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Bevarande av nutida kulturarv- en fallstudie av Hasse & Tage-
museet i Tomelilla

Abstract

Kultursektorn omsatte endast cirka fem procent av Sveriges totala turistnäring år 2006. Det 
tyder på en smal skara besökare samt att det finns en stor konkurrens mot andra sektorer 
inom turistnäringen. Samtidigt är denna siffra något missvisande vad gäller besökarantal då 
många kulturarv är gratis att besöka.

Utefter detta har jag utgått efter en induktiv arbetsmetod där jag har valt att studera ett 
specifikt ting, i detta fall Hasse & Tage-museet, för att därefter komma fram till en slutsats 
som kanske även kan gälla i allmänhet för andra kulturarv. Jag har kommit fram till mina 
slutsatser genom intervjuer och kvalitativa enkäter för att därefter bearbeta det insamlade 
materialet tillsammans med de bakgrundsfakta jag har använt mig av.

Syftet med undersökningen var att undersöka om Hasse & Tage-museet med verksamhet kan 
betraktas som ett kulturarv och (i så fall) hur kan museet arbeta för att leva vidare och föra 
kulturarvet vidare till framtida generationer. Uppsatsen syftar även till att något belysa 
museets lokalisering till Tomelilla och dess roll för turismen i Tomelilla.

Resultatet visade att Hasse & Tage-museet definitivt är ett kulturarv då deras verk har 
påverkat generationer av svenskar och är betydelsefullt för så många än idag. Museet måste 
arbeta aktivt för att få kulturarvet att leva vidare till nästa generation. Genom att endast vakta 
ett arkiv kommer arvet att dö ut förr eller senare vilket representanterna för museet inte är 
intresserade av. De arbetar mot att få en levande miljö kring museet, som ska vara själva 
hjärtat i verksamheten. Genom att anordna olika arrangemang hoppas de kunna nå ut till en 
bredare publik vilket hjälper till att utveckla verksamheten och föra Hasse och Tages verk 
vidare i framtiden.



Ämnesord: Kulturarv, Hasse & Tage-museet, turism, kommersialism, platsmarknadsföring

4



      INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.       INLEDNING…………………………………………………………..4
1.1    Syfte……………………………………………………………………4
1.2    Frågeställningar………………………………………………………...4
1.3    Avgränsningar………………………………………………………….4
1.4    Uppsatsens disposition…………………………………………………5
1.5    Definition av kulturgeografi..…………………………………………..5
1.5.1 Definition av kulturarv…………………………………………………5
1.5.2 Definition av turism…………………………………………………….5

2.       BAKGRUNDSFAKTA……………………….………………………..6
2.1    Tomelillas framväxt…………………….…………………….………....6
2.2    Hasse och Tage …………………………………………….……………6
2.2.1 Hasse & Tage-museet…………………………...…………..…...………6
2.3    Kulturlandskap …………………………..………………………………7
2.4    Turistnäringens attraktionskraft…….……..….….……….…….……….8
2.4.1 Turistkonsumtionen i Sverige…………..……….……………….………9
2.4.2 Turismens förutsättningar…………….………………………………….9
2.5    Kommersialiseringen av kulturarv……………………………………….9
2.6    Faktorer som påverkar kulturarvsturismen negativt…………………….10
2.6.1 Möjligheter som kulturarvet ger…………………………………………11
2.7    Utveckling av en ………………………………………………………...11
2.8    Museiverksamhet………………………………………………………...12

3.       UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE………13
3.1    Val av metod……………………………………………………………..14
3.2    Bearbetning………………………………………………………………14
3.3    Metodkritik………………………………………………………………14

4.       RESULTAT………………………………………………………………15
4.1    Resultatet av intervjun med representanterna från museet……………….15
4.2    Resultatet av intervjuerna och mailenkäterna med

   lokalbefolkningen på Österlen……………………………………………16
4.3    Kort sammanfattning av resultatet………………………………………..18

5.       ANALYS OCH DISKUSSION…………………………………………..19
5.1    Förslag på vidare forskning………………………………………………..21
5.2    Slutsatser med frågeställningarna som utgångspunkt……………………..22

6.       SAMMANFATTNING………………………........................................... 23

      REFERENSER …………………………………………………………….24

      BILAGOR…………………………………………………………………26

5



1. INLEDNING

Upplevelser av olika slag har tagit allt större plats i svenskars fritid, speciellt inom turism. 
Inom turismen är nöjes- och upplevelseturismen de stora turistmagneterna och storstäderna de 
platser som drar flest turister. Kulturarvet som turism i Sverige omsatte endast cirka 5 procent 
av den totala turistnäringen år 2006. Det finns dock många kulturarv som är gratis att besöka 
vilket gör att själva kulturarvsturismen är något missvisande i denna siffra. I och med 
kulturarvet som turism vill jag därför fokusera på detta som en kommersiell resurs i en 
småstad. Därför har jag valt att inrikta mig på det 15 kvadratmeter stora Hasse & Tage-museet 
i Tomelilla. Är Hasse & Tage-museet ett kulturarv och var det rätt att lägga detta lilla museum 
i en liten ort som Tomelilla och inte i en storstad med massor av turister som exempelvis 
Stockholm? Detta är två av de frågor som jag vill undersöka.

Ett annat problemområde jag vill undersöka är om kulturarvet kan användas som en 
kommersiell källa och vad det kan innebära för själva bevarandet av kulturarvet. Bara för 40 
år sedan var kultursektorn i Sverige emot all form av kommersialisering av kulturarv då de 
ansåg att arvet skall vara tillgängligt för samtliga medborgare, oavsett inkomst och arbete. 
Kultursektorn oroade sig även för att kulturarven, på grund av kommersialisering, kunde 
förlora äktheten och det genuina i kulturarvet då kulturarvet riskerar att bli tillrättalagt som en 
turistattraktion.

Jag har valt ett induktivt angreppssätt (Östman, 1985) i arbetet där jag utifrån mitt val att 
studera museet som kulturarv sökt mig ut i verkligheten för att samla in relevanta uppgifter 
och information, främst via intervjuer och enkäter. Materialet kommer sedan att bearbetas och 
analyseras innan jag formulerar mina slutsatser. Genom ett induktivt angreppssätt hoppas jag 
komma fram till slutsatser som i allmänhet även kan gälla för andra kulturarv i deras sätt att 
arbeta.

1.1 Syfte

Uppsatsens syfte är att undersöka om Hasse & Tage-museet med verksamhet kan betraktas 
som ett kulturarv och (i så fall) hur kan museet arbeta för att leva vidare och föra kulturarvet 
vidare till framtida generationer. Uppsatsen syftar även till att något belysa museets 
lokalisering till Tomelilla och dess roll för turismen i Tomelilla.

1.2 Frågeställningar

1. Ser representanter för Hasse & Tage-museet och Österlenungdomar museet som ett 
kulturarv och i så fall varför/varför inte?

2. Bör kulturarv kommersialiseras och därmed riskera att det genuina kulturavet går förlorat?

3. Hur arbetar Hasse & Tage-museet för att få kulturarvet att leva vidare från generation till 
generation så att museet inte riskerar att dö ut med den äldre generationen?

4. Varför lokaliserades Hasse & Tage-museet till Tomelilla och påverkar lokaliseringen 
Tomelillas utveckling som turistort?
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1.3 Avgränsningar

Jag har valt att fördjupa mig i min undersökning till en lokal nivå och därför kommer jag 
endast att ha Hasse & Tage-museet som utgångspunkt. Jag tror att de frågeställningar som tas 
upp i uppsatsen även kan vara problematiseringar som gäller vid andra kulturarv i allmänhet. 
Då jag utgår ifrån Hasse & Tage-museet i Tomelilla har jag avgränsat mig till att intervjua två 
ledande personer från museet samt 24 Österlenbor i åldersgruppen 18-30 år. Detta eftersom 
jag vill ha en lokal förankring som en röd tråd genom hela uppsatsen och att jag vill veta 
framförallt hur den yngre generationen ställer sig till kulturarvet då det är de som ska föra 
arvet vidare. 

1.4 Uppsatsens disposition

Uppsatsen består i sin helhet av fem delar: Inledning, bakgrundsfakta, metod, resultat och 
avslutning. I inledningen tar jag upp varför jag valt att skriva om Hasse & Tage-museet, 
frågeställningarna och avgränsningar. I bakgrundsfaktan har jag tagit med nödvändiga fakta 
om och kring mina frågeställningar. I metoddelen förklarar jag mitt tillvägagångssätt och jag 
har i den delen även kritiskt granskat undersökningen. I resultatdelen redovisas de svar jag 
fick av de ledande personerna ifrån Hasse & Tage-museet samt av Österlenborna. I 
avslutningen knyter jag samman bakgrundsfaktan med resultatet och kommer där även med 
egna synpunkter.

1.5 Definition av kulturgeografi

Människan påverkar jorden och vad som menas med kulturgeografi är då de fenomen där 
människan har varit och skapat eller format någonting på jorden (Nationalencyklopedin 1). 
Kulturgeografin har blivit etablerad som en samhällsvetenskaplig del av geografin och i den 
ryms ekonomi, statsvetenskap, sociologi, historia och kulturgeografi (Gren och Hallin, 2003).

