och 

symboliska effekter. Min utgångspunkt är därför att kultur inte är homogen 

utan full av olika uppfattningar, föreställningar och praktiker. Kultur ser jag 

som någonting som människor lever i, verkar inom och bär på. Utifrån mitt 

perspektiv har kultur därför olika mening och betydelse för olika aktörer och är 

beroende av deras sociala och historisk-geografiska kontext. Kultur äger rum. 

Att studera kultur utifrån aktörsgrupper har därför stark relation till bakgrund, 

ålder, kön, social ställning och geografisk härkomst. Olika kulturer kan därför 

komma till uttryck i olika upplevelser av en plats, en plats där möten sker 

mellan människor, mellan olika kulturer och mellan kultur och turism.  

 Kultur sprids ofta, Crang (1998), in i våra liv och samhällen. Kulturer är 

ofta politiska och omtvistade, vilket betyder att de betyder olika saker för olika 

människor på olika platser. Vad Crang framförallt poängterar är att kulturer är 

svåra att urskilja och inte heller intressanta att försöka urskilja eller definiera för 

enskilda platser, städer eller ens företag. Han menar att kulturer är:  

 
 ”… complexes of norms, behaviours and expectations that are associated with 
particular places and times.” (Crang, 1998:142) 

 

De är tids och rumsbestämda, men kan ändå vara individuella. För att uttrycka 

kultur som tids och rumsbestämd och för att studera kultur måste begreppet 

först definiera. Kultur och kulturarv äger rum på plats och i våra vardagsliv. De 

skapar egna kultur- och kulturarvsgeografier som är möjliga att studera.   

 

                                                 
33 Jmf. Clifford (1997). 
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Kultur- och kulturarvsbegrepp 

Synen på kulturbegreppet har genomgått förändring. Under 1900-talet 

existerade två dominerande definitioner av kultur, enligt Warren (1997:175),34 

dels en estetisk eller ett intellektuellt ideal, med syfte på finkulturer, de sköna 

konsterna, musik, konst, dels en antropologisk definition där kultur betraktas 

som ett levnadssätt, eller den miljö som människan skapat för sig, det vill säga 

samhällets kollektiva medvetande. Under de senaste decennierna har en ny 

variant vuxit fram med ett ursprung från kulturteorier. Den har en 

antropologisk bas och handlar dels om en strävan efter att konstruera ett 

synsätt på kultur som en flytande enhet som ständigt skapas och ifrågasätts, dels 

att försöka placera in kulturens dynamik inom gränsområdet för vad Warren 

(1997:175) definierar som en ”mass-mediated world”. Det handlar om en 

generell kulturell praktik, en ”popular culture” som liknar en kommersialiserad 

produkt.  

 Spilling (1990) har gjort en liknande uppdelning, som möjligen anses 

gammalmodig, men som ändå sammanfattar de kulturer och kulturarv som jag 

berör i avhandlingen. Så som jag ser på kulturbegreppet, vilket jag diskuterade i 

föregående avsnitt, ingår egentligen båda dessa perspektiv. Jag anser dock att de 

är viktiga att lyfta fram av den anledningen att olika kulturer äger rum i olika 

människors förställningar och värderingar, vilket också kan prägla vekligheten. 

Detta är en diskussion som jag återkomma till i analys- och slutsatskapitlen. 

 Kultur som sektor, näringssektor, består, enligt Spilling, av kommersiella och 

offentliga institutioner och verksamheter, och kan innefatta ”finkultur”, men 

även andra former av kultur. Warrens ”popular culture” innefattas av denna 

definition, men täcker även in myndighets- och sektorsperspektiv. Kultur som 

aspekt liknar den antropologiska definitionen och syftar till levnadsmönster och 

gäller en viss grupp i samhället, deras koder, föreställningar och värden som de 

delar med andra. Denna ”aspekt” ligger i linje med definitionen från föregående 

sida. Kultur kan utifrån denna definition även ses som en process och som en 

föreställning. Det kan vara lokalbefolkningens vardagsliv och kulturer som de 

bär med sig. Ehn och Löfgren (2001) diskuterar exempelvis i Kulturanalyser kring 

kultur som kollektivt medvetande, symboler, värderingar, förhållningssätt som 

människor delar. Det är framförallt denna definition av kultur som jag 

uppehåller mig vid i avhandlingen då jag anser att en bred aspekt är viktig. 

 På samma sätt som kultur anser jag att kulturarvsbegreppet och kulturarv i 

sig kan studeras utifrån vems kulturarv vi talar om. Kulturarv kan vara del av en 

                                                 
34 Se även Karlsson (1994:148). 
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näring, exempelvis turismnäringen. Kulturarv kan även representera specifika 

grupper i samhället som kvinnors eller mäns kulturarv eller representera 

specifika industrier som i Bergslagen. Kulturarv speglar samhälle och 

människans historia på många sätt, varför en tids och rumsaspekt kan lyftas in i 

definitionen. Jag menar till exempel att kulturarv kan bli tids och rumsbestämt 

genom att det bevaras. När kulturarv bevaras i arkiv, bibliotek, museer, olika 

kulturmiljöer, i vårt vardagslandskap, i våra hem och på arbetsplatsen skapas 

kulturarvsgeografier, rumsligheter. I begreppet arv ligger att det är något som 

redan finns och som vi som lever idag fått av tidigare generationer. Det kan 

exempelvis, enligt Isacson (2001), vara idéer och värderingar, men samtidigt 

något reellt som landskap, byggnader och artefakter. Kulturarv är därför 

någonting som är skapat av oss människor. Det är någonting som är relaterat till 

personer eller händelser i historien, exempelvis bergs- och järnhanterings-

epoken i Bergslagen. Jag menar därför att genom att bestämma dess rumsliga 

härkomst bestäms också dess geografi. En viktig uppdelning i sammanhanget är 

den mellan historia och kulturarv som Dicks (2000a:60) gör. Hon menar att: 

 
”… history is dedicated to making forgotten pasts understandable, while 
heritage aims to fashion the past into forms that serve current needs.” (Dicks, 
2000a:60) 

 

Kulturarv skall därför representera historien och är således reducerat till vad 

som kan betraktas, vad vi kan känna och höra.  

 Kulturarv definierar jag också som olika värdesystem som grupper av 

människor delar. Värdesystem avsätter olika kulturuttryck, materiella som 

immateriella, när de representeras. Vissa kulturuttryck anses ha speciella 

symbolvärden och utnämns därför till kulturarv. Det unika är att det inte finns 

ett enda kulturarv utan flera 

 Kulturarv, som jag väljer att använda begreppet, representerar därför inte 

bara historien utan är också ett medel för att definiera platser (Dicks, 2000a:78). 

Intressant med Dicks (2000a:71-72) är att hon ser kulturarv som en 

sammanlänkande process mellan produktion och konsumtion. Hon syftar i stor 

utsträckning på texter, exempelvis utställningstexter, och hur de utvecklas och 

uppfattas av besökare. Jag tolkar detta vara en fråga om vad som representeras i 

texterna. Vad jag har valt att göra är därför att utifrån en bred definition av 

kulturarv, innehållande definitioner från diskussionen ovan kring 

sammanlänkande processer, tids och rumsaspekter, människans aspekter och 

olika typer av kulturutryck, studera kulturarv utifrån olika nivåer och olika 

aspekter. Jag syftar på en sektoriell, ofta på en övergripande nivå, och en lokal 
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nivå. Det här ansluter till vad jag lyfte fram ovan, nämligen att olika kulturer 

och kulturarv äger rum i olika människors förställningar och präglar människors 

värderingar. Utifrån dessa perspektiv återkommer jag till diskussionen, här i 

detta kapitel och i senare kapitel, om vad kulturarv representerar och vem som 

bestämmer vad som skall representeras.  

Sektoriellt kulturarv 

De kulturuttryck som definierats som kulturarv får särskild omsorg av 

myndigheter och museer. Det är därför relevant att reflektera över vad det är 

som väljs ut som kulturarv, vad det är som får representera historien och vad 

det är som bevaras, utifrån sektoriellt perspektiv. I kulturpropositionen 

(Regeringspropositionen, 96/97:3 s. 127) anges att "Vad kulturarvet är avgörs 

mellan kulturinstitutionerna, medborgarna och samhället i stort". Jag menar att 

vad som definieras som kulturarv är beroende av vilket kulturarv man talar om. 

Kulturarv som fenomen i sig regleras i viss mån av lagstiftning för dess beskydd 

och framtida bevarande. Det innebär att begreppet definieras utifrån olika 

myndigheters och institutioners förhållningssätt och prioriteringar.35  

 Den mesta forskningen om kulturarv i landet bedrivs inom etnologi, 

museologi, socialantropologi, kulturvård och arkeologi, men även inom idé-, 

teknik-, ekonomisk- och vetenskapshistoria där forskningen är inriktad mot 

historiebruk och det industrihistoriska kulturarvet.36 Studier som gjorts om 

begreppet kulturarv finner man exempelvis inom kulturvård, museivetenskap 

och museologi, vilket betyder att det ofta är vinklat mot museiverksamhet. Med 

begreppet kulturarv syftar exempelvis museivetenskapen ofta på de artefakter 

som blivit institutionaliserade i den mening att de vårdas, bevaras eller visas upp 

av de offentliga institutionerna som har ett statligt eller kommunalt uppdrag 

inom kulturarvsområdet. I denna mening kan kulturarv fungera som en social 

inrättning, något som skapas och förvaltas för särskilda ändamål (Alzén & 

Hillström, 1999:9). 

 Alla människor har del i tillkomsten av kulturarv oavsett kön, ålder, 

härkomst, social ställning, utbildning, talang eller sysselsättning står det skrivet i 

                                                 
35 Se policydokument, myndighetsrapporter, avhandlingar kring kulturarvsbegreppet, litteratur kring 
kulturarv som resurs för regional utveckling med mera (Europeiska kommissionen, 1995; 
Länsstyrelsen Gävleborg, 1996; Länsstyrelsen i Örebro län, 1999; Nyström, 1999; Regeringens 
proposition 1998/99:114; von Otter & Svensson, 1998; Riksbankens jubileumsfond, 1997; SOU, 
1995:84; Bohman & Palmqvist, 1997; Rentzog, 1999; Alzén, 1996, 2001; Alzén & Hillström, 1999; 
Grundberg, 2000; Saltzman, 2001; Isacsson, 2001; Paju, 2002; Weissglas m.fl., 2002). 
36 Några exempel är Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs och Uppsala Universitet, 
Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH och Tema Kulturarv och kulturproduktion vid 
Linköpings Universitet, Campus Norrköping, Högskolan Dalarna, Historiska Institutionen vid Lunds, 
Uppsala och Stockholms Universitet samt Institutionen för miljövård och kulturvård vid Göteborgs 
Universitet.  
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Kulturutredningens slutbetänkande Kulturpolitikens inriktning (SOU, 1995:84). 

Kulturarv har också delats in i det kulturhistoriska arvet och det konstnärliga 

kulturarvet. Kulturarv är både det materiella och det immateriella, det skolat 

konstnärliga och det folkliga, det unika och det vanliga, vilket framhävs i den 

efterföljande regeringspropositionen (96/97:3). Det sektorsövergripande 

ansvaret för kulturarv värnar därför om allas kulturarv, men det definieras av 

sektorn själv. Det är kulturarvssektorn, med myndigheter på central37 och 

regional nivå38 som har makten över vad som bevaras till eftervärlden. De har 

makten och kontrollen över det sektoriella kulturarvet. På lokal nivå har även 

kommuner viss makt.39  

 Sten Rentzog (1999:114-116) menar att museiverksamheten och 

kulturminnesvårdens uppgift är att "försvara framtidens generationers rätt till 

sitt kulturarv" och att fungera som framtida generationers advokater, det vill 

säga framtidens förespråkare i nuet. Han anser att i ett samhälle präglat av 

förändring kommer det att bli allt viktigare att "värna om sambandet mellan 

förr, nu och framtiden" (Rentzog, 1999:114). Jag ser vikten i den uppgift som 

Rentzog menar att kulturminnes- eller kulturarvssektorn har. Dock är det 

relevant att fråga sig vilket kulturarv som han syftar på. Utifrån min tolkning 

syftar han på de ”professionellas kulturarv”, det sektoriella, kulturarvssektorns, 

kulturmiljövårdens, museernas, universitetens och forskningens och även 

politikens och i viss mån mediernas kulturarv. Det sektoriella kulturarvet är 

därför ur mitt betraktelsesätt skapat av människan, men inte det som är 

motsvarighet till ett lokalt kulturarv som kan innefatta värderingar och 

symboler. Därför tolkar jag att det kan förekomma vissa skillnader mellan 

sektoriellt och lokalt kulturarv. 

Lokalt kulturarv 

Vid genomförandet av studien i Grythyttan lät jag människor själva få definiera 

vad kulturarv är för dem och vad de betraktar som kulturarv i Grythyttan. En 

utgångspunkt för studien var därför att kulturarv kan vara individuellt och 

                                                 
37 Riksantikvarieämbetet har det övergripande sektorsansvaret och arbetar för att olika sektorer i 
samhället ska ta ett ökat ansvar för kulturarv. Arbetet ingår i den mer övergripande målsättningen att 
bevara, bruka och skapa delaktighet. 
38 På det regionala planet har Länsstyrelsen makten över kulturmiljövårdens intressen och ett ansvar 
för att värdefulla miljöer skyddas. Arbetet regleras av lagen om kulturminnen som innehåller 
bestämmelser om fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. På det regionala planet 
verkar även länsmuseerna, men deras uppgift är i första hand att sprida kunskap om våra 
kulturmiljöer både i form av direkt rådgivning och bredare satsningar. Se 
http://www.lansmuseum.a.se/industri/kmvarv.html 
39 Kommunerna har stora möjligheter att påverka var nybebyggelse ska placeras och hur den ska 
utformas. De har också möjlighet att skydda kulturhistoriskt intressant bebyggelse genom tillämpning 
av Plan- och bygglagen. 
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uppfattas utifrån egna föreställningar, social bakgrund och värderingar (Cheung, 

1999).40 Det är bland annat en anledning till att jag använt mig av olika 

aktörsgrupper. Utgångspunkten var därför även att försöka förstå om det finns 

skillnader mellan lokalt och sektoriellt kulturarv på plats, vilket jag diskuterar 

vidare kring senare, och kopplar samman med diskussionen om maktperspektiv 

och vad som ska representeras av kulturarv. Viktigt att framhäva är därför vad 

Beckman (1999)41 uttrycker, nämligen att den folkliga efterfrågan på kulturarv 

inte är den samma som det kulturarv professionella arbetar med. Det ”folkliga 

kulturarvet” består av aktiva aktörers, volontärers, publikens, de sociala 

rörelsernas kulturarv, exempelvis ”gräv där du står-rörelsen”. Här kan man 

räkna in lokala entusiaster som på egen hand håller kulturhistoriska 

besöksobjekt öppna och hembygdsförening som aktivt värnar om kulturarv och 

att hålla de lokala identiteterna vid liv.  

 Hembygdsföreningars arbete är inte att betrakta som sektoriellt i den 

bemärkelsen att dessa inte är myndigheter. Däremot ser jag den aktiva 

hembygdsrörelsen som en självklar del i kulturarvssektorn och traditionellt sett 

värnandet om exempelvis den svenska bondekulturen. Hembygdsföreningen i 

Grythyttan värnar dock även starkt om det industrihistoriska kulturarvet42 och 

om Bergslagskulturen (Lindqvist, 1981, 1982; Lindqvist Minnesfond, 1986). 

Ytterligare ett exempel att jämföra med är hur Dicks (2000a:149ff) skildrat 

lokalbefolkningens känslor vid uppbyggnaden av Rhonda Heritage Park i 

Wales, och hur lokalbefolkningens röster hörts, och omvänt, hur det funnits 

motsättningar mot att låta miljöerna bli besökscentra. Vissa röster har snarare 

velat bevara gamla kolgruvor i undervisningssyfte för framtida generationer och 

för att påminna lokalbefolkningen om regionens historia.  

 I anslutning till resonemang och exempel ovan vill jag koppla ett 

betraktelsesätt på kulturarv utifrån olika skalnivåer. Jag skulle därför vilja påstå 

att det även kan finnas skalor från den enskilda individens kulturarv med 

familjens traditioner och seder, en bys eller ett samhälles kulturarv, upp till 

nationens kulturarv, i form av svenskt midsommarfirande för att ta ett exempel. 

När vi talar om vårt kulturarv kan det vara folkets kulturarv på lokal nivå, men 

även folkets kulturarv på nationell nivå. Kulturarv är dock inte alltid förknippat 

med individer som bär olika roller och definierbart utifrån folk eller sektor. 

                                                 
40 Poria, Butler och Airey (2003) menar att den geografiska och psykologiska forskningslitteraturen 
länkar samman det individuella och rummet för att förstå individers beteenden på specifika platser. 
Särskiljer man olika kategorier av individer genom deras beteenden kan man också relatera till olika 
uppfattningar om deras eget kulturarv menar de.  
41 Se även i Alzén, 2001.  
42 Jmf. Dicks (2000a:37) diskussion om hur det industriella kulturarvet i Walesregionen vunnit mycket 
på satsningar på lokalt/inhemskt kulturarv.  
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Samtidigt som kulturarv kan vara geografiskt kan det också vara mentalt och 

förknippas med olika typer av värden för olika människor och för olika 

verksamheter. Kulturarv skulle exempelvis kunna delas in i symbolvärde, 

identitetsvärde, bruks- och bytesvärde, estetiskt och kulturellt värde, vilket jag 

vidareutvecklar nedan.  

 

Identitets- och imagevärde 

I den statliga Kulturutredningen talas det om identitet och värdet av identitet:  

 
”I vidaste mening ger kulturen människor en viktig del av deras identitet. 
Kulturen ger också redskap för var och en att forma den egna identiteten, att 
uttrycka tankar och känslor och att påverka och förändra” och ”… att stärka 
människors kulturella identitet.” (SOU, 1995:84 s.13; Beckman, 1999:40) 

 

I kulturutredningen diskuteras en allmän identitet. Talar man om en allmän 

identitet behöver man inte definiera om den är individuell eller kollektiv, enligt 

Beckman (1999:23). En lokal identitet kan vara en platsidentitet eller en 

hembygdsidentitet, men den behöver inte ha en geografisk härkomst. 

Kopplingen mellan kulturarv och identitet menar jag därför istället kan finnas i 

grupper i samhället, i kön, klass, etnicitet och så vidare. Istället för att bli en 

barriär mellan grupper kan kännedom om och förståelse av andras kulturarv, i 

kombination med insikter i det egna, åstadkomma en brygga mellan människor 

(Beckman, 1999). 

 Det saknas, enligt Paju (2002:45), instrument och metoder för att mäta 

vad kulturarv har för betydelse för enskilda individer. Min studie i Grythyttan 

kan bidra med att lyfta fram vad upplevelserna är av identiteten på just denna 

plats. Intressant blir därefter att koppla frågor om lokal identitet till kultur och 

kulturarv samt vidare till image. En plats historiska arv menar exempelvis 

Herbert (1995:212-221) fungerar som en värdefull resurs för skapandet av 

identiteter. Det historiska arvet används för politiska ändamål som instrument 

för att skapa en image åt en plats och för att skapa andra typer av politiska 

värden, kommersiella värden eller värden för regional utveckling.  

 En plats med ett rikt kulturliv, en positiv kulturell identitet och en attraktiv 

kulturhistorisk miljö kommer, enligt Grundberg (2002:38), att vara avgörande 

faktorer för om platsen kommer att stå vid sidan om den ekonomiska 

utvecklingen eller ej. Anledningen är enligt författaren att kultur och kulturarv i 

dagens samhälle används som en resurs för en form av ”kulturellt kapital” i 

marknadsföringen av städer och regioner. Det ligger en poäng i vad Grundberg 
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säger, även om jag inte helt håller med i att det kommer att vara en avgörande 

faktor. Det har dock visat sig i olika sammanhang att regioner som är kulturellt 

attraktiva drar till sig både företag och befolkning. Kultur och identitet blir allt 

viktigare resurser för marknadsföringen av platser och dess upplevelser. Det blir 

en allt större del av den upplevelseindustri som växer fram där kultur och 

kulturarv är betydelsefulla ingredienser (Grundberg, 2002:43; Löfgren, 2001:20). 

 
”I denna konsumtionsstyrda ekonomi marknadsförs och utvecklas kulturellt 
kapital av olika slag till konsumtion i en expanderande kultur, fritids- och 
turistindustri. Kultur och kulturarv blir i växande grad upplevelseprodukter som 
kan säljas på olika framväxande marknadsområden.” (Grundberg, 2002:38) 

 

Vi närmar oss nu alltmer avhandlingens kärna och de motsättningar, eller 

snarare spänningar, som jag tolkar finns mellan kulturarv och turism. 

 

Från bruks- till bytesvärde 

Enligt Rentzog (1999:116)43 har undersökningar gjorts som visat att de regioner 

som lyckats bevara kulturmiljön, byggnader, fornlämningar, hantverk och 

tradition, har lyckats väl med turism. Han poängterar att "kultur utgör en viktig 

lokaliseringsfaktor" (Rentzog, 1999:116) och att de orter som innehar ett rikt 

kulturutbud lockar till sig den viktiga arbetskraften. Välutbildade tillhör ofta den 

kategorin av människor som söker ett rikt kulturutbud. Många orter, exempelvis 

högskole- och universitetsorter, satsar därför på ett rikt kulturutbud. Det kan 

medföra att medborgare stannar kvar efter avslutad utbildning. Ett annat 

argument är att tillgången till kultur medför att människor i dagens föränderliga 

kunskaps- och informationssamhälle utvecklar en kreativ förmåga, vilket är en 

förutsättning för framgång. Idag betraktas därför både kultur och kulturarv som 

ett medel och ett mål för utveckling. Kulturarv ses exempelvis som en resurs 

för regional utveckling, och som en resurs för turism och för dagens 

upplevelseindustri. Utifrån detta perspektiv ger spänningen och möten mellan 

kulturarv och turism nya möjligheter. 

 

Kultur och kulturarv som utvecklingsvärde 

Svensson och Adolfsson (1995:25-32) menar att det finns en rad samband 

mellan kultursatsningar och samhällsutveckling, genom att kultur skapar 

                                                 
43 Se även Alzén & Hillström (1999:116). 
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turistattraktioner, lokal stolthet och att det är en källa för kreativitet. Den 

norske forskaren Olav R Spilling (1990) konstruerade redan för 15 år sedan en 

figur över kulturstrategins triangel (figur 4 på nästa sida) som innefattar dessa 

samband. Spilling är en av dem som studerat kulturens lönsamhet ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv. Argumentet för mig att använda denna figur är 

att den sammanfattar kulturens betydelse i samhället på ett övergripande sätt. 

Den sammanfattar också vad flera studier på 1990-talet handlade om (Svensson 

& Adolfsson, 1995; Svenska Unescorådet, 1996; Svensson & Lundberg, 1996). 

Innehållet i figuren kan också relateras till senare studier kring kulturarv som 

resurs för regional utveckling från exempelvis Grundberg (2002), Paju (2002), 

Weissglas med flera (2002), Riksantikvarieämbetet (2003) och Frimodig 

(2003)44. Ett argument för att lyfta fram figuren är också den ekonomiska 

aspekt som ofta läggs på kultur och kulturarv, vilket jag berör senare.  

 Figur 4 visar hur kultur har betydelse och kan fungera som en resurs för 

identitetsbyggande, näringsliv och attraktivitet. Utifrån ett sektorsperspektiv kan 

figuren appliceras på exempel från Hällefors kommun där kulturanläggningar 

bidragit till ökad trivsel och identitets- och imageskapande genom satsningar på 

en kulturskola (Edlund, 2004:9). Satsningarna i Hällefors kan jämföras med 

områden i England som förlorat sin traditionella industri, som exempelvis 

engelska kol- och stålindustriregioner. Där har man använt sig av turism som ett 

substitut. Kulturarv och de kulturhistoriska projekten har där setts som det 

mest tillgängliga för turismutvecklingen och genererat lokal utveckling och 

välstånd (Johnson, 1995; Johansson, 1996; Dicks, 2000a). 

 Jag skulle vilja påpeka att pilarna i figur 4 även skulle kunna ritas åt båda 

hållen, då jag uppfattar att samspel förekommer som påverkar i båda riktningar. 

Jag menar också att man i mitten av figuren skulle kunna stoppa in ”kulturarv”. 

Vad figuren utelämnar, och studier som jag relaterat till figuren, är andra 

aspekter av kultur och kulturarv. Framförallt syftar jag på vad som skulle kunna 

inrymmas i ”kultur som aspekt” eller kultur som symboler, värderingar, normer, 

människors föreställda geografier och aspekter som har att göra med vems 

kultur och kulturarv som lyfts fram, det vill säga bland annat genusaspekter och 

maktaspekter. Den senare får jag anledning att återkomma till. 

 

 

 

                                                 
44 Etour bedriver en viss forskning kring kultur och kulturmiljöer inom turism. Se även Etours 
publikationsserie som sammanställer erfarenheter från kulturturistiskt utvecklingsarbete på 
landsbygden på http://www.etour.se, Grundberg (2002) i samarbetsprojekt kring arkeologi och turism 
mellan Etour och Göteborgs Universitet, samt Pettersson & Svensson (2005). 
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                   Figur 4. Kulturstrategins triangel (Spilling, 1990) 

 

Figuren är således användbar, men kräver specificering, då den utifrån vissa 

aspekter inkluderar eller exkluderar exempelvis andra aspekter av kulturer.  

  

Turistiskt värde för nya mötesplatser 

Som jag nämnde tidigare kan spänningen eller möten mellan kulturarv och 

turism ge nya lokala utvecklingsmöjligheter. Under de senaste decennierna har 

därför intresset för kulturarv inom näringsgrenen turism kraftigt ökat. Herbert 

(1995) menar att detta intresse i huvudsak är ett fenomen som dök upp under 

slutet av 1900-talet. Under denna tid har turismen utvecklats till att bli en av de 

största industrierna i världen och kulturarv och kulturturismen är en del av 

detta. Det ökade intresset för kultur och kulturarv har gett upphov till en 

kultur- eller kulturarvsindustri (Dicks, 2000a; Hewison, 1987) med 

karaktärsdrag som är inriktat mot en fritidsorienterad och tillgänglig 

”kulturarvsprodukt”, vilket betyder att det är en del av turism och en 

ekonomisk industri. Studier inom ”heritage studies” har därför även 

uppmärksammat kommersialisering av kulturarv (Herbert, 1995; Johnson & 

Thomas, 1995; McIntosh & Prentice, 1999; Waitt, 2000) och inom flera olika 

discipliner har kulturarv i kombination med turism, konsumtion av kulturarv, 

autenticitet, produktion och konsumtion av kulturturism (Cohen, 1988; 

McIntosh & Prentice, 1999; Nuryanti, 1996; Silberberg, 1995; Richards, 1996; 

Dicks, 1999, 2000a, 2000b) och den växande kulturarvsindustrin (Hewison, 

1987) studerats. 

 Museer och besöksmål tar betalt för sina produkter och kulturarv har 

blivit en vinstgivande verksamhet. Det kraftigt ökade intresset för kulturarv 

grundar sig på ett fåtal faktorer enligt Herbert (1995:212-221). Fler och fler 

Näring Trivsel 
Attraktivitet 

Kultur 

Identitet 
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söker sig till fridfulla platser att spendera sin fritid på. Många människor idag är 

relativt flexibla vad gäller val av besöksmål, vilket betyder att valet av plats är 

relativt öppet eller slumpartat. Människor är dessutom mer rörliga och fria idag. 

Författaren menar även att besökare är mer medvetna, intresserade och kunniga 

och har ett allmänt intresse för historien och kulturarv. Det ger upphov till nya 

mötesplatser (Aronsson, 1993:26-28).45  

 På senare år har den ”kulturella renässansen” fått ökad uppmärksamhet 

och kulturarvsupplevelser har, enligt Tufts och Milne (1999:614), blivit lika 

populära som andra fritids- och turismaktiviteter. I turismindustrins jakt efter 

lämpliga destinationer och attraktioner har museer fått en allt större betydelse. 

Museerna använder kulturarv som en produkt och fokuserar allt mer på den 

moderna turismindustrin (Kirshenblatt-Gimblett, 1998:132; Braunerhielm, 

2001). Idag arbetar även de traditionella museerna med att levandegöra sina 

miljöer där besökarna får uppleva med alla sina sinnen. 
 

“Museums have to strive for the image of being a place that is alive and 
exciting.” (Kirshenblatt-Gimblett, 1988:139). 

 
Kultur och kulturarv har således successivt fått en roll i samhället som 

utvecklingsresurs och betydelsefulla ingredienser i den upplevelseindustri som 

växer fram och är en del av kommersialismen (Grundberg, 2002:43; Löfgren, 

2001:20; Braunerhielm, 2005:55). 

Upplevelsevärden 

Idag präglas besöksnäringen av ett slags upplevelseimperativ.  

 
”Turismindustrin präglas av en märklig blandning av historielöshet och 
traditionsfasthet. Det är en bransch med snabb omsättning av personal, företag 
och idéer, en näring som hela tiden upplever pressen att komma med något 
nytt.” (Löfgren, 2001:24) 

 

Löfgren (2001:24) uttrycker att dagens upplevelsemarknad är upphettad och att 

det finns en stor svaghet inom denna marknad. Marknaden tenderar att vilja 

”lägga till rätta” och tro att upplevelser kan ”regisseras fram”. Trenden att allt 

ska handla om äventyr, evenemang och upplevelse kan snabbt raseras då den 

ersätts med något nytt. Karaktäristiskt för upplevelsemarknaden är, enligt 

O’Dell (2002:151-165), att upplevelserna sker i kontrast till vårt privata liv i 

hemmet där vi sköter alla vardagssysslor och att det ger oss något nytt, 
                                                 
45 Se Aronssons studie över olika typer av mötesplatser.  
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annorlunda, rikare, mer autentiskt och något vi aldrig tidigare upplevt. Det 

handlar om ett personligt fenomen. 

 Inom kulturarvssektorn och inom många andra områden förekommer 

historieanvändning för att stärka upplevelser. Idag är det snarare viktigare att 

uppleva än att förstå. Framförallt är det viktigt med emotionella upplevelser, 

eller att återkalla stämningen och känslan av det förflutna. Det så kallade 

upplevelseimperativet har skapat ett antal nya fenomen som kulturarvssektorn 

dragit nytta av. Vad jag syftar på är levandegörandet där betraktaren eller 

besökare är medverkande i till exempel rollspel och medeltidsveckor i vad 

Mossberg (2003:109) definierar som upplevelserum eller upplevelseområde. 

Detta är ett sätt för museer och kulturarvsplatser att inlemma senmodernistiska 

särdrag och att bli häpnadsväckande platser för upplevelser (Featherstone, 

1991:102). Att inlemma kulturarv i upplevelseindustrin innebär att lyfta fram 

kommersiella intressen och värderingar. Det medför också en 

kommersialisering av kulturarv, vilket i alla lägen inte bara ses som en möjlighet, 

utan även väcker oro. 

 

Turism och kommersiella värden 

Idag finns det en trend som visar en mer inhemsk och lokal upplevelsebaserad 

form av kulturkonsumtion, vilket har påverkat utvecklingen av ett ”nytt 

kulturarv” (Ashworth & Larkham, 1994; Cohen, 1988; Dicks, 2000a:33; 

Richards, 1996; Ringer, 1998; Urry, 1996; Wang, 1999; Braunerhielm, 2002a). 

Olika kulturarvsplatser erbjuder olika rumsliga föreställningar om historien. 

Kulturarvsplatser idag representerar bland annat gårdagens industrisamhälle 

med gruvarbetare och olika gruvmiljöer. Platserna inbjuder besökaren att blicka 

in i familjernas sätt att leva och i de vardagliga momenten. De erbjuder en 

historia från en specifik plats eller levnadsstil, det vill säga olika rumsliga 

föreställningar av platser (Dicks, 2000b:50, 57). Gamla produktionsarenor som 

gruv- och kolmilor har fångats av konsumtionen och omvandlats till 

besökscentra. Kulturarv har blivit kommersiellt, vilket kan leda till både 

motsättningar och möjligheter då fler besökare fått upp ögonen för det.  

 Omvandlingen av kultur till kulturprodukter har förvandlat historien till 

handelsvara. Trots att kulturturister varit vanliga och att fenomenet 

kulturturism existerat i Europa under hundratals år46 är det enbart under de två 

senaste decennierna som kultur- och kulturarvsturism identifierats som 

                                                 
46 Se ex. ”The grand tour” och turismens historia och utveckling i kommande avsnitt.  
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specifika turismmarknader enligt Richards (1996:265).47 Min tolkning är att han 

syftar på att kulturturism var en relativt ny arena som begrepp och nisch inom 

turismindustrin. Kulturarvsturismen är en del av kulturturismen och har setts 

som en växande marknad, med stora möjligheter för både lokalbefolkning och 

lokala kulturer att sprida turismen säsongsmässigt och geografiskt. 

Kulturarvsturism och den tydliga nischningen inom turism har dock enligt min 

uppfattning lett till vissa motsättningar mellan turismnäringen och 

kulturarvssektorn. 

 

Varugörande av kultur och kulturarv – en problematik 

Kulturarv gör anspråk på att berätta om specifika platser och måste då bidra 

med att ge lokala igenkännbara historiska förklaringar. Utvecklingen för 

kulturarv, som idag till stor del innebär att det betraktas som en produkt och en 

del av upplevelseindustrin, är en spännande utveckling, men bör ställas i 

kontrast till historien och värderingen av kultur och kulturarv. Inom 

kulturarvsdebatten finns därför en oro och kritik mot kommersialiseringen och 

varugörandet av kulturarv (Harvey, 1989; Massey, 1994b; Dicks, 2000b:64-67; 

Braunerhielm, 2001, 2005). Tonvikten läggs framförallt på det sätt som 

kulturarv och identiteter kan användas för att marknadsföra lokalsamhällen. 

Varugörandet av kulturarv kan leda till att den kulturella diversifieringen kvävs 

och inbjuder lokalbefolkningen till att identifiera sig med den mest stereotypa 

och enkla bilden av kulturen. Min uppfattning är att 1974 års kulturpolitiska 

mål, vilka modifierades 1996 (Prop. 1996/1997:3; Kulturutskottets betänkande, 

1996/1997:Kr U 1), att motverka kommersialismens negativa verkningar inom 

kulturområdet, fortfarande är ett betydelsefullt mål för kulturarvssektorn. Att 

notera är dock att de kulturpolitiska målen inte riktade sig mot kommersiellt 

nyttjande, utan mot dess negativa verkningar. Det är en förklaring till varför det 

uppstår konflikter mellan bevarandevärden och exploateringsvärden samt 

varför det skapar debatt om vad värdet av kulturarv är.  

 Turismens ökade intresse för kulturarv har uppmärksammat oss på 

problematiken att medvetna val görs kring vad som ska förmedlas av kulturarv 

och inte. Det är just den här problematiken som jag funnit så intressant i 

relation till kulturarv och olika människors eller aktörers upplevelser om 

kulturarv. Det är med utgångspunkt från denna problematik som studien i 

Grythyttan genomförts utifrån besökares, producenters och lokalbefolkningens 

syn och värdering av kulturarv. 

                                                 
47 Se även Braunerhielm (2002a) och Featherstone (1991). 
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 Kulturarvssektor respektive turismnäring har ofta olika motiv vid 

förmedlingen av kulturarv, exempelvis kunskapsförmedlande eller 

kommersiella, med olika syften, urval och tillvägagångssätt. Det finns också en 

stark ökning av kulturarvsbesöksmål som drivs av entusiaster och eldsjälar. 

Museer och kulturarvsplatser är därför, enligt Urry (1996:61-62), också motivet 

för en homogenisering av marknaden och ett ökat beroende av att positionera 

sig på en snabbt föränderlig marknad. Nationella och lokala samlingar 

framtagna av entusiaster måste därför konkurrera med en förmodad global 

besöksindustri, där det populära ofta förändras väldigt snabbt. Kulturarv och 

kulturarvsinstitutioner menar Urry måste således anpassas till turismindustrin, 

samtidigt som turismindustrin på ett rättvist sätt måste förhålla sig till ett lokalt 

kulturarv. Det positiva med den snabba och föränderliga turismindustrin är att 

kulturarv blivit attraktivt och uppmärksammas.  

 

Nya rum för turism  

Urry (1990) har uttryckt att turism utgör en väsentlig del av en konsumtions- 

och varugörandeprocess som kännetecknar den moderna kapitalismen. Detta 

har, enligt Urry, lett till att stora delar av livet har kommersialiserats och att 

konsumenter ställer högre krav på producenter. Det är en viktig utgångspunkt i 

avhandlingen och har också speglat analysen av det empiriska materialet.  

 För turismens del har det inneburit en förändring från ett färdigpackat och 

standardiserat resande till ett mer segmenterat, flexibelt och kundanpassat 

resande. Den traditionella massturismen existerar dock fortfarande. Turism kan 

därför ses som en global process av varugörande och konsumtion som 

involverar flöden av människor, kapital, kulturer och identiteter (Karlsson, 

1994; Meethan, 2001:4).  

 Kommersialiseringen kan likställas med vad Cohen (1988:380) beskriver 

som en process eller en aktivitet där saker värderas i första hand utifrån deras 

värde för utbyte eller handel, och blir på så sätt en vara, eller service, det vill 

säga ett varugörande. Varugörandeprocessen innebär således att materiella och 

immateriella varor produceras och bytesvärden frikopplas till stora delar från 

bruksvärden. Med bruksvärde avses individers kvalitativa värdering av någonting, 

exempelvis deras psykologiska eller sociala upplevelse. Lokalbefolkning på en 

plats värderar exempelvis platsen utifrån ett bruksvärde. Med bytesvärde menas 

att upplevelsen blir en produkt man betalar ett pris för (Karlsson, 1994:159, 

195). Turister värderar således en plats utifrån ett bytesvärde. Ett enkelt 

pensionat är till exempel billigare för en turist att bo i än ett stort och fint 
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lyxhotell. Den mest centrala ingrediensen i varugörandeprocessen är 

bytesvärdet, där exempelvis värdet av tecken och symboler används för att 

markera olika typer av skillnader, exempelvis livsstilsskillnader eller olika typer 

av turister som natur- eller kulturturister (Karlsson, 1994:159).  

 I dagens samhälle kan vi se en mer fragmenterad fritidskonsumtion som är 

kopplad till ett nytt sätt att använda sig av rum, där symbolvärdet även är viktigt 

för skapandet av platsers specifika karaktärsdrag. Spridningen av turism och 

utvecklingen av nya rum för turism har resulterat i en ökad konkurrens mellan 

platser, vilket även har inneburit ett behov av en ökad differentiering inom 

marknaden (Meethan, 2001:56, 73). Den geografiska platsens roll måste således 

stärkas, annars förflyttas kapitalet och turisterna till andra rum.   

Turism och turist 

Turism är ett fenomen som dök upp genom ”The Grand Tour”, som sägs vara 

grunden för resandet och den moderna turismen. ”The Grand Tour” var 

bildningsresor för unga förmögna män, det vill säga ”ett resande som 

utvecklades i den europeiska vetenskapliga andan” redan under mitten av 1500-

talet fram till mitten av 1800-talet (Andersson-Cederholm, 1999:37).48 Idag 

finns en variation av turism- och turistdefinitioner som framförallt handlar om 

vad som inbegrips i begreppet, olika typer av turister eller typer av turism, men 

även en tidsrumslig aspekt av fenomenet. Avgörande för användningen av 

begreppen är också olika syften, som i det här fallet syftet med avhandlingen.  

 Turism är en näring och de allmänna turismdefinitionerna preciserar ofta 

syftet med besöket, besökets längd och i vilken situation besöket sker.49 

Problemet med flera definitioner är att de utelämnar processer i samhället som 

är med och påverkar turismnäring, myndigheter och samhället i övrigt. En av de 

mest täckande beskrivningar jag funnit om turism är: 
 

”Tourism is the sum of the phenomena and relationships arising from the 
interaction among tourists, the tourism industry, host governments, host 
communities, origin governments, universities, community colleges and non-
governmental organizations, in the process of attracting, transporting, hosting 
and managing these tourists and other visitors.”(Weaver, 2001) 

 

Den här definitionen gör det möjligt att tala om turism utifrån turister, resenärer, 

besökare, oberoende av om det är dagsbesök, inhemska besökare eller 

                                                 
48 För mer läsning om turismens utveckling i framförallt Sverige se även Löfgren (1990), Andolf 
(1990), Sahlberg (1998). 
49 Se Turistdelegationens (1995) och World Tourism Organisations (WTO) (http://www.world-
tourism.org/) definition.  
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internationella besökare. Jag har själv valt att kalla de turister jag studerat i 

Grythyttan för besökare. Begreppet ansluter till definitionen av turist och är 

därför, enligt Turistdelegationen (1995), beroende av vistelsetid och syfte. Vad 

beträffar besökare i Grythyttan har jag definierat dem som att besöket ej får 

uppgå till mer än ett år. Boende i Grythyttan har exempelvis exkluderats. 

Besökare som kommer från Hällefors tätort eller en sträcka på mindre än 10 

mil har dock inkluderats. Pendlingsresor till och från arbetet har uteslutits. 

Resan skall därför gå till en plats, Grythyttan, som är utanför den vanliga 

hemmiljön. Syftet med resan skall också vara kopplat till fritiden. 

 En poäng med definitionerna av turism och turist är att precisera att det 

rör sig om en rumslig förflyttning, en resa som turisten gör, som gör en 

åtskillnad mellan arbete och fritid och som innebär att turisten lämnar sin 

hemmiljö (Urry, 2002; MacCanell, 1989). Turister eller besökare söker något 

utöver det vanliga. Kontrasten påminner om Urrys (2002) definition av ”the 

tourist gaze”, att turister söker platser att beskåda som kan särskiljas från 

upplevelser från vardagen. ”The gaze” uttrycker Urry som en socialt 

konstruerad turistisk blick, vilket är ett sätt att uppleva saker och samtidigt ett 

uttryck för samhällsföreteelser. Enligt Urry är beskådningen beroende av vad 

den ställs i kontrast mot. 

 

Konsumtionskulturer och symbolvärden 

Själva kärnprodukten inom turism handlar om att konsumera för att bland 

annat uppnå status, nyheter, socialisering, avslappning, intellektuell utveckling 

och stärkt gemenskap. På grund av att den tid som turister befinner sig på 

besöksplatser ofta är kort måste platsen ”visas upp” (Featherstone, 1991; Urry, 

1995). Idag fokuserar vi i allt större grad på att kommunicera platser genom 

tecken, image, smak och symboler, det vill säga med hjälp av 

platsmarknadsföring.50 I många fall handlar det helt enkelt om att konstruera en 

image eller en symbol för en plats. Imagen är betydelsefull då den påverkar en 

del av upplevelsen av plats.   

 Det konsumtionssamhälle och den konsumtionskultur dagens 

senmoderna samhälle präglas av karaktäriseras, enligt Featherstone (1991) och 

Urry (1995:149), bland annat av att fritiden och konsumtionen har fått en större 

ekonomisk betydelse, men även att konsumtion har betydelse för att uppnå viss 

status och olika livsstilar.51 Ting har fått en ökad betydelse, även om de inte är 

                                                 
50 Se även Von Friedrichs Grängsjö (2001). 
51 Jmf. Crangs (1998:128) diskussion om kommersialisering av plats.  
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menings- eller symbolbärare under en längre period. Istället har en hetsjakt på 

de senaste modellerna skapats, enligt Wikström (2004:34)52, och värden kopplas 

istället till ting eller attribut. Wikström menar att det blir en del av en livsstil.  

 
”Golfklubban, det korta håret, ringen i örat, storleken på mobiltelefonen eller 
färgen på skjortan fungerar som ett slags identitetsmarkör. De skapar tillhörighet 
och bildar öar av meningsfullhet och tydlighet i det ständigt brusande 
konsumtionshavet. Men även livsstilar trivialiseras när de överdrivs för att ge 
effekt. Livsstilskonsumtionen är föränderlig och nyckfull. Efter några månader 
är det nya koder som gäller. Också modets livscykel går fortare. Den skapar – 
och fyller – behov och global likriktning i allt snabbare takt.”                           
(Citat ur Wikström, 2004:35) 

  

Slater (2003:147) har uttryckt att all handling inom konsumtion är kulturell och 

att konsumtionskultur är karaktäristiskt för det moderna marknadssamhället, 

och dessutom centralt i det som kommit att kallas postmodernism. Detta kan 

jämföras med den kulturella vändningen inom kulturgeografin, och inom 

samhällsvetenskap generellt, där kultur inte kan särskiljas från vare sig ekonomi, 

det sociala eller annat i samhället. Kultur anses i det här perspektivet vara en 

integrerad och viktig del av exempelvis ekonomin. Slater menar vidare att det är 

genom studiet av konsumtion som vi har kommit att förstå kulturens roll inom 

ekonomiska processer och institutioner. Featherstone (1991:84-85) framhäver 

att just användandet av begreppet konsumtionskultur betonar varornas värde i 

dagens samhälle. Han kompletterar även Slater med att lyfta fram förståelsen 

för ekonomin kring kulturella varor, efterfrågan, utbud och konkurrens som 

inverkar på livsstil och kulturkonsumtion. I analyskapitlet, kapitel 8, relaterar jag 

detta resonemang till diskussioner om konsumenterna själva och specifikt till 

besökarna, och olika besöksgrupper i Grythyttan. 

 

Kommersialisering kontra andra värden 

Turismen idag är fokuserad på upplevelser och på platser där turister kan samla 

olika sociokulturella verkligheter. Turism handlar bland annat om möjligheten 

att erhålla kulturellt kapital. Ofta erbjuder dock turismen skräddarsydda 

utflykter till andra kulturer och platser där turisterna kan införskaffa souvenirer 

och varor som ett bevis på den kulturella identitet de besökt. Turism har till viss 

del blivit ett globalt fenomen och blivit globaliserad i form av flöden av 

                                                 
52 Wikström är professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet och har i romanen 
”Långsamhetens lov eller vådan av att åka moped genom Louvren” gjort en reflektion över 
samhällsfaktorer som bidrar till den höga hastigheten.  
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människor och pengar. Rumsligt sett så har det dock inneburit en förstärkning 

av lokaliteter och framför allt har platsers och kulturers betydelse ökat. 

 

Lokala kulturella värden 

Cohen (1988:371-372) har lyft fram vad den moderna turismen innebär för 

påverkan på lokalsamhällen. Han menar att turism, vilket jag redan konstaterat, 

leder till en kommersialisering av lokala kulturer genom att de blir handelsvaror. 

Detta kan leda till förändrade värderingar av kulturella produkter och mänskliga 

relationer. Lokala kulturer kan även förstöras eller som jag snarare skulle vilja se 

det, förvrängas, när de behandlas som turistattraktioner. Cohen (1988:371-372) 

menar även att det kan gå så långt att autenticiteten helt förstörs hos lokala 

kulturprodukter. Konkreta exempel är att kommersialiseringen inverkar på 

bland annat hantverksprodukters utformning. Det viktigaste blir att 

produkterna skall vara attraktiva för turister. Form och storlek anpassas till 

turisternas smak vilket innebär att det genuina i många fall försvinner. 

Kommersialisering är dock ofta den enda möjligheten för att hantverket skall 

kunna leva vidare (Karlsson, 1994:263). Kommersialisering utgör å ena sidan 

förutsättningen för hantverksproduktionens existens men å andra sidan så 

förstör den i många fall det ursprungliga hantverket. Detta resonemang vill jag 

koppla till Williams och Kaltenborn (1999:217) som menar att turism bidrar till 

att omvandla platser som står som symboler för konsumtion. Turism skapar 

nya geografier. Platser förtunnas och blir tomma. 

 

“How much and under what circumstances can tourism balance the inevitable 
tension between the commodification (thinning) of places and our desire to 
experience and live in unique and ”thickly” textured places?”                  
(Williams & Kaltenborn, 1999:218) 

 

Människovärde och andra värden  

”Kultur kan beskrivas som ett kitt som förenar människor. Kultur skapar 
tillhörighet och närhet, utanförskap och avstånd. Kultur kan också beskrivas 
som människans sätt att skapa balans i tillvaron. Kulturvärden handlar inte bara 
om materiella värden utan kanske främst om människovärden.” (Svensson, 
2003:56) 

 
Kultur äger rum. Kultur tar sig också uttryck i materiella eller symboliska 

effekter som existerar i en ekonomisk värld. Ekonomiska värden i samhället vill 
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jag dock ställa i kontrast till människo- och symbolvärden. Människovärdet går 

inte att mäta. Det är dock viktiga värden att förmedla till framtida generationer 

och till det framtida arvet. Ibland tenderar dock människovärdet att likställas 

med varumärken och platsmarknadsföring. Det kulturarv som lyfts fram och 

som blir mest känt är det som är det största besöksmålet. Plats och varumärke 

får ett större värde än kulturarv. Denna diskussion återkommer jag till senare i 

avhandlingen i relation till Grythyttan.  

 Nilsson och Lindquist (2002:60) refererar till Groys (1992) som diskuterar 

värde utifrån två olika typer. Groys lyfter fram det profana och det kulturella 

värdet. Enligt författaren står det profana värdet för vår tids ekonomiska 

vardagsliv, den industrialiserade varu- och tjänstetillverkningen som är motorn i 

penningekonomin, medan det kulturella värdet står för vårt historiska minne. 

Hur det kulturella värdet uppstår ska jag inte närmare gå in på, men det handlar 

bland annat om hur konst får ett värde när det ”införlivas i offentliga samlingar 

och i arkiv” (Nilsson och Lindquist, 2002:60).  

 Värdesättningen och värderingen av kultur och kulturarv är ett problem 

inom musei- och kulturarvssektorn. Per Tengblad (2002:15) har lyft fram 

problematiken ur ett intressant perspektiv. Han meddelar att 

Ekonomistyrningsverket (ESV) har utrett frågan om redovisning av tillgångar 

med natur- och kulturhistoriskt värde. ESV: s definition av tillgångar är "… en 

resurs (t.ex. museiföremål) som kontrolleras av en myndighet (t.ex. ett museum) 

… som förväntas ge myndigheten ekonomiska fördelar (publikintäkter mm.) 

eller servicepotential (förmedling och kunskapsuppbyggnad) i framtiden". 

Normalt skrivs tillgångar av med ett visst värde under viss tid. Kulturarv ökar 

snarare i värde. ESV har kommit fram till att dessa tillgångar måste börja 

värderas. Hur värderingen skall ske och vad det kan ge för effekter får 

framtiden utvisa. Tengblad menar dock att det skulle kunna innebära att värdet 

av att sköta dessa tillgångar skulle lyftas fram och att värdet av både kultur och 

kulturarv som en resurs i regionala satsningar samt förståelsen för dess 

bevarande skulle öka.  

 En person som inte är medveten om betydelsen av en kulturhistorisk 

byggnad eller en plats kan inte förstå dess kulturella värde. Inom 

kulturmiljövården upplever jag att detta ibland uppfattas som ett problem då 

man har svårt att få förståelse för varför en kulturhistorisk miljö ska bevaras. 

Denna typ av problem kan uppstå när man ställer kulturarvets värden i kontrast 

till turismens värdesättning. Motsättningar eller brister i förståelse för varandra 

uppstår då kulturarvens värde inte lyfts fram på turismmarknaden. Det är en 

konsekvens av varugörandeprocesser. När en miljö eller ett objekt inte ger 
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direkta intäkter anses det ofta inte värt att satsa på. Miljön eller objektets andra 

värden tas då inte hänsyn till. En byggd miljö som helhet representerar ett stort 

ekonomiskt värde för ett samhälle. Den utgör ett bundet kapital, men 

representerar dock enligt Olsson (2003:51) olika värden för olika människor. 

Förändringar i värderingar följer till viss del övriga förändringar i samhället. I 

övergången från det moderna till det senmoderna samhället har stora 

förändringar skett parallellt med förändringar på lokal nivå. Det har också, som 

jag utvecklar senare, påverkat hur vi värderar kulturarv och hur vi betraktar och 

representerar kulturarv på lokal och regional nivå i exempelvis Grythyttan och 

Bergslagen. Vem vet vad vi betraktar som kulturarv och vad vi representerar i 

framtiden. Kanske kommer Måltidens Hus i Grythyttan att betraktas som ett 

kulturarv och spegla en ny epok? 

 

Representationen av plats   

Turismen är intressant att studera då den på flera olika sätt avspeglar 

samhällsförändringar i både tid och rum. Som kulturgeograf är det därför 

relevant att reflektera över hur människor uppfattar platser och hur andra tider 

är ihågkomna. Man behöver även fokusera på betydelsen av plats och hur man 

kan relatera platser till bredare diskussioner om representation, identiteter och 

förändringar i turismutbudet.  

 Karaktärsdragen för turism och för turister och besökare i Grythyttan är 

att resa till en plats utöver det vanliga, att uppleva något annorlunda och en 

autentisk upplevelse. Coleman och Crang (2002:1-17) hävdar dock att det finns 

en uppdelning mellan en autentisk upplevelse av en plats upplevd av 

lokalbefolkning och en iscensatt för besökande konsumenter. Inom 

turismforskningen finns det flera kritiska studier som inriktat sig på autenticitet, 

äkthet och turisters upplevelser. I MacCanells (1973, 1976, 1992)53 studier kan 

man utläsa att reseupplevelser är icke-autentiska och att det inte finns någon 

vits med att söka efter autentiska miljöer och autenticitet då turism i sig är 

kommersiell och därmed artificiell. Även Chaney (2002:193-205) uttrycker 

tydligt att en plats som är iscensatt för kommersiella ändamål är inautentisk. 

Platser förändras för att passa turister och deras ändamål och blir således 

fokuserade på intressen som rör konsumtionskulturer.  

 Jag anser att Meethan (2001:90-92) lyfter fram ett viktigt perspektiv i 

sammanhanget, nämligen att konsumtionskulturens utbredning och 

varugörandeprocesser förstör eller förändrar betydelsen av autenticitet hos 

                                                 
53 Se även Andersson-Cederholm (1999:56) och Dicks (2000a). 
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kulturer och platser. Meethan menar därför att genom att lyfta fram betydelsen 

av autenticitet vänder man sig kritiskt mot framförallt moderniteten, och värnar 

samtidigt om att bevara vad som finns kvar inför framtiden och om 

kulturarvens värde. Jag uppfattar autenticitet som väldigt individuell och starkt 

kopplad till vad olika individer uppfattar som autentiskt för dem. Jag uppfattar 

även autenticitet som betydelsefullt för att förstå meningen med 

turismupplevelser (Chaney, 2002:199). Jag ser inte autenticitet som enbart ett 

begrepp relevant för besökare. Själva processen där autenticitet söks handlar 

istället om att söka det genuina och att söka insikt och förståelse. I vilken mån 

det handlar om personlig eller existentiell tillfredsställelse, eller för någon form 

av kulturellt eller socialt kapital är svårt att uttala sig om.  

