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Sammanfattning  

Hembygdsrörelsen är en av Sveriges största folkrörelser och har en lång tradition 

av berättande, tillvaratagande och förvaltande av det materiella och immateriella 

kulturarvet. I sin ansökan att delta i Region Skånes satsning Publik- och 

berättelseutveckling utryckte Skånes hembygdsförbund att hembygdsrörelsen var i 

stort behov av att förändra sitt sätt att berätta sina berättelser och förmedla sina 

kunskaper. Studiens syfte är att skapa kunskap om hur en kan utveckla besöksmål 

inom den skånska hembygdsrörelsen så att besöket väcker känslor och ökar 

engagemanget för platsen. Med utgångspunkt i Skånes hembygdsförbunds 

byggnadsminne Ballingstorp besvaras följande frågeställningar: Vilka känslor 

väcker Ballingstorp hos besökare idag? Vilka upplevelser önskar besökare få när 

de är i Ballingstorp? Den teoretiska utgångspunkten finns i the elaboration 

likelihood model of persuasion (ELM) och interpretation. Tanken är att 

kommunikation som möjliggör en hög grad av eget reflekterande och personlig 

relation till en plats, objekt eller idé ofta leder till mer på djupet varaktiga val och 

beständigt engagemang. Studien tar avstamp i två fokusgruppsdagar i Ballingstorp 

anordnade av Skånes hembygdsförbund. Gruppintervjuer genomfördes där 

deltagarna fick diskutera vilka känslor Ballingstorp frambringade samt en 

enkätundersökning angående upplevelser de önskade på platsen. Resultaten visar 

att Ballingstorp väcker flertalet känslor, övervägande positiva, och den rofyllda 

natur- och kulturupplevelsen på egen hand är Ballingstorps största styrka. 

Störningar av denna är det som frambringar flest negativa känslor. För att få ut än 
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mer av sitt besök finns en önskan om mer information på platsen, både historisk 

och pragmatisk.  

Ämnesord  
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Abstract  

The cultural heritage movement is one of Sweden’s largest movements with a long 

tradition of storytelling, care taking and management of both intangible and 

tangible cultural heritage. Skånes Local Heritage Federation has identified the need 

for the cultural heritage movement to modify their ways of telling stories and 

conveying their messages and knowledge. The purpose of this study is to create 

knowledge about how cultural heritage sites can be developed to awaken visitor 

emotions and increase engagement in these sites. The study consists of two days 

with focus groups in Skånes Local Heritage Federation’s historical building, 

Ballingstorp, addressing the following questions: What emotions does Ballingstorp 

evoke within the visitors today? What experiences do visitors want at Ballingstorp? 

The theoretical perspective lies within the elaboration likelihood model of 

persuasion (ELM) and interpretation. The idea is when communication enables a 

high amount of reflection and personal relation to a place, object or idea this more 

often leads to in depth durable choices and engagement. Group interviews were 

carried out where the participants discussed what emotions Ballingstorp evoked. 

Participants also took part in a survey about what kind of experiences they want at 

Ballingstorp. The results showed that Ballingstorp evokes many different emotions, 

mainly positive, and the peaceful nature along with the cultural experience is 

Ballingstorp’s greatest asset. Elements disturbing that experience evoke most of the 

negative emotions. To benefit even more from the visit there was a desire for more 

information, both historical and practical. 
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1. Inledning 
 

Imagine a locked door. Behind that door is a room that holds 

something powerful – information, emotion, experience, value. 

The room is dazzling. The room is locked. Relevance is the key to 

that door.  

                - Nina Simon, The art of relevance (2016:29) 

Hembygdsrörelsen har en lång tradition av berättande, tillvaratagande och 

förvaltande av både det materiella och det immateriella kulturarvet. På senare år har 

intresset för och efterfrågan på allt det rörelsen ägnar sig åt och står för blivit allt 

större; traditionella hantverk, byggnadsvård, matproduktion med äldre metoder 

samt omsorg om det lokala och genuina. Trender som hemestring, friluftsliv och 

hållbarhet går väl hand i hand med rörelsen (Graffman, 2020). Hembygdsrörelsen 

skulle kunna ta tillvara på vågen av dessa trendiga företeelser i större utsträckning 

genom att förändra sitt ganska statiska sätt att förmedla sina budskap och kunskaper 

på, samt förbättra sin förmåga att målgruppsanpassa sina insatser. 

Hembygdsrörelsen, liksom landskapsvetaren, värnar om våra natur- och 

kulturlandskap. Det är självklart att beakta helheten och sammanhangen för att både 

gynna den biologiska mångfalden och vår kulturella identitet (Sveriges 

Hembygdsförbund, 2020). Hur kan vi få fler människor att känna samhörighet och 

engagemang med våra landskap, vårt kulturarv och vår natur? Denna studie vill 

undersöka hur den skånska hembygdsrörelsen kan finna just den där nyckeln av 

relevans som nämndes i ovan citat genom att lyssna på besökarnas röster. 

Utanför Hanaskog ligger byggnadsminnet Ballingstorp som ägs av Skånes 

hembygdsförbund. Byggnaderna med anor från 1600-talet är vackert omgärdade av 

öppen betes- och ängsmark, där kor betar och ängen traditionsenligt slås med lie 

(Länsstyrelsen, 2007). Ballingstorp är platsen i fokus för den här studien.  

Den teoretiska utgångspunkten ligger i the elaboration likelihood model of 

persuasion (ELM) och interpretation. Tanken är att kommunikation som möjliggör 
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en hög grad av eget reflekterande och personlig relation till en plats, ett objekt eller 

en idé ofta leder till mer på djupet varaktiga val och beständigt engagemang. 

I den här studien kommer begreppen känslor och upplevelse, baserat på NE (u. å) 

och UWA’s (University of West Alabama) (u. å.) begreppsförklaringar, definieras 

på följande vis:  

Känslor: Reaktioner på objekt eller upplevelser. Med objekt menas i denna studie 

allt man kan komma i direkt fysisk kontakt med, som byggnader, redskap, marker, 

växtlighet och djur.  

Upplevelse: Att aktivt vara med om något som direkt berörd part. I denna studie är 

den direkt berörda parten besökaren eller deltagaren.  

Förhoppningen är att denna studie ska vara till hjälp och inspiration för Skånes 

hembygdsförbund och dess medlemsföreningar att utveckla metoder och verktyg 

för hur man kan utvärdera och reflektera över hur väl ens insatser fungerar. Även 

uppmuntra till att sätta upp tydliga mål för sin verksamhet för att lättare kunna 

utvärdera och sätta ett värde på det man åstadkommit (Hultman, 2012). I 

förlängningen kan detta leda till att fler blir på djupet berörda av, och engagerade i, 

våra kulturmiljöer. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att skapa kunskap om hur en kan utveckla besöksmål 

inom den skånska hembygdsrörelsen så att besöket väcker känslor och ökar 

engagemanget för platsen. Med utgångspunkt i Skånes hembygdsförbunds 

byggnadsminne Ballingstorp besvaras följande frågeställningar: 

Vilka känslor väcker Ballingstorp hos besökare idag? 

Vilka upplevelser önskar besökare få när de är i Ballingstorp?  
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3. Bakgrund 
Nedan kommer bakgrundsinformation om hembygdsrörelsen. Vidare följer ett 

kapitel om Ballingstorp, platsen för metodutförandet. Sist en redogörelse för 

projektet Publik- och berättelseutveckling som ligger till grund för valet av 

Ballingstorp som fallstudie och idén att utföra en besökarstudie. 

3.1 Hembygdsrörelsen 
 

”En levande hembygd öppen för alla” 

Detta är Sveriges hembygdsförbunds vision och ledstjärna, med tron på att kunskap 

om platsen, delaktighet och gemenskap är vägen dit (Sveriges Hembygdsförbund, 

u.å.). Hembygdsrörelsen är en av de största folkrörelserna i Sverige. Enligt  I 

Sveriges hembygdsförbund finns sammanlagt 410 000 medlemmar fördelat på 2060 

medlemsföreningar runt om i landet (Sveriges Hembygdsförbund, u.å.). Utöver 

denna siffra finns även en stor mängd hembygdsrörelseaktiva och 

hembygdsföreningar som valt att inte ha ett medlemskap i Sveriges 

Hembygdsförbund.  

Hembygdsrörelsen var inledningsvis en motreaktion på industrialismens framfart i 

slutet av 1800-talet och början av 1900-talet (Sander, 2020). Samhället förändrades 

i snabb takt med urbanisering och fabriksarbete, det fanns en oro för att de äldre, 

lokala kunskaperna och traditionerna skulle falla i glömska. Det fanns även en 

rädsla att industrialismen skulle locka in människor i överkonsumtion, göra dem 

egoistiska och kreativt hämmade. Tusentals människor med ungdomarna i fronten 

samlades framförallt i Dalarna i protest mot det nya industrisamhället (Hallberg, 

2015). 

1916 bildades Samfundet för hembygdsvård, som sedan 1975 blev Riksförbundet 

för hembygdsvård. Idag heter det Sveriges hembygdsförbund. Med förebilden 

Skansen, som öppnade 1891 och blev världens första friluftsmuseum, följde 

bildandet av en stor mängd hembygdsmuseer i samma anda runt om i landet 

(Hallberg, 2015). I början låg fokus framför allt på vård och tillvaratagande av 

byggnader och föremål. Senare har hembygdsforskning och dokumentation av den 
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lokala historien och traditioner spelat en stor roll och gör fortfarande (Sveriges 

Hembygdsförbund, u.å.). Rörelsen värnar traditionellt om det gamla och arbetar för 

att dokumentera och förmedla kunskaper och berättelser från förr, men har alltid 

som mål att binda samman dåtid, nutid och framtid. 2018 utsågs av EU till 

’Europaåret för kulturarv’ och syftade till att få människor att komma närmare, vara 

en del av, och kunna identifiera sig med sitt kulturarv. I rapporten från Europeiska 

kommissionen 2018 fastslogs den stora roll våra kulturarv spelar för både ekonomi, 

social samhörighet och hållbar utveckling (Sonkoly & Vahtikari, 2018). Rapporten 

tar även upp vikten av diskussioner kring representation och inkludering, och hur 

viktigt det är att jobba med detta. Hur kan vi framställa en gemensam historia som 

alla känner sig inkluderade i (Sonkoly & Vahtikari, 2018)? Idag jobbar 

hembygdsrörelsen aktivt i olika grad inom alla de områden som nämnts, allt från 

miljö och klimatfrågor, samhällsplanering, landsbygdsutveckling, social trygghet, 

och skolverksamhet till att fungera som remissinstans och en stark röst gentemot 

politiker och myndigheter (Sveriges Hembygdsförbund, u.å.).  

