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Abstract  
The research in this paper is about the use of culture in the promotion of a place and the 

meaning culture creates from the perspective of the municipality. To limit the exploitation of 

culture and to argue the strict conservation aspect, methods such as cultural pricing are 

needed. This will in turn lead to more sustainable development and can create more balanced 

environment for all parties. The study also describes various methods that can be used for 

cultural pricing. Purpose of this current candidate thesis is to investigate how culture can be 

evaluated and what methods are available to estimate the different values of culture. In the 

second part culture is explored as an instrument for site marketing.  

The survey chosen is about the municipality of Halmstad, which represents a destination and 

cultural institution used in a case study to measure the created value of the culture. The reason 

is that visiting of cultural institutions is strongly linked to cultural tourism and tourism in 

general, in turn, is associated with exploitation. The significance of the destination is 

investigated in a qualitative document study by focusing on the culture's use in marketing to 

create attractiveness.  In the case study, a scenario method is used to investigate the 

willingness to pay among municipality residents. The customized business methodology 

estimates the value of public utilities in Swedish krona (SEK) based on the residents' 

perspective. The method is briefly implemented at Mjellby Art Museum and by means of 

surveys a theoretical non-use value in Swedish krona (SEK) is compiled. The Contingent 

Valuation method has been chosen because it provides the opportunity to obtain a more 

theoretical value that does not reduce the many values of culture to purely financial 

transactions. 

The conclusion of the study is that there are different types of methods that provide an 

opportunity to value culture in a reasonable way. Culture also plays a central role in 

Halmstad's future development, attractiveness and growth. It also became apparent that there 

is a willingness to pay among residents to finance culture around 66 million Swedish krona 

(SEK) in the case of Mjellby Art Museum.  

  



 
 

 
 

Sammanfattning  
Det som undersöks i aktuell studie är användning av kultur i marknadsföring av en plats och 

betydelsen som kultur skapar utifrån kommuninvånares perspektiv. För att begränsa kulturens 

exploatering och argumentera den strikta bevarande aspekten behövs metoder som prissätter 

kultur, som sedan i samband med hållbarutveckling kan skapa mer balanserad miljö för alla 

parter. I den föreliggande studien redogörs också olika metoder som finns att utgå ifrån. På så 

sätt berör undersökningen kulturens värdering och metoder som finns tillgängliga för att 

estimera kulturens olika värden. I andra delen undersöks kultur som instrument för 

platsmarknadsföring.  

Valt område för undersökning är Halmstad kommun som representerar en destination. En 

kulturinstitution används i fallstudien är för att mäta kulturens skapande värde. Anledningen 

är att besök av kulturinstitution är stark kopplad till kulturturism och turism i sin tur 

förknippas med exploatering. Betydelsen för destinationen undersöks i en kvalitativ 

dokumentstudie genom att fokusera på kulturens användning vid marknadsföring för att skapa 

attraktivitet. I fallstudien används en scenariometod för att undersöka betalningsviljan bland 

kommuninvånare. Den anpassade företagsekonomiska metoden estimerar värde av 

allmännyttiga resurser i SEK utifrån invånarnas perspektiv. Metoden översiktligt 

implementeras på Mjellby Konstmuseum och med hjälp av enkätundersökning sammanställs 

en teoretisk icke-brukarvärde i SEK. CV metoden har valts bland annat, för att den ger 

möjligheten att få fram ett mer teoretiskt värde som inte reducerar kulturens många värden till 

rent finansiellt transaktioner. 

Slutsatsen i studien blev att det finns olika typer av metoder som ger en möjlighet att värdera 

kultur på ett rimligt sätt. Kulturen spelar också en central roll för Halmstads framtida 

utveckling, attraktivitet och tillväxt. Det visade sig även att det finns en betalningsvilja bland 

lokalinvånare för att finansiera kultur som ligger på cirka 66 miljoner kronor i Mjellby 

Konstmuseums fall.   
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1.Inledning  

Kulturens kraft för regional utveckling och dess betydelse för turismen framstår idag som allt 

viktigare kring forskningen om både turism och kulturarv. Kulturen har en viktig roll vid 

skapandet av ekonomi, identitet och attraktivitet.1 I det postmoderna samhället är det naturligt 

att marknadsföra staden för att kunna konkurrera genom att visa upp de positiva sidorna och 

locka turister samt göra kulturen tillgänglig för alla.2 Globalisering och regionalisering hävdas 

vara orsaken till den hårda konkurrensen som gör platsmarknadsföringen till ett måste för att 

”sätta staden på kartan”.3 Kulturvärden är ett verktyg för detta och utgör resurs för utveckling 

av invånarnas livskvalité, besökarens upplevelser samt företagens produktutveckling. Således 

är det av vikt för olika aktörer att arbeta med kultur och kulturarv.4 Blom betonar i faktaboken 

Turism 2000 att om en verksamhet vill nyttja de kulturella resurserna måste strategier 

gällande hållbar utveckling ligga i framkanten.5 På så sätt kan kulturen skapa värde för både 

destination i form av platsmarkandsföringsstrategi och för samhället i form av olika bidrag.  

 

Ekonomin och kulturen i det senmoderna samhället beskrivs ofta som sammanflätade. Det har 

idag lett till att mer forskning förutom bevarandet av kulturen, koncentrerar sig på bland annat 

kulturens betydelse. I takt med dagens globaliserade värld där konkurrensen är stark kan 

kulturen vara betydande vid imageskapande, identitetsskapande samt även starkt förknippat 

med högre livskvalité.6 Turism i olika former är en av världens snabbast växande ekonomiska 

näringar i en alltmer konsumtionsstyrd och- postindustriell ekonomi.7 Kulturturism är en gren 

i turistnäringen som tar alltmer plats och som blivit alltmer populär, och för att uppnå hållbar 

utveckling på en destination måste olika sektorer samarbeta. Detta blir oftast svårt eftersom 

kultursektorn och turismsektorn brister i förståelse och kontakter mellan varandra och därmed 

                                                           
1 Lindborg Lisbeth, Lindkvist Lars (2013) Kulturens kraft för regional utveckling. 
2 Nayak Anoop och Jeffrey, Alex, 2011, Geographical thought – An introduction to ideas in human geography 
3 Syssner Josefina (2012) Världens bästa plats? Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap), sid. 11 
4 Riksantikvariatsämbetet (2005) Attraktivitet- Hur och för vem? sid.6 
5 Blom Thomas, Enfridsson Fredrik, Nilsson Mats, Tengling Monica (2009) Turism 2000 Natur, kultur och miljö 
Fakta 
6 Aronsson Lars, Bjälesjö Jonas, Johansson Susanne (2013) Kulturell ekonomi skapandet av världen, platser och 
identitet i upplevelsesamhälle. sid.16    
7 Peter Aronsson & Magdalena Hillström (2005) – Kulturarvens Dynamik. Det institutionaliserade kulturarvets 
förändringar. sid.274 
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bristande struktur.8 Kultursektorn förespråkar bevarandet och turistsektorn vill använda dessa 

resurser för turister.9 

I dagens globaliserade värld uppstår problem när nationer, städer och regioner konkurrerar allt 

mer mot varandra. Kulturens vikt växer då marknadsföring av destinationen byggs på image 

och kultur är en viktig resurs för imageskapande som kan bidra till attraktivitet. Idag 

konsumeras allt fler tjänster i form av upplevelser och kulturen marknadsförs i 

konsumtionssyften. Kulturen blir en produkt på upplevelsemarknaden som kan köpas och 

säljas. Med detta menas också att kultur kan bli en vara på upplevelsemarknaden där den 

exploateras och utnyttjas i ekonomiska syften.10 Dock finns det inte mycket undersökningar 

kring kulturens kommersiella värden med rimliga metoder som kan vara representativa för 

kulturens många värden.11 I aktuell studie valdes att undersöka kulturens olika värden utifrån 

två perspektiv. Första är marknadsföringsperspektivet och andra är lokalinvånarperspektivet. 

 

För värdering av kultur finns det att välja emellan olika scenariometoder som baseras på 

betalningsvilja. En av metoderna tillämpas översiktligt på en kulturell attraktion i form av en 

fallstudie för att ge en bättre förståelse av dessa metoders tillvägagångssätt. Metoden som 

används är Contingent Valuation och mäter värde skapade av kultur genom att först avgränsa 

begreppet värde till brukar och icke-brukar som sedan aggregeras till totalt ekonomiskt värde. 

Studien kan i sin tur bidra till en mer öppen kommunikation mellan kultur och-turistsektorn.  

Det värde som genereras skiljer sig i betydande utsträckning från de intäkter kulturella 

attraktioner medför rent ekonomiskt i form av inträde, försäljning av souvenirer och så vidare, 

således någonting mer än rent finansiellt penningflöde. Metoden kan också användas vid 

utvärderingsprocess för kulturella projekt som är till för att höja attraktiviteten. Det som är 

viktigt är att turistföretag och myndigheter tar tillvara på de beståndsdelar som 

hållbarutveckling bygger på och olika scenariometoder som undersöker betalningsviljan för 

kultur är en bra förutsättning för hållbarhet eftersom det kan bidra till mer rättvis fördelning 

av resurser.12  

                                                           
8 Pettersson Robert, Svensson Bo (2005) - Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i regionalt 
utvecklingsarbete. 
9 Cars Göran (2005) Kultur, turism och stadsattraktivitet. Kultur som attraktion och värdeskapande 
10 Grundberg Jonas (2002) Kulturarv, turism och regional utveckling 
11 Grundberg J. (2002) 
12 Greda Kinell och Tore Söderqvist (2011) Ekonomiskt värdering med scenariometoder. En vägledning som stöd 
för genomförande och upphandling. sid.6 
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1.1 Bakgrund 

Halmstad kommun  

Halmstad är Sveriges 19:e största kommun med cirka 95,000 invånare och ungefär 55,000 

invånare i staden. Halmstad kommun har en logo med tre hjärtan och står för hemstad, 

kunskapstad och upplevelsestad. Den offentliga sektorn utgörs av garnisonen, sjukhuset, 

högskolan och så vidare. Dessa står för en stor andel av sysselsättningen men idag i Sverige 

och övriga världen är turistnäringen en av största växande sektorerna i världen. Med 

Halmstads långa tradition av turism, långa stränder längst västkusten plus dess långa lista av 

kulturella attribut och naturområden är det en av Sveriges populäraste turismdestinationer som 

besöks av hundratusentals turister varje år.13 I jämförelse med tidigare Halmstad, känd för 

sina stränder och utmärkande som badort för hela Sverige, ändrades riktningen och senaste 

decennier sket en omväxling. Fokusen har ändrats från sol och bad turism till mer kulturell 

inriktning för att skapa en längre turistsäsong genom året. Ett nytt kulturellt turismtema 

skapas genom marknadsföring av allt mer konstnärliga utryck. 

Mjellby Konstmuseum  

Mjellby Konstmuseums särskilda uppdrag är att arbeta med surrealism, och 

Halmstadgruppens surrealism är utgångspunkten. Konstriktningens förgreningar nationellt 

och internationellt är också av intresse att visa på utställningar. Mjellby Konstmuseum är ett 

hem för en stor samling av Halmstadgruppens konst. Detta ger möjligheten att 

uppmärksamma utställningar som kastar ljus över deras pionjärskap i Sveriges konsthistoria 

under 1920 och 1930-talet och ger nya inblickar samt mindre kända perspektiv på den historia 

Halmstadgruppen lämnat efter sig. På Mjellby Konstmuseum finns även temporära 

utställningar som fokuserar på modernismen och modernismens olika spår. Det är vanligt på 

museet att vid producering av utställningar utgå ifrån ämnena som genus, normer, samhälle 

och politik samt göra det i samverkan med forskare och även årligen släppa ut konstböcker 

kopplade till utställningar som presenterats under året. Konstmuseet ägs sedan 80-talet av 

Halmstad kommun och har blivit en turistattraktion, som 2014 slog rekord med över 35 000 

besökare under ett år.14  

1.2 Problemområde 

Bland tidigare forskning som redogörs i nästa kapitel beskrivs sambandet mellan kultur och 

regional utveckling samt dess betydelse för marknadsföring, turism, identitet och attraktivitet. 

                                                           
13 Halmstad kommun - Fakta om Halmstad 
14 Mjellby konstmuseum- Om Mjellby Konstmuseum 
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Det hävdas även att argumenten om det rena bevarandet gör det svårt vid regionala 

utvecklingsarbetet och tillväxtrelaterade processer.15 Det finns också många olika värden 

kulturinstitution skapar i ett samhälle. Bland dem viktigaste värden skapas på grund av dess 

existens och grundas på vetskapen att den finns där som del av kulturlandskapet oavsett om 

man vill besöka platsen eller inte. Dessa värdens vid ekonomisk värdering definieras som 

optionsvärde, arvedelsvärde och existensvärde.16 

Medans kulturen skapar värde för både samhälle och destination bör den både bevaras och 

användas i tillväxtrelaterade processer. Därför är det bland annat viktigt att det finns 

anpassade och tillgängliga metoder som gör det möjligt att värdera kulturen på ett mer rättvist 

sätt, utifrån kulturellt perspektiv samt kommuninvånarens men som inte bortser att turister är 

också viktiga.17 Dock eftersom kulturen ger konkurrensfördelar vid marknadsföring finns det 

en tendens att exploatera kultur genom att påverka kulturella urvalet och framställa bilder som 

lockar truster.18 Dessutom har dessa bilder ofta också en dålig lokal förankring. Inom 

platsmarknadsföringen frågan om image och varumärke är bland de centrala. Kommuner 

försöker nu konstruera en image och förmedla den till omvärlden genom enkla uttryck i 

slogans. Problemet med det är att de primärt avsedda till omvärlden och inte bra lokalt 

förankrade. För att lyckas med platsmarknadsföringen måste den vara mer djupare än 

enkelriktade strategier och rikta sig även inåt.19 Undersökningen fokuserar på kulturens 

betydelse både för stadsbilden och samhället.  Den aktuella studiens primära problemområde 

är således om kulturen ska prissättas och i så fall med vilka metoder.  

