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utvecklats en forskargrupp som redan 
positionerat sig som en av de ledande 
forskarmiljöerna i Norden och även 
rankats högt i utvärderingar gjorda av 
internationell expertis. 

Med denna skrift vill vi presentera 
forskargruppen för samarbetspartners, 
myndigheter, organisationer, kollegor 
vid andra lärosäten och övriga intresse-
rade. Presentationen bygger på de fem 
intresseområden som dominerar bland 
våra aktiva turismforskare och dok-
torander. Forskarna har fått presentera 
sig själva och valt ut tre aktuella pub-
likationer som de ansett spegla deras 
nuvarande forskningsinriktning. 

Denna indelning har ingen formell 
grund och är snarast att betrakta som 
ögonblicksbild av en institution och 
forskargrupp i ständig utveckling. 

Institutionen för Service Management 
grundades år 2000. Vi tillhör Lunds 
universitet men har vår geografiska 
placering på Campus Helsingborg, i 
den gamla Tretorn fabriken belägen 
i Helsingborg hamn.

Institutionen har i nuläget ca 800 stu-
denter som studerar på grundnivå, 
de flesta inom kandidatprogrammet i  
Service Management, där man bl.a. 
kan välja inriktning mot turism, hotell- 
och restaurang, detaljhandel och hälsa. 
En internationell Master in Tourism 
and Hospitality Management startar 
hösten 2009. Institutionen har bedrivit 
forskarutbildning i tjänstevetenskap i 
egen regi sedan 2005. För närvarande 
har vi tio doktorander.

Forskning med inriktning på turism 
och hospitality har sedan starten varit 
en viktig del av utvecklingen av vårt 
huvudämne Service Management. 
Inom dessa forskningsområden har det 
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En stor del av turismnäringen består av småskaliga, ofta landsbygdsbaserade 
företag som erbjuder upplevelseprodukter. Det kan vara övernattningsverk-
samhet ibland kombinerat med aktiviteter som turridning, jakt och fiske, 
kanotuthyrning, spa-verksamhet eller gårdsbutiker. Också offentligt förval-
tade rekreations- och naturområden, som till exempel strövområden och van-
dringsleder är en viktig del i turismnäringen, och blir en allt synligare del i 
upplevelseindustrin. 

Landsbygdens inträde i en allt mer serviceorienterad ekonomi med betoning på 
upplevelser medför en hel del förändringar för dem som arrangerar och erbjuder 
upplevelser och för besökare och upplevelsekonsumenter. Det synliggör också vik-
tiga sociala, kulturella och ekonomiska processer med stor allmängiltig betydelse i 
dagens samhälle. Pågående forskningsprojekt vid institutionen för Service Manage-
ment belyser på olika sätt dessa processer. 

Projektet Natur, kultur, turism och näringslivsutveckling i Skåne, finansierat av 
Sparbanksstiftelsen Skåne, undersöker flera aspekter av landsbygdens upplevel-
seekonomi och hur det går till när natur- och kulturvärden förvandlas till upplev-
elseprodukter. 

Ett övergripande mål med projektet är att belysa samband mellan turism och 
besöksnäring i Skåne respektive det småskaliga näringslivets utveckling och villkor 
på landsbygden. En del i projektet inrymmer ett antal fallstudier. 

Ett exempel är Fulltofta naturcentrum som analyseras med utgångspunkt i natu-
rens och ekologins roll som upplevelsevärde. Andra fallstudier handlar om turridn-
ings- och rum & frukost-företag och undersöker ”livsstilsentreprenörers” speciella 
villkor och förutsättningar. 

Här studeras bland annat hur gränsen mellan ekonomiska värden och livsstilsvärden 
hanteras av entreprenörerna och hur den sociala gemenskapen mellan värd och 
besökare kan få ett ekonomiskt värde. Ett annat exempel på fallstudie är den årliga 
konstrundan i Skåne där värdeskapande analyseras från ett besökarperspektiv. 

