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Abstract:

In this essay, we focus on how Helsingborg uses its cultural part of the total tourism. Are there any 

sights or attractions that have something extra that makes a tourist wants to go to Helsingborg and 

visit them, and what's the traction forces that are behing? For a municipality, in our case 

Helsingborg will be able to attract tourists and visitors must be able to market themselves in a good 

way so the tourists know about what the municipality has to offer. In our previous research, there 

are both similarities and differences in how to work with culture as part of the tourism industry. The

main similarity we have come to is that the history of all the sights and attractions are mainly 

highlighted and the difference is that you see their work processes in different ways in how to work 

with cultural tourism. All the places we've studied all have a well-functioning tourism in the whole 

of the factors mentioned in this essay, but it comes to working well thought out with all the factors 

that may have an impact on how long you can be a destination or not.

Keywords: Cultural attractions, Kärnan, Helsingborg, Cultural Tourism, Tourist destination.
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Sammanfattning:

I vår uppsats fokuserar vi på hur Helsingborg arbetar med kultur som en del i den totala turismen 

som finns. Har kulturella sevärdheter och attraktioner något extra som gör att en turist vill åka till 

platsen och vad kan det vara för dragningskrafter som ligger bakom? För att en kommun, i vårt fall 

Helsingborg ska kunna locka turister och besökarna måste man kunna marknadsföra sig på ett bra 

sätt så turisterna vet om vad kommunen har att erbjuda. I vår tidigare forskning finns det båda 

likheter och skillnader i hur man arbetar med kultur som en del av turismbranschen. Den främsta 

likheten vi kommit fram till är att historien bakom alla sevärdheter och attraktioner är det som 

främst lyfts fram och skillnaden är att man ser sina arbetsprocesser på olika sätt i hur man arbetar 

med kulturturism. Alla platser vi har studerat har alla en välfungerande turism i det stora hela i de 

faktorer som nämns i vår uppsats, men det gäller att arbeta genomtänkt med alla faktorer som kan 

tänkas ha en påverkan på hur länge man kan vara en destination eller inte. 

Nyckelord: Kulturella sevärdheter, Kärnan, Helsingborgs stad, Kulturturism, Turistdestination. 
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1. Introduktionsavsnitt:

1.1. Inledning:

Turismen är en bransch som växer ständigt över hela världen och vad vi kan kan se verkar turismen 

vara på nedåtgående. Eftersom det är en av världens största branscher vill vi undersöka 

Helsingborgs kommun som utgångspunkt med fokus på kulturella aspekter inom turismen. Att 

undersöka all form av turism blir för stort, vilket har resulterat i att vi kommer att fokusera främst 

på kultur som rör Helsingborg. Helsingborg är ett bra exempel på städer som har ett brett urval av 

kulturhistoriska platser och sevärdheter. I vår forskning utgår det från ett kulturellt perspektiv, vilket

innebär att vi vill lyfta fram det kulturella värdet i de sevärdheter som en plats erbjuder och vad det 

har för dragningskraft på turister.

Kärnan är ett bra exempel på en kulturhistorisk sevärdhet som många förknippar Helsingborg med, 

och i vår uppsats ska det gå djupare in på ämnet kulturturism för att få information om vad det är 

som gör att en turist vill besöka en specifik plats där kulturen är i fokus. 

1.2. Bakgrund:

De kulturella sevärdheterna har fått en alltmer större påverkan på turister och hur de väljer att 

spendera sin semester. Idén om att göra en forskning inom detta område, och se vad det är som 

lockar turister till en destination, grundar sig i att Sebastian är född i Helsingborg, och Kyle är född 

i Landskrona som är en stad bara någon mil söder om Helsingborg. Vi vill gärna göra en 

undersökning om Helsingborgs kulturliv för att få en förståelse i hur arbetet ser ut att attrahera fler 

turister. Med tanke på hur mycket Helsingborg har att erbjuda inom kultur så kan det tyckas att det 

borde läggas mer fokus på att marknadsföras för att andra turister och besökare ska komma till 

staden för att uppleva det som vi gör dagligen. Men vi har dessvärre inte märkt av denna process, så

därför har vi tänkt att fördjupa oss i det för att se hur kulturen försöks lyfta fram i Helsingborg.  

Helsingborg är en stad med mycket kulturellt utbud och en stad som lockar många turister årligen, 

framför allt under sommarhalvåret, därav vårt intresse att undersöka stadens kulturella sevärdheter.

Exempel på sevärdheter och attraktioner i Helsingborg är Dunkers kulturhus, Fredriksdals museer 

och trädgårdar, Sofiero slott och slottsträdgård,1 men också Kärnan.

Kärnan är en gammal borg från 1300-talet som användes när Sverige var i krig mot Danmark. Med 

tiden har Kärnan blivit en symbol/förknippat med Helsingborg som kommunen gärna använder som

deras kännetecken. Frågar man personer om vad de har för kunskap om Helsingborg, lär det 

1 Helsingborg.se, Uppleva och göra. 2015
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säkerligen komma fram information om Kärnan väldigt ofta med tanke på dess status för staden. 

Det kan alltså vara en historia bakom det kulturella arvet som gör att folk blir intresserade och vill 

åka dit för att se det med egna ögon.2

Kulturturism har en betydande roll i historien och tidigare definierades kulturturism av resenärer 

som valde att resa till en plats som passade deras livsstil, men också för att de ville lära sig något på 

sin resa. Med tiden har denna form av turismen blivit en av de största anledningarna till att man som

resenär väljer att lämna sitt hem för att ge sig ut på en resa. Petroman förklarar att det finns fem 

olika typer av turister beroende på vilken typ av kultur de vill uppleva. 

Den största gruppen av turister inkluderar de som dels vill se kulturella sevärdheter, men passar på 

att göra detta som en sekundär anledning på sina resmål som t.ex. hälsar på släkt och vänner.

Näst största gruppen består av två olika grupper där man som turist inte är medveten om att det 

finns attraktiva sevärdheter, men också turister som menar att sevärdheterna kompletterar deras 

vistelse. Slutligen har vi de två sista grupperna som inkluderar lite av varandras motsatser. Ena 

gruppen säger att primära anledningen till att resa är för kulturens skull, medan den andra gruppen 

inte har någon som helst tanke att besöka sevärdheterna utan att de bara finns på platsen.3

Douglas G Pearce skriver i sin vetenskapliga artikel att Sverige liksom övriga världen som arbetar 

inom turismbranschen har många aktörer på marknaden som t.ex. färjor, flygdestinationer, 

nöjesparker, stora hotellkedjor, men också väldigt många småföretagare. Totalt arbetar ca 200.000 

personer inom turismbranschen vilket motsvarar ca 10st på varje arbetsplats inom turismbranschen 

då antalet företag stiger upp mot 20.000, vilket motsvarar ca 3-4% av Sveriges totala BNP.4

För att det fortfarande ska ha en god förutsättning inom turistindustrin valde industrin år 1992 att 

följa vissa riktlinjer för att kunna upprätthålla god standard inom turismen. Värt att notera är att 

riktlinjerna är äldre riktlinjer och kan ha ändrats under tiden, men under denna tid löd några såhär:

• Utvecklingen av turism ska inkludera övriga marknadsföringsmetoder.

• Sverigebilden ska ansvara för den strategiska planeringen.

• Man ska uppmuntra utländska företagare att investera i svenska turistindustrin.

• Stötta andra aktörer, men också ingå i Europeiska Unionens turismplaneringen.5

2 Helsingborg.se, Kärnan. 2015
3 Petroman, I. Et. al. (2013). Animal Science and Biotechnologies. Types of Cultural Tourism. S, 385-386
4 Pearce, Douglas G. (1996). Tourism Management. Tourist organisations in Sweden. S, 414
5 Pearce, Douglas G. (1996). Tourist organizations in Sweden. S, 418
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1.3. Hypotes:

Vi förväntar oss att se att Helsingborg lägger stor vikt att de kulturella och miljöfrågorna eftersom 

detta är frågor Helsingborg arbetar mycket med i det stora hela. Kärnan är troligen den sevärdhet 

som de flesta turisterna väljer att besöka med tanke på all historia den medför sig. Att det är mycket 

turister som reser till Helsingborg är det ingen frågan om, men vi tror också att det kan vara lite 

missvisande om man tar med Scandlines som en faktor till varför det är så mycket besökare i 

centrala Helsingborg. Scandlines är båtfärjan som var 20.e minut pendlar fram och tillbaka från 

Helsingborg – Helsingör.

1.4. Syfte & problemformulering:

Det främsta syftet för vår forskning är att undersöka Helsingborgs kommuns kulturturism och 

kulturplaner. Genom att få kunskap om hur Helsingborg arbetar med kultur kan det sedan kopplas 

samman med hur det används i ett perspektiv som inkluderar turism för att styrka Helsingborgs 

identitet som en turistdestination. 

Vi har valt att fokusera på kulturturismen i Helsingborg då turism inom kultur är ett ständigt 

växande fenomen och därav vill vi fördjupa oss i arbetet som rör Helsingborg. Kommunen har ett 

stort utbud med sevärdheter inom kultur, och för att sedan försöka koppla samman det med turism 

är ett intressant område som ska undersökas. Inom kultur ingår även miljö och natur, och med en 

ökad turism kan det bli konsekvenser och är detta något vi kommer att stöta på kommer det också 

att användas. Exempel på konsekvenser kan vara att den biologiska mångfalden riskeras, fler 

konsekvenser finns i vår tidigare forskning. Helsingborg, som är den utvalda kommunen har alltid 

varit en stark turiststad, främst under sommarhalvåret där det kommer flera tusentals turister och 

besökare. Vad kan detta ha för betydelse för stadens turism, men också hur påverkar det den 

hållbara utveckling om hur det kan se ut i framtiden, är kultur något som Helsingborg vill stå för 

eller är det någon annan form av turism de vill arbeta med.