Syfte 

Syftet med aktuell studie är att belysa kulturens olika värden för destinationen och 

lokalbefolkningen. Genom att sätta fokus på kultur som verktyg för platsmarknadsföring och i 

en fallstudie mäta värdet av kultur utifrån invånare. Meningen är även att tillföra mer kunskap 

till fältet om kulturens kommersiella och samhälleliga värde för enskilda destinationer där 

kulturens bevarande och dess användning inom platsmarknadsföring kan skapa tillväxt genom 

attraktivitet på ett hållbart sätt. 

Frågeställningar 

För att uppfylla syftet med föreliggande studie formulerades följande frågeställningar: 

                                                           
15 Weissglas Gösta. Paju Martin, Westin Lars, Torbjörn Danell (2002) Kultur som resurs för regional utveckling 
sid.15 
16 Armbrecht John (2009) Att värdera det ovärderliga. En studie om kulturinstitutionens värde sid.18 
17 Armbrecht J. (2009) 
18 Grundberg J. (2002)  
19 Riksantikvariatsämbetet (2005) sid.66  
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 Vilket värde tillför kulturen Halmstads kommuns stadsbild och samhälle? 

 Hur kan kulturens olika värden estimeras ekonomiskt och hur stort värde i SEK skapar 

Mjellby Konstmuseum utifrån invånarnas perspektiv?  

Avgränsning 

Undersökningen fokuserar på kulturens bidrag till destination och samhället. Tidigare 

forskning i form av vetenskapliga artiklar och avhandlingar används för att i analysen belysa 

om anpassade metoder samt kulturens betydelse. Först hur den används vid 

platsmarknadsföring sedan för ekonomisk värdering av kultur genomförs en fallstudie som 

avgränsas till ett specifikt kulturobjekt.  Kulturbegreppet i denna studien får således två 

avgränsningar. Vid undersökning som marknadsföringsverktyg används allmänbegrepp av 

kultur och vid värdering används ett mer avgränsat och specifikt objekt som representerar 

kultur.  

Studien är geografiskt avgränsad till Halmstad kommun och till en utvald kulturinstitution 

med en utvald metod. Metoden som används delas in i två delar och med hjälp av 

enkätundersökning analyseras betalningsviljan inom brukarvärden och icke-brukarvärden. I 

studien avgränsas även den implementerade metoden bara till icke-brukarvärden och det som 

estimeras är optionsvärden, existensvärden och arvedelsvärden i SEK då fokuset ligger på 

icke-marknadsvaror och tiden är knapp och är för omfattande för att använda båda delarna. 

1.3 Tidigare forskning 

Kulturellt värde  

I antologin Kulturens kraft för regional utveckling beskrivs olika fall som har satsat på kultur 

som utvecklingsfaktor. Det som analyseras är vad dessa satsningar har lett till för 

utvecklingen och konflikter som skapats i samhället. Detta inkludera olika projekt som 

Skapandet av Skåne, Cultural planning i Kronobergslän och Bergsjön, AIRIS- projektet i 

västra Götalandsregionen, KRUT i östra Mellansverige och i södra Småland, Dalhalla i 

Rättvik och Färgfabriken Norr i Östersund och så vidare. Även om inte alla projekt blev 

lyckade så ser kulturens potential lovande ut ändå. Det som framhävs i alla projekt är att 

samarbetet mellan lokalborna, tjänstemän, politiker och kreativa klassen samt att det lokala 

näringslivet ska vara engagerade i processen. Lars Lindeborg menar att verkligheten i 

jämförelse med tidigare ser annorlunda ut nu. I hela Sverige kopplas nu olika regionala 

utvecklingsprogram med kultur och formulerar olika strategier som framhäver kulturens 

betydelse i utvecklingsprocessen. Även studier från Kulturrådet, Riksarkivet, RÄÄ och 
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Svenska Film Institutet (2005) framhäver kulturens roll för regionala tillväxtprogram. 

Aspekter som livsmiljö, lokaliseringsfaktor, upplevelseindustrin och som gynnare av 

kreativitet, attraktivitet och möjligheter för profilering.20 

 

År 2004 arrangerades en nationell konferens av Tema Kultur och Samhälle. Konferensen gick 

under rubriken Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar.  

Syftet var att lägga grund för en nationell forskningsöversikt inom det akademiska fältet om 

historiebruk och kulturarv. Under senaste decennier har en rad av kulturvetenskapliga 

discipliner börjat kritisera och relativisera kunskapskulturens absoluta anspråk genom att 

kontextualisera förändringar i kunskap som skett och hur andra aktörer använder sig av 

historia i olika sammanhang.  Den förändringen har medfört nervositet bland traditionella 

kulturinstitutioner som måste ompröva och omdefiniera sina samhälleliga roller.21 I rapporten 

kultur som resurs för regional utveckling beskrivs sambandet mellan kulturarv och regional 

utveckling samt dess betydelse för turism, identitet och attraktivitet.  Syftet med rapporten är 

att påpeka tidigare forskning, kartlägga samband mellan kulturmiljö, regional tillväxt och 

identifiera bristerna i forskningen. I rapporten redogörs även en avskild studie om argument 

kulturmiljösektorn använt i tillväxtrelaterade processer. Att argumenten om det rena 

bevarandet gör det svårt för kulturmiljösektorn i regionala utvecklingsarbetet.22 

 

Lotta Braunerheilm problematiserar i avhandlingen Plats för kulturarv och turism spänningen 

mellan kulturarv och turism för att förstå och tolka de ytterligare. Analysen av det hela har 

haft en växelverkan mellan empiriska material och teoretiska begrepp. Den plats som studeras 

är Grythyttan. Syftet med avhandlingen är att beskriva och utveckla en förståelse för 

kännetecknen på kulturarv och turism. Det beskrivs hur företeelserna kan upplevas av olika 

aktörer på en plats med ett historisk-geografiskt perspektiv. Kulturarv och turism på plats och 

upplevelserna sätts in i en samhällskontext som präglas av kommersialisering. Författaren har 

kommit fram till att spridningen av kommersialism och det ökade intresset för arv har skapat 

en kommersialisering av arv.  Detta har då bidragit till en differentiering av arvet och 

byggandet av kulturdestinationer. I detta fall har studien visat att influenser har bidragit att det 

skett en omvandling av den kulturhistoriska platsen Grythyttan till en destination utan lokal 

                                                           
20 Lindborg. L (2013) sid.14 
21 Aronsson Peter. (2005) Kulturarvens dynamik. Det institutionaliserad kulturarvets förändringar sid.274  
22 Weissglas G. (2001) 
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förankring. Möjligheten som finns är att uppmärksamma besökarna i Grythyttan på att de 

besöker ”plats” och inte bara en ”destination”.23  

 

Johan Linder har i en annan avhandling, Den lokala profilen, fokuserat på 

platsmarknadsföring och hur de flesta städer söker visuella uttryck för att marknadsföra sig. 

Forskare inom fält som rör vad som kan benämnas platsmarknadsföring, tycks vara i stort sett 

ense om att resandet har ökat och därför även behovet att framhäva det unika för städer också 

ökar. Kvaliteter kan variera, en del vill framhäva en berömd byggnad, andra gör satsningar på 

parker. Det finns de som marknadsför sig som kulturstad eller en idrottsstad. Slutsatsen blir 

att turisters blickar och rörelser på en plats formar, omformar, definierar och omdefinierar i en 

skapad symbios med kulturarvs- och turistindustrierna. Detta är svaret på hur etablering av 

platsers gestaltning kan ske.24  

I Cultural tourism in europé undersöks kulturens betydelse som en motor för stadsutveckling 

och uppskattas genom att överväga kulturens roll i skapande av städer. Det diskuteras 

traditionella kulturella attraktioners, museers och galleriers behov att omvärdera sin roll allt 

eftersom trycket att generera besöksintäkter ökar, och behovet av att konkurrera med en ny 

generation av kommersiella turistattraktioner växer också.25  

 

Värdering av kultur  

Vidare i Economic impact of cultural tourism redogörs också försvårande omständigheterna 

vid ekonomisk värdering av kulturturism och ett försök med syftet att identifiera och 

analysera den ekonomiska effekten från kulturturism i Kroatien. Resultaten av utförd analys 

tyder på ett lågt ekonomiskt bidrag av kulturturism i Kroatien. Även om antalet turister ökar 

liksom deras konsumtion på destinationer, minskar konsumtion inom kulturturism.26  John 

Armbrecht var den som för första gången i Sverige har försökt att mäta ett museums 

ekonomiska värde. Armbrecht presenterade en forskningsrapport som blev omtalad. Där han i 

resultatet visar varför de ekonomiska vinsterna från kulturen för samhället mycket större än de 

offentliga medlen som läggs på den. För att mäta ett besöksmåls sammanlagda ekonomiska 

värde används olika ekonomiska metoder. Med dessa metoder går det att få svar på både 

                                                           
23 Raunerhielm Lotta (2006) Plats för kulturarv och turism. Grythyttan – en fallstudie av upplevelser, 
värderingar och intressen 
24 Linder Johan (2015) Den lokala profilen Person, plats och kulturarv. 
25 AnaMaria Pahos, Athanasios Stamos, Sasa Kicosev (2010) Cultural tourism in Europé 
26 Zrinka Zadel and Bogdan Sinisa. (2013) Economic impact of cultural tourism. Sid.365 
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brukar och icke brukarvärden som adderas i slutet för att fastställa det totala ekonomiska 

värdet.27 Tommy Andersson beskriver i Turismen betydelse för kulturekonomi de ekonomiska 

effekter som genereras av kulturinstitutioner. Det framförs även att kultur bör betraktas som 

kollektiv vara och finansieras med skattemedel. Utgångspunkten är att turister som besöker 

kulturinstitutioner tar del av upplevelsevärdet och genererar också betydande inkomster till 

regionen. Med data från Nordiska Akvarellmuseet utvecklas och prövas en modell.28 

 

I rapporten från Naturvårdsverket ekonomisk värdering med scenariometoder vilket är en 

vägledning som stöd för genomförande och upphandling redogörs och förklaras olika 

scenariometoder. Det påstås att om i praktiken kunna genomföra ekonomisk värdering finns 

det en del olika värderingsmetoder att utgå ifrån. Det är meningen att i rapporten vägleda 

genom olika metoder som kallas för scenariometoder. Förklaringen till behovet förklaras med 

att på grund av sin flexibilitet och en förmåga att fånga in det totala ekonomiska värdet gör 

det scenariometoder till väldigt attraktiva. Dock innefattar dessa metoder vid tillämpning en 

rad komplicerade granskningar som bland annat när det är mer passande att använda anda 

metoder. Det följer också indikationer om att myndigheter saknar både tillräckligt underlag 

och kompetens för att använda dem vilket förvårar arbetet som behöver göras i olika 

verksamheter.29 

 

Jhon Armbretcht argumenterar för att värderingen av kulturinstitutioner kräver allt fler 

redovisningar. Värderingar och-, utvärderingar har därför blivit allt viktigare. Utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv anses kulturinstitutioner slösa på offentlighetens knappa resurser och 

ska därför avkrävas på ekonomiska redogörelser. Dock bör värdet av resurser som investeras 

ställas i förhållande till det skapade värdet.30 I en annan studie som genomfördes av 

Andersson och Armbretch var Varas värde varar - en studie om värdet av Vara Konserthus. I 

denna studie blev utgångsläget, att de metoder som användas för att skaffa stöd för resolution 

som berör miljö och naturupplevelser också kan tillämpas för att värdera andra allmännyttiga 

resurser som kulturinstitutioner och kulturupplevelser. Huvudforskningsfrågan i denna studie 

är: Vilket värde skapar Vara Konserthus?31 Dessa insikter ger en förförståelse om att i dagens 

                                                           
27 Armbrecht J. (2009) sid.21 
28 Andersson Tommy (2009) - Turismen betydelse för kulturekonomi sid.1 
29 Kinell G. (2011) 
30 Armbretcht John (2013) Svenska museers ekonomiska effekter En beskrivning och skattning av svenska 
museers påverkan på den utländska turismen till Sverige. 
31 Armbrecht John. Andersson Tommy. (2010) Varas Värde Varar en studie om värdet av Vara konserthus sid.3 
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globaliserade och konkurrensfyllda värld blir ekonomiska faktorer allt mer avgörande även 

för icke-marknadsvaror som till exempel kultur. Utvärderingen sker utifrån dem ekonomiska 

transaktioner som genereras och dem tillämpade metoder kan vara ett bra sätt att sätta 

ekonomiskt värde på varor som saknar marknadspriser. Detta kan därmed ge en mer komplett 

bild på det värde som genereras av kultur. 
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2. Teoretisk ramverk 

2.1 Kultur  

Kulturbegreppet är mångfacetterat och den komplexa betydelsen uppstod under 1700-talet 

som omfattade fyra olika områden. Den första är allmänt mentalt tillstånd eller beteende. Den 

andre är allmän nivå av intellektuell förfining i ett samhälle som en helhet. Den tredje och 

fjärde omfattade meningsbärande uttryck samt levd kultur.32  

En helt entydig betydelse av kultur används inte men de ovannämnda punkter och 

nedanstående citat ger en översiktlig bild av vad kulturen står för i denna studien.   

”Ett genom historien vidarebefordrat betydelsemönster, förkroppsligad i symboler, ett system 

av nedärvda begrepp uttryckta i symbolisk form, genom vilka människor kommunicerar, 

bevarar och utvecklar sina kunskaper och attityder till livet ”33 Gertz 1993 

 

2.2 Platsmarknadsföring  

Platsmarknadsföring undersöker de mekanismer som ligger till grund för en stads 

marknadsföringsstrategier och identitetskonstruktioner. Det kan handla om immateriella och 

materiella uttryck som förankringsverktyg. De materiella uttrycken inbegriper exempelvis 

särskilda byggnader och konstverk, medan de immateriella handlar om myter, storytelling och 

slogans.34 Andra viktiga former av platsmarknadsföring sker genom personbaserad branding. 