Den andra delen i projektet är ett doktorandprojekt, där relationen mellan mat och 
turism är i fokus. Med utgångspunkt i fallstudier av satsningar på kulinarisk turism, 
t ex Matrundan på Österlen, studeras hur den kulinariska turismen kan användas 
som ett verktyg i strategisk destinationsutveckling. Projektet studerar också hur 
nätverk mellan företagare växer fram och på vilka sätt detta får betydelse i turism- 
och upplevelseindustrin.

Småskalig turismutveckling

Ett övergripande mål med projektet är 
att belysa samband mellan besöksnäringen i 

Skåne respektive det småskaliga näringslivets 
utveckling och villkor på landsbygden.



Docent Johan Hultman 
Universitetslektor och docent i kultur-
geografi. Johans forskning handlar om tur-
ism och lands-bygdsutveckling, naturens roll 
inom turismnäringen samt värdeskapande 
och livsstilsbaserat entreprenörskap. Han 
har också publicerat texter om hur teknologi 
påverkar destinationsutveckling och turistens 
rörlighet på en destination.

Aktuella publikationer:
Hultman, J & Andersson Cederholm, E (2008):  

Experiences of ecology: (Dis)ordering nature as a visitor attraction. Tourism and Hospitality: 
Planning & Development 5 (2): 81-95.
Hultman, J (2007): Through the protocol: culture, magic and GIS in the creation of regional 
attractiveness. Tourism Geographies 9(3): 318-336.
Hultman, J och Gössling, S (2007): Nature and the environment as trans-boundary  
business strategies, i: Coles, T och Hall, M (red). Tourism and international business.  
Routledge, London.

Fil. dr. Erika Andersson
Cederholm är universitetslektor i 
sociologi. Hennes forskningsintressen berör på 
olika sätt spänningen mellan ekonomiska, so-
ciala och kulturella processer, ofta med fokus 
på företeelser i gränszonen mellan ekonomiska 
och icke ekonomiska sfärer. Hon har forskat i 
bl a turismupplevelsen, servicemötets dynamik, 
småskalig turismverksamhet på landsbygden, 
livsstilsentreprenörer, och naturens betydelse i 
turismen. 

Aktuella publikationer:
Andersson Cederholm, E & Gyimothy, S. (2008): The Service Triad: Modelling Dialectic Ten-
sions in Service Encounters. The Service Industries Journal (kommande).
Hultman, J & Andersson Cederholm, E (2008): Experiences of ecology: (Dis)ordering nature 
as a visitor attraction. Tourism and Hospitality: Planning & Development 5 (2): 81-95.
Andersson Cederholm, E (2007): At ”bare være” – ægthed, relationer og intimitet i oplev-
elsesindustrien. Baerenholdt, J O & Sundbo, J (red). Oplevelsesökonomi: Produktion, For-
brug, Kultur. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Josefine Östrup 
Josefine är doktorand i tjänstevetenskap och 
arbetar på en doktorsavhandling om hur mat 
används som strategiskt verktyg för att skapa 
attraktiva turistdestinationer. Hon har också tit-
tat närmare på hur värdeskapande sker i lokala 
nätverk.



Värdskapsstudier är ett 
nytt ämnesområde inom 

tjänstestudier som studerar 
hotell- & restaurang- 

verksamheters särskilda 
förutsättningar. 



Hospitality Studies,
värdskapsstudier
Värdskapsstudier är ett nytt ämnesområde inom tjänstestudier som studerar hotell 
och restaurangverksamheternas särskilda förutsättningar och praktiker utifrån ett 
tvärvetenskapligt fokus. Istället för den normativa tradition som präglar tradition-
ell forskning inom Hospitality Management, har värdskapsstudier på Institutionen 
för Service Management utmärkt sig genom att kritisk belysa branschens värdeska-
pande processer och innovativa förmåga. 

