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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för hur en destinations lokala 

aktörer kan använda filmturism för platsutveckling. Detta genom att undersöka utbudssidans 

arbete med platsmarknadsföring och kommodifiering av autenticitet i filmturism. I strävan 

efter att uppfylla syftet har vi gjort ett målinriktat urval av aktörer som arbetar med filmturism 

inom två olika destinationer, valet föll på Ystad och Fjällbacka. 

 

De forskningsfrågor vi ställer oss är följande: Hur arbetar Ystad och Fjällbacka med 

filmturism som en metod för platsutveckling? Hur arbetar Ystad och Fjällbacka med 

kommodifiering av filmturism för att skapa autentiska produkter och tjänster? För att kunna 

besvara dessa frågor har vi genomfört en kvalitativ studie och därmed samlat in empiriskt 

material genom metoderna intervju, deltagande observation och dokumentanalys. 

 

Med filmturism som utgångspunkt har vi fokuserat på begreppen platsmarknadsföring, 

kommodifiering och autenticitet. Teorier som behandlar dessa begrepp presenteras och 

relationen mellan dem diskuteras. Tidigare teorier har visat på att filmturism kan ha flera 

positiva effekter för en destination. Vårt resultat tyder på att olika platser har olika 

förutsättningar och mål, vilket innebär att en destinations lokala aktörer arbetar varierande 

med filmturismen. Det finns flera aspekter som ställer krav på aktörer i deras arbete med 

kommodifiering, bland annat autenticitet och rättigheter. Autenticitet är en viktigt del som 

aktörer bör ta hänsyn till, eftersom autenticitet i filmturism kan skapa produkter och tjänster 

av hög kvalitet och därmed generera ekonomisk lönsamhet. Det gäller följaktligen att 

destinationer tar tillvara på filmturismen för att kunna dra nytta av fördelarna.  

 

Nyckelord: 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrundsfakta till problemet och en problemdiskussion 

förs, vilken sedan förtydligas med syfte och frågeställningar. Vidare redogörs de 

avgränsningar som är nödvändiga för studien och slutligen presenteras uppsatsens 

disposition. 

1.1 Filmturism - ett komplext fenomen att ta tillvara på 
Att resa till platser som kopplas samman med fiktiva gestalter och berättelser, som synts på 

film, är ett fenomen som de senaste åren har växt och som fortsätter att expandera både 

nationellt och internationellt (Sjöholm 2012 s.26). Detta fenomen, så kallad filmturism, 

definieras av att turister besöker en plats eller attraktion som ett resultat av att destinationen 

har förekommit i en film eller i ett tv-program (Hudson & Ritchie 2006a s.387). Filmturism 

kan generera långsiktiga positiva ekonomiska effekter (Hudson 2011 s.165; Månsson & 

Eskilsson 2013 s.26; Sjöholm 2013 s.322), och beroende på hur det hanteras kan det därmed 

ha en positiv påverkan på turismen (Hudson & Ritchie 2006a s.388). För vissa platser kan 

filmturism resultera i en förlängd destinationslivscykel då nya attraktioner skapas på platsen. 

Det kan även förse platsen med en expansion av turistmarknaden i form av nya turistsegment. 

Utöver detta kan filmturism även leda till en förlängd turistsäsong, eftersom filmturism inte är 

säsongsberoende (Månsson & Eskilsson 2013 s.15). Platsmarknadsföring genom film kan 

således vara lönsamt, eftersom en destination som exponeras i media genererar mer turism än 

andra (Sjöholm 2012 s.32). Intresset för fenomenet inom forskning är relativt nytt, men har 

ökat och resulterat i en stor mängd ny forskning (Bolan, Boy & Bell 2011 s.102; Butler 2011 

s.91). Exempel på orter i Sverige med framgångsrik filmturism är Ystad och Fjällbacka 

(Sjöholm 2011 s.7,10). 

 

Fördelarna med filmturism blir allt tydligare och det kan både stärka och förlänga en 

destinations turistsäsong (Hudson & Ritchie 2006a s.387). Under de senaste åren har intresset 

för att locka filmproduktion till specifika platser växt (Månsson & Eskilsson 2013 s.24). 

Platsmarknadsföring baserad på film har möjliggjort nya kommersiella rum och 

medvetenheten om platsers betydelse för marknadsföringen, när platserna synts i filmer eller 

använts som inspelningsplatser, har ökat (Sjöholm 2012 s.26-27). Det räcker dock inte att 

bara att synas i en film, aktörer inom destinationen föreslås ta tillvara på filmturismen och de 
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möjligheter det innebär för platsen genom att skapa produkter och tjänster baserade på film 

(Hudson & Ritchie 2006a s.387; Sjöholm 2012 s.26-28). Detta eftersom en destination för 

lyckad platsutveckling inte bara behöver lyckas synas och marknadsföra sig rätt, utan även 

skapa konsumtionsvänliga attraktioner och produkter för att besökarna ska bli nöjda och tala 

väl om platsen (Thufvesson 2009 s.17-18). 

 

För att destinationen ska kunna förvalta och utveckla sina immateriella tillgångar och platser 

behöver de alltså kommodifiera och paketera upplevelser (Sjöholm 2013 s.332). 

Kommodifiering är en process där saker och aktiviteter utvärderas utifrån bytesvärde och görs 

till produkter eller tjänster som kan konsumeras och inbringa ekonomisk vinning (Cohen 1988 

s.380; Appadurai 2005 s.37-38). Bakom kommodifieringen står någon eller några som har 

kontrollen och som styr vad och på vilket sätt något kommersialiseras (Randin & Sunder 2005 

s.9). Detta leder till att i platsmarknadsföringsmaterial lyfts vissa platser fram och presenteras 

på bekostnad av andra (Jfr Zillinger 2007 s.56-57). Urvalet av vilka historier och platser som 

ska visas upp är ofta en politisk process (Hannam & Knox 2010 s.142), som kan skapa 

diskussioner om vad som ska exponeras och hur det framställs (Sjöholm 2013 s.317). 

Dessutom påverkas arbetet med kommodifiering av filmturism av vilken typ av film som 

destinationen synts i. Baránñez & Ingram (2013 s.39-40) förklarar att olika typer av 

filmkategorier har olika utgångspunkter i arbetet med filmturism, vilket aktörer bör ha i 

åtanke när de utvecklar sina filmrelaterade produkter och tjänster. 

 

Samtidigt räcker det inte att en aktör bara kommodifierar något; hur objektet framställs 

påverkar turisternas upplevelse av det. Autenticiteten i upplevelsen är nämligen något som är 

viktigt för filmturister. De söker någon form av autenticitet som gör det möjligt för dem att 

relatera tillbaka till filmen. Detta för att de ska kunna uppleva det som först motiverade dem 

till besöket (Bolan et al. 2011 s.110-111). Vidare uppfattas autentiska produkter och tjänster 

som ärliga och av hög kvalitet. Detta gör att produkten, genom sin autentiska känsla, kan 

skilja sig från det kommersiella utbudet och ge sken av att vara mer genuin (Björklund 2012 

s.20) och detta är något som kan löna sig för de aktörer tar fram produkter och tjänster. 

 

Wang (1999 s.152) föreslår en klassificering av autenticitet bestående av bland annat 

kategorierna objektiv och existentiell autenticitet, för att spegla olika förståelser för turism. 

Dessa belyser olika aspekter som påverkar upplevelsen av autenticitet och det är viktigt att 

aktörer tar hänsyn till dessa kategorier i kommodifieringen av filmturism. Frågor om 
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autenticitet och inspelningsplats är viktiga för turister (Bolan et al. 2011 s.110) samt eftersom 

det i film inte alltid är samma plats som representeras som inspelningen sker på (Bolan et al. 

2011 s.111) är det därför centralt att aktörer tar det i beaktning under 

kommodifieringsprocessen. 

 

Att en destination syns i en film kan ses som gratis marknadsföring (Sjöholm 2012 s.26), 

vilket är en av de fördelar som filmproduktion kan föra med sig till regionen. Den gratis 

exponering som en region får i en film ses som mycket trovärdig eftersom den inte uppfattas 

som marknadsföring eller reklam (Månsson & Eskilsson 2013 s.24). Filmer ses som 

utlösningsknappar som kan förändra eller utveckla en ny image av en plats, vilket kan 

resultera i en turisttillväxt (Månsson & Eskilsson 2013 s.24). Människor väljer att besöka 

platser genom individuella preferenser och erfarenheter samt utifrån vilka förväntningar de 

har på platsen. Dessa förväntningar och den bild turister har av en plats konstrueras ofta av 

icke-turistiska teknologier som till exempel filmer (Urry & Larsen 2011 s.4). Om 

inspelningsplatsen inte är den som representeras, alternativt om platsen har modifierats 

kraftigt i filmen, är likheten eller skillnaden mellan förmodad bild av destinationen och den 

“verkliga” destinationen av stor betydelse för destinationens framgång för filmturism (Butler 

2011 s.98), varför det är viktigt för aktörerna att ta autenticiteten i beaktning.  

 

Aktörer inom en destination gör alltså klokt i att ta vara på filmturismen genom att skapa 

produkter och tjänster av hög kvalitet, men vad innebär egentligen detta? Hur kan de olika 

typerna av autenticitet ta sig till uttryck? Vad ska kommodifieras? Hur påverkas 

kommodifieringen av skillnader mellan film och verklighet? Hur kan platsmarknadsföring 

baserad på filmturism bidra till platsutveckling? 

 

Den forskning som är gjord inom området filmturism med inriktning platsmarknadsföring, 

kommodifiering eller autenticitet har ofta varit beskrivande. Relationen mellan objektiv och 

existentiell autenticitet är initialt undersökt i frågor om displacement, men knappt berört när 

det kommer till kommodifiering av olika produkter eller tjänster med koppling till filmturism. 

Som vi ovan redogjort för är detta dock en relevant fråga, varför vi tar det i beaktning. Att 

studera hur olika aktörer inom en destination arbetar för att skapa turistvänliga filmprodukter 

och tjänster samt arbetar med platsmarknadsföring baserad på film är av betydelse för 

uppfattningen om hur filmturism kan tas tillvara på. Vi hoppas kunna ge ett kunskapsbidrag 

inom detta ämne, för att bidra med en ökad förståelse för hur olika aktörer kan använda 
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filmturism i arbetet med platsutveckling. Detta är relevant med tanke på filmturismens ökade 

spridning i samhället. Således blir också vårt samhälleliga bidrag en ökad insikt kring hur 

olika lokala aktörer kan ta tillvara på filmturism för att kunna utveckla destinationen. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för hur en destinations lokala 

aktörer kan använda filmturism för platsutveckling. Detta genom att undersöka utbudssidans 

arbete med platsmarknadsföring och kommodifiering av autenticitet i filmturism. 

1.3 Frågeställningar 
1. Hur arbetar Ystad och Fjällbacka med filmturism som en metod för platsutveckling? 

2. Hur arbetar Ystad och Fjällbacka med kommodifiering av filmturism för att skapa 

autentiska produkter och tjänster? 

1.4 Disposition 
Uppsatsen består av tre delar. Den första delen ger kontexten till uppsatsen, med ett inledande 

avsnitt där bakgrund och syfte skildras såväl som filmturismens sammanhang. Här beskrivs 

också den metod och teori som används i uppsatsen. Den inledande delen omfattar kapitel ett 

till tre. 

 

Uppsatsens andra del består av analys. I kapitel fyra behandlas det empiriska materialet och 

analyseras med hjälp av vår teoretiska referensram. 

 

I kapitel fem, uppsatsens sista del, förs en slutdiskussion där studiens frågeställningar 

besvaras. Här dras även de slutsatser som studien genererat. 
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2. Metod 
I metodkapitlet beskrivs och motiveras de metodval som görs i studien. Kapitlet består av fyra 

delar, där studieobjekt och urval redogörs för i första delen. Därefter presenteras den 

vetenskapliga ansatsen och sedan genomgås tillvägagångssättet på en mer konkret nivå. I 

denna kvalitativa studie har empiriskt material samlats in genom djupintervjuer, deltagande 

observationer och dokumentanalys. Den sista delen redogör för studiens trovärdighet. 

 

Vi har valt att presentera den vetenskapliga ansatsen före vårt tillvägagångssätt för att kunna 

presentera för läsaren den bild av vårt resonemang kring vetenskapligt synsätt. Detta för att 

läsaren lättare ska kunna förstå valen vid genomförandet. 

2.1 Val av studieobjekt 
Urvalstekniken vi använde för att välja studieobjekt var målinriktat urval. Vi sökte 

destinationer och intervjupersoner som var relevanta för våra forskningsfrågor (Jfr Bryman 

2011 s.434). Urvalet av intervjupersoner består av personer som i sin arbetsroll har ansvar för 

och/eller erfarenhet av arbete med film respektive turism, dessa presenteras i avsnittet 

intervju. För att genomföra denna undersökning utefter vår bästa förmåga valde vi att göra en 

avgränsning och därmed fokusera på två destinationer som båda har filmturism inom samma 

genre, nämligen filmatiserade deckare av svenska författare. Många kriminalromaner 

sammankopplas med specifika platser och miljöer, vilket underlättar för filmatiseringar 

(Sjöholm 2013 s.319). Samtidigt innehåller deckare ofta noggranna miljöbeskrivningar, vilket 

underlättar för de destinationer som vill framhålla det lokalt specifika (Sjöholm 2012 s.26-

27). Urvalet av plats föll därmed på Ystad och Fjällbacka, vilket gör det möjligt för oss att 

utifrån platsernas förutsättningar kunna jämföra de lokala aktörernas arbete och få en bredare 

förståelse. Gemensamt för dessa orter är att de som sagt har filmturism som bygger på 

filmatiserade böcker, vilket i sin tur innebär att de har både filmturism och litteraturturism. Vi 

har valt att fokusera på filmturism snarare än litteraturturism, vi hoppas att kunna undersöka 

djupare genom att avgränsa till en kategori. Nedan följer en presentation av respektive stad. 