I dessa fall kan konstnärer, tonsättare och andra kreativa individer bedömas som dem 

effektivaste. Dock gäller det att personen kan knytas direkt till orten och helst utan konkurrens 

från andra samt olika negativa associationer.35  

 

Ordet attraktivitet har en positiv innebörd och har en koppling till platsmarknadsföring. Den 

förekommer vid tillväxt och utvecklingsprogram där ordet attraktivitet används för att 

beskriva regioner, livsmiljöer samt attraktivt landskap som kännetecknas av främst kultur och 

natur som viktigaste resurser. Attraktivitet används för att locka turister men också för att 

skapa högre livskvalité för invånare och bättre näringsmöjligheter för företagare.36 

 

                                                           
32 Aronsson P. (2013) sid. 18 
33 Hannefors Monica, Mossberg Lena (2011) Turisten i upplevelseindustrin sid.48 
34 Linder J. (2015) sid.20 
35 Linder J. (2015) sid. 22 
36 Riksantikvariatsämbetet (2005) sid.6 
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Platsmarknadsföring kan tillexempel baseras på ett tema eller ämne som ”rekreation, bad och 

upplevelser”, ”natur- och kulturmiljö” eller ”konst, historia och kultur”.37 Således kan flitiga 

marknadsföringsarbeten vara avgörande i initierings-, etablerings- och i 

utvecklingsprocessen.38 Enligt Syssner kan varumärket förstärka bilden av en plats med en 

tydlig bild utåt mot omvärlden med budskap av vad staden står för. Med varumärke går det att 

lyfta fram det unika med platsen och på så sätt skilja sig från andra.39 Syssner lyfter även fram 

varumärket som en viktig faktor i konkurrensfylld värld för att locka nya invånare, företag 

och turister och att den konkurrensen oftast pågår mellan grannregioner och 

grannkommuner.40   

 

Andra viktiga delar vid marknadsföring av platser är att den riktar sig åt flera håll samtidigt. 

Utåt läggs fokus på besökare, potentiella inflyttare, företagare. I denna delen paketeras platsen 

i form av produkt för omvärlden. Inåt ligger fokuset på den lokala befolkningen med syfte att 

öka samhörighet till platsen. I denna delen ses inte platsen som produkt men istället som en 

gemensam plattform för känslor, tillhörighet och identitet.41 

 

2.3 Värdering  

För värdering av kultur är det nödvändigt att ha en förståelse för olika punkter och begrepp 

som är kopplade till kulturinstitutionens effekter i ett ekonomiskt system. Tre viktiga punkter 

vid värdering är finansiering av kultur, värdet av kulturupplevelser och inkomster från 

kulturturism.42 Men enligt Hicks och Kaldors kriterier i ett samhälle som består av alla 

individer, företag och offentliga institutioner kan det vara möjligt för en verksamhet att drivas 

med ekonomisk förlust och ändå vara lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Alltså 

nyttan anses vara högre än kostnader.43 Den ekonomiska modellen som används i aktuell 

studie för värdering av kultur skiljer åt och värderar de värden kulturen skapar på en 

individuell nivå för besökare samt de värden som skapas på samhällsnivå från lokalinvånare.  

Allmännyttiga resurser tillför olika typer av värden beroende på om de har koppling till 

brukare eller icke-brukare. Under brukarvärden räknas alla nyttor som en kulturupplevelse 

                                                           
37 Cars G. (2005) sid.53–54 
38 Cars G. (2005) sid 26 
39 Syssner J. (2012) sid.23 
40 Syssner J. (2012) sid.66 
41 Syssner J. (2012) sid. 11 
42 Andersson T. (2009) sid.6 
43 Armbrecht J. (2009) sid.13  
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skapar i form av direkta effekter, indirekta effekter och inducerade effekter. Under icke-

brukarvärden räknas värden som är av det samhällsekonomiska bidraget. I form av 

arvedelsvärde, optionsvärde och existensvärde. 44 För värdering finns det olika metoder att 

utgå ifrån beroende på vad som är i fokus. Dessa delas i Revealed Preferences som baseras på 

faktiskt marknadsbeteende och Stated Preferences som är scenariometoder och baseras på 

betalningsvilja. Dessa olika metoder redovisas nedan. 

 Revealed Preferences (RP)– värderar nyttigheten via marknadsprissatta nyttigheter. 

Dessa delas i Travel Cost Method som kan användas för att estimera värdet och 

betydelse av resurser genom att undersöka hur efterfrågan av kulturinstitution 

förändras när priset på resekostnaden varierar. Hedonic Pricing är en metod som 

genom prisstatistik analyserar resursens påverkan på produkter vilket oftast är 

fastigheter inom ett särskilt område. Market Values är en metod som kan uppskatta 

värdet av resurs genom jämförelse med liknade eller identiska resurser som finn på 

fria marknaden. 

 Stated Preference (SP)- nyttigheten värderas av respondenter i en undersökning och 

delas i Contingent Valuation som används främst för att estimera individers 

betalningsvilja, tillexempel för att undvika att kulturinstitutionen läggs ner. Choice 

Modeling som används för att uppskatta individers nytta för specifika attribut av 

kulturresurs.45 

För implementering i denna studie valdes en scenariometod Stated Preferens, Contingent 

Valuation. 

2.3.1 Contingent Valuation  

CV metoden har i första hand utvecklats eftersom Revealed Preferences metoder inte alltid 

kan återspegla värdet av allmännyttiga resurser. I Revealed Preferences är det lätt att förbise 

icke-brukarvärden då varken Hedonic Pricing, Travel Cost Methods eller Market Values 

metoderna fokuserar på dessa värden. När det gäller värden av kulturella resurser så är de 

mest uppenbara är icke-brukarvärden alltså den nytta som skapas i samband med museets 

existens. För att inkludera dessa värden den mest lämpliga metoder är Stated Preferences som 

undersöker värdet genom att låta individerna värdera den. Stated Preferences metoder kan 

appliceras på nästan alla allmännyttiga resurser för att uppskatta den ekonomiska värden och 

                                                           
44 Armbrecht J. (2009) sid.13  
45 Armbrecht J. (2009) sid.44–45 
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byggs teoretisk på välfärdsekonomiska modeller som utgår ifrån betalningsviljan och beror på 

respondentens underliggande preferenser.46 Alla scenariometoder fokuserar på att få fram en 

betalningsvilja genom information som baseras på direktställda frågor till individen om icke-

marknadsvara.47 Meningen med betalningsviljefrågan är för att utvärdera mängden av produkt 

X respondenten är villig att offra för att få tillgång till produkt Y. 48 

 

Icke-brukarvärde  

Värdet som uppstår när individer som inte brukar resursen ändå upplever ett värde i 

tillgängligheten även om de aldrig tänker dra nytta av resursen, definieras som icke-

brukarvärde. Alltså värdet människor upplever på grund av kulturinstitutionens existens. 

Anledningen till det upplevda värdet kan vara altruistiska som till exempel personer tycker att 

det är bra med kulturell mångfald oavsett om de nyttjar dessa kulturella produkter och tjänster 

eller ej. Att ha optionen vid behov och en önskan att kunna bruka en viss resurs skapar också 

ett värde utifrån vissa människors perspektiv, alltså möjligheten kan generera ett värde. 

Orsaken till uppkomsten av arvedel är att vissa människor sätter värde för att bevara och 

utveckla en resurs för framtida generationer. Den har även stark koppling till 

hållbarhetsdebatten eftersom bevarandet och utvecklingen är till för att ge möjligheten 

framtida generationer.49 På så sätt en adderad summa av alla dessa värden utgör en total 

ekonomiskt värde som är den mätbara delen av det samhällsekonomiska värdet.50 

 

                                                           
46 Armbrecht J. (2009) sid.46 
47 Kinell G. (2011) sid.24 
48 Armbrecht J. (2009) sid.60 
49 Anderson T. (2010) sid.14 
50 Armbrecht J. (2009) sid.19 



 
 

14 
 

2.4 Analysmodellen  

 

Figur 1. Modell som används för analys av kulturens tillförda värde   

 

I föreliggande studie byggdes resonemang på att kulturen har ett kommersiellt värde som kan 

användas i tillväxtrelaterade processer. Den har även ett värde för samhället som bör iakttas 

och tas hänsyn till vid utveckling. För att undersöka kulturens tillförde värde behövdes en 

analys av kulturens betydelse för stadsbilden men också en värdering av kulturens genererade 

värde. Kulturbegreppet behandlades utifrån två perspektiv där en är mer allmänt och en mer 

specifik. De två verktyg som kom till användning när studien placerades i ett vetenskapligt 

sammanhang är begreppet platsmarknadsföring och ekonomisk modell för värdering av icke-

marknadsvaror.  

Som det presenteras i figuren ovan så står kulturen i en värdekontext som också delades upp i 

två delar där ena delen står för dess värde vid marknadsföring av en plats och andra delen för 

värdering av tillfört värde som estimeras med hjälp av ekonomisk modell. Således 

behandlades i första delen kulturens värde för attraktivitet vid platsmarknadsföring utifrån ett 

allmänt kulturbegrepp. I den delen analyserades kultur som instrument för att skapa en 

attraktiv bild av en plats. Andra delen behandlade kulturens värdering som värderades med 

hjälp av en scenariometod utifrån invånarnas perspektiv. I denna delen krävdes en tydligare 

avgränsning av begreppet kultur som estimerade de olika värden som options, existens, 

arvedels. Dessa värden räknas i sin tur till icke-brukarvärden. 

  

Kultur

Värde

Platsmarknadsföring

Attraktivitet

Stadsbild

Ekonomiskt    
model

Icke-
brukarvärde

optionsvärde arvedelsvärde existensvärde
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3.Metod 

3.1 Val av metod 

Forskning delas i första hand in i två huvudkategorier. Dessa är kvantitativ forskning och 

kvalitativ forskning. Kvantitativ och kvalitativ metod bedriver forskning på två olika sätt. 

Valet mellan dessa metoder ska göras efter hur väl de kan svara på de frågeställningar som 

skall besvaras. För att uttrycka det förenklat ger den kvantitativa forskningen resultat i form 

av siffror, konkret angivna mängder, svar som kön, ålder, utbildning och andra saker som är 

möjliga att räkna på, alltså faktorer som enkelt kan kvantifieras. Den kvalitativa forskningen 

går djupare och försöker beskriva utifrån kontext och sammanhang hur, vad och varför olika 

saker händer.51  Metoder för insamling av information som förknippas med kvalitativ 

forskning är många. Både metoder användes i aktuell studie. Kvalitativ dokumentstudie 

tillämpades i form av undersökning av offentliga dokument för att kunna kartlägga hur flitigt 

kulturen används vid marknadsföring av Halmstad kommun. I den kvantitativa metoden för 

insamling av material användes scenariometod genom enkätundersökningar för att estimera 

en icke-brukarvärde som Mjellby Konstmuseum har utifrån kommuninvånarnas perspektiv 

och med hjälp av anpassad metod sattes ett teoretiskt värde i SEK på kulturinstitutionen. 

I aktuell studie både en kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi var lämplig. Förståelsen 

och antaganden byggdes på och sattes i relation till tidigare forskning. I dokumentstudie 

undersöktes kulturen som marknadsföringsverktyg i framställning av Halmstad kommun. I en 

kvantitativ scenariometod med enkätundersökningar undersöktes värdet av Mjellby 

Konstmuseum. Den metoden som tillämpades för att värdera fallet Mjellby Konstmuseum i 

Halmstad kommun genomfördes med hjälp av sammanställda svar från kommunens invånare. 

  

                                                           
51 Bryman Alan (1997) Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning 
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3.2 Val av utformning 

Kvalitativ dokumentstudie  

Den första delen av undersökningen byggdes i form av en kvalitativ dokumentstudie där 

fokuset låg på kultur som instrument för att skapa en attraktiv bild av staden och undersöktes 

genom en innehållsanalys. Platsmarknadsföring lyfter fram aspekter för att arbeta långsiktigt, 

strategiskt och syftar till förändring, förbättring eller förstärkning bilden av en given plats. 52 

Även kulturens olika bidrag till samhället analyserades med hjälp av kvalitativ forskning 

genom att utgå ifrån tidigare forskning och diskutera hur kulturen förknippas med 

samhälleliga värden. Dokumentundersökningar valdes eftersom det är mycket svårt att samla 

in information direkt från källorna då dem befann sig i positioner som var svåra att få tillgång 

till. På grund av detta var det enklare att ägna sig åt vad som har uttalats och skrivits i olika 

typer av offentliga dokument. 

Utformning 

Genom att utgå ifrån tidigare forskning som presenterats tidigare i studie diskuterades 

kulturens många värden och med hjälp av fem utvalda dokument undersöktes kulturens 

användning vid tillväxtrelaterade processer och skapande av attraktivitet i Halmstad kommun. 

För att besvara frågan på hur kulturen bidrar till stadsbilden analyserades fem följande 

dokument: 

 Konststrategi för Halmstad Kommun som utfördes av Kulturförvaltningen på beslut av 

Kulturnämnden 2010-10-27 § 91.  

 Halmstad Centrumutvecklingsprogrammet som utfördes av en sammansatt grupp av 

lokalt näringsliv och kommunala representanter och blev antagen av kommunstyrelsen 

2012-09-04 § 224. 

 Halmstad kommun Verksamhetsplan som utfördes av Kulturnämnden 2016 och 

omfattar år 2016–2018.  

 Halmstad Framtidsplan till 2030. En strategisk översiktsplan för Halmstad kommun 

som utfördes av Kommunstyrelsen med hjälp av Samhällsbyggnadskontoret och blev 

lagakraftvunnen 2015-01-05.  

 Destination Halmstad Affärsplan för år 2017–2019. Bolaget arbetar på uppdrag av 

Halmstad kommun med att marknadsföra Halmstad som destination. Undertecknad av 

ordförande för Destination Halmstad AB Magnus Ackerot 2017.  

                                                           
52 Syssner J. (2011) sid. 11 
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Kvantitativ scenariometodstudie 

Andra delen av studien ändrade fokus och tog formen av en implementeringsstudie. Det 

utgicks ifrån John Armbretchs avhandling, ”Att värdera det ovärderliga- En studie om 

Kulturinstitutionens värde”, där det redogjordes för metoder som var till hjälp för att kunna 

värdera kulturinstitutioners ekonomiska värde. Genom att undersöka Mjellby Konstmuseum 

med hjälp av Amnretchs anpassade metod räknades fram ett kulturinstitutionens icke-

brukarvärde som översättes till SEK. 