 Autenticitet kan också ha olika innebörd för exempelvis olika 

kulturmiljöer och kulturarv. Kulturarv och autenticitet består av olika typer av 

värderingar, men kan enligt Meethan (2001:95, 101-107) inte lyftas ur sitt sociala 

och materiella sammanhang från den plats där det är lokaliserat. I Grythyttan 

betraktar olika grupper i samhället kulturarv på olika sätt. På samma sätt är man 

bärare av olika identiteter och har således olika uppfattning om vad kulturarv 

eller autenticitet är. Vad som betraktas autentiskt på lokal nivå i Grythyttan 

anser jag avgörs av de enskilda individerna. Identiteter förändras och påverkas 

av lokala satsningar, som i fallet Grythyttan måltidssatsningar. En identitet har 

därför inte alltid en lång livslängd, medan kulturarv snarare är kopplat till 

historiska anor och en tidsrumslig aspekt. Meethan (2001:92-96) menar dock att 

det enbart är de traditioner som har någon koppling till människors behov och 

identitet som överlever.  

 Jag fokuserar inte vidare på den autentiska upplevelsen utan snarare på 

upplevelsernas koppling till vad som representeras. Vem är det exempelvis som 

bestämmer vad det är som skall representeras? Vilket budskap förmedlas? 

Vilken identitet representeras och förmedlas på platser? Jag vill därmed lyfta 

fram tre kulturella faktorer som är viktiga för turism och produktionen av 

attraktioner för kultur- alternativt kulturarvsturism. Det är Ashworth & 

Larkham (1994:215)54 som ursprungligen diskuterar kring urval av kultur, vems 

kultur som väljs ut och varför. Den första faktorn menar de är att urval kan ske 

utifrån etnicitet eller social status. Den andra faktorn menar de är skillnaden 

mellan kulturella värden och turismens värden då turismen drivs av 

kommersiella värden. Turismen har därför aldrig uppstått utifrån naturliga 

krafter.  
 

                                                 
54 Se även Braunerhielm (2001). 
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“… what is chosen from the past is what is expected to be profitable. In 
choosing from the past, commercial values effectively create a new 
culture. They allow us to slip easily between past and present, and 
whose values are based on the ability to be interesting rather than the 
need to be accurate. Commercial values force the past and history to 
diverge, and the past becomes a product of the present”. 
(Ashworth & Larkham, 1994:216) 

 

Det här innebär att man inom turism- eller kulturarvssektorn har möjligheten 

att skapa kulturarvs- eller kulturella produkter för turism som är anpassade efter 

kommersiella värden. Den tredje faktorn handlar om original och kopior och 

vilken betydelse en reproduktion har för värdet av originalet. Turism bidrar i 

viss mening till en påverkan på kulturen, på historien och våra rötter, vilket kan 

förvränga bilden av kultur eller historia och påverka autenticiteten. 

 Kulturarv gör anspråk på att representera människorna på en specifik plats 

vid en specifik tidpunkt. Kulturarv är också ofta bundet till kollektiva kulturella 

identiteter som förmedlas. Det är därför av vikt att fråga sig vad som lyfts fram 

och vilka identiteter som lyfts fram på en plats oavsett om det är i ett turism- 

eller kulturarvssammanhang. 

 Dicks (2000b:78) refererar i boken Heritage, place and community till 

begreppet ”imagined community” vilket fokuserar på en föreställd gemenskap 

och platsautenticitet. Det är klart att berättelser och skildringar har möjligheten 

att påverka denna föreställda gemenskap och att gemenskapen kan uppfattas på 

olika sätt. Genom kulturarv menar dock Dicks att man kan bygga upp olika 

visioner om gemenskap. Hur människor och lokalbefolkning framställs 

påverkar dock hur besökare uppfattar dem.  

Produktion och konsumtion av ”besöksplats” i relation till lokal plats 

Sammanfattningsvis vill jag bidra med ett perspektiv på plats, på kulturarv och 

turism, som jag anser betydelsefullt för upplevelsen av dem. Det är ett 

perspektiv som kan relateras till Lefebvres (1991) trialektik och till det 

trialektiska perspektiv jag själv valt i studien. Vad jag syftar på är att turism, 

varugörande och kommersialisering som jag diskuterat i kapitlet, till mångt och 

mycket berör produktion och konsumtion. Mycket av turismforskningen (Bell 

& Valentine, 1997; Cohen, 1988; Crang, 1998; Featherstone, 1991; Meethan, 

2001; Richards, 1996; Ritzer & Liska, 1997; Shaw & Williams, 2004; Slater, 

2003; Urry, 1995; Vallentine, 1999) handlar om konsumtionssidan och om 

konsumtion av platser. Mitt fokus handlar dock om båda sidor, konsumtion 

och produktion, och om relationen dem emellan och framförallt vad som finns 



 

 76 

emellan dem. Jag vill därför avrunda kapitlet med att fokusera på lokal plats och 

på lokala värden.  

 Turismens produktionssida och den turistiska infrastrukturen på en plats 

består, enligt Aronsson (2000a), av hårda värden, till exempel det konkreta 

utbudet som infrastruktur och boendemöjligheter, men även av 

marknadsföringsinsatser för att sälja produkter. Den andra sidan, själva 

konsumtionen, det vill säga förbrukningen eller användningen 

(Nationalencyklopedin http://www.ne.se. Sökord konsumtion), av upplevelsen 

består av mjuka värden, själva genomförandet eller utövandet av aktiviteter, 

boende och mat. De hårda värdena innebär att producenter och organisatörer 

kan producera och konstruera förutsättningar för upplevelser (figur 5). 

Upplevelser skapas av producenter exempelvis genom att de skapar nya typer 

av aktiviteter eller besöksmål och erbjuder dem för konsumenter. Upplevelsen i 

sig ”producerar”, eller skapar, besökaren själv under konsumtionstillfället. Den 

stora uppgiften för producenterna är att matcha de hårda och de mjuka värdena 

i själva konstruktionen av turism på plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 5: Turismens produktions- och konsumtionsprocess på plats (Källa: Aronsson, 2000).  

 

Aronsson (2002:16-18) menar att producenterna konstruerar en attraktiv bild 

och marknadsför platsen utifrån den lokala platsens resurser och utifrån 

efterfrågan (Aronsson & Wahlström, 1999:28). Vad bilden av platsen är och hur 

den förmedlas har stor betydelse för besökarens förväntningar och upplevelse 

före besöket. Det påverkar även själva besöket och konsumtionen. Möten med 

den lokala platsen, inklusive lokalbefolkning, borde vara avgörande för själva 

upplevelserna och konsumtionen. Det är här upplevelserna skapas och 

konsumeras.  

        
      Producenterna ställer material och resurser till förfogande. 
     Produktion Bilden av platsen och förutsättningar för upplevelsen  
 konstrueras. 

 
                                  
      
  Plats för möte                                
 
 
 Besökaren producerar sin egen upplevelse under själva 
 Konsumtion  konsumtionen. Besökarnas upplevelse är beroende av den  
  bild som förmedlas, förväntningar och själva upplevelsen  

  på plats. 
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Perspektivet på den lokala platsen är dock ofta utelämnat. Hänsyn tas inte 

alltid till platsers lokala kulturer och kulturarv, till lokala symbol- och 

människovärden, till identitet och historisk-geografiska kontexter. För att 

illustrera platsen där själva mötena sker, i exempelvis Grythyttan, har jag valt att 

i figur 5 ovan lyfta in dessa perspektiv under ”plats för möte”, och därefter 

konstruera om figuren, till figur 6.  

 

 

                            BESÖKARE 
               Varugörandeprocesser       Konsumtionssamhällets 
                                                utbredning  

 
                      Omvandlings-                     Globalisering 
                       processer 

 

 

PRODUCENTER                                                                     LOKALBEFOLKNING 

                    
                Figur 6: De studerade grupperna i Grythyttan 

 

I figuren får alla tre aktörsgrupperna och perspektiven lika stor betydelse. 

Triangeln i figur 6 utgör plats för möten, platsen där kulturarv och turism äger 

rum, där kulturarvs- och turismgeografier skapas. Det är de tre perspektiven 

med besökare, producenter och lokalbefolkning som ingått i studien i 

Grythyttan, vars upplevelser av plats, kulturarv och turism studerats. 

Metoder för detta presenteras ingående i nästa kapitel. Med pilarna runt 

triangeln vill jag visa på olika effekter och värden som diskuterats i kapitlet 

ovan, och som påverkar plats, kulturarv och turism. 

Plats för  
kulturarv och turism 
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∗∗∗∗∗∗∗∗  DEL II  ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

 

KAPITEL 5 

Plats som material och verktyg 

 
 
Platsen har för mig varit ett studieobjekt där jag inhämtat mitt empiriska 

material. Utgångspunkten har varit en plats som studerats utifrån en teoretisk 

problemställning kring bevarande och förmedlingen av kulturarv och utveckling 

av turism. Jag har valt att studera ett fall, denna geografiska plats, utifrån en tids 

och rumslig kontext. Jag har också valt att studera platsen utifrån hur den 

upplevs av de människor som använder, brukar eller fungerar som aktörer på 

platsen. Plats utifrån ett teoretiskt perspektiv, platsbegreppet, utgör också en 

modell, ett verktyg, för hur jag studerat olika dimensioner och perspektiv.  

 Det här kapitlet beskriver i stort min forskningsprocess från idé till 

verklighet, till den färdiga avhandlingsprodukten. Processen präglas av att förstå 

och tolka vilken ”plats” kulturarv och turism har och vilken betydelse platsens 

historisk-geografiska kontext har. Jag behandlar således i detta kapitel den 

vetenskapliga kunskapsproduktionen, metoder och tillvägagångssätt, analys och 

presentation. I kapitlet behandlar jag de metoder jag använt mig av för att 

studera platsen och dess kulturarvs- och turismgeografier genom tre olika 

delstudier. 

  

Forskningsprocessen 

Forskningsprocessen har handlat om ett antal val gällande metodologi och 

metod. Metodologin utgör resan som legat bakom forskningsprocessen. Det 

handlar om hur jag kan rättfärdiga min kunskap med hjälp av teori och empiri 

och göra den tillgänglig. Utgångspunkten för min forskningsansats har varit att 

företeelser i världen kan ha olika innebörd för olika människor (Limb & Dwyer, 

2001:6). Problematiseringen kring spänningen mellan kulturarv och turism har 

öppnat upp för en diskussion som visar på olika tolknings- och 
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förklaringssamband kring den plats jag studerat, utifrån att platsen upplevs olika 

av olika aktörer. Kunskap har jag inhämtat och konstruerat genom en kvalitativ 

fallstudie, vilken fokuserat på insikt, upptäckt och tolkning. Merriam (1994:25-

31) och Yin (1994, 2004) som har varit en inspiration vid fallstudiemetoden, 

menar att karaktäristiskt för kvalitativ forskning är att det finns många 

verkligheter att studera och att världen behöver tolkas av mig som forskare, 

snarare än mätas. Fallstudiemetoden har därför varit relevant för mig då jag lyft 

och tolkat platsen utifrån kontextuella förhållanden (Yin, 1994:13-15). Jag syftar 

på fallstudien över den geografiska platsen och dess Bergslagskontext, ett tids-

rumsligt perspektiv, och en spänning mellan kulturarv och turism. Platsens 

historisk-geografiska perspektiv har jag satt i relation till en 

samhällsövergripande kontext för att förklara platsens och regionens olika 

utvecklingssteg. Detta är också satt i relation till upplevelserna av plats, vilka är 

geografiskt situerade. Studierna av upplevelser av platsen har ingått som en del 

av fallstudien och har genomförts i två separata delstudier. Kunskapen jag sökt 

har således varit situationsbunden och konstruerats utifrån de undersökta 

företeelserna (Kitchin & Tate, 2000:22-23; Limb & Dwyer, 2001:6-8).  

 Min forskningsansats har varit abduktiv till sin karaktär och karaktäriseras 

av en kombination av induktiva och deduktiva moment (Alvesson & Sköldberg, 

1994:42, Patel & Davidsson; 2003:24; Lantz, 1993:43), vilket också lett till ny 

och snävare problemställning. Arbetet har syftat till ökad insikt och tolkning av 

det fall, den plats och inledningsvis den region jag studerat, vilket resulterat i 

delstudie ett.55 Inledningsvis arbetade jag således med en frågeställning som mer 

var fokuserad på kulturarv som resurs för regional utveckling. Därefter sökte 

jag mig vidare med hjälp av teorier för att hitta, fokusera och forma mitt 

specifika empiriska tillämpningsområde och den frågeställning som legat till 

grund för delstudie två och tre.56 Arbetet har sedan på nytt lett till en ny insikt och 

tolkning utifrån empiriska fakta och satts i en kontext med inriktning mot 

kulturarv, turism och samhällsomvandling. Jag har försökt förstå och tolka 

företeelser, och med hjälp av teorier förstå relationerna dem emellan.   

 

Metoder att studera plats 

Liksom Dicks (2000a), som studerat fallet Rhonda Heritage Park och dess 

kulturarvskontext i Walesregionen, vilket presenterats i kapitel två och fyra, har 

jag valt att fokusera på fallet Grythyttan i Bergslagsregionen, en plats med 

                                                 
55 Presenteras i kapitel sex och sju. 
56 Se kapitel sju. 
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kulturarv, identiteter och turism. Jag har tagit utgångspunkt i ett historiskt och 

ett utvecklingsperspektiv och gjort min tolkning av platsen och dess omgivande 

region. Dicks har fokuserat på en specifik plats och hur besökare svarar på det 

som förmedlas. Hon menar att det inte har utforskats hur besökarna uppfattar 

historien i någon större utsträckning, varför hon valt att lyfta blicken mot hur 

besökare, texter och miljö interagerar för att skapa historisk kunskap (Dicks, 

2000b:67-69). Fyfe och Ross (1996:127-149) hävdar att för att få en ordentlig 

uppfattning om detta behöver man undersöka besökare och deras egen 

uppfattning om dem själva som besökare. Man behöver även undersöka 

lokalbefolkningens vardagsliv och framförallt deras koppling till lokalhistorien i 

olika former. Lika intressant anser jag att det är att fråga sig vad besökare har 

för förväntningar och kunskaper om platsen de besöker och sedermera vilka 

berättelser och föreställningar som de tar med sig hem efter besöket.57 Dicks 

har använt sig av frågeställningar om vad besökare tolkar, vilket budskap som 

når dem och vems identitet som representeras på platser.  

 Det handlar, enligt Dicks (2000a:72), om produktion, texter och konsumtion, 

vilket avgör hur kulturarv kommuniceras. Vad Dicks inspirerat mig till är därför 

att fokusera på olika typer av empiriskt material där exempelvis symboler och 

berättelser om historien och om platser kan erhållas från lokalbefolkning och 

från historiska skildringar i text. Material som rör produktion kan exempelvis 

erhållas muntligen från producenter och från textmaterial i form av broschyrer. 

Vad gäller konsumtion handlar det om studier om mottagande, exempelvis 

studier som gjorts för att försöka förstå hur besökare uppfattar och svarar på, 

tolkar och uppfattar en kulturarvsplats. Dicks (2000a:200-201) visar på olika 

metodologiska ansatser som kan användas för detta ändamål. Tendenser har 

exempelvis funnits inom museiforskningen och i många kvantitativa 

undersökningar att skildra besökskategorier eller att kategorisera besökskunskap 

istället för att undersöka den sociala kontexten hos människors olika 

engagemang för historien och platsen. Flera undersökningar har visat att 

kulturarvsbesökare ofta har en motivation att lära sig om historien och att de 

har ett specifikt intresse för just den period i historien som förmedlas på platsen 

som besöks (Light & Prentice, 1994:90-114; Dicks, 2000b:198).  

 Kulturarvsplatser, vilket jag betraktar Grythyttan som ett exempel på, 

bevarar den materiella kulturen från tidigare generationer och erbjuder 

besökarna en upplevelse i tid och rum. Jag har därför i fallstudien valt att även 

fördjupa mig i betydelsen av historia och kulturarv i kontrast till turism, det vill 

säga en relation mellan delstudie två och tre och resultatet av delstudie ett. I 

                                                 
57 Delstudie tre. Se även Braunerhielm (2002a). 
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artikeln Plats, kulturarv och konsumtion (Braunerhielm, 2002a) grundlade jag basen 

för delstudie två och tre genom att precisera den första utgångspunkten 

tillsammans med en noggrann genomgång av Dicks (2000a) teoretiska 

resonemang och studie. I dessa delstudier vill jag lyfta fram de bilder av platsen 

som förmedlas till besökare, upplevelser som lokalbefolkningen har av sin plats 

och de som besökarna får av platsen. En övergripande frågeställning för studien 

har således varit vilken ”plats” kulturarv har i den bild som förmedlas och 

upplevs av Grythyttan. Intressant är därför resultatet av en studie med fokus på 

hur produktion och konsumtion interagerar. 

 Jag har efter inspiration från Dicks (2000a) valt att använda mig av tre 

olika aktörsgrupper för att försöka förstå olika dimensioner av platsen och av 

olika kontexter. Motivet till att använda mig av enkät- och intervjumetod, vilka 

tillsammans med den övergripande fallstudien utgör tre delstudier, är att det ger 

mig ett fördjupat perspektiv på platsen och på hur platsens kulturarvs- och 

turismgeografier upplevs.  

 

Fallstudien som vetenskaplig metod 

Jag har valt att koncentrera mig på att ”djupintervjua platsen” (Saltzman, 

2001:61) genom en fallstudie. Jag har även strävat efter att förstå hur kulturarv 

och turism karaktäriseras utifrån hur de upplevs av aktörer på plats. Genom 

fallstudiemetoden har jag således valt att koncentrera mig på en enda geografisk 

plats, men belysa viktiga faktorer som kännetecknar företeelser på plats 

(Merriam, 1994:25). Möjligen kan mitt val av att enbart studera ett fall kritiseras, 

bland annat för att det kanske inte är representativt för en större mängd 

existerande fall. Jag har dock motiverat detta val med att ett enda fall istället har 

gett mig möjligheten att studera platsen utifrån flera dimensioner, flera aktörers 

perspektiv och flera teoretiska aspekter. Jag söker inte representativitet, utan 

mitt syfte är snarare att göra en upptäckande studie och försöka förstå 

företeelserna i Grythyttan. Fallstudier har dock kritiserats för att de är alltför 

kontextbundna (Denk, 2004). Jag förespråkar däremot kontextbundenheten då 

det ger en möjlighet till djupare förklaringar. Med det menar jag kopplingen till 

kulturarvskontexten och Bergslagskontexten som jag använder.58  

 Fallstudiens styrka är att det går att hantera många olika typer av empiriskt 

material, som i mitt fall olika typer av dokument som beskriver den historisk-

geografiska kontexten, regionen och platsen, kompletterat med material från 

intervjuer och enkäter. Fallstudien i sig och fördjupningen i den historisk-

                                                 
58 Se förklaring i kapitel två. 
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geografiska kontexten har i den abduktiva processen genererat nya teorier och 

frågeställningar om kulturarv och framförallt om turism, exempelvis 

kommersialiseringsprocesser, kommersialisering av kulturarv, vilket legat till 

grund för de efterföljande delstudierna två och tre och för analysen. Däremot 

kan jag betrakta delstudie två och tre som mer av induktiv karaktär. Jag ser hela 

min fallstudie och processen mellan delstudie ett och de två delstudierna två 

och tre som en typ av tolkande fallstudie, att utveckla begreppsliga kategorier, 

att belysa och ifrågasätta teoretiska förutsättningar (Merriam, 1994:41).  

 Viktigt under genomförandet av studien har varit att medvetandegöra min 

egen roll som forskare. Det har dock under studiens genomförande enligt min 

mening inte gått att vara helt objektiv i bemärkelsen att inte ta ställning i frågor 

som rör kulturarv och turism. Jag har varit medskapare i det jag forskat om. Jag 

kan inte säga annat än att min tolkning har påverkats av mina egna erfarenheter 

och kunskaper. Jag har själv varit ett eget verktyg i min datainsamling som både 

observatör, där min roll inte varit synlig, och som forskare, där jag varit tydlig 

med att jag arbetat med en studie (Lantz, 1993:61, 108-119).  

 

Hur studera upplevelse av plats?  

Mina informanter, producenter, lokalbefolkning och besökare, har fått 

representera olika grupperingar av människor som på olika sätt möter kulturarv 

och turism, människor med olika rumsliga föreställningar och med olika 

bakgrund. Jag har fokuserat på att kartlägga kvalitativt skilda upplevelser som 

förekommer bland platsens aktörer, och mina frågeställningar är således 

utformade för att fånga detta. För detta ändamål har en intervju- och en 

enkätstudie genomförts. Vad som har fått stå i centrum i fallstudien av 

Grythyttan har förutom platsen och dess historisk-geografiska kontext därför 

varit de utsagor, språkliga och textuella, platsens aktörer gett mig. Genom att ta 

utgångspunkt i människors upplevelse och deras rumsliga perspektiv kan jag 

använda mig av olika dimensioner av plats i analysen (Kjellman, 2003:98). 

Förhållandet till platsens aktörer har således varit avgörande i delar av den 

vetenskapliga kunskapsproduktionens uppbyggnad i avhandlingen. Denna 

uppbyggnad har varit inspirerad av teorier inom turism och av Lefebvres teorier 

om produktion av rum (Lefebvre, 1991:33-53).59 Lefebvres teorier har använts 

som inspiration vid konstruerandet och uppbyggandet av delstudie två och tre, 

det vill säga till val av metod. Analysen har dock inte byggt på kopplingen till 

Lefebvre utan på min egen trialektik och aktörernas olika upplevelser. Jag har 

                                                 
59 Se även Crang (1999:168-169), Zampoukos (2001) och Soja (1999). 
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utgått ifrån platsen. Det finns dock olika människor som verkar på platsen, 

människor med olika bakgrund och med olika känsla för platsen. Mitt motiv har 

således varit att utgå ifrån dem. 

 Sammanfattningsvis kan jag således knyta ihop säcken kring min triangel i 

figur 6 i föregående kapitel över de studerade grupperna i Grythyttan med 

lokalbefolkning, producenter och besökare. Alla grupperna möter kulturarv och 

turism på plats och upplever med sina sinnen, genom geografiska och rumsliga 

föreställningar och genom konkreta ord och bilder. Alla dessa perspektiv kan 

tänkas ingå i figur 2 som presenterades i kapitel två tillsammans med 

begreppsdispositionen.  

 

Studiens genomförande 

Den empiriska studien delades upp i tre delstudier som är kopplade till det 

övergripande fallet Grythyttan och till de tre aktörsgrupperna. Jag lyfter på det 

sättet genom delstudierna fram olika perspektiv på plats, exempelvis 

lokalbefolkningens plats60. De tre aktörsgrupperna med producenter, 

lokalbefolkning och besökare står i kontrast till varandra och har i studien lika 

stor betydelse, även om besökargruppen är fler till antalet. Till dessa relaterar 

jag kontextuella fenomen som jag valt att illustrera med hjälp av pilarna i figur 6 

i kapitel fyra, det vill säga krafter och effekter av samhällsomvandlingen från det 

moderna till det senmoderna samhället, kommersialiseringsprocesser, 

globalisering och turismens förändrade karaktär.  

 

Delstudie 1 – Platsens historiegeografi 

Delstudie ett har bestått av en fallstudie av platsen Grythyttans egen praktik i 

form av dess historie-geografi men också den omkringliggande regionen 

Bergslagen. Syftet har varit att ”djupintervjua” Grythyttan med utgångspunkt 

tagen ur dess Bergslagskontext. Studien har bestått av en litteraturstudie av 

historiska skildringar (Granqvist & Nilsson, 1998; Lindqvist, 1970, 1972) och 

annat material om den lokala platsen, broschyrmaterial och Internetbaserat 

material för att skaffa mig historisk-geografisk kunskap om platsen, den 

omgivande regionen och dess kulturarvs- och turismgeografier (Burssell, 1997; 

Ekman, 1996a; Ekman 1996b; Isacsson, 1997, 1998; Länsstyrelsen i Örebro län, 

                                                 
60 Lokalbefolkningen är självklart ingen homogen grupp utan har olika grupperingar med olika 
uppfattningar.  
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1999; Nyström, 1999; Trondman, 2001; Westholm, 1997). Den avgränsade 

geografiska platsen är tätorten Grythyttan.  

Det historiska materialet har bland annat fokuserats på skildringar skrivna 

av lokala författare, lokala skrifter från hembygdsföreningen. Material insamlat 

från deltagandet i Bergsmän och Bruksfolk har också använts. Material från 

massmedia har inhämtats med störst intensitet under månaderna före och under 

studiens genomförande våren/sommaren 2002. Under den mest intensiva 

perioden har insamlingen av massmedialt material erhållits från lokaltidningen 

Bergslagsposten (2002).  

Genomgången av broschyrmaterial har fokuserats på material som lyft 

fram orten Grythyttan, Hällefors kommun och regionen Bergslagen, det vill 

säga material som var tillgängligt för eventuella besökare. Genomgången av 

broschyrmaterial och material på hemsidor på Internet har genomförts med 

syfte att få fram vilka besöksmål som aktivt marknadsförts. En viss text- och 

bildanalys har gjorts med syfte att dels få en uppfattning av vad som framhålls 

och dels med syfte att använda som grund för min egen studie. Det är bland 

annat på detta material som några enkätfrågor baserats.61  

 All materialinsamling har genererat en presentation av platsens historisk-

geografiska bakgrund, utveckling och förändringsprocessen i kommunen, vilket 

presenteras i kapitel sex. Materialet har gett mig en grund för den fortsatta 

studien. Det har gett mig en förståelse av platsen och dess historia, vilket legat 

till grund för uppbyggnaden av intervjuguider och enkätformulär. Analysen är 

också kopplad till den historie-geografi som framträtt i studien.  

 

Delstudie 2 – Producenter och lokalbefolkning 

Delstudie två innebar att jag intervjuade 25 individer, representanter för de två 

grupperna producenter (kommunföreträdare, representanter för turismnäring, 

kulturarvsföreträdare, representanter för lokala utvecklingsprojekt, från 

hembygdsförening och representanter för det lokala näringslivet) och 

lokalbefolkning, om deras upplevelser kring Grythyttan och företeelserna 

kulturarv och turism. Detta gjordes genom att lyfta fram ett antal 

frågeställningar som berörde frågor kring profil, identitet, kopplingen till 

Bergslagen och platsens historisk-geografiska kontext och få dem belysta utifrån 

de olika gruppernas perspektiv. Frågorna avsåg framförallt att undersöka 

gruppernas bild av platsen som en kulturarvsplats eller en turismplats för att få 

en uppfattning om hur kulturarv och turism ”tar plats”.  

                                                 
61 Se bilaga 4 och exemplet fråga B9. 
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Intervjustudie 

Jag har förespråkat kvalitativa intervjuer för att få möjligheten att diskutera 

företeelserna kulturarv och turism med de människor som direkt möter dessa 

företeelser på plats. Syftet har varit att försöka förstå olika värderingar, det 

unika, det sammanhangsbestämda och komma ner på djupet (Lantz, 1993:34; 

Trost, 2001:58). Nackdelen med intervjuer är att det är svårt att nå många 

informanter. Tids och kostnadsmässiga skäl är också en anledning till det 

begränsade antalet intervjuer.  

 Intervjuerna har varit strukturerade där informanterna introducerats i de 

studerade företeelserna. Jag har genom delstudie ett, genom fördjupning i 

teorier och kännedom om spänningen mellan kulturarv och turism, 

problematiserat och i strukturerad form specificerat företeelserna kulturarv och 

turism. Fördelen, som jag ser det, med att använda strukturerade intervjuer är 

att frågeställningarna är lika för alla, vilket underlättar analys och jämförelser 

mellan aktörer (Lantz, 1993:18-19).  

 Intervjuerna hade en relativt hög grad av standardisering62 (Trost, 1997:19) 

av den anledningen att jag formulerat likvärdiga intervjuguider, med i stort sett 

samma frågor. Intervjuguiden särskiljdes något beroende på vald intervjugrupp. 

Därför har intervjuguiderna till representanter för lokalbefolkning, 

kulturarvsföreträdare och från hembygdsförening varit likvärdiga63 men 

särskiljts något från intervjuguider för representanter från näringsliv och 

utvecklingsprojekt och från kommun.64  

 Informanter har valts ut strategiskt utifrån de olika grupperna jag valt att 

intervjua för att försöka jämföra svaren och hitta eventuella mönster. Syftet har 

inte varit att uppnå en representativitet i statistisk mening men att hitta 

representativa mönster från olika grupperingar. Jag har gjort ett medvetet val 

och valt ut representanter från producentgruppen som i sitt yrke kommer i 

kontakt med eller arbetar med kulturarv och turism. Representanter från 

kommunen, turistbyråerna i Hällefors och Grythyttan, Skräddartorps 

hembygdsförening i Grythyttan, länsmuseet i Örebro län och näringsliv i 

Grythyttan var således givna. Därefter har urvalsmetoden delvis byggt på 

snöbollsmetoden (Trost, 1997), det vill säga intervjuinformanterna har lett mig 

vidare till nästa genom att rekommendera andra lämpliga människor att prata 

                                                 
62 Med standardisering avses graden till vilken frågorna är desamma och situationen är densamma 
för alla intervjuade. Standard innebär avsaknad av variation. Motsatsen, låg grad av standardisering 
innebär att intervjuerna anpassas efter situation och ex. informantens språkbruk (Trost, 1997:19).   
63 Se intervjuguide i bilaga 1. 
64 Se intervjuguide för representanter för näring och utvecklingsprojekt (bilaga 2) och för 
kommunrepresentanter (bilaga 3). 
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med. Intervjuprocessen och tiden spenderad i Hällefors och Grythyttan har 

även gett mig mer kunskap om företag, verksamhet och människor, varför jag 

under tidens lopp fått mer insikt om vilka som var värdefulla att intervjua. Jag 

kontrollerade dock till viss del snöbollens riktning. En nackdel med denna 

metod både vad gäller producenter och lokalbefolkning är att befolkningen är 

en relativt liten grupp och många känner varandra. Det skulle kunna bidra till 

att informanter informerar varandra i förväg om mina frågor och möjligen 

påverkar varandra. Ytterligare en nackdel är att snöbollen inte rullar till alla 

typer av grupperingar.  

 Vid urval av producenter har representanter från olika yrkesinriktningar 

varit avgörande, det vill säga att vända mig till yrkesmän/-kvinnor inom 

kulturarvssektor och turismnäring.  

 Ett urval byggt på olika karaktäristika som ålder, sysselsättning och 

härkomst var relevant vid urvalet av informanter inom kategorin 

lokalbefolkning. Syftet var att komma i kontakt med människor med olika syn 

och olika upplevelser av kulturarv och turism. Jag har exempelvis haft strategin 

att intervjua någon från lokalbefolkning som varit bosatt i Grythyttan under 

hela sitt liv, någon inflyttad grythyttebo, småbarnsförälder, student, ”vanliga 

människor på gatan”, lokal näringsidkare, som tillhör lokalbefolkning och som 

inte är aktivt eller direkt engagerad i kulturarv och turism. Ambitionen var att 

fånga variationen och finna olika mönster då gruppen lokalbefolkning ej är en 

homogen grupp. Spridning i framför allt ålder var svårare att uppnå då en stor 

del av befolkningen är äldre i Grythyttan, varför gruppen äldre dominerar bland 

gruppen lokalbefolkning. Urvalsmetoden kan vara en svaghet. Jag sökte en 

bredd, och om så var fallet möjliggöra för en variation av utsagor för att kunna 

söka framträdande mönster. Resultatet är några röster som får representera 

lokalbefolkningen som består av drygt 1700 personer.  

 Jag sökte kunskap om olika grupperingar inom gruppen lokalbefolkning 

och gruppen producenter för att förstå och tolka olika upplevelser som 

existerar. Målsättningen var att jobba på med intervjuerna tills en mättnadsnivå 

uppnåddes, när variationerna upphörde. Utsagorna genererade inte längre några 

nya utsagor om upplevelsen av plats och dess kulturarv och turism. Av denna 

anledning ansåg jag att urvalet var relevant för mina ändamål och att jag 

upptäckt en variation av olika mönster som underlag för tolkningar. 

Informanternas utsagor styrde därmed antalet intervjuer.  

 Intervjuerna genomfördes under april – juni 2002. Jag hanterade och 

kategoriserade aktörsgrupperna utifrån vad de representerade under 

intervjuerna, det vill säga producenter eller lokalbefolkning. Resultatet av 
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intervjuerna blev dock att det finns en grupp informanter som representerar 

den lokala platsen men har ett engagemang i näringsliv och kulturarv, med 

fötterna på båda sidor. Informanterna representerar således något slags intresse. 

Det fanns även en grupp informanter som tillhör kulturarvssektorn och som 

gett utsagor liknande dem från lokalbefolkningen. I analysen resulterade således 

utsagorna i olika mönster som kunde härröras till ett lokalt platsperspektiv eller 

ett perspektiv med fokus på att ”sälja” platsen. Det är motivet till varför jag i 

tabell 1 presenterar antalet intervjuinformanter inom de olika kategorierna utan 

att göra en uppdelning. Utifrån en uppdelning mellan lokalbefolkning och 

producenter hade fördelningen blivit ojämn.65 Det betyder också att om jag inte 

låtit utsagorna styra hade antalet intervjuer av representanter från 

lokalbefolkningen behövt vara fler.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         
      Tabell 1. Intervjurespondenter66 

 

Delstudie 3 – Platsens besökare 

Motivet för delstudie tre har varit att förklara hur kulturarv och turism upplevs 

av besökarna på platsen Grythyttan, och således vilken ”plats” kulturarv och 

turism har i de bilder och upplevelser besökarna har. Målsättningen har också 

varit att få en uppfattning om vilket budskap besökarna nås av, vad det är för 

bild eller snarare innehåll av platsen som förmedlas till dem, i stor likhet med 

Dicks (2000a) studie. Motivet till studien har därför även varit att förstå om 

platsens och regionens historisk-geografiska kontext är av betydelse för 

besökarna. 

 Fokus har varit på olika platser där besökare rör sig. Besökarnas 

upplevelse av dessa platser har undersökts genom en enkätstudie. Motivet till 

val av metod var framförallt att det inte var möjligt att nå ett stort antal genom 

                                                 
65 Jmf. med figur 6 över de studerade grupperna.  
66 Se vidare i referenslista. 

Kategori av respondenter                      Antal 
Lokalbefolkning   7 
Kulturarvssektor    2 
Hembygdsförening    2 
Lokalt näringsliv   5 
Hällefors kommun   3 
Besöksnäring i Grythyttan & Hällefors                        4 
Representanter för utvecklingsprojekt i Grythyttan  
& Hällefors    2 
                         25 
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exempelvis en intervjustudie. Fördelen med enkäter har således varit det stora 

antalet informanter. Jag har i enkätstudien ställt riktade frågor på samma tema 

som i intervjustudien för att kunna göra jämförelser med resultatet från 

intervjuerna. Det motiveras utifrån den kunskapstyp jag eftersträvat. Motivet till 

enkätstudien grundar sig också på att nå de aktörer som framförallt kommer för 

att ”konsumera” platsen och därmed nå olika typer av besökare. Nackdelen 

med enkäter är dock generellt att svaren blir ytligare och att det är svårt att 

fånga nyanser. Risken är också att man får ett större bortfall (Trost, 2001).  

 I samband med genomförandet av enkätstudien gjordes försök till 

intervjuer av besökare, vilka dock kom att betraktas som provintervjuer.  

Provintervjuer 

Min ambition var att jag under tiden som jag arbetade med enkätstudien skulle 

göra djupintervjuer med besökare. Jag genomförde ett fåtal intervjuer med 

samma frågeställningar som i enkätstudien, men fann snabbt två saker. För det 

första kändes det inte lämpligt att avbryta besökarna med en cirka timmes lång 

intervju. För det andra gav intervjuer i stort sett samma svar som i enkäterna, 

det vill säga inte så djupa svar. Av denna anledning övergick jag helt och håller 

till enkätstudien.  

Enkätstudie 

Enkätstudien riktades till representanter för besökarna i Grythyttan. Totalt 

delades 557 enkäter67 ut med en svarsfrekvens på 72 %, det vill säga 400 

svarande. Det var svårt att få fram statistik över totala antalet besökare i 

Grythyttan. Uppskattningsvis var antalet besökare på Måltidens Hus cirka 70 

000 stycken år 2002.68 Hembygdsföreningen i Grythyttan har angivit cirka 3 500 

stycken besökare per sommar.69 Siffror för hela orten finns inte. Hällefors 

kommun för statistik, men då i fråga om omsättning inom rese- och 

turismindustrin i kommunen. Statistik finns över dagsbesök i Hällefors 

kommun, men utav den kan man inte utläsa antalet dagsbesök i Grythyttan.70 

                                                 
67 Se bilaga 4.  
68 Genom guidestatistik och restaurangstatistik kom man fram till att antalet besökare var 60 000 st. 
år 2003 och 65 000 st. år 2004. (Besöksantal för år 2005 finns vid avhandlingens tryck inte att tillgå.) 
69 Siffran är grundad på antalet besökare som deltagit i guidning på Skräddartorps hembygdsgård.  
70 Dessa siffror visar dock att dagsbesöken i Hällefors ökat från 80.460 besökare 1995 till 133.182 
besökare år 2003 och 144.343 år 2004. Omsättningsstatistiken visar även en rejäl ökning i 
kommunen från 73,5 miljoner 1988 till en omsättning på 139 miljoner år 2003 och vidare till cirka 178 
miljoner kronors omsättning år 2004. TEM 2004. 
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Innan genomförandet av studien publicerade Bergslagsposten en artikel 

om arbetet.71 Lokalbefolkning och turismsektorn hade på så sätt fått chansen 

att nås av information om studien. Besökare nåddes inte av denna information.                                

Jag vände mig enbart till svenska besökare efter rekommendationer från 

både turistbyrån i Måltidens Hus och hembygdsföreningen. Anledningen var att 

det är väldigt få besökare i Grythyttan som är utländska. Av besökare i 

Hällefors kommun och i Hällefors samhälle är fler utländska till antalet. De 

berördes dock inte av denna studie. Mitt forskningsproblem var också relaterat 

till kulturarv och turism i Sverige, varför jag valde att utesluta dem.72 I de ytterst 

få fall där utländska besökare har fyllt i enkäten har jag uteslutit dessa.  

De svarande kan inte sägas vara representativa för en generell 

Grythytteturist i och med att jag inte gjort något statistiskt urval. Däremot har 

jag gjort ett urval av Grythyttan som studieobjekt och de olika platserna för 

utdelning av enkäten. Dessa platser representerar en geografiskt specifik form 

av turism och en särskild form av kulturarv. Mina uttalanden är därför 

begränsade till dessa specifika platser. Platserna valdes ut efter 

rekommendationer och efter egna observationer över var besökare befinner sig, 

nämligen Måltidens Hus, Gästgiveriet, galleriet, torgmiljön och 

hembygdsgården. Viss källkritik kan riktas mot valet av platser och 

begränsningen av besökskategorier som detta innebär. Min avsikt har dock varit 

att nå besökare som gjort ett medvetet val att besöka Grythyttan för att kunna 

jämföra deras upplevelser med lokalbefolkningens och producenternas 

upplevelse av platsen, varpå resultatet också speglar detta. 

Jag delade ut enkäten och kompletterade med att lägga enkäten på synlig 

plats med en tillhörande skylt med information. Det blev vad Trost (2001:30) 

definierar som ett så kallat bekvämlighetsurval där jag tog kontakt med så 

många informanter som möjligt. I några fall kom familjer eller mindre sällskap 

där jag försökte få så många som möjligt att svara på enkäten. I vissa fall där par 

kom tillsammans noterades att enbart en valde att besvara enkäten, ofta 

kvinnan. Besökande barn var generellt väldigt få till antalet.  

Studien genomfördes under två veckor i juli månad 2002. Tidpunkten för 

enkätstudien var av betydelse. Olika tidpunkter och årstider genererar olika 

typer av besökare och således olika typer av turism. Under sommarveckorna är 

frekvensen konferensgäster och bussgrupper lägre. Jag kompletterade därför 

studien med utskick av enkäter till slumpmässigt utvalda företag och bussbolag 

                                                 
71 18 juni 2002. 
72 Anledningen till att det är fler utländska besökare i Hällefors är enligt representant för turistbyrån i 
Hällefors att de först och främst är intresserade av naturen. 



 
 

   91 
 

med inbokade besök på både Måltidens Hus och Grythyttans Gästgiveri under 

hösten 2002 för att bredda kategorierna på informanterna.  

 Enkäterna har haft en hög grad av standardisering då de varit lika under 

hela studien. Alla informanter har fått samma möjlighet och tid att svara på 

enkäten. I vissa fall då informanter ansett sig ha brist på tid för ifyllnad av enkät 

har jag erbjudit möjligheten att fylla i enkäten vid senare tillfälle och skickat 

med ett frankerat svarskuvert. Enkäten har också delvis varit strukturerad, det 

vill säga semistrukturerad (Lantz, 1993:21), med fasta svarsalternativ, 

kombinerat med öppna. De fasta svarsalternativen har gett mig möjligheten att 

beskriva frågor och exempelvis graden av ett fenomen. De ostrukturerade 

frågorna har ingen hög grad av standardisering, det vill säga de är svårare att 

jämföra med varandra. Till grund för svarsalternativen har bland annat studien 

av broschyrmaterial från delstudie ett legat. 

 Flera frågor i enkäten har haft fler svarsalternativ. Vid resultat-

redovisningen anges i dessa fall i figur eller tabell antalet svaranden samt antalet 

svar. Alla frågor i enkäten är redovisade. I flera fall har information getts i en 

kompletterande tabell i bilaga 5.  

 Viss källkritik är berättigad att redovisa. Jag har i enkäten saknat fråga om 

besökarnas inkomst, vilket är en faktor som är betydelsefull för att kategorisera 

besökarna. Jag har visserligen en fråga om besökarnas sysselsättning där de fått 

ange om de exempelvis är anställda. I anslutning till alternativet anställd har de 

svarande fritt fått ange yrke. Av dem som fyllt i yrke har vissa yrkeskategorier 

framkommit, men materialet är inte tillräckligt för att dra några statistiskt säkra 

slutsatser.73  

 Under analysen av enkätmaterialet har ytterligare en brist upptäckts. Det 

hade varit en stor fördel om frågan i enkäten om associationer och 

förväntningar inför besöket i Grythyttan74 ej hade formulerats som öppna 

frågor så att jag i analysen kunnat särskilja frågornas relation till Gästgiveriet 

respektive Måltidens Hus. Enkätens utformning under studiens genomförande 

gör att jag endast kan relatera till måltidsprofilen eller till kulturhistoria generellt. 

Vad som framförallt är en brist i analysen är att jag inte kan göra en statistisk 

jämförelse på skillnader i upplevelser av Gästgiveriet och Måltidens Hus i 

relation till associationer och förväntningar. Jag kan inte heller göra någon 

fördjupning i frågan om koppling mellan besöket på Gästgiveriet och 

associationer till kulturhistoria. Dessa frågor diskuterar jag i analyskapitlet, 

                                                 
73 Se vidare i avsnitt ”Besökarnas bakgrund” i kapitel sju. 
74 Fråga B3 respektive fråga B5 i enkäten, bilaga 4.  
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kapitel åtta, under avsnitt ”Besökarna i Grythyttan – den nya medelklassen” och 

”Måltidsprofilen ligger i tiden”. 

 

Bortfall 

Ett visst bortfall har skett under intervju- och enkätstudien. Enstaka inbokade 

intervjuinformanter dök exempelvis inte upp. I ett fall bokades ny tid och i 

annat fall har informanten uteslutits och ej ersatts av någon annan med liknande 

egenskaper, ett så kallat externt bortfall (Ejlertsson, 1996:22).    

  En intervju med en representant från lokalbefolkningen misslyckades på 

grund av att inspelningens ljudkvalitet blev dålig, varpå materialet var 

oanvändbart. Mannen var äldre och pratade otydligt. Vid försöket att intervjua 

besökare påträffades en sommarstugeägare, vilket visade sig vara fel kategori av 

besökare.75 Detta material användes inte.  

  I enkätstudien hade det varit önskvärt att göra en bortfallsanalys (Trost, 

2001:118), men på grund av den metod jag har valt var det inte möjligt att säga 

så mycket om urvalsgruppen. Jag anser inte att det haft betydelse för analys och 

tolkning av mina resultat. Jag har istället prioriterat antalet enkäter. Personer 

som ej ställt upp på enkäten räknas som externt bortfall. Det externa bortfallet är 

dock inte helt sanningsenligt. Jag kan exempelvis räkna antalet tomma enkäter, 

men jag kan inte uttala mig om antalet besökare som avstått från att ta emot 

enkäten och besvara den. Bortfallet på enkäten utdelad under sommaren 2002 

var cirka 29 %, det vill säga en svarsfrekvens på knappt 71 %. Enkäten 

utskickad till bussgrupper och konferensgäster gav ett bortfall på 28 % och 

således en svarsfrekvens på 72 %. Bortfallet på enstaka frågor bland dem som 

för övrigt besvarat enkäten kan benämnas internt bortfall. Det har varit synligt i 

analysen av vissa av frågorna. Det har framförallt varit hos enstaka personer 

som det interna bortfallet varit synligt. Det interna bortfallet har legat mellan 2–

7 % på varje fråga. Antalet svarande på varje fråga anges i parentes i anslutning 

till tabeller och figurer. Vid öppna frågor har inte svarsfrekvensen angivits.  

  Då enkäten inte riktade sig till utländska besökare har denna kategori av 

besökare som ändå fyllt i enkäten uteslutits och ingått i det externa bortfallet.  

 

                                                 
75 Sommarstugeägare kategoriserade jag som lokalbefolkning och inte den typ av besökare som jag 
sökte i studien.  
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Forskningsetik 

Jag har ställts inför etiska överväganden vid framförallt insamlingen av 

empiriskt material och vid presentationen av resultat. Vid fallstudier av den här 

karaktären är det svårt att skydda identiteten på de informanter som varit 

inblandade i studien. De etiska aspekterna har därför noga övervägts vid 

intervjustudien genom att jag exempelvis haft tystnadsplikt.  

 Bandspelaren har i intervjusituationen haft en viss makt och ibland 

upplevts som obekväm. Min uppfattning är att bandspelaren i sig inte 

påverkade resultatet av informationen i någon negativ utsträckning. 

 I de etiska aspekterna ligger även frågan om informerat samtycke 

(Vetenskapsrådet). Intervjuerna bokades per telefon varpå informanterna fick 

kort information om syftet med studien. Information om övriga informanter i 

studien diskuterades ej med undantag från fall då tips gavs på informanter som 

skulle kunna intervjuas.  

 Vid utdelning av enkäterna gavs kort information om syftet med enkäten, 

varpå besökarna hade möjlighet att avböja. På enkätens förstasida fanns en 

rubrik som hänvisade till enkätens innehåll samt information om att 

enkätsvaren behandlas konfidentiellt.76 Informanterna var för mig anonyma, 

även om jag delade ut enkäten personligen i många fall. Vid användning av citat 

och annan information från intervjumaterialet kan informanterna känna igen 

sig. Det viktiga har därför varit att visa respekt för de intervjuade, varför citat 

som kan avslöja identiteten hos informanterna hanterats med stor försiktighet, 

det vill säga utan att skriva ut namn (Trost, 1997:97). 

 Etiska problem uppstår även vid utformandet av presentation av 

resultat.77 Risken fanns att informanter på grund av sin position skulle kunna bli 

identifierade och utpekade. Ställning har därför tagits, en 

konsekvensbedömning gjorts för informanternas räkning och en kritisk 

prövning av mina motiv och syften med studien (Närvänen, 2002:67-69; 

Vetenskapsrådet). Alla informanter som ingick i studien behandlades 

konfidentiellt (Andersen, 1998:248; Vetenskapsrådet). Informanterna har även 

behandlats gruppvis i presentationen, för att i möjligaste mån undvika att någon 

enskild individ hängs ut. Jag har därför i möjligaste mån inte presenterat 

individuella utsagor utan min tolkning av informantgruppernas utsagor, varför 

det kan vara svårt för informanter att känna igen sig i resultatet. Presentationen 

av materialet publicerades innan någon informant fick möjlighet att läsa. 
                                                 
76 Se bilaga 4. 
77 Se exempelvis i rapport (Braunerhielm, 2004a) som publicerades och spreds i Grythyttan och 
Hällefors under hösten 2004. Rapporten utgjorde även slutrapportering till Turistdelegationen för 
erhållet stipendium inför genomförandet av studien.  
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Materialet har dock inte varit av någon känslig natur varför jag inte sett något 

problem i detta. I informationsbrev om rapportens publicering erbjöds 

personlig presentation från min sida, vilket har fungerat som en slags 

avstämning och en respons på resultatet från dem som själva deltagit i studien. 

Detta gav mig ett bidrag till den fortsatta analysen (Baxter & Eyles, 1997:515). 

 

Analys 

Jag har format en analysmodell som kopplats till det teoretiska resonemanget 

kring plats, kulturarv och turism med fokus på plats och på utsagor från 

platsens aktörer. Analysprocessen har framförallt varit kvalitativ till sin karaktär 

och jag har i delstudie två och tre till viss del tagit intryck av Grounded Theory för 

att på ett kvalitativt sätt handskas med det empiriska materialet (Glaser & 

Strauss, 1967;10, 45-47). Analysen av hela fallstudien har dock fungerat som en 

växelverkan mellan det empiriska materialet och teoretiska begrepp, det vill säga 

av abduktiv karaktär. Jag har inledningsvis arbetat med delstudie ett för att 

sedan fördjupa mig i vidare teorier inför genomförande och analys av delstudie 

två och tre. Jag valde även att koncentrera mig på insamling av material i de två 

sistnämnda delstudierna innan bearbetnings- och analysprocessen drog igång, 

och därmed även fokusera på en insamlingsmetod i taget.  

 

Analys i olika steg  

Den breda ingången till forsknings- och analysprocessen handlade om lösa 

frågeställningar kring kulturarv som resurs för regional utveckling och 

kulturarvets plats i det så kallade senmoderna samhället. Dessa frågeställningar 

gav mig möjligheten till en bred och varierad information och möjligheten att 

upptäcka nya aspekter. Analysprocessen föregick parallellt med inläsning av nya 

teorier, i mitt fall framförallt kring produktions- och konsumtionsprocesser, 

kommersialisering, upplevelseindustri etcetera.   

 Det första steget i analysen var analys av texter och broschyrmaterial från 

delstudie ett om den lokala platsen och regionen. Analysen gav mig en 

kontextuell grund för hela avhandlingsarbetet och den empiriska studien 

(Glaser & Strauss, 1967:45-49). Det gav mig också en förförståelse och 

förkunskap som vägledde mig till innehållet i delstudie två och tre, en interaktiv 

och abduktiv process mellan delstudie ett, två och tre.  

 Det andra steget i analysen innebar att jag först grupperade aktörerna i de 

tre studerade aktörsgrupperna. Analysen, av delstudie två och tre, innebar 
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således att organisera intervjumaterialet och bryta ner det (Strauss & Corbin, 

1998:102). I bearbetnings- och tolkningsprocessen transkriberades hela de 

bandade intervjuerna, utan att inkludera pauser och tvekanden. Det 

transkriberade materialet har sedan lästs med ”tematiska ögon” grundade på de 

olika frågorna i intervjuguiden, frågor som till viss del varit tematiskt indelade. 

De tematiska ögonen har fokuserat på specifika frågeställningar och tillhörande 

utsagor. Stycken har markerats och lyfts ut och på så sätt har mängden data 

reducerats (Miles & Huberman, 1994:55-56). Den tematiska indelningen av det 

transkriberade materialet, en typ av kodning (Miles & Huberman, 1994:ibid) har 

resulterat i ett nytt dokument där intervjusvaren grupperats efter varje 

frågetema, exempelvis Grythyttans profil, och efter varje informantgrupp. Inom 

informantgrupperna har nya uppdelningar skett på grund av olikartade 

upplevelser, vilka bildat nya kategorier. De olika frågetemana har i sin tur delats 

in i tre övergripande teman: bilden av platsen, kulturarv och platsens identitet. 

Därefter har jag delat upp de olika kategorierna efter intervjuinformanternas 

ställningstaganden, i vissa fall exempelvis för eller emot en företeelse. 

Kategorierna beskriver och till viss del tolkar informationen (Merriam, 

1994:136-157; Miles & Huberman, 1994:90-101). 

 På grund av en tidskrävande och omfattande transkriberingsprocess 

lyckades jag inte skriva ut alla intervjuer. Ett fåtal intervjuer har jag istället 

lyssnat till noggrant, gjort anteckningar och noterat nya upplevelser, nya 

upplevelser eller nya intressanta citat som inte lyfts fram i de tidigare bearbetade 

intervjuerna, vilket kompletterats till det övriga materialet. Intervjumaterial 

uppnådde en mättnadsnivå (Glaser & Strauss, 1967:61), varpå min uppfattning 

har varit att viktig information ej gått till spillo genom att arbeta på detta sätt.  

 

Enkätmaterial 

En kvalitativ och en kvantitativ analys av enkätmaterialet har gjorts. En del av 

enkätmaterialet har förts in i statistikprogrammet SPSS78 och resulterat i tabeller 

och diagram. Andra delar resulterade i egna noteringar kring öppna enkätfrågor 

om besökarnas bakgrund, uppfattningar och upplevelser av besöket. Valet av 

SPSS har framförallt att göra med hanteringen av mängden data som genererats 

från enkätstudien, men också för att kunna ta fram statistisk och göra statistiska 

jämförelser av materialet (Aronsson, 1999). 

 Information om besökarnas bakgrund, val och intressen har analyserats i 

relation till teorier om olika besökskategorier. Övrigt material har delats in 

                                                 
78 Statistical Package for the Social Science. 
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utifrån tre övergripande teman, bilden av platsen, kulturarv och platsens 

identitet och relaterats till de andra informantgrupperna. I presentationsform 

har jag således fört en jämförande diskussion med material från intervjuerna. 

Viktigt är att reflektera över att statistiken representerar en bild över hur 

människor upplever sin egen verklighet. Statistiken, som jag visar i tabeller och 

diagram, har jag tolkat i en tillhörande text för att komplettera möjligheten till 

att dra egna slutsatser ur tabellerna med min tolkning (Seale, 2001:156). 

 Resultatet av de provintervjuer som genomfördes före enkätstudien har 

utgjort ett komplement till materialet. ”Varför skulle man kasta bort material 

som uppenbarligen finns insamlat och där man också besvärat några människor 

med en intervju?” (Trost, 1997:110).  