Ur ett landskapsperspektiv bör programmet Hållbara landskap från Sveriges 

hembygdsförbund lyftas fram, där har förbundet tagit fasta på fyra av Sveriges 

miljömål; Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap 

och God bebyggd miljö (Sveriges Hembygdsförbund, 2020). Hembygdsrörelsen 

jobbar på många platser och i olika omfattning med att bevara våra natur- och 

kulturlandskap. I programmet betonar Sveriges hembygdsförbund vikten av att de 

lokala, sociala och kulturella värdena får ta plats i den hållbara utvecklingen. 

Hembygd är just det lokala landskap vi har runtomkring oss, och kunskapen om det 

landskapet är viktigt för vår identitet och samhörighet (Sveriges Hembygdsförbund, 

2020).  

Sveriges hembygdsförbunds definition av kulturarvstjänster är följande: ”de  

värden som användningen av landskapets kulturarv bidrar med för en ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och för en god livsmiljö” (Sveriges 

Hembygdsförbund, 2020, s.5). De menar att genom sin kunskapsspridning och 

öppna mångsidiga verksamheter är detta hembygdsrörelsens bidrag till att nå 

miljömålen. I en värld med ökad oro för framtiden och de stora klimatförändringar 
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vi står inför menar Swensen (2021) att människors kontakt med kulturarv, i 

synnerhet äldre byggnader och kulturlandskap kan hjälpa dem att få den 

naturkontakt, lugn, hopp och vardagsflykt som många söker. Människors 

klimatmedvetenhet gör också dem mer benägna att vilja bevara och hushålla med 

våra natur- och kulturresurser, kontakt med kulturarv och kulturlandskap förstärker 

ofta denna känsla (Swensen, 2021).   

Avslutningsvis bör betonas att hembygdsrörelsen självfallet även är allt det de flesta 

av oss vanligen förknippar den med; midsommarfirande, folkdräkter, lokalhistoria, 

släktforskning, mysiga, lokala och genuina träffpunkter med god fika i vackra 

kulturmiljöer. Tillsammans med inledande vision följer även: 

● Vi ska värna kulturarvet över tid 

● Vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors 

kulturarvsintresse 

● Vi ska verka i lands- och stadsbygd 

● Vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling  

(Sveriges Hembygdsförbund, u.å.). 

3.1.1 Skånes hembygdsförbund 

Likväl i Skåne som i resten av Sverige reagerade många emot industrialismens 

framfart. 1869 bildades Svenska fornminnesföreningen på initiativ av skåningen 

och folklivsforskaren Nils Månsson Mandelgren. Detta inspirerade uppstarten av 

flertalet andra liknande föreningar. Med Kulturens öppnande 1892, bara ett år efter 

Skansen, följde även i Skåne en etablering av flera hembygdsmuseer (Sander, 

2020). 

Det fanns många socken- och häradsföreningar runt om i landskapet men inget 

sammanbindande organ mellan dem, inte heller mellan föreningarna och 

myndigheter (Länsstyrelsen, u. å.). Därför bildades 1928 Skånes hembygdsförbund, 

i Helsingborg, med följande huvudsyfte:  

● Stärka tillkomsten av lokala hembygdsföreningar 

● Bistå med sakkunnigt stöd i hembygdsarbetet 
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● Bevaka hembygdsvårdens intressen 

● Främja forskning rörande hembygden och ge ut publikationer.  

(Sander, 2020). 

Stort fokus låg i början på föremåls- och fornminnesinventering, byggnadsvård och 

informationsspridning (Länsstyrelsen, u. å.). 

  

Idag är Skånes hembygdsförbund ett av 26 regionala förbund inom Sveriges 

hembygdsförbund, med 105 medlemsföreningar (Skånes hembygdsförbund, 2020). 

Deras huvudsakliga uppgift är att vara ett stöd för medlemsföreningarna i deras 

verksamheter med exempelvis information, rådgivning, fortbildning och 

kontaktförmedling. De agerar även den förmedlande rösten mellan det ideella, 

föreningarna, och det officiella som kommun, region och andra myndigheter.  

Denna förmedlande roll var den huvudsakliga anledningen till själva bildandet av 

förbundet (Skånes hembygdsförbund, 2020; Länsstyrelsen u. å.). 

3.2 Ballingstorp ett byggnadsminne 

Byn Ballingstorp benämns första gången 1532 och bestod länge av tre gårdar. Idag 

finns den fyrlängade Ballingstorpsgården, med anor från 1600-talets slut, bevarad 

samt boningshuset till grannen Per Ols gården. Byggnaderna är uppförda i 

knuttimring och skiftesverk. Ballingstorpsgården är en ryggåsstuga av sydgötisk 

typ, det vill säga ett hus med lägre mittparti och högloft som saknar innertak på 

sidorna (Almevik, 2012; Länsstyrelsen, 2007). Idag finns endast det västra loftet 

kvar och är husets äldsta del (se Figur 1). Under laga skifte på 1880-talet flyttades 

den tredje gården ut ca 300 m norr om från tidigare bykärna (se Figur 2). Gården 

revs 1945 och rester av grund och spismursröse finns på platsen (Länsstyrelsen, 

2007). Utskiftningarna gjordes för att kunna samla ihop en gårds alla ägor i så stor 

utsträckning som möjligt i en sammanhängande yta och gärna i anslutning till 

gårdstomten. För att möjliggöra detta resulterade det ofta i att en gård fick flyttas ut 

från bykärnan. Lantmätaren valde då den gård som var i sämst skick (Cserhalmi, 

1997).  
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Figur 1. T. v. Ballingstorps position i Skåne. (Karta skapad av författaren). T. h. Ballingstorpsgården. Västra 

högloftet är byggnadens äldsta del (Foto: Skånes hembygdsförbund). 

Förleden i namnet Ballingstorp kan ha sitt ursprung i mansnamnet Balling, 

alternativt syftar det på ordet ”ball” som ofta ingår i namn på mindre sjöar och 

höjder. Efterledet torp syftar här på ”nybygge”. Namnet ger en indikation på att 

Ballingstorp kan ha tillkommit redan under 1200-talet (Lindhagen, 1985; 

Länsstyrelsen, 2007). Dock har platsen ansetts som en bra boplats långt innan den 

fick namnet Ballingstorp, fynd från stenålder i form av en halv skafthålsyxa, en 

slipad yxa av gråflinta och åtskilliga flintavslag har gjorts i markerna i nära 

anslutning till gården (Lindhagen, 1985). 

 

Figur 2. Ballingstorp, Laga skifte 1888. (Lantmäterimyndigheternas arkiv,  

Kviinge socken, Skåne, aktbeteckning 11-kvi-33.) 
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När den siste brukaren dog 1956 tog Skånes hembygdsförbund över som ägare och 

har sedan dess förvaltat gården (Länsstyrelsen, 2007). Förbundets ambition är att 

använda Ballingstorp som en plats för att förmedla kunskap och förståelse för natur- 

och kulturvärden, inspirera till bevarande och utveckla byggnadsminnet som 

besöksmål i varsam anda (Melchert & Gardelin, 2015). Ballingstorp är till största 

del obemannat under året med sparsam information på plats om gården och dess 

omgivningar. Till de stående årliga publika arrangemangen hör Kulturstäddag i 

maj, ängsslåtter med lie och hässjning under projektet Ängaliv i juli och 

Kulturarvsdagen i september. Därtill kommer skolor på besök och sporadiska 

arrangemang med olika tema genomförs när tid och resurser finnes. Trots en stor 

del obemannad tid finns ändå känslan av att Ballingstorp är levande, tack vare de 

betande korna på ägorna under betessäsongen och de aktiva bikuporna. Enligt 

Zhang, Lee och Xiong (2021) visar forskning att djur i, och i anslutning till, 

kulturarvsplatser ökar besökarnas känsla av autenticitet och välmående. Det stärker 

banden besökarna kan känna mellan dåtid och sin egen tid och utmanar i större grad 

till existentiella reflektioner. Det kan även öka besökarnas förståelse för både natur 

och kulturarv (Zhang, Lee & Xiong, 2021). 

Under förbundets förvaltning har markerna tillhörande Ballingstorps by på 4,4 ha 

fått en skötselplan som syftar till att i pedagogiskt syfte efterlikna ett äldre 

brukningslandskap (Melchert & Gardelin, 2015). Vid övertagandet var dessa 

marker granskogstäckta fram till hustomten men avverkades i början på 1990-talet. 

Från 1947 års ortofoto kan man se att Ballingstorps centrala marker fortfarande var 

öppen åkerbruksmark, för att sedan i ekonomiska kartan från 1972-73 vara 

granskogsplanterade (Länsstyrelsen, 2007). Fredh et al. (2016) menar att den 

mångfald av flora som fanns innan det moderna skogs- och jordbruket kom, och 

orsakade stora biologiska förluster, beror till stor del på gamla tiders heterogena 

landskap och dynamiska jordbruk. Tack vare ovan nämnda projektet Ängaliv, som 

brukar en del av ängsmarken från laga skifteskartan nordost om bebyggelsen (se 

Figur 2) och att kreatur än en gång betar markerna i Ballingstorp, har mycket av 

den biologiska mångfald som kopplas till äldre jordbrukslandskap uppstått. 