Utformning 

Följande frågor som har skrivits i Tabellen nedan har använts i ett frågeformulär för att 

värdera kulturens optionsvärde, arvedelsvärde och totala värdet. Existensvärdet nämns inte då 

den räknades ut i efterhand genom att jämföra skillnaden mellan totala värdet och 

optionsvärdet samt adderat arvedelsvärde. Frågor och påståenden som redovisades i Tabell 1 

användes för att estimera dem olika delvärderana som i resultatet under rubriken fallstudie 

genom enkla beräkningar hjälpte att uppskatta en total ekonomiskt icke-brukarvärde för 

Mjellby Konstmuseum utifrån lokalinvånarnas perspektiv.  
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Tabell 1. Redovisning av frågeformulär för insamling av icke-brukarvärdet 

 

Icke-

brukarvärden 

Options Arvedel Total 

Definition Värdet av att de som 

inte besökt 

kulturinstitutionen har 

möjlighet till det i 

framtiden. 

Värdet av att framtida 

generationer har tillgång 

till kulturupplevelser och 

rikt kulturliv. 

 

Värdet av att ha 

möjligheten idag och i 

framtiden och värdet av att 

framtida generationer har 

tillgång till 

kulturupplevelser 

Frågor och 

påståenden  

1 stämmer till 

fullo  

2, 3, 4, 5,  

6 stämmer inte 

alls 

 

Till hur stor grad 

instämmer du med 

följande påstående:  

 

Mjellby Konstmuseum 

ger mig i NULÄGET 

möjlighet att uppleva 

och ta del av 

värdefulla 

kulturupplevelser 

 

 

Till hur stor grad 

instämmer du med 

följande påstående:  

 

Mjellby Konstmuseum 

ska bevaras för att min 

familj och andra 

människor, dvs. framtida 

generationer ska ha 

möjlighet att ta del av 

värdefulla 

kulturupplevelser i 

FRAMTIDEN?  

 

Till hur stor grad 

instämmer du med följande 

påstående 

 

Mjellby Konstmuseum ska 

bevaras med avseende till 

alla aspekter, dvs. värdet av 

att ha möjligheten idag och 

i framtiden och värdet av 

att framtida generationer 

har tillgång till 

kulturupplevelser? 

 

 

 

 

 

 

Ja eller Nej 

 

 

 

Är du beredd att betala 

skatt för denna 

möjlighet? 

 

 

 

 

Är du beredd att betala 

skatt för att bevara 

Mjellby Konstmuseum 

och dess värden för 

framtida generation?  

 

 

 

Är du beredd att betala 

skatt för att säkerställa att 

Mjellby Konstmuseum kan 

bevaras idag och i 

framtiden när du betraktar 

alla aspekter? 

 

 

 

I Svenska 

Kronor___ 

 

 

Vilket är det maximala 

beloppet du kan tänka 

dig betala i ska per år?  

 

 

Vilket är det maximala 

beloppet du kan tänka dig 

betala i ska per år? 

 

 

 

Vilket är det maximala 

beloppet du kan tänka dig 

betala i ska per år? 
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3.3 Urval 

Primärdata  

Valet av Mjellby Konstmuseum baserades på att Mjellby Konstmuseum grundades av 

Halmstadgruppen som lämnade ett betydelsefullt avtryck i svensk konsthistoria. Den nya 

surrealistiska fasen för gruppen börjar på 30-talet, och det var också då konstriktningen 

introducerades i Sverige för första gången. Det som skiljer Halmstadgruppens surrealism från 

andra är medlemmarnas utmärkande drag av det nordiska ljuset och den halländska 

kuststräckan som oftast är närvarande i målningarna.  Dessutom ligger konstmuseum en bit 

ifrån stadskärnan och har väldigt dåligt med kollektivtrafik anknytningar. Innan studien 

påbörjades så hade besökts Konstmuseet och när jag berättade det för folket i min omgivning 

la jag märke till att många hade inte ens hört talas om den. Det var bland anledningarna till 

varför det var av intresse att undersöka just Mjellby Konstmuseum utifrån lokalbefolkningen. 

Andra urvalet baserades på att hitta lämpliga dokument som kunde användas för analys av 

kulturens betydelse vid platsmarknadsföring i Halmstad kommun. Inte allt som händer 

registreras och även om det registreras så finns inte allt tillgängligt, samt att allt som finns 

tillgängligt är inte nödvändigtvis användbart.53 Fem olika dokument togs fram för att kunna 

uppfylla syftet och svara på frågeställningen i studien. Konstrategi för Halmstadkommun, 

Verksamhetsplan, Centrumutveckling program, Destination Halmstad Affärsplan och en 

Framtidsplan som är en strategisk översiktsplan. För att dra slutsatser kring innehållet i det 

empiriska materialet användes en innehållsanalys. 

Inom kvantitativ forskning används ofta slumpmässiga urval. Ett noggrant urval genomfördes 

för att uppfylla syftet med undersökningen. Urvalet som kom till användning för insamling av 

kvantitativa data är slumpmässig. Slumpmässigt urval valdes då den är mest lämpligt för att 

kunna generalisera statistiska beräkningar. Med hjälp av statistiken går det representera en hel 

population med begränsat antal observationer.54 I aktuell studies fall behövdes ett 

slumpmässigt urval som kunde vara representativ för populationen i Halmstad kommun. För 

att estimera icke-brukarvärdet av Konstmuseum behövdes ett slumpmässigt urval av individer 

som är bosatta och bokförda i Halmstad kommun.  

                                                           
53 Jacobsen Dag Ingvar (2002) Vad, hur och varför. Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. sid.207  
54 Alvehus Johan (2014) Skriva uppsats med kvalitativ metod. En handbok. sid.66  
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Sekundärdata   

Innan påbörjan av denna studie lästes kurslitteratur och tidigare forskning samt olika rapporter 

vilket är en förutsättning för att få fram en problemställning.55 Efter att ha läst och fått insikt i 

det valda ämnet, kunde det formuleras ett problem med hjälp av de centrala begrepp som är 

kopplade till temat. De olika begrepp som kom till användning vid sökning av relevant 

litteratur är ekonomisk värdering av kultur, platsmarknadsföring och kultur som resurs. Dem 

olika sökmotorer som användes var Google Scholar och Högskolebiblioteket i Halmstads 

sökmotor. Jag valde också att besöka Stadsbiblioteket i Halmstad för ytterligare kunskap. Det 

fanns mycket forskning kring kulturens betydelse som tillväxtfaktor för regioner och 

destinationer. Dock var det svårt att hitta forskning kring kulturens ekonomiska värdering 

vilket påverkade valet av den kvantitativa metoden. Den sekundärdata användes också för 

analys av kulturens betydelse för både stadsbild och ekonomisk värdering av kultur.    

Urvalet baserades på att välja ut den mest lämpliga metoden som kunde generera ett mest 

pålitlig teoretiskt värde, det visade sig vara en scenariometod som fokuserar på att undersöka 

betalningsviljan och heter Contengent Valuation. 

 

3.4 Datainsamling 

Materialet för den kvalitativa dokumentstudien samlades genom att söka fram dem mest 

lämpliga dokument på Google sökmotor och kunde återge en bild av kulturens betydelse för 

Halmstad kommun. Den meningsbärande kategoriseringen skedde med hjälp av nyckelord 

som Halmstad kommun, dokument och kultur. Materialet samlades in under cirka två 

veckors period mellan 3:e och 20:e februari 2017. Dokument som användes för att belysa 

om kulturens betydelse för Halmstad kommun finns i Bilaga 3. 

Materialet för den kvantitativa fallstudien samlades in mellan 1: a april till 1: a augusti 2016. 

Halmstad kommuns invånare kontaktades vid olika tillfällen både via telefon och de 

tillfrågades på plats om de kunde tänka medverka i enkätundersökningen. I dem fall då de 

tillfrågade blev positiv inställda till enkätundersökningen fick den muntlig och skriftlig 

presentation av studiens innebörd samt informerades om dem etiska principer. Sedan genom 

att få godkännande för medverkan i undersökningen lämnades mejl eller telefonnummer för 

att kunna delta och vara med i uppskattningen av Mjellby Konstmuseums icke-

brukarvärden. Efter en kort presentation om undersökningen besvarade respondenterna 

                                                           
55 Bryman A. (1997) 
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enkäten vid samtycke. I de fallen som tillfrågade inte vill svara på enkäten genom telefon 

eller med detsamma på plats, erbjöds andra alternativ som ett ytterligare informationsblad 

om studiens syfte samt en genomgång av frågor och en länk utskickad till respondentens 

mejl där de hade möjligheten att besvara den vid mer passande tidpunkt. Respondenternas 

bakgrund finns presenterade i Bilaga 1. Frågeformulär som användes för insamling av 

material finns i Bilaga 2.    

3.5 Etiska Principer 

Etiska principer är grundläggande inom akademisk forskning och vid genomförande av 

intervjuer. Alla respondenter blev informerade om dem etiska principer och följande punkter 

följdes vid genomförande av enkätundersökningar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentavtalet, nyttjandekravet.56 

Alla respondenter informerades om studiens syfte både muntligt och skriftligt. Vad deras 

uppgift var och vilka villkor som gällde. De fick också information om att det var 

examensarbete och att arbetet skulle publiceras. Deltagande informerades om att medverkan i 

undersökningen var helt frivillig och att de kunde avbryta i vilken stund som helst utan några 

som helst negativa påföljder. Alla medverkande fick även information om sin anonymitet och 

att all insamlad data skulle förvaras på så sätt att ingen obehörig ska få ta del av den samt att 

all data ska raderas så fort studien är genomförd. För att hålla en högre anonymitet 

genomfördes alla intervjuades åtskild. Det sista punkten som gäller nyttjandet följdes genom 

att informera alla deltagare om att data som ska samlas in ska användas endast i den aktuella 

forskningen samt att den inte kommer att användas varken i kommersiella ändamål eller i 

andra vetenskapliga studier. 

3.6 Bortfallsanalys 

I den kvantitativa delen tillfrågades respondenter. Efter ett slumpmässigt urval uppgick antal 

tillfrågade gruppen till 240 personer, antalet som ville medverka utgjordes av en grupp på 123 

respondenter. 11 av de svarade på plats och 13 via telefon. Antal utskickade enkäter uppgick 

till 99 stycken, utav de har 79 besvarats. Totala summan av alla insamlade och besvarade 

enkäter uppgick till 103 stycken. Vid ytterligare analys framkom att fyra av postnumren som 

angavs inte tillhörde Halmstad vilket fällde bort ytterligare enkäter och på så sätt blev det 99 

kvar som kunde användas i studien. Detta utgjorde ett första bortfall på 117 personer vilket 

                                                           
 
56 Rönnquist R. (2016) 
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motsvarar 51 procent bortfall. Andra bortfallet blev på 19,1 procent då av 123 som skulle 

medverka bara 104 som svarade och ytterligare 3,8 procent fälldes bort på grund av fel 

information som gjorde att materialet inte kunde användas i aktuell studie.    

3.8 Giltighet  

Källkritik 

Källkritik är metod för bedömning av sanningshalten i uttalande om verkligheten och även i 

denna studien behövdes en källkritiks metod vid insamling av material. Vid användning av 

internet kan det vara svårt att bedöma huruvida källan är tillförlitlig. Med tanke på det alla 

typer av pseudovetenskapliga hemsidor som vill framstå som vetenskapliga men i 

verkligheten inte är det, virala vars mål är att sprida höga antal klick mer än trovärdighet samt 

bluffwebbplatser som sprider falsk information. För att undvika det undersöktes alla källor 

noggrant genom att ta hänsyn till huruvida källan var primär, sekundär eller tredjepartskälla 

samt källans äkthet, tid, beroende och tendens.  Frågor som besvarades när information 

hämtades var: Vem är det som står bakom källan? Organisation, myndighet, företag, 

privatperson eller kunnig inom ämnet. Varför källan var skapad? För att informera, presentera 

fakta, övertyga, sälja eller påverka opinion. På så sätt kunde noggrant urval av alla källor 

hållas. Litteraturen som användes i studien bedöms vara tillförlitlig eftersom den är skriven av 

forskare och författar inom ämnet. Det som valdes var avhandlingar, vetenskapliga artiklar, 

antologier, kurslitteratur och offentliga dokument som prövats med ovanstående metod. 

Under datainsamling som användes vid undersökning av kulturens betydelse för Halmstad 

kommun bestod av offentliga dokument som gällde förutom Halmstad även hela Halland. 

Med hjälp av detta och med hänsyn till studiens avgränsning kunde vissa dokument sållas bort 

som var i princip relevanta och trovärdiga men för omfattande för att ha med i studien. Av 15 

tillgängliga och användbara dokument kunde på så sätt fem väljas som mest lämpliga.  

 

Reliabilitet     

Studier som är av kvalitativ karaktär där forskaren kan påverka respondenten för att 

manipulera resultaten genererar svara som kan ge en lägre tillförlitlighet. För att studien ska 

ha en hög reliabilitet krävs att den både är tillförlitlig och trovärdig utan att ha tydliga 

mätfel.57 Data som samlats in i form av dokument hämtats från källor som inte är helt 

oberoende. Detta kräver att forskaren är källkritisk och försöker att hitta flera källor och 

undersöker om samtliga källor har liknande påstående för att uppnå en hög reliabilitet. Alla 

                                                           
57 Jacobsen D.I. (2002) sid.23 
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källor prövades också som tidigare nämnt med frågor när och vem har sagt, vad var syftet 

med utsagor samt vilket budskap ville man föra fram. På så sätt ökar reliabiliteten i 

föreliggande studien med noggrann källkritisk metod av vetenskapliga artiklar, offentliga 

dokument och användning av internet. Under tolkningsarbete, där teorier och empiri ställs i 

relation till varandra spelar en uttolkare en avgörande och central roll.58 Vid undersökning av 

källor som användes i föreliggande studien låg även vikt på att andra forskare ska få fram, om 

inte exakt samma men åtminstone, likande resultat.    

Reliabiliteten av metoden som användes för värdering av kulturinstitution styrktes med 

påståenden att CV metoden är den mest lämpliga för att sätta värde på allmännyttiga 

resurser.59 Vid sådan värdering är den mest framträdande värde är icke-brukarvärden vilket 

skapas av museets existens. För att vid värdering räkna in dessa värden, behöver individer 

värdera den och Stated Preferences metoder tillåter detta i jämförelse till Reveled Preferences. 