 

Kategorisering och tolkning 

Mitt nästa steg i analysprocessen har varit att försöka tolka och se mönster hos 

olika grupper och sedan se hur de olika grupperna och temana relaterar till 

varandra (Starrin m.fl., 1991:44-52; Strauss & Corbin, 1998:102-103). Jag har 

försökt gruppera skilda upplevelser som en grupp individer haft av samma 

fenomen eller företeelse, vilket resulterat i olika kategorier. Beskrivningarna av 

kategorierna koncentrerar sig således inte i första hand på enskilda individers 

uppfattningar utan på en grupps (Uljens, 1989:39).  

 Hela tolknings- och kodningsprocessen har varit analytiskt konstruerad. 

Analysen av material som genererats från intervjuer och enkäter har fungerat 

som en process av sållning, eller datareduktion (Miles & Huberman, 1994:55-

57), och jämförelse mellan och inom de tre övergripande temana. Det allra 

viktigaste i hela analysprocessen är, enligt Baxter & Eyles (1997:509-512)79, att 

noggrant visa processen där material omvandlas till begrepp och teorier. 

Läsaren måste förstå hur utsagor representeras och varför de presenteras som 

de gör. Processen måste därför vara transparant och resultera i en trovärdig 

utsaga som förtydligar sambandet mellan begrepp, teorier och empiri (Baxter & 

Eyles, 1997:518; Seal & Kelly, 2001:153). Faran när man lyfter ur material från 

sin kontext är att det kan ge en annan mening, skapa nya mönster och helheter 

(Crang, 2001:228). När jag exempelvis fokuserat på utvalda teman har jag 

bortsett från resterande delar i materialet, vilket har förutsatt en transparant 

analysprocess som tydligt visat olika steg som tagits.  

                                                 
79 Se även Crang (2002). 
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Kontextualisering 

Efter avslutad analys och identifiering av olika kategorier har en 

kontextualisering av kategorierna skett. En typ av kontextualisering är att 

analysera kategorierna i relation till varandra, vilket har skett när jag fört ett 

jämförande resonemang kring de olika kategoriernas utsagor (Uljens, 1989:81-

82). En annan typ är att relatera kategorierna till någonting annat än utsagorna 

själva. Tolkningen av utsagorna görs utifrån ett specifikt perspektiv och utifrån 

studiens syfte. Referenspunkterna i tolkningen ligger således utanför exempelvis 

själva intervjumaterialet eller utsagorna. Därigenom kan kategorierna relateras 

till en vidare kontext. Upplevelserna ses som en del av och i relation till ett 

vidare resonemang. För mig har det inneburit att koppla kategorierna och 

analysen av det empiriska materialet till teorier och mina analytiska kategorier: 

plats, turism, kulturarv. Jag har även gjort kopplingar till Bergslagens historisk-

geografiska kontext, till det övergripande sammanhanget kring 

samhällsutvecklingen från det moderna till det senmoderna samhället och till 

diskussioner om kommersialiseringsprocesser i samhället. Genom en 

kontextualisering av kategorierna förankras således resultatet i det teoretiska 

resonemanget och empirin lyfts upp till en teoretisk nivå.  

 

Kunskapsanspråk 

Strategin för studien i Grythyttan har varit att ge möjliga tolknings- och 

förklaringssamband, det vill säga att satsa på den interna validiteten. Det kan 

vara svårt att generalisera människors specifika upplevelser från ett fall som är 

unikt och kontextbundet i sig. Däremot anser jag att andra fall kan göra 

jämförelser med mina slutsatser som är ett resultat av kontextualiseringen och 

med tillämpande av mina metoder.  

 

Generaliserbarhet 

Slutsatserna som jag har dragit utifrån genomförda intervjuer och enkätstudien 

skall kunna vara giltiga för en större population individer i Grythyttan. Lantz 

(1993:17, 72) har dock uttryckt att giltighet inte skall likställs med att slutsatser 

kan generaliseras från stickprov och huruvida stickprov är representativa för 

populationen. Giltigheten kan istället förenklat sägas handla om i vilken grad 

data och resultat speglar källan och ökar förståelsen av det som undersöks. 

Analysens giltighet uppnås också då jag gör kopplingar mellan teori och det 
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empiriska fallet. Det avser hur väl begreppen och sambanden i analysen är 

förankrade i teorin.  

 Min ambition har varit att sträva efter en komparativ validitet, det vill säga 

att andra platser eller besöksmål med inriktning mot kulturarv eller 

industrihistoria i Bergslagen, eller i övriga landet, eller med fokus på måltid och 

upplevelser skall kunna förhålla sig till resultatet eller studiens upplägg i relation 

till deras kontext. Den teoretiska diskussionen kan bidra till nya värderingar, nya 

idéer och tankar. Det kan bidra till en bredare generaliseringsmöjlighet och ses 

som en illustration till företeelser i samhället. Det kan också bidra till 

forskningen om kulturarv och turism, till diskussioner om kommersialisering i 

samhället och till diskussioner om relationen mellan kulturarv och turismens 

produktions- och konsumtionsprocesser. 

 

Validitet och reliabilitet 

Mitt primära metodproblem har varit hur jag på platsen Grythyttan ska studera 

spänningen mellan kulturarv och turism och hur jag empiriskt ska göra detta 

undersökningsbart. Utifrån det metodval jag gjort har jag bland annat valt att 

studera aktörers upplevelse av plats och företeelser på plats. Jag bedömer 

således inte vad som är sant eller ej utan det är människors upplevelser som är 

sanningen. Det viktiga för mig har således varit att återge dessa konstruktioner, 

deras verklighetsbeskrivningar, på ett så riktigt sätt som möjligt (Merriam, 

1994:174-179), utifrån den tolkning jag gjort.  

 Validiteten bedöms via förbindelser mellan utsagor som jag presenterat 

och vad informanterna själva har uttryckt. Hur bra avspeglar jag således 

meningsinnehållet i intervjuerna i de kategorier och teman jag lyft fram och 

således, hur bra har jag lyckats mäta det jag avsett att mäta? Fokus för mig har 

legat på relationen mellan det insamlade datamaterialet och tolkningen, dels 

tolkningsprocessen i sig, dels tolkningen som resultat. Är min tolkning trovärdig 

och har jag tolkat karaktärsdragen av kulturarv och turism på plats på ett 

trovärdigt sätt?  

 Viktigt, för att påvisa reliabiliteten är, enligt Uljens (1989:35, 52), att det 

syns att mitt resultat är grundat i det insamlade materialet, varför en transparant 

analysprocess varit nödvändig. Reliabilitet kan även handla om att resultatet 

upprepas om jag skulle genomföra studien igen. Trost (1997:100) menar dock 

att det är en smula egendomligt att tala om reliabilitet och tillförlitlighet vid 

kvalitativa intervjuer och studier. Att vid skilda tillfällen ställa samma fråga kan 

sannolikt vara en svårighet då förändringar sker i samhället, upplevelser, 
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värderingar och beteenden förändras, vilket gör att människan inte kan vara 

stabil eller statisk, det vill säga en konstans råder ej. I fallet Grythyttan och även 

Hällefors kommun har förändringar skett efter genomförd studie, vilket med 

allra största sannolikhet skulle ha påverkat resultatet.  

 Merriam (1994:181) menar på samma sätt att kvalitativ forskning utgår 

från att beskriva och förstå världen utifrån de upplevelser som människor som 

lever i den har, varför det är viktigare att sträva efter en inre eller intern validitet 

före reliabiliteten. För mig innebär det att eftersträva att mitt resultat och att 

min beskrivning och tolkning överrensstämmer med informanternas egna 

upplevelser om den, det vill säga känner igen sig, trots att jag satt studien, som 

genomfördes under en begränsad tidsperiod, i en större kontext och tolkat 

utifrån den. Att lyckas med att precisera innehållet i intervjuerna i de kategorier 

jag lyft fram påverkar reliabiliteten. En viktig fråga i sammanhanget är dock om 

jag verkligen nått rätt aktörer, om besökarna exempelvis är besökare utifrån den 

definition jag använt mig av i kapitel fyra.   

 För att försäkra mig om reliabiliteten har jag därför strävat efter att göra 

operationaliseringen så noggrann och tydlig som möjligt, och redogöra för de 

bakomliggande teorier som ligger till grund för hela forsknings- och 

analysprocessen (Merriam, 1994:182-183; Yin, 1994:37). 

Från metod till Bergslagen och Grythyttan 

I kapitlet har forsknings- och analysprocessen presenterats tillsammans med de 

olika delstudier som genomförts. Metoden för att genomföra den empiriska 

studien har övergripande varit fallstudiemetoden. Där har intervju- och 

enkätmetod med fokus på olika aktörers upplevelse av kulturarv och turism på 

plats bland annat använts. En historisk-geografisk kontext har fungerat som 

utgångspunkt för delstudierna kring aktörers upplevelse. Den historisk-

geografiska kontexten är resultatet av den övergripande fallstudien. Det är 

således dags att ta steget och reda ut frågeställningarna. Vad är den historisk-

geografiska kontexten på platsen och dess omgivande region Bergslagen och 

vad är det för kulturarvs- och turismgeografier som existerar? 
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KAPITEL 6 

Bergslagens geografier  

 
 

Bergslagen kan betraktas som rikt på industrihistoriskt kulturarv präglat av 

bergs- och järnhantering. Historien som präglat regionen präglar både kulturarv 

i regionen och i Grythyttan. Platsen betraktar jag därför som en del av en större 

kontext, en Bergslagskontext, vilken presenterades i kapitel två. Denna kontext är 

också ett resultat av delstudie ett som genomförts i den empiriska studien.  

 Bakgrunden till kontextens betydelse är dels att jag upplever att stora delar 

av lokalbefolkningen inom kommunen, och specifikt Grythyttan, identifierar sig 

med Bergslagen och dess historia. Dels är Bergslagen, dess identitet och historia 

betydelsefull för där i ligger stora delar av orsaken till förändringar inom 

Hällefors kommun. Jag syftar på strukturförändringar men även medvetna 

förändringar gentemot ett upplevelsesamhälle och vad man inom kommunen 

betraktar som ett postindustriellt samhälle. 

 
”När stålverkets skorsten sprängdes med ett brak hösten 1993 var det många i 
Hällefors som trodde att det var slutet. Inte bara på en flerhundraårig 
brukshistoria utan också på Hällefors samhälle. 1000 arbeten hade försvunnit 
från stålverket under fyra år. Elva år senare reser sig nu Hällefors. I stället för att 
sukta efter den tid som svunnit och som aldrig kommer tillbaka satsar Hällefors 
på måltidsindustri, industridesign och utbildning. Grythyttan som under brukets 
storhetstid var en sömnig del av kommunen har blivit navet. Hällefors tar nya 
tag.” (Edlund, 2004:8) 

  

Bergslagen som region är problematisk av den anledningen att den kan 

betraktas på olika sätt. Ur ett kulturgeografiskt perspektiv kan exempelvis 

Bergslagen betraktas utifrån strukturella industriella förändringar, utifrån natur- 

och kulturresurser eller kommun-, läns- och landskapsgränser. Regionen har 

även på flera olika sätt påverkats av strukturförändringar i samhället. Den har 

drabbats av stora industrinedläggningar, arbetslöshet och utflyttningar som en 

följd. Djärva tag har gjorts för att försöka vända en neråtgående trend och för 

att försöka följa den övriga utvecklingen i samhället. I det här kapitlet vill jag ge 

en överblick över utvecklingen i Bergslagen, från ett kort historiskt perspektiv 

till framtidssatsningar i regionen. Detta, bergslagskontexten, är resultatet av den 

övergripande fallstudien, delstudie ett. Den är betydelsefull för resultatet av 
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delstudie två och tre, vilka presenteras i nästa kapitel, och specifikt för det som 

rör Hällefors kommun och Grythyttan. Jag vill med kapitlet även ge en inblick i 

hur kulturarv och turism ”äger rum” i regionen och i Grythyttan. Jag vill 

därmed ge min tolkning över regionen och platsens turism- och 

kulturarvsgeografier.  

 

Bergslagens historia och kulturarv 

Bergslagen har sitt ursprung i att man började bryta bergmalm och framställa 

metall efter storskaliga metoder redan på 1200-talet. Mellansveriges gruvfält 

koloniserades och distrikten kallades ”berg”. Senare dök ordet ”bergslag” upp 

som benämning av ett område där ett visst privilegium gällde (Ekomuseum 

Bergslagen, 1997). ”Bergslag” betyder ursprungligen ”lag”, det vill säga en 

sammanslutning av bergsmän och jordägare som fått kungligt privilegium för 

sin bergshantering (Berger & Lundmark, 1989). Genom arkeologisk forskning 

har man kunnat fastställa att järnbruk varit igång sedan 1200-talet i Sverige. 

Genom århundraden har tekniken sedan utvecklats och verksamheten 

förändrats till en industriell karaktär. 1600-talet präglades av ökad produktion 

och stadig export och 1700-talet var ett mycket gynnsamt sekel för den svenska 

järnhanteringen. Efterfrågan på järn i Sverige och i övriga Europa var enorm, 

mycket på grund av krig som fördes med hjälp av olika typer av vapen som alla 

tillverkade av järn. Under 1800-talet skedde stora tekniska genombrott och 

förbättringar, samtidigt som branschen utsattes för en svår konkurrens från 

stora produktionskomplex i Tyskland, England och Frankrike. Det blev kris 

och den första ”bruksdöden” bröt ut (Bergsmän och Bruksfolk, 1999).  

 Flera strukturrationaliseringar eller vågor av ”bruksdöd” drabbade 

järnbruken, och mindre och omoderna järnverk insomnade (Eriksson, 1955). 

Det här pågick under 1800-talet och ända fram till idag. Ytterligare ett exempel 

på nedgång är prisutvecklingen på marknaden som under slutet av 1800-talet 

medförde ännu en omgång av koncentration och utslagning (Ekomuseum 

Bergslagen, 1997). Järn- och stålindustrin i vårt land upplevde dock en uppgång 

och hög avkastning tiden efter andra världskriget. Optimismen var stor och 

gammal bebyggelse fick ge vika för tidsenlig folkhemsbebyggelse. Isacsson 

(1998:4) beskriver hur: 

 
”Gruv- och bruksorterna moderniserades efter en snarlik mall med Domus och 
Tempo kring centrumtorget, med Folkets hus, ett stort kommunkontor, Folkets 
park, villaområden och flerfamiljsbostäder.” (Isacsson, 1998:4) 
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1970-talet innebar att den uppåtgående trenden vändes och lågkonjunkturen var 

ett faktum. Konkurrensen ökade från Europa och järn- och stålindustrin 

tillsammans med gruvor, sågverk med mera drabbades hårt. Enligt Isacson 

(1998:5) försvann mellan åren 1974-1984 hela 350 000 jobb inom stål- och 

järnindustrin inom Europeiska Gemenskapen, vilket i Sverige motsvarade en 

siffra på totalt 160 000 industriarbetstillfällen som försvann. Enligt Berger 

(1995:166) förlorade Bergslagen en fjärdedel av industrisysselsättningen i 

regionen och under samma period försvann 10 000 jobb inom stålindustrin. 

 Regionen var sårbar då dominansen av järn- och stålindustrin var ensidig. 

Den industriella strukturomvandlingen innebar därför att Bergslagen var en av 

de industriregioner i landet som drabbades hårdast. År 1996 var andelen 

arbetslösa i regionen dubbelt så stor som riksgenomsnittet. Under åren 1997-

1998 förlorade kommunerna, som tillsammans hade 156 000 invånare, 4 000 

invånare. Detta medverkade till vissa strukturella förändringar och en köns och 

åldersmässig snedfördelning samt låg utbildningsnivå hos dem som stannade 

kvar i kommunerna (von Otter & Svensson, 1998:9-20).  

 Bergslagen fick en stämpel som en krisregion, men var även en av de 

regioner som vann mycket på statens satsningar80, där exempelvis 

”paketsatsningar” ingick i form av Bergslagspaketet.81 Tack vare ett stort 

ekonomiskt stöd lyckades regionen få ett fotfäste på den politiska och turistiska 

arenan. Nedlagda industrihistoriska lokaler som hyttor och hamrar, det vill säga 

kulturhistoriska miljöer, rustades upp för att visas för allmänheten. Stora 

fabrikslokaler lämnades dock ofta åt sitt öde eller fylldes med annat innehåll. 

Kulturmiljövården, hembygdsföreningar och eldsjälar gjorde stora insatser för 

att bevara miljöer och redskap och dokumentera yrkeskunskap av olika slag för 

eftervärlden. Arbetslivsmuseer och arbetarspel blev vanligt förekommande 

inslag. Fortfarande kämpar eldsjälar för att bevara hyttor och hamrar och att 

hålla dem öppna för allmänheten som exempelvis medlemmar i nätverket 

Bergsmän och Bruksfolk (se karta över nätverket i figur 7 på nästa sida). Det 

stora problemet är dock ofta ekonomin. Utan ekonomiskt stöd är det svårt att 

hålla verksamheten vid liv. Nätverket Bergsmän och bruksfolk, vilket jag även 

nämnde i kapitel ett, är ett exempel på en satsning där syftet varit att bevara 

Bergslagens industrihistoriska miljöer för eftervärlden. 

                                                 
80 Under perioden 1986-90 arbetade Bergslagsdelegationen, en statlig myndighet, med att främja 
utvecklingen i Bergslagen, initiera och medverka i långsiktigt utvecklingsarbete 
(Bergslagsdelegationens handlingsprogram; Bergslagsprogrammet 1950-2010). 
81 ”Paketpolitiken” till regioner som drabbats av strukturell omvandling upphörde på tidigt 90-tal pga. 
lågkonjunktur (Bergslagsprogrammet 1950-2010). 
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                       Figur 7: Exempel på bevarade industrihistoriska miljöer inom nätverket  
                       Bergsmän och Bruksfolk  (http://hem.passagen.se/bergbruk/). 

 

Trots ett stort intresse från hembygdsföreningar och eldsjälar har det i flera fall 

funnits bristande intresse från kommuner i regionen att satsa på att bevara 

dessa miljöer. En av anledningarna som uttryckts inom nätverket tycks vara att 

det industrihistoriska arvet påminner om kristider och att det inte ger några 

direkta intäkter.  

 

Bergslagsregionen 

Bergslagen i sin helhet består av 24 kommuner82 (se figur 8). Bergslagens 

kommuner har egentligen ingen större samhörighet mer än på det historiska 

planet och möjligen kulturellt, varför den regionala sammanhållningen är svag. 

Kommunerna befinner sig inom sex olika län, vilket kan medverka till att 

invånarna ej betraktar sig som tillhörande en sammanhållen region. Grunderna 

för ”Bergslagsregionen” har också försvunnit eller förändrats.  

 

 

                                                 
82 Efter regionalekonomisk indelning räknas 21 kommuner i Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län, 
Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län. I andra sammanhang brukar man räkna med 24 
kommuner. I turismsammanhang brukar även Eskilstuna kommun i Södermanlands län även räknas 
med (Ekman, 1996a:29). 
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Figur 8: Karta över Bergslagen från början av 1980-talet. På kartan är viktiga orter med 
gruv-, järn- och stålindustri, platser för kulturarv, utmärkta (Berger, Bohlin & Forsberg, 
1981). 

 

Från omvärldens sida anses Bergslagen som en sammanhållen region i 

framförallt kulturhistoriska och politiska sammanhang. Min uppfattning är dock 

att regionen består av flera mindre samhällen eller samhällsregioner. En enhetlig 

samhällsmiljö har aldrig konstaterats i regionen. Vad som krävs för att en region 

skall kunna betraktas ha en gemensam samhällsmiljö är, enligt Castensson 

(1994), att man uppfattas ha en gemensam ekonomisk och kulturell miljö.  

 Begreppet region definieras olika inom olika ämnestraditioner och har 

också definierats olika inom olika tidsepoker. Inom regionalgeografin har 

regionen haft betydelsen avgränsning med visst syfte på innehåll (Castensson, 

1994; De Geer, 1918; Nelson, 1918; Salomonsson, 1994b; Widgren, 1994). 

Begreppet definieras även som en kulturell enhet där den avgörande faktorn är 

tradition i bemärkelsen historia, språk, religion och känsla av samhörighet 

(Salomonsson, 1994b). En region är ofta förknippad med någon typ av kontroll 

och makt och till politiska eller institutionella strukturer. Uppkomsten och 
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skapandet av regioner kan till viss del hänga samman med behov och 

tillämpning utifrån ren administrativ utgångspunkt. Invånare inordnas 

exempelvis i lämpliga regioner och serviceutbud, kommunikationer och annat 

följer, enligt Aldskogius (1978:41-56), sedermera dessa mönster. Enligt Paasi 

(1986)83 är dock inte regioner, och inte heller platser, några givna enheter utan 

socialt konstruerade och således föränderliga. Denna definition av regioner84 

ansluter jag mig själv till då den ger utrymme för olika aspekter i form av 

exempelvis identiteter och kulturer.  

 Bergslagen som har sitt ursprung i näringsverksamhet och i gruv- och 

bergsbrukets struktur har länge förknippats med utvinningen av naturresurser 

(Berger, Bohlin & Forsberg, 1981). Regionen kan därför betraktas som en 

naturlig region (Castensson, 1994).85 Utifrån EU: s strukturfondsområden, där 

mål 2 Bergslagen ingår, anses också Bergslagen som en administrativ och 

politisk region. Syftet med dessa regioner är att styra tillgänglighet och 

geografiskt bundna resurser. 

 I ett historiskt perspektiv, från 1900-talets början, kan vi se hur regionen 

Bergslagen delats in som en konsekvens av olika indelningar gjorda utifrån olika 

kriterier (figur 9).  

 

 
Figur 9: Avgränsningar av Bergslagen under tidigt 1900-tal. 
1. Landsdelen Bergslagen efter S De Geer, Ymer 1918.  
2. Bergslagens geologiska utsträckning efter De Geer, 1916. 
3. Regionen Bergslagen efter S De Geer, Ymer 1925. 
4. Bergslagens som kulturgeografisk provins efter Nelson, Ymer 1918. 
5. Bergs- och järnhanteringen efter Credner, 1926. 
6. Järnindustriområdet efter S De Geer, Karta över befolkningsfördelning i Sverige, 1919. 

                                                 
83 Se även Heldt Cassel (2003). 
84 Jmf Massey (1995, 1999a) och hennes definition av plats i kapitel tre. 
85 Se Castensson (1994) för fortsatta diskussioner kring kulturella eller spontana regioner samt 
referensregioner.  
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7. Det topografiska Bergslagen efter S De Geer, Geografiska Annaler, 1927. 
(De Geer, 1918; Nelson, 1918; figuren hämtad från Berger, Bohlin & Forsberg,     
1981) 

 

Ekman (1996a:21) har uttryckt att regionen genomgått olika faser som regional 

konstruktion, där Bergslagen som region kan ses som en process snarare än ett 

varaktigt tillstånd. Regionens förändring på kartorna ovan vittnar om en sådan 

process. 

 Idag när bergs- och järnhanteringen ej är i bruk i den omfattning som 

tidigare betraktas inte regionen utifrån näringsstruktur och ekonomi. Regionen 

kan därför inte anses vara homogen. Förutsättningarna inom regionen är 

dessutom olika, beroende på exempelvis geografiskt läge och 

befolkningsunderlag. Jag tolkar därför region Bergslagen som bestående av en 

mängd olika kulturella regioner, med olika förutsättningar, där människor bor 

och verkar och där de har skapat sig sina egna liv utifrån miljömässiga och 

sociala värden. En del definierar sig som bergslagsbo och andra inte. Detta är 

betydelsefullt för den Bergslagskontext där jag placerar platsen Grythyttan. 

Människor och deras upplevelser är beroende av vilken egen Bergslagskontext 

de berörs av. Detta återkommer jag till i nästa kapitel som fokuserar på 

upplevelser av platsen Grythyttan och senare i det efterföljande analyskapitlet.  

 

Betydelsen av Bergslagen 

I Bergslagen har naturresurserna järn, skog och vattendrag fungerat som 

sammanhållande länkar, tillsammans med storföretag, stark folkrörelse, en 

arbetarkultur och ett landskap med industriminnen (Isacson, 1998:4). Den 

krisstämpel regionen haft har också förenat. Krisstämpeln och de problem som 

regionen drabbats av var en av anledningarna till att regionen klassades som en 

industriregion med ekonomisk tillbakagång när Sverige ingick i den Europeiska 

Unionen. Delar av Bergslagen blev en mål 2-region med EU-medel från 

strukturfonderna Europeiska Regionala Utvecklingsfonden/Europeiska 

Socialfonden (Europeiska Kommissionen, 1995) och definierades som en 

homogen region. Syftet med det så kallade mål 2-programmet var att stödja 

omstruktureringar av regioner som drabbats av industriell tillbakagång och hög 

arbetslöshet (Riksantikvarieämbetet, 1996). Mål 2-regionen Bergslagen fick 

därför stöd för egenskapen industriregion på tillbakagång. Industrisamhället 

lyfts fram som något negativt som med EU-stödens hjälp kan ”arbetas bort” till 

fördel för nya företag och nya verksamheter som exempelvis turism. EU-
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stödens inträde innebar att man (Bergslagsdelegationen) började arbeta med 

begreppet Bergslagsregionen, den region som skapats utifrån bergsbruket och 

regionens natur- och kulturförutsättningar. Detta är ett sätt för Bergslagens 

identitet att leva vidare. Samtidigt har EU-stödet och indelning i 

strukturfondsregioner bidragit till att ge Bergslagen en speciell identitet i 

Europa. Bergslagen har idag ingen administrativ funktion, förutom i 

sammanhang som i EU-strukturfonds stöd (Braunerhielm, 1998). 

 Avsikten med EU-stöden, stöd till regional utveckling, är god, men 

samtidigt innebär den regionala avgränsningen och definitionen på 

åtgärdsområdet att man exkluderar andra regioner och att man lyfter fram 

regionen som en problemregion (Europeiska Kommissionen, 1995:kap.1).  

 I programskrivningarna för EU: s strukturfondsstöd till mål 2 Bergslagen 

används begreppet bruksanda i dels negativ bemärkelse, dels som ett sätt att 

beskriva människors lojalitet och förhållningssätt gentemot näringsliv och 

företag på orterna. Begreppet bruksanda betraktar jag som en 

gemensamhetsfaktor, en kollektiv gemenskap som skapar en gemensam 

identitet åt en bygd. Det är så jag vill se på begreppet, det vill säga inte 

nödvändigtvis någonting som är negativt utan någonting som kan skapa en 

positiv gemenskap. Palmenfelt (1994) menar dock att begreppet är förknippat 

med hur människor betraktar sig själva och sin omgivning och hur människor 

tror att andra betraktar dem. Flera olika definitioner används och jag 

återkommer till dem i nästa avsnitt.  

 Bilden av bruksandan från 1970-talet, det vill säga bilden av bruksandan 

som något negativt för regionen och som något som hindrar utvecklingen, 

uppfattar jag har levt kvar in på 1990-talet i Bergslagen. Detta menar jag då 

krafter inom regionen strävat efter att lyfta bort den negativa stämpeln för att 

inte förknippas med att vara ett brukssamhälle med hög arbetslöshet och 

utflyttning längre. Denna utveckling är ett steg närmare en uppbrytning av den 

homogena regionen Bergslagen. Samtidigt framhäver Westholm (1997) att 

undersökningar och statistik visar att kommunerna skiljer sig markant vad gäller 

utbildningsnivå och förnyelsetakt. Man kan därför misstänka att de 

identitetsskapande faktorer som håller samman regionen kommer att skilja sig 

med tiden. Regionen kommer därför med största sannolikhet utifrån ett 

administrativt och politiskt perspektiv att få en annan betydelse i framtiden. 

Frågan är hur det kommer att se ut på det individuella planet, hur 

lokalbefolkning identifierar sig och vad regionens historia och kulturarv har för 

betydelse för gemenskapen och identiteten? 
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Bruksanda – grunden till förnyelse? 

Bruksandan har uppkommit genom enskilda orters långvariga beroende av en 

enda stor arbetsgivare. Bruksandan har därför både en historisk och en 

geografisk bakgrund. Den inverkan arbetsgivaren haft på det lokala samhället, 

på attityder och trygghetskänsla har lett till en mentalitet, en ”stark social 

sammanhållning och gemenskapskänsla” (Ericsson, 1997:20)86 som 

sammanfattats som begreppet bruksanda. Bruksandan har ofta lyfts fram som 

ett negativt begrepp, och som i exemplet Hällefors, en orsak till att genomföra 

förändring. Borgström (1996) menar exempelvis att Bergslagsregionen med 

Hällefors kommun anses inneha en "slutenhet" i den levda kulturen som satt 

sin prägel på ekonomin och den ensidiga inriktningen på gruvor och järn- och 

stålindustri. Slutenheten uppfattas ha försvårat förändring och utveckling. 

Däremot vill jag lyfta fram att det finns andra som menar att bruksandan har en 

framsida och en baksida och att det kan medföra något positivt. 

 Bursell (1997:10) exempelvis, lyfter fram några motstridiga innebörder av 

begreppet som lojalitet mot företag, yrkesstolthet, gemenskap, trygghet eller 

sociala orättvisor, passivitet, konservatism och avundsjuka. Vad hon poängterar 

är att begreppet är föränderligt och ger olika innebörd beroende på vilken tid 

det avser. Föränderligheten vill jag peka på men framförallt olika innebörder för 

olika människor. Bursell refererar även till en intervjustudie som genomfördes i 

Hällefors runt 1990 med tjänstemän, under en tid då brukets framtid i Hällefors 

kommun var mycket osäkert. Genom intervjuerna framkom olika uppfattningar 

av begreppet bruksanda. ”I det gamla, patriarkala brukssamhället framhölls 

hierarki, makt och kontroll. 1940- och 50-talen nämndes i termer av samarbete, 

bland annat mellan företagsledning och facket. Tiden efter 1970-talet, 

stålkrisens tid, kännetecknades av motstånd mot förändring och passivitet.” 

(Bursell, 1997:10). På samma sätt som tiden spelar in spelar även personers 

egen levnadshistoria in i synen på bruksandan. Mitt motiv till att lyfta fram 

bruksandan är på grund av det tydliga exemplet i Hällefors kommun där man 

medvetet försökt ”tvätta bort” bruksandan (Borgström, 1996:40-42, 47, 60). Jag 

ser även bruksanda som en slags identitet, en identitet som skapar gemenskap 

bland en lokalbefolkning och därför är svår att radera ut. Identiteter är ofta 

djupt rotade och betydelsefulla för människor, varför jag kan ställa mig frågande 

till att försöka radera ut människors identiteter. Min tolkning är därför att 

bruksandan lever kvar i regionen och att det finns röster som menar att den är 

viktig att bevara. Av den anledningen är det betydelsefullt att se på både fram- 

                                                 
86 Se även Lundqvist (2001) och Hallberg (2006). 
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och baksidan och inte stirra sig blind över enbart negativa betydelser av 

begreppet. Isacson (1997:122) har exempelvis uttryckt att en utgångspunkt för 

användandet av begreppet, vilket jag ställer mig bakom, är att betrakta det som 

”en kultur, i betydelsen ett gemensamt medvetande, ett gemensamt 

tankemönster”. Han menar också att det ofta varit förknippat med 

enföretagsorter som dominerats av industriföretag inom järn-, stål-, skog- och 

massaindustrin. Därför har bruksandan också en viss platsförankring.87 

 Ett konkret exempel på en kommun i Bergslagen som har försökt vända 

på resonemanget och lyfta fram en annan aspekt av bruksandan är Munkfors 

kommun i Värmland. Kommunen har, enligt von Otter och Svensson (1998:75-

88), dels genom att tala om bruksandan som gemenskap och sammanhållning, 

dels om bruksmentalitet som här kan jämföras med en slags jantelag, skilt på de 

goda och dåliga aspekterna av bruksmiljön. Det kan liknas med en medalj med 

en fram- och baksida. 

 Hällefors kommun har dock tagit ställning för att bruksandan och 

stämpeln som bruksort ska suddas ut. Den mentalitet och brukskultur som är 

nedärvd från tidigare generationer och skapad av historien har, enligt Ekman 

(1996a) i viss mån blivit förnekad och omprövad på grund av strukturella och 

ekonomiska förändringar i kommunen.  

 
”Den tidiga bergsmanskulturen med en småskalig struktur av hyttor, gruvor och 
jordbruk omvandlades mot slutet av 1800-talet till en storskalig koncentration av 
bruksindustrier på några få orter. Hällefors pågående omvandling innebär nu en 
förskjutning i den andra riktningen, från det storskaliga till det småskaliga, men 
också från kommunens bruksdominerade centralort till perifera delar.” (Ekman, 
1996a:107)  

 

Ekman (1996a:108, 119, 140) berör även frågan om vilken historia som lyfts 

fram och således vilken som förnekas i olika satsningar i kommunen. Frågan 

kan jämföras med Dicks (2000a) diskussion om vad som representeras av 

platser. Vissa delar av historien anser Ekman har förnekats och en del har 

omdefinierats. Det förflutna lyfts fram, omprövas och valda delar synliggörs i 

olika typer av satsningar. Ekman (1996a:106-107) som har studerat utvecklingen 

i hela Bergslagen och specifikt Hällefors, menar att både kultur och historia 

mobiliserats i uppbyggnaden av dagens Hällefors och Grythyttan. Hon menar 

att det finns många tolkningar av den gemensamma historien för kommunen 

och samhället. Tolkningar av historien varierar mellan grupper i samhället och 

                                                 
87 Se vidare i Berger (1997), Kåks (1997) och Ahlin (2006) för diskussion om bruksanda i relation till 
platsens betydelse.  
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mellan olika tidpunkter. Detta anser jag speglas i den bild av både Grythyttan 

och Hällefors som framträder idag.88  

 En viktig aspekt i sammanhanget är att Hällefors kommun är en 

sammanslagen kommun med tre olika församlingar, Hällefors, Grythyttan och 

Hjulsjö. Här finns en blandning av olika kulturer som bergsmanskultur, 

brukskultur och finnbygdskultur. Här finns också en blandning av människor 

med olika ursprung, invandrare och människor som bott i kommunen hela sitt 

liv. Det betyder att historien har olika betydelse för olika människor. 

Bruksandan kan exempelvis från brukets arbetares sida innebära en 

yrkesstolthet snarare än ett hinder och ett problem. Karaktärsdragen för en 

positiv bruksanda är snarare gemenskap, lojalitet, arbetsglädje och trygghet.  

 Utan någon kunskap om framtiden skulle man kunna gissa att i ett 

samhälle där regionstrukturer är föränderliga kan bruksandan innebära en ökad 

trygghet och självkänsla för dess lokalbefolkning. Tryggheten skulle möjligen 

kunna tänkas vara hämmande för utveckling och förändring för vissa grupper i 

samhället. För andra skulle bruksandan möjligen kunna tänkas vara en morot 

för förnyelse och utveckling. Bruksandan skulle kunna leda till att våga gå 

utanför gränser och skapa nya regioner för samarbete. Gamla administrativa 

gränser kan möjligen, om jag tillåts att spekulera, låsa gränser och kanske vara 

ett hinder för utveckling.   

 För att återgå till Hällefors så har den väl inrotade och starka identiteten 

och andan krävt långtgående processer för att förändra. Satsningar har gjorts 

för att lyfta fram en ny profil.89 Hällefors kommuns medvetna satsningar på 

kultur, kulturprojekt, utbildning och design har setts som en möjlighet att 

förändra samhället så att befolkningen skall få en mer optimistisk attityd.   

 Uppbyggnad av Grythyttan, som präglats av utveckling och framtidstro i 

drygt 10 års tid, har varit en kontrast till den neråtgående trend som Hällefors 

tidigare drabbats av. Det har också fungerat som en sporre. Det har inneburit 

att Hällefors som ort kommit att satsa på sin profil som motvikt till 

Grythyttans. Satsningar på måltid i Grythyttan har också varit en positiv 

satsning för hela kommunen.  

 

                                                 
88 Se vidare i diskussioner om upplevelsen av platsen i kapitel sju. 
89 Jmf. med Dicks (2000a) diskussion om utvecklingen i ”Rhonda Heritage Park” i Wales där 
lokalbefolkningen menar att området ”tagits ifrån” dem med specifikt syfte på den identitet som de 
tidigare känt varit deras.    
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Möjligheter till utveckling 

För regionen Bergslagens del, eller jämförbara regioner i landet, handlar 

möjligheten till utveckling i vissa fall om ett politiskt spel och styrandet över 

resurser och människor. EU: s strukturfondsmedel är ett exempel på detta. Ett 

grundläggande problem för Bergslagen är den administrativa splittringen i 

regionen.90 Politiskt sett styrs regionen på olika sätt, beroende på kommun- och 

länstillhörighet, eller om man ingår i strukturfondsområde eller ej. 

 Den statliga regionalpolitiken har, fram till mitten av 1990-talet, haft en 

målsättning att utjämna den regionala obalansen. Regionalpolitiken har dock i 

vissa fall inte visat sig vara framgångsrik. Istället har man varit tvungen att välja 

mellan en jämnt fördelad tillväxt mellan geografiska områden eller en hög total 

tillväxt i landet (Svensson, 1998). Det har alltså blivit fråga om prioriteringar. 

Detta har lett till en omvandling av politiken till en regionpolitik, där staten valt 

att ge landsbygden instrument för möjlighet till utveckling. Regionerna i landet, 

det vill säga de administrativa länen, har på så sätt fått större möjlighet att själva 

påverka formen av utveckling och statens kontroll över regionerna har minskat. 

Regionernas stärkta identitet och självtillit har dock inneburit att de regionala 

obalanserna kraftigt ökat. Nu hänger således regionernas utveckling mycket på 

eget initiativ och egen förmåga till att skapa tillväxt och utveckling. Det här har 

också inneburit att konkurrensen mellan orter och regioner har ökat. Det 

handlar om att vara så attraktiv som möjligt för att få företagen att etablera sig 

på plats. Det är en av anledningarna till att Grythyttan och Hällefors som orter 

profilerar sig så starkt. Till hjälp används slogans och lokala/regionala imager. 

Marknadsföring med hjälp av image och tydliga profiler på exempelvis måltid 

kan syfta till att stärka den lokala identiteten samtidigt som det kan vara ett sätt 

att göra sig känd och sätta sitt namn på kartan. 

 Svensson (1998:92-94) framhäver att i regeringens regionalpolitiska förslag 

från 1998, om de så kallade tillväxtavtalen, ges regionerna för första gången 

möjlighet att på egen hand bygga upp en lokal och regional utvecklingspolitik, 

som staten skall försöka stödja genom regelförändringar och ändrade principer 

för användning. Även kommunerna i landet arbetar idag hårt för att utveckla 

det lokala näringslivet och människors möjlighet att utbilda sig och skaffa sig en 

konkurrenskraftig kompetens inom gamla eller nya yrkesområden. Där är 

Hällefors kommun ett bra exempel med satsningarna på utbildning, kultur och 

design. Det allmänna syftet för kommunerna är att realisera bra levnadsvillkor 

(Svensson, 1998:105-108).  

                                                 
90 Hela regionen ligger inom Värmlands, Örebro, Dalarnas, Västmanlands och Gävleborgs län. 
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 De regionala tillväxtavtalen ger även mindre regioner, bestående av 

kommungrupperingar inom samma län, möjlighet att satsa på en gemensam 

utveckling. Kommungrupperingarna ger regionerna möjlighet att utvecklas med 

en gemensam historisk och kulturell grund, vilket stärker det framtida arbetet, 

möjligheten för förståelsen och möjligheten att bli en framgångsrik region. 

Inom Bergslagsregionen existerar exempelvis flera olika kommungrupperingar 

som arbetar med tillväxtavtalen utifrån egna förutsättningar och önskemål 

(http://www.varmland.se/tillvaxt/; Länsstyrelsen i Örebro län, 1999). Ett 

exempel är satsningarna på ett måltidskluster som sträcker sig över Örebro och 

Värmlands läns gränser, vilket jag diskuterar vidare kring i senare avsnitt kring 

måltidsgeografi.  

 Bergslagens möjlighet till utveckling handlar, enligt Törnqvist (1993:56-57, 

1996), även om andra bakomliggande faktorer så som geografisk intressesfär, 

mentala avstånd mellan människor, den ökade konkurrensen från Europa och 

regionernas roll i denna konkurrens. För Sveriges del har inträdet i EU 

inneburit en ökad internationalisering och en större konkurrens från Europa. 

Det har även inneburit en utveckling av nya större administrativa regioner i 

landet, gränsöverskridande regioner som består av flera län, med 

länssammanslagningar och nya storlän till följd. Bergslagen som homogen 

kulturell region skapades långt före länsindelningens tillkomst i Sverige 

(Castensson, 1994).91 Där har regionalt gränsöverskridande samarbete 

förekommit under lång tid. Sveriges medlemskap i EU och ett 

gränsöverskridande tänkande och samarbete är därför inte något nytt arbetssätt 

för befolkningen i Bergslagen (Braunerhielm, 1998). 

 En annan viktig bakomliggande faktor för en regions utveckling är 

regionens kultur. Ett exempel är diskussionen om blandningen av olika kulturer 

i Hällefors kommun, vilket jag redogjorde för under tidigare avsnitt.92 

 Kulturen har i utvecklingstänkandet i Bergslagen spelat en varierad roll 

enligt Borgström (1996:66). Den ekonomiska förändringsprocessen har 

successivt byggt upp nya förutsättningar för samhället. Kulturen och identiteten 

måste dock enligt författaren finnas redan i utgångsläget för att en utveckling 

skall komma till stånd. För att lyckas i förändringsarbete bör därför kulturen 

finnas med redan från början och lyftas fram som en betydelsefull faktor för 

utveckling. Det är en intressant aspekt Borgström lyfter fram som kan anknytas 

                                                 
91 Indelningen av län tillkom under 1654 års regeringsform. Tidigare låg den regionala indelningen av 
Sverige politiskt sett på nationell och kommunal nivå. Indelningen av Sverige i landskap uppstod 
under medeltiden.   
92 Se avsnitt ”Bruksanda – grunden till förnyelse”. 
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till diskussioner i tidigare avsnitt om kulturarv och historia och till Ekmans 

(1996a) och Dicks (2000a) diskussioner om vilken historia som lyfts fram.93  

 Skillnader i ekonomisk utveckling kan således inte enbart förklaras med de 

fysiska geografiska skillnaderna som ofta lyfts fram. Ekonomisk utveckling 

byggs ofta upp kring humankapital och kulturella faktorer snarare än 

råvarutillgångar. Grundläggande är att hitta de faktorer i den sociala kulturen 

som kan behöva förändras för att förbättra möjligheterna till ekonomisk 

utveckling94. Ekman (1996a:65) har exempelvis lyft fram den ”nya” fas 

Bergslagen befinner sig i och beskrivit den som:  

 
 ”… ett nytt Bergslagen präglat av mångsidighet, öppenhet mot omvärlden, men 
ändå med en identitet, ungefär som gravitationsfält, som förenar de olika delarna 
till en helhet.” (Ekman, 1996a:65)  

 

Jag skulle därför vilja påstå att regionen befinner sig i ett aktivt 

utvecklingsarbete inriktat mot just kulturfrågor, ekonomi och näringsliv. 
 

Ett utvecklingsperspektiv 

Utvecklingen i en region beror på en mängd olika faktorer. 

Konjunktursvängningar och strukturkrisen kan bland annat förklara 

nedläggningar, ökad arbetslöshet, utflyttning med mera. Nya kraftsamlingar på 

nya näringar och nya inriktningar har sannolikt dels en förklaring i att man 

söker nya vägar för att vända motgångar i samhället, dels en förklaring i trender 

i samhället och den ökade pressen på att konstruera nya typer av upplevelser.  

 

Turismgeografier breder ut sig 

Bergslagsregionen är profilerad som ett frilufts- och naturområde, med goda 

förutsättningar för turism. Turismen har en stark koppling till tillgängliga 

resurser och viss del av turismen kan betraktas som en råvarubetingad 

lokalisering då resurserna har betydelse för turismens lokalisering (Bohlin, 

2000:299).95 Ett sätt för människor på vår landsbygd att överleva har varit att 

                                                 
93 Se avsnitt ”Bruksanda – grunden till förnyelse”. 
94 Se vidare betydelsen av att förstå samhällets interna struktur med både dess hinder och drivkrafter 
för tillväxt i Hagen (1962).  
95 Jmf. den råvarubetingade lokaliseringsfaktorn med Bohlins (2000) diskussion om de två övriga 
typerna, den marknadsorienterade som baseras på byggda attraktioner och den oberoende som är 
kopplad till turismens konsumtionsbetingelser och till avståndet mellan turist och byggd anläggning 
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utveckla lokal turism utifrån lokala resurser. Bergslagens turismsatsningar med 

inriktning mot de vattendrag som finns i regionen är ett exempel på detta.  

 I turismforskningssammanhang delar man ibland upp landet utifrån olika 

förutsättningar och resurser. Ett sätt att i turismhänseende dela in dessa 

faktorer är att koppla dem till olika säsonger. Bohlin (2000) har exempelvis 

delat in vårt land i två olika områden, en- respektive tvåsäsongsturism.96 

Bergslagen ligger precis på gränsen mellan ensäsongs- och tvåsäsongsturism 

enligt denna uppdelning.97 Vad som marknadsförs i regionen sommartid är 

fiske- och kanotturism (http://www.fritid.t.se/paddla/pdf/svartalven_norr.pdf; 

http://www.fritid.t.se/). Vintertid finns ett fåtal mindre skidsportanläggningar.  

 Bergslagens förutsättningar för turism är goda i och med den stora 

tillgången på natur- och kulturresurser. Den rena och vackra naturen kan locka 

många till regionen. En nisch som har stor potential att utvecklas i regionen är 

”äventyrsturism” med till exempel jakt, fiske, skogsvandringar, kanotfärder och 

turistaktiviteter som bygger på det kulturella och industriella arvet (Europeiska 

Kommissionen, 1995:kap 1).  

 Det program som var utformat för turism inom strukturfondsprogrammet 

mål 2 Bergslagen98 gav möjligheter att utveckla och stödja kultur- och 

naturturism genom att ge information om det kulturutbud och de kulturmiljöer 

som finns i regionen, samt genom att vårda och bevara kulturmiljöer, dels som 

turistattraktioner, dels som speglingar av regionens historia. Mål 2-programmet 

i Bergslagen gav även utrymme för satsningar på lokal och regional utveckling 

inom turismområdet, regionens speciella särdrag som natur- och 

kulturresurser99 och det industrihistoriska arvet (Braunerhielm, 1998). Målet var 

att stärka den regionala identiteten genom att förbättra den ekonomiska 

aktiviteten och genom att ta tillvara lokala initiativ (Beslutsgruppen för mål 2-

Bergslagen).  

Ett exempel - måltidsgeografi 

Turism i Bergslagen har börjat närma sig andra dimensioner mycket tack vara 

satsningar i just Grythyttan och Hällefors, men även till följd av andra 

                                                 
96 Generellt kan man säga att södra Sverige innehar ensäsongsturism, även betraktat som 
sommarturism. Gränsen går tvärs över Sverige, från södra Värmland upp till Gävletrakten. Norr om 
denna gräns finns både sommar- och vinterturism (Bohlin, 2000). 
97 Viss kritik kan riktas mot denna uppdelning då den helt utesluter stadsturism och exempelvis 
konferensresande som också är en del av turism. Bilden av landets turism är inte lika entydig som 
Bohlins uppdelning. 
98 För programperioden 1995-1999. 
99 I en genomgång av EU-projekt som startades under programperioden 1995-1999 med inriktning 
mot framförallt kulturturism, konstaterade jag att det var en markant ökning av projekt av denna art. 
Problemet var dock att när EU-medlen tog slut tog ofta projekten också slut. Det var helt enkelt svårt 
att få en ekonomisk hållbarhet inom projekt med kulturturistisk inriktning (Braunerhielm, 1998). 
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förändringar i samhället. Ett exempel på turismsatsning är satsningen på måltid. 

Idag är man i full färd med att utveckla regionens ”måltidskluster” som sträcker 

sig över länsgränsen mellan Örebro och Värmlands län bestående av bland 

annat livsmedelsproducenter. Syftet med etableringen av måltidsklustret är att 

gynna den småskaliga lokala livsmedelstillverkningen.  Ett viktigt argument är 

att livsmedel och drycker i Sverige omsätter 243 miljarder kronor100 om året, 

varför marknaden anses lyckosam (Utvecklingsrådet Örebro län, 2004; 

Länsstyrelsen i Örebro län, 2004). Lokala företag i Grythyttans omgivning som 

Bredsjö Blå, Grythyttan Vin och Hellefors Bryggeri omnämns tillsammans med 

Wasabröd och OLW i Filipstad som några exempel.  

 
”Vad vi tänker oss är att skapa ett Måltidsrike som Äppelriket i Kivik eller 
Glasriket i Småland.” (Citat från Elisabeth Michaelsen i Edlund, 2004:11) 

 

I Örebro läns regionala tillväxtavtal för 2000-2003 prioriterades måltidsriket 

tillsammans med turism och besöksnäring då man ansåg att länet hade en stark 

position inom dessa områden. I det fortsatta tillväxtprogrammet för 2004-2007 

har Örebro län gjort ett specifikt handlingsprogram för måltid och upplevelse 

(Utvecklingsrådet Örebro län, 2004; Länsstyrelsen i Örebro län, 2004). Länet 

har under den senaste tioårsperioden byggt upp utbildning, forskning, nätverk, 

mötesplatser och företag med anknytning till måltid. Måltiden anses därför som 

en viktig fortsatt faktor för att förstärka länets position, öka länets omsättning, 

öka sysselsättning och generera ökade skatteintäkter. Målet i 

handlingsprogrammet är även att stärka länets position inom 

upplevelseområdet och att utveckla regionen till ett av Sveriges ledande 

områden för upplevelse, turism och måltid.  
 

Nya profiler ”tar plats” i Hällefors och Grythyttan 

Kommunalrådet i Hällefors kommun, Pentti Supponen, har uttryckt att 

”depressionen i Hällefors kommun var nattsvart” då Hälleforsborna fick 

beskedet om att stålverket skulle stängas 1991 (Edlund, 2004:8). Vidare har han 

berättat att skepsisen var ännu större när 140 kinesiska montörer och ingenjörer 

kom 1993 för att montera ned och skeppa iväg stålverket till Shanghai. 

Samtidigt restes Måltidens Hus i Grythyttan efter att entreprenören och 

gästgivaren Carl-Jan Granqvist övertygat industri och regering att flytta den 

                                                 
100 Siffra från 2004. 
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svenska paviljongen från världsutställningen i Sevilla 1992 till lilla Grythyttan. 

Här skulle Örebro Universitets paviljong med restauranghögskola inrättas. 

 Trots motgångar och skepsis har Hällefors kommun, parallellt med 

övergången från ett industrisamhälle till ett informations- och 

kunskapssamhälle, inlett en förändringsprocess från det traditionella 

brukssamhället till ett samhälle profilerat mot måltid, design och teknik, men 

även mot turism, utbildning och tjänste- och kunskapsföretag. En utveckling 

som man själv betraktar som ”från traditionell bruksort till något nytt i den 

postindustriella eran” (http://www.hellefors.se/upplevelse/ historia_hfs2.htm).  

 
”Satsningarna har medvetet syftat till att ändra kommunens profil så att bruket 
som symbol för samhället mist sin plats.” (Representant från hembygdsförening. 
Kvinna i pensionsålder.)  

 

Istället har profilerna mat och vin trätt fram, som inledningsvis mottagits med 

blandade känslor från lokalbefolkningens sida: 

 
”Mat och vin … betraktade som fruntimmersgöra. Annat var det med stålverket. 
Det var ett jobb för karlar.” (Citat från intervju gjord av Edlund, 2004:9) 

 

Hällefors kommun ingår, i samarbete med andra kommuner i landet och KK-

stiftelsen, i arbetet kring upplevelseindustrin. Kommunen är en av åtta så 

kallade mötesplatser för upplevelseindustrin i Sverige. Det gemensamma är att 

de producerar upplevelser inom områden som exempelvis design, konst, måltid, 

musik, media, turism och upplevelsebaserat lärande.101 Framtiden i Hällefors 

kommun verkar, enligt en studie genomförd av Edlund (2004:11), finnas inom 

upplevelseindustrin med jakt, fiske, natur samt god mat och 

livsmedelstillverkning. Man lyfter framförallt fram upplevelsen måltid och 

upplevelsen design. Form och design uttrycker man vara en stark 

utvecklingsfaktor i kommunen. Det handlar om: 

 
”… en utveckling av den mogna produktionen inom stålindustrin, vilken har en 
tusenårig tradition i trakten. Det är också nyskapande med design inom olika 
områden, inte minst inom måltiden.” 
(http://www.hellefors.se/upplevelse/default2.htm).  

                                                 
101 Upplevelseindustrin använder man som ett samlingsbegrepp för de kreativa branscherna som 
producerar och/eller levererar upplevelser. I Sverige har man i definitionen upplevelseindustri tolkat 
in ett stort värde av konsumentens upplevelse. I andra länder fokuserar man på kreatören eller 
kulturen. Se vidare; http://www.hellefors.se/upplevelse/default2.htm; 
http://www.hellefors.se/upplevelse/default2.htm;http://www.kks.se/templates/ProjectPage.aspx?id=43
08; http://www.kks.se/templates/ProjectPage.aspx?id=3615. 
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För Hällefors har satsningen på form och design varit ett viktigt sätt att 

balansera utvecklingen och satsningen på måltid i Grythyttan och att hitta en 

balans mellan det gamla brukssamhället och det senmoderna 

kunskapssamhället. Ett projekt i den riktningen är en förberedande 

industridesignutbildning som funnits sedan 1999 och byggandet av Formens 

Hus i Hällefors samhälle (http://www.hellefors.se/formenshus/).  

 Hällefors kommun har tidigt poängterat vikten av kultur både som 

lokaliseringsfaktor och som medel för att skapa en attraktiv boendemiljö. 

Satsningar på boendemiljöer och skulpturparker i Hällefors centralort är ett bra 

exempel. I samband med nedläggningen av järnverket ökade utflyttningen i 

kommunen och flera hundra hyresbostäder stod helt plötsligt tomma. Det 

resulterade i en rivning av bostadshus för att istället skapa ljusa och luftiga 

bostadsområden fyllda med skulpturer (Edlund, 2004:10). Resultatet har blivit 

konstsmyckade bostadsområden som Millesparken med den största samlingen 

av Carl Milles verk utanför samlingarna på Millesgården i Stockholm, samt 

Polstjärnan som utsmyckats av några av Sveriges främsta skulptörer. Attraktiva 

bostadsområden och turistattraktioner i form av skulpturparker har blivit 

effekten. I samma veva inrättades en fyraårig kulturskola (Edlund, 2004:9). 

 

Grythyttan som kommersiell produkt 

Tätorten Grythyttan har marknadsförts av kommunen som ett "kreativt 

centrum" (Ekman, 1996a:145). I och med tillkomsten av Måltidens Hus i början 

av 90-talet tillsammans med kurorten Loka Brunn har framförallt den södra 

kommundelen utvecklats.  