 

Ystad var filmens pionjärstad vid förra sekelskiftet och har under 2000-talet återtagit sin plats 

som filmstad (www.ystad.se). Staden har blivit världskänd tack vare Henning Mankells 

fiktiva karaktär kommissarie Kurt Wallander och betraktas som en framgångsrik exponering 
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av Ystad, Skåne och Sverige (Sjöholm 2012 s.28). Ystad erbjuder filmintresserade turister 

och Wallanderfans attraktioner som film- och upplevelsecentra Cineteket och en app där 

användaren kan läsa allt om Wallander samt se en karta med inspelningsplatser 

(www.ystad.se). 

 

Fjällbacka är en ort i hjärtat av Bohuslän, med cirka 1000 invånare, som har blivit världskänd 

tack vare författaren Camilla Läckberg. Hennes böcker har filmatiserats och berättelsen 

utspelar sig i Fjällbacka (www.fjallbacka.com). I Fjällbacka finns det guidade turer för de 

turister som önskar följa i fotspåren av filmerna. Denna mordvandring låter deltagarna möta 

mordplatser, karaktärer och händelser. Guiderna varvar fiktion och verklighet med 

betraktelser från Fjällbacka Skärgård (www.fjallbackainfo.com). 

 

Följande i arbetet vid hänvisningar till Ystad och Fjällbacka syftar vi på aktörer (se lista i 2.31 

Intervju) i respektive ort som är verksamma inom fältet filmturism.  

 

2.2 Vetenskapliga utgångspunkter 

2.21 Vetenskaplig ansats 

Studien som har tillhandahållit det underliggande empiriska material som krävts för att kunna 

besvara forskningsfrågorna har varit av kvalitativ karaktär. Detta eftersom vi vill studera och 

begripliggöra aktörers arbete med kommodifiering av filmturism, för att förstå deras 

beteenden, värderingar och åsikter (Jfr Ryen 2004 s.14). I en kvalitativ studie är kontexten 

viktig för slutresultatet (Thurén 2007 s.97), den är även viktig inom turismnäringen, eftersom 

alla platser har olika förutsättningar som bör tas hänsyn till. Målet med vår undersökning är 

att nå en ökad förståelse för olika sätt att arbeta med platsmarknadsföring och 

kommodifiering av filmturism samt autenticitet i produkter/tjänster. Vi har inte som avsikt att 

ta fram en generaliserbar teori som ska passa alla, vilket är ytterligare ett argument för valet 

av en kvalitativ studie (Jfr Bryman 2011 s.341-341,369). Det finns inte ett enstaka sätt att 

arbeta med turism och kommodifiering som är det rätta. Genom en kvalitativ undersökning 

har vi kunnat ta hänsyn till detta för att nå en ökad förståelse. 

 

Vi utgår från en konstruktionistisk ontologi, där individen påverkar sammanhanget (Jfr 

Bryman 2011 s.36-37), eftersom sammanhanget vi studerar har påverkats av personer som på 
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olika sätt är anknutna till destinationernas filmturism och dess utveckling. Studiens 

epistemologiska ansats är hermeneutik. Vi har sökt kunskap genom att se till individer och 

deras handlingar och vill nå en förståelse av människorna, deras handlingar samt resultatet av 

dessa (Jfr Thurén 2007 s.94,103) 

 

Vi har arbetat efter en abduktiv metod, vilket är en blandning av induktion och deduktion (Jfr 

Ryen 2004 s.16). Detta innebär att insamling av empiri och teori pågår samtidigt (Alvesson & 

Sköldberg 2008 s.55-56). Vi utgick från en teoretisk referensram i insamlandet av det 

empiriska materialet och har därefter bearbetat och anpassat vår teori för att kunna nå djupare 

i analysen utifrån den empiri som uppkom. På så vis har vi kunnat basera vår analys på ett 

relevant teoretiskt material och använda oss utav detta för att förstå det empiriska materialet. 

 
2.22 Teoretiskt material 

Denna uppsats ämnar bidra till den vetenskapliga forskningen. Vi har därför i vår analys 

utgått från befintliga teorier som på olika sätt berör filmturism och våra valda begrepp 

platsmarknadsföring, kommodifiering och autenticitet. Vårt teoretiska material är noggrant 

utvalt och har selekterats fram genom sökningar i bland annat den vetenskapliga plattformen 

LUBsearch. Vi har granskat teorin utifrån vår bästa förmåga för att säkerställa att den är 

relevant och uppdaterad. Det teoretiska material vi använder oss av kommer främst från 

vetenskapliga artiklar, men även från fackböcker. 

 

Vi har valt att arbeta utifrån begreppen platsmarknadsföring, kommodifiering och autenticitet. 

Dessa innefattar teorier om hur platser kan marknadsföras och kommodifieras, om 

kommodifieringsprocessen av turistiska produkter/tjänster samt teori om olika nivåer av 

autenticitetskänslor och hur produkter/tjänster kan uppfattas. Dessa tre begrepp är viktiga 

eftersom en plats behöver attraktioner av hög kvalitet samt marknadsföring av dessa för att 

kunna locka besökare. Autenticitet genomsyrar både kommodifiering och 

platsmarknadsföring på så vis att det påverkar både besökarnas förväntningar och hur 

turistattraktioner upplevs. 
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2.3 Tillvägagångssätt 

2.31 Intervju 

Vi har samlat in empiri genom semistrukturerade djupintervjuer, där vi på förhand utformade 

intervjuguider (Se bilaga 1.) med ett antal specifika teman och frågor, formulerade för att 

underlätta svar på vår problemformulering (Jfr Bryman 2011 s.419). Frågorna kunde vi ställa 

i valfri ordning. På så vis tilläts intervjuerna hållas mer öppna och vi riskerade inte att fastna i 

våra frågor, vilket tillät oss att komma ner på djupet (Ryen 2004 s.46-47). Utifrån 

intervjupersonernas svar ställde vi följdfrågor för att förtydliga, få mer information och en 

djupare förståelse. 

 

Tre av de fyra muntliga intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Intervjun som inte 

spelades in var med Åsa Cuniff (se nedan), då den genomfördes spontant på Fjällbackas 

turistbyrå. Med hänsyn till Turistbyråns övriga besökares integritet valde vi av etiska skäl att 

inte spela in intervjun. Istället antecknade vi noggrant under tiden samt gick igenom 

anteckningarna direkt efter intervjun för att skriva ner en totalbild av vad som sades. Detta för 

att kunna använda materialet på ett mer trovärdigt sätt. 

 

Även under resterande intervjuer fördes anteckningar under tiden intervjun pågick och dessa 

renskrevs efter varje intervju, för att vi lättare skulle minnas helhetsintryck, kontext och annat 

som inte framgår i en transkribering (Jfr Ryen 2004 s.69). På så vis kunde vi även direkt 

utvärdera våra intervjuer, vilka frågor som fungerade och vad vi behövde ändra till 

nästkommande intervju. Således omformulerades också vår intervjuguide något inför varje 

intervju, beroende på vem vi skulle intervjua. Detta för att öka chansen att vårt empiriska 

material från intervjuer blev så omfattande och uttömmande som möjligt. 

 

Under den första intervjun insåg vi att det fungerade mindre bra att fråga direkt om 

autenticitet och till resterande intervjuer valde vi därför att formulera oss annorlunda kring 

frågor om detta ämne. 

 

Vi har även genomfört en mejlintervju (med Marie Holmström, se nedan), som skedde då 

analysarbetet var ganska långt gånget. Marie hade tyvärr inte tid att träffa oss eller genomföra 

en telefonintervju tidigare, men ansågs, i sin roll som turismstrateg, ha relevant kunskap 
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varvid vi valde att inkludera hennes svar på de skriftliga frågorna. Denna intervju är inte lika 

djupgående som övriga, men har kunnat nyansera det empiriska materialet något. 

 

Totalt gjordes fem intervjuer: 

2016-04-26 Petra Rundqvist. Filmstrateg, Ystad. Cirka 60 minuter. 

2016-04-26 Erica Andersson. Ägare Fridolfs konditori, Ystad. Cirka 30 minuter. 

2016-05-05 Åsa Cuniff. Turistinformatör, Fjällbacka. Cirka 30 minuter. 

2016-05-05 Torbjörn Westermark. Guide, Fjällbacka. Cirka 60 minuter. 

2016-05-18 Marie Holmström. Turismstrateg, Ystad. Mejlintervju. 

2.32 Deltagande observation 

För att få en djupare förståelse i hur Ystad och Fjällbacka har kommodifierat filmturism på 

sin ort ville vi se och uppleva dessa produkter och tjänster. Detta gjorde vi genom deltagande 

observationer, där vi kunde engagera oss i en social miljö för att i den observera beteenden 

och företeelser (Jfr Bryman 2011 s.266). På så sätt kunde vi undersöka produkterna och deras 

utformning, samt ta del av hur destinationerna syns i dessa, för att kunna berika vår analys 

med kunskap som intervjupersonerna möjligen skulle ha missat att berätta alternativt tar för 

givet (Jfr Arvastson & Ehn 2009 s.23). Under observationerna tog vi många foton samt skrev 

fältanteckningar om vad vi såg och vad som hände. Efter varje deltagande observation 

diskuterade vi våra tankar, erfarenheter och intryck och skrev sedan ihop gemensamma 

sammanfattningar över observationerna. På så vis fick vi en större gemensam förståelse för 

vad som hände under observationerna. 

 

Observationerna i Ystad och Fjällbacka gjorde det lättare för oss att få en överblick och förstå 

hela processen, från filminspelning, marknadsföring och kommodifiering till upplevelsen. 

 

I Ystad finns två filmappar, “Walk of Film” och “I Wallanders spår”, som kan användas för 

att gå en guidad rundtur på egen hand. Vi valde att använda den förstnämnda, för att se hur 

Wallander framställdes i relation till andra filmer, och istället analysera webbversionen av “I 

Wallanders spår” (se avsnitt 2.33 Dokumentanalys). 

 

Besöken på Ystad och Fjällbackas turistbyråer gjorde vi för att få en uppfattning om vilken 

plats filmturismen har fått på destinationen och därmed även hur den framställs. 

 



 10 

Totalt gjordes fem observationer: 

2016-04-26 Besök på Cineteket, Ystad. Cirka 60 minuter. 

2016-04-26 Rundvandring med appen “Walk of Film”, Ystad. Cirka 90 minuter. 

2016-04-26 Besök på Turistbyrån, Ystad. Cirka 20 minuter. 

2016-04-26 Besök på Fridolfs Konditori, Ystad. Cirka 20 minuter. 

2016-05-05 Besök på Turistbyrån, Fjällbacka. Cirka 60 minuter. 

2016-05-05 Rundvandring med filmkarta, Fjällbacka. Cirka 90 minuter. 

2.33 Dokumentanalys 

Vi har utöver intervjuer och observationer även genomfört innehållsanalyser av olika 

webbdokument och av en broschyr. Detta valde vi att göra eftersom att det både i Ystad och 

Fjällbacka finns bland annat guideböcker, broschyrer och hemsidor där filmturismen kommer 

till uttryck. Vi har därför sökt efter teman, så som platsurval samt information kopplad till 

film, i materialet och således gjort en kvalitativ innehållsanalys (Jfr Bryman 2011 s.505).   

 

Vi har analyserat Ystad och Fjällbackas hemsidor med information till besökare för att se hur 

filmturism framställs i relation till övrig text om destinationen. Vi valde just dessa hemsidor 

då vi ansåg det rimligt att anta att sidorna är bland de första som turister kommer i kontakt 

med när de har bestämt sig för ett resmål och söker information inför besöket. Vi har försökt 

finna teman för vad som främst lyfts fram samt även hur det framhävs. Dokumentanalysen 

har gjorts som ett komplement till observationerna och intervjuerna för att kunna jämföra och 

diskutera hur det framställs i text, med intervjupersonernas uppfattning samt vår upplevelse. 

 

Totalt gjordes sex dokumentanalyser: 

2016-04-19 - Ystad hemsida. Turism. (www.ystad.se/turism/). 

2016-04-19 - I Wallanders spår. (www.wallander.ystad.se). 

2016-04-19 - I Wallanders spår. (www.ystadskommun.maps.arcgis.com). 

2016-04-21 - Fjällbacka. (www.fjallbacka.com). 

2016-04-21 - Fjällbackainfo.com. (www.fjallbackainfo.com). 

2016-04-23 - Fjällbacka Turistbroschyr 2015, Welcome to Fjällbacka 2015.  
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2.34 Bearbetning av material  
 

Alla inspelade intervjuer har transkriberats, vilket har gett oss en bättre kännedom om 

materialet och säkerställt att vi har fått med allt från intervjuerna (Jfr Ryen 2004 s.58). Vidare 

har de utskrivna intervjuerna underlättat för oss i analysen av respondenternas svar (Jfr 

Bryman 2011 s.428). Materialet har sedan delats in i olika kategorier och dessa har bland 

annat innefattat framgångsfaktorer, urval av plats och skapandet av autenticitet. 

 

I bearbetningen av våra observationer skrevs som tidigare nämnt gemensamma 

sammanfattningar. Dessa innefattade stödord och foton, vilka vi sedan har analyserat utifrån 

teman så som filmturismens synlighet och autenticitet. Dokumenten analyserades en första 

gång innan intervjuer och observationer hade skett, utifrån vårt teoretiska ramverk och våra 

frågeställningar. Ett flertal olika områden identifierades och markerades, så som olika typer 

av urval av plats och hur dessa framställdes samt vilken typ av information som förmedlades. 

När övrigt empiriskt material var insamlat och första bearbetningen av detta genomförts 

analyserade vi samma dokument igen utifrån de nya analytiska kategorier som uppkommit. 

Detta för att kunna se på materialet med en större helhetsförståelse. 

 

Bearbetningen av det empiriska materialet har skett successivt, allt eftersom det samlats in. Vi 

har undersökt materialet både enskilt utifrån insamlingsmetod samt jämfört materialen med 

varandra för att få en bättre helhetsbild och förståelse. I analysprocessen delade vi upp 

materialet utifrån de ämneskategorier som uppstod och därefter valde vi att fördjupa oss i det 

material som var relevant för studiens syfte. Analysen av detta bör dock inte ses som helt 

neutral, då svaren har tolkats av oss (Jfr Ryen 2004 s.30-31). 