Tidigare undersökningar som har använd sig utav denna metoden implementerats på bland 

annat Kungliga Teatern i Köpenhamn, Nordiska Akvarellmuseet och Vara konserthus.  

 

Svagheten i urvalet blev att en stor andel av respondenter koncentrerade på studenter som stod 

för cirka 30 % av medverkade. Även ålder som låg i genomsnittlig på 31 år blev en svaghet 

med den äldsta född 1954 och den yngsta 1994. Alltså en grupp som skulle ha representerat 

den äldre populationen saknades och studentgruppen var överrepresenterad. Även en ganska 

hög bortfall av enkäter sänkte reliabiliteten till en viss nivå. Första bortfallet på 59 procent 

och andra på 19 procent. Detta kunde i första hand bero på att frågeformuläret var ganska 

omfattande och många tyckte att metodens tillvägagångssätt var svår att begripa.  

 

Validitet 

I kvalitativa delen av studien där det undersöktes offentliga dokument gick att få en bild av 

vad kulturen betyder för Halmstad kommuns attraktivitet. Detta har både sina svagheter och 

styrkor. Eftersom det rör sig om mindre spontanitet kan det betyda en svaghet då 

informationen kan ha förvrängts och förfalskats för att kunna ge ett mer specifikt intryck. Det 

kan också innebära en styrka då informationen är mer reflekterad, genomtänkt och bearbetad. 

Inom samhällsvetenskapen istället för sanning talas det om intersubjektivitet. Detta betyder att 

försöka komma så nära sanningen som möjligt och bekräftas genom att flera personer är ense 

                                                           
58 Alvehus J. (2014) sid.23 
59 Armbrecht J. (2009) sid.19 
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om beskrivningen av en situation.60 I detta fall har alla fem dokument som undersökt visat en 

liknande beskrivning av kulturens betydelse för Halmstad kommun och ju fler som håller med 

och har liknande påstående desto högre är validitet.  

I kvantitativ forskning det som mäts först och främst är långsiktig förändring. Med validitet 

mäts närmst inställning till hur ofta man skall, bör och kan göra för att använda rätt metod vid 

rätt tillfälle. Validitet problemet anses vara en av de svåraste men även en av de mest centrala 

inom den empiriska samhällsvetenskapen.  Begreppet validitet brukar definieras som: 

överenstämmelse mellan teoretisk definition och operationella indikatorer, frånvaro av 

systematiska fel, och att undersökningen undersöker det som påstås.61 Problemet som uppstår 

vid CV metoden är att det inte går veta om respondenten säger den riktiga sanningen och om 

den är verkligen villig att betala skatt som den angett i enkäten eftersom det inte finns direkta 

finansiella konsekvenser för angett svar. Men eftersom det är väldigt sällan allmännyttiga 

resurser handlas på en fri marknad så finns det inte heller verkliga marknadspriser på 

upplevelser som kulturinstitutioner tillhandhåller och som motsvarar det faktiska samhälleliga 

värdet. 

Andra problem som uppstår är kopplade till begreppsvaliditet då betalningsviljemetoden ska 

korrelera med andra metoder och ska i slutändan vid estimering generera värden som stämmer 

överens med tillämpning av andra metoder som är till för samma ändamål. Dock kan det 

uppstå problem vid jämförelse eftersom metoder som presenterades mäter olika värden och 

vid olika tillfällen även om metoden har en hög begreppsvaliditet.62  

Validiteten bekräftades genom att först upplysa om varans egenskaper och sedan göra det lätt 

för respondenten att förstå hur estimeringen går till samt se till att utformningen av frågan inte 

orsakar motsträviga svar. Även att observera om respondentens accepterar eller protesterar 

mot metodens tillvägagångssätt. Under insamling av primärdata presenterades allmän 

information om både Mjellby Konstmuseum och Contingent Valuation metodens 

tillvägagångssätt för att ge en klarare bild av metoden och den aktuella studien. Detta är av 

stor vikt för validiteten då respondenten inte alltid har tillräckligt med kunskap för att 

utvärdera varans egentliga egenskaper. Detta var en annan anledning till varför det valdes att 

ge en kort presentation om tillvägagångssättet och studien. 

                                                           
60 Jacobsen D.I. (2002) sid.256 
61 Peter Esaiasson , Mikael Gilljam , Henrik Oscarsson (2012) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle 

individ och marknad. sid 61–67 

62 Armbrecht J. (2009) sid. 52 
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4. Resultat 

4.1 Kulturens betydelse vid platsmarknadsföring   

Inom platsmarknadsföring kan kulturen spela en viktig roll för att framställa en attraktiv bild 

av en destination. Den ger möjlighet till differentiering, imageskapande och 

identitetskonstruktioner. På så sätt kan kulturen vara ett viktigt instrument för 

marknadsföringsstrategi för att skapa attraktivitet.63  I en dokumentstudie analyserades 

offentliga dokument som är relaterade till Halmstad kommun och som kan ge svar på i hur 

hög utsträckning kulturen används vid platsmarknadsföring för att skapa attraktivitet. 

Användning av historia i platsmarknadsföring för att locka turister är också ett tydligt 

exempel på hur kulturen slutar fungera som en egen oberoende sfär och hur motiven snabbt 

kan vända från bevarande och bruk som representation av nationalitet till nya, mer 

verklighetsförankrade motiv. Att kultur utvecklas som resurs för marknadsföring av lokala 

regioner och platser beror i första hand på en globalisering. Ekonomiska investeringar och 

finansiering av attraktiva miljöer kräver att platsen är attraktiv på olika sätt. I sådana 

sammanhang har historiska och kulturella miljöer blivit en attraktionsfaktor och resurs för en 

expanderande, differentierad turism- och besöksnäring.64 Platsmarknadsföring lyfter fram 

vissa aspekter för ”ett långsiktigt, strategiskt arbete som syftar till att förändra, förbättra eller 

förstärka bilden av en plats.” 65 I första delen av studien analyserades därför kulturens 

användning vid tillväxtrelaterade processer och skapande av attraktivitet i Halmstad kommun. 

För att besvara frågan analyserades följande dokument. 

Konststrategi för Halmstad kommun 

I Halmstad Konsstrategi som gjordes på uppdrag av kulturnämnden betonas vikten av massiva 

marknadsföringsinsatser med både traditionella och otraditionella metoder, som kan förankra 

konsten och göra Halmstad till Konstcentrum. Det behövs en tydlig kommunikation för 

etableringen, och ordet konststad (som används av många kommuner idag) kan tyvärr inte 

användas i Halmstad, eftersom tre fastlagda stadsbegrepp redan finns vilka ligger i enlighet 

med kommunens vision. Även kunskapen om konstverksamheter i Halmstad och målet om 

Halmstad som konstcentrum är väldigt vag, både inom kommunen och utanför. Andra viktiga 

faktorer som bromsar utvecklingen av konstverksamhetens områden att vid marknadsföringen 

                                                           
63 Linder J. (2015)  
64 Aronsson P. (2005) sid. 274 
65 Syssner J. (2011) sid. 11 
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finns det inte en gemensam bild, var alla marknadsför sig separat, vilket ger en oklar bild av 

verksamhetens omfattning.66 

 

En omvärldsanalys visade att allt fler städer i Sverige och utanför profilerar sig som 

konststäder. För att höras i konstbruset som finns idag behövs en helt egen profil och 

Halmstad har samlingarna av Halmstadgruppen på Mjellby Konstmuseum, samt två andra 

kompletterande konstscener och flera internationella konstverk i stadsbilden som ger en god 

lokal grund med internationell potential att bygga på. Den lokala miljön är passande för att 

Halmstad ska kunna utvecklas till et konstcentrum, där en god livsplats för konstnärer och 

konst bör vara riktlinjen. Detta är också i enighet med Region Hallands vision om Halland 

som bästa livsplatsen.67 

 

Stadens Hjärta Centrumutvecklingsprogrammet 

I Centrumutvecklingsprogrammet ses det som ett självklarhet att skapa attraktivitet för både 

besökare och invånare med hjälp av en 700-årig historia och brett utbud av kultur och butiker 

som ska göra centrumbesöket till upplevelse.68 Syftet med utvecklingen är bland annat att 

skapa en långsiktig framtidsbild med ambitioner att alla involverade parter ska stå för en 

gemensam målbild av centrum med utbud, stadsmiljö, evenemang och kultur.69 Bilden av 

Halmstad ska framställas som en arena för en mångfald av kulturaktiviteter som är 

tillgängliga för alla. Andra viktiga punkter som tas upp är att kulturhistoriska byggnader både 

måste vårdas och utvecklas, något som i sin tur bidrar med positiv bild.70 

Konsten och kulturen ses som en naturlig del av stadslivet, vilket är i behov av utveckling. 

Genom en kombination av konstnärlig gestaltning på offentliga platser och nya offentliga 

verk stärks bilden av Halmstad som en upplevelsestad. Konsten i Halmstad ska ge en kreativ 

identitet åt det offentliga livet, både genom att berika vardagen för invånarna och för att locka 

hit konstnärer som turister.71 

 

                                                           
66 Kulturnämnden (2010) sid.8 
67 Kulturnämnden (2010) sid.3 
68 Centrumutvecklingsprogrammet (2012) sid.3 
69 Centrumutvecklingsprogrammet (2012) sid.4 
70 Centrumutvecklingsprogrammet (2012) sid.11 
71 Centrumutvecklingsprogrammet (2012) sid.7 
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Verksamhetsplan för Halmstad kommun 

Syftet med kulturnämndens verksamheter att de ska använda kulturens kraft för kommunens 

vision och medverka till att kulturen spelar roll för hemstaden, kunskapsstaden och 

upplevelsestaden. Kulturen ska bli en självklar del av kommuninvånarnas vardag och 

uppfattas som väsentlig för utveckling och attraktivitet.72 

 

I Halmstads verksamhetsplan finns det ett konkretiserat mål som fastställdes av 

kommunfullmäktige, och som betyder att staden ska vara en av Sveriges främsta 

kulturkommuner, med internationellt konstrykte. Det fastställda målet kräver ett samarbete 

och en insats såväl som från kulturnämnden och kulturförvaltningen, som från alla 

kommunala verksamheter, för att målet ska kunna uppnås. Det kommer att krävas strategiskt, 

kontinuerligt och långsiktigt arbete i kombination med konkreta insatser för att stärka och 

utveckla konst- och kulturlivet i Halmstad. Hållbarheten är också central för kommunens 

utveckling och innebär social hållbarhet genom delaktighet, inkludering och mångfald. 

Kulturen definieras ibland som en egen hållbarhetsaspekt och omfattar sociala, antropologiska 

och platsrelaterade värden som krävs för att ett samhälle ska vara hållbart.73 

 

För ett socialt hållbart samhälle spelar kulturen en viktig roll för platsens attraktivitet, 

invånarnas livskvalité, hälsa och för att en plats där olika typer av människor kan mötas. På så 

sätt blir kulturen en kraft som håller samman samhället. Idag arbetar förvaltningen utifrån 

målbilden ”Kulturen spelar roll” och under kulturundersökningen som genomfördes 2104 

visades att bland kommuninvånarna 63 procent ansåg att Halmstad är en stad med kulturprofil 

och hela 68 procent tyckte att kulturen är en viktig del för att skapa en attraktiv Halmstad.74 

 

Framtidsplan 2030, strategisk översiktsplan för Halmstad kommun  

Enligt Halmstads framtidsplan ska år 2030 vara en tid då hela kommunen lever. Bilden av 

Halmstad idag byggs på främst sommar, sol och bad. Därför är utbudet av aktiviteter under 

året är ojämnt fördelade.  Genom att sätta mer fokus på natur, rekreation och kultur som höjer 

livskvalitén och stimulerar kreativitet framställs en identitet av en upplevelsestad. Det krävs 

också en hållbarhetssynpunkt för att skydda och värna om värdefulla natur- och kulturvärden. 

En attraktiv livsmiljö är relativ, beroende på vem man frågar och i vilken period av livet 

                                                           
72 Verksamhetsplan för Halmstad kommun (2014) sid.4 
73 Kulturnämnden (2016) sid 3 
74 Verksamhetsplan för Halmstad kommun (2015) sid.5 
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individen befinner sig i. De faktorer som bestämmer attraktiviteten är allt från tillgänglighet, 

trygghet, arbetsmarknad, offentlig service, mångfald och sist men inte minst ett rikt 

kulturliv.75 I den strategiska översikten tas också upp vikten av integrering av offentlig konst 

som en naturlig del av stadsrummets gestaltning för att kunna skapa en attraktiv stad.  Men 

också att kulturinstitutioner måste integreras i stadsmiljön, då de också är viktiga för 

attraktiviteten.76 

För att fortsätta utvecklas som ett regionalt centrum behövs mer satsningar på kultur som kan 

spela en viktig roll för utvecklingen av en destination, vilken representeras som upplevelse- 

och kunskapsstad. Halmstad är i stort sett en stor småstad med ett ganska litet centrum och 

vag karaktär. För att vara Hallands centrum i framtiden behövs att staden blir en liten storstad 

istället, genom att ta vara på den stora stadens attraktionskraft.77 

 

Inom kommunens gränser finns det äldre, kulturella landskap som är väldigt värdefulla och 

betydelsefulla för kommunens identitet, samt som vittnar om en historisk tid. I framtaget 

kulturmiljöprogram kartläggs sådana områden för att kunna bevara dem för framtiden. 

Utgångsläget är att kulturlandskap, fornlämningar av olika tidsskikt samt bebyggelser ihop 

kan förstärka den kulturhistoriska substansen och ge en mer sammanhållen bild med tydligare 

helhet.78 

Affärsplan för Halmstad kommun  

Ett kommunalt aktiebolag Destination Halmstad har bildats som kan enklare se helheten och verka på 

kommunens utveckling. Bolaget arbetar inom affärsområden som turistservice, evenemang och möten. 

