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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att undersöka kulturarvet i Malung-Sälens kommun, vilket
inkluderar att analysera hur kulturarvet bevaras, används och framställs i kommunens
arbete och av ideella föreningar. Genom att intervjua representanter för den lokala
kulturarvssektorn, analysera kommunala och regionala styrdokument och studera
vetenskaplig litteratur bildade vi oss en förståelse för kulturarvets status i dag och dess
framtida förutsättningar. Vi identifierade ett antal karakteristiska kulturarv i kommunen,
som främst innefattade hembygdsgårdar, skinnindustri, fäbodar och det gamla
kvarnstensbrottet i Malung. Vi kunde konstatera att kulturarvet spelar en viktig roll i att
skapa en lokal identitet och anknytning till bygden, och att kulturarvet främst
upprätthålls av ideella föreningar. Vi fann att det främst är äldre människor som
engagerar sig i dessa föreningar, och att de samtidigt har problem att rekrytera nya
medlemmar. Detta i kombination med låga kommunala bidrag till föreningarna gör att
de löper en risk att inte kunna fortsätta sina verksamheter i framtiden. Kommunens
insatser för kulturarvet upplevs även som bristfälliga av aktiva personer inom dessa
verksamheter, men det finns en förståelse för att detta till viss del beror på den
ansträngda ekonomin i kommunen. Situationen äventyrar dock kulturarvets framtida
status, vilket riskerar att ha en påverkan på den lokala identiteten i framtiden, och även
ha inverkan på människors historiska anknytning till bygden. Kommunen och regionen
är dock angelägen att utveckla andra, mer inkomstbringande verksamheter inom kulturoch fritidssektorn, såsom skidturismen i Sälenfjällen och Dansbandsveckan i Malung.
Nyckelord: Malung-Sälen, kulturarv, identitet, lokalhistoria, föreningsliv
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Inledning
Malung-Sälens kommun är belägen i nordvästra delen av Dalarnas län och landskap,
och hade ett invånarantal på cirka 10 000 personer vid årsskiftet 2017/2018
(Malung-Sälens kommun 2009: 6). I kommunen finns fem tätorter – Malung, Sälen,
Malungsfors, Limedsforsen och Transtrand (SCB 2010). Bygden har en historia som
turistdestination, särskilt i området kring Sälenfjällen, och redan på 1800-talet sökte
sig människor till området för att ta den av den rena luften och den orörda naturen.
Sedan 1920-talet har Vasaloppet hållits i området, och under 1930-talet expanderade
verksamheterna till att också innefatta utförsåkning, mycket tack vare de möjligheter
som uppstod då området fick tillgång till järnväg. Under de efterföljande decennierna
växte Sälen explosionsartat, och under den tiden startades även många av de
anläggningar som ännu är aktiva i dag (Malung-Sälens kommun 2009: 8).

Figur 1. Malung-Sälens läge i Dalarnas län. [Wikimedia Commons].

Turismen är dock en relativt sentida tillkomst, även om det är den som präglar
bygden allra starkast i dag. Redan på 1100-talet började människor bosätta sig i
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området, och under de kommande århundradena utvecklades ett levande
jordbrukslandskap. De karakteristiska fäbodarna var ett vanligt inslag i bygden, men
även verksamheter som myrslog (odling i våtmarker) och järnhantering var viktiga
faktorer i bygdens historiska utveckling (Malung-Sälens kommun 2009: 8). Bygden
har även en lång historia av skinntillverkning som sträcker sig så långt tillbaka som
1600-talet. Under sent 1800- till tidigt 1900-tal återupplivades skinntillverkningen,
som innan dess varit på tillbakagång under ett antal decennier. Den nybyggda
järnvägen möjliggjorde snabba transporter av råvaror, och under 1900-talet växte
skinntillverkningen i Malung från småskalig hemtillverkning till att också innefatta
storskalig industriproduktion (Jonell-Ericsson 1987: 13–15). I dag finns cirka 15
aktiva skinnföretag kvar i Malung, något som kan jämföras med Malungs storhetstid
på 1950- och 1960-talet, då det fanns ungefär 150 verksamma företag på orten. Detta
inkluderade som nämnt stora fabriker med många anställda, men även
hemmaskräddare som ägnade sig åt småskalig tillverkning (Sveriges Radio 2017).