1.5.1 Definition av kulturarv

Kulturarv är någonting som överförs från generation till generation. Det måste inte vara 
materiellt utan kan även vara traditioner, språk och kulturlandskap. Kulturmiljöer kan också 
vara ett kulturarv med vilket menas den fysiska miljön som är skapad av människan. Vad som 
kan anses vara ett kulturarv förändras med tiden. Det är ett uttryck för samhällets olika och 
skiftande värderingar. Med ordet kulturarv menas en mångfald av våra svenska kulturarv. 
(Riksantikvarieämbetet). 

1.5.2 Definition av turism

Med ordet turism menas människors aktiviteter när de reser till, eller är på andra platser än 
sina hemtrakter under kortare tid än ett år.  I princip all den konsumtion som sker under 
resandet kan alltså kopplas till turism (Halvarsson och Terpstra, 2008). När det gäller 
minimitiden för hur länge vi minst ska vara ifrån våra hemtrakter är gränsen på 24 timmar för 
att det ska kunna vara turism (Blom och Nilsson, 2005).
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2. BAKGRUNDSFAKTA

2.1 Tomelillas framväxt

Tomelilla kommun är beläget på Österlen och har idag cirka 13000 invånare. Kommunen 
genomkorsas av två riksvägar, väg 11 och 19, samt av järnvägen Ystad- Simrishamn. 
Tomelilla är centralort i kommunen (Nationalencyklopedin 2).

Det finns en mängd olika platser att besöka i Tomelilla förutom Hasse & Tage-museet. De 
största besöksplatserna är lågprisvaruhuset Bo Ohlsson, nöjesparken Tosselilla sommarland, 
Kronovalls vinslott, Christinehofs ekopark, Brösarps backar, folkrace på Svampabanan, 
nattklubben Tingvalla, Ingelsta kalkon och konsthallen. Det går även att cykla dressin i 
Fyledalen eller resa med ångtåget på Österlen (Tomelilla kommun 1).
 
Tomelilla började ta formen av sin nuvarande kommun år 1863 då både borgerliga och 
kyrkliga kommuner bildades. Det dröjde till år 1906 innan Tomelilla beviljades 
köpingsrättigheter och då detta inte skedde helt smärtfritt gick inte detta igenom helt förrän 
den 1 januari 1921. Med köping menas en plats där handel idkas. Tomelilla köping var en helt 
egen kommun avskild från landskommunerna. Sedan dess har Tomelilla köping växt och 
framtill den senaste kommunsammanslagningen år 1971 har Brösarp, Fågeltofta, Eljaröd, 
Andrarum, Smedstorp, Tryde, Benestad, Ullstorp, Ramsåsa, Bollerup, Tosterup och Övraby 
tillkommit och tillhör idag Tomelilla kommun (Tomelilla kommun 3).

2.2 Hasse och Tage

Hans Alfredsson och Tage Danielsson är bland Sveriges största och mest omtyckta konstnärer. 
De har inte bara producerat filmer som Äppelkriget och Picassos äventyr tillsammans utan de 
har också producerat böcker, sketcher, radioprogram, barnsånger, teckningar, revyer med 
mera. Mycket har de gjort tillsammans även om de har gjort en del saker ensamma också 
(Ekelund och Svensson, 2009). 

Tomelilla kommun blev uppmärksammat av hela Sverige när Hasse och Tage började 
producera filmer där och Tomelilla kallades för Skånes Hollywood under 1970- och 80-talen. 
Torget i Tomelilla fick spela både sig själv och hela världen under Hasse och Tages filmer 
(Ericsson, 2009). Tillsammans producerades deras verk i samarbete med aktiebolaget AB 
Svenska Ord som Hasse och Tage tillsammans hade startat upp år 1961. Bolaget upplöstes år 
1985 till följd av Tages död. Båda hade kommit överens om att avveckla bolaget om någon av 
dem inte längre kunde vara med i arbetet. En annan överenskommelse mellan Hasse och Tage 
var att de ibland skulle få tid att arbeta för sig själva för att därigenom skaffa ny inspiration 
till sina gemensamma verk. De ville inte att AB Svenska Ord skulle växa till en massindustri 
vilket de höll fast vid (Ekelund, 2009).

2.2.1 Hasse & Tage-museet

För att få Hasse och Tages kulturarv att leva vidare skapades år 2006 världens minsta 
filmmuseum som är 15 kvadratmeter stort, beläget i centrala Tomelilla och heter Hasse & 
Tage-museet. Museet ligger i ett gammalt tunnelhus intill järnvägsstationen.  Det får endast 
plats 8 personer åt gången i museet, därför får besökarna vistas i museet under maximalt 30 
minuter när det är kö utanför. Museet tillkom efter många diskussioner där Hasse själv var 
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initiativtagare till att det skulle skapas. Fram tills år 2010 drevs museet av kommunen men på 
grund av avtalsproblem med fastighetsägaren bildades istället en vänförening som sedan 
årsskiftet 2010/2011 driver verksamheten med visst stöd ifrån kommunen.

Förutom museet finns det även en guidad busstur som besökarna kan åka på där hållplatserna 
är de inspelningsplatser som Hasse och Tage använde sig av under sina inspelningar i 
kommunen och som har formats till ett kulturlandskap (Hasse & Tage-museet). Inuti museet 
är deras filmer presenterade i varsin del av rummet, från äldst, till yngst. De olika delarna 
innehåller både videoklipp, affischer och andra detaljer från filmerna men överallt har diverse 
andra verk från radarparet också fått plats. Det är limerickar, historier och sånger med mera 
som även ryms lite varstans i detta lilla museum (Hasse & Tage-museet).

 
Bild 1 (ovan) visar Hasse & Tage-museets lokalisering i Tomelilla. Museet ligger i korsningen 
mellan järnvägen och Östergatan, som för övrigt leder vidare till och genom torget. Torget är 
det gråmarkerade området i den högra delen av bilden.

På bild 2 (under) ser ni Hasse & Tage-museet från ena långsidan. Museets entré ligger på den 
vänstra kortsidan, precis under skylten som står ut från byggnaden.

 
2.3 Kulturlandskap

Kulturlandskap har av människan blivit omvandlat från ett naturlandskap och är en modernare 
form av geografin (Gren, 2003). Med landskap menas en historisk del av ett land som är 
grundad på kulturella och geografiska skillnader och som människor än idag kan identifiera 
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sig med (Nationalencyklopedin 1). Vad gäller kulturlandskap är tiden en viktig del då 
landskap studeras i samspel mellan människa och natur. Med hjälp av dessa studier går det att 
få fram hur människans vanor, arbetssätt, redskap och byggnadsstilar skapade nya former i 
landskapet men också hur det gav landskapet ett nytt innehåll (Gren, 2003).
 
Det kulturlandskap som Hasse och Tage har varit med och skapat genom sina 
filminspelningar lever som nämnt tidigare kvar i form av en guidad busstur. Från Tomelilla tar 
denna tur turisterna runt till platser som Lövestad, Äsperöd, Ystad, Tosterup, Lunnarp, Ale 
Stenar, Glimmingehus, Sjöreds mosse, stenshuvud, kungagraven i Kivik, Haväng, Forsakar, 
Kronovall, Spjutstorp, Bollerup och filmgården ute i Sälshög där de tillsammans satt och 
skrev ner sina verk (Ericsson, 2009). 

Filmrundan skapades som en guidad busstur år 2009, tre år efter starten av museet och utöver 
själva överblicken av filmlandskapet får resenärerna även ta del av filmsnuttar från de olika 
inspelningsplatserna. Bussturen är bokningsbar året runt för både grupper och enskilda 
besökare (Tomelilla kommun 4).
  

I bilden ovan (bild 3) ser ni området som den guidade bussturen rör sig inom med flera av 
inspelningsplatserna markerade i form av gula prickar.

2.4 Turistnäringens attraktionskraft

En avgörande faktor till att en plats blir framgångsrik är den attraktionskraft företaget som 
äger platsen lyckas framställa. Attraktionskraften skapas av platsens helhet rent karaktäristiskt 
och exempel på faktorer som skapar denna attraktionskraft är kulturmiljö, evenemang och 
infrastruktur. Flera olika aktörer måste alltså ligga bakom företaget i ett samarbete för att få 
platsen att bli framgångsrik. Turistnäringen påverkas också av olika beslut och förutsättningar 
på en politisk nivå och det finns även ett antal mål som nationellt satts upp inom 
turistpolitiken. Ett mål är att det ska finnas en hållbar tillväxt med turistnäringen där det ska 
tänkas långsiktigt och skapas en sund konkurrens för en ökad sysselsättning i alla delar av 
landet (Halvarsson, 2008). 
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Då det finns cirka nio miljoner invånare i Sverige är vi beroende av att folk från andra länder 
kommer hit som turister för att få den tillväxt vi behöver. Att ha koll på vad som drar turister i 
andra länder kan därför vara ett bra verktyg till att forma sin egen plats och därigenom öka 
platsens attraktionskraft. För att bättre förstå betydelsen av utländsk turism i Sverige har 
svenskarnas turismkonsumtion i Sverige ökat mellan 1995-2006 med 65 procent medan den 
utländska turismkonsumtionen i Sverige har ökat med 165 procent (Halvarsson, 2008).