Även marknadsföringen av Halmstad Teater och Halmstad Arena ingår i uppgiften.79    

 

I bolagets Destination Halmstads affärsplan betonas att Halmstad ska år 2025 vara en ledande 

inom profilerna hälsa, idrott, kultur och natur i södra Sverige. Turistnäringen anses vara bland 

de viktigaste aktörerna i stadens utveckling och tillväxt.  För att lyckas med ställda mål är det 

viktigt med ett samarbete mellan den kommunala bolagskoncernen och besöksnäringen. 

Andra delen är att politiker skapar förutsättningar för turismen, med nya mötesplatser, samt 

att entreprenörer som vill etablera sig och skapa nya reseanledningar kan göra det.80 

                                                           
75 Framtidsplan (2015) sid.11 
76 Framtidsplan (2015) Sid.32 
77 Framtidsplan (2015) sid.25 
78 Framtidsplan (2015) sid.45 
79 Destination Halmstad - om destination Halmstad  
80 Destination Halmstad sid.4 
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Destination Halmstad arbetar med att stärka sin profilbild som idrotts- och kulturstad genom 

att värva, utveckla och genomföra evenemang året runt. Detta bidrar till fler gästnätter genom 

ett attraktivare Halmstad att besöka, men också att verka och bo i. När det gäller evenemang 

ska det inte vara svårt att genomföra, då såväl de nationella som de internationella 

evenemangen skapar minnesvärda upplevelser för både besökare och Halmstadbor och bidrar 

till ekonomisk tillväxt.81 

4.2 Ekonomisk värdering av kultur 

Metoderna som presenteras för ekonomisk värdering av kulturinstitutioner (allmännyttiga 

resurser) delas i två kategorier (RP) Revealed Prferences och (SP) Stated Preferences.82 SP-

metoder används eftersom dessa riktar in sig på monetär värdering av resurser som saknar 

marknadspriser. Ekonomisk värdering av produkter och tjänster som saknar marknadspris kan 

komma till användning i samhället och kan ge mer kompletta beslutsunderlag. Det gäller till 

exempel kulturmiljö, ekosystemstjänster och andra icke marknadsvaror. Den värderingen kan 

också vara viktig för att skapa allt från internationella till lokala räkenskapssystem. Den ger 

bättre information för hållbar utveckling i form av en grund för passande grad av styrmedel 

som subventioner och skatter.83 Informationen kan användas för olika projekt för att granska 

hur väl det stämmer överens med hållbar utveckling som är tredimensionell och innebär 

ekologisk, ekonomisk och sociokulturell hållbarhet. I sådana fall kan det undersökas hur 

ekonomiskt önskvärd, sociokulturellt önskvärt och ekologiskt hållbar en resurs är.84  

 

Den ekonomiska modellen baseras på perception och på att värde uppstår när någon 

”uppfattar” något vara värdefullt. En avgörande faktor och är grundläggande i ekonomi är att 

människor uppfattas kunna värdera och beskriva det uppstådda värdet som gör det möjligt att 

med ekonomiska metoder värdera kulturinstitutioner. För att beskriva värdet används 

modellen som urskiljer mellan två värden: 1) brukarvärde och 2) icke-brukarvärde. 85 Icke 

brukarvärde är ett koncept som uppkommer vid kollektiva nyttigheter och som har sitt 

ursprung inom nationalekonomi.86  

                                                           
81 Destination Halmstad sid.16 
82 Armrbrecht J. (2009). sid.44 
83 Kinell G. (2011) sid.6 
84 Kinell G. (2011) sid.17 
85 Armbrecht J. (2015) sid.4 
86 Armbrecht J. (2015) sid.5  
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För att besvara frågeställningen i studien som estimerar Mjellby Konstmuseums icke-

brukarvärde användes en kvantitativ scenariometod. Den metoden riktar in sig på att värdera 

kulturinstitutionens nyttighet ur respondenters svar i enkätundersökningen och får ut ett värde 

i SEK.  Den metod som har valts för implementering är SP metoden CV eftersom den är mest 

lämplig vid beräkning av icke-brukarvärden. Den är mest lämplig som metod eftersom den 

kan användas för värdering av enstaka attribut och dess relativa värden är bättre, i jämförelse 

till CM.  Även om det finns flera olika metoder för värdering så har CV-metoden många 

fördelar. Den är relativt enkelt i applicering samt genererar mest information om preferenser 

från både brukare och icke-brukare.87 

4.2.1 Fallstudie av Mjellby Konstmuseum  

Denna delen av studien byggdes upp i form av en fallstudie där kulturen värderas med hjälp 

av Contingent Valuation metoden, en kvantitativ scenariometod som fokuserar på nytta 

genom betalningsviljan hos både brukare och icke-brukare. Enligt den ekonomiska modellens 

antagande skapar kulturen värde både för dem som brukar resursen och dem som inte brukar 

den.88 I denna uppsats mäts ett värde för icke-brukare som i sin tur delas i optionsvärde, 

arvedelsvärde och existensvärde. 

 

Alla scenariometoder fokuserar på att ställa direkta frågor till individer om varor som inte är 

marknadsvara och som ska värderas utifrån respondenternas betalningsvilja. Med hjälp av 

intervjuer eller enkäter ställs frågor som ska beskriva ett scenario där tillgången på icke-

marknadsvara förändras och skapar en hypotetisk marknadssituation. Scenariometoder är 

ganska flexibla och med implementering av sådan metod går det att ge en mer heltäckande 

bild och få fram ett total ekonomiskt värde av icke-marknadsvaror.89  Med 99 respondenter är 

det meningen att resultaten ska återspegla den empiriska undersökningen som genomfördes 

och baserades på Contingent Valuation-metoden. Enligt metoden delas värde på brukarvärden 

och icke-brukarvärden, men som tidigare nämnt så är det bara icke-brukarvärden som mäts 

här och därför utgår aktuell studie ifrån delen som ger svar på just icke-brukarvärde. För att 

räkna ut existensvärdet som ingår i kulturinstitutionens icke-brukarvärden, räknades först ut 

ett optionsvärde, arvedelsvärde och det totala värdet. Sedan utgjorde skillnaden mellan totala 

värdet och optionsvärdet plus arvedelsvärdet grunden för att räkna ut ett existensvärde.  I 

enlighet med fallstudien som genomfördes, uppskattades ett icke-brukarvärde på cirka 66 

                                                           
87 Armbrecht J. (2009) sid.45 
88 Armbrecht J. (2009) 
89 Kinell G. (2011) sid.24 
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miljoner kronor, vilket är mycket högre än det offentliga bidrag på cirka 4 miljoner kronor 

Mjellby Konstmuseum får. Arvedelsvärdet på cirka 21 miljoner, optionsvärdet på cirka 19 

miljoner och existensvärdet på cirka 26 miljoner kronor. 

Icke-brukarvärde 

Värdet som uppstår när individer som inte brukar resursen men ändå upplever ett värde i 

tillgängligheten även om de aldrig tänker dra nytta av resursen, definieras som icke-

brukarvärde. Dessa värden delas i existens, options och arvedel. På så sätt blir en adderad 

summa av alla dessa värden inklusive brukarvärde ett totalt ekonomiskt värde, som utgör den 

mätbara delen av det samhällsekonomiska värdet. Men eftersom den implementerade metoden 

är avgränsad så täcks bara icke-brukarvärdet, vilket representerar ett totalt ekonomiskt värde i 

denna studie. Den totala icke-brukarvärdet efter beräkningar uppskattades till 65 925 000 

svenska kronor. Detta genom att summera ihop alla dem delvärden: optionsvärde + 

arvedelsvärde + existerade= icke-brukarvärde. Medelvärdet för både betalningsvilja och 

påståenden vid estimering av delvärden som följer nedan räknades fram genom att summera 

alla svar och sedan dividerades med antal respondenter.  

Optionsvärde 

Betalningsviljan för optionsvärdet estimerades med följande frågor och påståenden. På frågan 

om respondenten var beredd att betala skatt för möjligheten att i nuläget ta del av värdefulla 

kulturupplevelser svarade 57 procent av deltagare ja. På påståenden om att i hur stor grad det 

instämmer om att Mjellby Konstmuseum ger dig möjligheten att ta del av värdefulla 

kulturupplevelser i nuläget, uppskattades ett medelvärde på 3,73 där 6 var som lägst och 1 var 

som högst. Av de 99 respondenter som medverkade i värderingen uppgick ett medelvärde för 

optionsvärdets betalningsvilja till 255 svenska kronor. Genom att multiplicera detta med antal 

invånare i Halmstad kommun över arton år, vilket uppgick till 75 000 invånare, så estimeras 

ett totalt optionsvärde på 19 125 000 svenska kronor.      

Arvedelsvärde 

För att estimera arvedelsvärde omformulerades frågor och påståenden till en viss grad. Här 

ställdes frågan om respondenten var beredd att betala skatt för att bevara Mjellby 

Konstmuseum för framtida generationer. Vid omformuleringen av frågan uppgick antal 

respondenter som var beredda att betala skatt till 59 procent. Även i påståenden om i hur stor 

grad det instämmer om att Mjellby Konstmuseum ska bevaras för familjen och andra 

människor, således att framtida generationer får tillgång till värdefulla kulturupplevelser i 

framtiden, blev ett medelvärde 3,51 där 1 var som högst och 6 var som lägst. Medelvärdet för 
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arvedelsvärdets betalningsvilja uppgick till 278 svenska kronor som multipliceras med antal 

invånare i Halmstad över arton år. Då estimerades det totala arvedelvärdet till 20 850 000 

svenska kronor. 

Totala värdet  

Betalningsviljan för totalvärdet estimerades genom att kombinera frågan och påståenden för 

optionsvärdet och arvedelsvärdet. Frågan formulerades till om dem var beredda att betala 

skatt för att säkerställa bevarandet av Mjellby Konstmuseum idag och i framtiden där alla 

aspekter betraktas. På denna frågan var 65 procent av respondenterna redo att betala skatt. På 

frågan om hur viktigt det är med Mjellby Konstmuseum om alla aspekter betraktas, det vill 

säga att både respondenterna och framtida generationer har tillgång till värdefulla 

kulturupplevelser, uppskattades ett medelvärde på 3,34 där 1 är som högst och 6 är som lägst. 

Medelvärde för det totala värdets betalningsvilja uppgick till 323 svenska kronor som 

multiplicerades med antal invånare i kommunen över arton år. Då blev det estimerade värdet 

24 225 000 svenska kronor.   

Existensvärde  

Den totala betalningsviljan för existensvärde räknades ut genom att subtrahera optionsvärdet 

från det totala värdet och sedan adderades med arvedelsvärdet. (TV-OV+AV=EV). Efter 

beräkningen uppgick det totala existensvärdet till 25 950 000 svensk kronor.  

24 225 000 – 19 125 000 + 20 850 000 = 25 950 000  
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5. Sammanfattande analys 

5.1 Kulturens tillförda värde och värdering 

I det senmoderna samhället beskrivs ekonomin och kulturen ofta som sammanflätade, och att 

begreppen existerar i ett komplicerat teoretiskförhållande. Detta innebär att i samhället 

framhålls två trender som växer parallellt och existerar samtidigt. Det är ”ekonomisering av 

kulturen” och ”kulturalisering av ekonomin”.  Det har lett till att mer forskning förutom 

bevarandet av kultur, fokuserar nu bland annat på kulturens betydelse i alltmer globaliserad 

värld, där konkurrens är stark, då kulturen kan vara betydande vid imageskapande, 

identitetsskapande samt även starkt förknippad med högre livskvalité.90 I det postindustriella 

samhället där ekonomin har blivit allt mer styrande, kan metoder som vid utvärdering täcker 

kulturens olika värden så att dess betydelse inte undermineras komma till användning. 

Följaktligen delades studien delas in i två delar där ena delen lägger vikten på kulturens 

tillförda värde samhället och stadsbilden. Andra delen fokuserar på kulturens värdering och 

mätning av det tillförda värdet utifrån kommuninvånarnas perspektiv. På så sätt byggs en 

förståelse för kulturens tillförda värde samt implementeringsmetoden som användes för 

värdering. 

 

Det är viktigt att kulturen värderas på ett rimligt sätt som uppmärksammar de olika värden 

den tillför. Tidigare i studien diskuterades för dem olika metoders tillvägagångssätt som finns 

tillgängliga idag vid värdering av icke-marknadsvaror. Alla metoder finns redovisade under 

teoretiskt ramverk. Dessa preferenser delades in i Reveled Preferneces och Stated Preferences 

som värderar kulturen på olika sätt. Under RP finns Travel Cost Method, Hedonic Pricing och 

Market Value som baseras på att värdera nytta genom redan marknadsprissatta nyttigheter. 

Under SP finns Contingent Valuation och Choise Modeling som i sin tur baseras på 

respondenternas betalningsvilja. Stated Prferences är mest relevanta för att kunna användas i 

aktuell studie eftersom de fokuserar på monetär värdering av resurser som saknar ett 

marknadspris. Enligt CV-metoden som användes i föreliggande studie genererades ett värde 

på Mjellby Konstmuseum som låg på cirka 66 miljoner kronor. Detta säger en hel del om 

kulturens tillförda värde för samhället som tidigare inte kunde prissättas och kan nu bedömas 

hur ekonomiskt önskvärt ett kulturellt objekt är utifrån lokalinvånares perspektiv. 

 

                                                           
90 Aronsson L. (2013) sid.16    
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För att förstå platsens betydelse är det viktigt att vidga perspektivet och ta hänsyn till 

människans interaktion med platsen. Eftersom det finns en ”ge och ta” relation mellan 

sammansättningen av människor och plats samt en dubbelsidigfokus på hur platsen får sin 

betydelse av människor och hur människor är kopplade till platsen.91 På Mjellby 

Konstmuseum går det att se Halmstad gruppens skapelse, något stort och betydelsefull inom 

svensk konsthistoria, vilket placerade Halmstad på Sveriges karta, som bland annat konststad, 

även om uttrycket konststad får i dagsläget inte plats i kommunen vision. Även kändisar kan 

förtingliga identiteten av en stad och i Halmstads fall har det varit popgruppen Roxette som bildades 

1986 och har varit på topp i USA:s med fyra singlar, och sålt över 75 miljoner skivor över hela värden. 