Kommunen lyfter i sin översiktsplan fram att dess största basindustri i dag är
turismen. Vintersportturismen är den allra största turismgrenen, och geografiskt sett
är den i största grad koncentrerad till Sälen och dess närliggande fjällområden, där
den utgör nära 90% av turistnäringens totala inkomster. De sydligare delarna av
kommunen, med centralorten Malung, riktar snarare in sig på jakt och fiske, men
även på kulturturism i form av hantverkskunnande och musikevenemang såsom
Skinnarspelet och Dansbandsveckan (Malung-Sälens kommun 2009: 36–37).
Malung-Sälens tydliga profilering som vintersportskommun innebär att kommunen
gör omfattande insatser i turistindustrin. I sin årsredovisning från 2017 skriver
kommunen att “[s]tora satsningar görs inom näringslivet och framför allt inom
turistnäringen, där bland annat den internationella flygplatsen som planeras att öppna
inom ett par år i Sälenområdet ingår.” (Malung-Sälens kommun 2017a: 9).
I takt med att fjällturismen och skidindustrin växer och utvecklas väcks frågor
huruvida de traditionella näringarna och verksamheterna i kommunen, såsom
skinntillverkning, hembygdsföreningar och andra kulturarvsföreningar klarar sig då
resurser i allt högre grad tillfaller skidindustrin. Enligt kommunens årsredovisning
från 2017 fördelades 4,5% av de finansiella resurserna till kultur- och
fritidsverksamheter (Malung-Sälens kommun 2017a: 2). Dessa innefattar såväl
skidindustrin som kulturarvsarbetet, och med tanke på omfattningen av skidindustrin
innebär det att en relativt liten del av resurserna tillfaller föreningar och aktörer inom
kulturarvssektorn. Därav är det intressant att analysera det lokala kulturarvets status
och undersöka hur kulturarvsbruket tar sig uttryck i området.

Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka objekt, traditioner och kulturella
företeelser som historiskt sett skapat och format identiteten hos invånarna i
Malung-Sälens kommun, och därtill analysera hur kulturarvet bevaras, framställs och
används av kommunen och dess invånare i dag. Med tanke på kommunens tydliga
profilering som turistdestination är det intressant att analysera kulturarvets status i
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kommunen i nuläget, hur dess framtid kan komma att se ut, och hur utvecklingen kan
komma att påverka bygdens lokala identitet.
För att uppnå syftet har vi ställt oss följande frågor:
●
●
●

Vad utgör kulturarvet i Malung-Sälens kommun?
Hur bevaras, används och framställs kulturarvet i Malung-Sälens kommun?
Hur upplevs kommunens prioriteringar och satsningar på lokala verksamheter
och intressen inom kulturarvssektorn?

Avgränsningar
I vår studie valde vi att avgränsa oss till att undersöka kulturarv och kulturarvsarbete
i Malung-Sälens kommun, med utgångspunkt i de materiella och immateriella
kulturarv som kommunen lyfter fram på sin hemsida. Definitionen av begreppet
kulturarv förklaras av Riksantikvarieämbetet som ”alla materiella och immateriella
uttryck – till exempel spår, traditioner, kunskap osv. för mänsklig påverkan.” Detta i
kontrast mot begreppet kulturmiljö, som endast avser hela den miljö som påverkats
av människan, till exempel byggnader eller hela regioner (Riksantikvarieämbetet
2017). Vårt mål var att undersöka hur kulturarvsverksamheterna bedrivs, hur de
ekonomiska förutsättningarna ser ut och belysa eventuella konflikter. Vi bestämde
oss för att primärt använda muntliga källor i form av intervjuer för att få ut
kvalitativa data från aktiva inom kulturarvssektorn. Intervjuer är en tidseffektiv
metod i jämförelse med exempelvis enkätundersökningar, och även om intervjuerna
gav oss ett färre antal människors synpunkter fick vi mer ingående information än vi
hade fått av enkätundersökningar, vilket vi ansåg var nödvändigt för att kunna
besvara våra frågeställningar. Kommunens översiktsplan och hemsida, tillsammans
med tidigare forskning och vetenskapliga artiklar, användes som teoretisk bakgrund
för arbetet, något som krävdes för att få ett vidare perspektiv på de frågor vi
undersökte.