2.4 Studiens trovärdighet 

För att vi skulle få ett trovärdigt resultat i studien har vi utgått från ett målinriktat urval och 

valt ut platser, material och respondenter relevanta för studiens syfte. På så vis har vi utifrån 

vår bästa förmåga säkerställt att det insamlade empiriska materialet har kunnat hjälpa oss att 

besvara våra frågeställningar (Jfr Bryman 2011 s.392). 

 

De etiska aspekterna är något vi har varit noggranna med i genomförandet av studien. Vi har 

utgått från Vetenskapsrådets fyra riktlinjer (Jfr Bryman 2011 s.131-132) och tillfrågat alla 



 12 

våra intervjupersoner om de ville delta, informerat dem om syftet med intervjun och vad 

svaren skulle användas till. Vidare blev de även erbjudna anonymitet, vilket ingen önskade. 

 

Våra inspelade intervjuer transkriberades för att vi skulle kunna använda materialet med god 

trovärdighet och detta har säkerställt att vi har fått med allt från intervjuerna. Dessutom har 

det hjälpt oss att förbättra vår intervjuteknik, så att det empiriska intervjumaterialet efterhand 

har blivit mer uttömmande (Jfr Ryen 2004 s.58). 

Ytterligare något som ökar studiens trovärdighet är det faktum att vi inför undersökningen såg 

på ett flertal av både Wallander- och Fjällbackafilmerna. På så vis fick vi en ökad förståelse 

för hur destinationerna visades upp i de olika filmerna. Detta är relevant eftersom vi 

undersöker platsmarknadsföring via kommodifiering av autenticitet i filmturism. Därav 

behövs förkunskap om hur olika platser framställs i film för att kunna göra relevanta 

tolkningar av det empiriska materialet.  
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3.0 Teori 
I detta kapitel redogörs teorier som behandlar begreppen platsmarknadsföring, 

kommodifiering och autenticitet. Inledningsvis presenteras fenomenet filmturism, en 

beskrivande del kring fältet som lägger en grund för det teoretiska materialet. Därefter följer 

teori om platsmarknadsföring i relation till film, för att sedan gå vidare med processen som 

resulterar i produkter och tjänster, det vill säga kommodifiering. Slutligen lyfts begreppet 

autenticitet och dess betydelse inom filmturismen.  

3.1 Fenomenet filmturism 
Att resa till platser som exponerats på film, som sammankopplas med fiktiva gestalter och 

händelser, är ett växande fenomen (Sjöholm 2012 s.26). Det finns inget tvivel om det faktum 

att filmer kan påverka turisters val av destination samt vilka attraktioner de väljer att besöka 

(Hudson & Ritchie 2006b s.257). Detta fenomen, filmturism, definieras av att turister besöker 

en destination eller attraktion som ett resultat av att destinationen har visats på tv, dvd eller 

bio (Hudson & Ritchie 2006b s.256).  Filmturism kan till viss del ses som en nisch inom 

turismbranschen, då attraktioner skapas utifrån turisters intresse av en viss författare eller film 

(Månsson 2011 s.1635). Populärkultur har idag stor betydelse för hur bilder av en plats 

skapas. Det finns många exempel på filmer som har satt platser på kartan och därmed bidragit 

med en detaljerad miljöbeskrivning av platsen (Falkheimer & Thelander 2007 s.136-137). 

 

Människor väljer att besöka platser genom individuella preferenser och erfarenheter samt 

utifrån vilka förväntningar de har på platsen. Dessa förväntningar och den bild turister har av 

en plats konstrueras ofta av icke-turistiska teknologier, som till exempel filmer, och de stärker 

därmed den turistiska blicken (Urry & Larsen 2011 s.4). När det gäller filmatiseringar av 

böcker är det många författare som försöker skildra miljöer så trovärdigt som möjligt, så att 

platserna nästan får en huvudroll i litteraturen. Detta gör att många läsare blir intresserade av 

att besöka de miljöer som förekommer i böcker och i filmatiseringar av dessa (Thufvesson 

2009 s.126-127).  

 

Filmturism tillhandahåller möjligheter för destinationer (Hudson 2011 s.165,170) och kan ha 

en oerhört stärkande effekt på en plats image samt till stor del påverka en destinations 

utveckling (Gyimóthy, Lundberg, Lindström, Lexhagen & Larsson 2015 s.14). 
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Populärkulturturismen har en synlig påverkan på destinationsutveckling. Den ökade 

efterfrågan på filmturism förändrar plattformen för konkurrens inom regionen samt skapar 

nya kommersiella rum. Marknaden har öppnat upp för nya destinationer och den kulturella 

ekonomin möjliggör för destinationer att sammankopplas med symboliskt värde genom rätt 

positionering (Gyimóthy et al. 2015 s.23-24). Turism och media är sammanflätade till ett 

nutida fenomen. Sammankopplingen mellan destinationer och filmturismfenomenet skapar 

nya kopplingar och möjligheter, samt ökar samarbetet mellan destination, turism och 

mediaindustrin (Gyimóthy et al. 2015 s.25). Genom alla stadier av en filmproduktion finns det 

möjligheter att arbeta med och ta tillvara på, men eftersom alla platser skiljer sig åt är det 

viktigt att identifiera intressenter som är av relevans för utvecklingen av filmturism inom en 

särskild region (Månsson & Eskilsson 2013 s.33). Filmturism är dock oförutsägbar och har 

varierande livslängd och för att utveckla hållbar filmturism bör aktörer inom en destination ta 

hänsyn till de lokala förutsättningarna som påverkar (Sjöholm 2012 s.33).  

 

Filmturism är således ett växande fenomen som enligt Hudson (2011) tillhandahåller 

möjligheter för destinationer och som Gyimóthy et al. (2015) påpekar kan påverka 

platsutvecklingen. Vi har därför ovan presenterat fältet, för att lägga en grund och förstå 

sammankopplingen mellan destinationer och filmturism ur ett företagsperspektiv. Vi har 

utgått från Hudson & Ritchies (2006b) definition av filmturism: turister besöker en 

destination eller attraktion som ett resultat av att destinationen har visats på tv, dvd eller bio. 

3.2 Filmturism som destinationsutveckling 

3.21 Platsmarknadsföring baserad på film 

Att vilja utveckla en plats är ingen ny företeelse. Människor har alltid försökt göra sina platser 

mer produktiva, mer lönsamma och mer attraktiva. Detta fenomen kallas platsutveckling 

(Thufvesson 2009 s.13). Begreppet platsutveckling innefattar destinationsutveckling och 

platsmarknadsföring. Grundformeln för platsutveckling innefattar fyra steg, där det första 

innebär att platsen måste attrahera människor. Detta genom att kvalitet, attraktioner och 

fördelar erbjuds, framhävs och marknadsförs, för att människorna ska känna att platsen är 

värd att besöka. Det andra steget går ut på att få människor att stanna längre och vilja 

återvända eller flytta till platsen. I det tredje steget behöver turisterna fås att spendera mer på 

platsen, genom att till exempel äta mer, betala fler inträden eller köpa fler souvenirer. Det 
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sista steget handlar om att besökarna ska tala väl om platsen, eftersom detta utgör kärnan i 

marknadsföringen (Thufvesson 2009 s.17-18).  

 

Platsmarknadsföring handlar om hur platser marknadsförs, urvalet av platsspecifika attribut 

och vilka marknadsföringsstrategier som används av olika organisationer (Månsson & 

Eskilsson 2013 s.33). Platsmarknadsföring används för att förmedla specifikt utvalda bilder 

av ett visst geografiskt område (Ek & Hultman 2007 s.28, Eskilsson & Högdahl 2009 s.68). 

Detta innebär att målmedvetet framhäva vissa aspekter av platsen för att attrahera köpkraft, 

exempelvis i form av turister (Hultman 2007 s.147). Ett sätt att lyckas med platsutveckling är 

att marknadsföra platser på ett sätt som attraherar människor (Eskilsson & Högdahl 2009 

s.68), det finns ett antal olika strategier som kan implementeras för att utveckla filmturism. 

Dessa är beroende av destinationen i sig, eftersom alla skiljer sig åt från varandra samt 

påverkas av vilka intressenter som är involverade. Strategier för att attrahera turister till en 

plats är en viktig del av platsmarknadsföring (Månsson & Eskilsson 2013 s.33), för lyckad 

utveckling är även en strategi som inkluderar långsiktigt tänkande av stor vikt (Sjöholm 2012 

s.33). 

 

Insikten om varför det är viktigt att attrahera besökare genom att marknadsföra specifika 

platser och deras särskiljande drag har ökat. Många människor reser som sagt till platser de 

har sett på film, vilket innebär att filmer som handlar om eller spelas in på en specifik plats 

kan ses som gratis marknadsföring (Sjöholm 2012 s.26). Genom att marknadsföra specifika 

platsattributer kan aktörer skapa och sälja varumärken och produkter baserade på fiktiva 

berättelser och gestalter (Sjöholm 2012 s.33). Platser som varumärken samt fiktionalisering 

och tematisering som affärsstrategi har växt och blivit en stor marknad som genererar stora 

summor och sysselsätter ett stort antal människor (Sjöholm 2013 s.317). Genom filmturism 

kan destinationer skapa attraktioner som bidrar till en förlängd vistelse, vilket har en positiv 

ekonomisk påverkan då turister spenderar mer på en destination ju längre tid de stannar. 

Turister som besöker en destination under en kortare tid spenderar mer per dag i relation till 

turister som är mer långvariga, men trots det är de långvariga turisterna mest lönsamma för 

destinationer. Har turister dessutom ett intresse av destinationens primära utbud tenderar de 

att spendera mer. Turister med specifika intressen är villiga att spendera en högre summa på 

destinationer som erbjuder möjligheten att utöva intresset (Kastenholz 2005 s.557-558).  
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Att fokusera på att förmedla historier genom marknadsföring är högt användbart inom 

turismbranschen. Koncept skapas utifrån specifika och säljbara berättelser med syftet att ge 

turisten en upplevelse med mervärde. Att utveckla koncept baserade på fiktiva eller verkliga 

personer blir allt vanligare inom branschen (Eskilsson & Högdahl 2009 s.68). Fördelarna med 

filmturism blir allt tydligare och när en plats tar tillvara på dem, genom att skapa produkter 

och tjänster baserade på film, kan de stärka och förlänga turistsäsongen (Hudson & Ritchie 

2006a s.387). På samma sätt som produktplaceringar påverkar en tittares attityd gentemot ett 

varumärke, påverkar filmer destinationers image om destinationen har betydelse i filmen 

(Hudson & Ritchie 2006a s.388).  

 

Marknadsföring genom film anses som mer organisk eftersom tittarna ser destinationen som 

ett ackompanjemang till filmens historia och därför mer trovärdig än vanlig reklam (Butler 

2011 s.98). För att marknadsföring av plats genom film ska uppfattas som pålitlig bör 

destinationen framställas i bra ljus. Det får dock inte uppfattas som en enda lång reklamfilm 

för turism, eftersom det kan ha motsatt effekt och i värsta fall skapa en negativ image av 

platsen (Hudson 2011 s.170). Marknadsföringsmetoder för platser som har visat sig vara 

framgångsrika är filmkartor. Även guidade turer och paketerbjudande är exempel på 

återkommande framgångskoncept (Hudson & Ritchie 2006a s.391; Sjöholm 2013 s.324). 

Forskning har visat att exponering av en destination i filmer är ett attraktivt 

marknadsföringsverktyg som ökar medvetenheten, förstärker destinationens image och 

resulterar i en signifikant ökning av antalet turister. Filmturism ger destinationer möjligheter 

att generera ökad inkomst, turistbesök och ekonomisk utveckling (Hudson & Ritchie 2006a 

s.395). 

3.22 Att attrahera filmproduktion 

Hudson och Ritchie (2006a s.388) har tagit fram den första teoretiska modellen som 

representerar nyckelfaktorerna som påverkar filmturism. Dessa faktorer är destinationens 

marknadsföringsaktiviteter, destinationsattributet, film-specifika faktorer, filmkommissionens 

och samhällets satsningar samt platsens möjligheter. Modellen föreslår att 

destinationsmarknadsföringsorganisationer (DMO) kan genomföra flera varierande 

marknadsföringsaktiviteter både före, under och efter en film har premiär. De menar att 

många destinationer har ett kortsiktigt tänk kring filmproduktion och fokuserar endast på de 

medföljande ekonomiska effekterna, men genom att arbeta proaktivt med att locka 
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producenter kan destinationer även dra fördel av positiv långsiktig turismpåverkan (Hudson & 

Ritchie 2006a s.389). 

 

För destinationer som attraherar filmproduktion till platsen kan det generera både kortsiktiga 

och långsiktiga ekonomiska fördelar (Månsson & Eskilsson 2013 s.26). Fokus har skiftat från 

att endast rikta in sig på att attrahera filmproduktion till specifika platser till att även inkludera 

vilken effekt filmproduktion kan ha på en destination i en turistisk kontext. Utöver detta kan 

filmproduktion även påverka en plats i form av nya arbetsmöjligheter, en ökad skatteinkomst 

och nya företagsaktiviteter, vilket är anledningen till att filmturism betraktas ha en långsiktig 

ekonomisk fördel. Genom att erbjuda olika tjänster och aktiviteter, som gör en region 

filmvänlig, samt tillhandahålla incitament som även kan vara finansiella, kan städer locka 

filmproduktionsbolag. Att uppfattas som en filmvänlig region är avgörande för att attrahera 

filmproduktion till staden, då det är hård konkurrens mellan olika regioner (Månsson & 

Eskilsson 2013 s.24-25). 

 

För att utveckla filmturism behövs olika intressenter samt strategier. De viktigaste 

intressenterna för en destination är: destination management organisationer, filmindustrin, 

turistföretag, kommunen och dess invånare, turister samt filmkommissioner. Det är därmed 

många parter som behöver samarbeta för framgångsrik platsutveckling. Alla intressenter har 

olika mål och prioriteringar och det är därför viktigt att planera för att implementera en 

strategi och utveckla filmturism (Månsson & Eskilsson 2013 s.30). DMO har mycket sällan 

möjligheten att sortera urvalet och välja vilka filmer som ska spelas in på platsen (Hudson & 

Ritchie 2006a s.390). Däremot kan regionens olika organisationer samverka för att hamna 

steget före konkurrenter och etablera en stark filmvänlig region (Hudson 2011 s.170) samt 

arbeta förebyggande med att marknadsföra destinationen och på så sätt locka filmproducenter 

(Hudson & Ritchie 2006a s.390). En plats kan här ses som en förhandlingsarena där olika 

aktörer och intressenter bidrar till den producerade berättelsen samt dess marknadsföring. 