Den svenska realityserien Kungarna av Tylösand är ett annat exempel. En viktig grund och ett 

viktigt turisttema för Halmstad är dess populära stränder. Med Östra strand vilket varit 

populär sedan början av 1900-talet och Tylösand med sin 7 kilometer långa sandstrand. Detta 

utvecklades till att under 1950 Halmstad blev en av Sveriges mest attraktiva turistplatser. 

Halmstad bygger sin identitet även som kunskaps och konststad med flera olika museer, rikt 

konstliv, evenemang och en del historia. Med hjälp av 700-årig historia och brett kulturutbud 

konstrueras en bild som ska vara lockande. Kommunens stadskärna innehåller mycket kultur 

och historia som är en viktig del av stadens identitet och därmed en självklar förutsättning 

som ska sätta prägel på stadsutvecklingen och stadsrummets gestaltning. Förutom konst även 

livskvalité, hållbarhet, utbildning och historia skapar allt mer av staden identitet. Det nya biblioteket 

vid Nissan står tydligt för denna utveckling. Högskolan har också varit viktig resurs som spelat stor 

roll och markerat Halmstad på världskartan.  

 

Marknadsföringskraven som finns på kulturella miljöer idag är avsevärt högre än tidigare. Det 

gör att kulturen blir allt mer passande i instrumentella sammanhang och det i sig skapar en 

viss osäkerhet hos representanter för kulturmiljövården.92 Att användning av historia i 

platsmarknadsföringen är bland tydliga exempel på hur kultur slutar vara oberoende. Att 

kultur utvecklas som resurs för marknadsföring av lokala regioner och platser beror i första 

hand på globalisering och hårdnad konkurrens. Finansiering av attraktiva miljöer kräver att 

platsen är attraktiv på olika sätt och i sådana sammanhang har historiska och kulturella 

miljöer blivit en attraktionsfaktor och en ekonomisk resurs.93 Genom att undersöka offentliga 

dokument framgår att kulturen även i Halmstad kommun får den betydelsen där allt mer fokus 

läggs på kultur som en betydande del av stadsutvecklingen. Detta bidrar till image, identitet, 

                                                           
91 Braunheim L. (2006) sid 41 
92 Weissglas G. (2001) sid.37 
93 Aronsson P. (2005) sid. 274 
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högre livskvalité och så leddes en attraktivare stadsbild som i sin tur bidrar till ekonomin 

genom att locka in nya företag, nya invånare och turister. I Halmstad kommun 

verksamhetsplan uppmärksammas kulturens kraft som ska användas för kommunens vision 

och bli en naturlig del av invånarnas vardag men även hur väsentlig den är för attraktivitet och 

tillväxt. I Centrumutvecklingsprogrammet att skapa attraktivitet för både besökare och 

invånare är också central fråga med ett syfte att alstra en långsiktig framtidsbild med alla 

engagerade parter. 

 

I det postmoderna samhället riktas kritiken främst mot äkthetsbegrepp, genibegrepp och 

kvalitetsbegrepp. Genrerna medvetet blandas för att sudda ut gränser som finns mellan 

former, attityder och kulturella nivåer. Ett exempel är när kyrkan idag framställs som en 

turistattraktion med fin arkitektur och gott kaffebröd i en sommarguide.94 Därför är 

hållbarheten också central för kommunens utveckling och innebär social hållbarhet genom 

delaktighet, inkludering och mångfald. Utifrån tidigare erfarenheter framgår det att kulturen 

kan i visa fall vara avgörande för kommuners och regioners överlevnad till exempel efter 

avindustrialisering som i sin tur leder till avfolkning. Även om Halmstad inte hotas av 

avfolkning krävas det fortfarande ett strategiskt, kontinuerligt och långsiktigt arbete i 

kombination med konkreta insatser för att stärka och utveckla konst- och kulturlivet i 

Halmstad. 

 

Vid undersökning framstår kulturen som allt mer viktigare faktor vilken kan påverka 

destinationen och tillföra många positiva effekter. Samhället idag kännetecknas av hårdnad 

konkurrens emellan nationer, regioner och städer. I den tilltagande konkurrensen har kulturen 

blivit ett instrument som kan öka attraktiviteten. Till följd av det har kulturen börjat användas 

allt mer för att locka turister, boende men också nya företag som kan etablera sig i området. I 

dokumentet om konststrategi i Halmstad kommun tas upp vikten av massiva 

marknadsföringsinsatser med både traditionella och otraditionella metoder för att kunna 

förankra staden som ett Konstcentrum. I Halmstad framtidsplan ligger främsta fokuset på att 

förlänga turistsäsongen som är ojämn fördelade genom året. Detta ska göras genom att 

framställa identitet av en upplevelsesstad med hjälp av kultur, natur och rekreation som kan 

också höja livskvalitén och stimulera kreativitet. Inom kommande femton åren ska Halmstad 

vara en plats där det finns möjligheter att både utöva och besöka högklassiga 

                                                           
94 Mossberg L. (2011) sid.242 
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kulturevenemang. Utbudet av kulturupplevelser ska vara tillgängliga året runt samt rikta in sig 

på besökare och invånare. Hållbarhetssynpunkten betonas också för att kunna skydda och 

värna om kultur och kulturhistoriska områdens karaktär ska inte riskeras att förvrängas. Det 

talas också om kulturinstitutioners integration i stadsmiljön, för att öka attraktiviteten men 

också för att tillfredsställa servicebehovet, genom samlokalisering till platser med 

kommersiell service. 

 

Kulturinstitution tillför samhället många olika värden. De vanligaste värdena som genereras 

kopplas till det samhälleliga bidraget.  Förutom dessa uppenbara värden finns det också andra 

mindre tydliga värden. Till dessa hör bidraget av vardagliga konst och kultur, hjälp att hitta 

kulturell identitet samt stimulansen den tillför kreativitet bland artister. Även värdet som 

skapas för individer genom att erbjuda befolkningen möjligheten för besök. De diffusa 

samhälleliga värdena av att kulturinstitutionen bidrar till utbildning och kunskap samt utökar 

bandet till andra delar av världen. Värdet som skapas på grund av dess existens och grundas 

på vetskapen att den finns där som del av kulturlandskapet oavsett om individen vill besöka 

platsen eller inte.95 Med hjälp av Contingen Valuation metoden går det att till en viss del 

estimera dessa olika värden och sätta ett teoretiskt värde i SEK som kan tala om hur mycket 

kulturinstitutionen bidrar till samhället utifrån invånarnas perspektiv i ekonomiska termer. 

Destination Halmstad AB som arbetar med marknadsföring av Halmstad på uppdrag av 

kommunen i sin affärsplan vill stärka bilden av staden som bland annat kultur och idrottsstad. 

Turistnäringen ses som bland de viktigaste för stadens utveckling och tillväxt. För sådana 

kommersiella bolag är det väldigt viktigt att uppnå uppställda mål och locka fler turister. Det 

är också främst sådana bolag som kan förbise kulturens betydelse för samhället i strävan att 

dra in mer besökare. Det är här värdering med scenariometoder kan också spela viktig roll så 

att bolag som är ute efter ekonomisk vinst inte exploaterar kulturen eller påverkar det 

kulturella urvalet bara för att tillfredsställa turisternas önskan.    

 

Enligt tidigare forskning finns det uppenbart värde kulturen skapar genom instrumentella och 

intrinsiska effekter på individ och samhälle. En kulturinstitution har värde bara genom att 

finnas till. Åtaganden som att bevara kulturen för framtiden, att vara tillgänglig, öka platsens 

kulturella och sociala kapital. Det värde som skapas behöver inte nödvändigtvis ha 

anknytning till besökare, utan snarare kan ses som en positiv utveckling av samhället. Socialt 

                                                           
95 Armbrecht J. (2009) sid.18 
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kapital anses också som bland det viktigaste delen i ekonomisk utveckling. Den relateras till 

förbättrad produktivitet och besparing av kostnader genom en ökad ansvarskänsla vilket 

sänker kostnader för polisär övervakning. Minskad risk för misslyckande genom ett bredare 

socialt nätverk och därmed ökad företagsamhet. Ökad effektivitet som beror på ökat 

informationsutbyte samt ökad social trygghet och välbefinnande som leder till hälsofrämjande 

effekter.96  På så sätt uppstår värde även för de som inte besöker kulturinstitutionen. Det 

ekonomiska värdet kallas ”icke-brukarvärde”.97  Att värdera museum bara genom att 

uppskatta museets rent ekonomiska värden och undersöka dess besökare är inte något som 

kan tillföra mer kunskap i området, förutom ett eventuellt konsumtionsöverskott inom det 

finansiella flödet. Detta talar fortfarande inte mycket om vad kulturinstitution bidrar med för 

ett samhälle och därför värdering utifrån icke-brukare är mer relevant för denna studie.  

 

Eftersom kulturen som finns tillför social och kulturell kapital bara genom sin tillvaro. För att 

kunna uppskatta det värdet måste även lokala invånare värdera konstmuseet. Detta spelar en 

avgörande roll för att kunna belysa om kulturens betydelse för det lokala samhället. Det är här 

icke-brukarvärdet kommer in som består av arvedelsvärde, existensvärde och optionsvärde. 

Enligt resultatet av Contingen Valuation metoden, genererades ett icke-brukarvärde som är 

mycket högre än det offentliga bidraget på cirka 4 miljoner Mjellby Konstmuseum får. Den 

bestod av arvedelsvärde på cirka 20,8 miljoner, optionsvärde på cirka 19,1 miljoner och 

totalvärde låg på cirka 24,2 miljoner kronor. Det fanns också en tydlig ökning i 

betalningsviljan beroende på hur frågan ställdes. Respondenternas betalningsvilja höjdes när 

väl framtida generationer kom med i frågan. Påståenden om hur viktigt det är att finansiera 

Mjellby Konstmuseum på skattepengar höjdes också av samma anledning. Frågan som 

ställdes om optionsvärde och gällde nuläget, fick medelvärde på 3,73. När det gällde 

arvedelsvärde blev medelvärde 3,51 och när det gällde både alltså en total värde blev 

medelvärdet 3,34. Detta är ett tydligt tecken på att arvedel som har en koppling till 

hållbarhetssynpunkt fick i genomsnitt högre betydelse för lokalborna. 

 

Det är i enighet med andra studier som påpekar att det finns en tendens till att den kulturen 

exploateras i ekonomiska syften och bland annat förlorar kopplingen till den lokala 

identiteten. Argumenten är att exploateringen kan kontrolleras om det finns bättre 

kommunikation mellan kultur och -turistsektorn samt rimliga metoder för värdering av kultur. 

                                                           
96 Armbrecht (2009) sid.30 
97 Armbrecht J. (2013) sid.28 
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Ekonomisk värdering av produkter och tjänster som saknar marknadspris kan komma ofta till 

användning i samhället som vid värdering av kulturmiljö, ekosystemstjänster och andra icke-

marknadsvaror kan ge en komplettare beslutsunderlag. Den värderingen kan också vara viktig 

för att skapa allt från internationella till lokala räkenskapssystem. Den bidrar till hållbar 

utveckling i form av underlag för lämplig grad av styrning med bland annat subventioner och 

skatter.98     

                                                           
98 Kinell G. (2011) sid.6 
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6. Slutsats 

Problematiseringen i aktuell studie gäller kulturens betydelse och mätningen av 

kulturinstitutioners värde i SEK, om det är möjligt och om det ska överhuvudtaget ska göras. 

Armbrecht som anpassat dessa metoder, motiverar det med att eftersom kulturinstitutioner 

existerar och opererar i samhället, vilka oftast styrs av värderingar, utvärderingar och 

effektivitetsmätningar så bör det åtminstone göras försök. Tidigare studier visar att kulturen 

har börjat användas i allt mer tillväxtrelaterade sammanhang. Dock fortfarande är det väldigt 

få som uttalar sig om kulturens kommersiella värden. Diskursen om kulturens estetiska värde 

ska givetvis försätta men det finns också rimliga skäl till att värdera dem ekonomiskt. 

Eftersom dessa institutioner regelbundet tvingas att lämna ekonomiska redogörelser för sina 

kostnader, så bör det gå att ställa dessa kostnader emot övriga värden som kulturinstitutionen 

skapar i ett samhälle. Således är det viktigt att kunna mäta dessa effekter och sätta mer eller 

mindre tydliga mått på värden som skapas. 

 

Vilket värde tillför kulturen stadsbilden och samhället? 

Enligt tidigare studier framkom att kulturen skapar värde ur mer än bara ett perspektiv. Den 

tillför kunskap, upplevelser samt ger perspektiv för självförverkligande. Efter att ha 

genomfört ett dokumentstudie, visade det sig att kulturen tillför värde också samhället som 

kan öka Halmstads attraktivitet, vilket spelar en viktig roll för stadens utveckling. Då krävs 

lättillgängligt kulturarv och engagerade invånare, samt att kulturen får möjligheten att 

utvecklas utan press ur ekonomin perspektiv och under sina egna villkor. Eftersom det är 

Halmstadborna som lever med den kulturen som finns tillgänglig i kommunen, måste de först 

själva uppleva staden som attraktiv. Detta kan bidra till att lokalborna väljer att bo och arbeta 

kvar i Halmstad, och sedan, kan allt från företag, turister och nyinflyttade lockas till att 

etablera sig och flytta till Halmstad. Kulturen har i sin tur också en tydlig koppling till 

hållbarheten och det i sig kan bli en bidragande orsak till en mer balanserad miljö i 

kommunen som både skapar attraktivitet men också höjer livskvalitén. 

 

För att staden ska bli en attraktiv, krävs mer än grundläggande kvaliteter i form av: 

välfungerande infrastruktur, offentlig service, bostadsmarknad med större utbud och 

välfungerande administration. Från vad man kan se idag utmärker sig framgångsrika städer 

med högre grad av rikt utbud av kultur och upplevelser. Vidare visade studien att kulturen 

idag spelar en avgörande roll för attraktivitet eftersom städer som inte kan framhäva sina 
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positiva sidor med hjälp av kultur blir lätt glömda och förlorade i bruset. I Halmstad kommun 

bilden är densamma och här används kulturen för att kunna nå ut till besökare, företag och 

boende genom att skapa en image, konstruera identitet och differentiera sig från andra. Idag 

porträtteras Halmstads stadsbild med tre hjärtan och förknippade med de tre orden: hemstad, 

kunskapstad och upplevelsestad. Det har även gjorts försök att etablera staden som ett 

konstcentrum eftersom staden har en ganska stark grund att stå på, dock har den bilden inte 

kunnat användas då redan tre fasta statsbegrepp har etablerats och är i enlighet med 

kommunens vision. I studien framgår det att varken inom eller utanför kommunen finns det 

tillräckligt kunskap om konstverksamheter och målet om Halmstad som konstcentrum. 