Tillsammans med byggnaderna skapar de nu öppna och betade markerna en helhet 
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som tar besökaren ett steg närmare i sin förståelse för hur livet på Ballingstorp kan 

ha tett sig i en annan tid än vår egen.   

3.3 Publik- och berättelseutveckling 

Publik- och berättelseutveckling var en satsning Region Skåne genomförde under 

2020 och 2021 för att kompetensutveckla kulturarvssektorn när det gäller att förstå 

och anpassa sig till dagens publik för att kunna skapa starka berättelser och 

minnesvärda upplevelser (BoostHbg, 2019; Region Skåne, 2020). Detta gjordes 

tillsammans med BoostHbg (Boost Helsingborg) som är ett regionalt resurscentrum 

som verkar för att stötta skånska kreatörer i det digitalt audiovisuellt innovativa 

berättandet. De menar att varje berättelse förtjänar att bli hörd, och att det i dagens 

samhälle finns så otroligt många valmöjligheter av olika innehåll vilket gör det svårt 

att ta sig igenom allt brus för att kunna höras och synas. Deras syn på att vara 

relevant är att ”ha förståelse för den kontext och den värld vi verkar i.” (BoostHbg, 

u.å.).  

Skånes hembygdsförbund var en av de kulturaktörer som deltog i satsningen. I deras 

ansökan uttryckte de hur hembygdsrörelsen var i stort behov av att förändra sitt sätt 

att berätta sina berättelser och förmedla sina kunskaper genom 

målgruppsanpassning och innovativt berättande (Casagrande, 2020). Det mynnade 

ut i att de skulle utveckla sex stycken prototyper till appen Shuttle, ett digitalt 

verktyg för platsbaserat berättande som förbundet erbjuder sina medlemsföreningar 

att använda. De guidningar som idag finns tillgängliga i appen och som skapats av 

olika föreningar har i huvudsak ett traditionellt, kronologiskt och ensidigt 

berättande vilket i mycket går emot nutida forskning som säger att det är viktigt för 

människor att få vara aktiva besökare vid såväl museer som kulturarvsplatser 

(Crespi-Vallbona, 2021). Då kulturarvsturismen ökar krävs det mer än att bara visa 

och berätta om platsen eller objektet, besökare idag vill få en ny, exklusiv, autentisk 

och minnesvärd upplevelse där en känner sig involverad (Swensen & Nomeikaite, 

2019; Domínguez-Quintero, González-Rodríguez & Roldán, 2019). Prototyperna 

utarbetades tillsammans med en koreograf och en manusförfattare, vilka hade som 

mål att utmana och öppna ögonen för hur appen kan användas på olika sätt. Om en 

besökare kan koppla sin upplevelse av en kulturarvsplats med en minnesvärd 
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aktivitet är chansen större att denne skapar starkare band till platsen, och även 

starkare band mellan nutid och dåtid vilket i sin tur stärker känslan av sammanhang 

och tillhörighet (Ham, 2013; Beck & Cable, 2011; Crespi-Vallbona, 2021). Maria 

Casagrande1, hembygdskonsulent på Skånes hembygdsförbund förklarar att 

prototyperna som utvecklades syftade till att dels visa medlemsföreningarna på 

appens möjligheter, dels att kunna utveckla besöksupplevelsen på Ballingstorp när 

platsen är obemannad, vilket är merparten av tiden. Den obligatoriska 

utvärderingen av dessa prototyper var grunden till de två fokusgruppsdagar som 

denna studie använder sig av. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Här nedan presenteras de två teoretiska utgångspunkter som valts för studien. 

4.1 The elaboration likelihood model of persuasion 
(ELM) 

Detta är en teori utarbetad av Richard E. Petty och John T. Cacioppo i mitten av 

1980-talet. Den bygger på att ett budskap kan övertala människor att ta beslut eller 

ändra attityd genom två olika processer, eller vägar; den centrala vägen eller den 

perifera vägen. Vilken av de två vägarna budskapet kommer hanteras av beror på 

mängden tid och energi mottagaren lägger på att fundera och reflektera över 

budskapet (Petty & Cacioppo, 1986).   

Om en person är motiverad och intresserad och lägger stor tid och omsorg på att 

tänka igenom och reflektera över ett budskap sker övertalningen, eller 

attitydförändringen, genom den centrala vägen. Om en person däremot har låg 

motivation att ta sig an ett budskap, exempelvis lågt intresse eller inte lägger ner tid 

på reflektion baseras i högre grad ett beslut om att låta sig övertalas på mer ytliga 

eller värdsliga grunder. Attitydförändringar som kommit till genom den centrala 

                                                 
1 Maria Casagrande; hembygdskonsulent, Skånes hembygdsförbund, personlig kommunikation, Lund 12 april 

2021 
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vägen tenderar att vara mer ihållande och inte lika lätt förändrade som de som sker 

genom den perifera vägen (Petty & Cacioppo, 1986). 

För att kommunikation ska få personer att bearbeta ett budskap genom den centrala 

vägen måste den vara relevant för mottagaren. Ju mer kommunikationen utmanar 

mottagaren att reflektera och tänka själva kring ämnet, desto större är chansen att 

det leder till en attitydförändring (Ham, 2013). Detta är kopplingen till studien. 

Genom att utvärdera vad besökare känner för, och tänker om, en plats ökar 

möjligheterna att utforma kommunikation som är relevant på djupet för besökaren, 

och därmed skapa hållbara attityder till fördel för platsen, i detta fall Ballingstorp. 

4.2 Interpretation 

Interpretation är ett pedagogiskt förhållningssätt som anser att meningsskapande 

och personlig relation till en plats, ett ämne eller ett objekt är nödvändigt för att 

inlärningen ska vara värdefull och kunna göra en hållbar skillnad i människors 

attityder och beteende. Istället för att endast presentera raka fakta ska 

interpretationen hjälpa besökaren att hitta sina egna innebörder och relationer (Beck 

& Cable, 2011; Ham, 2013). Ham (2020) menar att även om interpretation inte är 

en teori i sig finns det goda teoretiska grunder som styrker dess principer, däribland 

ELM, konstruktivism och the theory of planned behaviour (TPB). 

Freeman Tilden, en av de första pionjärerna inom området beskrev i sin bok 

“Interpreting our heritage” från 1957 det stora övergripande målet och tanken med 

interpretation: “Through interpretation, understanding, through understanding, 

appreciation, through appreciation, protection.” (s.38). Den syftar till att utmana 

besökare till natur- och kulturplatser att förstå platsen på ett djupare plan, och att på 

det sättet få dem att känna delaktighet och uppskattning för platsen vilket sedan i 

förlängningen ökar chansen till hållbart engagemang för dess bevarande och 

fortlevnad. Tilden (1957) skrev i denna bok sex principer som sedan legat till grund 

för merparten av intrepretationsutövandet världen över. Dessa principer har utökats, 

tolkats och utvecklats av många. Ett exempel är Beck & Cable’s (2011) version. De 

omformulerade och utökade principerna till 15 stycken för att anpassa dem till 

dagens samhälle och uttryckssätt, och för att kunna inkludera fler aspekter. 
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För att relatera till studien ligger fokus på de principer från både Tilden och Beck 

& Cable som mer specifikt syftar till vikten av relevans för den inre personligheten, 

för att skapa meningsfullhet och djupare förståelse för en plats, ett objekt eller en 

idé (Ham, 2013). 

 Tildens (1957) första och andra princip:    

1. Any interpretation that does not somehow relate what is being displayed or 

being described to something within the personality or experience of the 

visitor will be sterile.  

 

2. Information, as such, is not interpretation. Interpretation is revelation 

based upon information. But they are entirely different things. However, 

all interpretation includes information.  

        (Tilden, 1957) 

 

Beck & Cables (2011) första, andra och nionde princip:  

1. To spark an interest, interpreters must relate the subject to the lives of 

visitors. 

2. The purpose of interpretation goes beyond providing information to reveal    

deeper meaning and truth.  

9. Interpreters must concern themselves with the quantity and quality 

(selection and accuracy) of information presented. Focused, well-

researched interpretation will be more powerful than a longer discourse.   

(Beck & Cable, 2011) 
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5. Metod 

Studien tar sitt avstamp i de två fokusgruppsdagar i Ballingstorp som anordnades 

av Skånes hembygdsförbund hösten 2021. Det initiala syftet med dessa dagar var  

att testa och utvärdera två prototyper framtagna till appen Shuttle, som en del av 

den obligatoriska utvärdering inom satsningen Publik- och berättelseutveckling 

som Skåne hembygdsförbund deltog i.  

Vid planering av fokusgrupp i Ballingstorp började tankar kring hur en skulle kunna 

ta tillvara på ett sådant tillfälle på bästa sätt utforma sig, tiden skulle utnyttjas 

optimalt när de väl var där på plats. Förbundet hade kommit till insikten att de inte 

kunde lägga alltför mycket tid och resurser på att utveckla moment i appen för 

Ballingstorp fullt ut utan att först testa mot en publik, och faktiskt ta reda på vad de 

tyckte. Kanske var deras förslag inte alls intressanta för den tilltänkte besökaren. 

Dessa tankar breddades till att innefatta en utvärdering av hela Ballingstorp och 

verksamheten där. Eftersom förbundet har begränsade resurser i form av både tid 

och bemanning att lägga på platsen är det viktigt att de noga väljer sina insatser.  

Förbundets huvudkriterium för att genomföra sina projekt och insatser inom 

verksamheten är att det ska mynna ut i medlemsnytta, och att utveckla ett sätt att 

jobba med utvärdering och besökarstudier kommer gagna föreningarna på många 

sätt. Enligt Hultman (2012) finns det många skäl att tillämpa utvärdering av sina 

verksamheter. Frågorna och syftena kan vara väldigt olika, allt från övergripande 

till detaljnivå. Dock är gemensamt för alla former av utvärdering att få veta vad en 

åstadkommit, och som Hultman (2012) poängterar: För att veta, inte gissa (s. 14). 