Vilka som är involverade i förhandlingarna är av största vikt för hur en plats porträtteras både 

inåt och utåt (Eskilsson & Högdahl 2009 s.68). Samarbetet mellan olika aktörer inom 

näringslivet kan ha positiva effekter. De som ansvarar för platsens marknadsföring kan dra 

nytta av att involvera lokalbefolkningen och det lokala näringslivet. Det kan leda till att 

platsen upplevs som mer legitimerad, dessutom ökar det dess trovärdighet (Ek & Hultman 

2007 s.29). 

 



 18 

I ovanstående del om filmturism som destinationsutveckling och platsmarknadsföring 

behandlas Hudson och Ritchies (2006a) modell för nyckelfaktorer som påverkar filmturism. 

De utvecklar att destinationer genom aktivt arbete kan dra långsiktiga fördelar av filmturism. 

Månsson och Eskilsson (2013) påpekar att det krävs intressenter och strategier för att utveckla 

filmturism. Arbetet med filmturism hos organisationer inom en destination är något vi 

kommer fokusera på för att se vilka eventuella fördelar som kan uppkomma. Ytterligare lyfts 

det faktum att destinationer för att lyckas med platsutveckling bör marknadsföra platser på ett 

attraherande sätt. Eskilsson och Högdahl (2009) belyser att det finns ett antal olika strategier 

för hur det kan gå till. Sjöholm (2012) poängterar även att aktörer genom marknadsföring kan 

skapa varumärken och produkter baserade på något fiktivt. Fördelarna med filmturism, menar 

Hudson och Ritchie (2006a), blir allt tydligare och vidare påpekar Eskilsson och Högdahl 

(2009) att även skapandet av koncept som bygger på fiktiva karaktärer och platser blir allt 

vanligare inom turismbranschen. 

 
3.3 Att konsumera filmturism 

3.31 Filmturismens kommersiella attraktivitet 

För lyckad platsutveckling krävs det som sagt attraktioner och upplevelser som besökarna kan 

konsumera (Thufvesson 2009 s.17-18). Genom att kommodifiera platser, tjänster och andra 

idéer till produkter eller upplevelser kan dessa sedan konsumeras och generera ekonomisk 

vinning 22. Filmturismen har därav blivit kommersiellt attraktivt inom branschen och platser 

kan även utses i syfte att kommodifieras (Sjöholm 2013 s.319), vilket kan göras genom 

platsmarknadsföring. Platser, städer och regioner kan ses som varor eftersom de kan 

produceras, marknadsföras och konsumeras (Ek & Hultman 2007 s.29). De platser som har 

noga planerade, vackra och attraktiva företeelser brukar uppfattas som mer intressanta. Den 

påverkan en attraktion har på helhetsintrycket av platsen är en viktig faktor i skapandet av 

produkter (Thufvesson 2009 s.26).  

 

Destinationer blir mer attraktiva för besökarna när de får känna sig delaktiga i platsens 

historia. Genom att lyfta fram historian, exempelvis med broschyrer och skyltar, kan platsen 

bli mer fängslande för besökarna (Thufvesson 2009 s.126). Produkter och tjänster som har 

visat sig vara framgångsrika är filmkartor, guidade turer och paketerbjudande (Hudson & 

Ritchie 2006a s.391-392; Sjöholm 2013 s.324). Ytterligare en kommodifiering av filmturism 
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är framtagandet av souvenirer med koppling till en film. De har ett långsiktigt värde som 

sammankopplas med platsen, om de exempelvis är producerade av lokalt material eller 

baserade på lokala traditioner (Thufvesson 2009 s.118-119).  

 

Turismprodukter skapas ofta utifrån utbud, snarare än efterfrågan, även om efterfrågan till 

stor del styr utbud (Farmaki 2013 s.282,288). Utbudssidan är de som avgör huruvida en 

attraktion anses viktig och oftast accepterar turisterna de attraktioner som erbjuds (Farmaki 

2013 s.286). Genom aktiva val kan en destination visa upp utvalda bilder och samtidigt välja 

bort andra delar av sin historia (Björklund 2012 s.16,22). Dessa urval av platser är vanligt 

förekommande i alla texter om platser, som till exempel guideböcker, där utrymmet är 

begränsat. Detta leder till att vissa platser lyfts fram och presenteras på bekostnad av andra. 

Det begränsade utrymmet påverkar inte bara vilka platser som finns med utan även hur de 

framställs och hur mycket utrymme de får, en bra representation i guideböcker har en positiv 

påverkan. Genom att inkludera eller exkludera platser har guideboksförfattare makt över 

framgången eller misslyckandet av turistattraktioner och platser (Zillinger 2007 s.56-57). Det 

centrala i frågan kring kommodifiering är betydelsen av kommodifieringen och vem som har 

makt att kontrollera den (Randin & Sunder 2005 s.19-20). 

3.32 Kommodifieringsprocessen 

Kommodifiering är en process där saker och aktiviteter utvärderas utifrån deras bytesvärde 

och därmed blir till produkter eller tjänster (Cohen 1988 s.380). Det handlar om den sociala 

process där något börjar uppfattas som en produkt eller tjänst (Radin 2005 s.81). 

Kommodifiering förvandlar ett subjekt till ett objekt och det finns alltid någon som 

kontrollerar villkoren för försäljningen och som styr vilka subjekt som ska kommodifieras 

samt på vilket sätt. De som styr kommodifieringen är ofta de med makt i samhället och som 

därmed har makt över platsens historia (Randin & Sunder 2005 s.9). Kommodifiering blir då 

även en politisk process, som kan kontrollera människor och hur de representerar sig själva, 

och kan således användas för både ekonomisk och kulturell tillväxt (Randin & Sunder 2005 

s.23). Arbetet med att kommodifiera filmturism börjar fördelaktigt redan innan filmen har 

premiär, för att destinationen ska kunna förbereda turismen på bästa sätt (Månsson & 

Eskilsson 2013 s.30-31). 
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När det kommer nya människor, med andra intressen och förväntningar, till en plats kan det 

hända att saker som inte annars skulle ha kommodifierats faktiskt blir kommodifierade. 

Turister är dessutom starkt pådrivande i denna kommodifieringsprocess (Cohen 1988 s.381). 

Lokalbefolkningens kultur och miljö förvandlas till turistiska handelsvaror när dessa 

kommodifieras för konsumtion. Dessutom kan detta kommodifieras av vem som helst, utan 

att deltagarna gett sitt medgivande (Cohen 1988 s.372). Det är dock viktigt att involvera 

invånarna i processen eftersom deras liv kan påverkas av den växande filmturismen, särskilt 

när det handlar om små destinationer (Månsson & Eskilsson 2013 s.30). 

 

Objekt kan pendla mellan att vara kommodifierade och att inte vara det (Appadurai 2005 

s.37). Skilda meningar om hur ett objekt uppfattas kan existera samtidigt och detta kan skapa 

konflikter. Dessa uppfattningar kan samexistera och likaså kan ett objekt vara ofullständigt 

kommodifierat (Randin 2005 s.84). Beroende på kontext kan ett objekt alltså vara 

kommodifierat, icke-kommodifierat eller både och. Avsaknaden av monetärt värde på ett 

objekt gör att värdet ser obefintligt ut. Detta stämmer dock inte, det kan trots allt finnas värde 

i objektet (Rose 2005 s.420). 

 

En huvudfråga i kommodifieringen av ett objekt är vad som händer med objektets övriga 

betydelser (främst religiösa, kulturella och sociala) när det blir kommersialiserat för att passa 

in i turismkontexten. Kommodifieringen behöver dock inte nödvändigtvis förstöra objektets 

övriga betydelser för varken lokalbefolkningen eller turisterna (Cohen 1988 s.380-381,383). 

Kommodifierade produkter och tjänster är i en ständig rörelse och när de rör sig genom olika 

fysiska miljöer förändras deras betydelser (Randin & Sunder 2005 s.16). 

 

I ovanstående del, att konsumera filmturism, fokuserar vi på begreppet kommodifiering. 

Enligt Cohen (1988) är kommodifiering en process där saker och aktiviteter utvärderas utifrån 

deras bytesvärde och därmed blir till produkter eller tjänster. Appadurai (2005) påpekar att 

genom kommodifiering av platser till produkter kan dessa konsumeras och generera 

ekonomisk vinning. Sjöholm (2013) menar även att platser också kan utses i syfte att 

kommodifieras, vilket har lett till att filmturism har blivit kommersiellt attraktivt. En 

förståelse för kommodifiering är därmed viktig för att kunna undersöka hur turistvänliga 

filmprodukter och tjänster skapas. 
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3.4 Autenticitet i filmturism 
Begreppet autenticitet är inget nytt begrepp, utan något det har forskats mycket om sedan 

början på 70-talet (Wang 1999 s.149). Autentiska produkter och tjänster uppfattas som ärliga 

och av hög kvalitet. Detta gör att produkten, genom sin autentiska känsla, kan skilja sig från 

det kommersiella utbudet och ge sken av att vara mer genuin (Björklund 2012 s.20). Inom 

turism är autenticitet framför allt viktigt när upplevelserna eller attraktionerna är av historisk 

eller kulturell karaktär (Wang 1999 s.350). Inom filmturismen är autenticiteten av stor 

betydelse, eftersom platser skapade ur något fiktivt ofta ses som platsen där det hände, trots 

att händelsen endast ägde rum i en bok eller film (Buchmann et al. 2010 s.243).  

Wang (1999 s.152) föreslår en klassificering av autenticitet bestående av olika kategorier, 

bland annat objektiv och existentiell. Detta för att spegla olika förståelser för turism. Objektiv 

autenticitet handlar om autenticiteten i själva objektet. För att exemplifiera: om ett medeltida 

föremål visas upp rör den objektiva autenticiteten i detta fall huruvida föremålet faktiskt är 

medeltida eller endast en återskapning av ett medeltida föremål. Existentiell autenticitet 

refererar till känslan av autenticitet i turistaktiviteter och behöver inte vara beroende av den 

objektiva autenticiteten. Ett objekt kan alltså uppfattas som autentiskt även om det saknar en 

sann koppling till det som anses äkta (Wang 1999 s.151). Relation mellan filmturism och 

autenticitet är således komplext. Autenticitet skapas i relationen mellan människor, platser 

och objekt (Björklund 2012 s.20) och för att existentiell autenticitet ska kunna uppstå krävs 

ofta att objektiv autenticitet förekommer genom det fysiska utseendet på platsen (Buchmann 

et al. 2010 s.244).  

Butler (2011 s.95) menar att vikten av filmens inspelningsplats är beroende av bland annat 

filmens genre och händelseförlopp. Filmer som reflekterar en autentisk image av platsen och 

lyckas fånga dess kärna, oavsett om det rör sig om dess landskap eller kulturella innehåll, 

tenderar att vara mer framgångsrika i attraherandet av filmturister (Hudson & Ritchie 2006b 

s.257). Filmer behöver dock inte vara inspelade på samma plats som berättelsen utspelar sig 

på, för att ha betydelse för turismen (Falkheimer & Thelander 2007 s.137). Detta, att filmen är 

inspelad på ett annat ställe än det som representeras, kallas displacement (Bolan et al. 2011 

s.105). Inspelningsplatser som representerar en annan plats kan även de anses autentiska, då 

de är “de riktiga” inspelningsplatserna (Buchmann et al. 2010 s.243). Dock erbjuder filmer 

med förekommande displacement sällan en autentisk bild av den representerade platsen 
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jämfört med vad turisterna kommer att finna där. Denna icke-autentiska bild ökar desto mer 

annorlunda inspelningsplatsen är jämfört med den representerade platsen (Bolan 2011 s.105). 

Viktigt att tänka på för aktörer inom turismnäringen är att om inspelningsplatsen inte är den 

som ska representeras, alternativt om platsen har modifierats kraftigt i filmen, är likheten eller 

skillnaden mellan förmodad bild av destinationen och den “verkliga” destinationen av stor 

betydelse för destinationens framgång med filmturism (Butler 2011 s.98). I undersökandet av 

filmturismens autenticitet är det dock bra att skilja på objektiv autenticitet och existentiell 

autenticitet och snarare undersöka hur destinationen framställs i film. Detta för att 

uppmärksamma eventuella skillnader mellan film och verklighet, för att kunna förstå hur detta 

kan tänkas påverka destinationen (Bolan 2011 s.105). 

I ovanstående del om autenticitet redogör vi för autenticitetens betydelse för filmturism. 

Wang (1999) förklarar autenticitet i form av objektiv och existentiell autenticitet. Objektiv 

berör autenticitet i objekt och existentiell handlar om känslan av autenticitet i 

turismattraktioner. Wang (1999) beskriver att inom turism är autenticitet viktigare när 

attraktionerna är av kulturell karaktär, vilket understryks av Buchmann et al. (2010), som 

påpekar att autenticitet är av stor betydelse inom filmturism. Denna teori ger en överblick av 

begreppet autenticitet, vilket senare kommer användas för att öka förståelsen kring hur aktörer 

arbetar med autenticitet i platsmarknadsföring och kommodifiering av filmturism. 

3.5 Sammankoppling av begreppen 
För lyckad platsutveckling krävs det av en destination dels rätt marknadsföring och dels 

skapandet av konsumtionsvänliga produkter och tjänster, detta för att besökare ska bli nöjda 

och tala väl om platsen (Thufvesson 2009 s.17-18). Vi har grunden i fenomenet filmturism 

och med detta som utgångspunkt valde vi att använda oss av begreppen platsmarknadsföring, 

kommodifiering och autenticitet. De är alla sammankopplade och påverkar varandra. Det 

börjar med platsmarkandsföring, när en plats får en roll och visas upp i en film som sedan 

motiverar tittarna att besöka platsen på riktigt. När turister reser till destinationen som de 

motiverats till av en film, så kallad filmturism, innebär det möjligheter för destinationen. Det 

gäller för aktörer inom destinationen att ta tillvara på dessa möjligheter, genom att 

kommodifiera produkter och tjänster baserade på fiktiva karaktärer och platser från en film. 