1.5. Frågeställningar:

1. Hur arbetar Helsingborgs kommun med kultur och turism?

2. Vad har Helsingborgs kommun för vision angående kulturturism i framtiden?

3. Varför väljer man som turist att besöka en kulturdestination?

8
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1.6. Begreppsdefinitioner: 

Kulturturism -  En sammankoppling av kultur och turism, det kan vara en plats, lärande, teater, 

museum m.m. Detta område är stort och är svårt att sätta inom en gräns men man kan snabbt 

förklara det som en plats där människor kan ta lärdom av en plats eller något man kan se med egna 

ögon.6

Kulturella sevärdheter -  Kan knytas samman med ovanstående förklaring.  Sevärdhet är en plats 

eller ett monument som ryms inom kulturturism. 

Levandegörande turism – Levandegörande turism är ett begrepp som innebär att arrangören vill 

skapa en miljö där turisten eller besökaren får själv deltaga i det som finns runt omkring, man blir 

alltså en del av ett slags rollspel.7

Kulturarv -  Materiella och immateriella uttryck i form av lämningar, föremål, miljö, kunskaper, 

spår, denna lista kan göras lång men de har alla en mänsklig påverkan.8

UNESCO -  En organisation som startades 1945 som har som mål att bevara och förmedla 

kunskaper om världsarv. De ska ha ett stort värde för den kulturella mänskligheten.9

BNP – Bruttonationalprodukt (BNP) i ett land inkluderar tjänster och varor som tillverkas mellan en

viss period. BNP värdet är inte 100 % men det är ett tillförlitligt sätt att få en bild över hur rikt olika

länder är. Man använder även BNP för att räkna ut olika länders ekonomiska tillväxt.10

6     Turistföretaget, Vad är kulturturism? (u.å).
7     Braunerhielm, L. (2006). Plats för kulturarv och turism, Grythyttan – en fallstudie av upplevelser, värderingar och  
intressen. S, 65
8 Wiedhe, J. (2012) Riksantikvarieämbetet -Kulturarv
9 UNESCO – Introducing UNESCO. (u.å).
10 Ekonomifakta, BNP – Sverige. (u.å).
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1.7. Avgränsningar:

Vår geografiska avgränsning är Helsingborg eftersom uppsatsen handlar om kommunen 

Helsingborg, men om man jämför Helsingborg ur ett globalt perspektiv med resten av världen så 

kommer Helsingborg i bakgrunden vilket har resulterat i att man har fått öka avgränsningarna. Det 

har visat sig vara svårt att få fram information som direkt handlar om Helsingborg, vilket har gjort 

att vi har fått utgå från ett globalt perspektiv som sedan appliceras i hur Helsingborg arbetar med 

just kulturturism. 

Med tanke på att vår uppsats handlar om kulturturism vill vi självklart lyfta fram kulturen i vår 

avgränsning eftersom kultur är ett fenomen som är svårdefinierat som kan resultera i att man tar 

med många olika aspekter istället för att fokusera på några enstaka områden, i vårt fall rör det sig 

om kulturhistoriska byggnader och sevärdheter, kultur som turism, men också vilka konsekvenser 

som skulle kunna uppstå vid en ökad turism. Med konsekvenser menar vi både positiva och 

negativa effekter som kan uppstå vid ökad turism.

2. Teoretiskt ramverk:

2.1. Inledning:

I detta kapitel kommer vi att förklara hur den tidigare forskningen om kulturturism ser ut, men 

också ur ett miljöperspektiv. Med naturturism menas det främst vad för påverkan turismen kan ha 

på miljön. All tidigare forskning har någon koppling, antingen direkt eller indirekt koppling till det 

empiriska material.

2.2.1. Levandegörande turism:

Grythyttan är en plats där man försöker att använda sig av kulturella sevärdheter och attraktioner 

som finns på platsen, genom att försöka levandegöra sevärdheterna för turister och besökare. 

Avhandlingen är skriven av Lotta Braunerhielm år 2006 och har döpt sin avhandling till plats för 

kulturarv och turism, Grythyttan – en fallstudie av upplevelser, värderingar och intressen.  Man vill 

med hjälp av Grythyttan försöka att levandegöra de attraktionerna som finns här och förmedla 

information och kunskap till sina besökare och ta reda på vad de får för typ av information och 

kunskap vid sitt besök.11

11    Braunerhielm, L. (2006). Plats för kulturarv och turism, Grythyttan – en fallstudie av upplevelser, värderingar och  
intressen. S, 144
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Författaren fokuserar på hur Grythyttan marknadsförs och hur platsen förmedlas som ett besöksmål,

och hur platsen via utbildning och kultur ska försöka att hålla kulturarvet levande för besökarna.12

Men vad kan en turist få uppleva på Grythyttan? Enligt studien visade det sig att 75 % av de 

utfrågade att de upplevde vad de förväntade sig när de besökte Grythyttan, vilket är ett bra resultat. 

Upplevelser som mat, dryck, samt miljön och kulturen kring Grythyttan var de faktorer som hade en

påverkan på besökarna och dess svar på hur pass tillfreds de blev på sitt besök.13

Grythyttans syfte är att försöka förmedla en identitet och en känsla från en plats, och har bevisats 

genom resultatet från besökarna att Grythyttan faktiskt levandegör sitt kulturarv, samt övriga 

sevärdheter som finns på Grythyttan.14 När man som besökare väljer att åka till Grythyttan upplevs 

det olika tidsaspekter och olika platser. Det som lockar besökarna är främst måltiderna som har en 

stor attraktionskraft, men hela upplevelsen speglar hur befolkningen bor i kommunen och hur det 

var förr i tiden.15

När en turist eller besökare reser till en plats eller monument, tar man med sig information och 

minne av platsen. Författaren, Dragan Nikolíc som skriver i sin avhandling tre städer, två broar och

ett museum – Minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina, valde att utgå från ett 

fältarbete med att få fram sitt material till forskningen. Eftersom författaren har anknytning till 

landet under krigstiden förklarar författaren att det var plågsamt att utföra denna forskning, samt de 

utfrågade som levt under omständigheterna har haft det svårt med denna studie. Eftersom det var ett

fältarbete fick författaren många svar från många olika perspektiv utifrån deras berättelser som har 

inneburit att forskningen blivit mer kvalitativ än kvantitativ.16

Kulturarven som upplevs här finns för att det ska kunna beröra, fyllas med känslor samt andra 

faktorer som skapar en helhetsbild.17 Vid ett besök på ett kulturarv eller världsarv skapar det en 

känsla om hur det var förr i tiden och eftersom avhandlingen nämner mycket om krigstiden kan det 

innebära att som turist vill åka dit för att få tid att tänka för sig själv som ger dem möjligheten för 

fria tolkningar om kultur- och världsarvet.18 Syftet med kulturarven som finns i Bosnien & 

Hercegovina, har UNESCO valt att bevara för att det är en bra plats och ett bra sätt att minnas hur 

det var under krigstiden.19

12    Braunerhielm, L. (2006). S, 146
13    Braunerhielm, L. (2006). S, 149
14    Braunerhielm, L. (2006). S, 157
15    Braunerhielm, L. (2006). S, 168
16    Nikolić, D. (2012). Tre broar, två städer och ett museum – Minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina.
S ,29 & 31
17    Nikolić, D. (2012). S, 28
18    Nikolić, D. (2012). S, 277
19    Nikolić, D. (2012). S, 24
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2.2.2. Marknadsföring:

Gert-Jan Hospers menar i sin artikel Borders, Bridges and Branding: The Transformation of the 

Øresund Region into an Imagined Space att de områden med turiststarka attraktioner väljer att 

konkurrera ut varandra och få turisterna att inse att detta är platsen dem ska besöka, vilket har 

bidragit till att det investerats enorma summor för att marknadsföra enskilda platser och områden. 

Ser man istället på Öresundsregionen med Köpenhamn och Malmö, samt Helsingör och 

Helsingborg där artikeln främst lyfter fram de första två städerna kan det med hjälp av sitt 

geografiska avstånd försöka skapa något tillsammans och bli en större destination. 