 
”Utvecklingen i Grythyttan har varit en stegvis process. Grythyttan hoppade 
över industrialiseringen. Det har ju aldrig varit där …, så man hade inte det att 
göra sig av med.” … ”På något sätt hamnade Grythyttan direkt i framtiden … 
när Carl-Jan kom dit.” (Representant från kommunen. Man i 50-års ålder.) 

 

Utvecklingen som skett i kommunen och framförallt i Grythyttan är unik och 

representerar inte utvecklingen i andra Bergslagskommuner. Satsningarna är 

intressanta för de är gjorda inom ett nytt område. På senare år har arbetet med 

att marknadsföra hela regionen runt Grythyttan formaliserats mer och 
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Destination Grythyttan102 har konstruerats. Regionen kring Grythyttan 

marknadsförs med besöksmål, kulturevenemang och upplevelsearrangemang 

där syftet är att öka regionens attraktionskraft, att synliggöra dessa händelser 

och att utveckla morgondagens upplevelser. Tankar har även funnits på ett 

framtida måltidsmuseum i Grythyttan under ledning av Hällefors kommun, 

vilket för närvarande ligger på is, samt att utveckla ett industriellt 

utvecklingscentrum för måltidsindustrin. Grythyttan har således kommit att bli 

mer av en kommersiell produkt. Vad man kan reflektera över i sammanhanget 

är också vad både Hällefors centralort och tätorten Grythyttan väljer att lyfta 

fram och vad man har valt att göra till ”kommersiella produkter”. Detta berör 

jag vidare i nästa kapitel.  

Från geografier till upplevelser av plats, kulturarv och turism 

Syftet med det här kapitlet har varit att ge en överblick över utvecklingen i 

Bergslagen, eller snarare ett perspektiv på hur utvecklingen sett ut. Min 

målsättning har varit att ge en förståelse för hur regionen Bergslagen sett ut 

genom historien fram till idag. Med ett övergripande perspektiv på Bergslagen 

har jag landat i Hällefors kommun och Grythyttan för att visa hur 

förändringsprocessen sett ut i kommunen och på den specifika platsen 

Grythyttan. Syftet har också varit att ge min tolkning över hur kulturarv och 

turism ”äger rum”.  

 En viktig utgångspunkt har varit kontrasten mellan det nya som lyfts fram 

och historien, industrisamhällets kulturarv i regionen och det specifika 

kulturarvet på plats. Enligt min tolkning och den bild jag gett av 

Bergslagsregionen, Hällefors kommun och tätorten Grythyttan, skapas nya rum 

och platser för upplevelse och framförallt för måltid. Det är bilder som skapas 

för att exempelvis förmedla platsen till besökare. Det ger dock inte en enhetlig 

bild över hur platsen upplevs, hur kulturarv och turism upplevs och äger rum. 

Därför ställer jag mig följande frågor som jag bär med mig till nästa kapitel; vad 

är upplevelsen av Grythyttan? Vad har Bergslagskontexten för betydelse i 

upplevelsen av platsen? Tar eller får regionens historisk-geografiska perspektiv 

någon plats i satsningar på upplevelse och måltid och i upplevelsen av 

Grythyttan? Vilka turism- och kulturarvsgeografier träder fram genom 

människors upplevelser av platsen? 

 

 
                                                 
102 Ekonomisk förening bestående av företag och aktörer inom näringsliv, hotell och restaurang, 
livsmedelsproduktion, kultur, media, utbildning, tryckeri och multimedia. 
http://www.destinationgrythyttan.se/  
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KAPITEL 7 

Upplevelsen av platsen Grythyttan 

 

 
 

Nu har jag nått fram till den delen där jag kan erbjuda lite av en upplevelse av 

Grythyttan. Jag kan inte bjuda på någon smakupplevelse som stimulerar olika 

sinnen, men förhoppningsvis kan jag ge en bild av den plats som har fått stå i 

centrum för den här avhandlingen. Upplevelsen av platsen Grythyttan har 

stimulerat sinnen hos ett stort antal människor under årens lopp. Vad jag vill ge 

i det här kapitlet är en bild av den plats jag själv har upplevt, och min tolkning 

av de upplevelser som de människor jag har mött har haft.  

 Tillsammans med det som framkom i föregående kapitel redogör jag i 

detta kapitel för ytterligare resultatet från delstudie ett. Fokus ligger framförallt 

på Grythyttan då det är denna plats och tätort som studien fokuserat på. Till 

viss del lyfter jag även fram Hällefors kommun för att kunna sätta in Grythyttan 

i sitt rätta sammanhang och för att kunna tolka eventuella skillnader och 

likheter mellan de båda. Eventuella skillnader och likheter kan ha betydelse för 

utvecklingen i Grythyttan, varför jag velat väga in dem. 

 Avsnittet ”Grythyttan – dåtid till nutid” illustrerar framförallt den tolkning 

jag gjort av platsens egen praktik. Här framträder ytterligare pusselbitar som ger 

en bild över de ”kulturarvs- och turismgeografier” som jag tolkat och som 

avhandlingens syfte fokuserar på. I efterföljande delar presenteras upplevelsen 

av Grythyttan. Det är de upplevelser av platsen Grythyttan som framträtt 

genom utsagor från intervju- och enkätinformanter i form av besökare, 

lokalbefolkning och producenter. Vad som presenteras i kapitlet är således 

resultat av delstudie ett, men framförallt delstudie två och tre.  

 

Hällefors och Grythyttan  

Hällefors centralort och tätorten Grythyttan skiljer sig åt i näringsstruktur och i 

historia. Det beror bland annat på den starka prägel av industrin som Hällefors 

kommun haft och som har sysselsatt många i Hällefors centralort. Hällefors ort 

har drabbats hårt av industrinedläggningar, medan Grythyttan, som präglats av 

tjänsteproduktion, inte drabbats i sådan utsträckning. Hällefors kommun har 
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under lång tid präglats av bergsbruk och järnframställning. I början av 1990-

talet fanns 85 % av kommunens industrijobb i järn-, stål- och metallbranschen. 

Bergsbruket har upphört och stålverket lades ner 1991. Industrisektorn med 

Ovako Steel103 och den offentliga sektorn sysselsätter flest antal i kommunen 

(Trondman, 2001:4). År 2003 var drygt 31 procent av de förvärvsarbetande i 

kommunen anställda inom tillverkningsindustrin mot 18 procent i landet. Den 

offentliga sektorn stod för knappt 35 procent av antalet anställda i kommunen. 

Det kan jämföras med att den offentliga sektorn utifrån ett nationellt perspektiv 

sysselsätter ungefär samma andel, nämligen drygt en tredjedel av alla anställda i 

landet (http://www.scb.se). På tredje plats bland antalet sysselsatta inom 

Hällefors kommun ligger arbetsplatser inom handel, restaurang och hotell. En 

växande sektor är den som innehåller arbete inom turism och service, men även 

utbildning inom den offentliga sektorn (Ekman, 2000:140-143). 

 Verket Ovako Steel är en typiskt manlig arbetsplats inom kommunen, och 

en stor sådan, medan vård och omsorg traditionellt sett är kvinnlig verksamhet, 

vilket så även är fallet i Hällefors kommun (Ekman, 2000:147, 151). I 

tabellbilaga 5 i slutet av avhandlingen presenteras en mer detaljerad statistik 

över förvärvsarbeten i tabeller uppdelade efter sektor och näringsgren i 

jämförelse med kön och Hällefors kommun och riket.104  Tabellen visar att det 

är kvinnodominans inom kommun, landsting och statlig förvaltning och manlig 

dominans inom näringslivet, vilket är relativt överrensstämmande med riket.   

 Kommun har präglats av omfattande utflyttning105, hög arbetslöshet och 

låg utbildningsnivå. På 1960-talet hade kommunen cirka 12 300 invånare, vilket 

var den högsta nivån som uppnåtts. Från 1970-talets början till 1992 tappade 

kommunen en femtedel av befolkningen. 1992 hade Hällefors 9 203 invånare. 

Vid årsskiftet 1999/2000 hade kommunens invånarantal sjunkit till 8 078 och 

hösten 2005 till 7 631 invånare med en jämn fördelning mellan kvinnor och 

män (http://www.scb.se). Samma år hade tätorten Grythyttan 1 758 

invånare.106 107 

 Kommunen har en överrepresentation av åldersklasserna över 44 år och 

utgör tillsammans med Hagfors och Munkfors en av de tre kommuner i landet 

som har lägst andel ungdomar i åldern 16-24 år (Trondman, 2001:4). Det är 

                                                 
103 Ovako har c:a 500 anställda (http://www.ovako.com).  
104 Se tabeller i bilaga 5.1 och 5.2. 
105 Se bilaga 5.3 över utflyttningar i Hällefors kommun över åren 1997-2004, fördelat på kön och 
ålder. Tabellen kommenteras på nästa sida. Statistik över skillnaden mellan Hällefors ort och tätorten 
Grythyttan finns inte att tillgå.  
106 Inkluderade i siffran för Hällefors kommun. 
107 Se tabell i bilaga 5.4a över befolkningsutveckling och åldersammansättningens utveckling mellan 
åren 1996-2004 baserat på församling och ålder samt 5.4b befolkningspyramid från Hällefors 
kommun fördelat på kön under året 1998. 
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endast 3,6 % av invånarna i kommunen som är ungdom mellan 16-18 år.108 

Genomsnittsåldern för män boende i Hällefors kommun år 2003 var 44,4 år 

och för kvinnor 46,7 år, i jämförelse med hela rikets 39,4 år respektive 41,9 år 

(http://www.scb.se). 

 En genomgående trend i riket är att landsbygden överges till förmån för 

staden. Det hävdar Mats Trondman (2001) i en rapport där han redogör för 

barn och ungdomars föreställningar om att vilja bo kvar i Hällefors kommun. 

Flyttströmmarna går idag från glesbygd till storstadsregionerna och högskole- 

och universitetsorter. En tydlig tendens är att de som flyttar är yngre idag än 

tidigare, vilket tabellen i bilaga 5.3 visar. Det innebär att glesbygden urgröps på 

sin unga befolkning. Det här är en av anledningarna till att styrande i 

kommunen uttryckt att ”lika många studenter som flyttar till Karlstad och 

Örebro, det ska vi ta hit, så att vi har åldersstrukturen kvar” (Representant från 

Hällefors kommun. Man i 50-års ålder.) 

 Ekman (2000:155) har dragit slutsatsen av en annan studie att de unga 

männen varit fokuserade på att få ett jobb och tjäna pengar och på så vis 

hamnat i industrijobben. Verket har stått för trygghet och kontinuitet. Unga 

kvinnor i kommunen har istället varit mer flexibla, är mer välutbildade och 

anses ha fler framtidsalternativ. Kvinnor har visat en större benägenhet att 

utbilda sig, vilket kan vara förklaringen till resultatet. Jag tolkar det också som 

att gamla kulturer kring bruket lever kvar i samhället.  

 Statistik från SCB över utflyttningar från Hällefors kommun109 visar att 

utflyttningen varit störst i åldersintervallen 15-24 år och 25-34 år. Om man 

jämför statistiken från 1997, 2000 och 2004 var utflyttningen totalt sett större år 

2004 än 1997. Dessutom visar statistiken att ju högre åldrar desto mindre 

skillnad mellan utflyttningar och kön. Det betyder också att utflyttningarna varit 

större i intervallet 15-24 än 25-34 år. Åldern 15-24 är också den åldern då flest 

ungdomar flyttar ut för att söka jobb eller studera. 

 Grythyttan har idag blivit en attraktiv bostadsort för människor som 

arbetar i Örebro110. Pendlingsavståndet är 7 mil. Man har därför i kommunen 

kunnat se en motsatt trend för tätorterna där Grythyttan blivit det mer 

attraktiva orten att bosätta sig i. Orsakerna menar Ekman (2000:143) är 

                                                 
108 Ungdomsintervallet 16-24 år går ej att utläsa i 2003 års statistik då intervallen är 16-18 resp. 19-
64 år (http://www.hellefors.se/hellefors.htm, http://www.scb.se ).  
109 Tabellen i bilaga 5.3. 
110 Antalet pendlare ligger på samma nivå (521 st.) som grannkommunen Ljusnarsberg (565 st.) år 
2003, medan Nora (1901 st.), Lindesberg (2322 st.) och kommunerna söder om Örebro ligger på en 
högre siffra vad gäller antalet utpendlare per kommun. Antalet inpendlare år 2003 till Hällefors 
kommun låg på 362 st., Ljusnarsberg 303 st., Nora 597 st. och Lindesberg 1590 st. för att jämföra 
med. Statistiken säger dock inte vart pendlarna åker. Statistiken visar även att det är fler män som 
pendlar än kvinnor. Http://www.scb.se  Se vidare i tabell 5.5 i bilaga 5. 
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tjänstesektorns uppsving och den bevarade gamla byggnadsstrukturen i 

Grythyttans by. Man har bevarat en miljö som anses attraktiv ur 

bondemiljösynpunkt.   

 Hällefors orts satsningar på kulturskola och på attraktiva bostadsområden 

med skulpturparker har varit ett försök till att stimulera människor att bo kvar 

på orten. Enligt informationen ovan verkar dessa satsningar inte ha påverkat 

gruppen ungdomar och befolkningen i åldern upp till 34 år. Kommunen har 

även satsat en hel del på turism som en del i den omvandlingsprocess man 

genomgått. När jag studerat broschyrmaterial och Internetsidor över 

kommunen har jag fått den bilden att kommunen vill erbjuda kultur och 

historia, konst och design, aktiviteter med koppling till fiske, sjöar, paddling, 

natur med ett antal naturreservat och slutligen måltid och upplevelser 

(http://www.hellefors.se/kommunen/turismen/turistlankar.asp).  

 Vad jag har sett är således en kommun som trots satsningar på nya profiler 

och turism dras med problem kring utflyttning och problem att behålla 

ungdomar i kommunen. De traditionella näringarna är fortfarande dominanta i 

kommunen, vilket jag tolkar är en sannolik anledning till utflyttningarna.  

 

Grythyttan - dåtid till nutid 

Grythyttan är en relativt ung bygd i jämförelse med andra orter i Bergslagen. 

Den tid då den första bebyggelsen kom till i Grythyttan var under slutet av 

1200- och början av 1300-talet. Människor har dock färdats i bygderna redan 

tusentals år före vår tideräkning, vilket gravfält vid Vintersta på Torrvarpens 

östra strand cirka 2 kilometer norr om Grythyttans samhälle vittnar om. De 

tillhör yngre bronsåldern eller äldre järnåldern (Lindqvist, 1970:19). 

 Efter ett raskt kliv i historien, är en viktig händelse i Grythyttans historia 

värd att nämna då Karl IX, hertigen över Värmland, dit Grythyttebygden då 

hörde, kungjorde åren 1579-1583, att den som var villig att bosätta sig i hans 

hertigdöme för att svedja och bruka jord, skulle få allehanda lättnader i fråga 

om skatter.  

 
”Det är en skarpögd skogsvandrare vi har att tacka för tillkomsten av både 
Grythyttan och dess gästgiveri. Säkerligen var han en av alla de finska 
kolonisatörer som hertig Karl, sedermera Karl IX, uppmuntrade att invandra till 
Bergslagen.”(Granqvist & Nilsson, 1998:83-84) 

 

Den genomströvande finnen sökte svedjemark och en plats att bygga sin bostad 

på. Han sökte även jaktmarker och fiskeplatser i någon av Grythyttesockens 



 
 

   125 
 

omkring 150 sjöar. En dag år 1628 befann sig just denna man där Björskogsnäs 

skjuter ut i sjön Torrvarpen. Precis här hittade han silver (Lindqvist, 1972:13). 

 Det trettioåriga kriget pågick nere på kontinenten och urholkade rikets 

finanser. Tanken var, enligt Lindqvist, att silvret från Grythyttan skulle hjälpa 

landet att fortsätta kriget. Intresset var stort för silverutvinningen i Grythyttan 

och myndigheterna förberedde den förväntade storhetstiden. Grythyttan skulle 

bli ett centrum för silvrets rike.  

 

 
           Bild 4: Grythyttans kyrka (Foto: L. Braunerhielm) 

 

Kyrkan uppfördes år 1632 och Grythyttan blev egen församling. År 1640 

upprättades, på drottning Kristinas befallning, gästgiveriet och väg drogs förbi 

Grythyttan. Grythyttan blev eget tingslag. Drottningen skänkte mark till torg 

och huvudgata, och hon kallade ämbetsmän, köpmän och hantverkare att skriva 

sig på platsen. Triumfen kom 1641 då Grythyttan blev stad. Det var under 

1600-talet i samband med invandringen av finnar och upptäckten av silver som 

bebyggelsetillväxten började. Grythyttan upplevde sin storhetstid genom den 

intensiva och expansiva gruvnäringen i Bergslagen. Järnbruket dominerade och 

små byar växte upp kring hyttorna. 

 Silvret i Grythyttan, Torrvarpens djup, blev oåtkomligt och fyndigheter på 

annat håll flyttade intresset från Grythyttan (Granqvist & Nilsson, 1998:83-84). 

Silververket och det övriga bergsbruket i Grythyttans bergslag motsvarade inte 

myndigheternas förväntningar, vilket sedermera ledde till att stadsprivilegierna 

avskaffades år 1682.  

 Ända sedan medeltiden har järnmalm brutits och järn framställts i 

Grythyttan. Bergsmännen hade sedan lång tid tillbaka stort inflytande i bygden. 
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Bergsmännens självständighet urholkades dock successivt under 1700-talet och 

under slutet av 1700-talet övergick det till brukspatronernas tid. Små hyttor 

kom istället att samlas på ett fåtal platser (Ekman, 1996a:109).  

 Grythyttebygden blev känd redan på 1700-talet för societetskurorten Loka 

Brunn. Brukspatroner från Bergslagen och deras familjer, medlemmar ur hovet 

och högadeln från hela riket kom. Loka ärades även med ett kungabesök år 

1761. Grythyttan blev också känd för de produkter som framställdes där. Redan 

på 1600-talet fanns inte mindre än 14 hyttor och lika många hammare i 

socknen. På 1870-talet då Bergslagsbanan byggdes förlades ett järnvägshotell 

här. Några år senare blev Grythyttan en järnvägsknut. Grythyttan levde vidare 

och kyrkbyn som fick heta Grythyttehed, förblev under 1700- och 1800-talen 

och en bit in på 1900-talet fortfarande centrum för den omkringliggande 

bergslagen (Lindqvist, 1972:15-16).  

 I Grythyttan finns sedan gammalt ett skifferverk, ett företag för 

stålmöbeltillverkning och hantverkstraditioner. 

 
”I de dryga 50 år som jag har bott i Grythyttan har det funnits skräddare, 
herrekipering, manufaktur, möbelaffär, begravningsbyrå. Vi har haft läkare här, 
hårfrisör, landsfiskal och järnhandel. Bagare, bilaffär och cykelaffär som inte 
finns idag. Hattaffär vid torget. Där finns inte ens dörren kvar.” (Man i 70-års 
ålder. Representant för lokalbefolkning.) 

 

Grythyttans Gästgiveri, som är en av anledningarna till Grythyttans starka namn 

idag, var i bruk ända från 1640 fram till och med 1912. Järnvägen och 

Bergslagsbanan111, som passerade Grythyttan, kunde dock inte bidra med 

besökare till gästgiveriet. På 1920-talet skingrades all substans i gästgiveriet och 

byggnaderna såldes till olika köpare. Underhållet blev eftersatt och själva 

huvudbyggnaden var fallfärdig (Granqvist & Nilsson, 1998:11-36). Inte förrän 

på 1960-talet riktades intresse till gästgiveriets gamla byggnader (bild 5) igen och 

då upptäcktes byggnadernas stora kulturhistoriska värde. En het bevarandefråga 

väcktes, vilken även Riksantikvarieämbetet engagerade sig i. Frågan ledde också 

till en strid inom kommunen Grythyttan, som då fortfarande var egen kommun. 

1967 upplöstes den gamla kommunen Grythyttan och slogs samman med 

Hällefors köping. En majoritet var nu för att riva gästgiveriet, bygga en 

parkeringsplats och en konsumbutik. Hotet mot gästgiveriet utlöste en stark 

opinion och ett starkt engagemang hos hembygdsföreningen. Det resulterade i 

                                                 
111 Öppnades 1877 och sträckte sig mellan Ludvika och Daglösen. 
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att kommunen lämnade över ansvaret och Grythyttans hembygdsförening fick 

köpa gästgiveriet för det symboliska priset 500 kronor.  

 

 
           Bild 5: Vy från torget med Gästgiveriet i bakgrunden (Foto: L. Braunerhielm) 

 

För att administrera sina fastigheter bildade hembygdsföreningen tillsammans 

med Grythyttans industrier Stiftelsen Gästgivaregården. Stiftelsens företrädare 

Artur Lindqvist gjorde ett första försök att upprätta bostadslägenheter i 

gästgiveriet med hjälp av arbetsmarknadsmedel utan framgång. Istället lyckades 

hembygdsföreningen med Artur Lindqvist i spetsen att återupprätta gästgiveriet 

med hjälp av Ams-medel, vilket innebar en räddning för gästgiveriet.  

 Det officiella nyöppnandet skedde 1973. Gästgiveriet var i stort sett 

färdigt att nyöppna när stiftelsen sökte en gästgivare och Carl-Jan Granqvist 

kom in i bilden (Granqvist & Nilsson, 1998:11-36).  

Grythyttan idag 

I dagens Grythyttan möts nutid och dåtid, modern arkitektur och gamla 

knuttimrade byggnader, skifferbrytning och bergshantering, nydanande 

måltidsutbildning och äldre gästgiveri. Några kilometer söder om Grythyttan 

ligger Skräddartorp, Grythyttans hembygdsgård, vilken är en bergsmansgård 

från 1648. Måltidens Hus är den unika byggnad som representerade Sverige på 

världsutställningen i Sevilla 1992. Tack vare Carl-Jan Granqvists idérikedom 

placerades paviljongen i Grythyttan.  

 
”Husets kropp ska påminna oss om den svenska ladan med sin renhet och rymd. 
Den har kompletterats med en tempelliknande veranda som, likt en hälsning till 
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värdlandet Spanien, har sina rötter i Medelhavskulturen.” 
(http://www.hellefors.se/upplevelse/default2.htm) 

 

1994 invigdes Måltidens Hus i Grythyttan. Paviljongen är idag omvandlad till 

ett centrum för mat, dryck och måltidens form. Måltidens Hus inrymmer 

restauranghögskola, måltidsbibliotek, måltidsbutiken Bergslagens skafferi, 

utställningslokaler och Gastronomisk teater. Här finns en restaurang och ett 

kokboksmuseum som är uppbyggt kring stora delar av restaurangmannen Tore 

Wretmans unika kokbokssamling (Hällefors & Grythyttan - Turistguide, 2002).  

Måltidens Hus är i huvudsak inte byggd som en publik byggnad, utan för 

att främja livsmedelsbranschens och restaurangnäringens långsiktiga utveckling 

och kvalitet via utbildning, seminarier, utställningar, konferenser och forskning. 

Huset är en levande mötesplats för råvaruproducenter, näringsexperter, 

smakforskare, krögare, mat- och dryckesjournalister, livsmedelstillverkare och 

andra specialister med intresse för måltiden (http://www.maltidenshus.com/). 

Årligen arrangeras här kokboksutställning och kokbokens dag.  

 Förutom måltid förknippas Grythyttan tillsammans med Hällefors ort 

som ”Bokstaden Grythyttan-Hällefors”. Ett nätverk med aktörer från 

bokbranschen, föreningslivet och besöksnäringen genomför olika 

bokaktiviteter. Kommunen är även medlem i det internationella nätverket som 

finns för världens mer än 25 bokstäder. Under 2004 arrangerades exempelvis 

årets bokfest i juli månad med antikvariatsbokmässa, Bergslagens största 

bokloppis och bokskulptur i Södra hyttan i Hjulsjö och visningar av Måltidens 

Hus, måltidsbiblioteket och kokboksmuseet i Grythyttan (Almerud, 2004:14). 

 Sammanfattningsvis visar resultatet av delstudie ett en tätort, en plats, med 

fokus på måltid och upplevelser. Det är en plats med historia med silver, bergs- 

och järnhantering och med nutid med inslag av nya profiler. Min tolkning av 

denna plats är att båda dessa perspektiv existerar, men är synliga i olika 

sammanhang. Det är tydligt att den nya måltidsprofilen är ”ansiktet” utåt. 

Däremot, när man får en känsla för platsen, slås man av den starka identitet 

som fortfarande lever kvar från platsens och regionens bergslag.  

 Den utveckling som skett på platsen tolkar jag också som att den fungerat 

som en inspirationskälla för Hällefors ort, där exempelvis det allra senaste, 

Formens Hus112 skall fungera som en motpol men också som ett komplement 

till Måltidens Hus. Båda satsningarna riktar sig mot besökare. Skillnaden mellan 

orterna är dock att Hällefors ort även medvetet satsat på kultur och 

                                                 
112 Invigdes i november 2005. 



 
 

   129 
 

bostadsområden för att behålla sina invånare. I Grythyttan har satsningarna 

framförallt handlat om att locka besökare och företag.   

 

Besöksmålet Grythyttan 

Som en introduktion till presentationen av resultat från delstudie två och tre, 

intervju- och enkätstudien, vill jag presentera de som ingått i studien. Då det 

kan vara känsligt för de personer jag intervjuat, det vill säga gruppen 

lokalbefolkning och producenter, ur etiskt hänseende, kan jag inte gå in och 

precisera vilka personer som ställt upp på intervjuer mer än att säga vad de 

representerar, deras kön och ungefärlig ålder.113 Däremot kan jag presentera 

gruppen besökare mer ingående, vilka har ingått i enkätstudien. Jag kommer 

därför att redogöra för besökarnas bakgrund, hur och varifrån besökarna 

kommer och bakgrunden till val av resmål. Detta är viktiga aspekter för att 

kunna förstå vad det är för besökare som har uttalat sig om Grythyttan och 

således identifiera olika kategorier av besökare.114 Delar av det material som 

framkommit genom studien i Grythyttan har tidigare presenterats i rapporten 

Upplevelsen av en plats. En studie om kulturarvets plats i produktions- och 

konsumtionsprocessen i Grythyttan (Braunerhielm, 2004a). Resultatet som 

presenteras här är baserat på en tematisk indelning, som jag själv använde som 

stöd, kring profil (plats och turism), kulturarv och identitet, teman som intervju- 

och enkätfrågorna var konstruerade utifrån. Resultaten som presenteras nedan, 

under framförallt kommande avsnitt ”Plats, kulturarv och identitet”, är således 

uppdelade efter tema och efter informantgrupp. Resultaten kompletteras med 

mer exakta tal i tabeller som finns att tillgå i bilaga 5. 

 

Besökarnas bakgrund 

Det totala antalet besökare som ingått i studien var 400 stycken till antalet.115 

Av dessa var 62 % kvinnor (248 stycken) och 38 % män (152 stycken). En 

tredjedel av besökarna som ingått i enkätstudien låg inom åldersintervallet 31-50 

år och cirka en tredjedel inom 51-60 år. Den övriga tredjedelen bestod av 

besökare under 30 år och besökare över 61 år. Cirka hälften av alla besökare har 

angett en hög utbildningsnivå, högskole- eller universitetsutbildning (se tabell 2 

på nästa sida). Cirka en femtedel har minst en 3-årig gymnasieutbildning, 16 % 

                                                 
113 Se vidare i referenslistan under muntliga källor.  
114 Hur urvalet gjorts presenterades i kapitel fem.  
115 Svarsfrekvens på 71,8 % av 557 stycken utdelade enkäter. Se enkäten i bilaga 4. 
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realskola, folkhögskola eller 2-årig gymnasieutbildning eller liknande. 15 % har 

folkskola eller grundskoleutbildning som högsta genomförda utbildning.116  

 
 Folkskola/ 

grundskola 
Realskola/folkhög- 
skola/2-årigt gymn. 
el. likn. 

Minst         
3-årigt 
 gymn. 

Högskola/ 
universitet 

Totalt Antal  
(n) 

Man 18% 13% 25% 44% 100% 137 
Kvinna 13% 18% 17% 52% 100% 224 
Totalt 15% 16% 20% 49% 100% 361 

Tabell 2: Besökarnas skolutbildning fördelat på kön, redovisat i procent och i antal av 
respektive kön (n:361).  

 

Andelen kvinnor bland besökarna som omfattats av studien har generellt sett 

(52 %) en högre utbildning, det vill säga universitets- eller högskoleutbildning. 

Samma gäller för männen som låg på en något lägre nivå på 44 %.  

 Faktorer som ålder, utbildning, inkomst117 och sysselsättning ger 

indikationer på olika typer av turister. Dessa faktorer har i olika studier, enligt 

Ednarsson (2002), visat sig vara av betydelse för framförallt 

konsumtionsmönster. Konsumtionen av turism anses vara ett klassrelaterat 

fenomen, enligt Craik (1997:126-127), varför just analysen av dessa faktorer är 

relevant. Även om jag inte har några uppgifter på inkomst och inte kan göra 

några statistiska utdrag på besökarnas yrken mer än en fördelning över 

sysselsättning (se figur 10 på nästa sida) vågar jag mig på att göra vissa 

jämförelser mellan den besöksgrupp som ingått i studien och andra studier 

kring besökare. Paralleller kan även göras till studier kring kulturturister. Craik 

(1997:126-127) menar till exempel att kulturturister utgörs av personer med en 

hög socioekonomisk status med hög inkomst, hög utbildningsnivå och 

kulturellt kapital. Med kulturellt kapital menas det symboliska kapital som vi 

erhåller genom konsumtion och ägande och som har betydelse för den 

köpkraftiga marknaden hos specifika sociala grupper eller klasser. Det innebär 

att man behöver en kunskap eller kompetens som besökare för att kunna 

konsumera kultur. Kultur konsumeras oftare av och attraherar oftare kvinnor 

än män, vilket överensstämmer med både Craiks och min studie.  

 Grythyttan har enligt min genomförda studie inte attraherat yngre 

besökare. De flesta besökarna är medelålders män och kvinnor i 41-60-ålders, 

vilket även är en faktor som överensstämmer med kulturturister enligt 

                                                 
116 Där ingår bland annat den yngre gruppen som kommit med i studien, gruppen mellan 0-10 år, 
som utgörs av 1 % och en del av gruppen 11-20 år på 7 % som än så länge bara genomgått 
grundskola. 
117 Vilket jag inte haft med några uppgifter om i enkäten. Anledningen till detta är att 
yrkeskategorierna ej betraktades som väsentlig uppgift då enkätstudien genomfördes. 
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exempelvis Craiks studie. Fördelat på kön ser åldersfördelningen bland det 

totala antalet besökare i studien ut enligt figur 10. 
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           Figur 10: Besökarnas ålders- och könsfördelning i procent, redovisat i tvådelade           
           staplar uppdelade på kön och i tio-års intervaller (n: 361). 

 

Bland de mest frekventa åldersgrupperna bland besökarna, 41-50 år respektive 

51-60 år, innehar cirka två tredjedelar respektive cirka hälften högskole- eller 

universitetsutbildning som högsta genomförda utbildning (se tabell 3). Även 

besökare inom åldersintervallet 61-70 år ligger på en hög högsta 

utbildningsnivå, det vill säga 43 %. Utmärkande är att bland besökare inom 

intervallet 21-30 år ligger andelen med högskole- och universitetsutbildning 

som högsta genomförda utbildning på drygt två tredjedelar.  

 
 Folkskola/ 

grundskola 
Realskola/ 
folkskola/ 
2-år. gymn. 

3-årigt  
gymn. 

Högskola/ 
universitet 

Totalt i % Antal (n) 

11-20 år 61% 0 39% 0 100% 23 
21-30 år 0 0 28% 72% 100% 32 
31-40 år 0 26% 17% 57% 100% 42 
41-50 år 5% 14% 19% 62% 100% 78 
51-60 år 14% 17% 18% 51% 100% 110 
61-70 år 21% 20% 16% 43% 100% 51 
71-80 år 29% 43% 14% 14% 100% 14 
81 år - 20% 20% 20% 40% 100% 5 
       
Totalt i % 14% 16% 20% 50% 100%  
Totalt n. 51 58 71 177  355 
Tabell 3: Besökarnas åldersfördelning och utbildningsnivå, uppdelat i tio-års intervaller                 
och fyra olika utbildningskategorier(n:355). 
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Enligt Statens Kulturråds (2002a) omvärldsanalys bekräftas att utbildning är en 

viktig faktor för våra kulturvanor. Där hävdas även att svenska folkets 

utbildningsnivå har ökat väsentligt. Undersökningen visar även att 

åldersmönstren förändrats något när det gäller kulturaktiviteter, samt att 

sambandet mellan utbildning och kulturaktivitet inte är lika starkt som tidigare. 

Det är framför allt äldre och lågutbildade grupper som har ökat sitt 

kulturutövande. Enligt de svenska studierna har våra kulturvanor i stort sett 

varit oförändrade de senaste 25 åren. De håller dock sakta på att brytas. I 

materialet från Statens Kulturråd har det dock inte angivits när trenden brutits. 

En anledning till de ändrade mönstren anses kunna vara att samhällets insatser 

på kulturområdet de senaste 20 åren har gett resultat (DIK-forum, 8/02). Vissa 

gamla mönster kring exempelvis sociala skillnader, skillnader mellan kön och 

ålder håller, enligt Statens Kulturråd (2002a), på att jämnas ut.118  

 Några sammanfattande förändringar kopplat kring kulturvanorna de 

senaste decennierna är i övrigt ökade ekonomiska resurser, demografiska 

förändringar, bättre hälsa högre upp i åldrarna, flitigare turismresande såväl 

inom som utom landet och ökat kommersiellt kulturutbud (Statens Kulturråd, 

2002b). För att anknyta till min studie kan ökade insatser på kulturområdet 

exempelvis kopplas till satsningar på kultur i Hällefors kommun och på måltid i 

just Grythyttan. Någon betydelse för resultatet påstår jag inte att de ändrade 

kulturvanorna har för upplevelsen. Däremot kan de kopplas till besökare, 

besökskategorier och turisttyper.  

Figur 11 på nästa sida visar besökarnas sysselsättning. Enbart cirka 16 % 

av besökarna som ingått i studien var pensionärer och 11 % var studerande. I 

gruppen studerande ingår allt från grundskolestuderande till högskole- och 

universitetsstudenter. I övrigt var knappt två tredjedelar av besökarna anställda 

och cirka 7 % egenföretagare. Enbart 1 % av besökarna var arbetssökande. 

Under alternativet anställd fick besökarna fritt ange yrke. Bland dem som hade 

angivit yrke (52 %) var det några yrkeskategorier som var utmärkande. Det var 

lärare, anställda inom bank eller finans och anställda inom vården. Därefter 

varierade anställningarna från offentlig förvaltning, ingenjörer, direktörer, 

administratörer, jurister, konsulter till hantverkare och skådespelare.  

 
 

          

                                                 
118 Omvärldsanalys av svenska folkets kulturvanor innehåller allt från museibesök till biobesök, bok- 
läsning, stickning, musik, dans osv.  
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           Figur 11: Besökarnas sysselsättning, fördelat utifrån sex givna alternativ  (n:361).119  

 

Jag kan inte dra några statistiska slutsatser kring yrkeskategorierna bland 

besökarna i Grythyttan då statistiskt underlag saknas. Det är en brist i studien. 

Men fokus handlade snarare om platsens profil, kulturarv och identitet. Utifrån 

de resultat som har framkommit skulle jag dock kunna kommentera att de 

yrkeskategorier som nämnts ovan påminner om den nya medelklassen, vilken 

jag diskuterar vidare kring i kapitel åtta. Sammanfattningsvis kan jag konstatera 

att den dominerande gruppen i studien varit anställda medelålders kvinnor med 

hög utbildning. 

Hur och varifrån reser besökarna? 

Då enkätundersökningen gjordes under sommaren 2002 har det till största 

delen varit privatresenärer som deltagit. Några bussgrupper ingick. Trots 

kompletteringar med buss- och konferensgrupper under hösten 2002, lyckades 

jag dock inte öka antalet svarande i någon större utsträckning. Det visar även 

statistiken. Av de 356 besökare som svarat på frågan om vilken typ av resenär 

de var angav hela 83 % att de var privatresenärer, drygt 12 % grupp- och 

bussresenärer och 5 % konferensgäster.120 På frågan om antalet besökare i 

ressällskapet framgick att en del har angett sig vara privatresenär och samtidigt 

rest i grupp om 3-4 personer och upp till fler än 15 personer.121 Den största 

delen besökare reste i grupp om två personer (43 %) eller 3-4 personer (30 %). 

                                                 
119 Se tabell i bilaga 5.6 över sysselsättning fördelat på kön. 
120 Se vidare i tabell i bilaga 5.7. 
121 Bakgrunden kan bl.a. vara att flera besökare åkt med arrangerade bussresor som privatresenär, 
dvs. där man inte känner det övriga sällskapet i bussen. Se vidare info. i tabell i bilaga 5.8a. Se även 
tabell över besökargrupp och sysselsättning i bilaga 5.8b.  
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Den allra största delen av besökarna, hela 78 % kom från övriga delar av landet, 

det vill säga utanför Örebro län (figur 12). 

 

Övriga landet
78%

Hällefors kommun
2%

Örebro län
20%

 
                 Figur 12: Besökarnas hemort, fördelat utifrån tre givna alternativ (n:354). 

 

Det betyder att Grythyttan är så pass intressant att avstånd inte förhindrar 

”konsumtionen” av Grythyttan. Enbart cirka 2 % var från Hällefors kommun, 

medan en femtedel av det totala antalet besökare var från Örebro län (se karta i 

figur 13 på nästa sida).122 Kartan visar hemorten för besökare som angivit sig 

komma från övriga landet, det vill säga utanför Örebro län. Kartan är uppbyggd 

utifrån postnummer som besökarna angivit (enbart 276 stycken), men är 

indelad efter län. Det gör den mer överskådlig då en indelning efter 

postnummerområden hade blivit för plottrig. 

 Besökarna från övriga landet är jämt utspridda runt omkring Örebro län 

på ett ungefärligt lika avstånd från Grythyttan (se cirkel i kartan), med besökare 

från Värmlands och Dalarnas län, länen runt Mälardalen, Uppsala län, Västra 

Götalands län och angränsande län till Vättern, det vill säga Östergötlands län 

och Jönköpings län. Kartan visar att det är väldigt få besökare från norra 

Sverige, norr om Värmland, mellersta Dalarna och södra Gävleborgs län. 

Besökarna är även väldigt få till antalet söder om Västra Götalands län, 

mellersta Jönköpings län och Östergötlands län. Små grupperingar finns dock 

även i Skåne län. Den geografiska spridningen av besökare ger oss en indikation 

på att Grythyttan är ett så pass stort besöksmål att det inte bara lockar besökare 

från de närmast angränsande länen.123 

                                                 
122 Utländska besökare är, som nämnts i metodkapitlet, ej inkluderade i studien. 
123 Jag har svårt att göra några kommentarer kring besökarnas härkomst vad gäller stad respektive 
landsbygd pga. det extra ingående arbete som krävs för att ta fram informationen.  
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Figur 13: Besökarnas hemort i övriga delar av landet angiven utifrån  
postnummer. Staplarna anger antalet besökare från 1 till 8 besökare  
(n:276).124  

 

                                                 
124 I kartan är inga besökare från Örebro län inkluderade då jag valt att lyfta fram hemorten på de 
besökare som angett att de kommer från övriga delar av landet. Vissa postnummerområden täcker 
dock även länsgränsen till angränsande län, t.ex. Dalarnas och Värmlands län, varför två staplar 
placerats i Örebro län. Kartan är baserad på de tre första siffrorna i postnumret. Se vidare info. om 
staplarna i tabellbilaga 5.9. Se även detaljerat utsnitt av kartan över Mellansverige i bilaga 5.10.  
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Kartan tyder på att många av dagsbesöken gjordes av besökare som rest över 

10-15 mil till Grythyttan 

  Cirka två tredjedelar av besökarna angav att de reste till Grythyttan över 

dagen. Cirka en femtedel bodde över natt i Grythyttan och 12 % övernattade i 

den omgivande regionen.125  

Besökarnas intressen 

Knappt hälften av alla besökare som var med i enkätstudien angav sina främsta 

intressen vara friluftsliv och natur. I tabell 4 anges besökarnas främsta intresse 

utifrån de givna svarsalternativ som gavs. De svarande fick ange högst två 

alternativ och av 352 svarande gavs 700 svar. Procentsatsen anger 

svarsfrekvensen utifrån antalet svar i relation till de 352 svarande. 

Svarsalternativet klassisk konst stod för konst, litteratur och opera, 

traditionskultur för exempelvis hembygdsgårdar, kulturarv och industrihistoria, 

medan populärkultur stod för exempelvis populärmusik och film. Under 

alternativet annat har framförallt intresset för mat, men även historia, teater, 

natur, musik, arkitektur framkommit.  

 
 Procent av  

antalet  
svarande 

Antal  
svar 

Friluftsliv & natur 46% 162 
Traditionskultur 33% 116 
Klassisk konst 31% 108 
Idrott & motion 25% 88 
Populärkultur 19% 68 
Annat 18% 65 
Teknik & data 14% 48 
Jakt & fiske 8% 29 
Religion & kyrkliga aktiviteter 6% 21 
   
Totalt 200 % 700 

   Tabell 4: Besökarnas främsta intressen, angivet i procent av antalet  
   svarande samt antalet svar (n:352).  

 

Jag fortsätter tidigare kopplingar till studier om kulturturister från tidigare 

avsnitt med att säga att gruppen besökare med främsta intresse klassisk konst 

kan jämföras med internationella studier kring stora kulturförbrukare, där den 

här typen av besökare innehar kulturellt kapital och hög utbildning. Många 

relaterar denna grupp av besökare till vad Craik (1997:127) definierar som 
                                                 
125 Se vidare i tabell bilaga 5.11. 
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progressiva och en typ av moderna besökare. Gruppen med traditionskultur 

som främsta intresse skulle istället kunna relateras till konservativa besökare. 

Med konservativa besökarna i detta sammanhang menar Craik de som 

konsumerar kultur i hög grad men föredrar traditionell kultur, är äldre och har 

en lägre utbildningsnivå. Att de med intresse för traditionskultur enligt teorin 

ska vara äldre och ha en lägre utbildning stämmer till viss del med 

grythytteturisterna enligt tabell 5.126 Drygt hälften av gruppen av besökare med 

traditionskultur som största intresse är inom ett medelåldersintervall mellan 41-

60 år. Två tredjedelar var kvinnor, och drygt hälften av dem hade en högre 

utbildning, det vill säga högskole- eller universitetsutbildning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Tabell 5: Kön, ålder och utbildning fördelat på intressegrupperna  
        traditionskultur och klassisk konst, angivet i procent och antal utifrån  
        varje variabel.  

 

Den gruppen som angav klassisk konst som största intresse var knappt hälften 

inom åldersintervallet 41-60 år, det vill säga vad som benämnts som 

medelålders i figuren. Tre fjärdedelar var kvinnor och exakt två tredjedelar av 

hela gruppen hade en högre utbildning.127 Det var således ingen större skillnad 

på intressegrupperna, mer än att de med klassisk konst som största intresse 

hade en något högre utbildning.   

        I jämförelse med de siffror som ges i kommande avsnitt om besökarna 

och kulturarv, om besökarnas uppfattning och intresse för kultur eller kulturarv, 

uppgav besökare som deltagit i enkätstudien att när de är på besök på 

                                                 
126 Se mer info. om intressegruppen med traditionskultur, ålder, kön och skolutbildning i bilaga 5.12. 
127 Se mer info. om intressegruppen med klassisk konst, ålder, kön och skolutbildning i bilaga 5.13. 

 Traditionskultur Klassisk 
konst 

Man 34% 26% 
Kvinna 66% 74% 
Totalt 100% 100% 
N 115 108 
   
Yngre 18% 21,5% 
Medelålders 54% 49,5% 
Äldre 28% 29% 
Totalt 100% 100% 
N           113 107 
   
Lägre utb. 48% 33% 
Högre utb. 52% 67% 
Totalt 100% 100% 
N           116    108 
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främmande platser har kunskap om och uppfattningen om lokala traditioner 

och andra kulturer relativt stor betydelse. Det var så många som drygt två 

tredjedelar av de 353 svarande som angav att det var av stor eller mycket stor 

betydelse. 7 % ansåg att det var av liten eller ingen betydelse och resten angav 

varken eller.128 Kultur, kulturarv och kulturella evenemang angavs i relativt stor 

utsträckning ha haft betydelse för val av resmål. Knappt hälften angav att det i 

viss mån hade det och drygt en tredjedel att det hade betydelse.129 Dessa siffror 

visar åter igen på att gruppen besökare som ingått i studien var mycket eller 

delvis motiverade till kulturturism. Intresset av att besöka exempelvis historiska 

platser, natur- och kulturarvsplatser när de är på resande fot ser ut enligt tabell 

6. Besökarna uppmanades att rangordna sex olika alternativ från 1-5 efter hur 

stort intresse de har för respektive alternativ. Tabellen visar svar i procent, 

utifrån varje variabel. Under alternativet ”övrigt” har allt från historiska och 

kulturhistoriska platser, konst och design, musik, hotell, restauranger och 

trädgårdar med mera framkommit. Observeras skall att frågan dock ej är 

kopplad till historiska eller kulturhistoriska platser i just Grythyttan, utan 

intresset att besöka liknande platser generellt sett. 

 

 
Inget 
intresse 

Litet 
intresse 

Varken 
stort  
eller litet 

Stort 
intresse 

 
Mkt stort  
intresse 

 
 
 N 

  
Totalt 

        
Museer 6% 11% 32% 36% 15% 341 100% 
Industrihist.  
platser 7% 18% 31% 31% 

 
13% 

 
345 100% 

Hembygdsgårdar 10% 21% 32% 30% 7% 345 100% 
Friluftsmuseum 10% 25% 33% 27% 5% 334 100% 
Naturreservat 6% 18% 29% 33% 14% 338 100% 
Övrigt 3% 0% 0% 45% 52% 31 100% 

  Tabell 6. Besökarnas intresse av att besöka historiska platser, natur-, kulturarvsplatser  
  och museer, angivet i procent utifrån varje variabel och graden av intresse (n:345). 

 

Alternativet övrigt har fått en hög svarsfrekvens under ”mycket stort intresse” 

på grund av att de 8 % som fyllt i alternativet i största utsträckning gett 

rangordningen 4 och 5. 

 

Mötet med Grythyttan – före, under och efter 

Besökarnas motiv och främsta anledningen till att besöka Grythyttan var att 

besöka Måltidens Hus (se figur 14). 39 % angav detta. 19 % angav som främsta 
                                                 
128 Se tabell i bilaga 5.14. 
129 Se tabell i bilaga 5.15. 
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anledning att besöka Gästgiveriet. Under alternativet ”annat” angav besökarna 

genomresa, konstutställningar, personligt firande och fritids- och sommarhus. 

Det framgick dock ej om det var privatägda eller hyrda sommarhus. 
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        Figur 14: Besökarnas främsta anledning till besöket. Staplarna anger procent av det  
        totala antalet svarande (n:357).130  

 

Resenärers val av res- och besöksmål är baserat på framförallt behov, önskemål 

och intressen. Utifrån dessa faktorer har profiler av olika turister tagits fram. 

För att vidareutveckla kopplingarna mellan besökarna i Grythyttan till andra 

studier om kulturturister refererar jag till Craik (1997:120) och Bywater (1993) 

som menar att man bland kulturturister kan urskilja tre olika typer. De talar om 

den genuina kulturturisten som väljer besöksmål helt utifrån kulturella 

möjligheter, den kulturinspirerade turisten som väljer ett besöksmål för att få en 

upplevelse och de kulturattraherade turisterna som gillar kulturella attraktioner 

på besöksmålet, som de dock har valt av andra skäl.  

 Ett annat sätt att se på gruppen kulturturister är att urskilja dem utifrån 

deras motiv till konsumtion. Silberberg (1995) har urskiljt fyra olika grader av 

konsumtionsmotiv för kulturturister. Den första nivån är mycket motiverade 

(speciellt attraherade). Därefter går skalan från delvis motiverade (drivs av 

kulturella och andra skäl) till de med ett kompletterande motiv (kulturella 

aktiviteter väljs på ett besöksmål som är valt av andra skäl) vidare mot de med 

ett oavsiktligt motiv (alla kulturella besök är oplanerade och slumpartade 

aktiviteter). Enligt studien som Silberberg har gjort har antalet besökare ökat då 

                                                 
130 Skräddartorps hembygdsgård 0,3 % och Uppleva naturen 0,8 %. Exakta tal för alla staplar finns i 
tabellbilaga 5.16. 
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motivet förändrats från mycket motiverade till besökare med oavsiktligt motiv. 

Det är således vanligare med ett oavsiktligt motiv. Figur 14 på föregående sida 

över besökarnas främsta anledning till besöket tyder på att motiven för 

besökarna varierat och gått från att ha varit mycket motiverade att besöka 

Grythyttan och exempelvis Måltidens Hus (totalt 58 % angav motivet vara 

besöksmål placerade i Grythyttan) till delvis motiverade eller ett kompletterande 

motiv, det vill säga att motivet för besöket varit av annan art som deltagande i 

konferens, besöka släkt och vänner med mera.131 

 Det är svårt att urskilja hur stor del som hade ett oavsiktligt eller 

slumpartat motiv, det vill säga att man passerade och stannade i Grythyttan då 

man var på genomresa. Ett fåtal besökare angav genomresa. Besökarna som 

angivit andra anledningar som bokmarknaden i Hällefors har haft ett annat mål 

med resan och kanske inte haft för avsikt att stanna i Grythyttan. I sådana fall är 

det svårt att avgöra om det är ett kompletterande eller oavsiktligt motiv. För 

fallet Grythyttan som är unikt i sin profilering betyder det att det är fler som har 

haft ett motiv att besöka just Grythyttan än de som inte haft det.  

 Information om besöksmålet fick besökarna framförallt via vänner (27 %), 

TV (22 %) och tidningar (22 %).132 De 15 % av besökarna som angett en annan 

informationskälla angav framförallt släkt och familj, arbetskamrater, besök 

sedan tidigare och att man bor i närheten eller har bott på orten. Enbart 10 % 

angav att de erhållit information före besöket från broschyrer och 4 % angav 

Internet som informationskälla. 80 % av besökarna angav att informationen de 

erhållit före besöket stämde överens med det de såg och upplevde under 

besöket. Enbart 1 % svarade nej på frågan och resterande vet ej.133  

 En inledande fråga i enkäten var vad den svarande associerar eller tänker 

på när han eller hon hör namnet Grythyttan. Där lyftes framförallt Carl-Jan 

Granqvist, mat och vin upp.134 På andra plats kom tydligt hotell, gästgiveri, 

restaurang och Måltidens Hus och på tredje plats utbildning, 

restauranghögskola, industrihistoria, Bergslagen och bergsmansbygd. Därefter 

kommer en mängd associationer allt ifrån stål- och trädgårdsmöbler, en gryta, 

skiffer, vacker natur och miljö till släkt och familj.  

 Svaret på frågan ovan hänger också samman med vad 394 besökare svarat 

på frågan om hur deras förväntningar var inför besöket. Av dem som svarat på 

frågan angav 41 % att de hade höga förväntningar inför besöket och 45 % 

                                                 
131 I materialet som framkommit genom enkätstudien framgår att konferens-, evenemangs och släkt 
och vänbesök både varit förlagda i Grythyttan och på annan ort. 
132 Se tabell i bilaga 5.17a. 
133 Se kompletterande information till frågan i tabell i bilaga 5.17b. 
134 Frågan var en öppen fråga (B3) där de svarande fritt fick ange vad de associerar Grythyttan med. 
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varken höga eller låga förväntningar.135 På nästa fråga svarade besökarna att de 

framförallt förväntade sig god mat, härlig miljö och besök på Måltidens Hus. 

Många förväntade sig även en lugn och avslappnande miljö.136 På frågan om 

vad besökarna framförallt tror att de kommer att minnas av Grythyttan efter 

besöket har till största del svaren Måltidens Hus, miljön, maten och 

Gästgiveriet framkommit.137 Därefter har några svarat kokboksmuseet, 

torgmiljön, stillheten och lugnet, den gamla bebyggelsen, naturen och kyrkan. 

Resultatet ger en bild över en ”ojämn geografi” över besöksmålen. I besökarnas 

föreställning över Grythyttan ”tar” turism och framförallt måltid plats, framför 

besöksmål med kulturhistoriskprägel och naturprägel. 

Besöksmålens geografi 

I enkäten ställde jag två olika frågor om vad besökarna kände till om Grythyttan 

före besöket respektive vilka besöksmål inom kommunens gränser som de fått 

information om, alternativt skaffat sig information om under besöket. 

Besöksmål inom hela kommunen är intressant att lyfta fram här i jämförelse 

med vad som senare presenteras av resultatet från intervjustudien i avsnitt 

”Upplevelser av platser” kring besöksmål som producenter lyfter fram.  

 Få besökare angav att de kände till något om exempelvis Skräddartorps 

hembygdsgård, hyttan, sjöar och fiskevatten och kyrkan före besöket (tabell 7).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                 
                 

      Tabell 7: Besöksmål som besökarna angivit att de kände till om  
      Grythyttan före besöket, angivet i antal svar och andel i procent av  
      antalet svarande (n:395). Fler svarsalternativ möjliga.  

                                                 
135 Se övriga alternativ i tabell i bilaga 5.18. 
136 Frågan (B5) var en öppen fråga där de svarande fritt fick ange vad deras förväntningar inför 
besöket i Grythyttan var. 
137 Frågan (E3) var en helt öppen fråga. 

 Procent 
av antal 
svarande 

Antal 
svar 

Kulturhistoriska 
torgmiljön 

30% 118 

Måltidens Hus 74% 292 
Gästgiveriet 83% 326 
Skräddartorps 
hembygdsgård 

12% 47 

Naturen/naturreservaten 14% 54 
Hyttan 11% 45 
Sjöar/fiskevatten 17% 67 
Kyrkan 22% 88 
Annat 14% 54 
   
Totalt 100 1091 
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En tredjedel av de 395 besökarna som svarat på frågan angav att de kände till 

den kulturhistoriska torgmiljön före besöket, tre fjärdedelar att de kände till 

Måltidens Hus, och hela 83 % att de kände till Grythyttans Gästgiveri före 

besöket. Det var alltså fler besökare som kände till Gästgiveriet än Måltidens 

Hus. Fler alternativ var möjliga att fylla i på frågan om besöksmål som 

besökarna kände till före besöket, varför det totala antalet svar, vilket visas i 

tabell 7, blev hela 1091 stycken.  

 De mest frekventa besöksmål som besökare angett att de fått information 

om alternativt skaffat information om själva under besöket visas i tabell 8. 

Svarsalternativen var redan givna och besökarna fick ange flera alternativ varför 

antalet svar blev 873 på 338 svarande.   