Att utveckla filmturism kan då generera positiva effekter för de olika intressenterna. 

Kopplingen mellan destination och film kan sedan användas för att marknadsföra platsen och 
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locka turister. Om en plats verkliga utseende skiljer sig från hur den har skildrats i film 

behöver aktörer ta det i beaktning när de kommodifierar platsen för att skapa en känsla av 

autenticitet. Hur kommodifieringen hanteras hänger också ihop med graden av autenticitet i 

attraktionen. Filmturister värderar autenticitet högt och kopplar samman det med hög kvalitet. 

Produkter och tjänster av hög kvalitet som marknadsförs på ett sätt som framhäver kopplingen 

mellan filmens berättelse och destinationen kan göra en plats attraktiv, locka turister och 

genera lönsamhet. 
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4.0 Analys 
I följande del kommer det insamlade empiriska materialet analyseras samt diskuteras i 

relation till det teoretiska ramverk som presenterades i föregående kapitel, detta för att kunna 

besvara forskningsfrågorna.  

4.1 Filmturism - något att ta tillvara på 

4.11 Filmens dragningskraft 

Populärkultur har idag stor påverkan på destinationer, vilka bilder de förmedlar och hur de 

upplevs. Exemplen på filmer som har satt platser på kartan är många (Falkheimer & 

Thelander 2007 s.136-137). Ett av dessa är Fjällbacka i Bohuslän, som idag är världskänt tack 

vare att författaren Camilla Läckberg. Filmserien “Fjällbackamorden”, som är baserad på 

Läckbergs böcker, är inspelad i Fjällbacka och berättelsen är tydligt sammankopplad till 

platsen. Filmerna lockar många turister och på turistbyrån i Fjällbacka berättar personalen att 

det kommer väldigt många turister från utlandet, framför allt från Frankrike, enbart tack vare 

Läckberg och hennes verk. De menar att hon har gjort Fjällbacka världskänt. 

 
“Camillas påverkan har ju varit stor. Vi har haft en jättestor påverkan av Ingrid 
Bergman. Hon var ju mycket mycket större än vi begrep i början och har ju betytt 
kolossalt mycket men sedan har ju då Camilla kommit med sina grejer och det har 

givetvis fräschat upp kunskapen om Fjällbacka hos många och vi har fått mycket besök.“ 
Guide, Fjällbacka 

 

En annan stad som är förknippad med film är Ystad. Filmstrategen i Ystad berättar att 

destinationen ofta associeras med Henning Mankells berättelse om den fiktiva karaktären 

Wallander. Destinationens filmturism är något som har utvecklats och vuxit fram under flera 

års tid. Redan år 1991, när Mankells första bok om Wallander kom ut, började turister 

efterfråga platser från berättelsen och utifrån efterfrågan har produkterna därefter förändrats 

och utvecklats, i takt med att allt fler böcker publicerats och filmatiserats (Sjöholm 2011 s.48-

49). Wallander-filmerna har lockat många besökare till Ystad och även caféet Fridolfs 

Konditori, som synts i filmerna, har påverkats väldigt positivt av filmturismen. Ägaren av 

Fridolfs konditori menar på att de får många kunder som kommer tack vare fikets medverkan 

i Wallander. 
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”Det är, ja det är typ det största dragplåstret av våra utländska kunder eller gäster eller 
vad jag ska kalla dem. Det är väldigt, väldigt mycket.” 

Ägare Fridolfs Konditori, Ystad 
 

Genom aktivt arbete kan konditoriet dra fördel av filmturismen; de tydliggör sin koppling till 

Wallander med produkter och inredning som inspirerats av karaktären och berättelsen. Detta 

leder till att filmturister som besöker Ystad tack vare ett Wallanderintresse med största 

sannolikhet även besöker Fridolfs konditori, vilket resulterar i fler kunder, god 

marknadsföring bland turister samt ekonomisk lönsamhet. 

 

Filmturism har skapat möjligheter för destinationer att utveckla en stark image (Hudson 2011 

s.165) och kan ha stor påverkan på destinationers utveckling (Gyimóthy et al. 2015 s.14). 

Genom att ta tillvara på filmturism och använda den för platsmarknadsföring och skapandet 

av nya produkter och tjänster inom destinationen kan aktörer inom en destination arbeta för 

att utveckla destinationen. Detta kan leda till en ökning av köpkraft i form av turister och 

innebära en större inkomst för aktörer inom turismmarknaden (Jfr Thufvesson 2009 s.17-18).  

 

Ystad kommun har blivit medvetna om de fördelar som kan erhållas från filmturism och de 

strävar därför idag efter att vara en filmvänlig destination. De arbetar bland annat proaktivt 

för att locka filmproducenter till staden. 
 

”Ystad kommun tillsammans med Malmö stad och Film i Skåne har för första gången 
tagit en aktivt del i detta. Vi har gått in med pengar och vi kommer att bjuda hit tio 

stycken producenter, utländska producenter, vi kommer att göra en sådan location tour 
med dem.” 

Filmstrateg, Ystad 
 

Det finns idag en medvetenhet om fenomenet filmturism (Björklund 2012 s.10) och det är 

viktigt att aktörer inom turismbranschen tar tillvara på filmturismen, för att den ska resultera i 

något positivt för destinationen (Sjöholm 2012 s-26-28). Samtidigt finns det ekonomiska 

vinster att hämta, eftersom turister med ett specifikt intresse har visats vara mer villiga att 

spendera pengar på en resa där deras intresset kan utövas i någon form (Kastenholz 2005 

s.557-558). Arbetet med att kommodifiera filmturism börjar fördelaktigt redan innan filmen 

har premiär, för att lokala aktörer inom en destination ska kunna förbereda turismen på bästa 

sätt (Månsson & Eskilsson 2013 s.30-31). Genom ett proaktivt arbete med attraherandet av 
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filmproduktion kan destinationer även dra fördel av en långsiktig turismpåverkan (Hudson & 

Ritchie 206a s.389). 

4.12 Att utveckla filmturism 
För att utveckla en framgångsrik filmturism, som inte är störande för destinationens lokala 

företag och invånare, är det viktigt att identifiera vilka intressenter som finns samt 

implementera en strategi för hur filmturismen ska utvecklas. Det gäller alltså för de olika 

aktörerna inom en destination att planera och hantera filmturismen genom en strategi, 

eftersom olika aktörer kan ha olika prioriteringar och ändamål (Månsson & Eskilsson 2013 

s.30). Kommodifieringen av filmturism kan även påverka turisternas beteende under deras 

besök och är därför ett verktyg för både kulturell och ekonomisk tillväxt (Randin & Sunder 

2005 s.23). 

I Fjällbacka var de medvetna om att turister antagligen skulle komma i samband med filmerna 

om Fjällbackamorden. Därför valde de lokala aktörerna som står bakom den kommunala 

hanteringen av turism att förbereda sig. De började tidigt arbetade aktivt inför den kommande 

turismen, genom att bland annat planera guidade turer och utbilda guider med mycket lokal 

kännedom för att kunna ta emot turisterna på ett bra sätt. 

 
“Då sa vi det i föreningen för Fjällbacka att ”jamen vi utbildar guider som tar emot 

bussarna”. Så att resultatet blev att vi utbildade åtta guider och allihop var ju med bägge 
fötterna i Fjällbacka som kunde mycket Fjällbackahistoria. /… / 2008 började vi guida 
här och då hade vi planer för hur vi skulle göra med bussarna och var vi skulle göra av 

dem och så vidare. Det där, som vi upplevde det, fungerade det förvånande bra.” 
Guide, Fjällbacka 

 

Turismorganisationen i Fjällbacka arbetade som sagt förberedande och planerade inför 

turismen som filmserien “Fjällbackamorden” förutsågs medföra. Att inkludera personer som 

var födda och uppvuxna i Fjällbacka genom att utbilda dem till guider för kommande 

filmturister blev även lokalbefolkningen en del i processen, vilket är viktigt då deras liv kunde 

komma att påverkas av den ökade turismen, speciellt eftersom Fjällbacka är en mindre 

destinationer (Jfr Månsson & Eskilsson 2013 s.30). Detta ledde till att Fjällbackaguiderna 

visste hur de skulle hantera turismen och upplevde den som framgångsrik. 

 

“Det kändes ju väldigt bra att vi var ute i tid med att organisera oss så att vi inte blev 
överraskade utan vi var klara 2008 när folket kom och visste hur vi skulle tackla det.” 

Guide, Fjällbacka 
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En av anledningarna till att aktörer inom Fjällbacka var noga med att arbeta förberedande och 

därmed bli redo för kommande turister var för att de ville undvika att hamna i samma 

situation som vissa kringliggande destinationer, som misslyckades med det förberedande 

arbetet och blev överrumplade av filmturister vilket resulterade i att filmturismen nästintill 

blev ett störningsmoment. 

 
“Det kom bussar med mycket turister och de var totalt, framför allt i Grundsund, totalt 
överraskade. Det fanns inte plats för bussarna, man visste inte vart de skulle ta vägen. 

Folk gick ut och klev in i trädgårdar och pressade näsan mot glasrutor i tron att det var 
MacFies hus (karaktär i serien Saltön - vår förklaring) de var vid och så vidare. Det 

upplevdes som en störning. Jag överdriver det kanske något lite men det var så jag fick 
det relaterat för mig.” 

Guide, Fjällbacka 
 

Att aktörer på en destination inte är medvetna om den kommande filmturismen och/eller inte 

förbereder sig kan alltså innebära att turismen medför negativa effekter för destinationen. I 

Ystad krävdes det inte något omfattande förberedande arbete, inför Wallanderfilmernas 

premiär, likt det i Fjällbacka. I Ystad har filmturismen växt fram och utvecklats under en 

längre tid och som Ystads filmstrateg påpekar ses det idag som en form av praktexempel. 

Turismen kring Wallander i Ystad utvecklades successivt och började med litteraturturister 

som efterfrågade att besöka de platser som de läst om. Detta i sin tur påverkade filmturismen 

eftersom platserna som exponerats i Wallander- filmerna till viss del redan blivit 

kommodifierade för att möta den tidigare efterfrågan. När filmturister till en början besökte 

Ystad var fenomenet filmturism fortfarande relativt okänt, men allteftersom har aktörer i 

Ystad arbetat med att förbättra utbudssidan av filmturism, genom att utveckla och skapa nya 

filmprodukter och tjänster.  

 

Effekterna av att synas i film är följaktligen många och välkända, men det gäller att aktörer 

planerar och arbetar aktivt för att kunna utveckla samt ta del av de positiva effekter som 

filmturism kan innebära. Detta kan till exempel ske genom att skapa produkter och tjänster 

baserade på fiktiva karaktärer och händelser från en film, vilket kan både förstärka och 

förlänga turistsäsongen (Hudson & Ritchie 2006a s.387; Sjöholm 2013 s.332), samt resultera i 

en expansion av destinationens turistmarknadsandelar i form av nya besökssegment (Månsson 

& Eskilsson 2013 s.15).  
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Att arbeta proaktivt med filmturism och tillvaratagandet av den kan alltså vara positivt, både 

genom att olika aktörer inom en destination förbereder produkter och tjänster anpassade till 

filmen, men även långsiktigt genom arbetet med att locka filmproducenter till staden. 

Välhanterad filmturism kan leda till mycket positivt för en destination, bland annat i form av 

attraherandet av ny köpkraft och utvecklandet av en starkare destinationsimage. Filmturism 

kan således vara positivt för en destinations utveckling, beroende på hur aktörer inom 

destinationen tar tillvara på turismen och de möjligheter den kan innebära. Om inte finns det 

risk för att filmturismen kan ses som ett störningsmoment, snarare än något som kan användas 

för att utveckla destinationen. 

 
4.2 Att hantera filmturism 

4.21 När olika intressenter kommodifierar 

Vem som ligger bakom kommodifieringen och dess syfte är centralt i 

kommodifieringsprocessen (Randin & Sunder 2005 s.19-20). När Läckbergs böcker 

filmatiserades och det blev klart att filmturister skulle komma till Fjällbacka var deras 

kommun, Tanum, inte intresserade av att sköta turismen. För att kunna utveckla framgångsrik 

filmturism behövs det intressenter samt strategier (Månsson & Eskilsson 2013 s.30). När 

kommunen tog ett steg tillbaka valde aktörer från staden att samarbeta och skapade 

tillsammans ett turismbolag, genom vilken turismen kunde hanteras. 

 
“Vi är ju, vi har en konstig organisation, vill jag påstå. Tanum kommun ville inte driva 

turistverksamheten så det bildades ett litet enkelt bolag, Tanum turism och sedan har man 
då lagt ut turistinformationerna på människor att driva det och företagarna här på orten 

betalar medlemskap i turistinformationen, på det viset så drivs den” 
Guide, Fjällbacka 

 

Det är också dessa människor, alltså folk från trakten, som sköter kommodifieringen av 

filmturismen. De som har makten att styra kommodifieringen är också de som kontrollerar 

villkoren för försäljning samt som styr vilka subjekt som ska kommodifieras och på vilket sätt 

(Randin & Sunder 2005 s.9). Redan från början hade personerna bakom Tanum Turist 

inställningen att renodlad filmturism inte skulle gynna Fjällbacka och de valde därför att tona 

ner filmkopplingen i staden. Personalen på Turistbyrån bekräftade detta och menade på att 

Fjällbacka var väldigt diskret i sin filmturism.  
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Under vår observation blev vi varse om detta, kopplingen till Läckbergs böcker och filmer i 

Fjällbacka var i termer av kommodifierade markörer helt obefintlig. Den synliga 

informationen uteblev och vill man som besökare veta mer om utbudet av produkter och 

attraktioner kopplade till en specifik film krävs ett besök på Turistbyrån eller dess hemsida. 

Även i de guidade mordvandringarna blandas Läckberg ut med annan historia om Fjällbacka. 