Våra forskare har granskat kommersiella servicemöten, standardiserade tjänsteland-
skap och designhotellets estetik utifrån företagsekonomisk, kulturgeografisk och 
etnologiska perspektiv. Det har utkommit ett strukturell, ekonomisk geografisk 
analys av den svenska hotellbranschens historiska utveckling. Ett annat aktuellt 
publikationsfokus ligger på en tvärvetenskaplig antologi som ifrågasätter dolda 
värdskapsmetaforer inom serviceverksamheter generellt. 

Dr Szilvia Gyimóthy 
Universitetslektor i service anagement med inrikt-
ning mot Tourism Management. Szilvias nuvarande 
forskning fokuserar på mötesindustrins allianser och 
marknadsföringspraktik inom olika destinationsnät-
verk. Tidigare har hon studerat konsumtionsbeteende 
och marknadsföring och branding av olika upplevels-
esekonomiska produkter, däribland extremsporter, nis-
chfestivaler och danska krogar. 

Aktuella publikationer: 
Gyimóthy, S. & Mykletun, R.J. (2009) Scary Food: Commodifying  Culinary Heritage as Meal 
Adventures  Journal of Vacation Marketing 15 (3) forthcoming 
Johns N. and Gyimóthy,S. (2008) Assessing the Brand Position of Danish Kros, Journal of 
Vacation Marketing, 14 (3) 267–281
Gyimóthy, S. (2005) Nostalgiascapes: The renaissance of Danish countryside inns. In T. O’Dell 
& P. Billing (eds.) Experiencescapes: Tourism, Culture and Economy. København: CBS Press.

Veronica Åberg 

Doktorand i kulturgeografi med inriktning på hotell-
branschen. Veronica arbetar för närvarande på en dok-
torsavhandling om hotellverksamheter med arbetstiteln 
”Hotell fyra stjärnor – att organisera och presentera 
värdskapets rumsligheter”. 

Aktuella publikationer:
Åberg, Veronica (2007) Intensiva möten och små event.  

På SHIE med Gilles Deleuze och Félix Guattari I: J. Hultman & R. Ek (eds.) Plats som produkt. 
Lund: Studentlitteratur.
Åberg, Veronica (2002) Upplevelseekonomins intåg i hem och fritid. I. Tom O´Dell (red.) 
Upplevelsens materialitet. Lund: Studentlitteratur.

Jörgen Eksell 
Företagsekonom och doktorand i tjänstvetenskap.  
Jörgens forskningsintresse har huvudsakligen varit inrik-
tat på att problematisera tjänsteprocessens deltagare och 
framför allt frontpersonalen och gästens interaktioner 
som tillsammans antas samproducera tjänsten. Han ar-
betar med begrepp som servicemöte och interaktivitet 
för att lyfta fram det värdeskapande som antas ske mel-
lan tjänsteföretags frontpersonal och gäster/kunder.

Aktuella publikationer:
Eksell, Jörgen (2005). Teorier om servicemötet - en historisk beskrivning. I Hervé Corvellec & 
Hans Lindqvist (red). Servicemötet – Multidisciplinära öppningar. Malmö: Liber.



Möjligheten att resa runt i världen uppfattas 
mer och mer som en rättighet vi alla besitter. 
Men hur  förstår vi mobilitet, dess konsekvenser, 
möjligheter och begränsningar?



Att turismen är en av världens viktigaste servicebranscher är inte konstigt 
med tanke på att möjligheten att vara mobilt och se världen via storsla-
gna resor eller genom att bara åka pendeltåg och träffa släktingar i grann-
kommunen uppfattas mer och mer som en allmän rättighet. Nu förtiden 
är det nästan så att vi förväntas att vara mobila, att vara på gång på både 
nära håll och avlägsna platser. Men hur förstår vi mobilitet, dessas kon-
sekvenser, möjligheter och begränsningar nu för tiden – kulturellt, socialt 
och miljömässigt? 