Ett annat viktigt skäl att utvärdera är att en tvingas sätta upp mål för sin verksamhet, 

och på så sätt sätta ett värde på det en gör. Finns inga tydliga mål blir det svårt att 

utvärdera, och kan en inte utvärdera vet en heller inte vilket värde ens prestation 

har. Att veta värdet av sina insatser gör det inte bara lättare för en själv att se vad 

som ska läggas tid och resurser på, det blir också lättare att redovisa och 

argumentera för sin sak gentemot uppdragsgivare eller bidragsgivare (Hultman, 
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2012). Casagrande2 berättar att dessa tankar och insikter utvecklades till att omfatta 

två dagar med fokusgrupper för att utvärdera tankar om Ballingstorp och undersöka 

vad besökare vill använda platsen till. 

Domínguez-Quintero, González-Rodríguez & Roldán, (2019) har forskat kring 

kopplingen mellan känslor, autenticitet, upplevelsekvalité och besöksnöjdhet i 

relation till kulturarvsplatser. De menar bland annat att besökare som tycker sig ha 

fått en autentisk upplevelse är mer tillfredsställda med platsen och besöket 

Domínguez-Quintero, González-Rodríguez & Roldán, 2019). Studien utfördes med 

delsyftet att skapa underlag som kan hjälpa aktörer inom kulturarvssektorn att 

hantera och fördela sina resurser på ett effektivt sätt så att besökaren får en så 

berikad upplevelse som möjligt. På liknande sätt vill denna studie skapa underlag 

till Skånes hembygdsförbund och dess medlemmar. Med de två valda teoretiska 

utgångspunkternas idé om att relevans för mottagarens inre personlighet och 

upplevelser som utmanar till hög grad av reflektion stärker banden och 

engagemanget för en plats, ett objekt eller en idé utformades metoden för studien 

(Beck & Cable, 2011, Tilden, 1957, Petty & Cacioppo, 1986).   

 

5.1 Vad är en fokusgrupp? 

En fokusgrupp är en kvalitativ metod med en specifikt utvald grupp människor som 

används för att utvärdera och diskutera ett antal frågor (Nyumba, Wilson,  Derrick 

& Mukherjee, 2018; Massey, 2011). Den som leder samtalet, moderatorn, kan ha 

en eller ett antal frågor förberedda som ställs till gruppen som sedan under mer fria 

former diskuterar ämnet. Moderatorns roll är att se till att alla får sin röst hörd och 

kan ställa följdfrågor utefter hur samtalet ter sig. Som metod är den värdefull 

eftersom den tillåter en mer diskussionsbaserad intervju och moderatorn har 

möjlighet att avläsa reaktioner och känslor på vad som sägs i gruppen. Fokusgrupp 

                                                 
2 Maria Casagrande; hembygdskonsulent, Skånes hembygdsförbund, personlig kommunikation, Lund 12 april 

2021 
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passar bra om man vill gå mer på djupet med ett ämne (Denscombe, 2018; Massey, 

2011). Fokusgrupp kan också användas som nedan beskrivet i fallet med 

Ballingstorp: en grupp människor som man jobbar med under längre tid, eller en 

dag för att testa och utvärdera en plats eller ett projekt genom olika övningar eller 

moment. 

5.2 Urval 

Inför fokusgruppsdagarna på Ballingstorp gjordes ett bekvämlighetsurval och det 

skickades ut en inbjudan till potentiella intressenter inom Skånes 

hembygdsförbunds kontaktnät, samt delades som evenemang på sociala medier. 

Föranmälan krävdes och togs emot via mejl och telefon.  

5.2 Etiska riktlinjer 

I början av dagen och innan intervjun fick deltagarna muntligen den information 

som ryms inom forskningens fyra etiska riktlinjer (Hallin & Helin, 2018):  

Informationskravet  

Som inledning till dagen informerades deltagarna om bakgrunden till, och syftet 

med, fokusgruppsdagen. 

 

Samtyckeskravet   

Deltagarna fick information om upplägg av intervjuerna och att de kom att spelas 

in, samt att det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta medverkan när de 

ville. När deltagarna fyllde i enkäten tilldelades de även information om att det var 

frivilligt att delta och att de kunde avsluta enkäten när de ville. 

 

Konfidentialitetskravet  

Deltagarna försäkrades om att i det slutgiltiga materialet skulle varken namn eller 

uppgifter som gick att kopplas till deras person användas. 
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Nyttjandekravet  

Deltagarna försäkrades om att det insamlade materialet endast ska användas i 

arbetet med den aktuella studien och i Skånes hembygdsförbunds arbete med 

fokusgrupper på Ballingstorp. 

 

De fyra etiska kraven går i enlighet med riktlinjerna för dataskyddsförordningen, 

GDPR (Integritetsskyddsmyndigheten, 2021).  

5.3 Genomförande 

Det var samma program under de två dagarna men med olika deltagare. Deltagarna 

fick göra olika enkla moment som sedan i efterhand analyserades. Momenten 

innebar att undersöka hur de använde området kring gårdarna i Ballingstorp och 

dess omgivningar, samt vad de kände för platsen, vilka upplevelser de önskade som 

besökare och hur de skulle vilja att platsen utvecklades. Nedan kommer 

beskrivningar av de moment som utfördes, nummer 2 och 4 valdes för analys i 

denna studie. 

1. Röra sig fritt – observation 

Deltagarna fick röra sig fritt på området. Representanter från hembygdsförbundet 

observerade hur de rörde sig samt noterade vad de sa och diskuterade. 

 

2. Markera känslor på karta med efterföljande gruppintervju 

Deltagarna försågs med varsin karta över Ballingstorp där de skulle fylla i färger 

kopplade till det de kände, efter den fria rundvandringen följde gruppintervjuer 

baserade på kartorna de fyllt i. Detta var ett av två moment som användes till 

studien.  

3. Platsens värden – post it lappar 

På post-it lappar fick deltagarna skriva ner enstaka ord eller korta meningar som 

besvarade de två frågorna: Vad är viktigast för att Ballingstorp ska vara ett 

intressant besöksmål? Vilka är platsens värden? Post-it lapparna fästes upp på stora 

ark till respektive fråga. 
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4. Enkätundersökning  

Enkätundersökning där deltagarna fick besvara frågor som rörde vilka upplevelser 

de vill ha på Ballingstorp, och vilken sorts information de vill ha på, och om, 

platsen. Detta var det andra momentet som användes till studien. 

Ytterligare moment eller övningar var kopplade till appen Shuttle där deltagarna 

fick prova på och utvärdera tre prototyper, där en var speciellt riktad till barn. 

 Guidad meditation i stubbskottskogen –  enkel meditation där en 

uppmanas att stanna upp ett tag i stubbskottskogen, göra lätta rörelser, 

känna in omgivningen, lyssna och tänka sig tillbaka i tiden och samtidigt 

vara en del av här och nu. 

 Växterna talar – växter som finns på gården har fått en egen röst och 

berättar om sig själva ur ett jag-perspektiv.  

 Härma ett bi – Den här övningen var i första hand riktad till barn. Här 

uppmanades en att leta upp blommor i så många olika färger som möjligt 

under en minut. Sedan berättas om binas sätt att kommunicera med 

kroppsrörelser och en uppmanas att härma rörelserna som föreslås. 

Alla övningar och moment utfördes under en heldag med vardera grupp. 

För att besvara frågeställningen: Vilka känslor väcker Ballingstorp? Fick 

deltagarna som första uppgift för dagen att röra sig fritt på hela området under 40 

minuter. Med sig fick de en clipboard med en svartvit karta över Ballingstorp (se 

Figur 3), en bläckpenna samt fyra överstrykningspennor. Samtidigt som de tog sig 

an området skulle de markera i kartan med överstrykningspennorna respektive 

känsla de kände. De kunde även skriva kommentarer på kartan, detta var frivilligt. 

● Grön = Positiv känsla (glädje, lugn, harmoni etc). 

● Rosa = Negativ känsla (arg, irriterad, oro etc.)  

● Gul = Intetsägande (ingen känsla alls för platsen, varken positiv eller 

negativ)  

● Orange = Annat (om en inte tyckte något av ovanstående alternativ passade 

in på känslan man kände) 
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Figur 3. Karta över Ballingstorp som besökarna fick med sig under övningen (Illustration: Jimmy Juhlin). 

 

Efter de 40 minuterna av att fritt röra sig över området följde en gruppintervju av 

semistrukturerad art med fyra förberedda frågor kopplade till varför man valt att 

markera ut de olika färgerna på kartorna (se bilaga 1). Under intervjuns gång 

utvecklades dem med följdfrågor och återkommande till tidigare frågor, beroende 

på hur samtalet tedde sig. Flexibiliteten gav deltagarna möjlighet att utveckla idéer 

och tankar mer fritt (Denscombe, 2018). Intervjuerna spelades in med diktafoner 

tillhandahållna av Högskolan i Kristianstad. 

Innan intervjun lämnades de anonyma kartorna in och sattes upp på ett blädderblock 

så att alla kunde se dem. Därefter diskuterades alla färgerna, markeringar och övrigt 

som kunde kopplas till deltagarnas känslor under turen. 

5.4 Innehållsanalys 

Efter gruppintervjuerna transkriberades det inspelade materialet för att sedan ligga 

till grund för en innehållsanalys. Denna utfördes med Denscombes (2018) mall för 

innehållsanalys i grunden så tillsvida att materialet noggrant gicks igenom och 

sedan grovt delades in i tre övergripande kategorier baserade på känslor kopplade 

till färgerna som intervjun och övningen utgick ifrån; grön, rosa och gul. Även om 

en del markeringar på kartan var orange finns den färgen inte med som analysgrupp 
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eftersom dessa markeringar under diskussion antingen uttryckte en direkt fråga om 

platsen eller en känsla som gick att placera inom grön (positiv känsla), rosa (negativ 

känsla) eller gul (intetsägande känsla). När denna grovindelning var gjord bröts 

kategorierna ner i än mindre enheter inom de tre kategorierna. Inom de positiva 

känslorna fanns sex teman; lugn/fridfullhet/ro, spänning, vardagsflykt, positiv 

nostalgi, trygghet, allmänt positiv. Inom de negativa känslorna fanns sex teman; 

irritation/ledsnad över förändring av naturupplevelse, irritation över 

autencitetsstörningar, osäkerhet/irritation kopplat till informationsbrist, oro för 

sabotage/slitage, uttråkad/oinspirerad, annat (negativa känslor som inte gick att 

placera under andra teman). Även ett par citat som gick under intetsägande känslor; 

intetsägande/frågande till platsen. 