2.4.1 Turistkonsumtionen i Sverige

Turistkonsumtionen i Sverige har ökat rejält sedan 1995 (Halvarsson, 2008). Grundberg 
(2003) menar att det finns ett växande intresse i Sverige för kulturarvet som turism, främst 
bland den äldre generationen. Några möjliga orsaker till detta är att svenskar börjar turista 
mer i sitt eget land och därmed har de även börjat intressera sig för sin egen historia.  Bara till 
år 2006 skedde en ökning på 90 procent och om vi tar 2006 som exempel ökades 
turistkonsumtionen bara det året med 11 procent (Grundberg, 2003). Dock har kultursektorn 
det svårt konkurrensmässigt eftersom den tillsammans med rekreation- och sportsektorerna 
endast omsatte fem procent av Sveriges turistnäring år 2006. Dock går det inte att bestämma 
intresset kring kulturarven utifrån denna siffra då många kulturarv är gratis att besöka. Det 
växande intresset för kulturarvsturism är fortfarande ny och den traditionella turistnäringen 
har kanske inte helt uppfattat detta nya växande intresse. I allmänhet lever enligt Grundberg 
(2003) en förutfattad mening kvar om att den svenska naturen är den enda turistattraktionen 
som finns utanför städerna. Turism med kulturella inslag växer i både stad som landsbygd 
menar Grundberg (2003). Årets bästa tid för turismen har visat sig vara sommarmånaderna 
juni, juli och augusti. Största delen av turistkonsumtionen förbrukas då (Halvarsson, 2008).

Statistik från 2006 visar att 15 av de 20 största besöksmålen och sevärdheterna i Sverige 
ligger i någon av de tre storstäderna Malmö, Göteborg eller Stockholm (Statistiska 
centralbyrån, 2007) vilket vittnar om en stor dominans i storstäderna vad gäller turismen i 
Sverige. 

2.4.2 Turismens förutsättningar

Enligt Blom och Nilsson (2005) finns det fem punkter som gäller för att turism kan äga rum. 
Det måste finnas en attraktion som drar turister till platsen. Vidare ska det finnas möjligheter 
att ta sig till attraktionen, bekvämligheter som övernattningsmöjligheter och mat vid platsen, 
marknadsföring samt turister som har tid, lust och pengar till att åka dit. 

Efterfrågan och utbud är en annan del som styr turistmarknaden. Dessa båda sidor påverkar 
varandra och för att attraktionen ska kunna dra turister måste det finnas en balans mellan 
efterfrågan och utbud.

2.5 Kommersialiseringen av kulturarv

Turistnäringens betydelse har med tiden ökat och med den även intresset hos både privata och 
offentliga aktörer som alltmer engagerar sig i turismen och turistnäringen (Halvarsson, 2008). 
Brauenhielm (2006) menar att det idag blivit alltmer populärt med en mer lokal och 
upplevelseformad kulturkonsumtion i landet vilket gjort att kulturarv har blivit kommersiellt. 
Den historia som finns bakom kulturarven har omvandlats till en handelsvara och enligt 
Brauenhielm (2006) har detta lett till motsättningar mellan turismnäringen och 
kulturarvssektorn. Till exempel är det viktigt att kulturarven hålls äkta men med 
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kommersialiseringen kan det lätt hända att olika kulturarvsmaterial ”tillrättaläggs”, det vill 
säga att äktheten i kulturarvet för stå tillbaka för marknadsföring och varugörande av 
kulturarvet. Vidare menar Brauenhielm (2006) att det är viktigt för kulturarvssektorn att 
motverka de negativa verkningar som kommersialiseringen för med sig. Exempelvis kan det 
handla om att det görs medvetna val kring vad som väljs ut att förmedlas av ett kulturarv och 
vad som inte väljs ut. Då försvinner äktheten och helhetsintrycket av kulturarvet när det blir 
”tillrättalagt”. En annan orsak till att kulturarvssektorn bör se noggrant på 
kommersialiseringen av kulturarv är att det idag finns många eldsjälar som driver 
kulturarvsplatser och som förmodligen konkurrerar med en global besöksindustri. Det är 
positivt för kulturarvsturismen att dessa eldsjälar står för en snabb och föränderlig bild av 
kulturarven genom att exempelvis upprätta museer och andra kulturarvsplatser vilket gör att 
kulturarven blir attraktiva och uppmärksammas. Med detta ökar också beroendet av att snabbt 
ta plats på en konkurrensmässig marknad. Mötet mellan kulturarv och turismindustrin kan då 
bli något osäker eftersom kulturarvet måste anpassas till turismindustrin samtidigt som 
turistindustrin måste ge rättvisa mot ett lokalt kulturarv (Brauenhielm, 2006). Med detta 
menas att kulturarven kan göras kommersiella för att öka attraktiviteten och gå med vinst 
vilket gör kulturarvet till en handelsvara och då går kulturarvens äkthet och helhetsbild 
förlorad. Lokala kulturarv kan på detta vis bli förvrängda då de behandlas som 
turistattraktioner. Det viktigaste blir att produkterna ska hållas attraktiva för turisterna. 
Produkterna anpassas då till turisterna istället för tvärtom. Dock är det på det viset att 
kommersialisering trots detta är ytterst nödvändigt för att få ett specifikt kulturarv att leva 
vidare.  På kulturarvsplatser jobbas det också med platsmarknadsföring, det vill säga att 
platsen får en image eller en symbol som folk minns platsen för. Syftet med detta är att 
påverka upplevelsen av en plats vilket också är en form av kommersialisering (Brauenhielm, 
2006).  

Museer har idag fått en allt större betydelse vad gäller attraktivitet och bevarande av kulturarv. 
Kulturarven används här som en produkt med inriktning på den moderna turismindustrin. 
Museerna jobbar inte bara traditionellt längre utan fokus ligger också på att turisterna ska få 
uppleva med alla sina sinnen genom att levandegöra sina olika miljöer. Museerna är viktiga 
för kommersialiseringen då den fått en roll som utvecklingsresurs i samhället genom just att 
få uppleva med alla sina sinnen (Brauenhielm, 2006).

2.6 Faktorer som påverkar kulturarvsturismen negativt

Kulturarvssektorn är ännu en begränsad sektor i Sverige trots det växande intresset. En allmän 
mening som de anställda inom turismnäringen har är att kulturarvsturismen är begränsad på 
grund av att den inte ses som särskilt lönsam (Grundberg, 2003). Grundberg (2003) menar 
vidare att folk inte ser kulturarv som den primära besöksplatsen när de bokar sina resor. 
Kulturarv blir istället missuppfattat då folk menar att det främst är i utbildningssyfte och till 
skolorna som kulturarv är riktat och inte mot turism.  Ett annat argument de som arbetar inom 
kulturarvssektorn har är att kulturarvet kan bli skadat av turism, att äktheten försvinner och 
blir tillrättalagt, kommersialiserat. Sätts kommersialiseringen i första hand frestas de 
ansvariga av att överdriva och dramatisera tolkningarna av kulturarvet för att höja 
underhållningsvärdet hos turisten. Turismnäringen och kultursektorn har alltså en allmänt 
negativ inställning om varandra vilket i många fall försvårar utvecklingen av i första hand 
kultursektorn (Grundberg, 2002).

Kultursektorn i Sverige är sedan 1970-talet uppbyggd att vara emot kommersialisering för att 
på så vis hålla sig borta från turismnäringen. Turismens ekonomiska vinning får inte driva 
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kulturarvens syfte. Den ska istället bedrivas av ideella, frivilliga medel och av 
skattefinansiering, det stod till och med inskrivet i den svenska kulturpolitiken från 1970-talet. 
(Grundberg, 2002). Syftet med det är att kulturarvet ska vara tillgängligt för alla i samhället, 
oavsett inkomst eller utbildning. Denna kulturpolitik är på väg att försvinna då ekonomin 
nuförtiden styr mycket mer än vad den gjorde förr (Grundberg, 2002). Grundberg (2002) 
menar att det är viktigt för kultursektorn att komma bort från detta gamla argument och förstå 
hur viktig turismen är och hur kulturarv kan påverka turismen.  

2.6.1 Möjligheter som kulturarvet ger

Under de senaste 30 åren har det skett en stor förändring i Sverige vad gäller ekonomin. Den 
har gått ifrån att vara produktionsstyrd till att vara styrd av konsumtionen. Med detta menas 
att Sverige har blivit mer tjänst- och serviceinriktat vilket i sig gör kulturarven till 
upplevelseprodukter som säljs ut till olika målgrupper (Grundberg, 2002 och Aronsson, 
2006). Kulturarvet och ekonomin utgör här ett bra samarbete som vidare drar till sig 
attraktivitet i form av turismens uppskruvade marknadsföring av städer, regioner och 
landsbygdsområden. Kulturarven har alltså växt till sig som en utvecklingsresurs för 
marknadsföring av en plats eller en kommun. En utvecklad lokal för kulturarvet, ett aktivt 
kultur- och föreningsliv, en positiv kulturell identitet är viktiga för om en region ska kunna 
följa med i den ekonomiska utvecklingen eller inte (Grundberg, 2002). 