Turism möter våra behov av avkoppling, social samvaro och kunskapstörst samti-
digt som den skapar viktiga möjligheter för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsätt-
ning, särskilt i områden som tidigare haft svag ekonomisk utveckling. UNWTO 
(världsturismorganisationen) registrerade 2007 mer än 900 miljoner internationella 
turistresor och förutsäger att denna siffra skall stiga till 1,6 miljarder fram till 2020. 
Antalet inhemska turistresor är mycket större eftersom de internationella resorna 
bara utgör 16 procent av alla turistresor.

Enbart turismens storlek indikerar att det följer en hel del sociala och miljömäs-
siga problem i dess spår. Turismen är främst genom utsläppen från transporterna 
en viktig orsak till de pågående klimatförändringarna. Dessutom finns det ett nära 
samband mellan den ökade turismen och andra miljöproblem såsom minskad 

artrikedom, förändrad markanvändning, vattenbrist, lokala utsläpp, med mera. 
Den ökande turismens inverkan på destinationerna bidrar till snabba samhälls-
förändringar, vilket ofta är av godo men som också för med sig kulturell stress, 
ojämlik ekonomisk utveckling och sociala problem. För att lösa eller mildra dessa 
problem krävs lösningar som tar hänsyn till turismens och turismbranschens spe-
ciella förutsättningar och behov. Detta är viktigt att ta i beaktande också för bran-
schens långsiktiga lönsamhet och överlevnadsmöjligheter.

Aktuell forskning inom området ”sustainable tourism” har betonat turismens 
bidrag till den globala uppvärmningen. Turismens bidrag till de globala utsläppen 
av koldioxid beräknas uppgå till runt 5 procent ( i intervallet mellan 4 och 6 %).  
I de flesta industriländer är denna andel betydligt högre. I Sverige beräknas tur-
ismens andel av utsläppen av växthusgaser vara ca 11 procent. Osäkerheten är 
mycket stor bland annat beroende på att processerna i den övre atmosfären är 
dåligt kända vilket har stor betydelse för att värdera flygets betydelse. Enligt vissa 
beräkningar har utsläppen från flyget större inverkan än man tidigare antagit; stäm-
mer dessa skulle turismen stå för 14 procent av de globala klimatförstörande ut-
släppen. Med bakgrund av dessa insikter har UNWTO föreslagit att klimat skall 
föras in som ett fjärde kriterium för hållbar utveckling, vid sidan om miljömässiga, 
ekonomiska och sociala faktorer. 

En “ business-as-usual approach” kommer inte att bidra till en hållbar turismnäring 
på sikt. Det krävs i stället långsiktigt strategiska åtgärder som integrerar förändrat 
beteende, socialt medveten marknadsföring, institutionell och teknisk utveckling, 
förändrade val av transporter och utveckling av förnybara energislag. Klimatfrågan 
kopplad till dyrare bränslen talar för att turismen i framtiden kommer att utvecklas 
i riktning mot ”långsammare” och kortare resande och längre vistelsetider på se-
mesterdestinationerna.

Mobility and 
Sustainable Tourism
Mobilitet och Hållbar Turism



Professor Stefan Gössling 

Humanekolog och forskar kring hållbara transporter 
samt turism och klimatförändringar. Stefan är även 
forskningskoordinator för Vestlandsforskning, Sogndal 
Norge. Han har varit medförfattare till IPCC, Intergov-
ernmental Panel on Climate Change, 4th Assessment 
Report samt rapporten ”Climate Change and Tourism: 
Responding to Global Challenges” som publicerades 
2008 av United Nations World Tourism Organisation – 
United Nations Environment Programme – World Me-
teorological Organization.