 
“Vi har uppfattningen att vi inte kan, ja kan, men vi tycker inte att det blir bra att enbart 

ha Camilla Läckberg, det blir inte kvalitet på en sådan guidning på något underligt sätt.” 
Guide, Fjällbacka 

 

Vilka som är involverade i kommodifieringsprocessen är av största vikt för hur en plats 

porträtteras både inåt och utåt (Eskilsson & Högdahl 2009 s.68) och genom aktiva val kan en 

destination visa upp de bilder de vill och samtidigt välja bort andra delar av sin historia 

(Björklund 2012 s.16,22). I Fjällbacka har alltså filmturismen integrerats med andra 

dragningskrafter, så som destinationens historia. Således har filmturismen i Fjällbacka 

utvecklats på ett sätt som kan härledas till de personerna som styrt kommodifieringen och 

deras vision.  

 

Även i Ystad kan denna härledning göras. De vill differentiera sig som en filmvänlig stad och 

erbjuder flertalet olika produkter och tjänster kopplade till antingen Wallander eller till film 

på en mer generell nivå. Exempel på dessa är filmkartor/appar och filmcentra Cineteket. På 

Cineteket kan turister bland annat besöka och läsa om Wallanders bostad på Mariagatan (se 

Bild 1 och 2.). Deras utbud av produkter och tjänster har vuxit fram i takt med Wallanders 

spridning, som vi tidigare redogjort för. De arbetar även mer långsiktigt och strategiskt med 

film och firar i år att det är 25 år sedan Mankells första bok om Wallander kom ut, genom en 

minnesutställning på Cineteket. I Ystad är kommodifieringen av filmturism en del i ett 

strategiskt arbete i att profilera Ystad som en filmstad. 
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I kommodifieringsprocessen av filmturism är alltså flertalet olika intressenter involverade och 

dessa har alla olika mål och prioriteringar i kommodifieringen (Jfr Månsson & Eskilsson 2013 

s.30). På kommunnivå är syftet ofta ett annat än på ett mindre lokalt företag. En plats kan 

således ses som en förhandlingsarena, där olika aktörer och intressenter bidrar till den 

producerade berättelsen samt dess marknadsföring. Vilka som är involverade i 

förhandlingarna är av största vikt för hur en plats porträtteras både inåt och utåt (Eskilsson & 

Högdahl 2009 s.68) och beroende på hur detta sker kan alltså platser avbildas på sätt som kan 

underlätta för dess platsutveckling. 

 

Precis som Randin & Sunder (2005 s.19-20) hävdar är vem som står bakom 

kommodifieringen och vilken betydelse den har getts centralt i kommodifieringsprocessen. 

Detta är även central i den filmturistiska kontexten, eftersom antalet aktörer som kan tänkas 

ha intresse i att utnyttja filmturismen i olika avseende är många. Beroende på deras syfte kan 

kommodifieringen av filmturism användas för bland annat platsmarknadsföring och således 

attrahera nya besökare och bidra till platsutveckling. Filmturismen kan även användas för att 

generera högre lönsamhet eller för att profilera något. Vem som står bakom 

kommodifieringen är alltså väldigt centralt för resultatet. Hur olika aktörer bör gå tillväga i 

kommodifieringen beror alltså på vad de vill att filmturismen ska leda till. 

4.22 Kortsiktiga och långsiktiga fördelar    

För att filmturism ska leda till positiv platsutveckling är det som sagt nödvändigt att en 

destination tar tillvara på den. Detta kan göras genom kommodifiering av platser och 

Bild 1. Wallanders bostad. Bild 2. Information om Mariagatan. 
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skapandet av attraktioner och upplevelser (Jfr Appadurai 2005 s.37-38; Thufvesson 2009 

s.17-18). För destinationer som utvecklar filmturism kan det innebära både kortsiktiga och 

långsiktiga ekonomiska fördelar. Direkta ekonomiska fördelar av filmproduktion påverkar 

lokala företag (Månsson & Eskilsson 2013 s.26). I Ystad tog en del av produktionen för tv-

serien Bron plats, vilket resulterade i framförallt kortvariga ekonomiska effekter.  

 

”De var här och spelade in alla interiörer i Ystad studio plus lite exteriörer. /---/ Då lade 
de fem miljoner i Ystad kommun, alltså bara på att äta, sova, tanka bilar, hyra bilar, inom 

teknik, köpa blommor, ja du vet allt det här som behövs i filminspelning och det är ju 
jättemycket pengar på ett litet ställe som Ystad med 29000 invånare och de pengarna 
läggs ju på lokalt näringsliv så därför är ju film någonting verkligen, alltså det blir ju 

mycket pengar av det när de väl är på plats och spelar in.” 
Filmstrateg, Ystad. 

 

Att locka filmproduktion till en destination kan påverka platsens turism, arbetsmöjligheter, 

skatteinkomst och lokala företag. En lyckad filmproduktion kan därmed innebära flera 

positiva effekter för en destination. Detta är anledningen till att det är hög konkurrens bland 

destinationer att locka till sig filmproduktion, det är därför avgörande att uppfattas som en 

filmvänlig region (Månsson & Eskilsson 2013 s.24-25). Genom aktivt arbete för att göra 

Ystad till en filmvänlig stad är de med i konkurrensen om attraherandet av filmproduktion och 

de ekonomiska fördelar som medföljer.  

 

Filmturism kan som sagt även generera långsiktiga ekonomiska fördelar (Hudson 2011 s.165; 

Månsson & Eskilsson 2013 s.26; Sjöholm 2013 s.322). Beroende på hur aktörer inom en 

destination hanterar filmturismen kan det ha positiv påverkan för de olika intressenterna 

(Hudson & Ritchie 2006a s.388). Filmturism kan bland annat påverka en destination i form av 

nya arbets- och företagsmöjligheter, vilket är varför filmturism betraktas ha en långsiktigt 

ekonomisk fördel (Månsson & Eskilsson 2013 s.24). När Fjällbacka började utveckla 

filmturism skapade det arbetsmöjligheter främst i form av guider. Med åren har filmturismen i 

Fjällbacka utvecklats och turismorganisationen har utvecklat en strategi där de ta tillvara på 

sin styrka och anställer personer med rötter i Fjällbacka. 

 

”Men det fortsatte och det ökade ordentligt antalet besökande och vi ökade de här 
Fjällbackavandringarna som vi kallade de fasta turerna från 1:a juli till 15:e augusti till tre 

gånger i veckan, tisdag, torsdag och lördag och fick ganska mycket folk. Vad jag sedan 
kan säga är att det rullade på. För tre år sedan så tyckte sig ett par stycken av guiderna 

falla för åldersstrecket så att det här börjar bli ganska jobbigt och är man över åttio år så 
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kanske man ska ta det lite vackert med att springa upp på Vetteberget och sånt. Så då sa 
vi att vi kompletterar utbildningen och utbildar några guider till. Så i dag är vi trots att det 

är några som har stigit av så är vi tio stycken utbildade guider. Och det var samma med 
den utbildningen för tre år sedan att det var folk härifrån fortfarande med fötterna djupt i 

Fjällbacka. Så vår styrka, vi är ju väldigt lokala som guider, men vår styrka är ju att vi har 
en väldigt bra baskunskap och guidar man så tål vi i princip vilka frågor som helst.”  

Guide, Fjällbacka 
 

För Fjällbacka, som är en mindre ort, är det viktigt att involvera invånarna i kommodifiering 

av filmturism, eftersom den kan komma att påverka invånarnas liv (Månsson & Eskilsson 

2013 s.30). Till exempel kan de som ansvarar för platsmarknadsföring dra fördel av att 

involvera lokalbefolkningen och de lokala företagen, eftersom det kan resultera i att platsens 

trovärdighet ökar (Ek & Hultman 2007 s.29). Detta gör aktören Tanum turism genom att 

utbilda guider som är födda och uppvuxna i Fjällbacka, vilket gör att guiderna har stor 

kunskap om Fjällbacka och ortens historia. 

 

Även i Ystad samarbetar olika aktörer inom det lokala näringslivet i arbetet med filmturism. 

 
”Vi samarbetar med turismsidan, kring filmturism, att utveckla nya produkter, koncept 

och aktiviteter. Sedan ett år tillbaka har vi även samarbete med BUFF filmfestival i 
Malmö, barn- och ungdomsfilmfestivalen så vi gör den i Ystad också numer, för andra 

året i rad i år. Vad gör vi mer, ja sen är det ju även rent praktiskt med filmarbetare som är 
här och behöver hjälp med olika locations eller småsaker, kontakter, nätverkande, 

premiärer.”  
Filmstrateg, Ystad. 

 

Vilka intressenter som är involverade i kommodifieringen av platser som synts i film påverkar 

hur en plats porträtteras både utåt och inåt (Eskilsson & Högdahl 2009 s.68). Att olika aktörer 

inom destinationens näringsliv samarbetar kan således ha positiva effekter (Ek & Hultman 

2007 s.29). Det finns flera olika strategier för att utveckla filmturism, som bör utformas efter 

destinationen i sig, då alla platser skiljer sig från varandra och därmed har olika 

förutsättningar. Följaktligen är det viktigt att ha i åtanke vid utvecklingen av filmturism att 

olika intressenter har olika mål och prioriteringar (Månsson & Eskilsson 2013 s.31,33). 

Ytterligare är en strategi med långsiktigt tänk av stor vikt för platsutveckling (Sjöholm 2012 

s.33). Att aktörer inom en destination arbetar med filmturism kan alltså generera ekonomiska 

fördelar både före, under och efter filmpremiären. 
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4.23 Urval och presentation av plats 

Platsmarknadsföring används för att förmedla specifikt utvalda bilder av ett visst geografiskt 

område (Ek & Hultman 2007 s.28; Eskilsson & Högdahl 2009 s.68). Det innebär att 

målmedvetet framhäva vissa aspekter av platsen för att attrahera köpkraft, exempelvis i form 

av turister (Hultman 2007 s.147). Platsmarknadsföring baserad på filmturism ställer något 

andra krav än den mer generella platsmarknadsföringen. Detta eftersom filmen påverkar 

turistens efterfrågan på platser och dess autenticitet (Jfr Bolan et al. 2011 s.110-111), vilket 

kan leda till att platser som inte annars skulle ha kommodifierats faktiskt blir kommodifierade 

(Jfr Cohen 1988 s.381). Mariagatan i Ystad är ett tydligt exempel på detta, då det är en helt 

vanlig gata, men tack vare deltagandet i Wallander-filmerna har blivit en av de mest 

efterfrågade gatorna att besöka i Sverige (Jfr Sjöholm 2011 s.56). 

 

Det krävs ett aktivt arbete av en destination i arbetet med platsmarknadsföring och de måste 

göra ett urval av vilka platser och vilken historia som ska lyftas (Björklund 2012 s.16,22). I 

valet av vad som visas upp görs även ett val av vad som är viktigt och vad turisterna bör 

besöka (Farmaki 2013 s.286). Detta innebär att aktörer kan välja att lyfta fram specifika 

platser som har synts i filmer och genom kommodifiering kan de därmed påverka vilka 

attraktioner turisterna ska ta del av. I Ystad är detta urval extra viktigt, eftersom antalet 

Wallander-filmer och därmed även antalet inspelningsplatser är många. 

 
“Vi väljer ut platser som har haft lite större inspel i filmerna eller böckerna, alla 

locations kan vi inte ta med då det är alldeles för många. Det måste finnas en story till 
varje plats. Alla platser är definitivt inte snygga.” 

Turismstrateg, Ystad 
 

I Wallander-filmkartor och appen “Walk of Film” visas det främst upp platser som har ett till 

synes mer generellt turistiskt värde, såsom Klostret i Ystad och Ales stenar, då dessa även 

lyfts på mer allmänna sidor med turistinformation om destinationen, som exempelvis ystad.se. 

Även i Fjällbacka representerar de utvalda filmplatserna platser av mer generell karaktär. 

Deras filmkarta märker till exempel ut mordplatser och olika hus eller områden som 

förekommit i filmerna. I de guidade turerna väljer även Fjällbackaguiderna att visa upp platser 

med tydlig koppling till berättelsen och karaktärer, där flera händelser har ägt rum i både 

böcker och filmer, exempelvis Fjällbacka kyrka (se Bild 3.). 
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”Vi berättar om Fjällbacka kyrka, historien där /… / finns ganska många roliga 

ingredienser i men framför allt då att Camilla givetvis har nyttjat kyrkan mycket. Håller 
man på att avdödar befolkningen här så måste de ju hamna i kyrkan vid begravningar 
och annat men hon har också gift Erika och Patrik där och trevliga tilldragelser där.” 

Guide, Fjällbacka 
 

I ett urval lyfts vissa platser fram till bekostnad av andra (Zillinger 2007 s.56-57) och i denna 

kommodifieringsprocess utvärderas objekt utifrån bytesvärde (Jfr Cohen 1988 s.380). Således 

är det en rimlig slutsats att dra att aktörer väljer att visa platser de anser har högst värde. Detta 

kan även öka chansen att turister blir nöjda med upplevelsen och talar väl om platsen, 

eftersom attraktioner av hög kvalitet ökar värdet för turisterna (Thufvesson 2009 s.17-18). 

Genom urvalet kan alltså olika aktörer framhäva vad som de anser viktigt och mest gynnsamt. 

Vidare kan platser framhävas i platsmarknadsföringsmaterial på olika sätt (Jfr Zillinger 2007 

s.56-57) och information som anses viktig kan lyftas ytterligare (Björklund 2012 s.16,22; 

Farmaki 2013 s.286). Vi har tidigare redogjort att Fjällbacka vill hålla en låg profil vad gäller 

filmturism och guiderna har därför inkluderat Fjällbackas historia i sina mordvandringar. 

Guiderna utformar vandringarna beroende på besökarnas intressen samt vad de önskar ta del 

av. 