Förutom att vara en del i den ekonomiska utvecklingen har kulturarvet också blivit viktiga för 
en regions identitet vilket gör regionen unik. Den ekonomiska betydelsen som kulturarven har 
för sin region utvecklar även platsens image och varumärke tack vare turisterna. Detta unika 
med en viss region är intressant för turister som drar sig till det udda, som kanske inte finns i 
deras hemtrakter. (Grundberg, 2002).

2.7 Utveckling av en plats

Det finns många olika faktorer som påverkar utvecklingen av en plats. Turism är i detta fall en 
sådan faktor då det gäller att attrahera människor till platsen för att den ska kunna utvecklas. 
Det är viktigt att marknadsföra platsens kvaliteter så att känslor väcks hos besökaren av att 
vilja komma tillbaka och upptäcka ännu mer av platsens kvaliteter (Thufvesson, 2009). 
En viktig del i marknadsföringen av platsen är att ha någonting unikt som inte finns på alla 
platser. Hade alla platser haft allt hade vi inte haft något behov av att resa, exportera och 
importera. Genom att marknadsföra platsen för sina geografiska förutsättningar, traditioner 
och personliga initiativ kommer platsen att bli unik på något sätt. Det gäller för aktörerna att 
veta på vilket sätt deras plats skiljer sig från andra platser och att arbeta därifrån (Thufvesson, 
2009). 

Att ha en spektakulär byggnad på platsen som drar till sig uppmärksamhet på grund av detta 
har en stor fördel i arbetet av platsutveckling. Det gynnar inte bara själva byggnaden och det 
som finns i den, utan även platsens invånare som kan känna en starkare lokalförankring till 
platsen vilket gör att byggnaden kan vårdas och utvecklas. Detta hjälper även aktörerna i 
deras arbete att sälja in platsen till turismen (Thufvesson, 2009). 

Tillgänglighet och en god rörlighet mellan städer, regioner och länder är kanske den viktigaste 
geografiska utvecklingsstrategin av en plats och ett specifikt ting. Bra kommunikationsmedel, 
restider, kostnader, pålitlighet och bekvämlighet är viktiga faktorer i denna utvecklingsstrategi 
som gör att själva resandet till platsen inte får någon stor betydelse. Dåliga 
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kommunikationsmöjligheter gör att platsens attraktionsfaktor och utvecklingsmöjlighet 
minskar avsevärt (Thufvesson, 2009).

2.8 Museiverksamhet

Att besöka ett museum under sin semester är för många turister ett måste. För många är ett 
museibesök en variation i semestern för att aktivera sig. Många museer är kopplade till 
platsen där det ligger och är ofta beroende av eldsjälar. Det genererar inga utmärkande 
intäkter men dessa museer stärker platsens lokala känsla. Att skapa personmuseer är idag 
populärt och det ska helst göras där personerna själva har bott eller verkat under en lång tid så 
att det kan anordnas kringarrangemang för att utveckla museet och attraktionen av besökare 
(Thufvesson, 2009). 
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3. UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE 

Jag har valt att intervjua Hasse & Tage-museets direktör och vänföreningens ordförande 
eftersom direktören är ansvarig för museet och vänföreningens ordförande är med och stöttar 
upp museet för att få det att leva vidare, som en eldsjäl. Dessa båda herrar är alltså de två som 
har störst inflytande på museet. Jag gick ner till caféet där biljetterna in till museet säljs och 
där fann jag både museidirektören och vänföreningens ordförande. Jag bokade tid med dem 
för en intervju och passade samtidigt på att förklara för dem vad studien handlade om och hur 
intervjun skulle gå till väga. Genom att förklara innan hur intervjun ska gå till och vad som är 
syftet med den känner sig respondenterna tryggare och är på så sätt mer öppna för att ge 
utvecklande svar (Patel och Davidsson, 2003). Jag förklarade även att intervjun skulle spelas 
in på grund av att jag behövde ha intervjun dokumenterad eftersom jag då kan tolka svaren på 
rätt sätt.

Min tanke med metoden var att intervjua Hasse & Tage-museets direktör och vänföreningens 
ordförande tillsammans där jag lät dem tala fritt utifrån mina frågor och där jag kunde flika in 
med spontana följdfrågor. Anledningen till att jag ville ha en öppen intervjuatmosfär var för 
att Johansson och Svedner (2004) menar att om intervjun hade varit styrd, hade jag antagligen 
inte fått några uttömande svar. Det negativa med att ha en öppen intervjuatmosfär där 
respondenterna kunde tala fritt är att vi kunde glida ifrån ämnet eller sväva ut i en alltför bred 
utsträckning. Jag anser dock jag vann mer än jag förlorade genom denna metod då jag valde 
bort den del av intervjun som jag ansåg ointressant för att istället fokusera på det jag ansåg 
som relevant.

Respondenterna som representerar Österlenborna är mellan 18-30 år och min tanke med detta 
var att jag ville undersöka hur lokalinvånare ur den yngre generationen ser på kulturarvet i 
allmänhet och Hasse & Tage-museet i synnerhet då det är dessa människor som ska bidra till 
att kulturarvet lever vidare och även dela det vidare till yngre generationer så småningom. Jag 
hade problem med att få folk på gatan att gå med på en intervju, därför använde jag mig av 
facebook som källa för att hitta respondenter i rätt ålder och som dessutom är bosatta på 
österlen. Jag skickade ut enkäter till ett stort antal Österlenbor i åldern 18-30 år och fick 
tillbaka 24 stycken, jämnt fördelat mellan könen. För att variera mig lyckades jag få fem av de 
24 respondenterna att ställa upp på en intervju via skype. På det sättet trodde jag att svaren 
skulle bli lite annorlunda och att jag därigenom kunde se svaren olika synvinklar. Samtliga 
respondenter gjorde så gott de kunde anser jag. De utvecklade sina svar på varje fråga och 
försökte verkligen bidra med något, vilket de också gjorde.

I slutdiskussionen har jag sedan ställt Hasse & Tage-museets direktörs och vänföreningens 
ordförandes svar mot Österlenbornas svar för att jämföra deras tankar och även se skillnader 
som kan vara till nytta för mina frågeställningar.

Jag har bearbetat uppsatsen genom att ha undersökt ett specifikt ting, i detta fall Hasse & 
Tage-museet. Jag valde att gå in djupare på en specifik plats med ett kulturarv och därigenom 
arbeta detaljerat istället för ytligt och i allmänhet. Enligt ordföranden i Hasse och Tages 
vänförening dras fler kulturarv på andra platser med likartade problem vilket gör att resultatet 
av denna studie faktiskt kan vara till nytta i allmänhet för andra kulturarv. På andra platser 
med kulturarv varierar dock faktorer som exempelvis invånarantal, omsättning, turism och 
tillgänglighet jämfört med Tomelilla och Hasse & Tage-museet. Därför kan resultatet av 
denna studie inte gälla på andra platser med kulturarv, utan mer som en riktlinje.
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Den teoretiska utgångspunkten i studien är induktiv. Utifrån problemformuleringarna sökte 
jag mig ut i verkligheten för att samla in relevanta uppgifter och information, främst via 
kvalitativa intervjuer och enkäter, för att undersöka om problemformuleringarna stämmer 
överens med verkligheten.

3.1 Val av metod

Metodvalet styrs efter vad som styrker resultatet på det mest passande sättet i förhållande till 
undersökningens syfte. Den kvalitativa metoden tolkar respondenternas svar (Patel och 
Davidsson, 2003). Eftersom jag var intresserad av undersökningsgruppens idéer, tankar och 
värderingar föll därför valet på den kvalitativa metoden, både genom intervjuer och enkäter. 
Enkäterna anser jag som kvalitativa då frågorna är ställda på ett sätt där respondenterna ska 
motivera och utveckla sina svar. Carlsson (1990) menar dock att det finns en risk att 
respondenterna kan missuppfatta enkätfrågorna och att det därför kan vara svårt att avgöra hur 
hög sanningsfaktorn är i svaren. Jag säger emot det påståendet i detta fall eftersom 
respondenterna utvecklar och motiverar sina svar.

3.2 Bearbetning

Jag har bearbetat Österlenbornas svar för sig och representanterna för museets svar för sig 
eftersom jag inte vill blanda ihop deras svar. Jag ville ha deras svar för sig själva för att sedan 
i diskussionen väga svaren mot varandra. Genom att ställa svaren mot varandra tror jag att jag 
får svar på mina frågeställningar på bästa sätt och de är ju trots allt två olika 
undersökningsgrupper.

Jag valde ut de svaren som jag ansåg vara av största intresse för studien och skrev ner dem i 
resultatdelen. Sedan vägde jag resultatet av studien mot litteraturdelen i analysen innan jag i 
diskussionen kom fram till de jag ansåg vara de viktigaste slutsatserna utifrån mina 
frågeställningar.

3.3 Metodkritik

Johansson (2004) menar att risken finns vid en kvalitativ intervju, att intervjun kan övergå till 
en muntligt genomförd enkät om inte intervjuaren lyssnar på respondenterna utan bara tänker 
på nästa fråga. Det var inget som jag upplevde då jag var påläst innan intervjun, ställde 
följdfrågor och var intresserad av de svar jag fick.