Förekomsten av uttalande inom de olika kategorierna räknades och på så vis 

framgick vilka känslor som var mest förekommande både av de tre 

huvudkategorierna och inom underkategorierna. Om en person uttalat sig på 

liknande sätt flera gånger har detta bara räknats som en gång vid den kvantitativa 

sammanställningen. Samtidigt har vissa uttalanden passat in i mer än en kategori 

och därför räknats fler gånger. 

Vidare sammanställdes resultaten i tre diagram ett för varje huvudkategorierna 

innehållande sina respektive teman. Även tabeller sammanställdes för varje 

huvudkategori där varje tema kort förklaras tillsammans med ett eller två 

exempelcitat. 

5.5 Enkätanalys 

För att besvara frågeställningen: Vilka upplevelser vill besökare ha i Ballingstorp? 

utformades en enkät (se bilaga 2) som deltagarna i slutet av dagen besvarade 

manuellt. Enkäten behandlade i huvudsak frågor om vilken sorts upplevelse de ville 

ha i form av övergripande syfte med besöket på Ballingstorp, vilken form av 

arrangerade upplevelser de skulle vilja ta del av, samt vilken sorts information de 

vill ha, och var de vill ha den, exempelvis på plats eller digitalt. Förutom på fråga 

1 som var en envalsfråga fick deltagarna rangordna sina svar på en skala mellan 1-

5, där 1 var “inte intresserad” och 5 var “mycket intresserad”. Efteråt fördes svaren 
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in i Excel för en kvantitativ analys. På fråga 1 visas resultatet i antal personer. På 

resterande frågor räknades ett medelvärde ut och därför visar resultatet värden som 

hamnar emellan talen 1-5 trots att deltagarna bara kunde kryssa i heltal. Eftersom 

frågorna var utformade som flervalsfrågor redovisas varje fråga med ett eget 

diagram. 

På enkäten fanns vid varje fråga, utom fråga 1, även en linje under med alternativet 

“Annat” där deltagarna kunde skriva i frivillig text. Dessa redovisas tillsammans 

med respektive frågas diagram. 

6. Resultat och analyssammanfattning 
Nedan följer en redogörelse av resultaten samt en sammanfattning av de båda 

analyserna sett utifrån de teoretiska perspektiven. 

6.1 Gruppintervjuer 

Tre intervjutillfällen genomfördes med sammanlagt 13 deltagare uppdelat i grupper 

av 4, 4 och 5. Det var ett brett åldersspann och jämn könsfördelning. Fyra barn 

deltog i fokusgruppen tillsammans med sina föräldrar, men deltog varken i 

intervjuerna eller i analysen till denna studie. Likaså var det variation i 

besökserfarenhet inom grupperna, en del hade varit på platsen många gånger, och 

ett par var där för första gången. Analysen resulterade i tre huvudkategorier som 

tydligt visar att de positiva känslorna är övervägande i Ballingstorp (se Figur 4).  

 

Figur 4. Resultat från innehållsanalysen av gruppintervjuerna. 

 

61%

35%

4%

GRÖN - positiv känsla ROSA - Negativ känsla GUL - Intetsägande känsla
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Figur 5 visar diagram över de teman som huvudkategorin Positiva känslor delats in 

i. Tabell 1 ger exempel på citat inom varje tema. 

 

 

Figur 5. Diagram som visar teman inom de positiva känslorna. 

 

Tabell 1. Teman inom de positiva känslorna med citat. Siffran inom parentes visar antal citat uttryckta inom 

varje tema. 

GRÖN – Positiv känsla 

 

 

 

Lugn / fridfullhet / ro    (14) 

 
Ballingstorp fick en att känna 

sig avslappnad och rofylld. 

 

“När man kommer in på innergården där, så blir 

det liksom nästan en aha upplevelse var gång. 

’Aaaaah’  (andas ut i djup ”avslappnande” suck). 

Här är så härligt, lugnt och fint och ljuvlig miljö” 

 

 

Spänning                         (6) 

 
Att få gå omkring som man ville 

i området och tillåtas öppna 

dörrar framkallade känslor av 

spänning. 

 
“Vi höll ju oss liksom mycket på gårdsmiljön och i 

byggnaderna som ju är väldigt spännande…många 

dörrar att öppna, många skrymslen” 

 

”…många haspar man kan lyfta och titta in … då 

blir det spännande på en helt annan nivå” 

 
 

Vardagsflykt                   (5) 

 
Att komma till Ballingstorp tog 

en bort från vardagen  

och verkligheten - till en annan 

tid eller plats.  

 

 
“Man kommer tillbaka i en helt annan tid. Och sen 

så på ett så autentisk sätt. Ah, härligt. Historiens 

vingslag i högsta grad!” 

“…..det är ju som att komma till Körsbärsdalen, 

det är väldigt sagolikt.” 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Allmänt positiv

Trygghet

Positiv nostalgi

Vardagsflykt

Spänning

Lugn / Fridfullhet / ro

Antal citat av totalt 31 citat

TEMAN I HUVUDKATEGORI 
GRÖN - POSITIV KÄNSLA
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Positiv nostalgi                (3)  

 
Känslor uttryckta med värme 

och glädje om platsen förr. 

 

 
“...och där rann ju i det här så kallade strädet, 

uppifrån, ordentligt med vatten. Och då byggde vi 

båtar med bark och sånt…” 

 

 

 

 

 

 

Trygghet                          (2)  

 
Platsen kändes trygg att röra sig 

på och vara på. 

 

 
Som svar på kommentar om vildsvinsstängsel: 

“Jag tycker det är jätteskönt, för när jag är ute och 

går med den här lille (menar sin hund i knäet) så 

vet jag att går jag härinne så möter jag i alla fall 

inte några vildsvin.” 

 

“Det känns som en bra plats att vara med barnen, 

även om området är stort är det väl avgränsat, man 

vet att de inte kommer helt bara irra bort sig eller 

springa iväg…” 

 
 

Allmänt positivt               (1) 

 
Positiva känslor som inte gick 

att placera under andra teman. 

 

 
”För oss är det ju att allt, hela platsen är positivt, 

både hur det ser ut och hur det känns, det är 

naturen, det är gården och det är fint” 
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Figur 6 visar diagram över de teman som huvudkategorin Negativa känslor delats 

in i. Tabell 2 ger exempel på citat inom varje tema. 

 

Figur 6. Diagram som visar teman inom de negativa känslorna. 

 

Tabell 2. Teman inom de negativa känslorna med citat. Siffran inom parentes visar antal citat uttryckta inom 

varje tema. 

ROSA – Negativ känsla 

 

 

 

Irritation/ledsnad över  (6) 

störning/förändring av 

naturupplevelsen 

  
Känslor som uttryckte både 

ledsnad och irritation när ens 

naturupplevelse stördes, eller 

hade förändrats sedan tidigare 

naturupplevelser på 

Ballingstorp. 

 

 

“Men nu har dom satt grisstängsel, och röjt upp, nu 

är det riktigt ändrat där. Den stora grinden ut på 

åkern som fanns i trä då som såg så charmig ut, 

den försvann också. Och en bom i metall…. ja det 

är lite sorgligt att det är stängsel bakom där nu.” 

 

 

Irritation över                 (5) 

autencitetsstörningar 

 

Känslor som störde deras 

upplevelse av att vara på en 

naturskön kulturarvsplats.                         

 

 
“…det är solcellen…det är ju inte lämpligt att sätta 

upp en sån på en kultur … nääääe, jag tycker inte 

riktigt om det.” 

 

“ Alltså, ja, man ska inte göra ett museum, men där 

är så mkt grejer som man kanske skulle vilja se, och 

det har mest blivit inskuffat där.” 

 
  

0 2 4 6

Annat

Uttråkad / oinspirerad

Oro för sabotage / slitage

Osäkerhet / ittitation kopplat
till informationsbrist

Irritation över autencitetsstörningar

Irritation / ledsnad över
förändring av naturupplevelse

Antal citat av totalt 21 citat

TEMAN I HUVUDKATEGORI 
ROSA - NEGATIV KÄNSLA
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Osäkerhet/Irritation       (4) 

kopplat till 

informationsbrist 
 

Känslor av irritation eller 

osäkerhet på platser där de 

saknade information. 

 

 

“Det kan jag ju känna när vi gick runt med barnen 

också i en sån här miljö  -Jaaaa, vad får man pilla 

på, vad får man bara titta på?” 

 

 

Oro för sabotage/slitage  (3)  

 
Känslor av oro i samband med 

diskussion om att locka 

besökare till platsen. 

 

“Det enda man är rädd för är sabotörer. Här har 

ju varit tjuvar och stulit trasmattor…” 

 

“Sen är det väl lite problematiskt om en hel 

skolklass kommer och springer i stallet därinne, det 

kan ju ställa till det lite … att någon håller ordning 

och reda på det, så inget blir förstört.” 

 

 

 

Uttråkad / oinspirerad   (2)              

 
När en plats inte inspirerade 

eller bara kändes bortglömd. 

 
“…. men lite tråkig känns den…(syftar på rester av 

en grund vid Per Ols gården)... hade ju varit kul om 

man visste vad det var. Kanske foto… Därför 

kanske det känns lite tråkigt. Här är bara 

(hus)grunder och så…” 

 
 

Annat                               (1) 

 
Negativa känslor som inte gick 

att placera under andra teman. 