Metoder
Nedan redovisas de vetenskapliga metoder som använts i uppsatsarbetet. Dessa
inkluderar intervjuer och observationer som genomförts i Malung och dess omnejd,
och även studier av relevant vetenskaplig litteratur samt kommunala styrdokument.
Validitet kan definieras som “graden av överensstämmelse mellan den teoretiska och
den operationella definitionen”, eller mer kortfattat, huruvida ens studie undersöker
det den syftar till att undersöka (Bjereld et al. 2009: 112–113). I vårt fall ämnade vi
att undersöka kulturarvet i Malung-Sälens kommun, varpå vi tog kontakt med
representanter för föreningar inom kulturarvssektorn i kommunen. Vi utgick från att
personer i hembygdsföreningen skulle ha ett stort intresse och besitta god kunskap
om bygdens kulturarv och dess förutsättningar och utmaningar, och därigenom kunna
bidra med ett bra kunskapsunderlag för studien. Vi kontaktade även representanter
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för Malung-Sälens kommun, men ingen person fanns tillgänglig för intervjuer. Vi
ansåg dock att en analys av kommunens översiktsplan skulle ge oss tillräckligt med
konkret underlag för att få information om deras syn på kulturarvsarbete. För att
tillgodogöra oss en teoretisk bakgrund för studien valde vi att söka upp vetenskaplig
litteratur som behandlade ämnen som var relevanta för våra frågeställningar. Vi
använde oss av förlaget Taylor & Francis databas med vetenskapliga artiklar, den
svenska söktjänsten DiVa (Digitala Vetenskapliga Arkivet) samt tidigare
kurslitteratur från våra två första terminer på samhällsplanerarprogrammet. Detta
inkluderade
främst
litteratur
som
berörde
kulturarv,
föreningsliv,
föreningsengagemang och identitetsskapande. Därtill använde vi oss bland annat av
uppslagsverk samt myndigheters och föreningars hemsidor, för att få reda på
definitioner av begrepp samt information om föreningar och deras arbete.
Som kvalitativ bakgrund för studien har vi som nämnt använt oss av intervjuer med
representanter för den lokala kulturarvssektorn i Malung-Sälens kommun. Vi har dels
genomfört en intervju med John-Christer Åhlander, ordförande i Malungs
hembygdsförening. Hembygdsföreningens mål är att “slå vakt och vårda bygdens
kulturarv samt att verka för att bygdens historia genom text, bild och föremål
dokumenteras för framtiden” samt “hålla materialet i görligaste mån tillgängligt för
visning, forskning, etc. och för att uppmuntra till forskning om bygdens historia,
natur och näringar” (Malungs hembygdsförening 2017). Vi har även intervjuat Bente
Mellquist Danielson, ledamot i Malungs hembygdsförening och ordförande i
Quarnstensgrufvans vänner, en förening som arbetar för att “intressera allmänhet,
föreningar, företag och andra för kvarnstenshantverket och kvarnstensbrottet i
Malung-Sälens kommun” (Quarnstensgrufvans vänner, u.å.). Vi valde till en början
att ta kontakt med Malungs hembygdsförening, och kom då till en början i kontakt
med Åhlander. Genom honom fick vi rekommendationen att kontakta Mellquist
Danielson för att få en fördjupad insikt i kommunens kulturarvsverksamheter. Vi
ansåg Mellquist Danielson som lämplig att intervjua då vi utgick från att hon genom
sitt yrke som lärare hade en god insikt i unga personers syn på kulturarvet i
kommunen, och även kunskap om hur kulturarvet används såväl i skolväsendets som
i resten av kommunens verksamheter.