Aktuella publikationer:
Gössling, S. 2009. Carbon neutral destinations: a conceptual analysis. Journal of Sustain-
able Tourism 17, in press.
Gössling, S., Hall, C.M., and Weaver, D. (eds.) 2008. Sustainable Tourism Futures: Perspec-
tives on Systems, Restructuring and Innovations. London, Routledge, to appear 2008.
Gössling, S., Peeters, P., and Scott, D. 2008. Consequences of climate policy for interna-
tional tourist arrivals in developing countries. Third World Quarterly 29(5): 869-897.

Fil. dr Jan Henrik Nilsson 

Universitetslektor i ekonomisk geografi. Jan-Henrik  
forskar för närvarande om sambanden mellan efter-
frågan på resor, organisatorisk och teknisk utveckling 
och miljöfrågor. Han har även forskat och publicerat 
inom bl.a. transportgeografi, destinationsmarknads-
föring och urban historisk geografi, ofta med anknyt-
ning till utvecklingen i Östersjöområdet. Han är redak-
tör för Svensk geografisk årsbok.

Aktuella publikationer:
Nilsson Jan Henrik (2008) Low-cost aviation. I: Gössling, S. & Upham, P. eds. (2009) Climate 
Change and Aviation. London: Earthscan. (kommande).
Nilsson, Jan Henrik; Svärd, Ann-Charlotte; Widarsson, Åsa; Wirell, Theres (2009) “Cittáslow”  
Sustainable destination management through the pleasures of food and ecological concern. 
Tourism Geographies (submitted).
Nilsson Jan Henrik (2008) Åter på plats. En analys av slotten i Potsdam och Berlin från demoler-
ing till återuppbyggnad. Scandia, Tidskrift för historisk forskning. 2008: 2.

Professor Tom O’Dell 

Etnolog vid Institutionen för Service Management. Toms  
forskning har fokus på hur mobilitetsprocesser fungerar 
och ges mening i det moderna samhället. Med denna 
utgångspunkt har hans forskning under de senaste åren 
varit inriktad på upplevelseekonomin och frågor om hur 
upplevelser kan förpackas, säljas och konsumeras. 

Aktuella publikationer:
O’Dell, T. (forthcoming in 2008) My Soul for a Seat: Commuting 

and the Routines of Mobility. In Elizabeth Shove, Frank Trentman, and Rick Wilk (eds.) Time, 
Consumption and Everyday Life. Oxford:Berg.
O’Dell, T. (2007a) Hospitality, Kinesthesis, and Health: Swedish Spas and the Market for Well- 
Being. In Jennie Germann Molz & Sarah Gibson (eds.), Mobilizing Hospitality. pp. 103-120.  
London: Ashgate.
O’Dell, T. (2007b) Tourist Experiences and Academic Junctures, In Scandinavian Journal of Hos-
pitality and Tourism. 7(1): 34-45.



Platsmarknadsföring och platsutveckling är ett flervetenskapligt kunskapsom-
råde på tillväxt som samhällsföreteelse. Det kan delas upp i en tillämpande 
och en forskande del. 

Den tillämpande delen består i huvudsak av städers och regioners medvetna försök 
att attrahera turister och andra besökare, företag och investeringar samt blivande 
bofasta till sin stad, sin region etc. Denna tillämpande del kan brytas ner i två 
undergrupper, en kommunikativ del som främst handlar om marknadsföring, 
varumärkesbyggande och annan form av strategisk kommunikation, samt en ut-
vecklande del som handlar om att på olika sätt göra platsen i sig de facto mer 
attraktiv. Exempel på sådant agerande är arrangerande av evenemang, satsning på 
ett spektakulärt högt och arkitektoniskt säreget hus samt profilering när det gäller 
gatubild och urban identitet (som exempelvis gaykvarter eller mångkultur). Som 
tillämpning har detta kunskapsområde i synnerhet blivit utkristalliserat och synligt 
i industristäders (i många fall lyckade) försök att finna näring och utkomst som 
bygger på olika postindustriella verksamheter, som kultur, högre utbildning, ser-
vice, etc. (även om kunskapsområdet också är applicerbart på rurala landskap som 
exempelvis skärgårdar).