 

 
”Det enda jag inte blir glad över är parkeringen, 

jag har hängt upp mig på den. Den är sånt jädra 

elände ibland så…” 

 

Figur 7 visar diagram över de teman som huvudkategorin Intetsägande känslor 

delats in i. Tabell 3 ger exempel på citat inom varje tema. 

 

 

Figur 7. Diagram som visar teman inom de intetsägande känslorna. 

0 1 2

Ingen känsla / frågande till platsen

Antal citat av totalt 2 citat

TEMAN I HUVUDKATEGORI 
GUL - INTETSÄGANDE KÄNSLA
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Tabell 3. Teman inom de intetsägande känslorna. Siffran inom parentes visar antal citat uttryckta inom varje 

tema. 

GUL – Intetsägande känsla 

 

 

 

Ingen känsla/frågande till           

(2) platsen  

 
Platser som inte fick deltagarna att 

känna något specifikt, eller endast 

känna sig frågande till platsen. 

 

“...på baksidan av undantaget … Alltså det är 

mycket grejer, men det känns som att det har 

blivit lämnat bara.”  

 

“Den biten där (pekar på kartan vid 

fruktträdgården) den förstår jag inte riktigt, där 

är ju fruktträd och så, men den är liksom inte 

ordnad alls som resten…” 
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6.2 Enkätundersökning 

Enkäten (se bilaga 2) besvarades av 15 personer. Deltagarantalet är något högre än 

vid intervjuerna då 2 besökare som inte ingick i fokusgruppen också fyllde i den. 

Se Figur 8 för specifika enkätfrågor och resultat. 

 

 

 

Annat 

 

 

 Njuta av en gången tids sätt att leva och bo. Fantastiskt att den är 

bevarad i så fint skick! 

 

 Uppleva kulturlandskapet 

 

  

 

0 2 4 6 8 10 12

Ja, fler än 5 gånger

Ja, 2-5 gånger

Ja, en gång

Nej

1. Har du varit på Ballingstorp tidigare?

1 2 3 4 5

Utöva sport och träning

Uppleva musik, poesi, teater, dans

Träffas och umgås

Få lugn och ro / mindfulness

Uppleva historiens vingslag

Uppleva naturen

Medelvärde

2. Jag är intresserad av att använda Ballingstorp på följande sätt:

1 2 3 4 5

Kurser där jag själv får vara delaktig

Publika arrangemang med blandade
programpunkter

Visningar och föreläsningar av olika slag

Upplevelser som jag kan ta del av
på egen hand

Medelvärde

3. Jag tycker ni ska satsa på:
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Annat 

 

 

 Temadagar typ slöjd / handarbetsdag 

 Skymningsafton kanske kan återkomma? Det var trevligt! 

 Slöjdfest 

 

 

 

 

Annat 

 

 Upplysningar av små skyltar vid dörrar 

 Rundor typ tidsmaskinen, berättelser om folk som bott här. 

 QR kod till tex ”ristningar”, byggnadsvårdsplan, ”trädgårdarna…” 

etc 

 Berättelser om personerna från och kring Ballingstorp 

 
 

Figur 8. Specifika enkätfrågor och resultat. Sammanställd av författaren. 

 

 

1 2 3 4 5

Jag tar gärna del av berättelser och
tolkningar även om de inte är absolut sanna

Jag vill ha fakta / Jag vill lära mig saker

Medelvärde

4. Fakta / Fiktion

1 2 3 4 5

Info om platsen på sociala media

Appar och annan teknik som

jag kan använda på plats

Skyltar på plats

Info om platsen på hemsidan

Medelvärdet

5. Vad gäller information vill jag gärna ha:
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6.3 Analyssammanfattning 

Här presenteras en sammanfattning av resultat och analys. I vissa fall går det att 

sammanföra resultaten och se kopplingar mellan intervjun och enkäten som visar 

på en helhet och tillsammans besvarar de två frågeställningarna. Dessvärre 

samlades inte någon information om ålder in men genom observation bedömdes 

åldersspannet ligga mellan 35 och 90 år, med en medelålder estimerat runt 55-60 

år. Det är denna observation som kommer ligga till grund för vissa kommentarer 

och slutsatser.  

Resultaten från de båda analyserna besvarar båda frågeställningarna och visar 

tydligt att den rofyllda natur- och kulturupplevelsen på egen hand är Ballingstorps 

största styrka, och det som frambringar flest positiva känslor. Störningar av just den 

sortens upplevelse var således det som utlöste flest negativa känslor. Många olika 

känslor uttrycktes inom de två huvudkategorierna Positiva och Negativa känslor, 

där de positiva var övervägande. Allt från spänning, lugn, vardagsflykt till irritation, 

oro och osäkerhet. Vad gäller den tredje huvudkategorin,  Intetsägande känslor, 

fanns inte mycket på platsen som frambringade dessa, endast fruktträdgården där 

det handlade mer om en ickeförståelse för platsen och brist på nyfikenheten att 

försöka få en. Kort sagt väcker Ballinsgtorp känslor, och detta är en viktig, om inte 

den viktigaste komponenten inom lyckad interpretation. Väcks inga känslor finns 

inget att jobba vidare på som kan få mottagaren eller besökaren att skapa relationer 

eller meningsfullhet med platsen, objektet eller idén, upplevelsen blir blek och 

intetsägande och kommer inte att göra betydande avtryck i mottagarens 

medvetenhet och själ (Simon, 2016, Beck & Cable, 2011, Tilden, 1957). De känslor 

som Ballingstorp väcker visar att man har intresse för platsen och lägger tid på 

reflektion, vilket i sin tur möjliggör attitydförändringar  och beslut tagna den 

centrala vägen enligt ELM (Petty & Cacioppo, 1986).  

Att få vara på Ballingstorp ensam eller i mindre sällskap för att träffas och umgås 

är mer lockande än att delta i publika arrangemang eller visningar. En önskan finns 

om mer information på plats, både om platsens historia och rent pragmatisk 

information. Detta skulle förmodligen resultera i en än mer berikande upplevelse, 

samt ge en större behållning av besöket. Detta resultat kopplar Tildens (1957) och 
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Beck och Cables (2011) princip två som säger att information är en nödvändig 

komponent för att interpretationen ska nå sitt mål att skapa hållbart engagemang, 

förståelse och positiva attitydförändringar. Dock måste det ske tillsammans med 

personlig relevans och utmaning till reflektion för att vara riktigt lyckad, något som 

även stärker teorin ELM’s ståndpunkt om hur man skapar ihållande och 

välgrundade beslut och attitydförändringar (Tilden 1957; Beck & Cable 2011; Petty 

& Cacioppo, 1986). Den enda anledning till en önskan om bemanning är att det 

endast är då boningshusen är öppna. För övrigt vill deltagarna själva kunna gå runt 

i omgivningarna, insupa naturen, upptäcka och känna de historiska vingslagen.  

 

7. Diskussion 
I följande kapitel kommer resultat och analys med bakgrund i de teorier valda för 

studien samt tidigare forskning att jämföras och tolkas i mer detalj utifrån 

frågeställningarna. Vidare diskuteras vad som möjligen hade kunnat göras 

annorlunda för att få ett utförligare resultat och en effektivare metod. Till sist 

blickas framåt med resonemang och reflektioner om hur resultat och metod kan 

användas i vidare studier. 

7.1 Ballingstorp väcker känslor 

Ballingstorp lämnade ingen närvarande oberörd, och även om många olika känslor 

uttrycktes inom olika områden, både positiva och negativa så är det endast positiva 

känslor som uttalas för Ballingstorp som helhet. Deltagarna känner lugn och närhet 

till både naturen och historien. Det som frambringar de negativa känslorna är det 

som stör just dessa känslor, som förändringar eller störningar av naturupplevelsen 

eller element som stör den autentiska historiska känslan och möjligheten till 

vardagsflykt. Under intervjuerna var det också inom dessa områden som det 

diskuterades flest eventuella lösningar på nuvarande saker man uppfattade som 

problematiska. Exempelvis hur man får folk att inte lämna skräp efter sig, eller hur 

man skulle kunna utveckla olika platser för att bli än mer intressanta. Gruppen var 

mån om att Ballingstorp skulle fortsätta vara en plats för rofylld natur- och 

kulturupplevelse vilket rimmar väl med Tildens (1957) ”… through appreciation, 
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protection.” och kan även kopplas till ELM i den mening att de lägger tid på 

reflektion angående åtgärder för förbättringar vilket kan visa på att de tagit ett beslut 

om engagemang genom den centrala vägen, Ballingstorp är inte likgiltigt för dem 

(Petty & Cacioppo, 1986).  

Att se spår i landskapet och fritt tolka dem, samt möjligheten att få öppna och titta 

in i de flesta byggnaderna framkallar känslor av spänning och nyfikenhet. Spänning 

är den näst mest uttryckta positiva känslan, och uttalades oftast med koppling till 

barn och hur de tog sig an platsen genom att tillåtas att öppna och upptäcka alla 

skrymslen och vrår. Denna spänningskänsla som uttrycks av de vuxna skulle också 

kunna tolkas som glädje från deras sida över att det är en plats som även barn tycker 

om att vara på. Det gör platsen än mer relevant för dem. En sådan enkel sak kan 

vara nog ”to spark an interest” (Beck & Cable, 2011) och få dem att komma ihåg 

platsen som värdefull. 