Vid genomförandet av intervjuer är det av stor vikt att beakta de etiska aspekterna av
intervjuer som forskningsmetod. Dalen (2011) lyfter fram fem aspekter som är av
särskild vikt att ta i beaktning vid intervjuer. Redan innan intervjuns början är det
viktigt att beakta samtyckeskravet, vilket innebär att den medverkande ska ge sitt
medgivande för att delta i studien. Samtycket kan vara muntligt eller skriftligt, och
det ska även dokumenteras (Dalen 2011: 25; SFS 2003:460.17). För att kunna ge sitt
samtycke behöver den medverkande få ta del av forskningens syfte och göras
införstådd med vad dennes medverkan kommer att innebära samt att denne när som
helst kan avbryta sin medverkan. Detta benämns som informationskravet (Dalen
2011: 26). Enligt konfidentialitetskravet ska uppgifter som den medverkande lämnar
ska också behandlas med största möjliga konfidentialitet, att uppgifter inte ska kunna
spåras tillbaka till de medverkande, samt att de medverkande ska få vara anonyma
när resultaten presenteras. Två ytterligare krav behandlar skydd för barn och skydd
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för särskilt utsatta grupper, men dessa krav var inte applicerbara på vår studie (Dalen
2011: 27–30).
Vid vårt första möte med respektive deltagare berättade vi vilka vi var, vad vårt syfte
med intervjun var och vad den insamlade informationen skulle komma att användas
till. Vi bad även om tillstånd att få spela in intervjuerna i transkriberingssyfte. Vi
tillfrågade personerna ifall de ville omnämnas med namn, med en titel eller anonymt
i den slutgiltiga uppsatsen, och i båda fallen gav deltagarna tillstånd till oss att
omnämna dem med deras riktiga namn. Under intervjuerna var vi noggranna med att
ta hänsyn till de etiska aspekterna och att lyssna på deltagarna och bemöta deras
eventuella önskemål. Båda intervjuerna genomfördes med ett semistrukturerat
angreppssätt, det vill säga att intervjun utgick från ett antal förutbestämda ämnen
eller frågor (Dalen 2011: 34). Det framkom under intervjuns gång att båda
informanterna hade en akademisk bakgrund, varpå språkbruket och frågorna kunde
anpassas efter situationen för att kunna få ta del av så mycket relevant information
som möjligt.
Vi använde oss även av observationer som metod under spridda tillfällen vid vårt
besök i kommunen. Exempelvis iakttog vi miljöerna omkring oss då vi befann oss i
centrala Malung, på hembygdsgården samt när vi färdades mellan Sälen och Malung
med bil. Vi genomförde platsbaserade observationer, det vill säga observationer där
man närvarar i ett avgränsat rumsligt fält (Kaijser & Öhlander 2011: 120). Under
observationerna följde vi den lista med förslag på saker att ta fasta på som Sotirins
(1999) sammanställt, och som återges av Kaijser och Öhlander. Denna lista innefattar
att observera själva platsen, föremål, människor och dess rörelse och vad de samtalar
om eller gör (Kaijser & Öhlander 2011: 136–137). Vi höll genomgående en låg grad
av deltagande vid själva observationerna, men vi samtalade också med människor
under vårt besök på hembygdsgården i Malung. Vi iakttog då bland annat de äldre
bebyggda miljöerna i centrala Malung och observerade byggnadernas utseende och
funktioner. Vi iakttog miljöerna på hembygdsgården i Malung och observerade bland
annat hur verksamheten bedrevs och hur området var utformat. Därtill observerade vi
verksamheterna och bebyggelsen på vägen mellan Malung och Sälen, särskilt i
samband med att vi passerade den höga koncentrationen av skinnrelaterade
verksamheter i Malungsfors.