Den forskande delen kan också den delas upp i två delar. Den första delen är den 
understödjande, forskning som på olika sätt försöker stödja och underlätta den 
tillämpande delen av kunskapsområdet. Det rör sig här främst om företagsekono-
misk forskning, ofta med nära kopplingar till konsultvärlden, som inriktat sig på 
marknadsföring och varumärkesbyggande för städer, regioner och nationer. Den 
andra delen är granskande forskning, och är den orientering som är representerad 
på institutionen. Denna forskningsverksamhet har sin utgångspunkt i studiet av 
tillämpad platsmarknadsföring, med fokus på stadsbyggnadsproblem och näring-
slivsutveckling. Denna granskande forskning kan sedan i sin tur vara mer eller min-
dre ifrågasättande. Den kan exempelvis ha som syfte att visa på alternativa vägar att 
gå i utvecklingen mot en mer attraktiv stad. Den kan också ha som syfte att visa på 
platsmarknadsföringens inneboende politiska och ideologiska karaktär genom att 
till exempel lyfta fram hur en stads platsmarknadsföring är en del av en utveckling 
mot en stad med större sociala klyftor och ekonomiska orättvisor.

Platsmarknadsföring blir allt viktigare verktyg i lokala  
ekonomiska utvecklingsstrategier för att attrahera företag, nya 
invånare och inte minst turister och besökare till orten. 

Place marketing 
Plats- och destinationsutveckling



Fil. dr Richard Ek 

Universitetslektor i ekonomisk geografi. Richard 
forskar för närvarande om föreställningar kring 
gästfrihet, servicemötet, service management som 
demokratiutholkande diskurs samt om upplevelsesa-
mhället. Han har även forskat och publicerat inom fält 
som kritisk geopolitik, regional planering samt media 
och kommunikation.

Aktuella publikationer:
Ek, R. & Hultman, J. (2008): Sticky Landscapes and Smooth 
Experiences: The Biopower of Tourism Mobilities in the Öresund Region. Mobilities 3: 2.
Ek, R. (2008): Apatiska entreprenörer? Om gäst(o)vänlighetens politik och spelet om flyk-
tingbarnen. Tesfahuney, M. & Dahlstedt, M. (red.). Den bästa av världar? Betraktelser över 
en postpolitisk samtid. Tankekraft Förlag, Stockholm, 76-102.
Ek, R; Larsen, J; Hornskov, S. B. & Mansfeldt, O. K (2008): A Dynamic Framework of Tourist 
Experiences: Spatial Temporalities and Performances in the Experience Economy. Scandina-
vian Journal of Tourism and Hospitality 8:2.

Fil. dr Lena Eskilsson 

Universitetslektor i kulturgeografi. Lenas forskning inriktas  

huvudsakligen mot platsmarknadsföring och hållbara 
transporter. Forskningen har framför allt haft fokus mot 
städer och stadsutvecklingsfrågor. 

Aktuella publikationer:
Book, K. & Eskilsson, L. (2009) Coming out in Copenhagen. Homo 

Sports Events in City Marketing, i Sport in Society. (Kommande 

publicering). Khan, Jamil; Eskilsson, Lena & Book, Karin (2009). 

The importance of financial and organisational solutions in the implementation of urban 

transport and urban development – the case of Örestad and the Metro in Copenhagen, i 

Environmental Policy and Governance. (Kommande publicering).  

Nilsson, J-H. & Eskilsson, L. (2009) Creating Cross-Border Destinations. Interreg Programmes 

and Regionalisation in the Baltic Sea Area, i Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 

(Kommande publicering).

Fil dr Ola Thufvesson 
Kulturgeograf som byggt upp kurser i bland annat 
place marketing, lokalisering och affärsutveckling. Hans 
vetenskapliga intresse handlar främst om kreativitet och 
attraktivitet kopplat till platser. Thufvesson har under de 
senaste åren även arbetat med strategiska utvecklings-
frågor för Framtidskommittén i Nordvästra Skåne.