Genom att använda sig av bandinspelare vid intervjuer kan dess närvaro påverka de svar 
negativt som respondenterna lämnar (Patel, 2003). Jag märkte ingenting som antydde att 
intervjun med Museidirektören och vänföreningens ordförande påverkades av detta då vi hade 
en väldigt öppen intervju. Det märktes dock hos några av de respondenter som representerade 
Österlenborna som jag intervjuade via skype att de inte var bekväma under intervjuerna. Det 
påverkade intervjusvaren negativt då jag kände att de mer eller mindre stressade fram sina 
svar istället för att fundera över dem och sedan ge mer djupgående svar. Något som istället de 
som svarade via enkäter kunde göra.

Det gav ingen positiv effekt att jag blandade intervjuer med enkäter här då jag anser i 
efterhand att samtliga borde fått svara genom kvalitativa enkäter. På det sättet kan de själva 
sitta i lugn och ro och fundera på frågorna innan de gav mig svaren.
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4. RESULTAT

Nedan följer de resultat från intervjuerna som ansågs relevanta för uppsatsens syfte. 
Resultatet är uppdelat i två delar där den första delen avser resultatet av intervjun med 
representanterna från museet. Den andra delen avser resultatet från intervjuerna och enkäterna 
med Österlenborna.

4.1 Resultatet av intervjun med representanterna från museet

Syftet med Hasse & Tage-museets vänförening är att stödja och säkra driften av museet. 
Föreningen bildades i samband med när museet var nedläggningshotat och tog över ansvaret 
för museet år 2011.

Representanterna för museet anser definitivt att Hasse och Tages verk är ett kulturarv då de 
har påverkat generationer av svenskar och att deras verk är betydelsefullt för många. Hasse 
och Tage har påverkat det svenska språket, hur människor pratar och museet är ett levande 
kulturarv trots att verken är arkiverade. 

De anser att de driver ett kulturarv framför kommersialismen men att de någonstans måste få 
ihop ekonomin annars försvinner arvet med tiden. De arbetar för att få ihop en tillräckligt 
kommersiell verksamhet runt kulturarvet för att det ska bli bestående. Finns det ingen 
ekonomi i ett kulturarv blir det bara en runsten längs vägen. Respondenterna anser att 
kulturarv och kommersiell verksamhet kan gå hand i hand då kommersialismen fungerar som 
en förmedling av kulturarv. De säljer filmer, affischer, anordnar events i Hasse och Tage-anda. 
Kulturarv och kommersialism behöver inte vara varandras motsatser, det handlar om vad man 
gör det till.

Respondenterna anser inte att äktheten och det genuina i Hasse och Tages kulturarv riskerar 
att gå förlorat då Hasse och Tage själva var kommersiella i sina karriärer och det finns då 
inbyggt i kulturarvet. Precis som då säljs det idag biljetter till olika events, det arrangeras 
saker, filmer visas med mera och därför försöker de även idag att via detta föra vidare 
kulturarvet till nästa generation. Det finns nog andra kulturarv som har svårare att hantera 
balansgången mellan arvet och det kommersiella.

Vad gäller turismen i och runt Hasse & Tage-museet är det framförallt många skåningar 
utanför Österlen men även turister från övriga Sverige som besöker museet. Det är knappt 
några Österlenbor som besöker museet. Respondenterna har fått känslan av att många 
Österlenbor inte har besökt museet eller ens vet att det existerar. De är också överraskade över 
att det kommer förhållandevis många danskar och norrmän och besöker museet. Det 
skandinaviska inflytandet är påtagligt. Även en del tyskar, holländare och engelsmän kommer 
hit och de känner till Ronja Rövardotter då historien säljs även på dessa språk. 

Respondenterna menar att deras största utmaning är att försöka föra över kulturarvet till den 
yngre genarationen och de har planer för hur de vill göra detta. Det traditionella är att det förs 
över av föräldrar till sina barn då barnen kopplar museet till Ronja Rövardotter när de är där i. 
Det är på det sättet barnens intresse fångas. När det gäller människor i 18-30 årsåldern har 
museets direktör kommit på idén att starta bokcirklar och filmcirklar av Hasse och Tages verk. 
Han menar att många av de samhällsproblem som Hasse och Tage tar upp i sina filmer på 
sarkastiska vis finns kvar även idag vilket gör att dessa filmer är ständigt aktuella. 
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Tillexempel är debatten om miljön idag större än någonsin och det är en samhällsdebatt som 
Hasse och Tage har jobbat med i filmväg.

Museet har ett egenvärde i sin unika konstruktion vilket även drar till sig besökare just av den 
anledningen. Ett vietnamesiskt tv-team har varit och gjort ett inslag om världens minsta 
filmmuseum och även en engelsk journalist har varit här och skrivit om det. Respondenterna 
tycker det är roligt med internationell spridning då det hjälper till att visa upp vad Tomelilla 
har att bjuda på. 

Museidirektören ser en framtid i museet där själva museet är hjärtat i kulturverksamheten och 
utifrån detta vill de få ut fler och fler tentaklar för att sprida allt över ett större område. De är 
inte intresserade av att bara vakta ett arkiv utan det ska vara en levande kulturverksamhet. Det 
levande är sakerna runtomkring museet som kan knyta ihop olika kulturverksamheter med 
kulturarvet. Exempel på sådana verksamheter är fotoutställningar i Hasse och Tages anda, 
konserter med mera. Det handlar inte bara om att knyta den yngre generationen till kulturarvet 
utan även att knyta kulturarvet till den yngre generationen. Vad gäller bildandet av museet var 
det inte alls klart att Hasse & Tage-museet skulle ligga i Tomelilla. Hasse kämpade mot att 
han inte ville ha ett stort, traditionellt museum då han såg framför sig hur ödsligt och 
opersonligt det skulle vara. Därför tände han direkt på idén att lägga museet i Tomelilla och i 
det gamla tunnelhuset vid stationen då konceptet stämde med idén. I Tomelilla har det hela 
tiden funnits en filmtradition där Hasse och Tages filmer alltid hade världspremiär på Rio-
biografen. Då museet ligger i hjärtat av själva skaparplatserna för Hasse och Tage var det 
ingen tvekan när det kom som förslag att museet skulle ligga i Tomelilla och inte i exempelvis 
Stockholm. Ur ett Hasse och Tage-perspektiv är Tomelilla i centrum och Stockholm i 
periferin. 

Det pågår en ständig utveckling runt museet, dock inte i museet då meningen är att det ska 
bevaras som det alltid varit. Utvecklingen sker istället med de guidade rundturerna i 
filmlandskapet, konserter, utställningar, bok och film-cirklar. Limerickläsning är även med i 
utvecklingsprocessen och respondenterna menar att det är viktigt att våga ge sig ut för de vet 
att kulturarvet håller i samhäller och att det finns tillräckligt med material för att göra det hela 
intressant. Det gäller att försöka koppla ihop vad som finns i vardagen med kulturarvet. 
I Tomelilla var folk inte medvetna om det stora riksintresset och storheten som finns i Hasse 
& Tage-museet. Detta märktes tydligt när museet var hotat av nedläggning då flera av landets 
ledande tidningar drog upp frågan och debatterade för att museet skulle fortsätta finnas. 
Respondenterna berättade även att det förra året kom upp en fråga i riksdagen där Linköpings 
kommun ville öppna ett Tage Danielsson-museum. Då gav riksdagen avslag med 
kommentaren att det redan finns ett Hasse & Tage-museum i Sverige. 

4.2 Resultatet av intervjuerna och mailenkäterna med lokalbefolkningen på Österlen

Enligt respondenterna är ett kulturarv någonting som anses viktigt att bevara till 
nästkommande generationer. Det är viktig allmänbildning och historia att förvara och dra 
nytta av. Det anses även vara någonting unikt för en plats eller ett område, som bara kan 
förknippas med den platsen. Ett kulturarv är även någonting som har fört utvecklingen framåt 
på något sätt. 

De flesta av respondenterna kände till något verk av Hasse och Tage. Endast en respondent 
nämnde Tage Danielssons Ronja Rövardotter. De vanligaste förekommande verken som 
nämndes var Äppelkriget och Picassos äventyr. 
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Respondenterna anser det som viktigt att kulturarvet bevaras och förs vidare till 
nästkommande generationer. Det anses som en stor del av den svenska kulturen och 
kulturarvet bör få ta plats, inte minst i skolan. Det kan dock vara en svår balansgång med 
kulturarv i skolan då konkurrensen är stor om vad som ska läras ut. Respondenterna menar att 
kulturarvet kan anses som viktigare om det får ta större plats i undervisningen. På så vis når 
de ut till den yngre generationen på ett bredare sätt. En annan åsikt angående kulturarvets 
betydelse är att så länge som ett specifikt kulturarv kan tillföra någonting på något sätt anses 
det viktigt att bevara.