 Resultatet från tabell 7 och 8 stämmer överens med den känsla jag fick 

under genomförandet av enkätstudien, nämligen att flera besökare inte kände 

till själva samhället Grythyttan och torgmiljön.  

 
 Procent 

Loka Brunn 46% 
Bredsjö Blå 33% 
Skulpturparkerna i Hällefors 17% 
Sjöar & fiskevatten 13% 
50-tals lägenheterna i Hällefors 12% 
Silvergruvorna 12% 
Krokbornsparken 11% 
Hökhöjden 10% 
Annat 11% 

           Tabell 8: Besöksmål inom Hällefors kommun som besökarna fått/ 
            skaffat sig information om under vistelsen, angivit efter svars- 
            frekvens utifrån antalet svarande (n:338). Flera alternativ var              
            möjliga.138  

 

Gästgiveriet omnämns, men få besökare tyckts förknippa Gästgiveriet med 

torgmiljön. En av anledningarna kan självklart vara att de är 

förstagångsbesökare. Noterbart är att så många besökare inte kommit utanför 

Måltidens Hus väggar. Det kan i och för sig finnas olika förklaringar till detta, 

till exempel grupper som bara gjort ett stopp på Måltidens Hus för att sedan 

åka vidare. Inte heller var man så väl informerad om andra besöksmål inom 

Hällefors kommuns gränser, förutom besöksmål med måltidsanknytning.  

 Knappt hälften av besökarna var förstagångsbesökare. Av de drygt hälften 

(53 %) som besökt orten tidigare hade exakt en fjärdedel varit där en gång 

tidigare, 14 % hade varit där två gånger tidigare och cirka två tredjedelar (61 %) 

                                                 
138 Se fullständig tabell i bilaga 5.19 med fler alternativ som ingått i frågan. 
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hade varit där tre gånger eller fler.139 Det betyder att Grythyttan betraktas som 

ett besöksmål värt att besöka flera gånger.  

Utifrån nio givna svarsalternativ, där fler svar fick ges, fick de svarande 

ange platser som de besökt eller tänkte besöka under vistelsen. Frågan gav 

därför hela 885 svar på 382 svarande.140 Resultatet var att 85 % av de svarande 

angav Måltidens Hus, drygt hälften angav Gästgiveriet och 39 % torget. I övrigt 

angavs i rätt turordning kyrkan, alternativet annat där exempelvis Grythyttan 

Vin, Loka Brunn, Bredsjö gårdsbutik och ostcafé, Hällefors, Saxå golfbana, 

antikvariatet i Grythyttan, skifferindustrin angavs, därefter Skräddartorps 

hembygdsgård, naturreservatet Björskogsnäs, hyttan och naturreservatet 

Grythytteviken.141 

 83 % (330) av alla besökare som ingått i studien angav att de besökt 

Måltidens Hus (tabell 9). I en separat fråga angav 60 % att de besökt den gamla 

kulturhistoriska torgmiljön i Grythyttan.142 Av de totalt 83 % som besökt 

Måltidens Hus har knappt två tredjedelar även besökt den kulturhistoriska 

torgmiljön. Det är således en tredjedel som inte har gjort det.  

 

 
            
            Tabell 9: Andel besökare som besökt Måltidens Hus och torgmiljön, angivet i 
             antal och i procent utifrån besökare som svarat ja eller nej på frågan om de                      
             besökt Måltidens Hus (n:330).   

 

Tabellen ovan sammanfattar ganska väl vilket intresse besökarna som ingått i 

studien haft för de olika besöksmålen på platsen. Måltidens Hus har varit 

dominant. Hälften av det totala antalet besökarna som ingått i studien har 

förutom Måltidens Hus även besökt torgmiljön.  

 

                                                 
139 Frågan om antalet tidigare gjorda besök var en öppen fråga (fråga B1b). 
140 Se tabell i bilaga 5.20. 
141 En generell jämförelse kan göras till den sammanlagda besöksvolymen för svenska besöksmål 
under år 2003, dvs. året efter att denna studie genomfördes, för att se hur den generella fördelningen 
sett ut mellan olika kategorier av besöksmål som besök till kulturminnen, museer, parker, 
evenemang och aktiviteter etc. Se figur över fördelningen i tabellbilaga 5.21 Källa: 
Turistdelegationen, 2005.  
142 Se tabell i bilaga 5.22. 

 Besökt torgmiljön i Grythyttan Totalt 

  Ja Nej Saknas   

Besökt 
Måltidens 
Hus 

Ja      200 
61% 

 

     125 
38% 

 

         5 
1% 

 

     330 
100% 

 
  Nej        29 

48% 
       28 

47% 
        3 

0,5% 
      60 

100% 
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Plats, kulturarv och identitet 

Följande avsnitt är uppdelat kring frågor om upplevelsen av plats, kulturarv och 

identitet. Analysen av materialet har byggt på dessa teman. Avsnittet om 

upplevelsen av platsen fokuserar bland annat på frågor om hur producenter, 

lokalbefolkning och besökare ser på platsens profil. Där ingår fokus på turism. 

Resultatet av studien speglar olika motiv och olika synsätt på platsen. Det 

resulterar bland annat i en diskussion kring ett inifrån- respektive ett 

utifrånperspektiv, vilket jag diskuterade i kapitel två. En förenkling av den 

uppdelningen jag gjorde där innebar att inifrånperspektivet representeras av 

lokalbefolkning och producenter och utifrånperspektivet av besökare. I det här 

läget i avhandlingen har dessa båda perspektiv ändrat karaktär. 

Inifrånperspektivet representerar istället de med en uttalad känsla för platsen, 

ett engagemang i platsen och dess historia och kulturarv. Utifrånperspektivet 

representerar i denna studie de som aktivt arbetar med att förmedla platsen utåt 

till framförallt besökare samt till besökarna själva.143 Inifrån- respektive 

utifrånperspektivet ger dock inte naturligt en uppdelning mellan 

informantgrupper. Det är resultatet av krockarna som jag nämnde i kapitel två. 

Gruppen producenter består exempelvis av representanter från båda 

perspektiven. Jag väljer därför att redovisa resultatet från de olika 

informantgrupperna för att visa på olika mönster och variation inom varje 

grupp, vilket jag följer upp i analysen. Fördelningen mellan respektive grupp blir 

dock ojämn med tanke på antalet informanter i respektive grupp, då gruppen 

lokalbefolkning är lägre till antalet än producenterna.144  

 

Upplevelser av platsen 

Producenter förhåller sig till besökarnas önskemål och behov. Producenter 

lyfter fram vissa objekt och ser i viss mån platsen Grythyttan som en produkt. 

Här framkommer en skillnad i plats för produktion och konsumtion och en 

plats för boende. Det ger en skillnad i hur man ser på och upplever platsen.  

 Upplevelsen av Hällefors kommuns profil var relativt enhetlig, medan 

upplevelsen av platsen Grythyttans profil skiljde sig åt mellan olika grupper. 

Teknik, måltid, form och design var den tydliga grunden i den profil av 

Hällefors kommun som gruppen lokalbefolkning och producenter upplevde.145 

                                                 
143 Se under avsnitt ”Arena och aktörer”. 
144 Se antalet i metodkapitlet samt diskussionen om mättnadsnivå och mönster som framträder 
genom utsagor.  
145 Vilket överensstämmer med Ekmans (1996a:146) tidigare diskussioner. Se kapitel om 
”Bergslagens geografier”. 
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I dessa gruppers upplevelser som framträtt har även utbildning fått ett stort 

utrymme, både med Restauranghögskolan i Grythyttan och industridesign- och 

kulturutbildningarna i orten Hällefors. Grythyttans profil var mer känsloladdad. 

Alla tre informantgrupperna lyfte fram måltidsprofilen och Måltidens Hus och 

till viss del Grythyttans Gästgiveri. Måltidens Hus är trots allt inte bara 

Grythyttan och Hällefors kommuns största besöksmål, utan ett av Örebro läns 

största besöksmål med sina cirka 70 000 besökare per år (2002). 

Producenternas upplevelser och representation av platsen 

En del av de producenter som ingått i studien tolkar jag utgår ifrån ett 

”utifrånperspektiv” då de tydligt uttryckt att de har för avsikt att förmedla och 

sälja platsen till nya invånare, besökare eller till näringsliv. De ser Grythyttan 

som en säljbar plats, eller snarare en plats där man kan sälja upplevelser. Jag 

syftar på vissa lokala näringsidkare, kommunrepresentanter och 

turismrepresentanter som är aktiva i arbetet med att förmedla Grythyttan. Det 

finns andra näringsidkare som i och för sig är beroende av besökare, men som 

inte aktivt deltar i att "sälja" Grythyttan.  

 Från turismnäringens sida såg man exempelvis Grythyttan som en produkt 

där man säljer måltidsupplevelser. Produkten skall framför allt stå för kvalitet 

och exklusivitet och man talade om varumärket Grythyttan. Likaså när man 

lyfte fram den bild som förmedlats av Hällefors och Grythyttan kunde man se 

tydliga mönster som skiljde lokalbefolkning och producenter åt. En 

representant från producenternas sida, specifikt från kommunen, sa:  

 
”Det har ju varit en viktig del. Imagebyggandet har ju varit en väldigt viktig del. 
Från krisort till en sådan här spännande ort. Den har ju varit oerhört väsentlig. 
Att tvätta bort krisstämpel. ” ”… att jobba med  bilden av Hällefors.” 
(Representant från Hällefors kommun. Man i 60-års ålder.) 

 

Vad man förmedlat i bilden av Grythyttan har varit måltid. En man i 55-års 

ålder, representant från kommunen och engagerad i kulturfrågor, uttryckte även 

att ”man vill ju själv ge bilden av att det här ska vara ett slags modernt, 

postindustriellt samhälle där man jobbar med måltid och design”. 

 Några representanter från de lokala näringsidkarna och representanter från 

hembygdsföreningen, som ingår i gruppen producenter, såg framför allt den 

kulturhistoriska miljön i Grythyttans samhälle, torgmiljön (bild 6 nästa sida) 

med kyrkan och Gästgiveriet, som den tydligaste profilen i Grythyttan.  
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           Bild 6: Torget i Grythyttan (Foto: L. Braunerhielm) 

 

Kulturarvsföreträdares syn var framförallt bilden av en kulturkommun som har 

mycket kvar av det gamla, järnet och silvret, därefter kommer måltiden och 

Gästgiveriet. Man såg bilden av Hällefors kommun som en kommun med 

kulturarv som någon slags grund, där man försöker att förnya förutsättningarna 

för att bygden ska kunna leva kvar. Ändå finns medvetenheten om 

bergsmansidentitet kvar. Bilden som framträdde från en representant från 

kommunen, en man i 50-års ålder, var att ”kommunen har skärmat av Ovako 

och stålet. De får sköta sin roll i tillvaron, medan kommunen satsar på det 

kulturella, turism och utbildning.” 

 Den bild som förmedlats har framför allt några enstaka personer tagit 

initiativ till. Avsikten har varit att arbeta för utbildning och kultur och försöka 

hålla platsen "kvar på kartan". En ”kulturrepresentant” från kommunen 

upplevde att kommunen försökt få Hällefors att balansera Grythyttan, men att: 

 
”Skillnaden mellan samhällena är att Grythyttan har växt underifrån medan 
Hällefors kommit uppifrån. På något sätt har det blivit en liten tävlan som varit 
positiv för Hällefors. Hällefors har sporrats. De är byggda på helt olika sätt. Det 
ena är byggd som en pyramid med basen nedåt och det andra som en pyramid 
med spetsen nedåt.” (Representant från Hällefors kommun. Man i 55-års ålder.) 

 

Trots att samme man ansåg att Grythyttan har ”växt underifrån”, har 

måltidsprofilen medvetet implementerats och ansågs ha accepterats av 

lokalbefolkningen. Detta framträdde även tydligt i svaren på frågan om vilka 

konkreta miljöer, byggnader och besöksmål som lyfts fram i marknadsföringen 

av Grythyttan. Måltidens Hus var en självklarhet för alla. Sedan framhöll 

framförallt representanter från hembygdsförening, kulturarvsföreträdare och 
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vissa lokala näringsidkare själva stads- och torgmiljön, vilken även är ett 

riksintresse. Från turismnäringen och till viss del från kommunen nämndes över 

huvud taget inte den kulturhistoriska miljön.  

 
”Det är ju inte det gamla Grythyttan som lockar 80 000 besökare, utan det är 
Måltidens Hus. Och det man får där är ju någonting annat än vad man skulle få 
om man går och ställer sig på torget. Måltidens Hus får man ju inte på torget.” 
(Representant från Hällefors kommun. Man i 60-års ålder.) 

  

Gästgiveriet som trots allt är placerat mitt i den kulturhistoriska miljön fick 

dock ett utrymme, men då framför allt i fråga om måltid och inte utifrån att det 

är kulturhistoriskt intressant.  

Lokalbefolkningens upplevelser av platsen 

När det gäller Grythyttans profil har de delar av lokalbefolkningen som ingått i 

studien, de som jag skulle vilja betrakta har ett inifrånperspektiv och som jag 

tolkar har en stark känsla för platsen, en ambition och vilja att bevara och lyfta 

fram platsens historia och kulturarv. Den tydliga profilen man lyfter fram är den 

kulturhistoriska miljön kring torg, kyrka och Gästgiveriet.  

 

 
       Bild 7: Grythyttans kulturhistoriska miljöer (Foto: L. Braunerhielm). 

 

Denna del av lokalbefolkningen ser fortfarande, liksom kulturarvsföreträdare, 

kommunen som en kulturkommun där kulturarv som järnet och silvret har stor 

betydelse, varpå sedan måltid och Gästgiveriet lyfts fram. Medvetenheten om 

bergsmansidentitet finns kvar.  
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 Från den större delen av den intervjuade lokalbefolkningens sida fanns ett 

starkt intresse för historien och dess bevarande. Engagemanget kring den profil 

och den bild som förmedlas utåt var ej stort. Ändå tycktes de flesta i Grythyttan 

stå bakom den och vara positivt inställda. En kvinna i yngre medelåldern, 

representant från de lokala näringsidkarna har uttryckt att ”man (med syfte på 

lokalbefolkningen) har börjat vänja sig vid måltidsprofilen”. En annan kvinnlig 

lokal näringsidkare i övre medelåldern uttryckte att befolkningen insett att ”det 

inte går att leva på de traditionella basnäringarna utan att man måste försöka få 

inkomster från annat håll”. Detta överensstämmer med den bild som framträtt 

från lokalbefolkning. Det beror sannolikt på det aktiva arbetet som 

implementerats och accepterats. Den större delen av lokalbefolkningen som jag 

mött upplevde dock inte att man har någon påverkan på den bild som 

förmedlas, och inte heller att man bjudits in för att få möjligheten att påverka. 

Det är framför allt de som aktivt jobbar med turismnäringen som påverkar.  

 Det fanns en kategori av lokalbefolkning som verkar vara negativt inställd 

och uttryckte att de känner sig bortkörda av det de kallar överklassen, det vill 

säga turisterna. De har helt enkelt uppnått en grad av irritation där de känner att 

Grythyttan inte räcker till både för lokalbefolkning och för besökare.146 

 
”När turisterna kommer får man inte plats. De går mitt i vägen och flyttar sig 
inte. De är överklassen. Det är ont om lokalbefolkning som syns ute då.” 
(Representant för lokalbefolkning. Man i 75-års ålder.) 

 

Det är dock intressant att notera att flera representanter från turismnäringens 

sida uppfattat att i och med att samhället Grythyttan är så pass litet, så har alla, 

det vill säga även lokalbefolkningen, kontakt med näringen, med Måltidens Hus 

och gästgiveriet. Den uppfattningen framkom inte från lokalbefolkningens sida.  

 En uppfattning som flera av lokalbefolkningsinformanterna uttryckt är att 

befolkningen i kommunen generellt sett inte stöttar den profil kommunen 

lanserar.147 Många tycks fortfarande leva kvar i stålverkets trygghet. 

 Studenter som flyttat till Grythyttan tycks vara ovetande om historien, 

vilket inte är något uppseendeväckande. Man ser på Grythyttan och Hällefors 

utifrån ett annat perspektiv. Bilden av Hällefors som framkommit genom de 

studenter som deltagit i studien (kvinna i 20-års ålder och man i 25-års ålder) 
                                                 
146 Se Mathieson & Walls (1982) gradering av lokalbefolkningens påverkan och effekter som en följd 
av mötet med turister i avsnitt ”Möten mellan aktörer på platsen och destinationen Grythyttan” i 
kapitel åtta. Jmf. också med Dicks (2000a:163) diskussion om ”The Rhonda Heritage Park” och 
området som ”tagits ifrån” lokalbefolkningen.  
147 Se Mathieson & Wall (1982) studier kring ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter av 
turism där man kan läsa om studier som visar liknande resultat och där sociala effekter av turism 
bl.a. lett till förändringar i livskvaliteten för lokalbefolkning.   
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var en bild och en profil som står för nytänkande, nyskapande, upplevelser 

kring mat och Hällefors som ”bokstad”.  

Besökarnas upplevelser av platsen 

Besökarnas upplevelse av platsen Grythyttan stämde väl överens med den bild 

av Grythyttan som producenterna ville förmedla. Cirka tre fjärdedelar av 

besökarna (73 %) som ingått i studien angav att den bild eller föreställning de 

hade av Grythyttan före besöket stämde väl överens med upplevelsen och den 

erfarenhet de fått under besöket. 7 % svarar att den inte stämmer överens.148  

 Vad man framför allt uppgav att upplevelsen kretsat kring var god mat, 

genuin och fin miljö och lugn och ro.149 Bra besök respektive guidning på 

Måltidens Hus, natur och naturkänsla, historia, vackra byggnader och kultur 

och kulturmiljö lyftes också fram. Därefter omnämndes upplevelser som 

handlade om allt från vinupplevelse, bra golf och konditori till ny inspiration, 

harmoni och trevligt sällskap. 

 Av de besökare som svarat att de besökt Måltidens Hus150 svarade 15 % 

att besöket på Måltidens Hus haft mycket stor betydelse för upplevelsen av 

besöket. Knappt hälften angav stor betydelse, medan en tredjedel varken stor 

eller liten betydelse.151 Av de besökare som varit vid torgmiljön angav hälften 

att den hade stor betydelse för besöket medan en tredjedel angav varken stor 

eller liten betydelse.152  

 På liknande sätt fick besökarna svara på frågan om de under sitt besök 

kommit i kontakt med grythyttebor. Knappt en tredjedel (29 %) svarade att de 

hade gjort det och två tredjedelar svarade nej. Av de besökare som svarat ja 

svarade 16 % att mötet haft mycket stor betydelse för upplevelsen av besöket 

medan en knapp tredjedel svarade att de haft stor betydelse. För 41 % hade 

mötet varken gjort från eller till.153   

Det som besökarna som ingått i studien angett som den största 

behållningen av besöket (figur 15 på nästa sida) stämmer väl överens med 

angivna förväntningar.154 Det har framför allt varit miljön och maten.  

 

                                                 
148 Se vidare i tabell i bilaga 5.23. 
149 Frågan (B15) var en öppen fråga där de svarande med några få ord skulle beskriva vad de 
upplevt under besöket.  
150 Se tabell 8 i tidigare avsnitt om ”Besöksmålens geografi”.  
151 Procentsatsen utgör de som svarat ja på frågan ovan. Se utförlig tabell i bilaga 5.24.  
152 Procentsatsen utgör de som svarat ja på frågan om de besökt torgmiljön. Se tabell 8 under avsnitt 
”Besöksmålens geografi” ovan. Se även utförlig tabell i bilaga 5.25.  
153 Procentsatsen är baserad på dem som svarat ja på frågan ovan. Se tabell i bilaga 5.26. 
154 Se under tidigare avsnitt ”Besöksmålens geografier”. 
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                    Figur 15: Besökarnas största behållning av besöket, angivet i procent utifrån 
                    antalet  svarande (n:278).155 

 

Det är tydligt att miljön och maten varit avgörande faktorer för besöket och för 

besökarnas upplevelser. Maten är förknippad både med Måltidens Hus och med 

Gästgiveriet medan miljön är förknippad med upplevelsen. Möjligen bör 

resultatet tas med en nypa salt då det var ett internt bortfall på en tredjedel av 

besökarna i studien.  

 Knappt två tredjedelar av besökarna angav att de upplevde att profilen 

måltid stämde bäst in på Grythyttan (se figur 16 ).  

 

Annat
2%

Industrihistoria
3%

Måltid 
59%

Natur
4%

Kulturhistoria
32%

 
                 Figur 16: Profilen som besökarna upplevde stämde bäst in på Grythyttan,  

    angivet i procent utifrån antalet svar av de fem olika angivna alternativen  
    (n:312).156 

                                                 
155 Se exakta tal i tabellbilaga 5.27. 



 
 

   151 
 

Ungefär en tredjedel av besökarna angav kultur och kulturhistoria som den 

profil som de upplevde stämde bäst in på Grythyttan och resterande angav 

övriga alternativ. Vad besökarna angav inom alternativet annat var till exempel 

natur, fiske, vin, form och att det är en småstad.  

 

Kulturarvets plats 

Upplevelserna om vad kulturarv i Grythyttan är skiljde sig inte åt mellan 

representanter från producenter, lokalbefolkning och besökare. De flesta lyfte 

fram den kulturhistoriska torgmiljön med byn, kyrkan från 1600-talet, 

Gästgiveriet med mera, bergslagsmiljöerna, den gamla gruvdriften, skiffer och 

att Grythyttan en gång varit stad. Upplevelsen om kulturarv som framkom var 

att det är väldigt knutet till döda ting och hus.  

Producenter och kulturarv 

Kulturarvsföreträdare och representanter från hembygdsföreningen ville starkt 

framhäva kulturarvets betydelse i samhället. Man såg vikten av att förmedla hur 

det en gång var till nästa generation för att ge dem en trygghet och en bas att stå 

på. Att det anses populärt att söka sina rötter idag var en anledning. En annan 

uppfattning var att det saknas kulturhistorisk förankring i skolan idag. Slutar vi 

att vidareförmedla vår gemensamma historia ”uppstår ett stort svart hål i 

historiebeskrivningen” menade en kvinnlig kulturarvsföreträdare i 50-års ålder. 

Det är trots allt så att Grythyttan aldrig hade uppstått om det inte hade varit 

industriellt intressant att utveckla området. Det ville kulturarvsföreträdare och 

hembygdsförening att nästkommande generation ska känna till.  

 En manlig 55-årig representant från kommunen uttryckte att ”Det finns 

lite grann av svenskbygd, stolta bergsmän. Det har funnits i Grythyttan, men 

det tunnas ut. Det har tynat bort.” Han sa dock vidare att: 

 
”Det är ju det som varit drivfjädern i alltihopa. Det är ett kulturarv som gjort 
Grythyttan till vad det är idag. Sen har man157 inte blygts det minsta för att 
försköna det.” (Representant från Hällefors kommun. Man i 55-års ålder.) 

 

Bergsmannastrukturen ansåg även en annan manlig representant, från ett 

utvecklingsprojekt, finnas någonstans, men den ansågs inte vara så utmärkande 

i Grythyttan. En manlig kulturarvsföreträdare ansåg dock att själva namnet 

                                                                                                                                        
156 Se kompletterande tabell i bilaga 5.28. 
157 Dvs. kommunen och turismnäringen. 
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Grythyttan borde inbjuda mer till användandet av kulturarvet som en mycket 

viktig del i den tidiga historien; ”Utan järn inget Grythyttan”.  

 Två olika manliga representanter från kommunen framhöll att man vill se 

resultat av kulturarvet innan man är beredd att göra några satsningar, bland 

annat på grund av att ”… vi är ju mer intresserade av det som är på den ena 

sidan vägen än på den andra sidan vägen”. Hällefors kommun har exempelvis 

inte varit särskilt mån om att lyfta fram sin industrihistoria. En manlig 

företagare i 40-års ålder uttryckte dock att det vore intressant att satsa på 

kulturarv genom hantverk kring torget och vidareförädling av smide, silver och 

skiffer. Han såg framför sig en silversmedja där hantverkare satt och arbetade, 

som skulle fånga besökarnas intresse. 

 Till viss del anser representanter från turismnäringen i Grythyttan 

(kvinnlig representant i 35-års ålder, manlig representant i 45-års ålder) 

kulturarvet som någonting att berätta om, men inte att bygga några satsningar 

på. Framträdande var att man såg nyttan av det, att man har sett skiffer som en 

intressant produkt att sälja. Det har varit utifrån ett kommersiellt perspektiv 

man sett på kulturarv, men inte att det finns en intressant historia bakom, till 

exempel skifferprodukterna att förmedla till besökare. Historien genererar 

exempelvis inte några intäkter. Intressant är också att ingen uttryckt att måltid 

är en form av kultur och möjligen en del av framtidens kulturarv.158  

 
”Måltidens Hus finns bara i Grythyttan. Det finns bara ett i hela Sverige. 
Hembygdsgårdar finns ta mig faan i varje socken. Mer eller mindre intressanta, 
eller mer eller mindre 1700- och 1600- och 1800-tal. Ja, o träbebyggelse finns 
det ett antal städer som har. Sen finns det de som är ännu mer förkvävande än 
Grythyttan. Nora t.ex., som man över huvud tagit inte förstår hur man kan 
besöka utan att bli alldeles för …” (Representant från Hällefors kommun. Man i 
60-års ålder.) 

 

Ambitionen från Måltidens Hus sida var från början att förmedla historien till 

besökarna. Måltidens Hus har en förankring till platsen och dess historia, men 

en manlig representant för Måltidens Hus ansåg att man misslyckats med att 

förmedla detta vidare. Några försök har gjorts kring stadsvandringar i 

samarbete med Måltidens Hus. Bildband om Grythyttans historia finns på 

Måltidens Hus, men har aldrig visats. Inredningen i huset har även kopplingar 

till platsen genom exempelvis lokalt skiffer i hela huset och genom att gamla 

namn går igen i huset. Det har även funnits tankar om ett nationellt 

                                                 
158 Se vidare diskussioner kring framtidens kulturarv i kapitel åtta.  
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museinätverk där Måltidens Hus skulle ingå som ett nav.159 Ett exempel är att 

Måltidens Hus är med i ett nordiskt nätverk för måltidsmuseer.160 Detta har 

dock ingen lokal förankring och har till viss del kritiserats från en representant 

från kulturarvssektorn.  

 
”Kokboksmuseet med europeisk litteratur från 1500-talet är ju ett kulturarv, men 
det är ju inte ortens kulturarv som finns där.” ”... Sen är det då kokboksmuseet 
och ministrar, vinkännare från stora vinhus i Frankrike. Risken är ju att man 
tappar den lokala kontakten.” (Representant för den regionala kulturarvssektorn. 
Man i 65-års ålder.) 

 

Det har även uttryckts att det kommer att bli ett tydligt glapp då: 

 
”… det blir den mer folkliga gräsrotsnivån med hembygdsföreningen som 
kommer att odla det gamla. Så kommer de ha ett annat skikt med 
kommunaltjänstemän och politiker som försöker och som ligger i det 
postmoderna skiktet och utvecklar parker mm.” (Representant från den 
regionala kulturarvssektorn. Man i 65-års ålder.) 

 

Denne kulturarvsföreträdare uttryckte starkt sin oro över att om dessa parter 

(kulturarvssektor och turismnäring) inte möts så kommer en splittrad syn på 

vad som är kulturarv att uppstå. Tydliga tecken har enligt honom visat på att 

det finns en sådan risk i Grythyttan.  

Lokalbefolkning och kulturarv 

Vad som skiljt gruppen lokalbefolkning och producenter åt var uppfattningen 

om huruvida kulturarv och Bergslagens historia är en resurs eller ej för 

Grythyttan idag. Gruppen lokalbefolkning är dock inte homogen. Flera av 

representanterna från lokalbefolkningen ansåg att det inte fanns någon som 

verkade för kulturarvet idag. Inte heller uppfattades det att kulturarv används i 

turism- eller utvecklingsprojekt i kommunen eller i Grythyttan. Små satsningar 

ansågs ha gjorts, men mycket mer skulle kunna göras. En hel del angavs ha 

saknats i turistbyråernas verksamhet och även i skolan. Hembygdsföreningen 

anses dock arbeta för att sprida information om kulturarvet till skolbarn: 

 
”Hembygdsföreningen är mycket det. Och då finns den gamla bergsmansgården 
i Skräddartorp. Den vill man ju bevara och föra vidare. Där gör 

                                                 
159 Se http://www.maltidenshus.com/natverket/index.html. 
160 Länkar finns även från hemsidan till ett nätverk kring måltidsmuseer i Europa. Måltidens Hus finns 
dock själva inte med på denna lista då kriteriet för att vara med är att ha en lokal eller historisk 
infallsvinkel på måltiden. Se http://www.maltidenshus.com/mm/m_index.html  
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hembygdsföreningen mycket för skolklasser på mellanstadiet. Ja det börjar 
redan i lekis. Det finns olika program för olika årskurser, och försöka föra vidare 
så. Det kanske kommer tillbaka när de blir lite äldre. Ja det är svårt när de blir 
15 och 30 för då finns andra intressen, men tankarna är att det ska finnas kvar 
där. Medelåldern är ju väldigt hög i sådana här föreningar.” (Representant för 
lokalbefolkning. Kvinna i 60-års ålder.) 

 
En äldre kvinna i 70-års ålder, med ett tidigare långt engagemang i Grythyttans 

Gästgiveri, lyfte fram historiens betydelse, att den lever kvar, men att det inte 

finns någon genuin bruksmiljö och byggnader kvar att visa på orten Grythyttan. 

Dock uttryckte hon ”men vi har mycket historia att förmedla”. På liknande sätt 

har en äldre pensionerad man uttryckt att kulturarv i Grythyttan är 

hantverkskunnande som till exempel musik och vanlig folkmusik. Det finns 

dock ingen förening eller några spelmän kvar enligt honom. ”Det är ingenting 

som har varat länge. Hantverk som har tillverkat någonting, det finns inte. Det 

är bara skifferverken, men det är ju industri. Det kan man inte jämföra.”  

 Den gruppen från lokalbefolkningen som representerade den yngre 

generationen, yngre medelåldern, relativt nyinflyttade och studenter uttryckte att 

de inte bär med sig samma arv och såg inte kulturarvet som självklart, eller som 

en självklar resurs. En kvinnlig lärare i 45-års ålder uttryckte exempelvis att 

kulturarvet och Bergslagens historia ej är viktigt för lokalbefolkningen som är i 

medelåldern och yngre medelåldern. Det finns där. Det är betydelsefullt, med 

det är inte självklart att satsa på. Medvetenheten om Grythyttans historia och 

kulturarv finns, men den nya profilen präglar bilden och upplevelsen framför 

kulturhistorien. För att citera en manlig student i 25-års ålder som talat om 

historia och kulturarv i Grythyttan och Hällefors: ”… verkstad där man 

experimenterar. Gammal bruksort, den gamla verkstaden där man gjorde stål 

har blivit tankeverkstad”. En ung kvinnlig student i 20-års ålder menade också 

att medelålders människor lockas hit och äldre människor, pensionärer, 

kommer hit med buss. Det intresserar ej ungdomar. Som representant för den 

yngre generationen uttryckte hon dock att ”det gamla pittoreska är man stolt 

över. Ungdomar, och vi nyinflyttade, är mer för det nya.” 

Besökare och kulturarv 

Den upplevelse av platsen Grythyttan som besökarna i studien har angett har 

grundat sig dels på förkunskaper som besökarna hade före besöket, dels genom 

upplevelsen och informationen under besöket. Detta resulterade i en upplevelse 

av att kulturarvet i Grythyttan framförallt är bergs- och järnhantering (inklusive 

bruksmiljö och hyttan), gamla byggnader, gästgiveriet, matlagning genom 
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århundraden, skiffer och torget.161 En beskrivning över vad besökarna upplever 

vara kulturarv generellt har framträtt i en fråga där de svarat allt från historia, 

gamla miljöer, platser och byggnader, seder och bruk till vittnesmål om tidigare 

generationers verk, arbete och levnadssätt.162 

 Andelen av de svarande besökarna (15 % av 383 besökare) som uppgett 

att de hade god eller mycket god kunskap om Grythyttans historia före besöket 

var låg i relation till dem som angett motsatsen. 20 % angav att de hade varken 

god eller liten kunskap, medan resterande dryga två tredjedelar angav liten eller 

mycket liten kunskap om Grythyttans historia före besöket.163 Detta i relation 

till att knappt tre fjärdedelar av 363 besökare som svarat på frågan angett att 

besöket i Grythyttan inte gett dem någon kunskap om Grythyttans historia, 

visar på att Grythyttans historia inte varit av större intresse för besökare. Av 

den dryga fjärdedelen (28 %), av det totala antalet besökare, som har svarat att 

besöket gett dem kunskap om Grythyttans historia, är knappt två tredjedelar 

kvinnor och drygt en tredjedel män (tabell 10).  

 
Besöket gett kunskap om  
Grythyttans historia 

   

 Ja Nej Totalt (n) 
Man 36% 39%  
Kvinna 64% 61%  
Totalt 100% 100%  
n       95      246          341 
Bortfall              22 
    
Lägre utbildning 50% 51%                  
Högre utbildning 50% 49%  
Totalt 100% 100%  
n       94     166           336 
Bortfall               27 
    
Yngre 33% 26%  
Medelålder 47% 55%  
Äldre 20% 19%  
Totalt 100% 100%  
n        95     242           337 
Bortfall              26 

                Tabell 10: Besökares bedömning om besöket gett dem kunskap om Grythyttans 
                historia i relation till besökarnas kön, utbildning och ålder, angivet i procent  
                utifrån varje variabel (totalt n:363). 

 

                                                 
161 Frågan (D5) var helt öppen där de svarande fritt fick ange vad de ansåg som kulturarv i 
Grythyttan. 
162 Frågan (D4) var helt öppen där de svarande fritt fick ange vad kulturarv är för dem. 
163 Se tabell i bilaga 5.29. 
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Hälften har en högskole- eller universitetsutbildning (högre utbildning), och 

knappt hälften är i medelåldern, mellan 41-60 år. Tabellen ovan består 

egentligen av tre separata tabeller över kön, utbildningsnivå och ålder, men är 

sammanslagen till en då alla fokuserar på frågan om besöket gett kunskap om 

Grythyttans historia.  

 Gruppen besökare som ansett att besöket gett dem kunskap om 

Grythyttans historia anser också att kultur och kulturarv är av betydelse vid val 

av resmål.164 Siffrorna var likvärdiga när man ser till om besöket i Grythyttan 

gett kunskap om bergs- och järnhanteringen i Bergslagen. Hela 87 % av totalt 

372 som svarade på frågan svarade nekande. Siffrorna visar tydligt sambandet 

där ingen eller låg kunskap, inte heller gett någon eller väldigt liten information. 

Det innebär således att besökare inte fick information om besöksmål i 

Grythyttans omgivning med inriktning mot bergs- och järnhanteringen (tre 

fjärdedelar av 373 besökare svarade nej och 13 % ja). Det var även få som 

besökt besöksmål som gett dem kunskap om bergs- och järnhantering. Enbart 

en tredjedel svarade att de gjort detta.  

 Besökare som angett att de var intresserade av att besöka andra besöksmål 

i Grythyttans omgivning (knappt hälften av 368 svarat ja) uppgav att de var 

intresserade av besöksmål med dels inriktning mot just bergs- och 

järnhantering, till exempel hyttan och bergslagsgårdar, dels allt ifrån Loka 

Brunn till natur- och naturreservat, Skulpturparkerna i Hällefors, Bredsjö Blå, 

kyrkan och kyrkogården, Hällefors, Filipstad, Nora med mera. 

 Den grupp av besökare som ingått i studien visade inte något större 

intresse av att besöka eller lära sig om kulturarv och Grythyttans historiska 

koppling till bergs- och järnhanteringen i Bergslagen. En av anledningarna, som 

jag uppfattat det var att de mindre besöksmålen runt omkring i Bergslagen med 

kulturhistorisk inriktning generellt sett har svårt att nå den här gruppen av 

besökare, bland annat på grund av små ekonomiska resurser. Det har även 

funnits en brist på kunskap om hur man når besökarna och vilka dessa är. Det 

har framkommit i diskussioner med företrädare för besöksmålen i nätverket 

Bergsmän och Bruksfolk. Det finns dock andra faktorer som påverkar 

svårigheten för mindre besöksmål att attrahera besökare. Craik (1997:124) 

nämner till exempel att bussturer enbart stannar på platser där det finns minst 

sex attraktioner och faciliteter som tillgodoser besökarnas önskemål 

(exempelvis museum, gallerier, toaletter, souvenirer, shopping, 

boendemöjligheter). Anledningen till att Grythyttan lyckats locka till sig 

bussgrupper har bland annat varit för att man marknadsfört paketresor i 

                                                 
164 Se vidare information i tabell i bilaga 5.30. 
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samarbetet med andra besöksmål inom måltidsprofilen som Måltidens Hus, 

Gästgiveriet, Grythyttan Vin, Bredsjö Blå. 

 Gruppen besökare som ingick i studien, vilken jag jämfört med studier 

kring kulturturister, kan man även göra ytterligare en uppdelning av. Hall och 

Zeppel (1990) talar om den ”sanna” kulturturisten och den ”vanliga” 

kulturturisten. Den sanna har högre utbildning, tjänar mer och innehar högre 

kulturellt kapital och söker även nya former av kulturturismupplevelse, vilket är 

att jämföra med Bywaters (1993) definition av ”kulturinspirerade turister”165. 

Craik (1997:126-128) talar även om denna grupp som ”elitkulturturister”. 

Gruppen besökare i Grythyttan är dock inte helt lätt att definiera utifrån 

intresse. Studier kring kulturturister visar dock, enligt Craik, att vad besökare vill 

konsumera i första hand är historiska platser, kulturarvsattraktioner och museer 

framför konstutställningar och gallerier. Det berör kanske snarare gruppen 

”vanliga” kulturturister eller den ”genuina kulturturisten”, enligt Bywater 

(1993). Om jag utgår ifrån intressegrupper har de tre dominerande grupperna 

varit traditionskultur, klassisk konst och friluftsliv/natur. Generellt har också 

besökaren i Grythyttan besökt, eller tänkt besöka framförallt Måltidens Hus, 

Gästgiveriet och torgmiljön, vilket jag tidigare visat i tabell 4 och diskuterat 

utifrån i avsnitt ”Besöksmålens geografi” ovan. 

 

Platsens identiteter 

Platsens identitet speglar de känslor människor har för sin plats, de känslor och 

uppfattningar människor har om den plats de förmedlar. Platsens identitet 

speglar även ett historiskt perspektiv på platsen. 

Den allmänna uppfattningen bland producenter och lokalbefolkning var 

att den identitet som lyfts fram av Grythyttan gentemot besökare dels är den 

lilla pittoreska bruksorten med gammal kultur, torg och kyrka, dels 

Gästgivaregården, måltiden och Carl-Jan Granqvist. Det uppfattar jag har 

präglats av att man aktivt arbetat mot besöksnäringen, marknadsfört platsen 

och på så sätt fått en acceptans från alla. Det stämmer ganska väl in på det jag 

nämnt tidigare166 nämligen att en så stor del, två tredjedelar av besökarna, som 

ingått i studien förknippade Grythyttan med måltidsprofilen och Carl-Jan 

Granqvist, mat och vin, hotell, gästgiveri, restaurang och Måltidens Hus. 

Knappt en tredjedel förknippade Grythyttan med industrihistoria, Bergslagen, 

bergsmansbygd, det vill säga med en kulturhistorisk profil. 

                                                 
165 Se tidigare avsnitt ”Mötet med Grythyttan – före, under och efter”. 
166 Se avsnitt ”Besökarnas upplevelse av platsen” och figur 17. 
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Producenter och identiteter 

Representanter från kommun och turismnäringen framhöll framförallt att 

Grythyttans identitet var Gästgiveriet och måltid. Representanter från 

hembygdsförening och kulturarvsföreträdare, som förespråkar den 

kulturhistoriska miljön och traditionen, såg identiteten som en kvarleva från en 

svunnen tid, en stark identitet som fortlever genom dem som bor i Grythyttan. 

Man uppfattade att de som bor i Grythyttan känner sin identitet genom den 

gamla brukstraditionen.  

 En entreprenör och representant för utvecklingsprojekt (man i 55-års 

ålder) lyfte fram Grythyttebornas självständighet i jämförelse med 

Hälleforsborna.  

 
”Skillnad Grythyttan och Hällefors. Grythytteborna har ofta varit villaboende, 
egnahemsägare, hemmansägare - skog, industriarbetet. Innebär att de är mycket 
självständiga och vana över att ta beslut för sin egen egendom.” ”… Hällefors är 
ett komplicerat samhälle på grund av sammansättningar av invandring under 
lång tid, hela 1900-talet … Helt annan kultur.”  

 

En annan representant, från ett lokalt utvecklingsprojekt (man i 50-års ålder), 

menade att ”… samhället har nämligen präglats av att Grythyttan för 100-200 

år sedan var centralorten som sedan Hällefors växte om. Lillebrorkomplex …” 

 Till producenterna ställdes frågan om de upplevde att identiteten och den 

bild av samhället som förmedlats gentemot besökare överensstämde med 

lokalbefolkningens upplevelse av identiteten. Det fanns det delade meningar 

om. Från ett håll inom kommunen fick jag bekräftelse på att lokalbefolkningen 

präglats av kommunens aktiva arbete utåt.  

 

”Man167 har liksom lite grann putsat på historien och tagit bort någon bit som 
inte passar och så har man implementerat den hos folk och sen har den 
anammats på något sätt.” (Representant från Hällefors kommun. Man i 55-års 
ålder.) 

 

En annan representant från kommunen lyfte istället fram att bilden ej 

överensstämmer med lokalbefolkningens fullt ut. Det menar han beror på det 

faktum att en stor del av befolkningen aldrig har varit inne i Måltidens Hus. Det 

är dessutom så, enligt samme informant, att:  

 

                                                 
167 Dvs. kommunen. 
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”… ännu fler i Hällefors som inte besökt Måltidens Hus än befolkningen i 
Grythyttan. Kulturkrock. Det är något nytt och modernt. Det är inte skog och 
stål. Det går åt en generation till innan …” (Representant från Hällefors 
kommun. Man i 50-års ålder.) 

 

Upplevelsen bland representanter för turismnäringen, företagare och 

representanter från utvecklingsprojekten varierade. En del hävdade att bilden 

stämde överens, medan andra menade att lokalbefolkningen snarare såg 

naturen, skogen, omgivningen, gamla hyttan, kyrkan och Skräddartorps 

hembygdsgård som den självklara bilden av samhället. Identiteten som Carl-Jan 

skapat var inte någonting som människor som bor i Grythyttan tänkte på. De 

uppfattade dock att lokalbefolkningen var stolt över sin Gästgivaregård och sitt 

Måltidens Hus, men att man inte tänker på samma sätt som de som jobbar 

inom turismnäringen. Uppfattningen skiljde sig beroende på vem man talade 

med bland lokalbefolkningen ansåg framförallt en manlig entreprenör och 

representant från utvecklingsprojekt. Akademiker och arbetarbefolkning ansågs 

inte ha samma intellektuella skolning, inte samma kunskap och intresse för 

kultur, konst och utställningar med mera.  

 
”I Grythyttan finns en liten bildad 'bourgeoisie'; läkare, tandläkare, ingenjörer 
som umgås och har samsyn. Sen en helt annan arbetarbefolkning, trots allt 
hemmansägare. De har inte samma intellektuella skolning och har inte samma 
uppfattning.”(Representant från utvecklingsprojekt. Man i 55-års ålder.) 

 

En kvinnlig kulturarvsföreträdare i 50-års ålder, engagerad i ett besöksmål i 

Grythyttans omgivning, menade att besökarna som kommit inte bryr sig om att 

det är ”en by”, utan deras uppfattning är att Grythyttan är ett gästgiveri. Det 

visar hur det har blivit utåt sett. Den uppfattningen delade alltså inte 

informanterna från lokalbefolkningen. Kulturarvet ansågs helt enkelt ha 

förskjutits mycket åt sidan.  

Lokalbefolkning och identiteter 

Lokalbefolkningen höll till viss del samma linje som producenterna vad gäller 

Grythyttans identitet och lyfte framförallt fram Carl-Jan och Gästgiveriet, men 

även det lilla pittoreska samhället och Grythyttans stålmöbler. Bilden som 

framträdde var positiv. En pensionerad man i 65-års ålder uttryckte dock att 

identiteten för honom var förknippad med Grythyttan som ”en liten håla, ett 

litet samhälle”.  
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 Lokalbefolkningens upplevelse om den identitet och bild som förmedlas 

ut till besökare stämmer överens med deras egen upplevelse av identiteten och 

var på samma sätt som producenternas blandad. En del menade till exempel att 

identiteten och bilden som förmedlats nog överensstämde trots att den blivit 

lite förskönad och gjorts märkvärdigare än vad den egentligen var. På frågan 

om vilken identitet som lyfts fram menade en äldre kvinna i 70-års ålder att:  

 
”Onekligen Carl-Jan. Hör man namnet Carl-Jan så ringer en klocka som säger 
Grythyttan. Då är det framförallt Gästgiveriet och mat och vin att göra. Då har 
vi inte brukshanteringen med på samma sätt. Artur168 levde lite kvar i brukslivet. 
För honom var det levande. Det han berättade var mycket bruk, gruvor, luffare 
på masugnskanten. Den bilden för gemene man har försvunnit. För lokalbefolk-
ningen själva gäller nog samma sak. Ingenting om brukshanteringen.” 
(Representant från lokalbefolkning. Kvinna i 70-års ålder.) 

 

Samma kvinna uttryckte att idag finns nyinflyttade grythyttebor, yngre eller 

medelålders generationer, studenter eller människor inom turismnäringen med 

en annan bakgrund. De förmedlar det Grythyttan de lever i idag, till exempel 

Måltidens Hus och Gästgiveriet. Det här har dock inneburit menar hon att man 

tappat bruket, järnet och silvret. Det är dock Grythyttans grund. Detta kanske 

också är en anledning till att studenterna som ingått i studien uttryckt att bilden 

tydligt och klart överrensstämmer med lokalbefolkningens uppfattning. ”De 

lever i en annan vardag.” Både studenterna som ingått i studien och övrig 

lokalbefolkning uttryckte bland annat att studenterna ej är en del av 

lokalbefolkningen, även om lokalbefolkningen upplevs se positivt på 

studenterna på Restauranghögskolan.  

 

”Som student har vi inte inblick i vad som händer i kommunen. Vi blir ibland 
inbjudna, men vi är dåliga på att närvara.” (Manlig student i 25-års ålder.) 

 

Studenterna har dock uttryckt att lokalbefolkningen verkar vara intresserad av 

vad de gör, men att fler arrangemang önskas som skulle dra ihop dem så att de 

lärde känna varandra mer. Det är en svag länk. ”Ju mer vi känner varandra, ju 

mer utbyte och ju mer utvecklas bygden” uttrycker en manlig student i 25-års 

ålder. Han menar även att det borde vara fler studenter som kommer från 

kommunen som går utbildning på restauranghögskolan. 2-3 studenter från 

kommunen av 130 på restauranghögskolan våren 2002 menar han talar sitt 

tydliga språk. ”Studenterna upplever klyftan mellan lokalbefolkningen” 

                                                 
168 Artur Lindqvist. Läs om Lindqvist i tidigare avsnitt ”Grythyttan - dåtid och nutid”. 
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(kvinnlig student i 20-års ålder). Det har till exempel påpekats (visserligen från 

en representant från kulturarvssektorn) att lärare och personal på 

restauranghögskolan: 

 
”… skulle kunna göra en väldig insats genom att bosätta sig på orten och sen 
arbeta ihop med ortens befolkning. På så sätt skulle man kunna skapa någon 
form av godkännande för den här verksamheten som sker vid Måltidens Hus och 
få bort misstänksamheten.” (Representant från den regionala kulturarvssektorn. 
Man i 65-års ålder.) 

 

Den lokala förankringen ifrågasätts, framförallt när en representant för skolan 

(kvinnlig lärare i 45-års ålder) i Grythyttan, tillika representant för 

lokalbefolkningen, uttryckt att skolbarn i 10-års ålder inte känner till Måltidens 

Hus. De har inte varit där eller känner inte ens till att det finns en skola där. 

Hon menar också att studenterna bär med sig en identitet från Grythyttan. ”De 

ska i framtiden vara Grythyttans ambassadörer.” Därför anser hon att det är 

viktigt att få med dem i ett större engagemang för Grythyttan.  

 Det tycks skymta en viss kulturkrock mellan skolbarn i Grythyttan och 

Hällefors. Samma kvinnliga representant har uttryckt att det är väldig prestige 

mellan skolbarn i fotbollsmatcher mellan barn från Grythyttan respektive 

Hällefors. Dessutom har hon uttryckt att ”Grythyttebor åker till affärerna i 

Hällefors, men Hälleforsbor åker aldrig till Grythyttan”.  

Kulturarv vs. måltidsprofil 

Den bild som förmedlats av Grythyttan utåt sett, gentemot besökare, har varit 

ganska entydig och riktad mot den profil som framtagits, det vill säga 

måltidsprofilen. Bilden som förmedlas utåt, av producenter, framförallt 

kommunrepresentanter och turismnäring skapar en åtskillnad mellan de som 

arbetar med profilen måltid, design och teknik, och specifikt måltidsprofilen i 

Grythyttan, och de som inte gör det. Gruppen informanter som inte aktivt 

arbetar med måltidsprofilen och representanter från lokalbefolkningen som inte 

är engagerade står på den andra sidan. Det är en skillnad mellan generationer i 

vissa fall och mellan yrken i andra fall. Skillnaden tycks bland annat handla om 

hur man ser på samhällen i stort och specifikt på platsen. Det handlar enligt 

min uppfattning inte om någon skillnad som splittrar platsen Grythyttan. 

Snarare skulle jag vilja se det som en skillnad i upplevelserna av platsen och 

platsens relation till omgivningen, till det omgivande samhället. Man lever i 

olika verkligheter, olika praktiker och har olika syften med platsen. Jag ser 

således olika typer av aktörer och olika ”användare” av platsen. Bakgrunden till 
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de olika upplevelserna ligger bland annat i synen och förhållningssättet till 

processer i samhället. Det har exempelvis visat sig i strävan att från ett håll 

uppnå ett postmodernistiskt samhälle.  

 Måltidens Hus, den sen- eller postmoderna byggnaden, och dess tillkomst 

och existens, samt aktiviteter, intressen och engagemang tycks exempelvis ha 

medverkat till uppkomsten av olika intressen för att utveckla platsen, där mer 

eller mindre utrymme ges för platsens kulturarv. Måltidens Hus tycks även ha 

medverkat till en skillnad mellan ett inifrån- och ett utifrånperspektiv, eller ett 

”lokalt” och ett ”globalt” perspektiv på platsen. De som står bakom 

måltidsprofilen och arbetar med den, har vidgat sitt perspektiv på samhället och 

verkar för globala effekter och förändringar. De som snarare har ett lokalt 

perspektiv fokuserar först och främst på sin egen omgivning och bevarandet av 

den. De lever i sin vardag här och nu, oavsett måltid och besöksströmmar till 

Måltidens Hus. Däremot är man stolt över att besökare kommer till Grythyttan.  

 Kulturarv i Grythyttan har en lokal förankring och företräds framförallt av 

de med ett lokalt perspektiv på tillvaron. Kulturarv ger inga direkta intäkter och 

tycks i det globala perspektivet på tillvaron inte ges något större utrymme eller 

plats. Möten dem emellan, mellan lokala entusiaster och eldsjälar respektive 

”globala” framtidsentreprenörer är få. Möten mellan kulturarv och turism i 

Grythyttan är också få. Det fungerar på olika plan, på parallella plan, och utan 

någon synlig ambition om att stärka mötet dem emellan.  

 Det finns således ingen synlig koppling mellan kulturarv och måltid i den 

bild som presenteras av platsen Grythyttan utåt. Det finns ingen synlig lokal 

förankring till platsen i måltidsprofilen eller inget aktivt arbete som tydliggjorts 

att man vill förankra måltidsprofilen lokalt. Däremot kan man lyfta fram 

exempel på lokal förankring vad gäller måltid i form av lokala 

livsmedelsproducenter i Grythyttan, inom Hällefors kommun och 

livsmedelsklustret som växer i Örebro län och delar av Värmlands län.  

 I fallet Grythyttan finns det tendenser till att den plats som marknadsförs 

utåt och som blivit känd genom media har fått ett större värde och lyfts fram 

lokalt mer än kulturarv och det kulturhistoriska samhället. Viktigt att poängtera 

är dock att i varumärket ”Grythyttan” ingår en del av den kulturhistoriska 

bygden i form av Grythyttans Gästgiveri. I det fallet lyser dock måltidsprofilen 

starkare än att Gästgiveriet består av kulturhistoriska byggnader. Ambitionen 

med satsningar på turism i Grythyttan har inte heller varit att lyfta fram 

kulturarv. Däremot är den bild som framträtt av inifrånperspektivet, det vill 

säga de med en stark känsla för platsen, en annan. Den karaktäriseras av en 

upplevelse om en stark gemensam identitet som är förankrad i platsens historia 
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kring bergs- och järnhanteringen. Inifrånperspektivet representeras dock inte av 

en homogen lokalbefolkning. Den del av lokalbefolkningen som står närmare 

utifrånperspektivet har accepterat måltidsprofilen, är möjligen engagerade i 

turism och måltid, är ofta yngre generationer och lever inte i traditionen att leva 

på traditionella näringar.  

 Gruppen besökare som ingick i studien visade generellt ett intresse för 

måltidsturism. Dessa besökare har ett intresse av andra kulturer när de reser till 

främmande platser, men intresset för kulturarv förknippat med Grythyttan var 

ej stort. Den större delen av gruppen besökare förknippade inte heller 

Grythyttan med kulturarv. Det relaterar jag till den bild som förmedlas utåt.  

 Andra slutsatser kan också kopplas till de kategorier av besökare som kom 

till Grythyttan under perioden då studien genomfördes. Det var en stor andel i 

övre medelåldern och uppåt. De hade en hög utbildning och fanns inom yrken 

som representerar den nya medelklassen. En diskussion kring dessa 

karaktärsdrag vidareutvecklar jag i nästa kapitel.  

 Sammanfattningsvis karaktäriseras den bild som framträtt av Grythyttan 

av en tätort med en kulturhistorisk grund med en stark förankring i den lokala 

platsens och lokalbefolkningens identitet, parallellt med en plats där den 

kulturhistoriska bygden ingår i varumärket Grythyttan, men där kulturarv ingår 

med betoning på kommersialiserat kulturarv. Det är en plats, ett besöksmål, 

som präglas av måltid. 
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∗∗∗∗∗∗∗∗  DEL III  ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

 

KAPITEL 8 

Grythyttan som plats och destination  
 

 
Platsen Grythyttan besöks av turister som framförallt kommer för att uppleva 

Måltidens Hus och den kulturhistoriska torgmiljön kring Grythyttans 

Gästgiveri. På platsen finns även lokalbefolkning och ett näringsliv som är 

beroende av besökarna. Platsen har olika betydelser för dessa olika kategorier av 

människor.  