“Vi väver alltså ihop historien med Camilla Läckberg. Så har vi hopptornet där han 
hängde och sedan rundar vi och går upp mot Kungsklyftan och pratar om liken där. Så 
att vi binder samman Fjällbackahistorier och Camilla och då när vi ha sådana som är 
Camilla-intresserade så ökar vi på Camilla. Det blir inte fullt Camilla men vi ökar på 

Bild 3. Fjällbacka kyrka. 
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det.” 
Guide, Fjällbacka 

Beroende på hur kommodifieringen sker ges platser olika betydelser (Cohen 1988 s.380-381), 

men kommodifierade produkter och tjänster är dock i ständig rörelse och deras betydelse 

förändras beroende på var de befinner sig (Randin & Sunder 2005 s.16). Kommodifieringen 

behöver alltså inte nödvändigtvis förstöra objektets övriga betydelser, varken för 

lokalbefolkningen eller turisterna (Cohen 1988 s.383), utan det bakomliggande syftet med 

kommodifieringen är avgörande för hur informationen kring objektet vinklas. Både Ystad och 

Fjällbacka har gett merparten av sina kommodifierade objekt en bredare betydelse än endast 

filmturism-kopplingen och har således kunna påverka hur objekten uppfattas. 

Aktörer inom en destination kan framhäva olika platser kopplade till filmer som de har 

exponerats i och när de gör detta har de makt att välja vad de vill visa upp och på vilket sätt. 

Genom att göra ett urval av platser med koppling till händelser och karaktärer från en film, 

som även är av betydelse för destinationen, kan arbetet med platsmarknadsföring och 

kommodifiering av filmturism resultera i lyckade turismupplevelser, vilket är av värde för 

destinationen. Detta kan även leda till platsutveckling. 

 

4.3 Kommodifiering av autenticitet 

4.31 Autenticitet för hög kvalitet och lönsamhet 

En plats exponering i film är en form av platsmarknadsföring (Sjöholm 2012 s.26). När en 

plats syns i en film påverkas tittarnas attityd gentemot platsen, vilket påverkar platsens image 

(Hudson & Ritchie 2006a s.388). Eftersom många människor väljer att besöka platser utifrån 

sina individuella preferenser, erfarenheter och förväntningar, vilka påverkas av film (Urry & 

Larsen 2011 s.4), blir det något problematiskt för aktörer inom en destination att arbeta med 

platsmarknadsföring baserad på film. Filmpåverkade turister tar egna beslut om att besöka 

destinationen, beroende på vilken påverkan filmen har haft på dem (Bolan et al. 2011 s.104-

105), hur de uppfattar en film påverkar alltså huruvida turisterna kan tänkas vilja besöka 

platser de sett på film. Som destination är det svårt att påverka hur staden framhävs och vilka 

platser som visas upp, de lokala företagen som har kontakt med filmproduktionen har ganska 

lite att säga till om gällande ämnet. Ystads filmstrateg berättar dock att de inför 

inspelningarna av Wallander inte kunde påverka filmproduktionens val av inspelningsplatser. 
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Vidare förklarar filmstrategen att det finns så kallade location scouts, anställda av filmbolag 

för att hitta inspelningsplatser. 

“Det är ju så en filmproduktion hamnar ju på ett ställe där man får pengar, det handlar 
ju om pengar helt och hållet. Det är tyvärr så.” 

Filmstrateg, Ystad 
 

Ystad har således liten möjlighet att påverka valet av inspelningsplats, de kan komma med 

inspiration och ge förslag men beslutet ligger hos de ansvariga för filmproduktionen. De 

platser som exponeras i film och därmed marknadsförs är alltså till stor del utanför de lokala 

aktörernas kontroll. Däremot kan de aktivt arbeta med kommodifiering av autenticitet i de 

platser som filmproduktionen använder sig av. 

 

I filmer är det vanligt förekommande att inspelningsplatserna är helt andra än de platser som 

beskrivs i böckerna och att olika vyer klipps ihop eller redigeras på olika sätt, enligt Ystads 

filmstrateg. Detta eftersom filmproducenterna söker de bästa vyerna och vill spela in där det 

är film- och bildmässigt korrekt, vilket även guiden i Fjällbacka påpekar. 

Polisstationen i Tanumshede /../ är nämligen inspelat i det gula Richters konservfabrik. 
Den gjorde de till polisstation så jag menar vi blir ju totallurade. Entrén till 

polisstationen den satte de upp polisenblem vid Widelius marin här. Så entrédörren är 
vid Widelius marin i filmen. Rent teknisk så gör man ju på det viset. Man letar ju upp de 
filmmässigt mest lockande platserna och det nyttjar man. /---/ Det är jättebra gjort, jag 

menar så gör man ju. Det är ju långt ifrån verkligheten i många delar. 
Guide, Fjällbacka. 

 

Även i Ystad händer det att platser är omplacerade på detta vis, där det mest klassiska 

exemplet är Mariagatan. I böckerna bor Wallander på Mariagatan 10, men i filmerna används 

huset snett mittemot, Mariagatan 11C. Denna form av displacement ställer högre krav på 

arbetet med autenticitet, eftersom filmer med displacement sällan erbjuder en autentisk bild 

av den representerade platsen och besökarna förväntar sig därmed en version av verkligheten 

som inte är korrekt (Bolan 2011 s.105). 

 

Det händer även att platser och objekt på en destination modifieras när de används i en film 

och hur en plats framhävs i film påverkar turisters förväntningar på platsen. Huruvida turisters 

förmodade bild av destinationen stämmer överens med den verkliga bilden kan vara 

avgörande för filmturismens framgång (Butler 2011 s.98). I Fjällbacka finns ett tydligt sådant 
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exempel, nämligen “Spökhotellet”, som i verkligheten är ett gammalt förfallet hotell (se Bild 

4.), men i några filmer framställs som ett förstklassigt spa.  

 

 

 

Således kan destinationer stöta på problem i utvecklandet av produkter och tjänster, då de inte 

kan kommodifiera den objektiva autenticiteten eftersom denna endast förekommer i filmen. 

Samtidigt värderar filmturister autentiska upplevelser högt (Buchmann et al. 2010 s.243) och 

autentiska produkter och tjänster uppfattas som ärliga och av hög kvalitet (Björklund 2012 

s.20). Det är därför relevant att aktörer beaktar olika former av autenticitet i 

kommodifieringen av filmturism, eftersom detta kan generera i en högre lönsamhet och 

kundnöjdhet. 

 

I Fjällbacka har de hanterat detta genom att själva vara medvetna om vilka skillnader som 

förekommer och sedan berätta om dessa. 

 
“Vi berättar det så som en trevlig ingrediens i filmmakandet.” 

Guide, Fjällbacka 
 

Ystad hanterar skillnader mellan hur en plats visas upp i fiktion och verklighet genom att 

förmedla information på hemsida och i appen. På Cineteket arbetar de för att skapa en 

autentisk upplevelse genom att återskapa rum samt använda rekvisita från filmerna. 

 
“Vi visar upp platserna så som dom ser ut i verkligheten, vi gör inget för att modifiera 

dessa. På Cineteket är rummen återskapade så som det var i studion vid inspelningarna.” 
Turismstrateg, Ystad 

 

När platser är ändrade i filmer påverkar det alltså platsernas autenticitet och de som står 

bakom kommodifieringen av dessa platser bör ta hänsyn till Wangs (1999 s.152) kategorier av 

Bild 4. Spökhotellet, Fjällbacka. 
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autenticitet. Detta eftersom den objektiva autenticiteten inte kommer finnas där till fullo, 

eftersom objektet var förändrat i filmen jämfört med verkligheten. Därav borde den 

existentiella autenticiteten tas extra mycket hänsyn till i kommodifieringsprocessen. Aktörer 

bör alltså arbeta för att skapa en känsla av autenticitet, som går förbi den objektiva 

autenticiteten. Både Ystad och Fjällbacka har arbetat liknande här, med fokus på tydlig 

information, och deras metoder anses fungera väl. 

 

Det är följaktligen viktigt för aktörer inom en destination att skapa autentiska 

filmturismprodukter och tjänster, för att dessa anses hålla högre kvalitet och därmed kan 

generera en högre lönsamhet. För att göra detta bör aktörerna ta hänsyn till hur destinationen 

visas upp i filmen, eftersom detta lägger förutsättningarna för hur aktörerna kan arbeta med 

autenticitet. Aktörernas arbete med kommodifiering av autenticitet kan således bli komplext, 

eftersom de behöver ta hänsyn till skillnader mellan film och verklighet. Vidare är detta en 

anledning till att alla destinationer har olika förutsättningar för att utveckla filmturism. 

 

När filmproduktion sker på en plats innebär det för destinationen en exponering i film, vilket 

kan ses som gratis platsmarknadsföring. Detta kan vara ekonomiskt lönsamt för destinationer 

eftersom det lockar turister till platsen som spenderar pengar under besöket. Hur destinationen 

framställs i film och vilken påverkan det har på turisters förväntningar och platsens image är 

något som de lokala aktörerna inom destinationen bör beakta i arbetet med kommodifiering 

av autenticitet i filmturism. Förändringar mellan hur platsen framhävs på film och hur den ser 

ut i verkligheten ställer höga krav på filmturismens utbudssida. Detta kompliceras ytterligare 

när displacment förekommer, eftersom den objektiva autenticiteten då minskar. Istället 

behöver aktörerna fokusera mer på att skapa en känsla av existentiell autenticitet. Autenticitet 

i filmturism kan därmed vara komplext, men om aktörer inom turismen fokuserar på att skapa 

autenticitetskänslor kan det resultera i produkter och tjänster av hög kvalitet som ökar 

chansen för ekonomisk lönsamhet. 

4.33 Rättigheter som begränsar  

För lokala aktörer, som är av relevans för destinationens filmturism, finns det möjligheter att 

arbeta med och ta tillvara på filmturism före, under och efter en filmproduktion. Dessa skiljer 

sig dock åt eftersom alla platser är unika (Månsson & Eskilsson 2013 s.33) och därmed har 

olika förutsättningar att arbeta med. Filmturism är oförutsägbar och varierar i livslängd, för att 

utveckla en hållbar filmturism bör destinationens aktörer därför ta hänsyn till de lokala 
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förutsättningarna som påverkar (Sjöholm 2012 s.33). Sjöholm (2013 s.319) menar att en 

destination ska ta tillvara på de varumärken som genereras ur en film i arbetet med att 

utveckla filmturism-produkter och tjänster. Detta har dock visat sig inte alltid vara så enkelt, 

då aktörer inom destinationen begränsas i kommodifieringsprocessen på grund av olika 

rättigheter kring hantering av varumärke. 

 

”Vi har ju vetat från början att Henning Mankell har ju sagt nej till alla typer av 
produkter, vi får inte lov att använda namnet Wallander eller kort eller någonting. Han 

vill liksom inte att vi ska kommersialisera det överhuvudtaget.” 
Filmstrateg, Ystad 

 

I både Ystad och Fjällbacka har respektive författare sagt nej till en vidare kommersialisering 

av böckerna, vilket har lett till begränsningar i hur de lokala aktörerna kan arbeta med 

kommodifieringen av filmturism. I Ystad upplevde de dock att turisterna efterfrågade mer än 

vad utbudssidan först erbjöd. Enligt Ystads filmstrateg vill turister gärna ha med sig någon 

produkt hem från sin resa, något med Wallanderanknytning som representerar ett minne. 

Framtagandet av souvenirer är ett sätt att kommodifiera en plats och generera ekonomisk 

lönsamhet (Thufvesson 2009 s.118-119). Ystad erbjuder idag souvenirer med en bild som 

föreställer en mansfigur med pistol och Ystads vattentorn samt texten ”YSTAD Lovely Town 

for a Murder” (se Bild 5.).  

 

 

Detta motiv ger turisterna koppling till Wallander, utan att Wallander nämns, och säljs på 

både Turistbyrån och Cineteket, vilket vi iakttog under observationerna. Trots undvikandet av 

direkt koppling till Mankell och hans varumärke i form av karaktären Wallander har aktören i 

Bild 5. Souvenir från Ystad. 
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Ystad lyckats med kommodifieringsprocessen och skapat produkter som turisterna uppskattar 

och är villiga att betala för.   

 

Även Fridolfs Konditori, Wallanders favoritkonditori som syns i filmerna, har hittat ett sätt att 

kringgå restriktionerna. De serverar en Wallanderbakelse, en polisblå bakelse som dekoreras 

med ett W i choklad (se Bild 6.). Eftersom Mankell inte ville ge dem rättigheterna till att döpa 

bakelsen efter hans karaktär, kontaktade konditoriet en familj med efternamnet Wallander för 

att få deras tillåtelse att använda namnet. Ett intyg angående detta hänger nu inramat på en av 

konditoriets väggar (se Bild 7.).  

 

 

 

 

Ägaren av Fridolfs konditori berättar att historien om bakelsens namn har blivit en välkänd 

och underhållande aspekt för de många nyfikna besökarna som ställer frågor kring 

konditoriets olika kopplingar till Wallander. Dessutom är bakelsen väldigt efterfrågad. 

 
“Den går året runt. Den går alltid. På sommaren är det naturligtvis mycket, mycket mer 

men vi har ju.. alltså, turistbyrån skjutsar ju hit jättemycket folk som är på 
Wallanderturen och sånt som kommer hit och äter den. Så att den är väldigt, väldigt 

efterfrågad.” 
Ägare Fridolfs Konditori, Ystad 

 

Varken Ystads souvenirer eller Wallanderbakelsen har någon direkt koppling till Mankells 

Wallander och saknar därmed objektiv autenticitet, eftersom rättigheterna förvägrar detta. 

Detta kan påverka produkternas kvalitet, eftersom turister värderar autenticitet högt (Jfr 

Buchmann et al. 2010 s.243-244), och därmed även produkternas lönsamhet. Aktörerna 

bakom kommodifieringen behöver istället, som tidigare redogjort för, arbeta för att förhöja 

Bild 6. Wallanderbakelsen. Bild 7. Intyg för 
användningen av namnet 

Wallander. 



 41 

den existentiella autenticiteten genom olika markörer som kopplar samman objektet med 

filmen. För att den existentiella autenticiteten ska bli accepterad krävs det dock att den 

grundas i någon form av objektiv autenticitet, även om objektet kan vara förändrat på en rad 

olika sätt (Buchmann et al. 2010 s.244). 

Ystad har tidigare haft problem med denna koppling mellan objektiv och existentiell 

autenticitet, då tidigare versioner av deras souvenirer inte sålde särskilt bra. 