Något som är värt att notera är att ingen av respondenterna har besökt Hasse & Tage-museet 
trots att de bor i närheten. Respondenterna tycker att det ligger så pass nära deras hem att det 
inte blir spännande att besöka museet. De vill göra en ”grej” av sådana besök i form av en 
heldag där de samtidigt kan se sig runt på platsen eller i området. Om de då bor i samma stad 
har de redan sett allt annat som finns i närheten. En annan åsikt var att museet inte är 
intressant för tillfället utan det blir intressant istället när respondenterna själva fått barn som 
de då vill ta med till museet och besöka det. De flesta respondenterna svarade dock att de är 
intresserade av att besöka museet någon gång. 

Museets största utmaning är att föra över kulturarvet till nästkommande genarationer. 
Respondenterna har blandade åsikter om hur detta bör göras. Några av dem tror att det kan 
vara en bra idé att upprätta bok och film-cirklar då det inom en sådan grupp blir gemenskap 
och diskussioner på träffarna. Det kan alltså vara ett bra tillfälle att fånga upp de som vill vara 
med i något som liknar en liten förening, vilket kan utvecklas vidare med resor och annat i 
Hasse och Tages anda. Samtidigt menar en del av respondenterna att det inte blir lyckat med 
bok- och filmcirklar då ungdomar idag inte orkar ta tag i att läsa böcker utan vill ha allt 
serverat genom tillexempel internet och andra digitala medier. Respondenterna kopplar än en 
gång till skolans värld genom att fånga eleverna med studiebesök och filmer i skolan med 
Hasse och Tages verk. En annan idé är att Museet anställer en teatergrupp som kan åka 
Sverige runt för att återuppliva Hasse och Tages verk rent teatraliskt. 

Respondenterna var rörande överens om att det var rätt att lägga museet i Tomelilla, som är 
grunden för Hasse och Tages skapande, istället för i en storstad som lockar betydligt fler 
turister i allmänhet. Anledningen till detta svar är att respondenterna tycker att Hasse & Tage-
museet är någonting unikt för Tomelilla som lockar hit besökare som kanske annars inte hade 
kommit hit. Genom Hasse & Tage-museet kan även andra delar av Tomelilla uppmärksammas 
vilket gör att besökarna kan få en känsla för Tomelilla. Närheten till museet och charmen med 
dess unika utseende gör att det inte försvinner i mängden som det finns risk för om det hade 
legat i en storstad.

Respondenterna menar även att det är viktigt och bra att kulturarv idag kommersialiseras 
eftersom de annars riskerar att dö ut. Då Hasse och Tage själva tjänade pengar på sina verk 
borde även museet ha rätt att ta till kommersiella medel för att överleva menar några 
respondenter. Museet och allting runt omkring måste även underhållas och utvecklas vilket 
inte hade fungerat utan ekonomisk vinning menade några utav respondenterna.
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4.3 Kort sammanfattning av resultatet

Samtliga respondenter menar att Hasse & Tage-museet är ett kulturarv. Orsakerna till detta är 
olika men vanligaste argumenten var att Hasse och Tage med sina verk har påverkat flera 
generationer av svenskar. Verken är även så pass betydelsefulla för många att det berör en stor 
del människor i landet och de har hjälpt till att föra utvecklingen framåt. Det anses även av 
respondenterna vara viktig allmänbildning och en del av den svenska historian vilket är 
viktigt att bevara och föra vidare.

Hasse & Tage-museet är ett kulturarv framför ett kommersiellt företag men respondenterna 
för museet menar att det måste finnas en ekonomi i det hela för att arvet ska kunna leva vidare 
och utvecklas. Finns det ingen ekonomi i det kommer museet att sluta som en runsten längs 
vägen vilket respondenterna inte är intresserade av. Österlenborna menar också att det måste 
finnas en ekonomi för att museet ska kunna överleva och fortsätta vara aktivt. 

Museets representanter vill locka till sig den yngre generationen genom levande events runt 
museet för flera olika målgrupper. En idé är att starta en grupp med film- och bokcirklar från 
Hasse och Tages verk. Österlenborna är inne på samma linje men har delade meningar om 
film- och bokcirklar. En del menar att museet bör satsa mer på att nå ut via internet medan 
andra tror på en teatergrupp som kan resa runt i Sverige och göra föreställningar. Samtliga 
respondenter är dock överens om att museet måste fortsätta att jobba aktivt och utvecklas runt 
museet genom olika slags evenemang om de ska kunna locka dit den yngre generationen.
Att museet är beläget i Tomelilla anses av samtliga respondenter vara positivt. Det gynnar 
Tomelilla som ort då museet drar till sig besökare som annars kanske inte hade upptäckt 
Tomelilla. Det finns även en stark filmtradition från Hasse och Tages storhetstid här och 
filmlandskapet finns även tillgängligt i och runt Tomelilla. Den lokala förankringen betyder 
mycket för känslan och museet ligger i hjärtat av skaparplatserna. Respondenterna anser 
därför att det inte finns någon bättre plats för museet än i Tomelilla.
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5. ANALYS OCH DISKUSSION

Kulturarv är någonting som överförs från generation till generation. Det kan både vara något 
materiellt eller något immateriellt såsom landskap som har blivit format av människan eller 
påverkan av språket (Riksakvarieämbetet). Enligt Hasse & Tage-museets direktör är 
innehållet i museet absolut ett kulturarv då Hasse och Tage har påverkat så många människor 
och de betyder än idag mycket för så många. De har påverkat språket, hur människor pratar 
och museet är ett levande kulturarv då det inte handlar om att endast vakta ett arkiv ur den 
svenska historian. Österlenborna menar också på att Hasse & Tage-museet är ett kulturarv då 
det är någonting som anses viktigt att bevara till nästkommande generationer. Det är viktig 
allmänbildning och historia att förvara och dra nytta av. Det anses även vara någonting unikt 
för en plats eller ett område, som bara kan förknippas med den platsen. Ett kulturarv är även 
någonting som har fört utvecklingen framåt på något sätt vilket Hasse och Tage har gjort 
enligt museets direktör då de bland annat har påverkat det svenska språket.

 Jag anser att Hasse och Tages verk definitivt är ett kulturarv medan själva museibyggnaden 
utåt sett är en symbol eller en image som drar till sig uppmärksamhet på andra sätt än genom 
kulturarvet. Journalister har kommit från både England och Vietnam för att skriva om 
världens minsta filmmuseum. Jag menar att det var ett väldigt bra beslut att samla detta 
kulturarv i en 15 kvadratmeter liten, gammal tågtunnel då de lyckas nå ut till en större och 
bredare målgrupp än endast de som är intresserade av kulturarvet i första hand. Som 
representanterna för museet berättade gäller det att nå ut med kulturarvet till människorna och 
inte endast genom att försöka dra människorna till museet. Denna unika byggnad, tillsammans 
med den lokala anknytningen till Tomelilla där Hasse och Tage utgick ifrån under sina aktiva 
år gör att Tomelilla som plats kan utnyttja detta i sin platsmarknadsföring. Museet drar till sig 
besökare som kanske inte annars hade besökt Tomelilla och museet bidrar då till att allt fler 
får upp ögonen för Tomelilla. Museet öppnar alltså upp möjligheter för andra aktörer i 
Tomelilla då besökarna som kommer för att titta på museet kanske även passar på att 
undersöka vad som mer kan finnas i byn.

Museet är även unikt på det sättet att det är det enda Hasse & Tage-museet i Sverige och 
tillsammans med alla filmplatser runt Tomelilla har det skapats ett unikt kulturlandskap som 
det tas tillvara på i form av guidade bussturer. Hasse & Tage-museet har verkligen satt 
Tomelilla på kartan men faktum kvarstår att museet var nedläggningshotat endast för två år 
sedan och mycket jobb läggs på att få ett levande klimat runt museet så att inte kulturarvet ska 
sluta som en runsten längs vägen som representanterna för museet själva uttryckte det. Även 
platsen för var museet är beläget har en stor positiv inverkan på att lyckas få kulturarvet 
levande då museet ligger alldeles i anslutning till järnvägsstationen. Det är dagligen mycket 
folk i rörelse runt muséet och det är enkelt och bekvämt för resenärer att ta sig dit. Den 
spektakulära byggnaden, tillsammans med placeringen av densamma är enligt mig två viktiga 
faktorer till att lyckas få ett levande kulturarv som på dessa sätt både syns och 
uppmärksammans oftare än om muséet hade legat på en mer svårtillgänglig plats.