 I Grythyttan möts enskilda individers privatliv med besökares 

fritidsaktiviteter och turismnäringens och kommunens marknadsföring av 

platsen. Människor bor i Grythyttan, lever sina liv där och barnen går i skolan 

samtidigt som kommun och turismnäring vill lyfta fram och sprida budskapet 

om denna plats som en fantastisk turismprodukt. 

 Jag har i studien tolkat de upplevelser av platsen som i den empiriska 

studien framträtt genom olika aktörer. Jag har även valt att lyfta fram platsen ur 

ett historisk-geografiskt perspektiv. Motivet har varit att studera vilken 

betydelse den historisk-geografiska kontexten har för människor som bor, 

besöker och verkar på platsen och för företeelserna kulturarv och turism. Vid 

studien av platsen har jag sökt efter olika rumsliga perspektiv på platsen, hur 

kulturarv och turism äger rum genom förmedling, genom olika upplevelser och 

olika föreställningar av platsen.169 Ambitionen har varit att tolka vilka effekter 

satsningar på platser ger kulturarv respektive turism och hur detta upplevs av 

platsens aktörer. Jag har således även velat lyfta fram en viss värderande 

diskussion, det vill säga olika typer av värderingar kring dessa frågor, och olika 

intressen kring turismutveckling kontra bevarande och förmedling av 

kulturhistoriska miljöer. Den bild som framträtt genom studien i Grythyttan är 

en tudelad plats, där jag tolkar att en avgörande faktor för tudelningen är 

                                                 
169 Se i Braunerhielm (2004b:82-89) för exempel från den empiriska studien i relation till Lefebvres 
teorier om produktion av rum.  Där ges exempel på hur jag tolkat materialet utifrån rumslig praktik, 
representationer av rum och representationsskapande rum.  
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kommersiella värden. Skillnaden i upplevelse, i synen på platsen, tolkar jag är 

relaterad till kommersiella aspekter, eller med stark relation till kulturarv och 

identitet, det vill säga en icke-kommersiell aspekt. Denna skillnad är en linje jag 

driver i detta analyskapitel. Tudelningen berör även andra frågor som jag driver 

i kapitlet, nämligen frågor kring identitet och profil, kring aktörer och skillnader 

i intressen, värderingar och upplevelser, samt lokal och global påverkan. 

Skillnaden berör på ett övergripande plan diskussionen om turism och 

turismutveckling kontra förmedlingen och bevarandet av kulturarv och således 

kommersiella respektive icke-kommersiella intressen.   

 

Kommersialisering av Grythyttan 

Kapitel fyra inleddes med en diskussion om kultur och kulturarvets förändrade 

betydelse över tid. Jag diskuterade kring en kommersialisering och en 

omvandling av kultur och kulturarv till produkter. I kapitlet förde jag även en 

diskussion kring varugörandet av platser och turismens utbredning som en 

effekt av kommersialiseringsprocesser i samhället. Jag vill inleda detta kapitel 

med att fortsätta denna teoretiska diskussion och relatera resonemanget till ett 

mönster jag sett i Grythyttan, nämligen en kommersialisering av platsen.  

 Karaktäristiskt för vår tid är, enligt Richards (1996:265), bland annat att 

omvandla platser och omvandla historien till handelsvara. Denna förändring 

som skett inom turismen förklaras bland annat av både Meethan (2001:73) och 

Craik (1997:113-114) som en del av postmodernism och kommersialisering. 

Diskussionen kring kommersialisering och dess effekter är central i denna 

avhandling. Turismen har anpassat sig till den ekonomiska utvecklingen och till 

trender inom servicebaserad och konsumentorienterad industri. Turismen är 

också en väsentlig del av de konsumtions- och varugörandeprocesser som 

kännetecknar samhället idag, vilket också diskuterades i kapitel fyra.  

 Kommersialiseringens utbredning i samhället har bland annat medverkat 

till turismens ökade intresse för kultur och kulturarv som kommersiella 

produkter. Däremot sätts inte alltid det kulturarv i fokus som jag lyfter fram i 

avhandlingen, det sektoriella och det lokala, utan produkter eller platser skapas 

för att tillfredsställa konsumenternas behov av service i form av exempelvis 

mat, boende och upplevelser. Att bredda utbudet och locka till sig nya 

målgrupper får därför i vissa fall större utrymme än kulturarv i sig. Den här 

problematiken var inledningsvis anledningen till valet av detta 

avhandlingsämne. Det var också dessa frågor som diskuterades i nätverket 

Bergsmän och Bruksfolk, vilket jag presenterade i kapitel två. Problematiken 
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har således två sidor. Dels handlar det om en kritik gentemot 

kommersialiseringen. Dels är möjligen kommersialiseringen en nödvändighet 

för att kulturarv generellt ska lyftas fram och få större uppmärksamhet. 

 Utvecklingen har medfört att en generell kritik riktats mot att kulturarv 

varugörs som produkter inom turimsnäringen. Ett exempel på varugörandet av 

kulturarv i Grythyttan är betraktandet av kulturarv utifrån kommersiellt 

perspektiv, vilket representanter från näringslivet gör. Det är nyttoaspekten som 

varit framträdande, exempelvis nyttan av Grythytteskiffer som en produkt. 

 Kommersialisering och en växande global och föränderlig marknad sätter 

press på besöksmål och skapar en stor konkurrens. Det är en av anledningarna 

till satsningen på de nya starka profilerna teknik, design och måltid i Hällefors 

kommun, där även tätorten Grythyttan ingår. Det tolkar jag också som en av 

anledningarna till att kommunen inte satsar på kulturarv. Orsaken är, vilket 

poängterats från en representant från kommunen, att kulturarv inte ger några 

intäkter. Turismsatsningar påverkar på ett eller annat sätt kulturarv. Dessa 

satsningar innebär möten med icke-kommersiella värderingar och intressen.170 

Samtidigt medverkar turismindustrin till att uppmärksamma kulturarv, även om 

det i fallet Grythyttan framförallt varit ett ”kommersiellt kulturarv” som 

exempelvis Grythytteskiffret.  

 Framträdande är att Grythyttan varit en plats för olika intressen. Jag kan 

relatera detta till diskussionen om inifrån- respektive utifrånperspektiv 

(Buttimer, 1978; Relph, 1976), vilket diskuterades i kapitel två.171 Jag kan också 

göra kopplingar och tolka platsen, utifrån den problematik som diskuteras i 

avhandlingen, som en plats för turism och en plats för kulturarv. Platsen för 

turism, där platsen betraktas utifrån ett ”utifrånperspektiv” är också en 

kommersiell plats. Platsen för kulturarv, där platsen till mångt och mycket 

betraktas utifrån ett ”inifrånperspektiv”, utifrån platsens identitet och utifrån ett 

lokalt kulturarv, är en icke-kommersiell plats. Skillnaden från diskussionen i 

kapitel två är således att jag inte definierar de både perspektiven utifrån vad 

aktörerna representerar. I kapitel två argumenterade jag också för att platsen är 

en konstruktion, varför jag ansåg det vara svårt att enbart fokusera på inifrån- 

respektive utifrånperspektiven. Mina tolkningar, med hänsyn tagen till olika 

perspektiv på platsen gör att jag ser platsen som tudelad. För att förtydliga mitt 

resonemang vill jag relatera till teorier om plats och till turismteorier om 

destination. I Grythyttan används redan benämningen Destination Grythyttan172 

                                                 
170 Se diskussioner om människovärden och kulturella värden i kapitel fyra.  
171 Diskussionen ligger också i linje med den humanistiska geografins inifrån- och utifrånperspektiv. 
Se kapitel två och tre.  
172 Se kapitel sex.  



 

 168 

och utifrån ett teoretiskt resonemang vill jag trycka på detta ytterligare. Jag 

tolkar Grythyttan både som en plats och som en destination. Skillnaden ligger 

bland annat i att vara kommersiell eller ej. Detta ligger därmed utanför 

diskussionen om inifrån- och utifrånperspektiv, även om samband finns och 

kommer att lyftas fram senare i kapitlet. För att utveckla detta resonemang och 

mina tolkningar måste jag definiera vad en destination är och diskutera kring 

vilka processer i samhället som är med och påverkar en plats utveckling till en 

destination. Vad jag syftar på är exempelvis dagens konsumtionssamhälle, 

konsumtionsmönster, varugörandeprocesser och intresset för att varugöra 

platser och kulturarv, vilket tidigare diskussioner i kapitel fyra handlat om. 
 

Grythyttan – en plats och en destination 

Turism och resande innebär att man rör sig mellan olika platser. Platser, som 

har turistisk betydelse definieras vanligen som destination, vilket stämmer 

överens med Grythyttan. Destinationsbegreppet är centralt inom 

turismforskningen (von Friedrichs Grängsjö, 2001; Elbe, 2002). Begreppet kan 

ha en geografisk betydelse med en bestämd lokalisering, men också i andra 

sammanhang sakna geografisk betydelse, vilket jag berör nedan. Båda 

begreppen, plats och destination, är av betydelse för en plats som Grythyttan 

som både är en attraktiv plats att bo på och en attraktiv plats att besöka.  

Vad är destination Grythyttan? 

Själva begreppet destination kommer från det latinska ordet destino som på 

svenska betyder bestämma eller destinatum som kan översätts med mål. En 

destination, menar Sahlberg (2001:81), är uppbyggd kring en interaktion med 

omvärlden och har som uppgift att mottaga och betjäna besökare. Varje 

destination är på sitt sätt unik och genererar på något sätt en typ av 

attraktionskraft. Attraktionskraften är betydelsefull för destinationens förmåga 

att dra till sig besökare, befolkning och företag och är därför betydelsefull för 

platsens framtid. I Grythyttan har den starka måltidsprofilen, tillsammans med 

Måltidens Hus, denna attraktionskraft. Destinationen kan i offentliga perspektiv 

betraktas som ett administrativt rum och från producentperspektiv som ett 

sammanhållet geografiskt rum (Bohlin, 1996:149). Det är sammantaget platsen 

där tjänster levereras och konsumeras (Elbe, 2002:11). Hur man avgränsar 

platsen är däremot inte bestämt och kan således variera beroende på vem som 

definierar. I studien i Grythyttan, framförallt intervjustudien med 

producentgruppen, har därför var och en fått uttrycka vad som förmedlas av 
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platsen. Det har lett till att bilden av den plats som förmedlas är tydligt 

avgränsad till specifika besöksmål.  

 På samma sätt som turismbegreppet, definieras ibland en destination 

utifrån ett statistiskt ändamål och därför utifrån ett bestämt geografiskt område. 

Inom turismforskningen kan dock en destination såväl vara ett bestämt 

geografiskt område173 som en social konstruktion174 (Shaw & Williams, 2004; 

Elbe, 2002; Ednarsson, 2005), vilket betyder att det är aktiviteter som sker på 

en plats som formar destinationen.  

 Fallet Grythyttan tolkar jag som en kommersiell plats konstruerad utifrån 

attraktioner. Vad jag konstaterat är att platsens historie-geografi inte lyfts fram 

och därmed inte upplevs av besökare. Det visar resultaten från studien som 

säger att besökarna hade låg kunskap om Grythyttans kulturarv före besöket. 

Besöket genererade inte heller kunskap om Grythyttans historia, vilket också 

resulterade i att besökarna inte i någon större utsträckning förknippade 

Grythyttans profil med kulturhistoria. De hade också låg kunskap om 

Bergslagens historia. Grythyttans lokalisering i Bergslagsskogarna, en relativt 

otillgänglig lokalisering, har dock under årens lopp dragit ett stort antal 

besökare. Kartan i figur 13, i kapitel sju, visar besökarnas hemort och således 

var besökarna ursprungligen rest ifrån. Resultatet ovan gör att jag tolkar 

”Destination Grythyttan” till att i mångt och mycket vara en konstruktion. En 

kontrast till detta är den plats som förmedlas av exempelvis kulturarvssektor 

och hembygdsförening. Den kulturhistoria som förmedlas har i allra högsta 

grad en historisk-geografisk förankring. Den historisk-geografiska kontexten 

har därmed betydelse. Vad kulturarvssektor och hembygdsförening förmedlar 

är dock platsen med ett lokalt kulturarv och ej destinationen. Intresset av att 

besöka platser med kulturhistorisk förankring, i Grythyttans omgivning, var 

dock låg. Samma sak gällde kunskapen om platser som exempelvis 

hembygdsgården eller industrihistoriska besöksmål, som också var låg bland 

besökarna i studien.175    

                                                 
173 Se vidare i Framke (2002) som redogjort för skillnaden mellan den klassiska/konventionella 
uppfattningen och den sociologiska uppfattningen från de senaste 30 årens forskningslitteratur. Inom 
den klassiska uppfattningen lyfter Framke fram bland annat Burkart och Medlik (1974), Murphy 
(1985), Mill och Morrison (1992) och Jensen (2001) där några problematiserar och förhåller sig för 
eller emot destination som geografisk avgränsning. Burkart och Medlik menar att en destination kan 
vara en geografisk enhet men vill inte definiera den utifrån det. Murphy, Mill och Morrison och 
Jensen lägger fokus på innehållet i destinationen och lägger ingen vikt vid geografisk avgränsning i 
sina definitioner. 
174 Det karaktäristiska för den sociologiska uppfattningen är att destination är resultatet av en social 
praktik. Destinationen är också ett resultat av serviceproduktion och relationen till konsumenter. Se 
MacCannell från 1976 och på senare tid Meethan från 2001. Dessa både definierar således inte 
destination med en fysisk avgränsning. 
175 Se figur 15 och tabell 6 i kapitel sju.  
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 Destinationen står i kontrast till platsen genom att den är svår att avgränsa 

och svår att särskilja. Vad som är specifikt med destinationen är att den är 

konstruerad genom marknadsföring för att säljas på den turistiska marknaden. 

Kontrasten till en socialt konstruerad plats (Sack, 1997; Massey, 1994a, 1999a; 

Cresswell, 2002, 2004)176 är att destinationen är medvetet konstruerad eller 

producerad för konsumtion för att förmedlas i exempelvis turismbroschyrer 

och på Internet. Det är detta perspektiv på destination jag väljer att använda 

mig av. Grythyttan, destinationen, betraktar jag därför som i mångt och mycket 

konstruerad utifrån vad man medvetet velat lyfta fram för att säljas.  

 Aronsson (2002:19) är en av dem som för en diskussion om platser för 

lokalbefolkning och platser för besökare, destinationer. Plats, menar Aronsson, 

består av lokal natur och kultur, näringar, människorna på plats. I platsen ingår 

sociala sammanhang, traditioner, utbildning, arbete och fritid med mera. Det 

handlar, annorlunda uttryckt, om lokalbefolkningens vardag och vardagsmiljö, 

deras praktik. En destination är istället platsen för besökarna, själva attraktionen, 

den skapade "turismprodukten". Destinationen i sig har inte alltid likheter med 

platsen, utan kan särskiljas beroende på vad själva attraktionen är. Denna 

skillnad är resultatet av producenternas konstruktion, det vill säga hur de har 

valt att konstruera bilden av Grythyttan. Således ligger ofta en plats ”vid sidan 

om” en destination, men båda sidor är beroende av varandra. Med ”vid sidan 

om” menar jag inte bara rent fysiskt, utan även mentalt. Jag menar dock att 

både platsen och destinationen kan existera på samma yta men att det är 

beroende av vilken mental kartbild man har framför sig.  

 

Möten mellan aktörer på platsen och destinationen Grythyttan 

Det är på platsen som de faktiska mötena sker, där producenter i Grythyttan 

ställer lokala resurser till förfogande och där produkter konsumeras. På platsen 

lever även lokalbefolkningen sitt vardagsliv. Den har en upplevelse av sin 

vardagliga plats och om turism, vilket kan påverka de möten som eventuellt 

uppstår mellan besökare och lokalbefolkning. Lokalbefolkningen är inte en 

homogen grupp, vilket även gör att upplevelsen av platsen är olika. Oavsett 

lokalbefolkningens bakgrund eller inställning kan den påverka besökarnas 

upplevelse av destinationen. Antingen uppstår möten med lokalbefolkningen, 

eller så är de anonyma och kanske avståndstagande. I Grythyttan har bara en 

                                                 
176 Se diskussion i kapitel tre.  
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knapp tredjedel av besökarna i studien angivit att de kommit i kontakt med 

grythyttebor.177  

 Möten som uppstår mellan turister och lokalbefolkning kan ge upphov till 

olika socio-kulturella effekter (Aronsson, 1993:18). Jag anser att det även berör 

möten mellan lokalbefolkning och turism i sig. Relationerna är beroende av de 

olika gruppernas karaktärsdrag, vilken typ av lokalbefolkning, exempelvis 

studenter eller pensionärer, och vilken typ av besökare. Det är också frågan om 

under vilka omständigheter som mötena sker.178 Mathieson och Wall (1982:135-

138) lyfter fram vikten av beteendemönster och relationer mellan en ort, dess 

befolkning och besökare, det vill säga en teoretisering av möten som sker 

mellan olika aktörer på platsen. De hävdar att de sociala effekterna av turism 

förändrats i tiden som en respons på strukturella förändringar inom 

turismindustrin. Det är också beroende av i vilken utsträckning lokalbefolkning 

kommit i kontakt med turister. Detta kan relateras till lokalbefolkningen i 

Grythyttan. Mathieson och Wall ser det som olika grader av påverkan och 

effekter. De beskriver att det kan gå från euforiskt tillstånd, där människor är 

entusiastiska inför turismutvecklingen och välkomnar turisterna, till en nivå av 

apati och likgiltighet (turisterna har man börjat ta för givet och kontakterna är 

mer formella och sker i ett vinstgivande syfte), och vidare till en nivå av 

irritation (mättnadsnivån för vad som är tillfredsställande är nära och en 

expansion krävs för att kunna ta emot fler besökare). Nästa steg är en nivå av 

antagonism där irritationen blivit offentlig och det turisterna står för bara är 

negativt (höga priser, förstörelse, ingen respekt osv.). Där finns ett tydligt 

exempel på detta i ett citat som lyfts fram tidigare, nämligen:  

 
”När turisterna kommer får man inte plats. De går mitt i vägen och flyttar sig 
inte. De är överklassen. Det är ont om lokalbefolkning som syns ute då.” (Äldre 
pensionerad man, representant för lokalbefolkningen.) 

 

Det sista steget är när man har lärt sig leva med turismen och dess effekter men 

man har glömt glädjen med det. Möten mellan besökare och turister går sällan 

så här långt, men ju större antal besökare en plats får, framförallt när det är en 

liten plats eller ort som Grythyttan, desto större är sannolikheten att graden av 

missnöje ökar. Förutom exemplet ovan har inte missnöje över besökarna 

genomsyrat lokalbefolkningens uttalanden. Anledningen kan ha att göra med 

den geografiska uppdelningen mellan plats och destination. Destination 

                                                 
177 Se avsnitt ”Besökarnas upplevelser av platsen” i kapitel sju. 
178 Någon vidare fördjupning i mötet mellan lokalbefolkning och besökare har jag ej gjort utifrån 
besökarnas synvinkel, än det som nämnts ovan. 
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Grythyttan är tydligt avgränsad till Måltiden Hus och stråket runt torgmiljön. 

Det är framförallt vid Måltidens Hus den största andelen besökare rör sig, vilket 

jag tolkar är en förklaring till att inte så stort antal möten sker.  

 Det finns även andra faktorer som kan påverka möten mellan aktörer på 

platsen. Det är exempelvis relevant att vända på resonemanget och fråga sig om 

lokalbefolkningen inbjuds att engagera sig i besöksnäringen. Resultatet av 

intervjustudien, med representanter från lokalbefolkningen, var att det flesta 

uttryckt att de inte har någon påverkan i den bild av platsen som förmedlas.179 

Det här förstärker min ståndpunkt kring en skillnad mellan plats och 

destination, tillsammans med att representanter från lokalbefolkningen upplevt 

att den bild som skapas för att marknadsföra platsen inte alltid överensstämmer 

med deras syn och upplevelse av platsen.  

 

Aktörsgrupper – skillnader i intressen 

Resultatet av studien har visat att intresset för kulturarv respektive turism 

varierar mellan aktörsgrupperna. Kulturarv betraktas som värdefullt att bevara 

och förmedla för eftervärlden, samtidigt som delar av kulturarvet i Grythyttan 

betraktas som intressant att skapa kommersiella produkter av. Framträdande 

har varit att det lokala och sektoriella kulturarv som lokalbefolkning, 

kulturarvssektor och hembygdsförening står för, de som representerar ett 

inifrånperspektiv, inte ger några intäkter och därför inte är värt att satsa på. 

Detta har uttryckts av representanter från kommun och turismnäring. Turismen 

är en stark kraft. Den genererar intäkter och en mängd besökare, varför fokus 

har kommit att handla om att sälja Grythyttan. Turismen och turisterna, eller 

besökarna, har lokalbefolkningen lärt sig att leva med och flera menar att de 

inte ens märker av dem. Framförallt de som representerar ett utifrånperspektiv, 

producenter med fokus på att sälja Grythyttan tycks ha en medveten strategi för 

hur man skall sälja Grythyttan, till specifika målgrupper. Jag menar därför att 

besökarna har en stor makt, framförallt genom den stora köpkraftiga grupp de 

är. Besökarnas intressen och efterfrågan styr i mångt och mycket utbudet och 

utfallet i Grythyttan. Vad är det då som utmärker besöksgrupper idag? 

Kopplingar till besökarna i Grythyttan kan göras till teoretiska diskussioner om 

senmodernistisk konsumtion, till så kallade post-turister och till den nya 

medelklassen. 

 Många analyser och studier har gjorts kring exempelvis post- eller 

senmodernistisk konsumtion och konsumenter. Den franske sociologen Pierre 
                                                 
179 Se diskussion under avsnitt ”Lokalbefolkningens upplevelser av platsen” i kapitel sju. 



 
 

   173 
 

Bourdieu (1997)180 är en av dessa analytiker. Han har påpekat att sociala klasser 

kämpar för att utmärka sig själva i förhållande till andra genom utbildning, 

sysselsättning och konsumtion av handelsvaror. Bourdieus analyser kring 

kulturkonsumtion kan även appliceras på turismkonsumtion. Förståelsen av 

turismkonsumtion har betydelse för förståelsen av den förändrade efterfrågan 

på turism. Karlsson (1994:198) lutar sig mot just Bourdieu när han säger att ”all 

konsumtion av turismprodukter eller viss konsumtion betraktas vara kulturellt 

kapital, det vill säga den är kulturellt värdefull”. Det kulturella kapitalet är en del 

av det symboliska kapitalet vilket betraktas ha en stor köpkraftig marknad hos 

specifika sociala grupper eller klasser. Innehavare av det turistiskt kulturella 

kapitalet är de som avgör vilka värden, tecken och symboler som är värdefulla.  

 

Dagens postmoderna turister - en köpkraftig grupp 

Flera olika forskare menar att vi i dagens så kallade senmoderna samhälle kan 

urskilja en kategori av post-turister eller post-moderna turister (Ritzer & Liska, 1997; 

Karlsson, 1994; MacCanell, 1999; Aronsson, 2000:11; Featherstone, 1991:102) 

Postturisten anses vara ett exempel på en social konstruktion som är typisk för 

det senmoderna samhällsskedet (Aronsson, 2000a; Poon, 1993; Urry, 1990). 

Karaktärsdragen på den post-moderne turisten är att vara självständig i sitt 

turistande, att snabbt växla mellan olika roller och söka sig till en mångfald av 

attraktioner och sammanhang, att uppskatta syntetiska miljöer och att betrakta 

trängseln på turistorter som en del av upplevelserna.  

 Enligt Meethan (2001:72-73) har ”The British Tourist Council” i sitt 

arbete med olika besöksprofiler och klassaspekter, kommit fram till att turister 

inte bara är rikare utan att de samtidigt är mer medvetna och försiktiga med sina 

pengar. Prognoserna, menar de, är att turister kommer att resa ensamma och att 

själva stoppen kommer att bli kortare. Tiden för resan kommer att vara 

begränsad, vilket innebär att turisterna vill maximera sin upplevelse samtidigt 

som ansträngningen för att uppnå upplevelsen minskas. Turisterna kommer att 

söka mer individuella, skräddarsydda resor istället för paketresor, och 

resenärerna kommer att vara äldre än tidigare och mindre stillasittande. 

Fortfarande är det dock mångfalden som är det utmärkande. 

 Den så kallade postturisten accepterar den ”varugjorda” världen och söker 

inte autentiska värden därför att han eller hon vet att dessa inte finns. Han eller 

hon betraktar det ej som fult att vara turist. Skillnaden mot anti-turisten är att 

denne söker efter autenticitet och att komma undan turistträngseln.  

                                                 
180 Se även Karlsson (1994) och Featherstone (1991:18-19, 88). 
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 Postturisten har mer val idag då turismen är mer differentierad. Det är inte 

heller nödvändigt att resa hemifrån. Idag kan man istället uppleva platser 

genom tv, video, Internet och CD-ROM. Utmärkande för den här gruppen av 

så kallade postturister är att de till stor del utgörs av gruppen 55+, det vill säga 

den stora gruppen 40-talister. Denna grupp är, enligt Aronsson (2000), Poon 

(1993) och Urry (1990), köpkraftig och berörs ofta av nya typer av trender.  

 Ett litet sidospår är att lika snabbt som köpkraftiga grupper följer trender 

kan utvecklingen i samhället med terroristattacker och epidemier av olika slag, 

som exempelvis fågelinfluensa, påverka trenden. Följden kan bli att nationer 

stänger gränser eller att platser under en period förlorar sina besökare. Orsaken 

kan vara specifika händelser som exempelvis attacken mot Twin Towers i New 

York den 11 september 2001, bombningen av ett turisthotell på Bali 11 

september, 2002 eller tsunamikatastrofen i Asien i december 2004.  

Besökarna i Grythyttan – den nya medelklassen 

Det framväxande post- eller senmodernistiska konsumtionssamhället och dess 

turism karaktäriseras av den nya tjänsteklassen, det vill säga i svenska mått mätt 

medelklassen. Karlsson (1994:188)181 nämner representanter från denna så 

kallade nya medelklass från det privata näringslivets och den offentliga sektorns 

anställda chefer, tjänstemän och professionella, det vill säga människor med 

ofta ledande positioner i förvaltning och affärsliv. Detta hänvisade jag till i 

avsnittet om besökarnas bakgrund i kapitel sju, då jag menade att 

yrkeskategorierna bland besökarna i Grythyttan i mångt och mycket tillhörde 

denna kategori. Två tredjedelar har varit anställda, och yrken som lärare, 

anställda inom bank eller finans och inom vården har varit utmärkande, men 

även anställning inom offentlig förvaltning, ingenjörer, skådespelare. Yrkena 

stämmer väl överens med Karlssons analys. Han menar vidare att det är dessa 

konsumenter som styr valet av tecken och symboler av värde i samhället.  

 Bland besökarna i Grythyttan som ingått i studien, har en tydlig bild 

framträtt där högutbildade kvinnor dominerat, framför män, och där kvinnorna 

varit i 41-60-års ålder. Denna samhällsklass, med syfte på utbildning, ålder och 

yrke, ska även, enligt Karlsson, vara de främsta utövarna av natur- respektive 

kulturturism. Grythytteturisterna i studien hade som största intressen friluftsliv 

och natur, traditionskultur och klassisk konst. Det var också en grupp besökare 

som var mycket eller delvis motiverade till kulturturism och mycket motiverade 

                                                 
181 Se även Lury (1997:93). 
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eller delvis motiverade till att besöka just Måltidens Hus.182 Besöksgruppen har 

framförallt sökt god mat, fin miljö och lugn och ro tillsammans med natur- och 

kulturupplevelser. Mönstren visar tydliga samband med kulturturister och med 

den nya medelklassen.  

 Jag har i tidigare avsnitt om besökarna och kulturarv, i kapitel sju, försökt 

mig på att dra vissa paralleller till så kallade elitkulturturister. Jag har dock inte 

funnit helt korrekta belägg för detta. Däremot stämmer Bywaters (1993) 

definition på kulturinspirerade turister183 väl in. Mina tolkningar av resultaten är 

att grythyttebesökaren trots sitt stora intresse för kultur, kulturarv och lokala 

traditioner184 inte är intresserade av Grythyttans historia och kulturarv. 

Frågorna som jag ställt har dock varit uppdelade där några frågor under ett 

avsnitt i enkäten (del C)185 handlat om Grythyttans kulturarv och historia, och 

om kunskap och besök av besöksmål med koppling till Bergslagens bergs- och 

järnhantering. En del (del D) handlade om intresse av kultur och kulturarv 

generellt. Frågan är varför svaren gett så olika resultat. Min tolkning, utan att ha 

några faktiska belägg, är att det har att göra med den bild och den föreställning 

besökarna hade av Grythyttan inför besöket. De flesta besökarna hade en 

föreställning om måltid med Måltidens Hus, Carl-Jan Granqvist, mat och vin 

men även lugn och ro och fin miljö.  

 

Platsens identitet kontra destinationens profil 

Av den tolkning jag gjort ovan kring den profilen i Grythyttan besökarna 

upplevt kopplar jag vidare till producenternas del i bilden av Grythyttan. Det är 

tydligt att producenter har en stor makt över den bild som förmedlas av 

Grythyttan. De medvetna satsningarna på profilerna måltid, teknik och design i 

Hällefors kommun, med fokus på måltid i Grythyttan, visar sig ha varit 

lyckosamma. Besökssiffror mellan 60 000-80 000 besökare per år åren 2002-

2004 och besökarnas upplevelse av Grythyttans profil186 talar sitt tydliga språk. 

De medvetna satsningarna på profilen måltid står i kontrast till den identitet 

som varit framträdande bland representanter från kulturarvssektor, 

hembygdsförening och äldre delar av lokalbefolkningen. Detta kan kopplas till 

Sillanpääs (2003:47) emotionella image, vilken jag berörde i kapitel tre om platser, 

som handlar om ett djupare känslomässigt engagemang i platsen. Ett 

                                                 
182 Se avsnitt ”Besökarnas intresse” i kapitel sju och jmf. tabell 4 över kön, utbildning och 
intressegrupperna med klassisk konst och traditionskultur.  
183 Se ”Mötet med Grythyttan – före, under och efter” samt ”Besökarna och kulturarv” i kapitel sju.  
184 Se avsnitt ”Besökarnas intresse” i kapitel sju. 
185 Se enkät i bilaga 4. 
186 Se figur 17 i avsnitt ”Besökarnas upplevelse av platsen” i kapitel sju. 
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känslomässigt engagemang i platsen är mer förknippat med vår kulturella 

identitet, våra värderingar och traditioner, med historia och med utveckling. Det 

kan relateras till inifrånperspektivet. Måltidsprofilen för destination Grythyttan 

har en tydlig kommersiell karaktär och står i kontrast till platsens identitet som 

har en icke-kommersiell karaktär. Denna kommersiella bild av Grythyttan kan 

direkt kopplas till Sillanpääs (2003:47) definition av medial image och till en 

symbolisk image som besökarna uppnår i fråga om identitet och status genom 

besöket. Den har ingen tydlig koppling till den geografiska platsen och den 

fysiskt avgränsade orten Grythyttan. Med tydlig koppling menar jag framförallt 

icke tydlig för besökarna, vilket resultat av studien visat.  

 Den påtagliga uppdelningen jag tolkat, vilket lett till denna kategorisering, 

tyder på att upplevelsen av platsen är komplex. Vad jag kallar upplevelsen av 

platsen, har samband med vad Sillanpää definierat som en image. Den är under 

ständig utveckling och förändring och påverkas av trender i samhället, enstaka 

händelser men också som Sillanpää angivit, i samverkan med sociala och 

kulturella faktorer och historia och nutid. När en kommersiell plats som 

Grythyttan skapats har det varit frågan om att marknadsföra platsen utifrån 

specifika besöksmål, utifrån en specifik profil och utifrån en geografisk 

avgränsning. Marknadsföringen och beslutet över vad som skall ingå i 

förmedlingen av platsen har därför i stor utsträckning handlat om att överväga 

hur man skall möta besökarnas efterfrågan och skapa bytesvärden. I fallet 

Grythyttan, vilket ligger i linje med bilden som framträtt av Hällefors kommuns 

satsningar på nya profiler, har således måltidsprofilen fått ta plats framför 

kulturarv, bergslagsidentitet och ett historiskt perspektiv. 

 Maktperspektivet på detta, som jag lyft fram ovan, kan jag jämföra med 

diskussioner som Castells (1996b: 368-369) fört i sina tre band om den nya 

informationsåldern, och om ekonomi, samhälle och kultur. Han menar att 

makten i dagens samhälle är utspridd i globala nätverk av pengar, makt, 

information och bilder. Castells har också uttryckt att den nya makten inte 

längre är uppbyggd av institutioner, organisationer och symbolreglerare. Den 

styr fortfarande samhället och det sätt som samhällen organiserar sina 

institutioner och människor bygger sina liv och sina beteenden på. Makten 

handlar således om människors inre, deras medvetande, och om en ständig 

kamp om samhällets kulturella koder. Den eller de som vinner kampen om 

människors sinnen kommer att härska och det är därför som frågan om 

identiteter är så viktig. Av den anledningen ser jag kommersialiseringens starka 

krafter som betydelsefull för påverkan på kommunens och turismnäringens 

jobb i Hällefors kommun och Grythyttan. Därmed kan jag även dra en viss 
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slutsats kring att makten över media, makten över förmedlingen av 

destinationen Grythyttan även påverkar platsens identitet. Den empiriska 

studien har exempelvis visat att Grythyttans förändrade karaktär under de 

senaste tio åren påverkat identiteten på platsen och upplevelsen av den.187 

Måltidsprofilen ligger i tiden 

Besökarna i Grythyttan har valt besöksmålet för att få en upplevelse, och 

framförallt en måltidsupplevelse. Upplevelse av mat och måltid är ett exempel 

på upplevelser och på turismens förändring från att tidigare ha upplevt med 

”ögat” till att nu uppleva med alla sina sinnen. Mat är, enligt Crang (1998:131), 

ett exempel på hur människor och mat kan samspela mellan olika platser. 

Maten har oftast en geografisk härkomst och påminner oss om olika kulturer. 

Handeln med mat som sprids över världen är därför ett sätt att se på världen 

utifrån olika geografier som formar olika nätverk.  

 I den nya medelklassens kultur har just maten fått en allt viktigare 

betydelse. Maten är dock även ett exempel på tecken och symbolers betydelse. 

Redan på medeltiden var ätande för enbart nöjes skull ett tecken på rikedom, 

frosseri, lust och girighet. Inom det moderna västerländska konsumtions-

samhället har mat för nöjes skull bidragit till utvecklingen av populära moraliska 

seder kring mat. Dels handlar det om att viss mat är hälsosam och bra för dig, 

dels att viss mat är ohälsosam för dig. Matens roll i samhället har vidgats till att 

ha betydelsen av föda för oss, men även en social, kulturell och symbolisk 

innebörd, som kan berätta om oss själva och vår plats i världen. Vår 

konsumtion av mat kan därför kopplas samman med själv- och platsidentitet 

(Bell & Valentine, 1997; Heldt-Cassel, 2003) och med matens geografiska, 

historiska och biologiska ursprung (Burstedt, Fredriksson & Jönsson, 2005). 

Valentine (1999:165) menar att mat på senare tid har blivit en viktig del av vår 

fritid. Därför har, för många besökare, besöket vid Gästgiveriet varit av 

betydelse för upplevelsen av platsen, vilket framförallt är det besöksmål som är 

förknippat med associationer som god mat, lugn och ro och fin miljö. Att äta 

på restaurang är en form av konsumtion, och middagar med vänner är ett sätt 

att spendera sin fritid. Det är ett sätt att fly de vardagliga sysslorna och en 

möjlighet att uppleva lite lyx. Känslan av att vara på restaurang, och själva 

atmosfären, är också en del av måltiden, inklusive själva maten i sig. Det är en 

del av upplevelsen.  

                                                 
187 Se vidare i avsnitt ”Lokalbefolkningens upplevelser av platsen” i kapitel sju om diskussioner om 
en acceptans från lokalbefolkningen vad gäller måltidsprofilen, även om fler uttryckt att den inte 
stämmer överens med deras egen upplevelse av platsen.  
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 Idag frossar vi i kokböcker och matlagningsprogram på TV där bilderna 

har fått en allt större betydelse för upplevelsen med ögat. Kokboksmuseet och 

utställningar med kokböcker på Måltidens Hus är därför högaktuell.  

 I en stor del i denna kokbokshysteri kan vi finna kokböcker med 

geografisk härkomst (Bell & Valentine, 1997; Salomonsson, 1994a:233-ff). Både 

mat och måltidskultur är en del av vårt kulturarv. Både kulturarvets och 

måltidens betydelse som utvecklingskraft har, enligt Turistdelegationen 

(2004:27), underskattats som en resurs inom svensk turism. I och med 

kokböckernas uppsving lyfts ofta den lokala prägeln fram och matens 

geografiska härkomst utgör idag ofta grunden för kokböcker. Genom bilder 

och recept kan vi uppleva Italien och den italienska maten, Provence i 

Frankrike och den provencalska maten. Ost, vin och hjortron tillsammans med 

historia och miljöer från Grythyttan med omgivning upplever vi i boken ”Med 

doft av hjortron – visionärer & desserter” (Hellström & Högberg, 2002). 

Genom boken skall vi även få uppleva med smak- och doftsinnet. Kokböcker 

är ett exempel på sinnliga upplevelser från platser. Den lokala kopplingen som 

man genom mat och måltid kan uppnå saknas dock i vad som framträtt av 

besökarnas upplevelse av Grythyttan. 

 När jag ändå är inne på upplevelsen av mat måste jag tillåta mig att göra 

kopplingen till utvecklingen av ”slow-food rörelsen”. Lindstein (2003:17) menar 

att det är en reaktion mot ”fast-food eran” där maten i sig bara haft en funktion 

utan större mening och framförallt njutning188 och som inneburit att känslan av 

att njuta och kombinationen av mat och dryck har minskat i betydelse. Slow-

food rörelsens intresse är att öka intresset för det traditionella och kulturella 

sättet att äta och dricka. Italien är ett exempel på detta där man försöker 

undvika influenser från USA, och matbranschen och vinproducenter satsar och 

marknadsför sig tillsammans. Jag ser också Grythyttan som en tydlig kontrast 

till fast-food eran, vilket också är en förväntning som besökarna haft på platsen, 

nämligen god mat, fin miljö och lugn och ro. Även om jag inte har några 

empiriska belägg så tolkar jag dessa förväntningar först och främst vara 

relaterade till Gästgiveriet. Om jag ska gå utanför mina slutsatser så finns det en 

viss skillnad mellan upplevelsen och associationerna av Måltidens Hus och 

Gästgiveriet som jag inte kunnat komma åt i studien.189 Både Måltidens Hus 

och Gästgiveriet ingår i måltidsprofilen, men just upplevelsen av god mat, fin 

och lugn miljö får besökarna enligt min uppfattning på Gästgiveriet.  

                                                 
188 Se vidare i Guthman (2003) kring dikotomierna ”fast” och ”slow”, ”good” och ”bad eaters” etc. och 
kopplingen till klass och kön.  
189 Frågan om associationer var en öppen fråga varför jag inte kunnat göra några jämförelser mellan 
besökarnas associationer och relationen till upplevelser av Gästgiveriet respektive Måltidens Hus.  
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Lokal och global påverkan på Grythyttan  

Förändringar av identiteter och i attribut för turism på lokal nivå påverkas av 

influenser både in- och utifrån. Påverkan utifrån, från exempelvis besökare som 

kommer till Grythyttan utgörs av deras efterfrågan och konsumtionsmönster, 

deras motiv och värderingar, vilket jag redan diskuterat. Förändringar utgörs 

också av den anpassning som görs till efterfrågan från producenthåll. Detta vill 

jag relatera till diskussioner om relationen mellan plats, konsumtion och 

identitet och att konsumera en identitet som jag diskuterat ovan och tidigare i 

kapitel två och tre.190 Vad jag vill lyfta fram är hur efterfrågan påverkar 

samhällen i fråga om deras kulturella värderingar. Meethan (2001:6, 138-144) 

har exempelvis uttryckt att man behöver analysera turismen utifrån relationer, 

eller interaktionen mellan det globala och det lokala, och förmedlingen mellan 

det globala turismsystemet och den upplevda erfarenheten på lokal nivå. Det 

berör frågor om konsumtionen av platsen och vilken platsidentitet som 

konsumeras. I fallet Grythyttan har jag diskuterat ovan om att det handlar om 

att konsumera måltidsprofilen i kontrast till brukandet av bergsmansidentiteten 

med stark koppling till platsens historisk-geografiska kontext.  

 Jag har också diskuterat att upplevelsen av platsen är under ständig 

utveckling och påverkas av trender i samhället.191 Jag vill ta vid där och koppla 

mina tolkningar av skilda platsperspektiv till Meethans analys av interaktionen 

mellan det globala och lokala genom att använda Karlssons (2003) benämning 

av begreppet glokal turismupplevelse. Med detta begrepp menar Karlsson att en 

upplevelse ofta har både en global och en lokal dimension. Jag har varit inne på 

den komplexa upplevelsen av platsen tidigare. I det här sammanhanget vill jag 

dock lyfta fram att platsen präglas av kulturhistoria samtidigt som en 

senmodern del av samhället växt fram. På samma sätt verkar platsen, eller 

snarare upplevelserna av platsen, präglas av skilda identiteter. Det är en identitet 

som är traditionell och en som snarare är postmodern och som präglas av de 

nya profilerna måltid, design och teknik i Hällefors kommun. Det glokala 

perspektivet kan därför i det här sammanhanget hänga ihop med förändringar i 

samhället från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle, vilket jag tolkar 

att satsningarna på nya profiler, som både Hällefors kommun och Grythyttan 

har gjort. Representanter från kommunen har exempelvis uttryckt att man söker 

uppnå ett ”postmodernistiskt samhälle”. Begreppet postmodernism används för 

                                                 
190 Se avsnitt ”Teoretisk utgångspunkt” i kapitel två respektive ”Plats och identitet” i kapitel tre.  
191 Se mina referenser till Sillanpää (2003) i avsnittet ”Platsen identitet kontra destinationens profil” 
ovan. 



 

 180 

att karaktärisera det steg i utvecklingen kommunen tagit mot något nytt.192 Här 

görs ingen begränsning eller definition av begreppet. Det används för att lyfta 

fram att man har integrerat ett globalt perspektiv i kommunens utveckling. I 

andra sammanhang som i exempelvis turism kan vi se en utveckling där dagens 

senmoderna turism karaktäriseras av mångfald, differentiering, individualisering 

och där mycket i samhället har kommersialiserats, bland annat till följd av 

turismens utveckling och geografiska utbredning. 

Turism, turismens utbredning och karaktärsdrag får i allt större 

utsträckning likheter med globala och multimediala karaktärsdrag. Det innebär 

exempelvis att vart du än reser som turist i världen möter du västerländska 

karaktärsdrag med liknande affärer, hotellkedjor och restauranger. 

Förstärkningen av lokala platser eller regioner innebär istället att homogeniteten 

är ett hinder. Lokala platser måste vara unika och attraktiva med specifika 

geografiska och resursmässiga karaktärsdrag som lockar till sig investerare och 

besökare, vilket är fallet även i Grythyttan. Måltidens Hus i Grythyttan är också 

ett exempel på en nod i ett nordiskt nätverk kring måltidsmuseer.193 Internet 

har också blivit ett starkt multimedialt kommunikationssätt för att nå besökare 

som kommer till en plats som Grythyttan.  

 De nya strukturerna och globala processer i samhället, som vi ser även har 

nått Grythyttan, kategoriseras utifrån ett antal nyckelbegrepp. Begrepp som 

används är exempelvis differentiering och individualisering som jag nämnt 

ovan, men även fragmentering, hybridisering, globalisering, konsumism194, 

estetisering, högrörlighet och medialisering. Fragmenteringen står bland annat 

för den ökande mångfald vi konsumenter utsätts för vid val som har att göra 

med elleverantörer, telefonoperatörer eller pensionsförvaltare med mera.195 

Hybridisering, enligt Karlsson (2003), innebär ett mångkulturellt samhälle med 

subkulturer och olika blandformer, så kallade hybrider, till följd av 

interaktionsprocesser av möten och motsättningar. Estetisering har exempelvis 

Liedman (1997:351) liknat med den estetiska utformning som blir allt viktigare 

vid lanseringen av produkter inom turism, teknik eller andra branscher. Han 

menar att smak och stil har blivit viktiga konkurrensmedel och formgivning av i 

stort sett alla produkter är utbredd, vilket ligger i linje med tidigare resonemang 

kring betydelsen av smak och upplevelse.  

                                                 
192 I kapitel tre diskuterade jag under avsnitt ”Tids och rumsprocesser” globaliseringsprocesser och 
övergången från ett modernt till ett senmodernt samhälle.  
193 Se avsnitt ”Producenter och kulturarv” i kapitel sju.  
194 Konsumism och vad som karaktäriserar konsumtionssamhället presenterades i kapitel fyra.  
195 Se även diskussion om en fragmenterad fritidskonsumtion i kapitel fyra, avsnitt ”Nya rum för 
turism”.  
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 Skillnader mellan global och lokal nivå på en plats som Grythyttan kan 

visa sig på olika sätt. Rent konkret kan skillnaden skapa gränser och problem 

istället för kopplingar. Det finns exempel på utvecklingen av nya platser för 

konsumtion som skapar symboliska gränser mellan lokalbefolkning och 

utomstående. De tydligaste exemplen på detta fenomen är på charterresmål, 

men även lyxiga ”resorts” avsedda enbart för turister, det vill säga typiska 

turistområden som består av en mängd faciliteter som konferensanläggningar, 

affärscentra och sporthallar, som ofta är avstängda för lokalbefolkning. Så 

drastiskt är det inte i fallet Grythyttan. Dock finns det en tydlig skillnad mellan 

det traditionella samhället och det senmoderna Måltidens Hus som avskiljs 

tydligt med riksväg 244. På den ena sidan finns även modern gatubelysning och 

på den andra sidan gatubelysning med mer gammal stil. Många uppfattar inte 

detta som någon tydlig avgränsning eller skillnad, medan andra, exempelvis en 

representant för kommunen tydligt uttryckt att ”den ena sidan är mer intressant 

än den andra”.196 Att det är väldigt få från lokalbefolkningen som besökt 

Måltidens Hus vittnar också om att landsvägen faktiskt skapat en gräns.  

 

Lokala och globala samband i Grythyttan 

Trender i samhället som jag diskuterat ovan är beroende av en värld där tids 

och rumshorisonten blivit komprimerad. Det har bland annat Cresswell 

(2002:25, 2004:74), Forsnäs (1995), Harvey (1989, 1993) och Massey (1994a:21, 

1997, 1999a:283-284) uttryckt.197 Att vår planet har ”krympt” har inte bara att 

göra med möjligheten för en begränsad del av världens befolkning att resa 

överallt, utan även med den ökande informationsteknologin och elektroniska 

kommunikationssystem, vilka gett oss möjlighet att upptäcka nya platser, även 

om det inte sker i verkligheten. Ett av de viktigaste inslagen i det nya 

kommunikationssystemet är massmedierna och televisionen. Framförallt tack 

vare televisionen har vi under de senaste decennierna upplevt en kommunikativ 

revolution över hela världen. Jag skulle nog vilja påstå att inte Grythyttan vore 

vad det är idag om det inte var för teven skull och det utrymme som Carl-Jan 

Granqvist fått under de senaste åren. Han har fungerat som en ambassadör för 

Grythyttan och dragit stora fördelar av mediernas stora makt. Även om han 

själv inte i någon stor utsträckning arbetar i Grythyttan associerar många 

                                                 
196 Se avsnitt ”Producenter och kulturarv” i kapitel sju.  
197 Se tidigare diskussion om tids och rumskompression i kapitel tre om platser.  
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Grythyttan med just Carl-Jan. Det visar exempelvis resultatet av studien som 

presenterades i kapitel sju.198 

 Konkreta följder av tidsrumskompressionen är exempelvis, enligt Williams 

och Kaltenborn (1999:216), att vi inte längre identifierar oss med det lilla lokala 

samhället utan med stora opersonliga organisationer utan lokala rötter. Platser 

har på olika sätt förändrats och fått en ny innebörd, bland annat till följd av 

globaliseringen. Olika exempel som kan lyftas fram är att välkända företag 

lokaliserar sig på en plats, vilket gör att den blir omnämnd i massmedia. 

Människor får upp ögonen för en plats som i turistiskt sammanhang blivit ett 

populärt resmål. Marknadsföring av platser ökar i massmedia och genom tv-

program och reklam via Internet. Vi kommer ”närmare” platser och kan se 

rörliga bilder från platsen genom informationssökning på Internet. Platsen 

påverkas idag inte bara av lokala traditioner och förhållanden, utan även av 

global interaktion med andra platser och exempelvis turism.  

 Resonemanget kan kopplas till ”tomma” platser med ”förtunnad” kultur, 

eller till platslösa samhällen och platslösa kulturer, vilket jag tidigare diskuterat i 

kapitel tre.199 Enligt Massey (1994a)200 kan man se en motreaktion mot 

”tidsrumskompression” och globalisering i form av en oro hos människor och 

en önskan om lugn och ro i en ”romantisk känsla för platsen”. Hon syftar på 

nationalism, rädslan för utomstående och kulturarvets betydelse.201 Det ligger 

mycket i vad Massey skriver för ju mer traditionen mister sitt grepp och ju mer 

människan påverkas av samspelet mellan det lokala och det globala desto 

svårare blir det, enligt Giddens (1997:13), för människan att finna ro, att hitta 

sin identitet i den djungel av olika livsstilar som hägrar.  

 Flera forskare hävdar dock att den nya globala geografin är en renässans 

för lokalitet och regioner. En av dem är Robins (1997), som jag diskuterar 

utifrån nedan. Parallellt med processen kring varugörande av platser skulle det 

exempelvis innebära att framhäva lokala perspektiv inom det globala och tydligt 

framhäva kopplingen mellan det globala och det lokala. Jag har exempelvis 

tidigare pekat på några nationella och internationella nätverk där Grythyttan 

respektive Hällefors kommun är medlemmar. Jag menar med detta att 

utvecklingen i Grythyttan är en effekt av kommersialiseringens och 

mediasamhällets utbredning, globala strömningar och en strävan efter att uppnå 

                                                 
198 Se avsnitt ”Bakgrunden till val av besöksmål” i kapitel sju. 
199 Se avsnitt ”Plats med kultur” i kapitel tre. 
200 Se även i Cresswell (2004:71). 
201 Det skulle kunna jämföras med den romantiska rörelsens utveckling kring sekelskiftet 1800 då 
begreppen ”nation”, ”folk” och ”nationalism” uppstod. Människan ”förenades” i ett gemensamt 
ursprung, historia, språk, sedvänjor och kultur och bildade ett ”folk”. Se vidare under avsnitt ”Platser 
och identitet” i kapitel tre.  
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ett post- eller senmodernistiskt samhälle. Karaktärsdragen finns således på 

platsen. Ett konkret exempel är Måltidens Hus.  

Renässans för lokaliteter? 

En viktig effekt av globaliseringen är vad Robins (1997:247) framhäver, 

nämligen att det handlar om nya globala - lokala samband och om nya och 

invecklade relationer mellan globala och lokala rum. Det globala - lokala 

sambandet handlar dock inte enbart om en renässans för lokala kulturer. Han 

menar att den enorma hegemonin av nationella kulturer nu håller på att suddas 

ut underifrån av lokala och regionala kulturer. Det har skett en kulturell 

decentralisering och en plötslig förnyelse av platsbundna traditioner, språk och 

levnadssätt. Det är inom det globala - lokala sambandet som han menar att vi 

kan börja förstå naturen och kulturarvet. Kanske är det så att vi människor, när 

vi lärt oss att vidga våra vyer och upptäcka världen genom både resor och ny 

teknologi, ändå känner att vi behöver någonting att luta oss tillbaka mot. Vi 

behöver tryggheten i vår hembygd, miljöer som vi känner igen och människor 

vi känner. Vi behöver få kunskap om vår historia och känna till våra rötter. Det 

är anledningen till det stora engagemanget från hembygdsförening, 

kulturarvssektor och delar av lokalbefolkningen, exempelvis lärare som menar 

att det är viktigt för skolbarnens framtid. Man kan dock fråga sig vilken 

betydelse hembygden, hemkänslan, traditioner och platsidentiteten har idag då 

vi lever i ett allt mer ”globalt” samhälle?  

 Jag jämför det här resonemanget med vad Aronsson och Wahlström 

(2000) uttalat sig om kring samhällets utveckling, vilken har medfört en ökad 

platslöshet men också en ökad tidsmässig rotlöshet. Det ligger även i linje med 

Castells (1996a:376) som uttryckt att tiden utplånas i det nya 

kommunikationssystemet när förfluten tid, nutid och framtid kan 

programmeras till att interagera med varandra i samma budskap. Flödesrum och 

tidlös tid är de materiella grundvalarna för en ny kultur menar han, som 

överskrider och omsluter mångfalden av historiskt överförda 

representationssystem. Det låter som en skrämmande och främmande värld. 

Istället menar jag att vi inte får utesluta den parallella utveckling som tyder på 

att vi har ett starkt behov av platsidentitet, en identitet som är kopplad till en 

plats historia. Jag syftar exempelvis på utvecklingen i Bergslagen och specifikt 

på utvecklingen i Hällefors kommun och orten Grythyttan. Kommunen har 

tagit stora steg, både medvetet och omedvetet eller rättare sagt till följd av 

samhällsomvandling och konjunktursvängningar för att ändra sin profil. Orten 

finns dock kvar, tillsammans med dess historia och identitet, även om 
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identiteten kan ha påverkats och till viss mån förändrats. Det visar också 

resultatet i studien och representanter från inifrånperspektivet som uttryckt 

starka känslor. Till syvende och sist handlar det på det lokala planet om hur 

individer själva upplever sin plats och sin identitet.  

 Identiteter bygger på intressen och värderingar och de kan inte upplösas i 

och med att de består av en interaktion mellan natur, historia, geografi och 

kultur. Med den starka grund som identiteter har kan de därför vara starka i den 

informella kampen om de kulturella koder som formar vårt medvetande. 

Identiteter influeras sannolikt av samhällsomvandlingen och trender, men jag 

uppfattar dem som djupt rotade och därför ändå svåra att förändra. 