Sedan 2000 har detta fenomen också fått ett stort lyft i antal turister med tanke på Öresundsbron 

som erbjuder ett ytterligare alternativ att resa över den nationella gränsen.20 

Ska det fungera i längden menar författaren att det är viktigt för myndigheterna i Sverige och 

Danmark att se till att deras egna identitet fortfarande existerar. Man vill gärna koppla samman till 

en stor destination men det är fortfarande invånarna som står för arbetet i turistbranschen. Det får 

inte uppstå en konflikt som kan bidra till att man börjar konkurrera ut varandra som egna 

destinationer, vilket i slutändan kan resultera i att projektet inte kan genomföras.21

2.2.3. Olika typer av turismdefinitioner:

Platsen är grunden för destinationen menar att destination är ett fenomen inom turismen som 

innebär att något är på väg till en bestämd plats. I dagens turism har det övergått till att vara en 

avspegling av olika samhällsförändringar som har en påverkan som gör att en turist gärna vill 

besöka destinationen. Destinationer marknadsförs oftast av destinationsutvecklare som gärna vill 

lyfta fram attraktioner, sevärdheter, och konsumtion, vilket innebär att de främst marknadsför ur ett 

ekonomiskt perspektiv men det finns många andra former av turism. Ser man över ett annat 

perspektiv som rör kultur och natur så hamnar det på en lokal nivå där man gärna lyfter fram 

traditioner, fritidsaktiviteter, miljö med mera där man vill framhäva den kulturella identiteten.22

Avslutningsvis menar författaren att olika samhällen blir påverkade av globala förändringar som 

gärna vill appliceras på regional och lokalnivå, där det då gäller att hitta en balans som resulterar i 

utvecklingen blir så framgångsrik som möjligt. För att detta ska lyckas finns det ett antal punkter 

20 Hospers , G-J. (2006). Borders, Bridges and Branding: The Transformation of the Øresund Region into an Imagined
Space. S, 1015 & 1016

21 Hospers , G-J. (2006). Borders, Bridges and Branding: The Transformation of the Øresund Region into an Imagined
Space. S, 1029

22 Aronsson, L. ”Platsen är grunden för destinationen”. I Bohlin, M. & Elbe, J. (red.) (2007) Utveckla 
turistdestinationer: ett svenskt perspektiv. Uppsala: Uppsala publishing house. S, 107-108
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som kan vara intressant att arbeta extra med för att det ska fungera i längden och nedan följer några 

av dessa punkter:

• Lyfta fram identitet med hjälp av kreativa och kompetenta människor.

• Ökad tillgänglighet.

• Utveckla utbudet av konsumtion, boendealternativ, och upplevelser.

• Arbeta med nätverksskapande inom olika områden för en utbredd turism.23

Turismen  i Peru, Heritage Tourism, Identity and Development in Peru, men också över hela 

Sydamerika består främst av västerländska resenärer och de har en väldigt stor och betydande roll i 

framförallt Peru. Enbart turismen genererar stora inkomster till totala BNP i Peru på ca fyra%. 

Turisterna som besöker städerna spenderar i snitt 2,400 miljoner USD, räknat år 2008. Men varför 

besöker turister Peru? De besöker främst arkeologiska områden eftersom det speglar en autenticitet 

som turisterna inte är vana vid och ökar deras känsla för platsen de befinner sig på. Exempel på en 

oerhört känd sevärdhet i Peru är Machu Pichu som flera miljoner väljer att besöka varje år. I Peru är

kulturturism och de kulturarv som finns i landet en liten, men en växande del i deras arbete med 

turism.

Utöver Machu Pichu och andra monument som är viktiga för turismen finns det andra upplevelser 

att ta del av som t.ex. bergsklättring, konst, fågelskådning och mycket mer. Liksom Gjirokastra som

nämns senare är Peru också beroende av turismen, men det innebär även negativa påfrestningar som

t.ex. överbefolkat som kan skapa en ohållbar miljöutveckling i landet.24

Både Michael Hall25, Tourism and biodiversity: more significant than climate change?och Albina 

Sinani26, Analysis and Assessment of Flora and Fauna in the Southern Part of Albania utgår utifrån 

ett perspektiv som rör klimatpåverkningen som kan tänkas framkomma av ökad turism. Först 

kommer vi att presentera Michael Hall, för att sedan avsluta med Albina Sinani.

Hall menar att turismen påverkar mångfalden och att flera arter har blivit utrotningshotade eller helt

enkelt blivit utrotade, men varför? Han förklarar att turister är en stor del i ansvaret eftersom turister

och infrastruktur fungerar som en slags spridare som slutligen hamnar i ett habitat som de inte 

längre är vana vid. En skrämmande faktor är att ca 40% av alla arter som blivit utrotade eller arter 
23 Aronsson, L. ”Platsen är grunden för destinationen”. I Bohlin, M. & Elbe, J. (red.) (2007) Utveckla 

turistdestinationer: ett svenskt perspektiv. Uppsala: Uppsala publishing house. S, 120-121
24 Herrera, A. (2013). International Journal of Historical Archaelogy. Heritage Tourism, Identity and Development in 

Peru. S, 276 & 285
25 Hall, M. (2010). Journal of Heritage Tourism. Tourism and biodiversity: more significant than climate change?
26 Sinani, A. (2011). Journal of Settlements and Spatial Planning. Analysis and Assessment of Flora and Fauna in the 

Southern Part of Albania.
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som är utrotningshotade är en förklaring till arter som inte hör hemma i detta habitat. Utöver att 

mångfalden minskar så har det även resulterat i ekonomiska förluster eftersom det måste investeras 

i att försöka upprätthålla den biologiska mångfalden som är nödvändigt på respektive plats. Det är 

lätt att fokusera på de negativa aspekterna, men det finns också positiva konsekvenser av att nya 

arter introduceras. Exempel på en positiv effekt av nya arter är att det kan bidra till 

matproducering.27

Sinani fokuserar från Gjirokastra som ligger i södra Albanien och vad det finns för flora och fauna 

och vad för betydelse det kan få från turismen och vad man kan göra för att mångfalden ska öka 

istället för att minska. Albanien är ett land där landet är beroende av turismens intäkter och många 

åker dit enbart för naturens skull. För att Albanien ska kunna behålla sin naturturism är det då 

viktigt att kan upprätthålla sin miljö och ha goda förutsättningen för sin biologiska mångfald. Sinani

nämner att Gjirokastra har hela 13% av alla ovanliga arter i hela Albanien, som t.ex. varg, schakal, 

rådjur, vildhare, vaktel, samt flera andra ovanliga arter. Dessa arter är viktiga för faunan i 

Gjirokastra och framförallt en ekonomisk resurs, men man har dessvärre blivit ett offer för mycket 

tjuvvakt vilket har en otroligt negativ påverkan på den biologiska mångfalden.28 Lyckas man bara få

ett avslut på tjuvjakten finns det goda möjligheter att upprätthålla en god turismutveckling som 

inkluderar att se dessa ovanliga djur i Albanien och Gjirokastra.

2.2.4. Turismvetenskapliga metoder:

Författarna Hyonggon Kim, Chia-Kuen Cheng och Joseph T. O´Leary skriver i sin vetenskapliga 

artikel Understanding participation patterns and trends in tourism cultural attractions om hur 

viktiga kulturella attraktioner är för en turistdestination. Identifieringen av den demografiska 

profilen av de distinkta marknadsandelarna av kulturturismen är ett sätt för att uppnå en effektivare 

utveckling och marknadsföring av kulturturismen. Det har varit en generell trend inom forskningen 

om turismen att man förmodade att kulturattraktioner endast var lockande för socioekonomiska 

grupper med högre kulturkapital. Dessa simpla karakteriseringar verkar dock inte stämma överens 

med de kulturella sevärdheterna i dagens samhälle.

En simpel karakterisering är inte effektivt för utvecklingen inom turismindustrin. Det är en bred 

mångfald av människor som väljer att resa till dessa kulturattraktioner och man kan identifiera vilka

grupper och varför de reser kan vara väldigt gynnande för turismens utveckling. Men en 

27 Hall, M. (2010). Tourism and biodiversity: more significant than climate change? S, 261
28 Sinani, A. (2011). Analysis and Assessment of Flora and Fauna in the Southern Part of Albania. S, 74
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grundläggande forskning av kategorisering av mångfalden kommer inte vara effektivt än detaljerad 

undersökning är nödvändigt för de bästa resultaten.29

Det finns en klar koppling mellan turismen och kulturarvshantering trots detta sker inga debatter 

som kopplar ihop turismen och kulturarv när man forskar om hållbarheten av kulturarvsturism. En 

process där man kopplar ihop områden med identifieringen och aktualiseringen av potentialen av 

kulturarvet att bli en turistattraktion. Författaren av denna vetenskapliga artikel A New Model to 

Assist in Planning for Sustainable Cultural Heritage Tourism presenterar en ny modell som inte är 

färdigt utvecklat men har potentialen att assistera planeringen för hållbar kulturarvsturism. Framtida

forskningar som använder denna modell kommer bidra till en effektiv utveckling av turismen och 

kulturarv och nedbrytningen av den distinkta barriären mellan de två.30

3. Metodavsnitt:

3.1. Inledning:

Detta kapitel kommer främst att förklara vilka olika metoder som kommer att användas för att 

genomföra vår forskning om kulturturism i Helsingborg. Nedan följer en rad underrubriker där 

samtliga kommer att vara en viktig del i vår undersökning, samt att vid varje underrubrik kommer 

det att förklaras vad det innebär och hur vi kommer att använda oss av varje enskild metod. 

Exempel på metoder som tillämpats för uppsatsen är materialinsamling via kvantitativ och 

kvalitativa metoder, enkätundersökning, intervjukonversation med en person på kommunen som 

arbetar med kulturrelaterade frågor, samt mycket mer. 

3.2. Kvantitativ metod:

Kvantitativa är något som kan beskriver i mängd, tal och storlek. Metoden går ut på att man har så 

mycket information som möjligt för att sedan dra generella slutsatser av allt material som finns 

tillgängligt.31

Kvantitativa metoder för undersökningen är mer allmän information som på ett eller annat sätt har 

någon koppling till kulturturism. Det behöver nödvändigtvis inte fokusera på just Helsingborg, men 

det måste finnas någon koppling som gör att det sedan kan appliceras det i ett perspektiv som kan 

29  Hyounggon, K. Chia-Kuen, Chueng. & O'Leary, Joseph T. (2007). Tourism Management. Understanding   

participation patterns and trends in tourism cultural attractions.