“Vi har försökt liksom med lite små andra saker, vi har använt lite citat vi har som 
journalister har sagt om Ystad, ”Ystad, lovley town for murder” bland annat och försökt 
med lite sådana saker då, ta fram lite produkter men det har liksom inte lossnat riktigt. 

Det har sålt men det har inte varit den här liksom supersuccén.” 
Filmstrateg, Ystad 

 
Skillnaden mellan dessa två Wallander-souvenirer med citatet “Ystad, Lovely Town for a 

Murder” är att den ena inkluderar en illustration. Versionen med bild, som vi redogjorde för 

ovan (se Bild 1.), togs fram 2015 och först då ökade försäljningen. Illustrationen förtydligar 

förmodligen kopplingen till både Ystad och Wallander, varpå turisterna kan tänkas känna att 

markören är mer grundad i objektiv autenticitet och att den existentiella autenticiteten därmed 

blir tillräckligt hög för att leda till köp. Även Wallanderbakelsen, med tanke på den höga 

efterfrågan, har lyckats balansera objektiv och existentiell autenticiteten. Att caféet har 

lyckats kringgå restriktioner och döpa bakelsen till just Wallander-bakelsen kan tänkas vara 

en stark markör, även om namnet kommer från en familj och inte från Mankells varumärke. 

Vidare kan deras arbete med bakelsens utseende även påverka känslan av existentiell 

autenticitet, eftersom den är polisblå. 

Restriktioner kring varumärkesrättigheter påverkar alltså förutsättningarna för hur olika 

aktörer kan arbeta med kommodifiering av filmturism och därmed även vilken typ av 

produkter och tjänster de kan skapa samt känslan av autenticitet i dem. Trots dessa rättigheter 

finns det vägar att ta för att kringgå restriktionerna, men det är viktigt för aktörerna att vara 

lyhörda mot turisterna, för att förstå vad som fungerar eller inte. 

4.4 Filmturism - en del i helheten 
Platser som har noga planerade, vackra och attraktiva företeelser brukar uppfattas som 

intressanta. Den påverkan en attraktion har på helhetsintrycket av platsen är en viktig faktor i 

skapandet av produkter (Thufvesson 2009 s.26). Som vi tidigare redogjort för har både Ystad 
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och Fjällbacka turistattraktioner som inte är kopplade till filmturismen och deras filmturism 

blir därmed en del i en större helhet, där helhetsintrycket är det viktigaste. 

“Det ska också vara en trevlig plats att besöka och Ystad är en trevlig plats att besöka 
ändå och har ett starkt varumärke, har ändå liksom turism och sedan tradition. Man åker 

inte runt på, alltså man åker inte till ett tråkigt ställe bara för att där har spelats in en 
film liksom. Så jag tror nog att det är det som gör det hela egentligen.” 

Filmstrateg, Ystad 
 

I denna kontext ses ofta filmturism som något kortsiktigt, som något som kan bidra positivt 

till destinationens helhet och generera ekonomiska fördelar under en begränsad tidsperiod 

(Hudson & Ritchie 2006a s.389). Enligt Ystads filmstrateg behöver det inte vara på det viset. 

 
“Vi har ju en viss William Shakespear som fyller fyrahundra år, det var fyrahundra år 

sedan han dog. Då tänker jag hur mycket litteraturturism är det fortfarande kring honom. 
Alltså det tar ju aldrig slut.” 

Filmstrateg, Ystad 
 

Hon menar att om filmerna, och böckerna de är baserade på, är en riktig succé kan 

filmturismen hålla väldigt länge beroende på hur den sköts. De nyckelfaktorer som påverkar 

filmturismen, enligt Hudson och Ritchie (2006a s.388), är destinationens 

marknadsföringsaktiviteter, destinationsattributet, film-specifika faktorer, filmkommissionen 

och samhällets satsningar samt platsens möjligheter. I denna analys har vi fokuserat främst på 

destinationsattributet och de film-specifika faktorerna för att undersöka hur arbetet med att ta 

tillvara på filmturism kan ske och dessa nyckelfaktorer är omständigheter som påverkar 

huruvida filmturism “sköts bra”. Vi ser tydligt att Ystad och Fjällbacka har haft olika 

förutsättningar och utgångspunkter i arbetet med sin filmturism, men att båda deras 

välplanerade koncept med produkter och tjänster av hög kvalitet och tydlig autenticitet bidrar 

till platsutveckling och högre lönsamhet. 
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5. Slutdiskussion 
Följande del kommer att inledas med en kort diskussion kring hur de två destinationerna 

Ystad och Fjällbacka, vilka utgjorde urvalet av studieobjekt, arbetar med 

platsmarknadsföring via kommodifiering av autenticitet i filmturism. Därefter förs en 

diskussion kring hur en destinations lokala aktörer kan engagera sig i filmturism genom att 

arbeta med och ta tillvara på de möjligheter samt kortsiktiga och långsiktiga fördelar som 

fenomenet kan innebära. Vidare presenteras studiens slutsatser och slutligen lyfts förslag på 

framtida forskning inom ämnet. 

 

5.1 Ystad och Fjällbacka 

Vi har i denna studie om filmturism undersökt hur aktörer inom en destination, i detta fallet 

Ystad och Fjällbacka, arbetar med filmturism genom att fokusera på begreppen 

platsmarknadsföring, kommodifiering och autenticitet.  

 

I Ystad växte filmturismen sakta fram och utbudssidan utvecklades med tiden allt eftersom 

efterfrågan på filmturismprodukter och tjänster ökade. Idag har Ystad med dess lokala aktörer 

blivit lite av ett praktexempel inom fältet filmturism. Destinationen har under en längre tid 

varit medvetna om de fördelar filmturism innebär och arbetar därför aktivt med att attrahera 

filmproduktion till kommunen och de strävar efter att vara en filmvänlig region, vilket är av 

största vikt för att kunna möta konkurrensen om filmproduktioner. Aktörerna i Ystad arbetar 

även med fortsatt utveckling och kommodifiering av filmturism för att kunna ta del av 

långsiktiga ekonomiska fördelar i ett turistiskt kontext. De aktörer vi har varit i kontakt med 

är noggranna med att de filmturismprodukter och tjänster som skapas har en tydlig känsla av 

autenticitet, eftersom detta har visat sig vara mer efterfrågat och genererat en högre 

lönsamhet. 

 

I Fjällbacka gick olika aktörer samman och skapade en organisation, Tanum turism, för att 

kunna hantera filmturismen som utvecklades i Fjällbacka under filmatiseringen av författaren 

Läckbergs böcker. Fjällbacka tog hjälp av destinationer med erfarenhet av filmturism och 

arbetade på så vis förberedande. De involverade lokalbefolkningen och utbildade personer 

med djupa rötter i Fjällbacka till guider för att kunna erbjuda filmturister guidade turer i 
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filmens fotspår. De involverade intressenterna i Fjällbacka anser sig ha en framgångsrik 

filmturism. De har som mål att  hantera den nuvarande filmturismen i Fjällbacka på bästa 

möjliga sätt. Fjällbackaguiderna strävar snarare efter att göra filmturismen en del i den 

turistiska helhetsupplevelsen genom att integrera film med annan information om Fjällbacka. 

 
5.2 Det tidiga stadiet av filmturism 
Att en plats syns i film kan vara mycket positivt för en destination. Exponering i film kan för 

destinationen ses som gratis platsmarkandsföring, vilket kan leda till en ökad generering av 

turister samt en förlängning av turistsäsongen. I samband med filmproduktion kan 

destinationer dra fördel av kortsiktiga och direkta ekonomiska fördelar. Det är dock hård 

konkurrens om filmproduktionen och det gäller därför att aktörer arbetar aktivt med att 

attrahera filmproduktion till just sin destination samt utvecklar en strategi för aktörers 

samarbete. Detta om destinationen vill etablera sig som en filmvänlig destination. För att öka 

chansen att filmturism blir framgångsrikt är det fördelaktigt för destinationer att börja arbetet 

med filmturism redan innan premiär, genom noga planering och omfattande förberedelser 

ökar med största sannolikhet aktörernas förmåga att hantera filmturismen. Genom att olika 

aktörer inom en destination arbetar tillsammans med kommodifiering av filmturism kan de ta 

tillvara på fördelar och undvika de negativa effekter som annars kan tänkas uppstå. 

 
5.3 Att ta tillvara på filmturism 
Aktörers arbete med kommodifiering av filmturism innebär att de skapar produkter och 

tjänster baserade på fiktiva karaktärer och platser från en film. Genom att skapa 

filmattraktioner kan aktörer locka besökare till destinationen. Är utbudet av produkter och 

tjänster av hög kvalitet kan det även leda till att turisterna stannar längre på platsen och 

därmed att de även spenderar mer. Kommodifiering av filmturism kan på så vis användas för 

ekonomisk vinning. Det finns dock många aspekter att ta hänsyn till i 

kommodifieringsprocessen, bland annat graden av autenticitet i produkter och tjänster. Hur 

destinationen framställs i film lägger grunden för aktörers arbete med kommodifiering av 

autenticitet i filmturism, eftersom sättet platsen representeras i film kan skilja sig från hur 

platsen ser ut i verkligheten. Detta är viktigt att ta i beaktning då det påverkar turisters 

förväntningar på destinationen och platsens image och därmed ställer högre krav på aktörers 
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hantering av kommodifiering. Trots att arbetet med autenticitet kan vara komplext kan det 

med bra genomförande innebära en ökning av nöjda turister och ekonomisk lönsamhet för 

destinationen. Ytterligare en aspekt för aktörer att ta hänsyn till är olika rättigheter som kan 

begränsa arbetet med kommodifiering av filmturism, då dessa kan påverka aktörers 

möjligheter att skapa autenticitet. Genom samarbete och klara strategier finns det dock oftast 

vägar att gå för att trots detta kunna ta tillvara på de varumärken som genereras ur filmer. För 

att utveckla en hållbar filmturism är en strategi med ett långsiktigt tänk centralt för 

destinationens framgång. 

 

5.4 Slutsatser 
Alla destinationer är unika, vilket innebär att de har olika förutsättningar för hur deras lokala 

aktörer kan arbeta med filmturism. De olika förutsättningarna kan bero på den kommunala 

synen på filmturism, det lokalt engagemanget, ekonomi eller rättigheter. Olika destinationer 

och dess aktörer har dessutom olika mål och prioriteringar, vilket påverkar deras arbete med 

platsmarknadsföring via kommodifiering av autenticitet i filmturism. Genom att 

kommodifiera autenticitet ökar produkters kvalitet och lönsamhet. För att kunna ta del av och 

utveckla de fördelar, både kortvariga ekonomiska och långsiktiga turistiska, som genereras 

gäller det att aktörer inom en destination tar tillvara på filmturismen. Med hjälp av filmturism 

kan destinationer arbeta med platsutveckling, att göra platsen mer attraktiv och lönsam kan 

locka fler nöjda turister som talar väl om platsen och därmed bidrar med platsmarknadsföring. 

 

5.5 Framtida forskning 
Vi har i denna studie endast undersökt platsmarknadsföring via kommodifiering av 

autenticitet i filmturism ur ett företagarperspektiv. För ytterligare förståelse i ämnet har vi 

identifierat ett behov av vidare forskning av hur turister uppfattar produkter och tjänster 

baserade på film, likväl som hur turisterna förhåller sig till autenticitet. Vi föreslår i detta en 

användning av Wangs (1999) begrepp konstruktiv autenticitet för att forskaren ska kunna 

undersöka hur turisternas föreställningar om autenticitet påverkar deras upplevelse.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Inledande frågor 

- Berätta lite om dig själv, vilken roll har du? Arbetsuppgifter och ansvarsområden? 
- Berätta om dina erfarenheter inom arbetsrollen? 

 
Platsmarknadsföring 

- Har ni någon påverkan kring urvalet av platser som väljs ut till inspelningsplatser? 
- Hur resonerar ni kring valet av platser? Vad faller fokus på? Ex. turismfaktorer, 

ekonomiska resonemang, möjligheten att kommersialisera. 
- Finns det några speciella platser ni gärna skulle vilja exponera i en film? 
- Kan ni påverka hur platser framhävs i filmer? Händer det att dem modifieras i 

filmningssyfte? 
 
Samarbeten 

- Har ni något samarbete med andra aktörer inom Ystad/Fjällbacka? 
- Arbetar ni aktivt tillsammans med filmproduktionsbolag? 
- Arbetar ni proaktivt med att locka producenter till staden? 

 
Filmturism 

- Hur framställs staden i filmerna? Framhävs platserna på ett genuint sätt? 
- Speciella typer av platser som används? Varierande områden eller samma liknande 

platser? 
- Vilken effekt har Wallander haft på Ystad?/Vilken effekt har Camilla Läckberg haft 

på Fjällbacka? 
- Arbetar ni med filmturism på ett långsiktigt sätt? Om ja hur? Ex. förnyelse, 

marknadsföringskampanjer, evenemang? 
 
Kommodifiering 

- Hur resonerar ni i skapandet av turismprodukter och tjänster som baseras på fiktiva 
karaktärer och platser? 

- Är det något speciellt ni behöver ha i åtanke vid kommodifieringen av filmturism? Om 
ja, vad och varför? 

- Utvecklas produkter och tjänster utifrån efterfrågan? Alternativt, skapas 
produkterna/tjänsterna i förhand?  

- Vilka produkter och tjänster finns det i Ystad/Fjällbacka som är kopplade till film? 
- Vad består utbudet av? Består det av platser ni vill att turisterna ska besöka? 
- Hur upplever ni att efterfrågan är på de olika produkterna/tjänsterna? 
- Hur görs urvalet av platser som finns med i de olika produkterna? Till exempel på 

hemsidor och i app? 
 
Autenticitet 

- Arbetar ni på något sätt med äkthet? Att produkterna ska upplevas som riktiga och 
genuina? 

- Visar ni upp samma platser som förekommit i filmerna?  
- Hur hanterar ni situationer då inspelningsplatsen skiljer sig från platsen där berättelsen 

utspelade sig? När den verkliga och fiktiva platsen inte stämmer överens? 
- Tror ni att det har någon påverkan att filmerna är baserade på böcker? På vilket sätt?  