 Oavsett den globala världen ”utanför” lever människor i sin vardag, på sin 

plats och kanske inte ens har reflekterat över att Grythyttan och Hällefors 

kommun påverkats av globala strömningar, och att nya typer av rum och 

mötesplatser skapats. Vad en plats har för betydelse och vad en plats särart är 

idag känner bara de som använder och brukar platsen. Vi andra utanför skapar 

oss en upplevelse utifrån de bilder vi får av platsen och utifrån influenser som 

samhället i övrigt ger oss. Det är ofta vi som står utanför, exempelvis jag som 

forskare, som studerar platsen, som definierar den och som utifrån 

vetenskapliga termer vill definiera vad en plats är och vad en plats identitet är.202  

 

Hinder eller möjligheter - kulturarv och/eller turism 

En kontrast till diskussionen ovan om tids och platslöshet är Grundbergs 

(2000) diskussion där han framförallt för tankarna till kulturarv och dess tids 

och platsbestämning. Han menar att kulturarv härstammar från en tidsbestämd 

och platsbestämd historia. Grundberg relaterar till ett historiskt perspektiv och 

till tidsmedvetandet före den moderna tiden, modernt tidsmedvetande och 

postmodernt tidsmedvetande. Han menar att det postmoderna tidsmedvetandet 

innebär ”att leva i en paradoxal tidsmiljö som utlovar ständig förvandling av oss 

själva och världen, men som samtidigt hotar att förstöra allt vi har, allt vi känner 

till och allt som vi är”(Grundberg, 2000:15). 

 Ett postmodernt samhälle är vad man försöker uppnå i Grythyttan och 

Hällefors kommun, med bland annat nya profiler. Med det uppnås möjligen 

också andra effekter som exempelvis ett postmodernt tidsmedvetande. Effekter 

har dock blivit att måltidsdestinationen i Grythyttan tar plats framför det tids 

och platsbestämda kulturarvet på plats. Producenter från kommun, 

turismnäring, övrigt näringsliv och besökares efterfrågan har en starkare kraft 
                                                 
202 Jmf. den humanistiska geografins användning av inifrån- och utifrånperspektiv. Se kapitel fem. 
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än ”de kulturhistoriska krafterna”. Satsningarna på ett postmodernt samhälle 

har också genererat nya företag, studenter och besökare. Det har också varit en 

lyckosam satsning. Resultatet har dock blivit att den historisk-geografiska 

kontexten ej får plats och att dess betydelse ej är markant.  

 Viljan över att förända samhället i Hällefors kommun, sudda ut den gamla 

bruksandan och identiteten kopplad till brukssamhället (Borgström, 1996; 

Bursell, 1997; Ekman, 1996a)203 har återspeglats i den bild som förmedlas utåt 

till besökare. Bruksandan anses i många sammanhang ha betraktats som en 

hindrande faktor för utveckling. I fallet Hällefors kommun tolkar jag den på 

flera sätt fungerat som en morot för förnyelse och förändring. Det är kopplat 

till de medvetna satsningarna på nya profiler och till diskussionen om makt som 

jag förde ovan. Diskussionen om makt har varit inspirerad av Dicks och hennes 

resonemang kring vad som representeras av historien och makten över vad som 

skall representeras. (Dicks, 2000a:67).204 

 Den historisk-geografiska kontexten, platsen eller orternas historia och 

geografi är tids och platsbestämd. De kulturhistoriska besöksmålen i regionen 

är starkt förknippade med den industriella epoken och har svårt att dra till sig 

besökare.205 Jag kan ställa mig frågande till om kulturarv i den här bemärkelsen, 

lokalt och regionalt industrihistoriskt kulturarv, är en hindrande faktor, eller om 

det helt enkelt handlar om det sätt som det förmedlas på, om det är brist på 

intresse, eller kanske hellre avsaknaden av samarbete mellan kulturhistoriska 

besöksmål och besöksmål med måltidsprofil. Generellt sätt är besökare till 

exempelvis hembygdsföreningen en äldre generation och en helt annan 

målgrupp än besökarna vid exempelvis Måltidens Hus.  

 

Med fokus på goda möjligheter i Grythyttan 

För att knyta ihop säcken där jag själv började min forskningsresa, vill jag knyta 

an till andra möjligheter för kulturarv. Jag menar att det gäller att fokusera på 

möjligheter och se på andra goda exempel. Det handlar också för kulturarvets 

och de kulturhistoriska besöksmålens del om att dra fördel av alla besökare som 

på grund av måltidsprofilen dras till Grythyttan. Jag vill också dra paralleller till 

renässansen för lokaliteter och kulturer och lyfta fram ett exempel där historien 

har fått en renässans genom exempelvis kommersialisering av historia och 

kulturarv.  

                                                 
203 Se diskussioner i kapitel 6 under avsnitt ”Bruksanda – grunden till förnyelse?”. 
204 Se även avsnitt ”Inspirationskällor” i kapitel två. 
205 Se tidigare diskussion om de kulturhistoriska besöksmålens problematik kring att dra till sig 
besökare i avsnitt ”Besökarna och kulturarv” i kapitel sju. 
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 Exemplet är en lyckosam satsning där man lyckats kombinera kulturarv 

och destination, nämligen Arns rike. Exemplet är en konstruktion av 

turismdestinationen Arns rike i Västra Götalands län och projektet ”I Arns 

fotspår” (http://www.arnmagnusson.se) som startade 1999 (Mattson & 

Praesto, 2005). På initiativ från Västergötlands Museum startades projektet ”I 

Arns fotspår” som först resulterade i resehandledning, broschyr och sedermera 

i kortfilm, musik, teater, mat och dryck. Museets engagemang har också 

resulterat i en Arnstudie kring kulturturism i Västergötland efter Arn. 

Historierna om Arn Magnusson (Guillou, 2001, 2002a, 2002b, 2002c), har satt 

igång en ”industri” kring den medeltida kulturturismen och stor nytta har 

dragits av Guillous böcker för att väcka ytterligare intressen för historien. 

Projektet har väckt uppmärksamhet, det har skapat en brygga mellan 

kulturmiljövården och upplevelseindustrin och det har ökat intresset för 

historien, både bland besökare och bland lokalbefolkning. Det har således gett 

positiva effekter.  

 Samtidigt ska man inte glömma kopplingen till diskussioner om kritik mot 

kommersialisering och autenticitet, vilket framförallt diskuterades i kapitel fyra. 

Vad jag vill poängtera är att det finns flera sätt att analysera projekt med 

kopplingar mellan kulturarv och turism. Projekt som ”I Arns fotspår” 

uppmärksammar kulturarv på ett positivt sätt, men att beakta är att kulturarvet 

har blivit en kommersiell produkt. Jag väljer att inte lägga någon värdering i 

detta, utan bara poängtera detta faktum då jag inte studerat projektet och kan 

uttala mig om effekter eller liknande. Avsikten med att lyfta fram projektet här 

är att visa på exempel där turism medverkat till att lyfta fram historien, 

uppmärksamma och göra kulturarv attraktivt.  

 Härmed framkommer således en kritisk kommentar från min sida vad 

gäller måltidssatsningen i Grythyttan. Det finns nämligen en otydlighet kring 

måltidens koppling till platsen, vilket besökarna faktiskt inte upplevt. Studien 

har exempelvis visat att besökarna inte ser måltid som en del av platsens 

historia. Gästgiveriets lokala förankring, med historisk koppling till 1600-tal och 

Drottning Kristina (bild 8), är ej tydlig för besökarna. Att måltidsprofilen i 

Grythyttan rent faktiskt har en lokal förankring till platsen lyfts inte fram. Det 

skulle vara möjligt. Besökarna har framförallt kännedom om perioden sen 

Gästgiveriet blev känt genom Carl-Jan Granqvist. Det är måltid som förmedlas, 

den kommersiella destinationen, vilket inte har någon tydlig lokal koppling. Det 

innebär att varugörandet av platser påverkar platsers kulturella särart och på sikt 

förändrar eller suddar ut den. Att med senmodernistiska drag kommersialisera 

en plats anser jag även kan förankras i tid och rum. 
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           Bild 8: Stallet – del av Gästgiveriet med anor från 1600-talet (Foto: L. Braunerhielm) 

 

Det skulle eventuellt möjliggöra och gynna fler besöksmål i Grythyttan, och 

möjligen näringsidkare som fysiskt sett ligger utanför den idag avgränsade 

destinationen.  

 Till kritik som lyfts fram mot kommersialiseringen och effekter för 

kulturarv, vill jag dock även koppla möjligheter som turismen ger. Positiva 

effekter är att platser och kulturarv uppmärksammas. Där är Arns rike ett bra 

exempel. Vi kanske inte ska stirra oss blinda på det ”traditionella kulturarvet”, 

utan försöka se framåt. Vad kommer exempelvis vara framtidens kulturarv i 

Grythyttan? Jo, det kommer bland annat vara Måltidens Hus. Kulturarv i 

framtiden kommer att spegla det samhälle och de människor som lever idag. 

Samhället präglas av kommersiella processer varför kulturarv även i framtiden 

bör spegla detta. Måltidens Hus är en byggnad som präglas av sin historia.  

 Museer och kulturhistoriska besöksmål har en lång historia i vårt land, 

men jag upplever att det länge har varit fult att sälja kulturarv eller att tala om 

en kommersialisering av kulturarv. Under flera år har dock museer valt att 

arbeta med att levandegöra miljöer och att skapa upplevelser. Det har varit ett 

sätt att locka nya målgrupper och ett sätt att kommersialisera verksamheten.206 

Så i princip har museer och besöksmål länge arbetat med att försöka ”sälja” 

kulturarv. 

 Internationellt sett har man länge talat om ”heritage attractions” och om 

säljbara besöksmål, att konsumera kulturarv (McIntosh & Prentice, 1999; Waitt, 

2000), även om de inte direkt genererar intäkter. Det har snarare handlat om 

kringeffekter som genererar intäkter som kost och logi, souvenirer och så 

                                                 
206 Se avsnitt ”Turistiskt värde för nya mötesplatser” i kapitel fyra.  
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vidare. För svenska museer och kulturhistoriska besöksmål handlar således 

kommersialiseringen också om att acceptera kringverksamhet och att som 

Bohlin (1996:152) kommenterade i en diskussion om museer och turism redan 

för 10 år sedan ”… att ta för sig inom såväl äta som handla sektorerna”. Det 

var just detta ämne, som jag tidigare nämnt, väckte mitt intresse för detta 

avhandlingsämne.  

 Dicks (2000a:53)207 har talat om en ny typ av kulturarv, ”a new heritage”, 

om ”the heritage industry” (Hewison, 1987) och ”heritage studies” (Nuryanti, 

1996; Richards, 1996) vilken bland annat fokuserat på kulturarv i en vidare 

kontext med kopplingar till hur man gör kulturarvsprodukter tillgängliga 

(Silberberg, 1995). Liknande diskussion har inte förekommit öppet inom 

kulturarvssektorn i landet. Under senare år har dock liknande diskussioner 

börjat förekomma i Sverige inom kulturarvssektor och kulturmiljövården. Det 

tyder i mina ögon på en viss acceptans. Riksantikvarieämbetet har exempelvis 

nyligen övergått från diskussioner om kulturarv som resurs för regional 

utveckling (Weissglas m.fl., 2002) eller för hållbar utveckling 

(Riksantikvarieämbetet, 2003) till diskussioner om kulturarv och attraktivitet, 

med seminarier, nätverksträffar, konferens och en nyligen publicerad rapport 

(Riksantikvarieämbetet, 2005). Det visar att kulturarvssektorn tagit ett steg 

närmare att spegla det kommersiella samhälle vi trots allt lever i idag.  

Grythyttan – en plats och destination – för kulturarv och turism 

Jag har haft för avsikt att illustrera vilken betydelse makten har för vad som 

förmedlas, vad som prioriteras och vad som utelämnas. Det handlar i fallet 

Grythyttan om att förmedla en turistisk måltidsprofil och/eller att förmedla en 

kulturhistorisk platsidentitet.  

 Utifrån en teoretisk utgångspunkt har jag i kapitlet således velat ”lyfta” 

platsen och resultatet av studien en nivå, till en teoretisk nivå. Avsikten har varit 

att beskriva spänningen mellan plats och destination, som i mångt och mycket 

påverkas av de utbredda konsumtionsprocesserna i samhället och således 

spänningen mellan kulturarv och turism.  

 När jag drar paralleller mellan studien i Grythyttan och teorier om plats 

och destination anser jag att man, beroende på syfte, helt sonika skulle kunna 

geografiskt bestämma var gränsen för Destination Grythyttan går och hur den 

                                                 
207 Se inledningen till kapitel fyra ”Kulturarvs- och turismgeografier”. 
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särskiljer sig från platsen Grythyttan. Det är exempelvis tydligt uttalat vilka 

besöksmål som ingår i marknadsföringen av destinationen.208  

 Platser anpassas även till viss del och varugörs för att täcka ett behov som 

efterfrågas. Frågan är vad det har för betydelse när utvecklingen går så långt att 

vi konstruerar platser eller specifika karaktärsdrag för att sälja en plats på den 

globala turismmarknaden? Utelämnar vi eller bortser vi ifrån den lokala 

kulturen och historien? Är Destination Grythyttan ett tecken på en vara, en 

konstruktion, med en icke synlig eller icke tydlig förankring till den lokala 

kulturen och historien. Ja, jag har tolkat det så utifrån de resultat som 

framkommit i studien. Jag skriver ”icke tydlig” då kopplingen mellan måltid och 

platsen är stark för den som känner platsen och dess historia.  

 Vad jag vill poängtera i kapitlet är just åtskillnaden mellan plats och 

destination samt kopplingen mellan konsumenter och delar av producenter å 

ena sidan och representanter från lokalbefolkning, kulturarvssektor och 

hembygdsförening å andra sidan. Jag ser denna generaliserande tudelning som 

en illustration för hur man betraktar plats, kulturarv och turism. Det som tydligt 

framkommit i studien i Grythyttan är att det kulturarv som förmedlas från 

producentperspektiv, det kulturarv som ger intäkter och som går att sälja, är ett 

kommersiellt kulturarv. Tudelningen generaliserar således även viljan och 

ambitionen att bevara kulturarv i Grythyttan hos den lokalbefolkning och de 

som i studien representerar ett inifrånperspektiv. Frågan om kulturarv är således 

även starkt kopplad till frågan om identitet och inifrån- respektive 

utifrånperspektiv.  

 Tudelningen mellan plats och destination ser jag också som en illustration 

för inifrån- respektive utifrånperspektivet där de som bor och brukar platsen 

betraktar platsen utifrån ett inifrånperspektiv. De som aktivt arbetar med 

destinationen betraktar platsen ur ett utifrånperspektiv, att man skall sälja den 

och locka till sig besökare och företag utifrån. Möjligen är det en ganska enkel 

generalisering. På det här sättet kan jag också gå vidare och dra en generell 

parallell till kulturarv, inifrånperspektiv, och turism, utifrånperspektiv. Självklart 

är tudelningen inte så här enkel i verkligheten. Jag leker dock bara med en 

generalisering och menar att den ändå kan illustrera de frågor som är i fokus i 

avhandlingen, nämligen hur spänningen mellan kulturarv och turism 

karaktäriseras och vilken betydelse det historisk-geografiska perspektivet, och 

kulturarv, har i dagens samhälle.  

                                                 
208 Se de besöksobjekt som ingått i studien i kapitel sju samt i enkätformuläret i bilaga 2. 
Svarsalternativen i studien var baserade på utbudet i turismbroschyrer, muntliga intervjuer och 
Internet, dvs. de objekt som man valt att förmedla.   
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 Faktorer som jag uppfattar har haft betydelse för och påverkat 

utvecklingen i Grythyttan är globaliseringen, kommersialiseringens och 

mediasamhällets utbredning. Platsen Grythyttan kan mer och mer tydligt 

urskiljas från destinationen Grythyttan, som allt tydligare karaktäriseras utifrån 

senmodernistiska, globala och kommersiella drag. Platsen Grythyttan, som 

ursprungligen varit ett traditionellt samhälle, karaktäriseras av lokala historisk-

geografiska drag. Att urskilja plats och destination på detta sätt och generalisera 

dem som lokala och globala är självklart en väldig förenkling. Däremot kan jag 

konstatera att destination Grythyttan utifrån ett teoretiskt hänseende är en 

kommersiell, turistisk produkt, som till mångt och mycket förekommer 

parallellt och vid sidan om den lokala platsen.  
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KAPITEL 9 

Plats för kulturarv och turism −−−− slutsatser  

 

 
 

Denna forskningsresa börjar gå mot sitt slut och det är dags att sammanfatta 

vad jag har kommit fram till. I detta kapitel ämnar jag därför presentera mina 

forskningsresultat och göra generella kopplingar till spänningen mellan 

kulturarv och turism, turismens och samhällets utveckling. Här kommer jag att 

förmedla mina övergripande slutsatser i avhandlingen och återkoppla avsnitten 

till avhandlingens syfte och frågeställningar. Jag börjar dock med att ge en 

sammanfattning över hur utgångspunkterna för avhandlingen sett ut.   

 

Spänning mellan kulturarv och turism 

Syftet med avhandlingen har i ett övergripande perspektiv varit att problematisera, 

förstå och tolka spänningen mellan kulturarv och turism. Syftet har således inneburit att 

beskriva och förstå karaktärsdragen för kulturarv och turism och hur de 

upplevs, med utgångspunkt tagen ur ett historisk-geografiskt perspektiv.  

 Min ambition har varit att fokusera på konsekvenserna av turismens ökade 

intresse för kulturarv samt kulturarvets ökade intresse för att närma sig turism 

och för att skapa upplevelser av kulturarv. Jag uttrycker inte att 

kulturmiljövården och kulturarvssektorn säljer kulturarv, men det ökade 

intresset för att närma sig turismen uppfattar jag som om värderingen av 

kulturarv förändrats.  

 Mitt fokus har legat på vad jag inledningsvis definierat som en 

kulturarvsplats, för att visa hur spänningen mellan kulturarv och turism och 

möten dem emellan har konsekvenser för platsen, för människor som bor, 

verkar och besöker platsen och för identiteter. Det sätt jag använt mig av har 

varit att studera upplevelsen av platsen Grythyttan och förklara hur kulturarv 

och turism upplevs av olika aktörsgrupper. Frågeställningarna jag har arbetat 

med har varit: 

 
Hur karaktäriseras spänningsfältet mellan kulturarv och turism generellt och 
specifikt på platsen Grythyttan? 
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Vilken betydelse har platsen och platsens/regionens historisk-geografiska 
perspektiv i upplevelsen av Grythyttan? 

Hur förhåller sig studien i Grythyttan och mina resultat till den pågående 
kulturarvsdebatten med avseende på kulturarvets betydelse i relation till 
kommersialiseringens utbredning? 

 

Jag har med hjälp av dessa frågeställningar haft ambitionen att sätta in 

kulturarvsplatsen Grythyttan i en större samhällskontext präglad av 

kommersialiseringens utbredning. Teoretiskt har det inneburit att jag fokuserat 

på platsen. På platsen sker möten mellan människor men också möten mellan 

kulturarv och turism. Möten sker mellan kulturhistoria, kulturhistoriska miljöer, 

traditioner och turism som företeelse. Platsen har därför varit intressant ur olika 

aspekter. Dels är det platsen för turism som varit intressant, det vill säga platsen 

som omvandlats till en turismdestination. Denna plats både produceras och 

varugörs som en turismprodukt, en destination, samtidigt som den konsumeras 

av besökare. Dels har platsen som har starka relationer till platsens historia och 

till lokala identiteter varit av intresse. Platsers olika karaktärsdrag och olika 

”användningsområden” har visat att det kan förekomma spänningar mellan 

olika platser och mellan kulturarv och turism.  

 Intresset för att varugöra platser och omvandla dem till 

turismdestinationer ser jag som en effekt av kommersialiseringsprocesser, den 

globala turismmarknaden och förändrade konsumtionskulturer. Detta är 

effekter som jag kopplat samman med övergången från det moderna till det 

senmoderna samhället. Kopplingen till globala och senmoderna processer har 

framträtt i Grythyttan. Lokala förhållanden på platsen Grythyttan påverkas av 

globala intressen, den globala turismmarknaden och Hällefors kommuns 

medvetna satsningar gentemot ett postmodernistiskt samhälle. Satsningar och 

förändringar som skett i Hällefors kommun har jag valt att lyfta fram med 

perspektiv på samhällsomvandling och kopplingar till bergs- och 

järnhanteringens epok i Bergslagen, vidare genom historien till 

strukturomvandling med industrinedläggning, ökad arbetslöshet och ökad 

utflyttning som följd. Hällefors kommun har valt att göra ett strategiskt val och 

profilera sig mot nya områden som måltid, teknik och design. Syftet har varit att 

radera ut den bild av kommunen som varit förknippad med 

industrinedläggning, utflyttning, arbetslöshet och bristande framtidstro.  

 Tätorten Grythyttan, i Hällefors kommun, har genomgått en utveckling av 

annan karaktär. Genom tillkomsten av Måltidens Hus i början av 1990-talet har 

den kulturhistoriska bygden kompletterats med en sen- eller postmodernistisk 

byggnad. Tillkomsten av Måltidens Hus har resulterat i skapandet av 
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turismdestinationen Grythyttan, profilerad mot måltid. Kontrasterna mellan 

måltid och kulturhistoria i Grythyttan har således varit av intresse i 

avhandlingen. Dessa två delar av samhället särskiljs tydligt med landsväg 244 

som går mitt emellan. Visst intresse har också riktats mot skillnader mellan 

tätorten Grythyttan och centralorten Hällefors.  

 Skillnader i intressen, värderingar och målsättningar gentemot kulturarvets 

plats och turismens plats i Grythyttan har legat till grund för genomförandet av 

den empiriska studien. Syftet med fallet Grythyttan har varit att förstå hur 

kulturarv och turism upplevs av besökarna. Detta har gjorts utifrån tre olika 

aktörsgrupper, tre olika ”användare” av platsen, det vill säga lokalbefolkning, 

producenter och besökare. Jag har undersökt vilken ”plats” kulturarv och 

turism har i deras upplevelse av platsen. 

 

Sammanfattande resultat av studien 

Mina resultat av studien i Grythyttan visar att jag på orten tydligt kunnat urskilja 

en skillnad mellan plats och destination, det vill säga mellan kulturarvsplatsen 

och måltidsdestinationen. Det handlar om olika upplevelser av platsen som 

plats och/eller, som destination. En anledning till de denna tudelning har jag 

tolkat vara utbredningen av kommersialisering i samhället och utveckling mot 

ett samhälle i postmodernistisk anda, vilket hela kommunen strävat mot. En del 

har jag också tolkat ligger i olika perspektiv eller olika syn på platsen som resurs 

och på vad platsen har att erbjuda. Varugörandet av platsen har enligt mina 

resultat haft betydelse för skillnaden i upplevelser.  

 Slutsatsen av studien i Grythyttan, som genomförts under en begränsad tid, 

är att kulturarv har fått ”ge vika” för turism och måltid. Jag syftar då på 

kulturarv generellt där både sektoriellt kulturarv och lokalt kulturarv berörs. 

Resultatet har visat att kulturarv har fått ”ge vika” på den plats, eller snarare den 

destination, som förmedlas utåt. Kulturarv ”tar” och ”ges” inte plats inom 

turismdestinationen, måltidsdestinationen Grythyttan. Platsen för kulturarv är 

förknippad med lokalbefolkning och lokalbefolkningens identitet. Platsen 

präglas av en identitet med stark förankring till den historisk-geografiska 

kontexten. Det är en annan plats än destinationen.  

 Det kulturarv som lyfts fram och som är tydligt i måltidsdestinationen är 

ett kommersiellt kulturarv, det vill säga kommersiella produkter skapade av 

kulturarv, exempelvis den säljbara produkten Grythytteskiffer. Gästgiveriet med 

kulturhistoriska anor är också en kommersiell produkt utan en tydlig förankring 

i kultur och kulturhistoria, vilket studien visat.  
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 Jag tolkar inte resultatet av den empiriska studien som speciellt 

uppseendeväckande. Jag tror exempelvis att de informanter som ingått i studien 

har en viss känsla för vad resultatet av studien visar. Om studien hade 

genomförts idag hade dock resultatet med stor sannolikhet blivit ett annat på 

grund av förändringar som skett på orten och i Hällefors kommun, som 

exempelvis tillkomsten av Formens Hus och en förstärkt designprofil. Vad jag 

velat göra i avhandlingen är dock att placera in studien i en övergripande 

kontext och diskutera frågeställningar som inte är unika utan snarare 

allmängiltiga. Studien har visat att det finns en mängd allmänna drag i 

Grythyttan. Därför kan resultatet från det unika fallet i Grythyttan relateras till 

en mera allmängiltig problematik. Jag hoppas därför, och tror, att 

problematiken bidrar till eftertänksamhet och att den kan skapa en diskussion 

kring allmänna frågor kring möten och spänningen mellan kulturarv och turism.  

 

Karaktärsdrag för spänningen mellan kulturarv och turism 

En av slutsatserna jag har dragit av studien i Grythyttan är att möten mellan 

kulturarv och framförallt turismnäringen allt mer karaktäriseras av en 

kommersialisering och en kommersiell handel. Utöver en kommersialisering av 

platsen och av måltidsprofilen skapas också kommersiella produkter av 

kulturarv. Det är en generell utveckling. Turismens ökade intresse för kultur 

och kulturarv som resurs för turism är en anledning. Kulturarvssektorns 

närmande till turismindustrin för att erbjuda upplevelsen av kulturarv är en 

annan. Det här är en del i den utveckling vi kan se i samhället idag och en effekt 

av övergången från industrisamhälle till informationssamhälle, eller från ett 

modernt till ett sen-/postmodernt samhälle, som kommersialiserats i allt större 

grad. Turismnäringens och näringslivets engagemang i kulturarv och 

kulturhistoriska besöksmål är dock inte förknippat med det kulturarv 

kulturarvssektorn arbetar med, det jag benämner som de professionellas 

kulturarv.209  

 En del av kulturarvet är inte av lika stort intresse för turism. Denna del 

finns på det folkliga planet. Vad jag syftar på är besöksmål eller kulturhistoriskt 

intressanta platser i mindre skala och som ofta karaktäriseras av att de liknar 

varandra. En typ av exempel som är karaktäristiskt är besöksmål inom nätverket 

Bergsmän och Bruksfolk med industrihistorisk prägel och likvärdig historia. Det 

är också kulturarv som är förknippat med lokal identitet och som ger platsen en 

länk mellan dåtid, nutid och framtid. Denna del av kulturarvet kan vara 

                                                 
209 Se diskussion i kapitel tre under avsnitt ”Lokalt kulturarv”.  
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intressant för dem som söker sina rötter, och människor som vill lära känna sin 

egen eller släktingars hembygd.  

 En viss typ av differentiering av kulturarv skulle man kunna jämföra med 

differentiering inom turism, och också en effekt av strömningar i samhället. 

Ytterligare en bakomliggande anledning till utvecklingen är mängden val som vi 

konsumenter måste ta ställning till i samhället. Våra val under fritiden har också 

ökat då turismens differentiering inneburit att turismens utbud ökat. Att i en 

differentierad marknad locka till sig köpstarka grupper i samhället är en stor 

utmaning. Turisters konsumtionsmönster ser också annorlunda ut idag än för 

10-20 år sedan. Turismmarknaden har påverkats av ökade krav från turister och 

konsumenters behov och önskemål. Att utveckla och driva en turismdestination 

idag kräver därför anpassning till konsumenter, turismmarknad och i vissa fall 

till en global konkurrens, vilket jag visserligen inte ser att Grythyttan är utsatt 

för. På en differentierad marknad krävs bland annat att ett besöksmål är unikt, 

attraktivt och att man erbjuder goda kommunikationer.  

 Min reflektion är att det också krävs initiativrika människor som vågar 

satsa och som har kraften att driva igenom projekt, idéer och nya unika 

besöksmål. Vi har i landet flera exempel på entreprenörer som vågat satsa och 

som skapat något unikt, som Måltidens Hus, Skara Sommarland, Dalhalla och 

Ishotellet i Jukkasjärvi. De är också exempel på entreprenörskap där man skapat 

en turismdestination i stor eller global skala, med syfte att sälja till en stor 

marknad. I dessa fall är min uppfattning att ekonomin sätts i fokus snarare än 

den lokala förankringen. Entreprenörskap i mindre skala, på lokal nivå, har, 

enligt Karlsson och Lönnbring (1999), en annan typ av förankring i det lokala.  

 Lokal förankring tar dessutom tid att bygga upp. Utveckling av 

kommersiella produkter med syfte att sälja i stor skala kan vara baserade på 

lokala resurser, som i fallet Ishotellet i Jukkasjärvi (http://icehotel.com/) eller 

Dalhalla (http://www.dalhalla.se/06/svensk/om_dalhalla.shtml). Frågan är om 

syftet är ett annat än ett kommersiellt? Förmedlas de lokala resurserna, 

kulturarv och historia på dessa platser? I fallet Arn, vilket presenterades i 

föregående kapitel, och som har blivit en stark kulturhistorisk turismmagnet i 

Västra Götalands län, lyfts historien och kulturarvet fram. Det har dock blivit 

en kommersiell produkt. Viss kritik har även framförts från olika håll inom 

kulturarvssektorn mot denna kommersialisering.  

 Vad jag lyfter fram är olika typer av satsningar som på ett eller annat sätt 

förhåller sig till kulturarv. Det kulturarv kulturarvssektorn företräder förblir ofta 

på det lokala och det folkliga planet, ej kommersialiserat och omvandlat till 

turismprodukter. Ett lokalt kulturarv som företräds av en lokal 
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hembygdsförening och lokala eldsjälar har ofta inte den dragningskraft som 

turismmarknaden ställer krav på. När myndigheter eller andra intressenter ligger 

bakom finns en annan organisation och ekonomi att driva igenom 

turismsatsningar och locka till sig större målgrupper. Jag syftar på satsningar av 

olika karaktär, som på olika sätt handlar om att skapa ett ”attraktivt kulturarv”. 

Frågan är i vilken utsträckning kulturarvssektorn strävar efter ett ”attraktivt 

kulturarv” och vad man är beredd att satsa för att exempelvis nå större 

målgrupper? Min reflektion är att kulturarvssektorn redan tagit ett steg närmare 

turismnäringens värderingar i och med att den centrala myndigheten för 

kulturarvsfrågor under senare år tydligt uttalat att man arbetar med 

frågeställningar kring ett ”attraktivt kulturarv” (Riksantikvarieämbetet, 2005).  

 Kulturarv, det vill säga både sektoriellt och lokalt, ifråga om objekt, 

miljöer och traditioner, men även idéer och värderingar som är skapade av 

människan, är för mig förknippat med lokalt perspektiv, lokal historia, seder 

och bruk. I hur stor utsträckning kan kommersialiseringen medverka till att 

skapa kulturarvsprodukter som är intressanta på den globala turismmarknaden? 

När representanter för kulturarvssektorn talar om paketering och att ”förpacka” 

kulturarv210 är min reflektion och tolkning att här har skett förändringar i sättet 

att värdera kulturarv. Det är även naturligt att tala om kulturarv som en del av 

upplevelseindustrin. En jämförelse med 1974 års kulturpolitiska mål211 om att 

motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet visar att 

under de senaste 30 åren har kommersialismen accepterats i allt större grad och 

kulturarvssektorn har blivit allt mer konsumtionsorienterad. Däremot är jag 

medveten om att man sällan talar i termer av produktion, konsumtion och 

konsumtionsmönster i sin verksamhet. Konsumtion är för kulturarvssektorn 

också ett sätt att få ekonomi i verksamheten. Därmed inte sagt att 

kommersialiseringen påverkar kulturarvssektorns uppdrag kring bevarande, 

berikande och brukande av kulturarv. Däremot är jag av den uppfattningen att 

ökat samarbete mellan kulturarvssektor och turismnäring skapar ökad förståelse 

för varandras värderingar och skapar nya möjligheter. 

Historisk-geografiskt perspektiv i upplevelsen av Grythyttan 

Kulturarv, liksom kultur, verkar som resurs för marknadsföring av platser och 

för att skapa kulturellt kapital (Grundberg, 2002:38).212 Kultur och kulturarv har 

länge setts som en resurs för turism (Spilling, 1990; Svensson & Adolfsson, 

1995; Nutek, 1997; Paju, 2002; Weissglas m.fl., 2002; Riksantikvarieämbetet, 
                                                 
210 Nätverksträff på temat ”Kulturarv och attraktivitet” arrangerat av RAÄ. Okt. 2004. 
211 Se vidare i kapitel fyra under avsnitt ”Varugörande av kultur och kulturarv - en problematik”. 
212 Se avsnitt ”Identitets- och imagevärde” i kapitel fyra.  
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2003). Jag skulle dock vilja vända på resonemanget och lyfta fram turismen som 

resurs för kulturarvssektorn. Kulturarvssektorn och kulturmiljövården har i sin 

verksamhet inte ett kommersiellt intresse. Däremot kan turism ge ökade 

intäkter och positiv uppmärksamhet. Jag ska dock inte dra några förhastade 

slutsatser kring kulturarvssektorns nytta av turismen. Det har inte heller varit i 

fokus i avhandlingen. Vad jag har velat göra har varit att lyfta blicken och 

uppmärksamma värderingar, intressen, möjligheter och konflikter. Jag vill inte 

bara lyfta fram konsekvenserna för kulturarv utan även diskutera kring ökade 

möjligheter som möten mellan kulturarv och turism ger. En reflektion jag har 

gjort är att möten mellan kulturarv och turism kan bidra till att ge besökarna en 

berättelse om besöksmålet, och på så sätt ge en lokal förankring till platsen.  

 Platsers kulturer och kulturarv generellt har för besökarna i Grythyttan 

varit av stort intresse, men inte den kulturhistoria och det kulturarv som äger 

rum i Grythyttan. Resultatet visar att det historisk-geografiska perspektivet inte 

har haft betydelse för besökarnas upplevelse av platsen. Däremot borde 

besökarnas generella intresse för kultur och kulturarv betyda att intresset för 

kultur och kulturarv i Grythyttan skulle kunna väckas. En utmaning för 

kulturarvssektorn skulle därför kunna vara att med en lokal förankring och en 

berättelse om platsen arbeta för, tillsammans med turismnäringen, att förlänga 

tiden för besöket. I fallet Grythyttan kommer cirka 70 000 besökare per år. 

Måltidsprofilen, med Måltidens Hus, Gästgiveriet och Carl-Jan Granqvist, har 

för besökarna varit den främsta anledningen till besöket. Det visar att 

måltidsprofilen varit lyckad. Besöksstatistiken från min studie visar dock att 67 

% av besökarna var i Grythyttan över dagen. En stor del av besökarna kommer 

sannolikt bara i kontakt med vad som förknippas med måltid. Möten mellan 

kulturarv och turism har i fallet Grythyttan inte varit speciellt synligt. Det har 

inte heller möjliggjorts för besökare, eller förmedlats, att i någon större 

utsträckning även uppleva kulturhistoria. En möjlighet för företrädare för 

turismnäringen och kulturarvsföreträdare i Grythyttan med omgivning skulle 

därför kunna vara att försöka komplettera besöket med en berättelse om 

platsen. Det skulle kunna bidra till att förlänga besöket och ge besökarna en 

upplevelse av platsen och en berättelse som handlar om den lokala platsen och 

inte bara turismdestinationen. Varför kan man inte krydda måltidsresan med en 

lokal upplevelse, kanske till och med en matupplevelse från Bergslagen?  

 I ett nummer av IKEAS tidskrift Family Magazine (IKEA, 2005:12) från 

våren 2005 hittar man under rubriken ”Carl-Jan på spåret mot IKEA” 

information om Carl-Jans satsning och marknadsföring av Restaurang-

högskolan genom att bjuda på mat från Bergslagen på en matturné på olika 



 

 198 

IKEA-varuhus i landet. Mat från Bergslagen är ett konkret exempel på hur man 

kan knyta samman den globala turismen med den lokala platsen och den 

historisk-geografiska kontexten. Genom att erbjuda en lokal måltidskultur som 

ett koncept för besökare kan man få en starkare lokal förankring. Satsningen 

skulle kunna förankras och engagera både hembygdsförening och 

lokalbefolkning. Måltidsprofilen har redan en förankring i platsen bland annat 

genom Gästgiveriet med anor från 1600-talet. Denna förankring har, vilket 

studien visat, dock inte varit tydlig för besökarna. Ett framtida måltidsmuseum i 

Grythyttan, som för närvarande visserligen ligger på is,213 skulle kunna vara en 

bra möjlighet för ett ökat möte mellan kulturarv och turism, mellan den lokala 

platsen, den lokala näringen och en global turismmarknad. En global 

måltidsprofil i kombination med en lokal måltidskultur ligger i linje med vad 

Robins (1997:247)214 talat om, nämligen globaliseringens nya lokala och globala 

samband. Det skulle bli ett mycket spännande besöksmål! Här vill jag verkligen 

lyfta fram Turistdelegationens (2004:27) konstaterande att kulturarvet och 

måltidens betydelse som utvecklingskraft i turismindustrin är underskattad, 

vilket jag diskuterade i kapitel åtta. Att knyta dessa samman skulle kunna ge nya 

möjligheter och öka samarbete och förståelse mellan kulturarv och turism.   

 

Plats, kulturarv och turism 

En generell slutsats jag har dragit av forskningsresultaten är att turismens 

karaktärsdrag medverkat till att nya platser utvecklats. Platser särskiljs från 

varandra, där ”plats för kulturarv” och ”plats för turism” i fallet Grythyttan är 

olika. Det går således att särskilja den lokala platsen från platsen för produktion 

och konsumtion av turism. För att förenkla föreställer jag mig en karta där 

turismdestinationen Grythyttan särskiljs från platsen Grythyttan, som stora 

delar av lokalbefolkning identifierar sig med. Det ser jag som en effekt av ökad 

konkurrens, kommersialisering och anpassning till marknaden. Resultatet har 

blivit en ojämn geografisk utveckling.  

 Måltidsdestination Grythyttan har en tydlig förankring till Grythyttan som 

plats för turism och måltid. Grupper av människor som besöker Grythyttan har 

till största delen visat intresse för denna profil. En jämförelse kan göras med 

Hällefors ort med satsningar på attraktiva boendemiljöer och kultur, som nu i 

och med Formens Hus öppnande även har en utåtriktad designprofil. Intressant 

                                                 
213 Se diskussion om planer på måltidsmuseum i avsnitt ”Grythyttan som kommersiell produkt” i 
kapitel sex.  
214 Se vidare i kapitel åtta. 
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hade därför varit att genomföra studien idag då även besöksmålet Formens Hus 

skulle ingå. Lika intressant blir därför att i framtiden se om designprofilen får 

liknande genomslagskraft i Hällefors som måltidsprofilen i Grythyttan. Möjligen 

blir det tal om att föra en diskussion om skillnaden mellan plats och destination 

även i Hällefors i framtiden. Det speciella med båda dessa orter dock, i 

jämförelse med omkringliggande orter i Bergslagen, är unika satsningar som i 

fallet Grythyttan framförallt drar stora mängder besökare. 

 Exempel som orterna Grythyttan eller Hällefors är därför intressanta att 

studera och för andra kommuner att jämföra sig med. Samtidigt som det krävs 

ekonomi krävs det initiativrika och drivande människor. Alla orter kan inte 

heller ta steget och utveckla unika turismdestinationer. Anpassning måste göras 

till köpkraftiga grupper i samhället, som den ökande medelklassen och deras 

specifika önskemål och behov.  

 Medelklassen är idag en köpstark grupp och söker ett specifikt utbud som 

exempelvis kulturupplevelser. Gruppen besökare som kommer till Grythyttan, 

de som jag studerat, skulle kunna betraktas som ”elitkulturturister” eller 

”kulturinspirerade turister”, vilket jag diskuterade i kapitel åtta. En definiering 

av gruppen besökare som kommer till Grythyttan sätter fingret på kontrasten 

mellan ”finkultur” och övrig kultur, exempelvis ”traditionskultur”. Har 

turismnäring och beslutsfattare i Hällefors och Grythyttan haft för avsikt att 

fånga en målgrupp som söker upplevelse inom ramen för finkultur? Eller har 

denna målgrupp kommit som en effekt av tillkomsten av Måltidens Hus för 

drygt 10 år sedan? Utan att veta svaret tolkar jag det så. Jag frågar mig dock vad 

som skulle krävas för att även nå andra målgrupper och om det finns en 

potential för ett ökat intresse från andra målgrupper? Är det framförallt 

”måltidsturisterna” som man tar vara på i Grythyttan? Överlåts andra 

målgrupper till andra intressenter på andra platser? Kanske finns det anledning 

att fundera över den lokala förankringen och kopplingen mellan måltid och 

kulturarv. Kan denna koppling vara ett sätt att dels förlänga besöket, som jag 

nämnt ovan, dels att sprida besökare ut i regionen?  

 

Kulturarvets betydelse? 

Kulturarv har i flera sammanhang, inom forskning och inom kulturarvssektorn, 

uttryckts ha fått en allt starkare roll i samhället och inom turism. Jag har därför 

ställt mig frågande till vad kulturarvets betydelse är i den pågående så kallade 

kommersialiseringsprocessen.  
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 Det är tydligt att det idag är lockande för kulturarvssektorn att skapa 

attraktiva besöksmål där man levandegör historiska miljöer och drar till sig 

besökare. Att skapa ett ”Arn-land” som Arns rike är ett exempel (Mattson & 

Praesto, 2005). Att skapa en upplevelse och att inlemma senmodernistiska drag 

i en besöksplats, en kulturhistorisk plats eller att museum kan ge 

häpnadsväckande platser för upplevelser, har Featherstone (1991:102) tidigare 

konstaterat.215 Omvandlingen av kulturarvsplatser för upplevelse påverkar 

också kulturarv och hur vi ser på och värderar kulturarv. Vad är exempelvis 

kulturarv idag? Betraktar vi kulturarv på samma sätt som vi gjorde för 10, 20 

eller 30 år sedan? Vad kommer att vara vårt kulturarv i framtiden? Som jag varit 

inne på tidigare så kommer exempelvis Måltidens Hus vara en del av framtidens 

kulturarv i Grythyttan. 

 Kulturarv förändras och påverkas av trender och konsumtionskulturer 

precis som platser och turism. Min tolkning är att kulturarvsbegreppet utvidgats 

och att kulturarvssektorn till viss del accepterat att kulturarv kan paketeras och 

förmedlas som en kommersiell produkt. Jag måste dock tillägga, med viss 

reservation, att jag uppfattar att acceptansen varierar beroende på vem som bär 

ansvaret för och utvecklar produkten. Risken finns fortfarande att kulturarvets 

historisk-geografiska betydelse åsidosätts och att stor vikt läggs vid de 

kommersiella produkterna som ska vara attraktiv för besöksnäringen. Den här 

diskussionen, som har ett starkt samband med oro och konflikter som finns 

kring bevarande av kulturarv kontra utveckling av turism, kommer med allra 

största sannolikhet att fortsätta.216 Det är också en anledning till att jag velat 

lyfta upp denna problematik på bordet och fokusera på kommersialiserings-

processernas effekter.    

 Det finns dock en viss trend i samhället idag som visar intresse för det 

lokala. Även om det handlar om jippon som till viss del övergått till att bli 

kommersiella evenemang, som medeltidsveckan i Visby eller olika typer av 

rollspel, har det inneburit ett uppsving och ett ökat intresse för kulturarv. Det är 

en renässans för det gamla, för historia och för det traditionella som vi ser, men 

samtidigt en motreaktion mot det globala och en del av globaliseringen. Frågan 

är dock om det måste krävas jippon eller en kommersialisering för att lyfta fram 

kulturarvet idag? Kan inte kulturarv i sig locka besökare? En variant av den 

ompaketering som tidigare diskuterats är återanvändning av gamla lokaler, 

exempelvis gamla fabrikslokaler, som används för nya ändamål som 

konstutställningar och konserter. Har det genererat nya målgrupper och 

                                                 
215 Se vidare diskussioner i kapitel åtta. 
216 Se diskussion i kapitel fyra. 
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eventuellt yngre besökare? Frågorna om vem man vill vara attraktiv för och vad 

effekterna blir för kulturarvet bör fortsättningsvis diskuteras.  

 

Plats för turism 

Lokaliteter och lokal förankring till platser är inte självklara resurser för turism. 

I ”Destination Grythyttan” är fallet exempelvis så. Måltidsdestinationen har jag 

tolkat som en konstruktion utifrån specifika besöksmål. För institutioner som 

utvecklar turismdestinationer borde det därför vara intressant att reflektera över 

vad de gör med platser när de utvecklar en plats eller ett varumärke. Grythyttan 

är till viss del att betrakta som ett varumärke som är förknippat med måltid. 

Arn har idag också blivit ett varumärke. Arns rike är ett exempel på en 

destination, lika väl som Måltidens Hus och måltidsprofilen i Grythyttan 

medverkar till att vara en destination. Båda dessa besöksmål har använt sig av 

kändisar som Jan Guillou och Carl-Jan Granqvist för att marknadsföra sig. Båda 

satsningarna har dessutom varit lyckosamma. Turism har dock en så pass stark 

ekonomisk och kommersiell makt att den kan påverka och till viss del 

manipulera människors medvetande och mentala bilder. Med ekonomiska 

medel och marknadsföring kan man därför omvandla en plats profil, vilket i sin 

tur kan påverka identiteten och bilden av platsen.  

 Identifikation är viktigt både för lokalbefolkning och för besökare. Att 

förstärka lokala karaktärsdrag i form av traditioner och kulturarv kan bidra till 

att ge en bättre självbild för boende, förstärka livskvaliteten på platsen men 

också att ge besökare en sann berättelse om platsen de besöker. I ett ”platslöst 

samhälle” (Aronsson & Wahlström, 2000) som vi lever i idag kan berättelser 

om platsen kopplat till hembygd, rötter, trygghet även ge besökarna en känsla 

för platsen. Detta resonemang kan också kopplas till Masseys (1994a)217 

diskussioner om samspelet mellan det lokala och det globala som kan bidra till 

oro och brist på identitet. Meningarna om hur relationen mellan globalt och 

lokalt påverkar oss är delade218 men vad som generellt framhållits är att det 

postmoderna samhället lett till en ”kollaps” för identiteter. Det lokala 

perspektivet, det platsanknutna samhället, och det globala perspektivet behöver 

förstärkas för att även människor på dessa olika plan skall kunna mötas.  

 På grund av den karaktär turismen har idag, det vill säga när man ”visar 

upp” platser på kort tid, krävs en genomtänkt kommunikation och 

representation av platser. Det är lätt att lockas av trender och livsstilar som 
                                                 
217 Se Masseys (1994a) och även Cresswells (2004:71) diskussioner i kapitel tre. 
218 Se exempelvis Castells (1996a) i kapitel åtta och Massey (1995)(1999b) och Antonsen (2001:51) 
i kapitel tre. 
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florerar, att fångas av kommersialisering och skapa destinationer och produkter 

som istället ger en motsatt effekt där befintliga identiteter undergrävs. Därför 

menar jag att även turismnäringen bör reflektera över den makt de har, vad den 

förmedlar och hur den representerar platser. Det här är kopplat till vad jag 

tidigare menade under avsnittet ”Karaktärsdrag för spänningen mellan kulturarv 

och turism”, när jag ville vända på resonemanget kring kultur och kulturarv 

som resurs för turism, alternativt turism som resurs för kulturarv. Kultur, med 

den definition som Spilling (1990)219 använder sig av, ”kultur som aspekt”, bör 

samtidigt lyftas fram i dessa diskussioner. Vad har den typen av kultur som är 

sammankopplad med människors levnadsmönster, föreställningar och 

värderingar, symboler och traditioner för förankring inom turism? Vilken 

hänsyn tar man till värderingen av lokala kulturer och också till sektoriella 

aspekter? I fallet Grythyttan förmedlas exempelvis inte dessa aspekter av kultur. 

Denna frågeställning borde därför vara av intresse för framtida forskning.  

 

Platser för kulturarv − kulturarvsdestinationer 

Genom mina reflektioner över spänningen mellan kulturarv och turism och 

möten dem emellan har jag konstaterat att det skapas konflikter men också 

möjligheter. Jag, liksom andra före mig, har också konstaterat att det existerar 

olika typer av kulturarv. Jag har dock lyft fram ytterligare en aspekt av 

kulturarvet, förutom de professionellas kulturarv och det folkliga kulturarvet. 

Jag menar att det idag finns ett kommersiellt kulturarv, eller ett kommersiellt 

intresse för kulturarv, vilket skapat en annan typ av kulturarv med vinstgivande 

intresse. I vissa fall, som i fallet Arns rike, kan man till och med tala om en 

kulturarvsdestination (Mattson & Praesto, 2005).  

 Resultatet av studien visar att kulturarv i Grythyttan inte får någon 

framträdande plats i den bild som riktas utåt. Kulturarvssektorns och 

hembygdsföreningens verksamhet har inte heller kommersiell karaktär. 

Turismnäringen och kommunen har uttalat att intresse finns för kulturarv i 

Grythyttan i form av exempelvis produkter av Grythytteskiffer. Grythyttan skall 

stå för stil och smak, vilket kan kopplas till diskussioner om betydelsen av stil 

och smak och symbolvärden i dagens konsumtionskulturer. Möjligen kan vi se 

en estetisering av kulturarvet i Grythyttan där även den estetiska utformningen 

av de produkter som erbjuds är av stor vikt.220  

                                                 
219 Se Spillings diskussion under avsnitt ”Kultur- och kulturarvsbegrepp” i kapitel fyra. 
220 Se vidare diskussion under avsnitt ”Upplevelsevärden” i kapitel fyra.  
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 Det lokala kulturarvet, utifrån den breda definitionen på kulturarv som jag 

använder mig av i avhandlingen kring sammanlänkande processer, tids och 

rumsaspekter, människans aspekter och olika typer av kulturutryck221, ger inte 

intäkter och förmedlas inte inom måltidsdestinationen Grythyttan. Det finns 

dock ytterligare val att göra. En attraktiv turismdestination kan på längre sikt 

inte bara locka besökare utan locka nya företag och befolkning. En 

turismdestination kan därför göras attraktiv för boende att leva och verka på. 

En viktig målsättning för turismdestination kan därför även vara att ha en lokal 

förankring. En plats med ett brett kulturliv och ett attraktivt föreningsliv kan 

skapa nya typer av värden även för en turismdestination.  

 Utifrån mitt perspektiv, det vill säga ur avhandlingens perspektiv, handlar 

det om att ta ställning. Förutom att kulturarvssektorn har ett specifikt uppdrag 

gäller det att ta ställning till hur kulturarv kan utvecklas och bli en attraktiv 

produkt, utan att skada eller påverka kulturarvet i sig. Kulturarvsdestinationer 

kan därför öppna upp för ett ökat intresse för kulturarv och kulturhistoria och 

på sikt medverka till en stärkt lokal ekonomi. 

 

Ny kunskapsproduktion − kulturarvsgeografi 

Avslutningsvis vill jag tillägga att jag med denna avhandling haft ambitionen att 

ge ett bidrag till vad spänningen mellan kulturarv och turism och möten dem 

emellan innebär för en plats, för dess invånare, för identiteter och för olika 

värden. Mitt forskningsbidrag är ett kulturgeografiskt bidrag, med olika 

perspektiv på plats, till både kulturarvssektor och turismnäring. Jag ser det 

också som ett bidrag med kulturarvsperspektiv på kulturgeografisk forskning, 

en kulturarvsgeografi.  

 Mina slutsatser är således att kommersialiseringens utbredning och 

turismens ökade intresse för kulturarv generellt skapat en kommersialisering av 

kulturarv. Detta har medverkat till en differentiering av kulturarv och skapandet 

av kulturarvsdestinationer. Motreaktionen har bidragit till en stärkt oro och 

kritik från kulturarvssektorns sida gentemot kommersialiseringens negativa 

verkningar.  

 Med mitt bidrag har jag velat uppmärksamma olika värderingar och 

upplevelser samt också vända blicken mot nya möjligheter som samtidigt 

skapats. Jag har också uttryckt att vissa förändringar skett inom 

kulturarvssektorn, av värderingen av kulturarv och en viss acceptans för att 

kulturarv ”paketeras” och ”säljs” som kommersiella produkter. Vad jag i 
                                                 
221 Se i avsnitt ”Kultur- och kulturarvsbegreppen” i kapitel fyra.  
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avhandlingen poängterat är dock att ”paketeringen” och kommersialiseringen 

kräver en medvetenhet och ett ställningstagande för kulturarv som attraktivt, 

som en attraktiv produkt. Kommersialiseringens krafter och trender i samhället 

generellt har en så pass stark makt att det kräver att man reflekterar över vad 

man förmedlar av platser. I fallet Grythyttan har resultatet visat att dessa krafter 

medverkat till en kommersialisering av platsen och en omvandling av den 

kulturhistoriska platsen Grythyttan till en måltidsdestination, en destination 

utan tydlig lokal förankring. 

 Genom mitt forskningsbidrag vill jag således lyfta fram de möjligheter 

som platsen och den lokala förankringen ger. Själv ser jag möjligheten att knyta 

ihop den globala måltidsprofilen och den lokala platsen i en lokal 

måltidsupplevelse. Besökarna i Grythyttan, representanter från den nya 

medelklassen i landet, har ett generellt intresse för kulturhistoria och kulturarv, 

men måltidsdestinationen erbjuder dem inte detta. Det finns därför möjligheter 

att göra besökarna i Grythyttan uppmärksamma på vad det är för ”plats” de 

besöker och inte bara vilken ”destination” de besöker.  

 Slutligen är min förhoppning att denna avhandling ska vara till nytta, 

inspirera och vägleda människor som arbetar med kulturhistoriska besöksmål 

eller andra besöksmål, och kommuner och museer med flera som arbetar med 

frågor som rör möten mellan kulturarv och turism. Jag hoppas också att jag 

väckt tankar och funderingar kring spänningen mellan kulturarv och turism, till 

nytta för samhällsvetare, representanter för kulturarvssektor, turismnäring och 

andra.  

 För egen del har denna avhandling även väckt nya frågor och funderingar 

kring kulturarv och turism, vilka jag ser som viktiga att fokusera vid fortsatt 

forskning. Frågorna handlar sammanfattningsvis om:  

 

• Kulturarvssektorns arbete för ett attraktivt kulturarv. Vem vill man vara  

 attraktiv för? Vad innebär attraktivitet för kulturarv? 

• Är kulturarv en attraktiv produkt på en global turismmarknad? 

• Krävs en kommersialisering/paketering av kulturarv för att locka  

 besökare och nya målgrupper till kulturhistoriska platser? 

• Vad har kultur sammankopplad med människors levnadsmönster,  

 värderingar, symboler, traditioner och kollektiva medvetanden för plats  

 inom turism? 

• Hur kan man stärka samverkan mellan kulturarv och turism, mellan  

 kulturarvssektor och turismnäring, för att skapa förståelse för 

 olika värderingar och intressen? 
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Summary 

A Place for Cultural Heritage and Tourism.                                         
Grythyttan – a case-study of experiences, values and interests. 