Fruktträdgården som ligger bakom ett av husen, i en redan lite avskild och icke 

prioriterad del av trädgården, var den enda platsen som uttrycktes som att inte ge 

någon känsla alls. De förstod inte platsen, och gick heller inte dit och undersökte 

eftersom inget där vare sig lockade eller höll dem kvar. Det möttes inte med 

irritation som i andra fall när man inte riktigt förstod platsen eller saknade 

information, utan bara med likgiltighet, eller ingen känsla. Platsen kändes inte 

relevant, trots att flera uttryckte ett intresse för natur och kulturväxter. Detta är ett 

tydligt exempel på att man ibland måste hjälpa besökaren att kunna skapa de där 

personliga relationerna, något som utmanar till reflektion och nyfikenhet, själva 

kärnan i interpretationen. Om en kan få en plats att inneha en personlig betydelse 

för besökaren blir det lättare för denne att fästa och rikta sin uppmärksamhet dit 

(Ham, 2013; Hjulman Seidler, 2019). I fruktträdgården i Ballingstorps fall är det 

fråga om tidsbrist och resurser för att kunna upprätthålla en välskött trädgård. En 

lösning att skapa intresse kan vara en av prototyperna till appen som innebär att 

man guidas till olika kulturväxter på platsen. Väl vid en växt har denne 

personifierats och berättar utifrån sig egen röst vem den är, och vad den kan ha 

använts till, både på gården och i allmänhet.  
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Känslan av vardagsflykt uttrycktes flera gånger, deltagarna kände att de togs 

tillbaka i tiden när de var på Ballingstorp. Deras vistelse triggade funderingar kring 

hur platsen använts genom tiderna, och en del kände starka band med dåtidens 

människor när de tänkte på att många andra trampat samma stigar som de själva 

gick på nu. Den autentiska upplevelsen som möjliggör vardagsflykt är en viktig 

komponent i besökarens helhetsupplevelse av en kulturarvsplats menar 

Domínguez-Quintero, González-Rodríguez och Roldán (2019). De säger att 

autenticitet upplevs i dubbel mening, objekt baserad autenticitet och existentiell 

autenticitet, och att båda har stor påverkan på de positiva känslorna och 

tillfredsställelsen av ett besök (Domínguez-Quintero, González-Rodríguez och 

Roldán, 2019).  

Flera nämnde korna som betade i samband med den rofyllda naturupplevelsen och 

hur de kunde känna historiens vingslag på Ballingstorp. Enligt Zhang, Lee och 

Xiong (2021) har djur i anslutning till kulturarvsplatser en stor inverkan på 

besökarens upplevelse och menar att det kan stärka känslan av autenticitet och 

välmående. Kanske just det att korna finns på Ballingstorp och gör platsen levande, 

hjälpte deltagarna att känna ett starkare band till både natur och dåtid, samt triggade 

reflektioner kring de båda (Zhang, Lee och Xiong, 2021). 

7.2 Upplevelser i Ballingstorp 

Vad vill besökaren göra när de kommer till Ballingstorp? Givetvis var svaren 

varierande, men på det stora hela vill deltagarna uppleva Ballingstorp på egen hand, 

eller i små grupper med nära och kära. Detta är en plats man åker till för att på egen 

hand insupa natur och historia, tanka energi, lära sig om platsen och gå på 

upptäcktsfärd. Det är en plats som passar såväl den äldre generationen som 

barnfamiljen. 

Att delta i kurser där en själv är delaktig är lägst rangordnat i frågan vad för sorts 

upplevelser man ska satsa på i Ballingstorp. Mycket forskning idag säger att det är 

viktigt för besökare att själva få vara delaktiga och att få uppleva och upptäcka 

genom att göra (Crespi-Vallbona, 2021; Ham, 2013). Detta vill man även i 

Ballingstorp men inte primärt genom att delta i allmänna sociala arrangemang. 
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Dock fanns det förslag och önskan från ett par deltagare om slöjdfest och 

hantverksdagar. Vad Ballingstorp kan erbjuda idag är att ge tillgång in till alla 

kringbyggnader för egen upptäcktsfärd, höhoppning som kommer diskuteras längre 

ner och inom en snar framtid även aktiva alternativ i appen Shuttle. Vad gäller 

byggnaderna uttrycktes viss irritation över autenticitetsstörningar, det gällde bland 

annat en mindre solcellsanordning på ett tak och att det i vissa utrymmen i 

kringbyggnaderna mest kändes som att saker blivit inskuffade. Detta påverkade 

deltagarnas möjlighet att fullt ut få en positiv autentisk upplevelse, och påverkade 

troligen deras möjlighet till vardagsflykt och i förlängningen helhetsupplevelsen 

(Domínguez-Quintero, González-Rodríguez & Roldán, 2019). Med lite 

omorganisering utan att göra ett museum av utrymmena kan dessa 

autenticitetsvärden enkelt höjas. 

De medverkande vill gärna ta del av information på flera olika vis och alla 

svarsalternativ rangordnades generellt högt. Det är viktigast att det finns bra 

information på hemsidan. Anledningen kan vara att det ofta är en av de första 

kontakterna en har med en plats tillsammans med ”från mun till mun-effekten”. Det 

är många gånger efter besök på hemsida eller dylikt som beslutet tas om en ska 

besöka en plats eller inte. Viss irritation uttrycktes i samband med diskussioner 

angående informationsbrist på plats, både av faktabaserad historisk art, och av mer 

pragmatisk karaktär. Detta visar sig även i enkätsvaren då ”skyltar på plats” är det 

näst högst rangordnade alternativet. Irritation kopplat till informationsbrist om 

platsens historia skulle i det här fallet dock kunna tolkas som något positivt då det 

betyder att Ballingstorp väcker en annan viktig känsla hos besökarna – nyfikenhet.  

Resultaten på frågan om ”fakta eller fiktion” visar att kravet på fakta inte är alls lika 

övervägande stort som man skulle kunna tro, utan är likvärdigt med att ta del av 

tolkade berättelser utan krav på absolut sanningshalt. I koppling till intervjuerna 

uttrycktes det flera gånger att en togs tillbaka till en annan tid eller plats och 

verkligen kände historiens vingslag på Ballingstorp. Den inre resan till, och känslan 

av, en annan tid och plats verkar vara lika viktig som att få lära sig saker. Igen kan 

vi se kopplingar till interpretationen som menar att information i sig självt inte är 

starkt nog för att vara på djupet meningsskapande för mottagaren, och löper risk att 
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heller inte alls fastna i dennes medvetande. Dock är informationen nödvändig om 

interpretationen ska nå sitt mål: att väcka engagemang och förståelse för vår natur 

och kultur. Utan information blir det endast underhållning, de båda måste samspela 

(Beck & Cable, 2011; Tilden, 1957). Beck och Cable (2011) skriver i texten till sin 

första princip att människor ofta uppfattar ämnet historia som något torrt, 

opersonligt och lite tråkigt, men att det förflutna eller ”förr i tiden” slår an en mer 

personlig och relevant sträng för de flesta. Ett sätt att hjälpa människor att skapa en 

personlig relation med det förflutna och utmana till reflektion kan vara att använda 

ord som ”du” och ”vi”, och att ställa frågor direkt till besökaren, antingen via text 

eller tal. Detta gör besökaren direkt involverad och sätter igång funderingar på hur 

en själv hade tagit sig an det framställda materialet (Beck & Cable, 2011).   

Sociala medier är det som marginellt är minst viktigt och kan ha att göra med den 

lite högre medelåldern, dock är medelvärdet fortfarande väldigt högt. Fler är villiga 

att använda appar och annan teknik på plats. Detta kan tyckas motsägelsefullt 

utifrån just nämnda kommentar om sociala medier. Anledning till att det rangordnas 

högre än sociala medier kan vara att enkäten utfördes sist på dagen, alltså efter de 

övningar som innebar att testa och utvärdera de nyligen framtagna prototyperna i 

appen Shuttle. Att deltagarna på plats med handledning kunde prova appen och se 

dess möjligheter gjorde eventuellt att enkätresultatet är så positivt på den punkten. 

Tack vare det hade de nu en upplevelse att relatera till i frågan huruvida de tycker 

användning av digital teknik är intressant eller inte i en natur- och kulturmiljö, och 

de hade förutsättningarna att på ett djupare plan reflektera kring saken. Kanske gör 

detta att de som eventuellt kände sig ovana vid digital teknik, eller som inte tycker 

att det passar in i en natur- och kulturmiljö och vanligtvis hade avfärdat idén nu 

förändrat sin attityd. Om denna attityd förändrats genom den centrala vägen, för att 

koppla till ELM, kan tillfället att få prova appen mycket möjligt ha varit nyckeln av 

relevans som kan komma att öppna många upplevelsedörrar för deltagarna i 

framtiden (Petty & Cacioppo, 1986; Simone, 2016). Att besökare är benägna att 

använda appen som information- och upplevelsekälla gör också att Skånes 

Hembygdsförbund kan följa sin ambition att utveckla platsen fysiskt varsamt men 

ändå erbjuda alternativa upplevelser och egen delaktighet, något som är viktigt för 

dagens besökare (Swensen & Nomeikaite, 2019).  
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Sport och träning var av alla rangordningar i alla frågor det som fick lägst resultat. 

Detta kan bero på både medelåldern, generellt intresse inom gruppen samt att det 

inte finns några längre slingor på platsen som lämpar sig för längre löp- eller 

powerwalkingturer. Däremot är att uppleva naturen tillsammans med att uppleva 

historiens vingslag det som rangordnades högst av aktiviteter i Ballingstorp. 

Swensen (2021) skriver att kontakten med kulturarv och kulturlandskap stärker 

människors band med naturen och vår dåtid, det får dem att hitta lugn i en i övrigt 

hetsig vardag och kan minska den oro många känner inför framtidens 

samhällsutveckling och klimatförändringar. Liknande effekt på både den fysiska 

och psykiska hälsan har friluftsliv i stort (Swensen, 2021).  

7.3 Information förändrar upplevelser 

Nedan följer ett exempel där information kan förändra hela upplevelsen av en plats, 

och där Tildens (1957) andra princip om information kan tolkas in: Två deltagare 

hade barn med sig, och ingen av dem hade varit i Ballingstorp tidigare. De två 

barnen tyckte det var väldigt spännande att utforska hela platsen, och att titta in 

genom alla dörrar och se vad som fanns. Innanför en dörr är hela utrymmet fullt av 

halm och hö, perfekt för höhoppning. En aktivitet inte många barn kommer i 

kontakt med idag, inte ens lantbrukarbarnen då den vanligaste höformen idag är 

inplastade rundbalar. Men eftersom det inte fanns någon information någonstans 

huruvida det var tillåtet att hoppa i höet eller inte sa föräldrarna automatiskt nej trots 

att de gärna hade gett sin tillåtelse. Enligt min uppfattning skulle denna aktivitet 

kunna vara nyckeln av relevans för de båda barnen, och kunde fört med sig så 

många positiva aspekter i form av rörelse, spänning, belönad upptäcktslusta och, 

med lite informationsutveckling, även en lärdom om svunna tiders 

brukningsmetoder. 