30 Du Cros, H. (2001) International journal of tourism research. A New Model to Assist in Planning for Sustainable 

Cultural Heritage Tourism. S, 165-170

31 Reinecker, L & Jörgensen Stray, Peter (2014)  Att skriva en bra uppsats, S, 193
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relateras till Helsingborg. Exempel på denna form av metod är den tidigare forskning, som tar upp 

viktiga faktorer som vi sedan kan applicera för Helsingborg. Som nämns i texten nedan kommer vi 

att använda oss av en enkätundersökning som räknas som en kvantitativ metod. Genom att använda 

en enkätundersökning kan man få information från varje enskild individ som är kvalitativ hos 

respektive respondent. 

3.3. Kvalitativ metod:

När det gäller kvalitativ metod är det inom en viss ram man studerar och tar fram sitt material. Det 

som främst skiljer sig från kvantitativ är att i denna kategori är man ute efter något speciellt, medan 

i den kvantitativa är man ute efter så mycket som möjligt för att dra slutsatser av det man har fått 

fram till sin undersökning. 32

I vår undersökning kommer vi att innehålla olika kvalitativa metoder för att göra vår undersökning 

så pålitlig som möjligt. De som arbetar för kommunen men framförallt för turism och 

kulturavdelningen är detta en form av kvalitativ metod eftersom de är inriktade på en speciell 

marknad och vet hur man ska arbeta därefter. Det finns alltid en risk att materialet vi tar del av från 

kommunen är partiskt och inte ser den hela bilden utan bara till sin egen fördel. Men för att 

sammanfatta kommunen anser vi att den är alltså kvalitativ eftersom de är inriktade på respektive 

område.

En annan kvalitativ metod vi kommer att använda oss av är en enkätundersökning, där vi kommer 

att skapa en enkät och skicka ut till en stor mängd förfrågade. Vår tanke är att skapa ett formulär där

de förfrågade för möjligheten att svara på vad de anser är viktigt för en kulturdestination, samt 

övriga faktorer som kan vara viktiga för varje individ. Denna metod blir då alltså kvalitativ eftersom

vi kommer att få ta del av många olika svar där vi sedan sammanställer för att få helhetsbilden och 

vad alla anser individuellt.

3.4. Enkätundersökning:

Om man ser över våra frågeställningar finns det en fråga som är direkt relaterad till turisterna och 

varför man som turist väljer att besöka en destination som har mycket kultur. Mycket av vår 

forskning handlar om hur Helsingborg arbetar med kulturturism, men vi ser inte att kommunen 

kommer att ge oss den riktiga bilden över varför man attraherar den mängd turister man gör 

eftersom man gärna vill lyfta fram vad som är bra med sin egen kommun och därmed blir lite 

32 Reinecker, L & Jörgensen Stray, Peter (2014)  Att skriva en bra uppsats, S, 193
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partisk i situationen. För att gå en bättre insyn i turisterna enskilda val har vi valt att utföra en 

enkätundersökning som ger oss en mer personlig inblick i deras egna tankar, och det ska självklart 

nämnas att alla enkätundersökningar kommer att vara anonyma, vilket gör det enklare för de 

utfrågade att verkligen svara hur de tycker och känner. Vi valde att skapa ett evenemang på 

Facebook där 100 respondenter var inbjudna att delta i enkätundersökningen, främst var det lokala 

personer som var inbjudna men även personer som inte bor i närområdet till Helsingborg var 

inbjudna eftersom enkätundersökningen inte enbart handlar om Helsingborg utan även vad en turist 

generellt känner inför de frågor vi har ställt i enkäten. 

3.4.1. Etik och moral:

Etik och moral är en viktig del i enkätundersökningar eller intervjuer eftersom det faktisk kan 

påverka vad de utfrågade väljer att svara på respektive fråga. Har man en välformulerad 

enkätundersökning med frågor bra frågor, likaså gäller vid en intervju har man goda möjligheter att 

få ett så bra resultat som möjligt. Skulle det däremot förekomma att det inte är bra frågor är risken 

stor att de utfrågade inte vet vad frågan egentligen handlar om och att man istället för ett halvbra 

svar som sedan inte går att använda till vår undersökning när det senare blir aktuellt.

3.4.2. Styrkor och svagheter vid utvald metod:

Våra styrkor för vår enkätundersökning är att vi får ett brett urval av svar från alla de som blivit 

tillfrågade att dela i vår undersökning. Eftersom varje enskild svarar utifrån sina egna tankar får 

man också ta del av tankar som man kanske inte ens tänkt på som man sedan kan använda för att 

göra undersökningen ännu mer intressant.

Dessvärre finns det inte bara styrkor i en enkätundersökning utan det finns också en del svagheter 

som kan försvåra vår arbetsprocess. Som nämnt tidigare så är en dålig utformad enkät en stor 

svaghet där det kan resultera i att de utfrågade inte vet hur de ska svara och svarar som de tror att 

frågan är formulerad, vilket slutligen kan göra det svårtolkad för oss där vi kanske inte vet om vi 

ska använda informationen eller inte. 

Övriga svagheter är att man inte är 100% ärlig när man skriver vilket kommer att missleda 

resultatet, vilket är värt att notera är alla kommer att vara anonyma vilket vi hoppas och utgår från 

att alla kommer att vara ärliga. Anledningen till alla är anonyma är att varje respondent ska känna 

att deras svar och kommentarer inte avslöjar vem dem är, vilket också påverkar varje respondent att 

vara så ärlig som möjligt. Slutligen har vi bortfall på undersökningen vilket innebär att inte alla har 

svarat på enkäten. Vi vill gärna ha ett så stort deltagande som möjligt men bortfall är oftast något 
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man inte kan styra över men det kan ha en påverkan på resultatet i slutändan.

3.4.3. Bortfallsanalys:

Bortfallsanalys är ett begrepp som innebär hur mycket deltagande som varit med i till exempel i vår 

enkätundersökning. För att få ett så tillförlitligt resultat är det viktigt att få ett så lågt bortfall som 

möjligt eftersom det innebär att ju fler % som svarar, desto mer är det ett resultat som kan användas 

för att analyseras. Skulle det däremot vara ett högt bortfall är det svårare att analysera svaret 

eftersom det är bara vad ett mindre antal tycker och tänker, och inte vad majoriteten har svarat. När 

det gäller vår egna enkätundersökning fick vi dessvärre ett stort antal bortfall på hela 82 % vilket är 

betydligt högra bortfall än vi hade hoppats och trott på, vilket då blir ett deltagande på endast 18 % 

= 18 personer då 100 personer var inbjudna. Dock är det värt att understryka att de svar vi väl fick 

in var av den kvalité att det går att använda för vår studie. 

3.5. Övrigt material:

Under detta kapitel kommer vi att förklara vad det är för källor och material som vi har använt oss 

av i vår forskning och varför vi just har valt dem.

3.5.1. Litteratur:

När vi försöker ta del av viktig information som kan vara till hjälp för vår forskning har vi använt 

flera olika alternativ till litteraturkällor. Dessvärre har det också visat sig vara svårare än vi hade 

tänkt eftersom det inte finns så mycket relevant information som direkt rör Helsingborg utan där vi 

istället har fått utgå från andra områden och sedan applicerat det till ett perspektiv som rör 

Helsingborg. För att få fram vettig information om kulturella värden i Helsingborg kommer vi att 

göra besök på dels kommunen som är en viktig resurs som man inte får gå miste om, men även 

stadsarkivet bör det finns bra med information och slutligen kommer vi också att göra flertalet 

besök på stadsbiblioteket för att få fram så mycket information som möjligt för vår undersökning.

3.5.2. Webbsidor:

När de gäller webbsidor och liknande material och vi valt det material vi anser vara av bra kvalité 

och har en god koppling till vårt valda forskningsområde på ett eller annat sätt. När vi menar att det 

på ett eller annat sätt har en god koppling menar vi att det har varit svårt att hitta information som 

direkt har en koppling till Helsingborg. Nämns det faktorer som vi anser kunna applicera kommer 

gör vi att göra det för vårt empiriska material som på ett eller annat sätt har en koppling till vårt 

forskningsområde. Stadens egna webbsida tillhandahåller enormt mycket och viktig information 
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därav kommer Helsingborg.se att vara en av våra primära källor.

3.5.3. Vetenskapliga artiklar & avhandlingar:

De avhandlingar och vetenskapliga artiklar som vi har tagit del av till forskningen har på ett eller 

annat sätt någon koppling till det område studien handlar om. Den informationen har dessvärre 

ingen direkt koppling till Helsingborg, utan när man läser tidigare forskning får man utgå så gott 

som möjligt från ett nationellt perspektiv, och sedan smala ned det till ett lokalt perspektiv, d.v.s. 

Helsingborg. Genom att använda Högskolan i Halmstads bibliotek och Google Scholar som 

sökmotorer för att få fram väsentlig information har vi kommer ta del av de vetenskapliga material 

vi anser vara i stor vikt för att använda till vår forskning. Avhandlingar.se har också varit till stor 

hjälp där många lyfter fram viktiga faktorer för kulturturism som vi sedan använt ett perspektiv för 

Helsingborg.