 

Culture and cultural heritage are nowadays regarded as a resource, a product 

and a source of income. This means that the cultural heritage sector has an 

increased interest in bringing heritage to life, to offer visitors an experience and 

to give visitors a story. This could give the heritage new visitors. Today there is 

a trend towards a cultural heritage industry who are offering available ”heritage 

products”. This means that we look upon valuable historical and cultural places 

from an economic and commercial perspective. From this point of view the 

historical and spatial aspects in the heritage are not included. This is one reason 

why I have reflected on the tension and the encounters between heritage and 

tourism, the relationship between them, their ”place”, their meaning and their 

use. What is the meaning of heritage at a place and for its locals? What place is 

heritage respectively tourism ”taking” and ”giving” in Grythyttan? Grythyttan is 

located in the municipality of Hällefors in the old coalmining area known as 

Bergslagen in Sweden, and is the place the dissertation’s case study deals with. 

 

Background and aim 

The aim of this study is to explore, understand and interpret the tensions 

between cultural heritage and tourism. The aim involves a description of how 

the phenomenon cultural heritage and tourism is experienced in Grythyttan 

from a historical-geographical perspective. Cultural heritage and tourism and 

the experiences of these at Grythyttan are explained by placing them in a 

national and global context. One aim is therefore partly to study the experience 

of place and understand how cultural heritage and tourism are experienced by 

different actors.  

 Theoretically this study has focused on place as a concept and as an object 

of study, and on the tension between cultural heritage and tourism as a 

phenomenon. The research touches upon place and society, their changes and 

development. The research process has been inspired by both a humanistic 

geographical perspective and a social-constructivist perspective. My point of 

departure is that the spatial aspect of geography focuses on our spatial attitude 

to being at a place. A place arises through human experiences. Therefore a 
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place can be described as something which receives its elements via humans. 

The construction of a place therefore grows through different aspects, which 

include the historical and spatial. 

 Grythyttan, a cultural-historical place, a 17th century village, is the place 

where the complex of problems is illustrated. The place is originally known for 

its inn, dating back to 1640, established by the Swedish Queen Kristina and 

renowned for its cuisine, fine wine and popular landlord. The village originates 

from the 13th – 14th century, but experienced its days of glory in the 17th 

century with an increase of settlement, the immigration of Finns and the 

discovery of silver. The glory days were also due to an expansive mining 

industry in the region of Bergslagen. Grythyttan had at the time of the study, in 

the year 2002, 60 000-70 000 visitors a year and is being strongly profiled as a 

destination for food, drink and meal with a centre for culinary art. The centre, 

which is called the House of Culinary Art, was moved to Grythyttan after 

having represented Sweden at the world exhibition in Seville in Spain in 1992. 

 Grythyttan is, in the dissertation, put into a historical-geographical context 

influenced by the strong mining period in the region. The context is also 

influenced by structural transformations in the municipality of Hällefors which 

has been hit by high unemployment coupled with a high number of people 

relocating after a period of industries shutting down. As a result of this the 

municipality has been investing in a new profile to erase the old memories of 

the industrial period and a negative spirit. The result has been a profile in meal, 

design and technique where Grythyttan is a part of the meal profile and 

investment.  

Method 

A comprehensive qualitative case-study was carried out in Grythyttan with a 

starting point from a historical and development perspective. I have via the 

case-study carried out a ”depth-interview of the place”. The advantages of using 

a case-study is that it is able to handle different types of empirical material, such 

as in my case different types of documents which describe the historical-

geographical context, the region and the place, complemented with material 

from interviews and questionnaires. The case-study has generated new theories 

and questions about cultural heritage and tourism, for example about the 

commercialization of society and the commercialization of cultural heritage, 

which have formed the basis for the following parts of the study, as well as the 

analysis. The focus of the case-study has therefore been, apart from the study 

of the place and its historical- geographical perspective, the study of the 
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experiences of the place through those who live, visit and work with 

communicating the place. Through people’s experiences and their spatial 

perspective I have used different dimensions of the place in the analysis. The 

actors consisted of representatives from the locals, visitors and representatives 

from the producers who in one way or another meet cultural heritage and 

tourism with different spatial conceptions and with different backgrounds. The 

producers are representatives from the heritage sector, the tourism industry, 

representatives from local businesses and from the municipality of Hällefors. 

The locals are representatives from students, elderly people, people who have 

lived at the place their whole life and so on. The purpose was to reach a varied 

cross-section of representatives. The research of these actor-groups involved 25 

structured interviews. A qualitative analysis was made which generated a 

categorization into three different topics of experiences: place, cultural heritage 

and identity. Visitors took been part in a questionnaire which resulted in 400 

responses. Analyses of the questionnaire has been, for the most part, carried 

out in a quantitative way which generated a categorization of the visitors and 

their interest in the profile of meal, and lack of interest in cultural heritage in 

Grythyttan, but an interest in cultural and cultural heritage in general.  

Concluding remarks of the empirical study 

The empirical data has generated two different perspectives of the place, an 

inside-perspective and an outside-perspective, which are strongly related to a 

heritage-perspective respectively a tourism-perspective. These two different 

perspectives have also generated a divided perspective of the place as a place 

and a destination. In summary, the characteristics of the experience of the place 

are that it is a place with a cultural historical grounding with a strong anchorage 

in the local place, the identity of the local inhabitants is parallel to a place, or 

rather a destination, where the heritage is a part of the trademark Grythyttan 

and that this heritage is included as a commercial product. There is no visible 

connection between cultural heritage and meal in the picture that represents the 

destination of the place. There is no noticeable local support to the place within 

the meal profile and the destination of meal. A conclusion drawn from the case 

study in Grythyttan, which was carried out during a limited time, is that cultural 

heritage has been forced to give way in the face of tourism and meal. A 

generalisation drawn from the conclusions is that the commercial values are 

crucial to the experience of a place. The differences in experiences are strongly 

connected to whether or not you regard the place as a resource for commercial 



 

 208 

values. The commercialization of places has therefore had an influence upon 

the differences in experiences of place, cultural heritage and identity.  

Characteristics for the tension between cultural heritage and tourism 

One of the conclusions that I have drawn is that the encounter between cultural 

heritage and tourism is characterized more and more by commercialisation and 

a commercial market. As in Grythyttan commercial products are created from 

cultural heritage. One reason is the increased interest from the tourism sector 

for culture and cultural heritage as a resource for tourism. Another reason is the 

sector of cultural heritage that has been taking a step closer towards the tourism 

industry in order to offer an experience of heritage in the fast growing global 

tourism market. This is part of the development in society today and an effect 

of the development from an industrialized society to a society dominated by 

mass media, commercialization and globalization and so on. One effect is that 

cultural heritage is being commercialized. Another effect is that the sector of 

cultural heritage is trying to be more attractive and offer attractive heritage to a 

growing market. 

Historical-geographical perspectives in the experience of Grythyttan 

The purpose of my study has been to pay attention to different values, interests, 

possibilities and conflicts. I have therefore discussed the increase in possibilities 

that the encounter between heritage and tourism gives. Visitors to Grythyttan 

generally have a large interest in a places culture and cultural heritage, but not in 

the cultural heritage in Grythyttan. The historical-geographical perspective has 

not been of great importance in the visitors experiences. However the general 

interest in culture and cultural heritage could mean that the interest of culture 

and cultural heritage in Grythyttan could be raised. The profile of meal in 

Grythyttan has an anchorage in the place through the Inn dating back to 1640. 

This anchorage has, which the study has shown, not been clear to the visitors. 

One possibility would therefore be to try to complement the visit with a story 

of the place. This could lengthen the visit and give the visitors an experience of 

the place and a story about the local place and not just the tourism destination. 

To ”spice up” the meal journey with a local experience, a meal experience from 

the region Bergslagen, is a possibility. With an offer of a local culture of meal as 

a concept visitors could receive a stronger local anchorage.   
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Place, cultural heritage and tourism 

A general conclusion that I have drawn from the results is that the 

characteristic of tourism contributes to develop new places. Places separate 

from each other were ”place for heritage” and ”place for tourism” and are in 

the case of Grythyttan different. You can therefore separate ”the local place” 

from the place for production and consumption of tourism. ”The meal 

destination” Grythyttan is anchored in the place for tourism and meal. The 

visitors to Grythyttan have mainly shown an interest for this profile. The group 

of visitors coming to Grythyttan, those who have been part of the study, could 

be compared to other studies of cultural tourists who belong to the middleclass. 

The middleclass is a group with a strong purchasing power who, for example, 

seek out cultural experiences. The visitors to Grythyttan could also be regarded 

as elite cultural tourists. A definition of the visitors highlights the contrast 

between high culture and other cultures as in the case of, for example, 

traditional culture. I wonder if the purpose has been to reach a target group 

who seek experiences of high culture or if these visitors are an effect of the 

House of Culinary Art coming to Grythyttan? Is there potential for increased 

interest from other target groups? Perhaps there is a reason to consider the 

local anchorage and the connection between meal and heritage. Could this 

connection be a way to lengthen the visit and also disperse the visitors to other 

attractions in the region?  

The meaning of heritage 

Cultural heritage has in other research and within the cultural heritage sector 

been expressed as having gained a stronger role in society and within tourism. I 

have therefore asked my self what the meaning of heritage is in the ongoing so 

called process of commercialization. It is clear that it is tempting for the 

heritage sector to create attractive sites where historical environments are 

brought to life to attract new visitors. Heritage, as places and tourism, are 

affected by trends in society and by the cultures of commercialization. 

According to my interpretation the concept of heritage has widened and the 

heritage sector has in some way accepted that heritage could be ”packaged” as a 

commercial product. There is still a risk that the meaning of heritage and the 

historical-geographical meaning are put to one side and that more interest is 

directed towards creating an attractive commercial product which will sell 

instead. This discussion has close bonds to concerns and conflicts that exist 

between heritage preservation and tourism development. That is also the reason 

why I wanted to raise these problems and focus on the effects of the 
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commercialization process. There is however a trend in society which shows an 

interest in the local area. Sometimes this is shown through gimmicky events 

that have become commercialised or via different types of role-playing, such as 

the medieval week in Visby, Gotland. The result has also been an increased 

interest in heritage. What we see is a renaissance of the old, of history and of 

the traditional, but at the same time a reaction against the globalisation of 

society.    

Place for tourism 

A place’s local ties are not obvious or natural resources for tourism. That is the 

case in ”Destination Grythyttan”. I regard the destination of meal as a 

construction built upon specific attractions. Institutions and the tourism sector 

that develops tourism destinations should therefore be interested in reflecting 

upon what they do to places when they develop a place or a brand. Grythyttan 

could partly be regarded as a brand associated with meal. A strengthening of 

local characteristics such as traditions and heritage could contribute to giving 

locals a stronger identity; improving their quality of life, as well as giving visitors 

a true story of the place they are visiting. Due to the characteristic of tourism 

today, which is to ”show off” places in short amount of time, a carefully 

prepared representation of place is required. It is easy to be tempted by the 

existence of new trends and lifestyles, to be captured by commercialization, and 

create destinations and products which instead give the opposite effect in that 

existing identities are undermined. I mean therefore that the tourism sector 

should reflect upon their power, what they communicate and how they 

represent places. Has the culture of how people live; their values, symbols, 

traditions and their collective consciousness any anchorage in tourism? What 

considerations do they make in regards to the values of local cultures as well as 

to the authorities perspectives of heritage? In the case of Grythyttan for 

example this part of the local culture is not communicated.    

Places for heritage – Heritage destinations 

Throughout my reflections on the tension between heritage and tourism and 

the encounter between them, I have observed that both conflicts and 

possibilities are being created. I have also noted that there exist different types 

of heritage. In the dissertation I have also brought up a further aspect of 

heritage, aside from the professional and the local heritage. I mean that there 

exists today a commercial heritage, or a commercial interest of heritage, which 

constructs a different type of heritage with profitable interests. In some cases 



 
 

   211 
 

you could even talk about heritage destinations. The tourism sector and the 

municipality have expressed an interest for heritage in Grythyttan which could 

be transformed into products, such as, for example, products made of slate 

from Grythyttan. The local heritage, seen from a wider definition of heritage, 

involving combined processes, aspects of time and space, aspects of humans 

and different types of culture expressions, is not generating any income and is 

not communicated in the destination of meal in Grythyttan. An attractive 

tourism destination could, in the long term, not just attract visitors but new 

businesses and inhabitants. A tourism destination could therefore be made 

attractive even to the locals who live and work there. Apart from that, the 

cultural heritage sector have a specific commission in that they have to consider 

how heritage can be developed and become an attractive product, without 

damaging or affecting the heritage itself. Heritage destinations could open up an 

increased interest for heritage and cultural history and in the long term 

contribute to strengthening the local economy.  

New knowledge production – Heritage geography 

The ambition of this dissertation has been to make a contribution as to what 

the tension between heritage and tourism and the encounter between them 

means to a place, its inhabitants, to identities and to different values. My 

contribution in human geography gives different perspectives of place to both 

the heritage sector and the tourism sector. I also look upon this as a 

contribution, with heritage perspectives, to research in human geography; a 

heritage geography. My conclusions are that the spreading of commercialization in 

society and the increased interest in heritage from the tourism sector in general 

has created a commercialization of heritage. This has contributed to a 

differentiation of heritage and the construction of heritage destinations. The 

antithesis of this has caused grave concern and resulted in criticism from the 

cultural heritage sector regarding the negative effects of commercialization. My 

ambition has therefore been to pay attention to different values and experiences 

whilst at the same time looking for the new possibilities which are being 

created. What I have pointed out however is that ”packaging” and 

commercialization demands a consciousness and a standpoint for heritage as an 

attractive product. The strong influences of commercialization and trends in 

society generally have such a strong power that they demand a reflection upon 

what representations of places are about. In the case of Grythyttan, the results 

have shown that these influences have contributed to a transformation of the 

cultural historical place Grythyttan to a destination of meal, a destination 
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without local anchorage. I myself look upon the possibilities that a connection 

of the profile of meal and the local place could give, that is, a local experience 

of meal. The visitors to Grythyttan, representatives from the middle class, 

generally have an interest in cultural history and heritage, but the destination of 

meal is not offering this to them. A possibility could therefore be to make the 

visitors in Grythyttan more observant as to what ”place” they are visiting and 

not just what ”destination”. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide − Representanter från lokalbefolkning, 
hembygdsförening och kulturarvssektor 
 
Kommunens profil? Grythyttans profil? Lokalbefolkningens attityd?  
 
Vad anser du förmedlas/marknadsförs av Grythyttan/Hällefors till besökarna?   
Vilken bild av Grythyttan uppfattar du kommunen vill förmedla? Vem bestämmer? Vem har 
makten? 
 
Vilka objekt, miljöer eller byggnader etc. anser du man lyfter fram?   
Vilka besökare tror du man vänder sig till? Vilka är besökarna? 
Vad uppfattar du att man vill att besökarna skall få kunskap om/uppnå med besöket? 
 
Definition kulturarv? Vad finns för kulturarv i Grythyttan?  
 
Vad är din uppfattning om synen på historien/kulturarvet i Hällefors/Grythyttan? Används 
historien i utvecklingsprojekt/turismsammanhang? 
 
Anser du att kulturarv och kopplingen till Bergslagens industrihistoria har någon betydelse 
för Grythyttan idag? Negativt? Värdefull resurs? 
 
Kännedom om projekt som Bergsmän och Bruksfolk eller liknande? Åsikt om satsning som 
denna? 
 
Är lokalbefolkningen på något sätt engagerad i vad som förmedlas av Grythyttan? 
Någon påverkan på vad som lyfts fram? 
 
Vems/vilken identitet lyfts fram? Vad är samhällets (Grythyttans) identitet? 
Överensstämmer det som förmedlas till turismnäringen med lokalbefolkningens uppfattning 
om samhället/samhällets identitet?  
 
Lokalbefolkningens engagemang för den egna kulturen - vad jobbar man för?  
 
Tillkomsten av Måltidens Hus - betydelse? Påverkan på identiteten? Konflikter? Förändring 
i förmedling/budskap? Måltidens Hus - samarbete med lokalbefolkning? Intresse för 
historien? 
 
Måltidens Hus - påverkan inflyttning/utflyttning? Ungdomars yrkesval? Attityder? 
 
Nätverket Grythyttan som varunamn - kännedom? 
 
Det sen-/postmoderna samhället idag, globalisering etc. Påverkat Grythyttan? 
 
(Kulturarvssektor: Påverkat hur man arbetar med turism, kulturarv och det som skall 
förmedlas? Ex. kommersialisering - sälja ”kulturprodukter”, nytt sätt att arbeta med 
kulturarv, nya målgrupper? Åsikter?) 
  
Framtiden för kulturarv i Grythyttan? Det industriella kulturarvet i Bergslagen? 
 
Framtiden för Bergsmän & Brukskfolk? 
 
Måltidens Hus - hur arbeta mot samhället, historia, kulturarv? 
Grythyttans framtid? Det industriella kulturarvets framtid? 



 

 234 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide  − Representanter från näringsliv och 
lokala utvecklingsprojekt 
 
Kommunens profil? Grythyttans profil? Lokalbefolkningens attityd?  
Vad anser du förmedlas/marknadsförs av Grythyttan/Hällefors till besökarna?   
Vilken bild av Grythyttan uppfattar du kommunen vill förmedla? Vem bestämmer? Vem har 
makten? 
 
Vilka objekt, miljöer eller byggnader etc. anser du man lyfter fram?   
Vilka besökare tror du man vänder sig till? Vilka är besökarna? 
Vad uppfattar du att man vill att besökarna skall få kunskap om/uppnå med besöket? 
 
Definition kulturarv? Grythyttans och Hällefors kulturarv? 
Synen på historien/kulturarv i Grythyttan/Hällefors?  
Används historien i utvecklingsprojekt/turismsammanhang? 
Vad har kulturarv och kopplingen till Bergslagens industrihistoria för betydelse för 
Grythyttan/Hällefors idag? (Negativt? Värdefull resurs?) Generationsfråga? 
 
Bergsmän & Bruksfolk och den typen av projekt? Betydelse för kommunen? Nytta? 
Intresse hos kommunen? 
Framtiden för Bergsmän & Bruksfolk och det industriella kulturarvet? 
 
Vems/vilken identitet lyfts fram? Vad är samhällets (Grythyttans/Hällefors) identitet? 
Överensstämmer det som förmedlas till turismnäringen med lokalbefolkningens uppfattning 
om samhället/samhällets identitet? (producenters uppfattning) 
 
Tillkomsten av Måltidens Hus - betydelse Grythyttan resp. Hällefors.? Påverkan på den 
identitet som lyfts fram? Bemötande? Konflikter - kommunen, debatter? Oro bland 
lokalbefolkning? Förändrad förmedling/budskap? Inställning i Hällefors kommun? 
Påverkar inflyttning? Ungdomars attityd? 
Måltidens Hus intresse i övriga kommunen, samhället Grythyttan? Historien?  
Fungerar som publikmagnet? Intresse sprida besökarna vidare? 
 
Nätverket kring Grythyttan som varunamn - intresse för regionen & lokalbefolkning? 
 
Tillkomsten Skulpturparkerna? Varför? Historien bakom? 
Betydelsen för kommunen/lokalbefolkning? Åsikter lokalbefolkning? 
 
Tillkomsten Formens Hus? Varför? Historien bakom? 
Betydelsen för kommunen/lokalbefolkning? Lokalbefolkningens uppfattning? 
 
Det sen-/postmoderna samhället idag - globalisering etc. - Synen på 
samhällsförändringen? Hur påverkat Grythyttan resp. Hällefors? 
Påverkat hur man arbetar med turism, kulturarv och det som skall förmedlas? (Ex. mer mot 
paketering, kommersiella produkter, nytt sätt att arbeta med kulturarv, nya målgrupper?) 
 
Framtidsarbete? Framtidsbilden?  
Hällefors resp. Grythyttans framtid? 
Måltidens Hus - vad göra bättre i framtiden? 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide  − Representanter från Hällefors kommun 
 
Kommunens profil? Grythyttans profil? (1992 Utvecklingsprojekt ekoturism, ny teknik, 
marknadsföring, livsmedelsteknik, kultur, design etc., Grythyttan = kreativt centrum) 
Bemötande/gensvar från kommunen? Hur lyckats med genomslag? Sneglat på andra 
projekt? Försök skapa något parallellt med Grythyttan? 
Enighet inom kommunen? Satsningar på industriell profil? 
 
Vad förmedlas/marknadsförs av Grythyttan/Hällefors till besökarna?   
Vilken bild av Grythyttan vill man förmedla? Vem bestämmer? Vem har makten? 
 
EU-projekt - SPD - Styrt projektinriktningar? Vad som skall lyftas fram?  
 
Vad lyfter kommunen fram? Objekt, miljöer, byggnader etc.  
Vad vill man att besökarna skall få för kunskap under besöket? 
 
Definition kulturarv? Kulturarv i Hällefors och Grythyttan? 
Synen på historien/kulturarvet i Grythyttan? Resurs inom utvecklingsprojekt/ 
turismsammanhang? 
Vad har kulturarv och kopplingen till Bergslagens industrihistoria för betydelse för 
Grythyttan idag? (Negativt? Värdefull resurs?) 
 
Bergsmän & Brukfolk och liknande projekt - intresse för kommunen? betydelse? Nytta? 
Framtiden för projekt som detta? 
 
Vems/vilken identitet lyfts fram? Vad är samhällets (Hällefors/Grythyttans) identitet? 
Överensstämmer det som förmedlas till turismnäringen med lokalbefolkningens uppfattning 
om samhället/samhällets identitet? (professionellas uppfattning) 
 
Tillkomsten av Måltidens Hus - betydelse? Påverkan på den identitet som lyfts fram? 
Bemötande? Konflikter - kommunen, debatter? Oro bland lokalbefolkning?  
Förändrad förmedling/budskap? Inställning i Hällefors kommun? 
Påverkar inflyttning? Ungdomars attityd? 
Arbetar Måltidens Hus för regionen? Utåt mot besöksmål i regionen? 
 
Det sen-/postmoderna samhället idag, globalisering etc. Hur påverkat Grythyttan? Synen 
på samhällsförändringen?  
Påverkat hur man arbetar med turism, kulturarv och det som skall förmedlas? (Ex. mer mot 
paketering, kommersiella produkter, nytt sätt att arbeta med kulturarvet, nya målgrupper?) 
 
Framtidsarbete? Framtidsbilden?  
Hällefors resp. Grythyttans framtid? 
 
Nätverket i Grythyttan - lokalbefolkning - regionen? 
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Bilaga 4 

 

 

 

 
Forskargruppen Turism & Fritid 

Lotta Braunerhielm 

 
 

Upplevelsen av Grythyttan 
 
 

En enkätstudie kring bilden och upplevelsen av 
Grythyttan.  

 
 
 
 
 
Denna enkätstudie vänder sig till besökare i Grythyttan. Den är en del av en 
större studie som består av intervjuer med lokalbefolkning, representanter 
från kommunen, turismnäringen m fl i Grythyttan. Studien i Grythyttan ingår i 
mitt avhandlingsarbete som bedrivs vid Karlstads Universitet där jag 
doktorerar i kulturgeografi med inriktning mot turism.  

 
Det skulle vara till väldigt stor hjälp för mig om Du tog Dig några minuter för 
att fylla i enkäten på plats. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, d v 
s det är enbart jag som kommer ta del av Dina svar. Vid frågor går det bra att 
kontakta mig på telefon 054-700 21 98 alt. 070-677 70 10. 

 
Vänligen  

 
Lotta Braunerhielm 
Juni 2002 
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Här kommer några inledande frågor om Ditt besök i Grythyttan;  
 
B1. Är det första gången Du besöker Grythyttan? � Ja    �  Nej  
      Om Du svarat nej, hur många gånger har Du varit i Grythyttan tidigare?……gånger. 
 
B2. Vad är den främsta anledningen till Ditt nuvarande besök i Grythyttan?  
      (Ange ett alternativ) 
 
  �   Besöka Måltidens Hus  �   Besöka Gästgiveriet      �   Besöka släkt/vänner 
  �   Besöka Skräddartorps hembygdsgård  �   Uppleva naturen  �   Uppleva kulturen  
   �   Konferens                                              �   Deltaga i ett evenemang. Vilket?…………………………… 
  �   Annat. Vad?…………………………………………………….………...………….………………………… 
  
B3. När Du hör namnet Grythyttan vad tänker/associerar Du främst till då?  
………………………………………………………………………..…………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
B4. Hur var Dina förväntningar inför besöket i Grythyttan? 
 
       �   Mycket höga    �   Höga    �  Varken hög eller låg    �  Låga    �  Mycket låga  
 
B5. Vad var Dina förväntningar inför besöket i Grythyttan? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
B6. Vad kände Du till om Grythyttan före besöket? (Fler alternativ möjliga) 
 
  �  Den kulturhistoriska torgmiljön              �  Måltidens Hus                    �  Gästgiveriet  

 �  Skräddartorps hembygdsgård               �  Naturen/naturreservaten    �  Hyttan 
 �  Sjöar och fiskevatten                             �  Kyrkan  �  Annat……… 

 
B7. Varifrån har Du fått information om Grythyttan innan Du åkte hit? (Fler alternativ möjliga) 
 
  �  TV    �  Internet    � Broschyrer    �  Vänner    � Tidningar    � Annat?……………………….………… 
 
B8.Stämmer den information Du erhållit före besöket med det Du har sett och upplevt under besöket? 
 �  Ja        �  Nej      �  Vet ej      
      Om svaret är nej, varför?……………………………………….……….……………………………….………… 
 
B9. Under Ditt besök i Grythyttan, vilka besöksmål inom Hällefors kommuns gränser har Du fått  
 information om/skaffat Dig information om? (Fler alternativ möjliga) 

 
   �  Krokbornsparken     �  Hällefors hembygdsgård    �  Finnstigen 

    �  Skulpturparkerna i Hällefors   �  Sveriges Kurortsmuseum  �  Loka Brunn 
   �  50-tals lägenheterna i Hällefors    �  Slotterbergets gruvfält     �  Silvergruvorna 
   �  Hjulsjö Kyrka    �  Knuthöjdsmossen     �  Björskogsnäs     
   �  Hökhöjden �  Gränshytteforsarna     �  Kindlaområdet     
   �  Sjöar och fiskevatten     �  Silverleden �  Bredsjö Blå 
   �  Annat…………………………… �  Ingen information 

 
B10. Vilka platser, objekt och miljöer har Du/tänker Du besöka under Din vistelse i Grythyttan? 
  (Fler alternativ möjliga)     
  �  Skräddartorps hembygdsgård �  Måltidens Hus �  Gästgiveriet 
   �  Naturreservatet Björkskogsnäs  �  Hyttan �  Torget  
    �  Naturreservatet Grythytteviken  �  Kyrkan  �  Annat. Vad?….…
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B11. Har Du besökt Måltidens Hus?                         �  Ja              �  Nej 
   Om svaret är ja, vilken betydelse har Måltidens Hus haft för Din upplevelse av besöket?   
   
   � Mycket stor    � Stor     �  Varken stor eller liten �  Liten �  Mycket liten �  Vet ej 
   

B12. Har Du besökt den gamla kulturhistoriska torgmiljön i Grythyttan?  �  Ja        �  Nej 
    Om svaret är ja, vilken betydelse har torgmiljön haft för Din upplevelsen av besöket?   
   
         � Mycket stor     � Stor     �  Varken stor eller liten    �  Liten   �  Mycket liten     �  Vet ej 
 
B13. Har Du kommit i kontakt med ”grythyttebor” under Ditt besök?           �  Ja       �  Nej 

   Om svaret är ja, vilken betydelse har mötet haft för Din upplevelse av besöket?    
   
   � Mycket stor     � Stor     �  Varken stor eller liten    �  Liten     �  Mycket liten     �  Vet ej 
  

B14. Vilken av följande profiler upplever Du stämmer bäst in på Grythyttan?  
    (Ange ett alternativ)     
      
    �  Kultur/kulturhistoria    �  Natur        �  Måltid        � Industrihistoria    �  Annat………….… 
 
B15.  Kan Du med några få ord beskriva vad Du upplevt under Ditt besök i Grythyttan? 
……………………………………………….………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….. 
 
 
 

Här kommer några frågor om Din kännedom om Grythyttans historia & 
omgivning; 
 
C1. Hur bedömer Du Din kunskap om Grythyttans historia före besöket?  
 
   � Mycket god     � God    �  Varken god eller liten     �  Liten     �  Mycket liten  
 
C2. Har besöket i Grythyttan gett Dig någon kunskap om Grythyttans historia?  
 
   �  Ja    �  Nej  Om svaret är ja, vad har Du fått kunskap om? …….……………………… 
………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
C3. Har besöket i Grythyttan gett Dig kunskap om bergs- och järnhanteringen i  
   Bergslagen?    �  Ja     �  Nej     
 
C4. Har Du under Ditt besök fått information om några besöksmål i Grythyttans omgivning  
   med inriktning mot bergs- och järnhantering?  �  Ja    �  Nej     �  Vet ej 
 
C5. Har Du besökt några historiska besöksmål i Bergslagen där Du fått kunskap om  
   Bergslagens historia, bergs- och järnhanteringen?   �  Ja     �  Nej 
 
C6. Har besöket i Grythyttan fått Dig intresserad av att besöka andra besöksmål i  
   Grythyttans omgivning? �  Ja     �  Nej     
 
   Om svaret är ja, vad? ……………………………………………………………………………… 
   ...……………………………………………………………………………………………………….. 
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I det här avsnittet kommer frågor om Ditt intresse för kultur, kulturarv och 
hembygd; 
 
D1. Har Du ett intresse av att besöka historiska platser, natur-, kulturarvsplatser och museer e t c när  
 Du är på resande fot? (Ringa in ett värde på varje alternativ.)   
  1.Inget intresse       2. Litet intresse       3. Varken stort eller litet intresse       4. Stort intresse   
  5. Mycket stort ntresse 
 
  Museer 1  2 3 4   5 
  Industrihistoriska platser (ex. hyttor, järnbruk) 1 2 3 4 5 
  Hembygdsgårdar 1 2 3 4 5 
  Friluftsmuseer 1 2 3 4 5 
  Naturreservat 1 2 3 4 5 
       Övrigt:………………………………………….. 1 2 3 4 5 
  ………………………………………………….. 1 2 3 4 5 
  
  � Ingen uppfattning 
 
D2. När Du är på besök på andra platser, vilken betydelse har det för Dig att få kunskap, en  
 uppfattning, om  lokala traditioner, kulturer e t c? (Ringa in ett värde)   

  1. Ingen betydelse       2. Liten betydelse       3. Varken stor eller liten betydelse       4. Stor betydelse        
  5. Mycket stor betydelse       

 
   1           2           3           4           5            � Ingen uppfattning 
 
D3. Har kultur/kulturarvet och kulturella evenemang betydelse för Dig vid val av resmål? 
  
      �  Ja    �  Nej    �  I viss mån    �  Vet ej 
 
D4. Beskriv med några få ord vad kulturarv är för Dig?…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
D5. Vad anser Du att det finns för kulturarv i Grythyttan? …………………………….………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Här kommer några avslutande frågor om Ditt besök i Grythyttan; 
 
E1. Stämmer den bild/föreställning du hade av Grythyttan före Ditt besök med den upplevelse och  
 erfarenhet Du  fått av Grythyttan efter besöket?     �  Ja   �  Nej     �  Vet ej 
  
   Motivera Ditt svar: ……………………………….………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E2. Vad har varit den största behållning av besöket i Grythyttan? (Ange ett alternativ)   
   
   �  Att vistas i trevlig miljö    �  Naturupplevelse                �  Kulturhistorisk upplevelse 
   �  Att umgås med familj och vänner     �  God mat 
   �  Att jag har lärt mig något nytt     �  Annat. Vad?…...………………………………………………… 
 
E3. Vad tror Du att Du framför allt kommer att minnas av Grythyttan efter besöket?  
.….…………………………………………..……………………………………………………………………………. 
 ..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Slutligen kommer några frågor om Din bakgrund: 
 
 
A1. Kön  � Man � Kvinna 
 
A2. Ålder. Födelseår  19……..? 
 
A3. Vilken skolutbildning har Du? Ange den högsta helt genomförda utbildningen. 
 

�     Folkskola/grundskola 
�     Realskola/folkhögskola/2-årigt gymnasium el. liknande 

 �    Minst 3-årig gymnasieskola →  inriktning?      � Praktisk      � Teoretisk. Inriktning?………………… 
 �    Högskola/Universitet 

 
A4. Vad är Din huvudsakliga sysselsättning? 
 
 �   Studerande 
 �   Arbetssökande 
 �   Pensionär. Yrke före din pensionering?………….…..………………………. 
 �   Egen företagare. Inom vilken bransch?………….…………………………… 
 �   Anställd. Ange ditt yrke.……………………….……………………………….. 
 �   Övrigt…………………………………………………………………………….. 
 
A5. Varifrån kommer Du (hemort)?     
 
 � Hällefors kommun    �  Örebro län    � Övriga landet. Ange postnummer………..….……………………. 
 
A6. Hur många är Ni i Ditt resesällskap inklusive Dig själv?     
 
       � 1 �  2         � 3-4     �  5-10     �  11-15     �  fler än 15 
 
A7. Är Du  � grupp-/bussresenär         �  konferensgäst     �  privatresenär? 
 
A8. Är Du på besök i Grythyttan  �  över dagen     � eller övernattar Du i Grythyttan  
       � eller i den omgivande regionen?  
 
A9. Vilka är Ditt/Dina främsta intressen? (Ange högst två alternativ.) 

 
 �    Jakt och fiske  
 �    Friluftsliv och natur 
 �    Klassisk konst (ex. konst, litteratur, opera o s v.)  
 �    Traditionskultur (ex. hembygdsgårdar, kulturarv, industrihistoria) 
 �    Populärkultur (ex. populärmusik och film) 
 �    Idrott och motion.  
 �    Teknik och data 
 �    Religion, kyrkliga aktiviteter 
 �    Annat. Vad?………………………………………………………..… 
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Om du har några övriga kommentarer eller synpunkter får Du gärna delge dem här; 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
Skulle Du kunna tänka Dig att ställa upp på en telefonintervju för att mer 
ingående diskutera  
kring Din upplevelse av besöket i Grythyttan ifall det kommer ifråga?  
 
Ange i så fall namn, telefonnummer och datum för Ditt besök i Grythyttan. 
 
Namn: …………………………………..………………………………………. 
Telefonnummer: ………………………………………………………………. 
Besöksdatum: …………………………………………………………………. 
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Bilaga 5: Tabellbilaga 

 
 

Bilaga 5.1 Antal förvärvsarbetande efter sektor och kommun 2003 

Län / 
kommun 

Kommuner Landsting Statlig 
förvaltning 

och 
affärsverk 

Närings-
livet 

Övriga 
organisatione

r  
och offentliga 
institutioner 

N 

Hällefors 
(n) 

871 64 55 1 812 125 2 927 

Män 17% 19% 40% 73% 45% 1 551 
Kvinnor 83% 81% 60% 27% 55% 1 376 
 100% 100% 100% 100% 100%  
       
Riket (n) 810 957 236 321 217 679 2 626 337 192 089 4 083 383 
Män 21% 20% 55% 65% 41% 2 120 305 
Kvinnor 79% 80% 45% 35% 59% 1 963 078 
 100% 100% 100% 100% 100%  
Källa: http://www.scb.se  
 
 
 

Bilaga 5.2 Antal förvärvsarbetande efter näringsgren och kommun 2003 

Län/ 
Kommun 

Jordbruk, 
skogsbruk, 

fiske 

Tillverk-
nings 

industri 

Privat 
dominerade 

tjänster 

Offentligt 
dominerade 

tjänster 

Ej 
specificerad 
verksamhet 

N 

Hällefors 
(n) 

49 919 898 1 015 46 2 927 

Män 74% 83% 61% 18% 46% 1 551 
Kvinnor 26% 17% 39% 82% 54% 1 376 
 100% 100% 100% 100% 100%  
       
Riket (n) 71 441 738 252 1 849 043 1 363 176 61 471 4 083 383 
Män 78% 74% 62% 25% 51% 2 120 305 
Kvinnor 22% 26% 38% 75% 49% 1 963 078  
 100% 100% 100% 100% 100%  
Källa: http://www.scb.se  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   243 
 

Bilaga 5.3 Utflyttningar Hällefors kommun år 1997-2004 i åldrarna 15-74. 
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Källa: http://www.scb.se  
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Bilaga 5.4a Befolkningsstatistik (n) 

Befolkningsutveckling 

Församling 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Hällefors 6239 6140 5986 5890 5791 5659 5571 
Grythyttan 1834 180 1778 1735 1752 1749 1745 
Hjulsjö 492 475 488 470 482 471 478 

 

Ålderssammansättningens utveckling  

Ålder 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
0-6 702 626 581 511 485 459 432 
7-15 812 857 899 906 927 906 1071 
16-20 408 399 359 370 396 410 489 
21-44 2308 2256 2153 2111 2051 1976 1691 

45-64 2317 2274 2286 2264 2238 2216 2187 
65-79 1445 1424 1381 1357 1340 1322 1339 
80- 573 588 593 576 588 590 585 
Totalt 8565 8424 8252 8095 8025 7879 7794 
 
 

Befolkningsutveckling 

Församling 2003 2004           
Hällefors 5521 5 476           
Grythyttan 1724 1 758           
Hjulsjö 467 454           

 

Ålderssammansättningens utveckling  

Ålder 2003 2004           
0-6 393 403           
7-15 871 848           
16-18 281 281           
19-64 4232 4228           
65-74 968 970           
75-84 702 702           
85- 277 258            
Totalt 7724 7690           
 
Källa: http://www.hellefors.se/kommunen/befolk.asp?detta=visas7  
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Bilaga 5.4b  Befolkningspyramid 

 
 
Befolkning 1998 i Hällefors kommun. 
Källa: http://www.sna.se  
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Bilaga 5.5 Antalet pendlare per kommun i Örebro län 2003 (n)  

Ort      Inpendlare  Utpendlare   Bor & arbetar i kommunen 
Hällefors 361 521 2 566 
Män 207 307 1 344 
Kvinnor 154 214 1 222 
    
Ljusnarsberg 303 565 1 526 
Män 199 381 734 
Kvinnor 104 184 792 
    
Nora 597 1 901 2 720 
Män 368 1 126 1 272 
Kvinnor 229 775 1 448 
    
Lindesberg 1 590 2 322 8 184 
Män 905 1 500 4 149 
Kvinnor 685 822 4 035 
    
Kumla 2 840 4 364 4 612 
Män 1 707 2 616 2 102 
Kvinnor 1 133 1 748 2 510 
    
Askersund 467 1 917 3 236 
Män 305 1 189 1 586 
Kvinnor 162 728 1 650 
    
Karlskoga 3 689 1 882 11 455 
Män 2 129 1 271 5 806 
Kvinnor 1 560 611 5 649 
    
Lekeberg 407 1 981 1 293 
Män 205 1 163 614 
Kvinnor 202 818 679 
    
Laxå 860 570 2 104 
Män 624 350 1 132 
Kvinnor 236 220 972 
    
Hallsberg 3 130 2 785 4 243 
Män 2 039 1 576 2 224 
Kvinnor 1 091 1 209 2 019 
    
Degerfors 794 1 788 2 621 
Män 513 1 007 1 413 
Kvinnor 281 781 1 208 
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Bilaga 5.6 Tabell över besökarnas huvudsakliga sysselsättning  fördelat 
på kön (fråga A1 + A4).  

 Studer- 
ande 

Arbets- 
sökande 

Pensionär Egen 
företagare 

Anställd Övrigt Totalt N 

Man 8% 1% 17% 8% 63% 3% 100% 133 
Kvinna 13% 1% 16% 6% 62% 2% 100% 227 
Totalt 11% 1% 16% 7% 62% 3% 100% 360 

n:360. 
 
 

Bilaga 5.7 Tabell över typ av besökare (fråga A7). 

 Procent       N 
Grupp-
/bussresenär 12% 43 
Konferensgäst 5% 18 
Privatgäst 83% 295 
   
Totalt 100% 356 

n:356 
 
 

Bilaga 5.8a  Tabell över antal i ressällskap och typ av besökare (fråga 
A6+A7) 

Tabellen nedan visar även hur gruppen besökare svarat på frågan om vilken typ 
av resenär de är i relation till antalet i resesällskapet.  

 
Typ av besökare – Antal i resesällskap  
 1 pers. 2 3-4 5-10 11-15 Fler än 15 Totalt % N 
Grupp-/bussresenär 0% 9% 12% 7% 12% 60% 100% 42 
Konferensgäst 0% 11% 0% 28% 28% 33% 100% 18 
Privatresenär 3% 49% 34% 12% 0,7% 0,3% 100% 294 
Totalt % 3% 43% 30% 12% 3% 9% 100%  
N 10 151 105 44 12 32  354 

n:354 
 
Av tabellen kan man utläsa att ex. 9,5 % av grupp-/bussresenärer varit två 
personer i resesällskap, och knappt 12 % 3-4 i resesällskap. Det betyder att flera 
besökare rest i arrangerad buss- eller gruppresa men i sällskap av färre personer. 
Satistiken kan även kompletteras med information om sysselsättning på respektive 
resenärsgrupp.  
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Bilaga 5.8b  Tabell över huvudsaklig sysselsättning och typ av besökare 
(fråga A4+A7) 

Typ av besökare – Huvudsaklig sysselsättning (fråga A4) 
 Studer-

ande 
Arbets- 
sökande 

Pensionär Egen 
företagare 

Anställd Övrigt Totalt N 

Grupp-
/bussresenär 

26% 0% 50% 0% 248 % 0% 100% 42 

Konferens-
gäst 

0% 16% 0% 0% 84% 0% 100% 18 

Privat-
resenär 

9% 0,3 % 13 % 8,7 % 66% 3% 100% 289 

Totalt 11% 1% 17% 7% 62% 2% 100% 349 
N 37 4 58 25 217 8 349  

n:349 
 

 

Bilaga 5.9  Kompletterande information till karta i figur 14 (fråga A5). 

De största staplarna i kartan representerar orterna Torsby, Boda Kyrkby, 
Borlänge, Uppsala, Grängesberg, Stockholm, Uddevalla, Katrineholm, Enköping, 
Ankarsrum och Gävle där varje ort haft 1,5-3 % av det totala besöksantalet, det vill 
säga från 4 till 8 besökare. De största staplarna för Torsby och Boda Kyrkby 
representerar 3 %, det vill säga 8 stycken besökare. Borlänge ligger på 2,6 % med 
7 stycken besökare, Grängesberg, Uppsala och Stockholm på vardera 1,9 % av 
det totala besöksantalet med 5 stycken besökare.  
 
För Stockholms del representerar det angivna 1,9 % en stapel inom Stockholms 
kommun med postnummer som börjar på 114. Inom Stockholms kommun 
förekommer besökare från ytterligare sju postnummer, från 112 upp till 120. Totalt 
var besöksantalet från Stockholms kommun 7,5 % av det totala antalet svarande 
besökare (n:276). 
 
Information om besökare från varje län har inte angivits då det är svårt att ta fram 
precisa tal. Anledningen är att postnummerområden sträcker sig över läns- och 
kommungränser.  
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Bilaga 5.10  Utsnitt av karta över besökarnas hemort angiven utifrån 
postnummer. 

 
 

 

 

Bilaga 5.11 Tabell över besökarnas vistelselängd (fråga A8) 

 Procent N 
Över dagen 67% 231 
Natt i Grythyttan 21% 71 
Natt i omgivande 
regionen 12% 41 
   
Totalt 100% 343 
   

n:343 
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Bilaga 5.12 Kompletterande tabeller över besökare med främsta intresse 
traditionskultur (fråga A9:4 + A1, A2, A3) 

 
n:113  
 
 
Korstabell traditionskultur (ex. hembygdsgårdar, kulturarv) * Kön  
 
  Kön Total 
  Man Kvinna   

Traditionskultur  N 39 76 115 

  Procent 34% 66% 100% 

n:115 
 
 
Korstabell traditionskultur (ex. hembygdsgårdar, kulturarv) * Skolutbildning 

 Skolutbildning Total 
  Folkskola

/Grund-
skola 

Realskola
/folkhög-

skola/ 
2-årigt 
gymn.   

Minst 3-
årigt 

gymn. 

Högskola/
Univer-

sitet 

  

Traditions- 
kultur 

N 12 
 

24 
 

20 60 116 

  Procent 10% 21 17% 52% 100% 

n:116 
 
 

 

 

 

 

 

 

Korstabell traditionskultur (ex. hembygdsgårdar, kulturarv) * Ålder  

7 13 18 43 25 5 2 113

        

        
6% 12% 16% 38% 22% 4% 2% 100%

N 

 

 Procent   

 Traditionskultur  
 
 
 

21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81 - 
Ålder 

Total 
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Bilaga 5.13 Kompletterande tabeller över besökare med främsta intresse 
klassisk konst (fråga A9:3 + A1, A2, A3) 

Korstabell klassisk konst (ex. konst, litteratur, opera) * Ålder  
 

  Ålder Total 
  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81 -   

   Klassisk 
konst 

N 2 7 714 26 27 25 4 2 107 

Procent 2% 7% 13% 24% 25% 23% 4% 2% 100
% 

n:107 
 
 
Korstabell klassisk konst (ex. konst, litteratur, opera) * Kön  
 
  Kön Total 
  Man Kvinna   

Klassisk konst  N 28 80 108 

  Procent 26% 74% 100% 

n:108 
 
 
Korstabell klassisk konst (ex. konst, litteratur, opera) * Skolutbildning 

 Skolutbildning Total 
  Folkskola

/Grund-
skola 

Realskola
/folkhög-

skola/ 
2-årigt 
gymn.   

Minst 3-
årigt 

gymn. 

Högskola/
Univer-

sitet 

  

Klassisk 
konst 

N 4 
 

14 
 

18 72 108 

  Procent 4% 13% 17% 66% 100% 

n:108 
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Bilaga 5.14 Tabell över vilken betydelse det har för besökarna att få  
kunskap om lokala traditioner och kulturer etc. när de är på besöker 
platser (fråga D2). 

 Procent N 
Ingen betydelse 2% 6 
Liten betydelse 5% 18 
Varken stor eller liten 
betydelse 25% 87 
Stor betydelse 58% 205 
Mycket stor betydelse 10% 37 
Totalt 100% 353 

n:353 
 

 

Bilaga 5.15 Tabell över om kultur/kulturarv och kulturella  evenemang 
har betydelse vid val av resmål (fråga D3). 

 Procent N 
Ja 37% 137 
Nej 12% 44 
I viss mån 46% 169 
Vet ej 5% 17 
   
Totalt 100% 367 

n:367 
 

 

Bilaga 5.16 Tabell över besökarnas främsta anledning till besöket  (fråga B2) 

 Procent N 
Måltidens Hus 39% 139 
Gästgiveriet 19% 69 
Släkt/vänner 7% 26 
Skräddartorp 0,30% 1 
Uppleva naturen 0,70% 3 
Uppleva kulturen 4% 14 
Konferens 4% 15 
Deltaga i 
evenemang 5% 16 
Annat 21% 74 
   
Totalt  100% 357 

  n:357 
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Bilaga 5.17a Tabell över var besökarna fått information om  Grythyttan 
(fråga B7) 

 Procent N 
   TV 22 166 
Internet 4 28 
Broschyr 10 72 
Vänner 27 196 
Tidningar  22 192 
Annat 15 111 
   
Totalt 100% 735 

n:392 
 
 
 

Bilaga 5.17b Tabell över om information besökarna fått stämmer överens 
med vad besökarna sett och upplevt i Grythyttan (fråga B8) 

 Procent N 
Ja 80% 318 
Nej 1% 6 
Vet ej 16% 63 
   
Totalt 100% 387 
  n:387 
 

 

Bilaga 5.18 Tabell över besökarnas förväntningar inför besöket (fråga B4) 

 Procent N 
Mycket höga 13 50 
Höga 41 160 
Varken hög eller 
låg 45 179 
Låga 1 5 
   
Totalt 100 394 
n:394 
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Bilaga 5.19 Tabell över besöksmål som besökarna  angivit att de fått eller 
skaffat sig information om under besöket (fråga B9)(fler alternativ var 
möjliga). 

 

       n:338 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fått/skaffat information om under besöket 
 Procent Procent  N av svarande av svar 
 (n: 338)          (873)   
Loka Brunn   156 46 % 18 % 
Bredsjö Blå  112 33 % 12 % 

Skulpturparkerna i Hällefors    56 17%   6 % 
Sjöar & fiskevatten   45 13 %   5 % 
50-tals lägenheterna i Hällefors     41   12 %    5 % 
Silvergruvorna       39 12 %   4 % 
Krokbornsparken    37  11 %   4 % 
Hökhöjen     33 10 %   4 % 
Björkskogsnäs      32   9 %   4 % 
Knuthöjdsmossen    30   9 %   3 % 
Finnstigen     32   9 %   4 % 
Silverleden     24   7 %   3 % 
Sveriges Kurortsmuseum      24   7 %   3 % 
Hällefors Hembygdsgård    24   7 %   3 % 
Hjulsjö kyrka         24      7 %   3 % 
Kindla området      14   4 %   2 % 
Gränshytteforsarna       8   2 %   1 % 
Slotterbergets gruvfält      6   2 %   1 % 
Annat      38  11 %   4 % 
Ingen information    98  29 %  11 % 
 
Totalt   873 257 %  100 % 
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Bilaga 5.20 Tabell över vilka platser, objekt och miljöer besökarna   
besökt eller tänkt besöka under vistelsen i Grythyttan (fråga B10)(fler 
alternativ var möjliga). 

 Antal 
svar 

Procent av  
Antalet svar 
(885) 

Procent av antalet  
svarande (382) 

Skräddartorps 
hembygdsgård 

21 2% 5% 

Måltidens Hus 326 37% 85% 
Gästgiveriet 207 23% 54% 
Naturreservatet 
Björskogsnäs 

16 2% 4% 

Hyttan 15 2% 4% 
Torget 149 17% 39% 
Naturreservatet 
Grythytteviken 

4 1% 1% 

Kyrkan 74 8% 19% 
Annat 73 8% 19% 
    
Totalt 885 100% 230 % 

n:382 
 

 

Bilaga 5.21  Fördelning över besökta besöksmål i Sverige, fördelat på nio 
huvudkategorier, utifrån den totala besöksvolymen år 2003.  

Fördelning av det totala antalet besökare 2003

Museer
10%

Kulturminnen
11%

Konst
6%

Hantverk/Industri
6%

Evenemang
15%

Aktiviteter
20%

Övrigt
11%

Parker
13%

Natur
8%

 
Källa Turistdelegationen, 2005 
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Bilaga 5.22 Tabell över antalet besökare som besökt torgmiljön (fråga B11b). 

 Procent N 
Ja 60% 230 
Nej 40% 155 
   
Totalt 100% 385 

n:385 
 

 

Bilaga 5.23 Tabell  över om den bild/föreställning besökarna hade av 
Grythyttan före besöket stämmer överens med den upplevelse och 
erfarenhet de fått efter besöket (fråga E1).    

 Procent N 
Ja 73% 264 
Nej 7% 26 
Vej ej 20% 72 
   
Totallt 100% 362 

n:362 
 
 

Bilaga 5.24 Tabell över vilken betydelse besöket vid Måltidens Hus haft för 
upplevelsen, angivet utifrån de som besökt Måltidens Hus (fråga B11b).  

I jämförelse med tabell 8 i texten över antalet besökare som besökt Måltidens Hus 
finns det här ett bortfall på 13 svarande.  
 
 Procent N 
Mycket stor 15% 48 
Stor 46% 145 
Varken stor eller 
liten 32% 101 
Liten 3% 10 
Mycket liten 2% 6 
Vej ej 2% 7 
   
Totalt 100% 317 

n:317 
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Bilaga 5.25 Tabell över vilken betydelse besöket vid den kulturhistoriska 
torgmiljön haft för upplevelsen (fråga B12b). 

I jämförelse med tabell 8 i texten över antalet besökare som besökt torgmiljön 
finns det här ett bortfall på 3 svarande.  
 
 Procent N 
Mycket stor 9% 19 
Stor 49% 112 
Varken stor eller 
liten 35% 80 
Liten 4% 9 
Mycket liten 1% 3 
Vej ej 2% 4 
   
Totalt 100% 227 

n:227 
 

 

Bilaga 5.26 Tabell över vilken betydelse mötet med ”grythyttebor” haft 
för upplevelsen (fråga B13b). 

 Procent N 
Mycket stor 16% 18 
Stor 30% 33 
Varken stor eller 
liten 41% 46 
Liten 4% 5 
Mycket liten  6% 7 
Vet ej 3% 3 
   
Totalt 100% 112 

n:112 (av 377 på fråga B13a, dvs. på frågan om besökarna under sitt besök 
kommit i kontakt med grythyttebor.) 
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Bilaga 5.27 Tabell över besökarnas största behållning av besöket (fråga E2) 

 Procent N 
Vistas i trevlig miljö 34% 94 
Naturupplevelse 3% 8 
Kulturhistorisk 
upplevelse 10% 27 
Umgås m familj och 
vänner 16% 46 
God mat 22% 62 
Lät mig något nytt 7% 20 
Annat 8% 21 
   
Total 100% 278 

 n:278 
 

 

Bilaga 5.28 Tabell över den profil som besökarna upplever stämmer bäst 
överens med Grythyttan (fråga B14).  

 Procent N 
Kultur/kulturhistoria 32% 99 
Natur 4% 14 
Måltid 59% 184 
Industrihistoria 3% 9 
Annat 2% 6 
   
Total 100% 312 

n:312 
 

 

Bilaga 5.29 Tabell över besökarnas bedömning över sin kunskap om 
Grythyttan före besöket (fråga C1).  

 Procent N 
Mycket god 4% 16 
God 11% 41 
Varken god eller 
liten 20% 77 
Liten 35% 132 
Mycket liten 30% 117 
   
Total 100% 383 

n:383 
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Bilaga 5.30 Tabell över kunskap om Grythyttans historia i relation till 
betydelsen av kultur och kulturarv vid val av resmål (fråga C2 + D3).  

 
  Betydelse av kultur/kulturarv vid val av 

resmål 
Totalt    

n         %   
  Ja Nej I viss 

mån 
Vet ej   

Besöket gett 
kunskap om 
Grythyttans 
historia 

Ja 39 
11% 

11 
3% 

45 
13% 

2 
0,6% 

97 
28% 

  Nej 90 
26% 

32 
9% 

112 
33% 

13 
4% 

247 
72% 

Totalt    n 
              % 

129 
37% 

43 
12% 

157 
46% 

15 
5% 

344 
100% 

n:344 
 

Av antalet besökare som svarat ja, dvs. anser att besöket gett dem kunskap om 
Grythyttans historia, anser 39% att kultur och kulturarv är av betydelse vid val av 
resmål och 45% anser att det i viss mån är av betydelse. Enbart 11% har svarat 
nej (n:97).  
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