Grundberg (2003) menar att kulturarvssektorn har det svårt konkurrensmässigt eftersom den 
tillsammans med rekreation- och sportsektorerna endast omsatte fem procent av Sveriges 
turistnäring år 2006. Dock har intresset för kulturarvsturism ökat sedan dess, främst bland den 
äldre generationen som i allt större utsträckning reser i Sverige för att veta mer om den 
svenska historien. Hasse & Tage-museets representanter inser att de har en tuff utmaning i att 
locka besökare till museet och de lägger kraft på att utveckla allting runt om museet. De 
menar att museet är hjärtat i kulturarvet och utifrån det vill de få ut tentaklar till olika 
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intressegrupper för att få fler att öppna ögonen för Hasse och Tages verk. De har till exempel 
anordnat en konstutställning i Hasse och Tages anda, genomfört jubileumskvällar av deras 
verk och anordnat limerickträffar. De känner att de har lyckats med att fånga upp den äldre 
generationen men menar att den yngre generationen är mer svårlockad till museet och 
arrangemangen. Därför är det en stor utmaning de har, att locka just den yngre generationen. 
En del av respondenterna svarade att de inte är intresserade av att besöka museet nu men att 
de hade tänkt göra det när de själva får barn. Genom att anordna bokcirklar och filmcirklar 
tror och hoppas de dock att kunna knyta till sig fler ur den yngre generationen. Ingen av 
respondenterna ur den yngre generationen har besökt museet men de flesta menar samtidigt 
att de är intresserade av att någon gång besöka det. De har blandade tankar om hur den yngre 
generationen ska lockas till museet. En del av respondenterna tycker inte att det är en bra idé 
att anordna bok och film-cirklar då ungdomar idag inte orkar ta tag i att läsa böcker utan vill 
ha allt serverat genom tillexempel internet och andra digitala medier. Den andra delen av 
respondenterna tror dock på idén då det kan fungera som en slags hobby där en grupp träffas, 
umgås och tillsammans kan diskutera kring Hasse och Tages verk. Det blir som en social 
grupp vilket kan vara ett bra sätt att locka den yngre generationen att ta till sig av Hasse och 
Tage.

Jag tror att det är ett väldigt bra initiativ med bok och film-cirklar och att i allmänhet aktivt 
arbeta med levande evenemang. Jag håller även med i resonemanget att försöka få ut 
kulturarvet till människorna och inte bara stå och vakta arvet. Jag tror också mycket på att 
skolorna bör inkludera mer av våra svenska kulturarv i skolan. På så sätt kommer ungdomar i 
allt större utsträckning att känna till mer om Hasse och Tage samt även mer allmänt om andra 
kulturarv.

Representanterna för museet arbetar aktivt med att få kulturarvet att leva vidare. De menar att 
det inte fungerar att bara förlita sig på att människor kommer till museet utan det gäller även 
att få ut kulturarvet till människorna. De är inte intresserade av att bara vakta ett arkiv då 
risken är överhängande att det kommer sluta som en runsten längs vägen. 
Det pågår en ständig utveckling runt museet, dock inte i museet då meningen är att det ska 
bevaras som det alltid varit. Utvecklingen sker istället med de guidade rundturerna i 
filmlandskapet, konserter, utställningar, bok och film-cirklar.

Respondenterna menar att skolan bör vara en stor målgrupp att nå ut till. Genom att ha ett 
nära samarbete med skolor och att ha med Hasse och Tage i undervisningen någon gång kan 
göra att fler ungdomar får upp ögonen för dem. Någon respondent menade även att 
representanterna för museet kan anställa en teatergrupp som åker runt i Sverige på turné och 
spelar upp Hasse och Tages verk.

Genom ett aktivt arbete som att anordna bok och film-cirklar, konserter, konstutställningar, 
teatergrupper och olika former av evenemang tror jag definitivt är framtiden för att få 
kulturarv som Hasse och Tages verk att kunna leva vidare ibland oss. Arvet behöver komma 
ut till folket och inte bara hållas inne för den grupp människor som redan känner till Hasse 
och Tages verk. Jag tror inte på idén, liksom representanterna för museet, att bara låta museet 
stå där och hoppas att det kommer besökare. Ett problem jag ser i framtiden med detta aktiva 
arbete styrt av ett fåtal eldsjälar är dock att dessa någon gång måste lägga av och då behövs 
det nya eldsjälar som är beredda att ta över och föra arvet vidare. Jag tror att det definitivt 
alltid kommer att behövas en eldsjäl som tar initiativ och kommer med idéer för hur arvet ska 
kunna drivas vidare på ett aktivt sätt i Hasse och Tages anda.
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Brauenhielm (2006) menar att det idag blivit alltmer populärt med en mer lokal och 
upplevelseformad kulturkonsumtion i landet vilket gjort att kulturarv har blivit kommersiellt. 
Den historia som finns bakom kulturarven har omvandlats till en handelsvara och enligt 
Brauenhielm (2006) har detta lett till motsättningar mellan turismnäringen och 
kulturarvssektorn. Kultursektorn i Sverige är sedan 1970-talet uppbyggd att vara emot 
kommersialisering för att på så vis hålla sig borta från turismnäringen. Turismens ekonomiska 
vinning får inte driva kulturarvens syfte. Den ska istället bedrivas av ideella, frivilliga medel 
och av skattefinansiering, det stod till och med inskrivet i den svenska kulturpolitiken från 
1970-talet. (Grundberg, 2002). Denna kulturpolitik är på väg att försvinna då ekonomin 
nuförtiden styr mycket mer än vad den gjorde förr (Grundberg, 2002). Grundberg (2002) 
menar att det är viktigt för kultursektorn att komma bort från detta gamla argument och förstå 
hur viktig turismen är och hur kulturarv kan påverka turismen.  Till exempel är det viktigt att 
kulturarven hålls äkta men med kommersialiseringen kan det lätt hända att olika 
kulturarvsmaterial ”tillrättaläggs”, det vill säga att äktheten i kulturarvet för stå tillbaka för 
marknadsföring och varugörande av kulturarvet. 

Brauenhielm (2006) menar att det är viktigt för kulturarvssektorn att motverka de negativa 
verkningar som kommersialiseringen för med sig. Representanterna för museet anser att de 
här har en stor fördel jämfört med andra kulturarv. Då Hasse och Tage själva var 
kommersiella kan museet därför drivas i samma anda utan att ha dåligt samvete för detta. De 
menar även att om det inte finns någon ekonomi i kulturarvet kommer de att dö ut och endast 
finnas kvar i form av en runsten längs vägen. Respondenterna menar också på samma sak att 
kulturarven absolut ska få vara kommersiella då det i dagens situation inte går att hålla 
någonting levande utan ekonomi. 

Jag håller med om att kulturarven definitivt borde dra nytta av kommersialiseringen. I dagens 
läge styr ekonomin över det mesta, om inte allt, och att då inte dra nytta av detta vore 
antagligen som att skjuta sig själv i foten. Kulturarven kommer antagligen att dö ut om det 
inte finns någon ekonomi eller marknadsföring i projektet.

Den viktigaste geografiska utvecklingsstrategin av en plats är tillgängligheten och en god 
rörlighet mellan städer. Bra kommunikationstider, restider, kostnader, pålitlighet och 
bekvämlighet är viktiga faktorer i denna utvecklingsstrategi sin gör att själva resandet till 
platsen inte får någon betydelse. Platsens attraktionsfaktor och utvecklingsmöjlighet ökar med 
en god geografisk utvecklingsstrategi (Thufvesson, 2009). Representanterna för museet menar 
också på samma sak att tillgängligheten till själva attraktionen samt bekvämligheten bör vara 
väldigt högt prioriterat när placeringen för attraktionen ska bestämmas.

5.1 Förslag på vidare forskning

Under tiden som jag arbetade med uppsatsen funderade jag på om och i sådana fall huruvida 
det går att fortsätta forska kring detta område. Jag tycker det hade varit intressant att 
undersöka hur ledande personer inom turismbranschen ser på utvecklingen och möjligheterna 
att driva kulturarven som en turistresurs. Det hade även varit intressant att undersöka hur de 
eventuellt arbetar med marknadsföring och kommersialisering av kulturarv. I min 
forskningsbakgrund belyses problemen som turistbranschen ser på kulturarvet, att det inte 
anses som särskilt lönsamt och att endast runt fem procent av den totala turistnäringen 
omsattes av kulturarvsbranchen i Sverige år 2006. Därför anser jag att detta kan vara ett 
område att undersöka vidare kring. Det handlar naturligtvis även om att försöka få kulturarvet 
att leva vidare från generation till generation.
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5.2 Slutsatser med frågeställningarna som utgångspunkt

Jag anser att jag fått svar på mina huvudfrågor i uppsatsen genom att samla in materialet från 
intervjuerna och enkäterna och ställt detta material mot bakgrundsfaktan. Jag tycker också att 
svaren går att lita på då jag har fått föremånen att intervjua två ledande representanter för 
Hasse & Tage-museet som verkligen är experter på området. Österlenborna har bidragit med 
allmänna åsikter som jag även har vägt mot den bakgrundsfakta jag samlat på mig och jag 
anser att dessa åsikter har lyft uppsatsen genom att allmänheten också får säga sitt. Nedan 
följer mina slutsatser.

1. Ser representanter för Hasse & Tage-museet och Österlenungdomar museet som ett 
kulturarv och i så fall varför/varför inte?

 Respondenterna menar att Hasse & Tage-museet är ett kulturarv då deras verk har påverkat 
flera generationer av den svenska befolkningen. Deras verk är fortfarande så viktigt för så 
många och de anses vara en viktig del av allmänbildningen och vår historia att bevara och 
föra vidare.

2. Bör kulturarv kommersialiseras och därmed riskera att det genuina kulturavet går förlorat?

Det måste finnas en ekonomi i det hela för att kunna bevara, utveckla och sprida kulturarven 
vidare till nästkommande generationer. Finns det ingen ekonomi i kulturarven kommer de för 
eller senare att dö ut och kvar blir då endast en runsten på vägen. Sedan handlar det om att 
kunna nå en balans mellan kommersialismen och det genuina i kulturarvet men det är av stor 
betydelse att kulturarven får drivas kommersiellt. Speciellt viktigt är det för att kunna nå ut till 
en bredare publik vilket behövs för att kunna föra arvet vidare.