Citatet nedan är ännu ett exempel på hur information hade kunnat stärka känslan 

och upplevelsen om platsen: 

     “Kryddträdgården, men det är ju inte tidsenligt. Det är fint men jag studsade 

till lite, det är ingen bonde här som haft en kryddträdgård. Man kanske har haft 

kryddväxter men inte i ett organiserat kryddland.” 
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Information om att det faktiskt fanns mycket kryddväxter i de äldre trädgårdarna, 

samt varför, hade gjort att deltagaren sluppit denna störning av sin upplevelse. 

Deltagaren satte för övrigt ett väldigt högt värde på Ballingstorp, både för dess natur 

och kulturvärden och för dess känslomässiga värde av lugn och fridfullhet. Istället 

för irritation hade information av något slag här kunnat resultera i att deltagaren fått 

ny information som föll inom dennes intresseområde, och därför gjort en noggrann 

reflektion på grund av detta. Och vidare kommit ut på andra sidan med en 

uppskattning för kryddträdgården och en helt ny syn och förståelse för hur 

människor levde förr. Beslutet att ta in den nya informationen hade då 

förhoppningsvis tagits genom den centrala vägen, genom noggrann reflektion som 

sedan resulterat i att både känslan för, upplevelsen av och relevansen till 

Ballingstorp blivit än starkare (Petty & Caccioppo, 1986; Beck & Cable, 2011, 

Tilden, 1957, Simon, 2016). 

7.4 Teoretiska perspektivet – funkar det? 

I den här studien har jag korsat flera olika och intressanta forskningsfält, 

psykologiska sådana som de om känslor, upplevelser, inlärning och 

kommunikation, och vidare i kombination med kulturarv och hembygdsrörelse. Det 

behövdes en teori som i så hög grad som möjligt kunde kombinera dessa områden. 

Jag är inte på något djupt plan insatt i de psykologiska vetenskaperna men kände 

att jag i ELM fann den kombinerande ingången jag behövde inför studiens analys 

(Petty & Cacioppo, 1986). Tillsammans med interpretationen, som inte är en 

vetenskaplig teori i sig, men som ändå dyker grundligt ned i vetenskaperna om 

människors beteende, inlärningsprocesser, kommunikation och meningsskapande, 

hade jag en bra teoretisk utgångspunkt (Beck & Cable, 2011).  

Interpretationen erbjuder på sitt sätt en version av ELM med mer pedagogiska och 

konkreta förslag på tillämpning för att få människor att reflektera och ta beslut 

genom ELM’s ”centrala väg”. Att interpretationen i huvudsak ser alla sina principer 

och idéer utifrån ett natur- och kulturarvsperspektiv gjorde det ännu lättare att se 

kopplingar i min studie (Ham, 2013). 
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7.5 Metoddiskussion 

Här följer reflektion av vad som fungerade bra och mindre bra. Vad kan ha påverkat 

resultatet och hur kan metoden utvecklas och eventuellt förbättras? 

Beslutet att använda fokusgrupp som övergripande metod var för att effektivt kunna 

samla in data och tankar i en förberedd, bekväm situation från flera människor 

samtidigt. Efter genomförandet står det klart att detta var en bra grundmetod. Dock 

behövs fler deltagare för att riktigt kunna stödja sig på resultaten som nu är mer en 

indikation eller fingervisning i en viss riktning. Större fokus borde legat på att 

försöka engagera fler deltagare. 

Pilottester gjordes inte för någon av de två metoderna, både på grund av osäkerhet 

kring möjlighet till genomförande på grund av smittläget och tidsbrist. Pilottester 

kunde gett viktiga indikationer på huruvida både intervjufrågor, intervjuteknik, 

enkätfrågor och utförande kunde förbättrats redan innan fokusgruppsdagarna. 

Exempelvis hade en enkätfråga om ålder inte missats.  

Då det var svårt att få folk att uttrycka sig i direkta känslor användes en 

innehållsanalys för att analysera resultaten från metoden. En sådan analys tillåter 

en att studera materialet och dela in det i kategorier på ett sätt som avslöjar “dolda” 

sidor av det som kommunicerats. I detta fall kunde den ge ledtrådar till det som inte 

direkts uttalats i ord men som definieras som känslor (Denscombe, 2018). 

Svårigheten att öppna sig grundade sig troligen i flera olika komponenter som till 

exempel att prata känslor överhuvudtaget, att dessutom prata känslor i grupp med 

människor man inte känner gör det säkerligen ännu svårare. Intervjutekniken kunde 

förbättrats och gjort det lättare genom bättre ordval och följdfrågor. En pilotstudie 

av gruppintervju och frågor kunde reducerat sådana brister.  

Att använda kartorna som underlag för diskussion upplevdes som väldigt positivt. 

De intervjuade kunde titta på kartorna och reflektera och uppfattningen är att det 

gjorde det lite lättare att öppna sig och prata om de olika platserna. På det sättet 

behövde de inte heller hamna i en obekväm situation av att försöka förklara vilken 

plats de menade under intervjuerna. 
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Trots det låga deltagarantalet är både författare och Skånes hembygdsförbund 

övervägande nöjda med genomförandet och kommer utveckla och förbättra 

metoderna inför framtida arbete med fokusgrupper. Förbundet kommer eventuellt 

rikta in sig på specifika målgrupper för olika fokusgruppsdagar, exempelvis unga 

vuxna och den lokala besöksnäringen. Förbundet kommer färdigställa två av de 

testade prototyperna i Shuttle, Guidad meditation i stubbskottskogen samt Växterna 

talar och tillgängliggöra dessa för användare. Ett skyltprogram ska tas fram med 

fokus på både historisk och pragmatisk information, med hänsynstagande till 

Skånes hembygdsförbunds mål att utveckla platsen varsamt. 

7.6 Övriga reflektioner och vidare studier 

Syftet med uppsatsen var att skapa kunskap om hur en kan utveckla besöksmål inom 

den skånska hembygdsrörelsen så att besöket väcker känslor och ökar 

engagemanget för platsen. En fråga som ständigt spelat i bakgrunden och som jag 

skulle vilja utforska mer är den om hur hembygdsrörelsen kan komma att spela en 

viktig roll i omställningen till en mer hållbar utveckling av samhället. Min tro är att 

rörelsen kan vara framträdande i denna utveckling både vad gäller att inspirera till 

reflektion och attitydförändringar genom interpretation och innovativt berättande, 

samt i förmedlingen av den gedigna kunskapsbank den sitter inne på rörande äldre 

tiders praktiska bruk och kunnande. Hembygdsrörelsen kan också spela rollen som 

centrum i skapandet av ett starkt lokalsamhälle, den kan vara navet där idéer för 

landsbygdsutveckling samt lokal, social och ekonomisk trygghet spirar. Utöver det 

finns stort utrymme för kunskapsutbyte och gemenskap , viktiga element i den 

hållbara utvecklingen. 

Med samma teoretiska grunder som för denna studie hade det varit intressant           

att undersöka hur man kan tillämpa även liknande metoder där olika 

upplevelseprototyper testas med efterföljande utvärderingar för att verkligen 

undersöka vad människor vill lära sig, hur de vill lära sig, och vilka berättelser som 

berör på djupet. Som nämndes i inledning står hembygdsrörelsen för många ideal 

och företeelser som är trendiga idag (Graffman, 2020), hur kan rörelsen bli bättre 

på att låta folket veta dess fantastiska potential, och hur får man rörelsen att själva 

tro på den? 
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7.7 Slutsats 

Besökarundersökningar ökar chans till skapande av relevanta besöksmål som ger 

känslofyllda och minnesvärda upplevelser. Vilket i förlängningen kan leda till ökat 

engagemang för en plats.  

Avslutningsvis bör belysas att resultaten stärker Skånes hembygdsförbunds initiala 

plan och tanke om att utveckla Ballingstorp varsamt med upplevelser som besökare 

kan ta del av på egen hand. De behöver inte oroa sig för att avsaknaden av 

bemanning gör platsen mindre attraktiv. Här finns plats för spänning, 

upptäcktslusta, verklighetsflykt, lärande och aktivitet. Med små medel kan dessa 

värden höjas än mer, med historisk information på plats i form av skyltar och 

innovativa guideturer i Shuttle, med upplevelser i appen som meditation i 

stubbskottskogen. Även med pragmatisk information och uppmuntran om hur en 

kan använda platsen, exempelvis att hoppa i höet samt öppna dörrar och titta in i 

byggnaderna. Fokusgruppsarbetet på Ballingstorp kommer att fortsätta.  

Ballingstorp väcker många olika känslor, främst positiva. Besökare trivs här och 

nyfikenheten väcks, de vill veta mer om livet, människorna, byggnaderna och 

växterna på gården. Detta indikerar att Ballingstorp är en plats med många 

möjligheter till reflektion, meningsskapande, och personligt relationsskapande med 

både Ballingstorp, vår natur och vårt kulturarv. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Intervjufrågor 

1. Vi börjar med att prata om de gröna markeringarna - Vilka var era positiva 

känslor under rundan? 

2. Vi går över till de rosa markeringarna - Vilka var era negativa känslor under 

rundan? 

3. Vidare till de gula markeringarna - Var det någon plats som inte gav er 

någon känsla? Som kändes helt intetsägande? 

4. Sist, de orange markeringarna - Var det någon som kände något som inte 

går att placera in under någon av de andra färgerna? 
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Bilaga 2.
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