3.5.4. Analys av metod / Källkritisk reflektion:

Under processen när vi har gjort våra val av vilket material vi vill använda till vår forskning har vi 

till en början sett över om den fakta som erbjuds är relevant för vår studie. Skulle det vara en god 

information som vi känner att vi har nytta av måste man övergå till nästa steg och det är att se över 

om den är pålitlig. Slutligen har man en pålitlig relevant information som man sedan kommer att 

använda för att svara på våra frågor som följer i kapitlen längre ned i uppsatsen.

I vår forskning har vi som nämnt tidigare haft svårt att få fram material till tidigare forskning som 

direkt är kopplat till Helsingborg, och hur de använder sina kulturella sevärdheter för att skapa en 

kulturturism. Det har alltså varit svårt att få fram informationen, vilket har resulterat i att vi har fått 

utgå från ett större perspektiv där vi kan se likheter i vad de arbetar med och sedan försöka smala 

ned det till ett nationell perspektiv för att börja med, och där vi slutligen har lyckats smala ned det 

till ett perspektiv som relaterar till Helsingborg.
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4. Empiri / Egen undersökning:

4.1. Inledning:

Nedan följer avsnittet där vi kommer att redogöra vårt resultat för vår undersökning. Materialet vi 

har fått tagit del av för att svara på våra frågor har främst hämtats från kommunen, antingen via 

hemsidor eller kontaktpersoner. Eventuella kontaktpersoner som har hjälpt oss kommer att nämnas 

senare i texten. 

4.2. Kulturturism i Helsingborg:

Turismen i Helsingborg är en viktig del i stadens utveckling. Tänker man på det geografiska läget 

som Helsingborg har går det inte att undvika att Helsingborg alltid har attraherat turister och 

besökare, och kommer troligtvis att fortsätta med detta. Som vi har nämnt tidigare så erbjuder 

Helsingborg en stor mängd olika turistattraktioner för alla åldrar och intressen, och för att nämna 

några exempel så finns det: Kärnan, Sofiero slott och slottsträdgård, Dunkers kulturhus, 

Fredriksdals trädgårdar samt många fler. 

Av egna erfarenheter har vi märkt att det befinner sig flest turister och besökare under 

sommarhalvåret i centrala Helsingborg. Dessvärre kan det vara ett stort mörkertal om de är turister 

eller besökare eller inte eftersom Helsingborg är en sommarstad och då blir det automatiskt att allt 

fler personer vill socialisera sig i dem centrala delarna. Många vill gärna ta Scandlines över till 

Helsingör över dagen eller bara stanna kvar på färjan för att göra den klassiska turan som innebär 

att man inte går av färjan, utan man stannar kvar och umgås med vänner under resans gång. Det är 

många lokalinvånare som utnyttjar denna aktivitet vilket kan resultera i detta mörkertal som 

nämndes ovan. 

Först följer ett stycke där vi kommer att presentera vår konversation med Markus Nilsson, där han 

har svarat på frågor som har varit till stor hjälp för att förstå hur Helsingborg arbetar med kultur och

hur de vill applicera det med turism.

Nilsson förklarar i mejlkonversationen att begreppet kulturturism inte har någon specifik definition 

för hur Helsingborg ser på fenomenet, utan han menar att kultur och turism går hand i hand och 

man har valt att arbeta med båda områdena enskild men att det ändå inte går att undvika att de 

kopplas samman för att fungera som en enhet som gynnar båda områdena. Då Nilsson inte arbetar 

med turismfrågor utan har sitt yrke inom kulturförvaltningen, men turismen har ändå en påverkan 

20



Kyle Doan & Sebastian Persson 2017-04-21
Högskolan i Halmstad

här eftersom kultur attraherar turister och besökare över hela världen, finns inget ordentligt svar på 

om kulturturism är en viktig del av den totala turismen i Helsingborg. Men som det nämns ovan så 

har kulturen en viktig roll i turismen vilket innebär att kultur alltid kommer att attrahera turister, och

så länge detta håller i sig är ju kulturturismen en viktig roll i den totala turismen, även för 

Helsingborg.33

Helsingborg försöker att ha en bred varierad kultur-, mötes- och evenemangsutbud. Staden har ett 

antal verksamheter för att kunna uppnå målen. Dessa verksamheter ska rekrytera och producera 

evenemang och föröka utöka utbudet. Helsingborg ska också stötta de fria aktörerna genom att 

producera evenemang och festivaler. Att ha någon form av evenemang varje helg i Helsingborg är 

ett av målen som försöks att uppnås. Kulturen ska involverade och producera värde i form av 

välstånd, gemenskap och sammanhållning. Kulturen är ett sammankopplade verktyg där alla 

människor med olika bakgrunder kan mötas och socialisera. 

Kulturen producerar en mångfald med platser där alla kan mötas och lär känna varandra som skapar

tolerans och förståelse för olikheterna.

Helsingborgs största kulturinstitutioner är Sofiero, Dunkers Fredriksdal och Kärnan som alla är 

attraktioner som lockar dit många turister årligen. Dessa fyra kulturinstitutioner ska fortsätta att 

utvecklas så att invånarna kan ha en starkare koppling till staden och att utbudet för både invånare 

och besökare ska ökas. För att planen ska lyckas är det ett krav att kulturen prioriteras i planeringen 

av målen.  Kulturinstitutionerna i staden kan bidra till att allt fler individer tar sig ut ur sina hus för 

att utforska, genomföra eller ta del av aktiviteterna vilket gynnar staden på ett sätt som gör det till 

en rikare, livligare och attraktiv plats. Fria aktörer inom kultur ska utvecklas och förstärka, alla 

individer ska också kunna ta del av kulturlivet vilket gör att staden blir sammanhållen vilket i sin tur

kommer påverka attraktionskraften till Helsingborg. 

Därför ska kulturlivet alltid finnas i Helsingborg och samverka med föreningar och andra 

verksamheter för att uppnå ett hållbart kulturliv.34

4.3. Kulturens framtidsvision för Helsingborg:

Helsingborg 2035 är en vision som blågröna Helsingborg har tagit fram som inkluderar de partier 

som har blivit invalda i Helsingborg, som består av nya moderaterna, miljöpartiet, liberalerna, 

kristdemokraterna och centerpartier. Visionen går ut på att göra Helsingborg till en skapande, 

pulserande, gemensamma, globala och balanserande staden för att kunna uppnå visionen finns det 

33 Nilsson, Markus, kommunikationsansvarig på Kulturförvaltningen, Helsingborg (Epost), 2016-05-10
34 Blågröna Helsingborg - Program för mandatperioden 2015-2018 – i riktning mot Helsingborg 2035. S, 8. 
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en del utmaningar som måste åtgärdas.35  

4.3.1. Ekologisk hållbarhet:

Hur människan lever sina liv har idag en stor påverkan på ekologin. Att utveckla Helsingborg är 

omöjligt utan att riskera en påverkan på miljön och klimatet, men trots detta måste de negativa 

effekterna minimeras. Det innebär att en utveckling av Helsingborg med alltfler bostäder som inte 

ska påverka bevaringen av åkermarker och men samtidigt föröka fler grönområden.36 

4.3.2. Ekonomisk hållbarhet:

För att uppnå en kvalitativ utveckling av Helsingborg ska staden ha ett bra skolsystem och vård. 

Vilket innebär att Helsingborgs stad är väldigt beroende av att verksamheterna i staden är hållbara 

så att de kan finansiera stadens utvecklingsmål. Det är viktigt att ekonomin i Helsingborg visar en 

positiv trend framöver. För att uppnå detta måste Helsingborgs skattningssystem utnyttjas effektivt 

men det är dessutom också viktigt med överskottsmål som försäkrar en stabil och långsiktigt 

ekonomi.37 

4.3.3. Social hållbarhet:

Lokalinvånarna i Helsingborg står fortfarande inför sociala och ekonomiska skillnader vilket 

påverkar staden negativt. Politiken har en viktig roll att motarbeta segregationen men också 

inspirera lokalinvånarna att vara mer uppmärksamma som sig själv och sin omvärld. En hållbar 

arbetsmarknad är enormt viktigt eftersom det bidrar till en bättre gemenskap, självkänsla, samt 

frihet för de gemensamma resurserna. Ekonomin är en väldigt viktig komponent för ett socialt 

hållbart liv. Att skapa fler möjligheter för individer som har involverat med stadens kultur, 

aktivitetsutbud, och andra samhällsområden är minst lika viktiga för att stadens utveckling och 

hållbarhet.38

4.4. Fem punkter Helsingborg vill uppnå till år 2035:

4.4.1. Helsingborg - den skapande staden:

Staden ska uppnå den effektivaste arbetsmiljön för företagsmänniskor. Att producera fler bostäder, 

arbeten och utvecklingar av staden ska prioriteras. Resurser och service ska vara tillgängligt för 

verksamheterna, vilket bidrar till fler arbetsmöjligheter, utvecklingar och välstånd. En bra 

arbetsmiljö gynnar värdeskapandet det vill säga att staden producerar fler arbeten som gör att det 
35 Ibid, S.2
36 Ibid, S.2
37 Ibid, S.2
38 Ibid, S. 2
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finns en möjlighet att investera i Helsingborgs gemensamma välfärd. Därför är en effektiv process 

där kommunen erbjuder god service där man möter företagens behov väldigt viktigt. Attraktiva 

besöks och upplevelsedestination. 