 
Aktuella publikationer:
Thufvesson, O. (2009) Platsutveckling. (kommande)
Thufvesson, O. (2006) Kreativitens yttre villkor. Miljöer, rörlighet och nobelpristagare. Med-
delanden från Lunds universitets geografiska institutioner, avhandlingar nr 161.
Thufvesson, O. (2006) Fjärde staden. Placemarketing Helsingborg. Helsingborgs Stad.

Fil.dr Mia Larson 

Universitetslektor i företagsekonomi och föreståndare för 
Centrum för turism vid Handelshögskolan i Göteborg. 
Hennes forskning är främst inriktad på event manage-
ment, marknadsföring och projektledning. Hon har särskilt 
intresserat sig för större idrotts- och musik evenemang.

Aktuella publikationer:
Larson M. (2009) Joint Event Production in the Jungle, the Park, 

and the Garden: Metaphors of Event Networks. Tourism Management. (in press).
Larson M. & Wikström E. (2007) Relational Interaction Processes in Project Networks: The 
Consent & Negotiation Perspectives. Scandinavian Journal of Management. 23(3): 327-352 
Getz D., Andersson T. & Larson M. (2007) Festival Stakeholder Roles: Concepts and Case 
Studies. Event Management. 10(2-3): 103-122.



Kulturarv är ett begrepp som under de senaste åren kommit att spela en allt 
större roll både i den allmänna samhällsdebatten, politiken och olika former 
av myndighetsutövning. Under de senaste två decennierna har platsmarknads-
föring blivit ett allt viktigare verktyg i lokala ekonomiska utvecklings- 
strategier i syfte att attrahera företag, nya invånare och inte minst turister till 
olika platser. Här har kulturarv blivit ett viktigt redskap för att skapa bilder 
av platser som unika, och i kraft av detta kunna locka till sig besökare och 
investerare. 

Inom turism har kulturarv sedan utgjort en viktig del av marknadsföringen och 
sammantaget har ambitioner om ökad turism och regional utveckling gjort att 
en mängd olika kulturarv lyfts fram och omvandlas till attraktiva produkter. Det 
finns också gott om exempel på helt nyskapade företeelser med ambitionen att 
anknyta till ett äldre kulturarv, liksom kulturarvsrelaterade satsningar av rent fiktiv 
karaktär. 

Frågan är då vad som händer när kulturarv förvandlas till en produkt, vad som 
blir möjligt att göra och vilka berättelser som produceras. Att marknadsföra platser 
med hjälp av kulturarv skapar definitivt möjligheter både lokalt och globalt, men 
också risker – inte minst gällande makt- och mångfaldsfrågor. 

Att definiera något som ”kulturspecifikt” innebär att man betonar vissa egenskaper 
och bortser från andra. Man kan fråga sig vilka platser som lanseras, vilka och vems 
kulturarv som lyfts fram och till vilka satsningarna riktar sig. 

Kulturarv kan ses om en berättelse som både innesluter och utesluter, och där det 
ytterst handlar om vilka individer och grupper som känner sig delaktiga. 

Utifrån denna problembild bedrivs forskning på Institutionen för Service Manage-
ment, bland annat i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Helsingborgs stad. 
Syftet med forskningen är att skapa fördjupad kunskap kring hur kulturarvsfrågor 
hanteras inom framför allt platsmarknadsföring (place marketing)/destinationsut-
veckling och turism. Begreppet upplevelseproduktion är viktigt inom denna for-
skningsinriktning, där fokus ligger på hur kulturarv väljs ut, produceras, gestaltas 
och marknadsförs. Intressant är också de olika aktörer som producerar och kon-
sumerar kulturarv. I ett mer långsiktigt perspektiv är syftet att påverka praktiken 
inom kulturarvsmarknadsföring och komma med förslag om hur en större repre-
sentativitet och bredd ska skapas i kulturarvsproduktionen. 