Genom att använda en gemensam plattform för marknadsföring kan ges en tydligare bild av 

vad Halmstad kommunicerar ut och visar hur viktig roll konsten och kulturen har för 

stadslivet. 

 

Hur kan kulturens olika värden estimeras ekonomiskt och hur stort värde i SEK skapar en 

kulturinstitution utifrån invånarnas perspektiv?  

Kulturens värde ekonomisk kan värderas på ett antal olika sätt. Det finns Reveled Preferences 

metoder och Stated Preferences metoder. Under RP finns Travel Cost Method, Hedonic 

Pricing och Market Value som baseras på att värdera nytta genom redan marknadsprissatta 

nyttigheter. Under SP finns Contingent Valuation och Choise Modeling som i sin tur baseras 

på respondenternas betalningsvilja för varor som saknar marknadspriser. Contingent 

Valuation baseras på perception att värde uppstår när någon ”uppfattar” något vara värdefullt. 

Bland av de grundläggande punkter i ekonomi är att människor kan värdera ett upplevd 

värdet. För att beskriva det upplevda värdet används ekonomisk modell som urskiljer mellan 

två olika värden: brukarvärde och icke-brukarvärde. Icke-brukarvärde beskrivs som ett 

koncept där värde uppstår vid kollektiva nyttigheter. 

Efter en implementering av metoden visade resultaten att Halmstad kommuns invånares 

betalningsvilja för Mjellby Konstmuseum icke-brukarvärden låg mellan 0 kronor och 2000 

kronor. Respondenter skulle även ranka olika värden av Mjellby Konstmuseum, vid rankning 

1= högt värde, 6 =lågt värde, räknas ut ett genomsnittligt medelvärde ut från alla svarande. 

Det hjälper att avgöra hur stor andel av Halmstads invånare är villiga finansiera Mjellby 

Konstmuseum via skattemedel samt i hur stor grad instämmer ett påstående.  

Undersökningen visade också att det fanns skillnader i betalningsviljan mellan existensvärde, 

optionsvärde, arvedelsvärde och det totala värdet. Vidare visades att både rankningen och 
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betalningsviljan ökar beroende på vilket värde som representeras. Betalningsviljan höjs när 

väl framtida generationer är centrala i frågan och totalt skiljde sig på 1,7 miljoner.  

Ett totalt icke-brukarvärde uppskattades till cirka 66 miljoner kronor. Genom att först 

subtrahera optionsvärde från totalvärde och sedan addera arvedelsvärde gav det ett svar på 

existensvärde. Andra steget var att addera de separata värdena till en klumpsumma som 

utgjorde ett totalt icke-brukarvärde. Ett optionsvärde på cirka 19,1 miljoner kronor innebär att 

kommuninvånare värderade möjligheten att besöka Mjellby Konstmuseum i nuläget som den 

lägsta. Arvedelsvärde på cirka 20,8 miljoner kronor vilket betyder att möjligheten för framtida 

generationer besöka museet prioriterades av respondenter mer i jämförelse med optionsvärdet. 

Det högst värderade blev existensvärde som efter beräkningar låg på cirka 25,9 miljoner 

kronor. Det innebär att värdet av den bild eller stolthet som kulturinstitutionen skapar i ett 

specifikt geografiskt område är det som var mest betydelsefull för invånarna i Halmstad 

kommun. Vikten i påståenden av att finansiera Mjellby Konstmuseum på skattepengar höjdes 

också i enighet med de olika värden. Frågan som ställdes om optionsvärde och gällde nuläget, 

fick medelvärde på 3,73. När det gällde arvedelsvärdet blev medelvärde 3,51. Det totala 

värdet, det vill säga värdena tillsamanas, gav ett medelvärde på 3,34.  

Implikationer 

Fler implikationer har uppkommit under studiens gång. Dessa kan vara intressanta att studera 

vidare: 

 En implikation som hittats var att optionsvärdet är lägre än arvedelsvärdet, viket kan 

vara av intresse att undersöka närmare och belysa om dem bakomliggande faktorerna. 

För att kunna utföra detta behövs en studie av kvalitativ ansats som tillåter en närmare 

och djupare kontakt med respondenter. 

 

 Då fokuset i den kvantitativa delen av studien låg på icke-brukarvärde kan det vara 

intressant att även mäta brukarvärdet som kan visa hur stor skillnaden är i 

betalningsviljan mellan brukare och icke- brukare för att på så sätt se i hur stor 

utsträckning brukare av en kulturinstitution är villiga att sponsra museet genom 

offentliga bidrag.  
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 Finns också utrymme för att studera korrelationen mellan betalningsviljan och 

socioekonomiska faktorer. Förslagsvis kan en ANOVA eller SPST test ge svar på den 

frågan. 

Sista ord 

De mest intressanta punkter i studien blev: som i jämförelse med många andra områden runt 

om i Sverige och världen blir kulturen allt viktigare även för Halmstads utveckling och 

attraktivitet, som i sin tur kan bidra till tillväxt. Då det är vanligt att kulturen exploateras i 

ekonomiska syften är det också viktigt med metoder som kan värdera kulturen på ett sätt som 

inte underminerar den, och visar mer eller mindre vad den är värd i ekonomiska termer. 

Tydligen så finns det tillgängliga metoder som gör det möjligt, vilka dock behöver användas 

mer i praktiken och få en större underlag i verkligheten. Enligt fallstudien som genomfördes 

så visa det sig att det finns en relativ stor betalningsvilja för kultur bland lokal invånare. 

Betalningsviljan i fallet för Mjellby Konstmuseum uppskattades till cirka 66 miljoner kronor 

som är ungefär 15 gånger större än de bidrag Konstmuseet får idag.   

Liknande undersökningar där kulturella resurser värderades har gjorts på Kungliga Teatern i 

Köpenhamn, Nordiska Akvarellmuseet och Vara konserthus. Dessa undersökningar 

uppskattades till liknande värden. Den aggregerade icke-brukarvärden och den totala 

betalningsviljan för dessa plaster uppskattades till cirka 265 miljonerkronor för Vara 

Konserthus respektive 203 miljonerkronor för Nordiska Akvarellmuseet. Den Kungliga 

Teatern i Köpenhamn uppvisade ett värde på 188 miljoner danska kronor i 1992 års värde 
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Bilaga 1. Bakgrund av deltagande respondenter 
 

Ålder: genomsnittlig medelålder 31 år. Den äldsta är född 1954 och den yngsta 1994.  

Kön: Antalet kvinnor och män är nästintill jämnfördelade samt en person valde att definiera 

sig som annat. 49 procent män, 51 procent kvinnor.  

Civilstånd: Ensamstående utan barn 44 procent av respondenter var ensamstående utan barn, 

20 procent var gift/sambo/registrerat partnerskap med barn under 18 år, 10 procent vill ej 

uppge, 8 procent bor hos föräldrar, 6 procent gift/sambo/registrerat partnerskap med 

ENDAST barn 18 år eller äldre, 4 procent ensamstående med barn under 18 år och även äldre, 

4 procent till är gift/sambo/registrerat partnerskap utan barn och 4 resterande procent angav 

annat.   

Inkomst: 38 procent av respondenter hade en årsinkomst mellan 100 och 200 tusenkronor, 26 

procent mellan 300 och 400 tusenkronor, 16 procent hade under 100 tusenkronor, 10 procent 

mellan 200 och 300 tusenkronor, 6 procent mer än 600 tusenkronor och sista 4 procent mellan 

400 och 500 tusenkronor. 

Utbildning: 60 procent av medverkade hade universitets eller högskoleexamen, 28 procent 3 

eller 4 årigt gymnasium eller liknande, 8 procent valde att inte uppge och 4 procent hade gått 

ut realskola, folkhögskola, 2 årigt gymnasium eller liknande.   
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Bilaga 2. Frågeformulär som används för att samla in data kring 

Mjellby Konstmuseums icke-brukarvärden. 
 

Välkommen till vår enkät om Mjellby Konstmuseums värde. Denna undersökning genomförs 

som examensarbete för programmet Hållbar turismutveckling på Högskolan i Halmstad.  

Syftet är att förstå värdet av Mjellby Konstmuseet som helhet och för detta behöver vi din 

hjälp. 

De uppgifter som du lämnar kommer endast användas i undersökningssyfte och du är 

anonym. Inga uppgifter eller resultat redovisas på ett sådant sätt att någons identitet kan röjas. 

Alla kontaktuppgifter kommer att raderas så fort studien är avslutad.  

1. Har du någon gång besökt museet? 

Ja         Nej 

2. Hur många gånger har du besökt museet? 

Antal gånger_____ 

3. På en skala från 1(motsvarar till fullo) till 6 (motsvarar inte alls) ranka hur väl utbudet på 

museet motsvarar ditt kulturintresse? 

1      2      3      4      5      6 

4. På en skala från 1(bidrar mycket) till 6(bidrar inte alls) ranka hur mycket du tycker att 

museet bidrar till ökad livskvalité för dig personligen? 

1      2      3      4      5      6   

5. På en skala från 1(bidrar mycket) till 6(bidrar inte alls) ranka hur mycket du tycker att 

museet bidrar till ökad livskvalité för Halmstads befolkning? 

1      2      3      4      5      6   
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I de kommande frågorna vill vi att du tar ställning till om du vill betala skatt för olika 

värden som en kulturinstitution kan ha och i så fall hur mycket skatt du vill betala. Vi 

vill alltså att du oberoende av hur mycket du idag betalar i skatt för museet, uppskattar 

hur mycket värde i kronor (SEK) de olika delvärdena har. 

 

6. I hur stor grad instämmer du med följande påstående: Mjellby Konstmuseum ger mig I 

NULÄGET möjlighet att ta del av värdefulla kulturupplevelser. 1 betyder instämmer till 

fullo 6 betyder instämmer inte alls. 

1      2      3      4      5      6 

7. Är du beredd att betala skatt för denna möjlighet? 

Ja        Nej 

8. Vilket är det maximala beloppet du kan tänka dig betala i skatt per år? (för att bevara 

möjligheten i NULÄGET ta del av värdefulla kulturupplevelser) ##50 000 KR ÄR MAX  

Hur mycket? SEK____ 

 

9. I hur stor grad instämmer du med följande påstående: Mjellby Konstmuseum ska bevaras 

för att min familj och andra människor, dvs. framtida generationer, ska ha möjligheten att 

ta del av värdefulla kulturupplevelser i FRAMTIDEN; 1 betyder instämmer till fullo 6 

betyder instämmer inte alls. 

1      2      3      4      5      6 

10. Är du idag beredd att betala skatt för att bevara museet för framtida generationer? 

Ja        Nej 

11. Vilket är det maximala beloppet du kan tänka dig betala i skatt per år? (för att kunna ta del 

av kulturupplevelser i FRAMTIDEN) ##50 000 KR ÄR MAX  

Hur mycket? SEK____ 



 
 

50 
 

12. Hur viktigt tycker du att Mjellby Konstmuseum är om du betraktar alla aspekter, dvs. 

värdet av att du har möjlighet till kulturupplevelser idag och i framtiden och värdet av att 

framtida generationer har tillgång till kulturupplevelser? Svara på en skala från 1(mycket 

viktigt) till 6 (inte alls viktigt) 

1      2      3      4      5      6 

13. Är du beredd att betala skatt för att säkerställa att Mjellby Konstmuseum kan bevaras idag 

och i framtiden när du betraktar alla aspekter? 

Ja        Nej 

14.  Vilket är det maximala beloppet du kan tänka dig betala i skatt per år?( när du betraktar 

ALLA ASPEKTER) ##50 000 KR ÄR MAX 

Hur mycket? SEK____ 

15. På en skala från 1(mycket viktigt) till 6(inte alls viktigt): Hur viktigt är det att 

bidragsfinansiera Mjellby Konstmuseum på skattepengar?  

1      2      3      4      5      6 
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Bilaga 3. Offentliga dokument som användes för att undersöka 

kulturens betydelse för Halmstad kommun  
 Konststrategi för Halmstad Kommun som utfördes av Kulturförvaltningen på beslut av 

Kulturnämnden 2010-10-27 § 91. 

Länk:https://www.halmstad.se/download/18.51348072134655d5221800016487/Konst

strategi+Halmstads+kommun.pdf 

 

 Stadens hjärta Centrumutvecklingsprogrammet som utfördes av en sammansatt grupp 

av lokalt näringsliv och kommunala representanter och blev antagen av 

kommunstyrelsen 2012-09-04 § 224. 

Länk:https://www.halmstad.se/download/18.3651d7b113c9fae0dff78d4/14524988054

92/Stadens+hj%C3%A4rta+Centrumutvecklingsprogram.pdf 

 

 Halmstad kommun Verksamhetsplan som utfördes av Kulturnämnden 2016 och 

omfattar år 2016–2018.  

Länk:https://www.halmstad.se/download/18.71bad37153318dda7d29ed3/1463387319

832/Halmstads-kommun-kulturn%C3%A4mndens-verksamhetsplan-2016-2018.pdf 

 

 Halmstad Framtidsplan till 2030. En strategisk översiktsplan för Halmstad kommun 

som utfördes av Kommunstyrelsen med hjälp av Samhällsbyggnadskontoret och blev 

lagakraftvunnen 2015-01-05.  

Länk:https://www.halmstad.se/download/18.3651d7b113c9fae0dff7167/Samr%C3%A

5dshandling+20130226-liten.pdf 

 

 Destination Halmstad Affärsplan för år 2017–2019. Bolaget arbetar på uppdrag av 

Halmstad kommun med att marknadsföra Halmstad som destination. Undertecknad av 

ordförande för Destination Halmstad AB Magnus Ackerot 2017.  

Länk:https://www.destinationhalmstad.se/download/18.5ef2438115a4b9d7ac165b4/14

87933287563/Aff%C3%A4rsplan-2016-digital-sidor.pdf 
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