Effektiv förhandling och marknadsföring med stadens utbud av mötesplatser som ska öka antalet 

resande till staden. Ett hållbart och attraktivt skolsystem för att locka  studenter till Helsingborgs 

campus. Helsingborg ska vara en stad för utbildning och forskning för de innovativa människor och 

företag som vill stanna och utveckla staden så att Helsingborg blir mer attraktiv. Skolsystemet är en 

viktig aktör för att kunna uppnå målet där skolan ska bidra till att dessa unga individer har 

verktygen för att utvecklas och förverkliga sina drömmar. Staden ska på ett effektivt sätt förverkliga

kreativa idéer från enskilda invånare, föreningar och organisationer. 39

4.4.2. Helsingborg - den pulserande staden:

En blomstrande stadskärna med aktiviteter, upplevelser, evenemang och varierad kultur är viktigt 

för att stadens invånare och näringsliv ska lyckas locka dit turister och investerare. Fler lekplatser 

och familjevänliga ytor samtidigt som man låter invånarna vara med i processen eftersom det 

innebär delaktighet, sammanhållning och kreativitet.  Uteserveringar och nya mötesplatser som 

gynnar verksamheterna kommer göra staden till en mer attraktiv destination. Väla's utveckling ska 

fortsätta i samma spår, dessutom finns det fokus på att utveckla stadsparken till en modern 

mötesplats.40

4.4.3. Helsingborg - den gemensamma staden:

Gemenskap, jämlikhet och tolerans där alla har lika möjligheter. 

Att motverka diskriminering för att skapa gemenskap. Staden arbetskraft är den viktigaste resursen 

för att nå visionen. Olika medarbetare med olika kultur bidrar till andra perspektiv och bättre 

arbetsmiljöer, vilket i sin tur speglar samhället eftersom de flesta städerna i Sverige är 

mångkulturella. Helsingborg är en mångkulturell stad som ska assistera människor på flykt 

samtidigt som man visar öppenhet mot omvärlden samtidigt att skapa möjligheter och resurser för 

att utvecklingar ska finnas tillgängliga. Att politiken har en förmåga att anordna jämlik hälsa, att 

skapa bättre gemenskap för unga genom att bidra till fler arbeten, praktik och traineeplatser. Men 

det ska också läggas lika mycket fokus på äldreomsorgen så att de har samma möjligheter för att 

kunna åldras i en miljö där trygghet och värdighet finns. 

Bättre kommunikationsmetoder med stadens invånare för att utveckla kvaliteten, utbudet och 

delaktigheten som Helsingborg har. Staden har också implementerat ett forum och former där 

39 Ibid, S. 4-6
40 Ibid, S. 7-8
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förslag och synpunkter från allmänheten samlas så att invånarna ska få vara med 

utvecklingsprocessen  som är en viktigt process för gemensamheten.41

4.4.4. Helsingborg - den globala staden:

En global och uppdaterad stad som tar hänsyn och ansvar till omvärlden där plats finns för nya 

människor och idéer. Engagerad i regionala, nationella och internationella samarbeten. 

Utvecklingen av Öresundsregionen och kollektivtrafiken till och från Skåne men också närliggande 

regioner, för att minska förseningar och göra kollektivtrafiken mer effektiv. Utveckling av 

infrastrukturen för cyklister genom att göra det smidigare och att inspirera fler att använda cykel 

som transportmedel som innebär ett bättre hälsosammare liv. 

Utvecklingen av digital infrastruktur som har blivit viktigt del av dagens samhälle. Att effektivt 

utnyttja digitala möjligheter och att vara ledande inom den digitala världen för att inspirera 

utveckling, innovationer och nya företag. Staden ska vara bäst på att öppna Wifi, det vill säga att 

Wifi ska finnas gratis för allmänheten, som är en satsning som gjort att allt fler individer lockas dit 

men det har också bidragit till fler verksamheter som uppskattar denna satsning. Allt detta bidrar till

att kompetensen runt om i världen angående hållbar utveckling förbättras och man tar vara på 

andras idéer för att göra Helsingborg mer effektivt. Man har också ett samarbete med Campus 

Helsingborg för att locka dit fler internationella studenter, turister och globala företag.42

4.4.5. Helsingborg - den balanserande staden:

Att minska stadens ekologiska påverkan samtidigt som invånarna utbildas så att klimatsmarta val 

utnyttjas. Utveckling av miljöarbeten med hjälp av teknik och forskning för att producera 

effektivare metoder att motverka eventuella klimatutmaningarna. Utnyttjning av förnybar energi ska

ökas genom solkraft och vindkraft. Miljötekniska företag ska ha möjligheten att testa sin forskning i

Helsingborg vilket kan bidra till att fler arbetsmöjligheter samtidigt som utvecklingen av teknik 

stimuleras. 

Nya byggnadskrav ska uppstå där energieffektivt byggande prioriteras, miljövänligare bränsle, 

hushåll och företagen ska ha möjligheten att skifta från naturgas till biogas. 

Grönstrukturprogrammet är ett program som fokuserar på att producera flera gröna områden. 

Bevaringen av natur ska förbättras samtidigt som produceringen utökas vilket är viktigt för en bättre

miljö. När staden utvecklas kommer fler individer lockas dit trots att Helsingborg förtätas ska 

naturen inte påverkas negativt. Detta lägger mer press på att Helsingborg använder sig av smartare 

byggande t.ex. bygga högre och tätare byggnader som bland annat gör att åkermarker bevaras. 

41 Ibid, S. 9-11
42 Ibid, S. 12-13
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Dessutom ska utvecklingen av klimat anpassas, invånare som väljer transportmetoder och 

kollektivtrafiken ska belönas t.ex. individer som utnyttjar elbilar ska få parkera gratis i staden.43

På ämnet framtidsvision menar Nilsson att han gärna vill se att det kommer visa en positiv trend, 

och med detta menar han att han vill se en ökad turism, men att hela Helsingborg visar på en trend 

som bara stiger och kommer att gynna alla tänkbara parter i Helsingborg för att göra staden så 

hållbar som möjligt. Att få en ökad turism och besökare spelar en viktig roll i Helsingborgs 

ekonomi som är den största framtidsvisionen, men också att attrahera fler att vilja ta sig till 

Helsingborg oavsett om det är för turismen eller inte. Helsingborg arbetar just nu med att förssöka 

implementera ett digitalt system som ska innebära att det bli enklare för att planera sin resa till 

Helsingborg. Slutligen förklarar Nilsson de tre mest kända sevärdheterna i Helsingborg, det vill 

säga Kärnan, Sofiero, och Fredriksdals museer och trädgårdar går mycket bra som besöksmål under 

turistsäsongen, men att försöka utvidga så att besökare kommer dit mer utspritt över hela 

kalenderåret.44

4.5. Enkätresultat:

För att vi skulle kunna få information och kunskap om hur turister tänker inför deras val av resmål, 

med fokus på kulturturism. Nedan följer en redovisning av resultatet i form av cirkeldiagram med 

procentsatser för varje kategori, som alla är markerade med en färg på höger sida om 

cirkeldiagrammet. Genom att skicka ut enkätundersökningen på Facebook utgick vi från att vi 

skulle få ett bra resultat, vilket vi också har fått när vi har analyserat svaren. En negativ faktor i vår 

undersökning är att det inte var så högt deltagande vilket innebär att resultatet inte är så tillförlitligt 

som vi hade hoppats på. Men som det nämns ovan i texten är vi nöjda med de svar och 

kommentarer vi har fått och vi känner att vi kan använda oss av dem för att få en bild över hur 

turister och besökare tänker inför val av resmål. 

43 Ibid, S. 13-15
44 Nilsson, Markus, kommunikationsansvarig på Kulturförvaltningen, Helsingborg, (Epost), 2016-05-10
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Kön?
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Ålder?

Majoriteten av de som har deltagit i vår enkätundersökning är ungdomar som är 18-25 år. Tittar man

på cirkeldiagrammet nedan är vi glada över att vi har lyckats att få med alla ålderskategorier med 

minst en deltagare i varje ålderskategori. Den enda åldersgruppen vi inte fick något svar från var 

personer som är under 18 år som inte syns i cirkeldiagrammet.

Hur ofta reser du med övernattning på Hotell, Vandrarhem eller Bed & Breafast per år?

Största delen av deltagande har angett att de i genomsnitt bor på hotell, vandrarhem eller bed & 

breakfast 1-3 gånger per år. Vi hade förväntat oss att få flertalet svarande som angivit att de är iväg 

minst en vecka eller 10+ per år, och då utgår vi från att de åker iväg på en semester utomlands som 

många gärna gör under sin semesterperiod. Detta cirkeldiagram kan vara lite svår att analysera 

eftersom vi inte kan utläsa om övernattningarna är genom t.ex. jobb eller om de faktiskt är iväg på 

semester. 
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Vad är kulturturism för dig?

I denna fråga får vi bra respons på vad kulturturism är för respektive deltagare. Innan vi skickade ut 

enkäten trodde vi att vi skulle få flest svar på kategorin historia vilket också har visat sig att vår 

hypotes stämmer här. Som deltagare kunde man bara svar på en av de tre alternativen, men av de 

kommentarer man kunde skriva har det visat sig att kulturturism är deltagande är sammanslagning 

av de tre kategorierna. Vi kan tycka att de har rätt i att det är en sammanslagning, men vi ville få 

fram vad de främst anser är kulturturism för dem. Andra har svarat att kulturturism inte är något 

fysiskt utan det är mer en känsla man upplever på destinationen. 

Skulle du kunna tänka dig att besöka en kulturdestination?
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Känner du till Helsingborg som turistdestination?