Vi vill inte bara bidra till en större förståelse utan även en förändrad praktik, där 
större bredd och djup skapas i kulturarvsproduktionen. Vårt mål med denna for-
skning är därmed att kunna ge kunskap som kan tillämpas av turismnäringen och 
instanser som sysslar med marknadsföring, likaväl som att bidra till en berikad 
vetenskaplig diskussion.

Kulturarvs- och mångfaldsforskning 
inom platsmarknadsföring och turism



Fil.dr Carina Sjöholm  
Etnolog och intresserar sig för kulturturismens roll 
och former. Carina forskar för närvarande om litterär 
turism och har även forskat och publicerat texter om 
olika populärkulturella rum. Ett annat forskningsfält 
av intresse är de gröna rummens betydelse och t ex 
trädgårdsturismens uppsving.

Aktuella publikationer
Sjöholm, C (2008) Mördarjakt i Ystad. RIG, kulturhistorisk tidskrift, nr. 4.
Sjöholm, C (2008) Smalfilm som semesterminne. I: Erik Hedling 

& Mats Jönsson (red.). Filmvetenskaplig antologi om icke-fiktiv film som källa. Välfärdsbilder: 
svensk film utanför biografen, Statens ljud- och bildarkiv, Stockholm.
Sjöholm, C (2007) Tankar om träd. En etnologisk studie av människors berättelser om träds 
betydelser. (Tillsammans med Charlotte Hagström) Lund: Lunds universitet.

Fil.dr Elisabeth Högdahl 
Etnolog och adjunkt i Service Management. Lisa har 
främst forskat kring frågor kring plats och platsut-
veckling, med fokus på frågor som makt, tillhörighet, 
upplevelse och berättelseproduktion. För tillfället 
forskar hon tillsammans med kulturgeografen Lena 
Eskilsson kring hur kulturarv används för att skapa at-
traktivitet inom platsmarknadsföring i Skåneregion-
en, samt hur detta kan sättas i samband med delak-
tighet och mångfaldsfrågor. Tidigare har hon arbetat 
med platsfrågor i både nationellt och internationellt 

perspektiv, exempelvis gällande frågor om hemkänsla och migration, samt hur 
platsers olika värden kommer att påverka såväl utveckling som demografi. 

Aktuella publikationer:
Högdahl, Elisabeth (2003): Göra gata. Om kryphål och gränser på Möllevången och i  
Kapstaden. Hedemora: Gidlunds.
Högdahl, Elisabeth (2007): Taktisk attraktivitet. Om District Six Museum som framtidsvision och 
turistmagnet. I: Ek, Richard & Hultman, Johan: Plats som produkt. Lund: Studentlitteratur.
Högdahl, Elisabeth (2007): På andra sidan Trädgårdsgatan. Om Norr och Söder i förändrin-
gens Helsingborg. Helsingborg: Helsingborgs stad.

Maria Månsson  

Doktorand i Tjänstevetenskap. Hennes huvudsakliga 
forskningsintresse och tillika ämne för doktorsavhan-
dling är turism i relation till media och plats med 
betoning på turisters aktiviteter. Ett annat forskn-
ingsintresse är gay platsmarknadsföring. 

Aktuella publikationer:
Månsson, M. (2009) Negotiating authenticity at Rosslyn  
Chapel. I:  B. Timm Knudsen & A. M. Waade (eds) Re-in-
vesting Authenticity. Tourism, Place and Emotions, Clevedon: 
Channel View Publications. (kommande)
Månsson, M. (2009) The Role of Media Products on Consumer Behaviour in Tourism. I: M. 
Kozak & A. Decrop (eds) Handbook of Tourist Behavior: Theory & Practice, London & New 
York: Routledge. (kommande)
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