3. Hur arbetar Hasse & Tage-museet för att få kulturarvet att leva vidare från generation till 
generation så att museet inte riskerar att dö ut med den äldre generationen?

Hasse & Tage-museets representanter arbetar aktivt för att kunna nå ut med kulturarvet och 
för att kunna föra det vidare till nästkommande generation. De anser att genom att endast 
vakta ett arkiv, kommer kulturarvet att dö ut förr eller senare. Det krävs ett aktivt arbete 
genom att göra arvet levande i form av olika evenemang i olika miljöer runt om museet där 
museet ändå får vara själva hjärtat i allt. Genom att få ut fler tentakler anser de att de kan nå 
ut till en bredare publik som kanske inte annars hade varit intresserade av Hasse och Tages 
verk.

4. Varför lokaliserades Hasse & Tage-museet till Tomelilla och påverkar lokaliseringen 
Tomelillas utveckling som turistort?

Från början var det inte klart att museet skulle läggas i Tomelilla men det blev så då 
erbjudandet om att uppföra museet i ett gammalt tunnelhus på 15 kvadratmeter dök upp. 
Enligt representanterna för museet är Tomelilla centrum för Hasse och Tage och deras verk 
och Stockholm är periferin. Den lokala förankringen betyder mycket för både kulturarvet och 
för Tomelilla som ort. När det gäller kulturarv som turism är det viktigt med en lokal 
förankring och att arvet är någonting unikt för just den platsen eftersom det lockar folk som 
inte har tillgång till just detta i sitt närområde.
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6. SAMMANFATTNING

Jag har skrivit en uppsats rörande bevarandet av kulturarv där jag specifikt har undersökt hur 
de arbetar på Hasse & Tage-museet för att få kulturarvet att leva vidare från generation till 
generation så att museet inte riskerar att dö ut med den äldre generationen. En fundering jag 
hade innan arbetet skrevs var om de som arbetar på museet arbetar aktivt för att nå ut till den 
yngre generationen av människor eller om de bara sitter och hoppas på att det ska komma 
besökare. Målet blev därför att fokusera på detta och om kulturarvet kan kommersialiseras på 
något sätt för att på ett aktivt sätt kunna nå ut till en bred publik. Även platsmarknadsföringen 
i form av att det 15 kvadratmeter lilla museet ligger i den lilla orten Tomelilla drog mitt 
intresse till sig och denna fråga kan gå ihop lite med hur de arbetar på museet för att nå ut 
med detta kulturarv.

För att nå syftet och frågeställningarna samlade jag in bakgrundsfakta kring detta. När jag 
hade lite mer kött på benen genomförde jag kvalitativa intervjuer med två ledande personer 
för Hasse & Tage-museet samt en del respondenter. Jag genomförde även en kvalitativ 
enkätundersökning med ett 20-tal Österlenbor där respondenterna gav utvecklande svar och 
även motiverade sina svar. Därefter analyserade och diskuterade jag bakgrundsfaktan och 
resultatet av intervjuerna och enkäterna samt vägde dessa mot varandra innan jag kom fram 
till mina slutsatser.

Ett kulturarv är något som har påverkat generationer av människor och som än idag betyder 
mycket för många. Det måste inte vara något materiellt utan kan även vara immateriellt som 
exempelvis språk. Hasse och Tages verk kan därför betraktas som ett kulturarv då det är 
betydelsefullt för så många människor och har varit det under så lång tid.
När det gäller kommersialism av kulturarv anses det enligt representanterna av museet vara 
direkt avgörande för om arvet ges chans till att överleva och föras vidare eller inte. Finns det 
ingen ekonomi i det blir det svårt att utveckla arvet och framförallt att kunna nå ut till en 
bredare och yngre publik. 

Representanterna för museet samt majoriteten av Österlenborna anser att kulturarvet måste 
försöka nå ut till människorna istället för tvärtom. Genom att endast vakta ett kulturarv får det 
ingen genomslagskraft utan det behöver anordnas events, arrangemang och liknande för en 
bred publik för att på så vis få ett levande kulturarv med god utvecklingsmöjlighet. Då 
kulturarvsturismen endast motsvarade runt fem procent av Sveriges totala turistnäring år 2006 
finns alltså mycket att jobba på för att göra kulturarven mer attraktiva som besöksmål.
Att Hasse & Tage-museet lokaliserades i Tomelilla betyder att det är viktigt med en lokal 
förankting när det gäller kulturarvsturism. Att en plats har någonting unikt som ingen annan 
plats i Sverige har är intressant för många svenskar vilket lockar besökare. Finns det inget av 
dess slag i sitt eget närområde är chansen större att besökare kommer utifrån för att besöka det 
som just en specifik plats har att erbjuda. På detta sätt är chanserna större att bevara äktheten 
och det genuina i kulturarvet.
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Bilaga 1- Intervjufrågorna till representanterna för Hasse & Tage-museet

1. Varför startades vänföreningen till Hasse & Tage-museet och vad är syftet med den?
2. Kan museet och innehållet i det efter så kort tid, räknas som ett kulturarv?
3. Representerar museet ett kulturarv i förstahand eller är det rent utav ett kommersiellt 
företag?
4. Med tanke på att kommersialisera kulturarv, oroar ni er för att äktheten och det genuina i 
kulturarvet riskerar att gå förlorat genom kommersialism?
5. Hur ser turismen ut på museet, flest turister eller flest lokalinvånare som är besökare?
6. Har ni någon betydande utländsk turism?
7. Hur arbetar ni för att locka den yngre generationen till er?
8. Hur ser ni på museets framtid?
9. Var det en självklarhet att museet skulle öppnas just i Tomelilla?
10. Arbetar ni med utveckling av museet?
11. Finns det någon fråga ni vill ta upp som ni anser att jag glömt?
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Bilaga 2- Enkätfrågorna

Kulturarv är någonting som överförs från generation till generation. Det måste inte vara 
materiellt utan kan även vara någonting immateriellt som till exempel språk. Kulturmiljöer 
kan också vara ett kulturarv med vilket menas den fysiska miljön som är skapad av 
människan.

Jag gör en uppsats angående hur vi på bästa sätt ska kunna värna om vårt kulturarv och hålla 
det levande genom en överföring från generation till generation där jag har valt att gå djupt in 
på hur de arbetar på Hasse & Tage-museet i Tomelilla. Hans Alfredsson och Tage Danielsson 
är bland Sveriges största och mest omtyckta konstnärer. De har inte bara producerat filmer 
som Äppelkriget och Picassos äventyr tillsammans utan de har också producerat böcker, 
sketcher, radioprogram, barnsånger, teckningar, revyer med mera. Mycket har de gjort 
tillsammans även om de har gjort en del saker ensamma också. 

Tomelilla kommun blev uppmärksammat av hela Sverige när Hasse och Tage började 
producera filmer där och Tomelilla kallades för Skånes Hollywood under 1970- och 80-talen. 
Torget i Tomelilla fick spela både sig själv och hela världen under Hasse och Tages filmer.
För att få Hasse och Tages kulturarv att leva vidare skapades världens minsta filmmuseum 
(2006) som är 15 kvadratmeter stort, ligger i centrala Tomelilla och heter Hasse & Tage-
museet. Det får endast plats 8 personer åt gången i museet. Museet är hjärtat i denna 
verksamhet och förutom museet finns även en filmrunda som turisterna kan åka på i en 
guidad busstur där hållplatserna är de olika inspelningsplatserna som använts i kommunen.
Jag vill tacka så mycket för att du ställer upp på denna enkät och uppskattar om du vill 
motivera dina svar så noggrant som möjligt.

1. Vad är ett kulturarv för dig?
2. Är Hasse & Tage-museet ett kulturarv eller inte?
3. Kan du namnge något av Hasse och Tages verk på rak arm?
4. Anser du det viktigt att denna form av kulturarv (Hasse och Tage, Astrid Lindgren m.fl.) 
lever vidare till nästa generation?
5. Har du själv varit på Hasse & Tage-museet. Om ja, vad tyckte du? Om nej, skulle du vara 
intresserad av att besöka det?
6. Museets ordförande menar att det största problemet de dras med är just att föra över detta 
kulturarv till nästa generation. De vill locka fler ur den yngre generationen genom att anordna 
bok- och film-cirklar av Hasse och Tages mest kända verk. Tycker du detta är rätt väg att gå 
för att locka den yngre generationen? Har du något annat förslag på hur de kan lösa detta 
problem?
7. När Hasse & Tage-museet kom upp som idé var det oklart var i Sverige museet skulle 
läggas. Det föll till slut på Tomelilla som är hemstaden för inspelningarna och skapandet. 
Anser du att det var rätt val om man jämför med den överlägsna turismen i exempelvis 
Stockholm?
8. Vad anser du om kommersialiseringen (att göra det för ekonomisk vinning) av kulturarv. 
Finns risken att äktheten och det genuina i kulturarvet kan gå förlorat? (Ett exempel på 
liknande kulturarv som kommersialiserats är Astrid Lindgrens värld).
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