Frågan om de känner till Helsingborg som en turistdestination hade vi räknat med att alla skulle 

känna till, men enligt cirkeldiagrammet visar det sig att 21,43% inte vet om att Helsingborg är en 

turistdestination. Vi är säkra på att alla känner till Helsingborg, men att som en turistdestination inte

riktigt framgår för att alla ska känna till det. Vi tror också att vår hypotes kan stämma in bra här, och

med det menar vi att personer inte känner till Helsingborg som en turistdestination utan mer en plats

dit man samlas i centrala stadsdelarna eller som en snabb väg till Danmark över dagen.
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Har kulturen en påverkan för ditt val av resmål?

De som väljer att resa har svarat att kulturen har en liten påverkan på val av resmål. Vi hade 

förväntat oss att majoriteten skulle vara att kulturen har en liten påverkan och inte att kulturen 

enbart spelar roll. Enligt kommentarer har det visat sig att kulturen inte direkt har någon påverkan 

varför man väljer att boka ett visst resmål / destination. De som väljer att enbart åka på en klassisk 

charterresa med sol och bad anser att kulturen inte alls har någon påverkan. Vi hade hoppats på att 

fler skulle svarat att kulturen har en stor påverkan på val av resmål, men av cirkeldiagrammet har 

det visat sig att kulturen inte lyckas att lyftas fram tillräckligt, men att det fortfarande har en 

påverkan är positivt eftersom det finns möjligheter att lyfta fram det framöver för att öka antalet 

kulturturister i framtiden. 
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Om du tidigare besökt Helsingborg. Tycker du att Helsingborg kan räknas som en 

kulturdestination?

Att hela 92,86 % har svarat att de tycker att Helsingborg kan räknas som en kulturdestination hade 

vi inte räknat med. Innan vi skickade ut enkätundersökningen hade vi räknat med att det skulle vara 

minst 50 % som anser att det är en kulturdestination, men inte nästan hela 93 %. Kommentarer har 

visat sig att Helsingborg bör lyfta fram sitt kulturliv mer för att öka kunskapen om att staden 

erbjuder turister som är intresserade av kultur, men cirkeldiagrammet visar motsatsen. 
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Kan du tänka dig att besöka Helsingborg där kulturen kommer i fokus?

Även här visar det sig att Helsingborg har lyckats tillräckligt med att lyfta fram sitt kulturutbud 

eftersom hela 78,57 % har svarat att de kan tänka sig att besöka Helsingborg med kultur i fokus. 

Intressant och positivt är det att inte någon deltagare har svarat inte alls besöka en kulturdestination,

och de som inte vill resa till Helsingborg för kulturens skull har ändå valt att vilja besöka en annan 

kulturdestination. Att man inte vill besöka kulturen i Helsingborg kan faktiskt ha en koppling till de 

kommentarer vi fått att det inte lyfts fram tillräckligt och vill då resa till en annan destination för att 

uppleva just kultur. 
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Vad skulle utvecklas för att gynna Helsingborg som en kulturdestination?

Slutliga frågan på vår enkätundersökning var inte obligatoriskt vilket också har resulterat i att alla 

inte svarat, men de som har valt att svara har valt att nämna att det inte behövs någon utveckling för

att det ska gynna Helsingborgs turism inom kultur. Övriga svarande har valt att lämna kommentarer 

där dem menar att det behövs mer marknadsföring för att både lokalbefolkningen, men också 

utomstående befolkning ska veta att Helsingborg faktiskt erbjuder ett brett kulturliv. Ett 

uppskattande svar från en lokalinvånare som också kopplas samman med marknadsföring, är att 

man kan känna sig för hemma i sin stad och på så vis glömma bort vad staden erbjuder, och då 

genom att lyfta fram sina sevärdheter och attraktioner kan öka kunskapen om vad som finns. Kan vi

inte vad som finns, hur ska vi då kunna förmedla detta till andra som inte har tänkt på Helsingborg 

som kulturdestination.
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5. Analys:

5.1.1. Kulturturism:

Petroman nämner att det finns olika kategorier av turister. De som besöker en plats för de kulturella 

sevärdheterna samtidigt som de har en sekundär anledning med sitt besöksmål. Övriga grupperna 

består av turister som reser till en destination som inte vet innan om dess kulturliv, men väljer att 

utnyttja dem när de är på destinationen, samt turister som reser dit men inte väljer att uppleva de 

kulturella sevärdheter som finns på destinationen. Jämför man detta med Helsingborg kan man både

se likheter, men också skillnader. När vi har varit i kontakt med kommunen, samt när vi tagit fram 

vårt material har vi märkt att det finns dels turister som väljer att besöka Helsingborg för just deras 

kulturliv, samt andra turister och besökare som gärna reser hit, men inte väljer att uppleva dem 

kulturella sevärdheter som finns i staden. Nilsson som vi har varit i kontakt med på kommunen som 

arbetar på kulturavdelningen nämner att de inte har någon statiskt över turister som väljer att besöka

kulturella sevärdheter, men att de ändå uppnår ett stort antal, främst under högsäsong, det vill säga 

sommarhalvåret. Helsingborg är en sommarstad som lockar dit flera tusentals turister och besökare, 

och under högsäsongen passar turisterna på att besöka de kulturella sevärdheterna som Helsingborg 

erbjuder för sin kultur- och turismnäring. 

Artikeln  Understanding participation patterns and trends in tourism cultural attractions, samt  A 

New Model to Assist in Planning for Sustainable Cultural Heritage Tourism handlar om 

kulturarvsturism som Helsingborg har ett antal sevärdheter och attraktioner inom. Författarna 

förkalrar att kulturella sevärdheter alltid är och kommer att vara en viktig del I den totala turismen 

eftersom det finns en identitet som kulturen har med sig. Tidigare har det lagts fokus på att det bara 

är kulturstarka destinationer som har lyckats att framhäva sin kultur, men detta stämmer inte 

överens med verkligen som forskningen har visat. Även om Helsingborg inte finns på någon 

forskning har ändå Helsingborg lyckats bra med att använda sina kulturella sevärdheter. Med hjälp 

av bra arbete inom turismen och kulturen har det bidragit till en ökad turism som visar att intresseret

finns för kultur som man sedan arbetar vidare på för att utveckla kulturarven som finns för att 

attrahera ytterligare turister och besökare. 
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5.1.2. Turistorganisationer:

Kopplar man samman studien som Pearce har gjort 1996 förklarar han att det arbetade ca 200.000 

inom turismnäringen, en siffra som säkerligen är betydligt högre i nutid. Jämför man detta med 

Helsingborg ser vi likheter eftersom det finns en stor mängd olika aktörer som arbetar inom 

turismnäringen. Det är allt ifrån flertalet hotell, restauranger, Scandlines, kulturverksamheter samt 

många fler som alla måste ha kompetenta anställda för att upprätthålla en god nivå inom 

turismnäringen i Helsingborg. Kommunen försöker hela tiden att stötta fria aktörer, entreprenörer 

och privata företag som i framtiden kan samarbeta med kulturella verksamheter att producera 

festivaler, evenemang och liknande. Samarbetet mellan de fria aktörerna och kulturverksamheter 

ska förhoppningsvis i framtiden bidra till en gemensamhet där de två parterna förhoppningsvis 

bidrar till fler arbeten som på sikt ska leda till att Helsingborg blir en alltmer attraktiv stad som ökar

stadens välfärd, men även att andra som inte bor i Helsingborg entreprenörer vill etablera sig i 

staden. 

5.1.3. Levandegörande turism:

Grythyttan är ett utmärkt exempel på en destination som främst går ut på att levandegöra en plats, 

vilket innebär att man som resenär eller besökare blir en del av själva attraktionen eller sevärdheten.

Kopplar man samman detta med Helsingborg så försöker de också att levandegöra sina kulturella 

sevärdheter och attraktioner där Kärnan är ett bra exempel. På Grythyttan försöker man också att 

förmedla en identitet för sina besökare och turister vilket även Kärnan gör också. När man väljer att 

besöka Kärnan vill Helsingborg gärna förmedla en känsla och information för hur det var under 

tiden Sverige var i krig mot Danmark under medeltiden. Eftersom Kärnan är av så mycket betydelse

för Helsingborgs identitet vill man också försöka att levandegöra attraktioner för turister och 

besökare för att de ska få en känsla för hur det var. 

Kärnan kan även kopplas samman med Nikolic avhandling som handlar om Bosnien och 

Hercegovina under tiden det i länderna kring Balkan. Även om denna studie handlar mycket om 

olika kulturarv så går det inte att glömma att Kärnan också är en symbol för ett krigsdrabbad 

område. Helsingborg har visserligen kunnat återställa allt som skadats under tiden då det var flera 

hundra år sedan, men man kan fortfarande besöka platsen och få information och kunskap om 

Helsingborgs historia. I Nikolic avhandling nämner han att landet har valt låta kulturarven ligga 

kvar som de är för att det ger en större känsla, identitet och berör människor på ett helt annat sätt. 

Nu var detta kriget inte för många år sedan så att man väljer att bevara det istället för att åtgärda det 

är av en naturlig förklaring för dela landet och dess invånare, men också för att världen ska känna 

till området. 
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5.1.4. Marknadsföring:

Öresundsregionens artikel är ett bra exempel på hur man har lyckats att samarbeta mellan regioner 

för att skapa sig en starka gemenskap, både för städerna själva men också som en stor region. I 

artikeln nämns det att turiststarka destinationer gärna vill konkurrera ut varandra för att själv 

attrahera alla turister. I Öresundsregionen har man gjort precis tvärtom, där främst Malmö och 

Köpenhamn, men det inkluderar även Helsingborg och Helsingör som alla samarbetar för att göra 

en stor region attraktivt för turister och besökare. Att man väljer att samarbeta med andra starka 

turistdestination är något vi har märkt av eftersom i Helsingborg som vår studie utgår från väljer 

man att gärna marknadsföra andra städer för att öka medvetandet om vad Skåne, men också vad 

Danmark har att erbjuda. Det mest vanligaste exemplet på att man marknadsför någon annan 

destination är Scandlines, färjan över till Helsingör. I detta fall väljer man inte att bara lyfta fram att 

tura och stanna kvar på båten, utan man istället lyfter fram vad man kan göra i Helsingör om man 

väljer att gå av färjan. 

5.1.5. Destinationen:

Aronsson menar att turismen och destinationen spelar en stor roll av förändringar som sker i 

samhällena som attraherar turister och besökare att vilja resa till ett specifikt besöksmål. 

Helsingborg stämmer bra överens med hur författaren förklarar hur kultur och natur är en del av 

turismen. Han menar att destinationerna gärna vill lyfta fram sin historia, traditioner, miljö med 

mera för attrahera fler turister och besökare. Detta stämmer bra överens med Helsingborg eftersom 

de gärna framhäver historia i de kulturella sevärdheter och attraktioner som staden har att erbjuda. 

Vi ser stora likheter i utvecklingen av turismen för att det ska gynna Helsingborg utifrån de punkter 

som författaren nämner som är att man ska lyfta fram destinationens identitet, en ökad tillgänglighet

för alla, samt försöka att med kompetenta och kreativa personer öka utbudet av kultur, boende och 

upplevelser som förhoppningsvis ska attrahera fler turister.

En sammankoppling av de tre författarna vid namn Herrera, Sinani, och Hall som skrivs i tidigare 

forskning är alla inne på samma spår, nämligen påfrestningar på naturen och miljön som finns på 

destinationen. Herrera's forskning börjar med att man är beroende av turismen för att det ska 

generera intäkter till Peru via turister spenderar framförallt på deras mest kända sevärdhet, Machu 

Pichu, men också övriga sevärdheter och attraktioner som landet erbjuder till sina turister. Det finns 

en viss skillnad om man jämför med Helsingborg eftersom de inte är lika beroende av turismen på 

så vis men att det kompletterar en god inkomst till staden för att kunna utvecklas både som 

destination men också som stad för sina lokalinvånare. Slutligen övergår författaren till det område 
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med övriga författare som rör natur och miljö och dess påfrestningar som kan framstå.

Alla författare menar att turisterna har en stor påverkan på att mångfalden har minskat med åren, 

och det rör främst hur turisterna skrämmer arter till en plats där dem inte hör hemma för att sedan 

bli utrotningshotade då de inte är i sitt rätta habitat. Det är viktigt att det finns ekonomiska resurser 

för att kunna motarbeta en minskning av den biologiska mångfalden eftersom naturturism är en del 

av turismen som Albanien använder sig av, men finns inte de ekonomiska resurserna kommer de 

aldrig klara av att motarbeta påfrestningar som till slut kommer att resultera i att naturen inte är den 

samma och inte kommer att attrahera lika många turister som de gjort tidigare. 

Även Helsingborg måste arbeta mycket med att minska konsekvenser som kan framstå på natur och

miljön i staden, även om Sverige är så pass utvecklat som land att det inte är på någon kritisk nivå 

ännu. Helsingborg upplever att turister och besökare, men också lokalinvånarna har en stor 

påverkan på naturen utnyttjas, men de ligger på en nivå som främst går ut på att minska effekterna 

som skulle kunna ske, och att man försöker hela tiden att bevara sin skog och mark för att det ska 

alltid ska finnas bra grönområden för en bra balans för den biologiska mångfalden.

6. Diskussion:

I vårt examensarbete har vi utgått från Helsingborg och hur dess kulturturism ser ut, samt vad som 

görs för att utveckla det ytterligare för att gynna staden i framtiden. Att kulturen är en viktig och 

stor del i den totala turismen har vi märkt av utifrån tidigare forskning, men också utifrån den 

information vi tagit del av både från kommunen, men också från deltagande på vår 

enkätundersökning. Vi anser att vi har lyckats att få bra svar på det vi har undersökt och vi har fått 

en allt större förståelse på hur man arbetar med turism med inriktning på kultur. Den största likheten

vi märkt av under arbetets gång mellan tidigare forskning och vårt empiriska material är att det 

kulturella kommer i fokus på ett eller annat sätt. Kultur är ett brett fenomen och har många olika 

innebörden beroende på vem du frågar, vilket kan vara bra för att kultur är tänkt att väcka känslor 

på ett individuellt plan, men alla har gemensamheten att alla vill förmedla en känsla och historia 

bakom sina attraktioner och sevärdheter, vare sig det är genom att levandegörande eller ett 

besöksmål med ren fakta.

Ett exempel på hur marknadsföring och vad för känsla som förmedlas på en plats kan ibland hamna 

i konflikt. Kärnan är den sevärdhet som attraherar otroligt många turister och Helsingborg anser att 

de levandegör denna sevärdheter, vilket vi inte håller med om. När man som besökare väljer att 

besöka borgen får man mycket information om hur det var förr i tiden under krigstiden, men detta är
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något som väldigt snabbt försvinner när man vandrat upp för alla trappsteg och tagit sig till borgens 

topp. Istället för att ta vara på den information som förmedlats ändras detta till att man istället njuter

av den vackra utsikten. Borgen som ska förmedla en känsla om hur det var under 1300-talet 

förvandlas till att istället handla om hur vacker miljön och utsikten där man kan skåda över 

Helsingborgs centrala delar, och har man tur på en solig dag kan man tydligt se Danmark och 

Helsingör. Kärnan som var en borg under 1300-talet och i krig mot Danmark, vilket kan ha en 

påverkan på varför man kan se så klart över till Helsingör, men historien är något som hamnar i 

skymundan och det är istället utsikten man fokuserar på. 

De största svårigheterna vi har fått arbeta oss igenom har varit att den tidigare forskningen har vi 

fått utvidga vår avgränsning till en global nivå för att se vad det är för faktorer som nämns för att 

sedan koppla det samman och applicera faktorerna på ett perspektiv som rör Helsingborg. Det har 

visat sig vara svårt att hitta exakt den forskning vi vill ha tillgodo att vi har varit tvungna att göra på

detta vis. Även om det inte direkt handlar om Helsingborg anser vi att vi har lyckats med att hitta de

likheter och skillnader som kan tänkas framkomma. En annan svårighet rör vår enkätundersökning, 

där deltagandet inte var så högt som vi hade hoppats på. Vår enkätundersökning har visat sig vara 

ett högt bortfall, men även om det varit ett stort bortfall tycker vi att de svar vi har fått har varit 

tillräckligt bra för att kunna göra en analys för vad turister tänker på inför ett resmål som rör 

kulturturism. 

Men hur ser framtidens utveckling ut och kan det skapa några problem eller hinder? Så länge det 

finns en god volym av turister och besökare som utnyttjar deras sevärdheter på ett korrekt så ser 

utvecklingen bra ut. Det finns alltid en risk för många destinationer att man aldrig känner sig nöjd 

utan hela tiden vill förbättra och utvecklas så mycket som möjligt. Det är viktigt som destination att 

veta var man ska känna sig nöjd då det kan få konsekvenser om man ständigt utvecklar till en nivå 

där det inte gynnar sevärdheterna längre utan de fungerar så pass bra redan, men detta kan bara 

framtiden utvisa. 
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8. Bilagor:

8.1. Enkätundersökning:

Fråga 1: Kön? 

Man Kvinna

Fråga 2: Ålder?

0-18 18-25 26-40 41-65 65+

Fråga 3: Hur ofta reser du med övernattning på Hotell, Vandrarhem eller Bed & Breakfast 

per år?

0 1-3 4-6 7-9 10+

Fråga 4: Vad är kulturturism för dig?

Historia Konst & Musik Religion, Språk, Normer & Värderingar

Fråga 5: Skulle du kunna tänka dig att besöka en kulturdestination?

Ja Nej

Fråga 6: Känner du till Helsingborg som turistdestination?

Ja Nej

Fråga 7: Har kulturen en påverkan för ditt val av resmål? 

Ja Liten påverkan Ingen påverkan för val av resmål, kanske när jag anländer

Ingen påverkan alls

Fråga 8: Om du tidigare besökt Helsingborg. Tycker du att Helsingborg kan räknas som en 

kulturdestination?

Ja Nej

Fråga 9: Kan du tänka dig att besöka Helsingborg där kulturen kommer i fokus?

Ja Nej Reser gärna till en kulturdestination, kanske inte Helsingborg

Fråga 10: Vad skulle utvecklas för att gynna Helsingborg som en kulturdestination?

Behövs ingen utveckling Kommentarer:
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8.2. E-postfrågor:

1. Hur definierar ni Kulturturism och vad innebär det för Helsingborg?

2. Är kulturturism en viktig del i Helsingborgs totala turism? 

3. Vad anser ni är den största attraktionskraften för att turister besöker kultur?

4. Vad är er framtidsvision för Helsingborgs kulturturism? 

5. Har ni någon statistik för vilka sevärdheter/attraktioner som lockar flest turister/besökare? 
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