Teoretisk bakgrund
Den exakta definitionen av begreppet kulturarv är omstridd inom
kulturminnes-vården. Ronström (2008) förklarar att vissa personer menar att
kulturarv är och bör innefatta allting våra förfäder lämnat efter oss, utan undantag.
Andra menar i stället att fokuset bör ligga på urvalet av kulturarv, och att endast “det
särskilt vackra, fina, ovanliga eller värdefulla” bör beaktas som kulturarv (Ronström
2008: 213). I Sverige är det materiella kulturarvet skyddat genom bland annat
Kulturmiljölagen (SFS 1988:950), och 2011 undertecknade Sverige även UNESCO:s
konvention om att skydda det immateriella kulturarvet, som exempelvis innefattar
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traditioner, musik och hantverk (Institutet för språk och folkminnen 2018). Eskilsson
(2008) förklarar begreppet lokal identitet som “ett samlande och vitt begrepp för
människors identifikation med olika platser.” Identifikationen behöver inte
nödvändigtvis vara positiv för att vara identitetsskapande, men Eskilsson tolkar
“hembygdskänsla” som ett positivt laddat begrepp kopplat till lokal identitet
(Eskilsson 2008: 194).
Ronström återger även den amerikanska folkloristen Barbara Kirshenblatt-Gimbletts
idéer om vad kulturarv innebär då han diskuterar hur kulturarv distribueras,
produceras och konsumeras, med Hansestaden Visby som utgångspunkt och
exempel. Han förklarar bland annat att:
Kulturarvsproduktion förvandlar sina objekt, genom att göra dem till
utställningsobjekt; genom att historicera och estetisera, objektifiera
och homogenisera dem; genom att öka deras densitet och särprägel;
samt genom att öka deras synlighet, lokalt och globalt (Ronström
2008: 182).

Ronström lyfter även fram att kulturarv “utraderar minne och upprättar historia”
(Ronström 2008: 182). Han förklarar vidare att den franske historikern Pierre Nora
menar att det finns en diskrepans mellan minne och historia. Nora skiljer på
minnesmiljöer – milieux de memoires, och minnesplatser, lieux de memoires. Han
menar att minnesmiljöer är där de autentiska, verkliga minnena lever och utvecklas,
och att minnesplatser är konstruerade miljöer som skapas när minnesmiljöerna
försvinner och det inte längre finns någon som kan minnas någonting på naturlig väg.
Därför måste människor enligt Nora “avsiktligt skapa arkiv, organisera firanden och
aktivt hålla liv i minnesplatserna.” (Ronström 2008: 207–208). Mellquist Danielson
(2016) har studerat historiebruk hos Malungsbor, och drar i sin studie slutsatsen att
det finns ett behov hos invånarna att minnas bygdens kollektiva historia, och att det
endast i undantagsfall är andra behov som ligger till grund för användandet av
historien. Hon förklarar även att historiebruket är starkt beroende av eldsjälar som
driver vidare och utvecklar föreningar som ägnar sig åt lokalhistoria, och att den
kommunala verksamheten, oavsett resurser, inte ensam har den drivkraft som krävs
för att bruka historien (Mellquist Danielson 2016: 41–42).
Mydland och Grahn (2011) poängterar likaså att bevarandet av kulturarv ofta
genomförs av frivilliga volontärer, särskilt när kulturarvet inte är av riksintresse. De
förklarar även att den huvudsakliga motivationen för att bevara kulturarven inte är att
bevara själva objekten, utan att bevara lokala sociala institutioner som är relaterade
till den lokala identiteten (Mydland & Grahn 2011: 564). Jackson (2008) förklarar att
denna typ av lokalt historiearbete visar på ett engagemang för att upprätthålla lokala
och regionala identiteter, och precis som Mydland och Grahn menar han att den
sortens arbete främjar och upprätthåller en lokal sammanhållning (Jackson 2008:
364). Jackson citerar även Williams (1996), som likaså förklarar att lokalhistoria och
hembygdskänsla är en viktig komponent i individers identitetsskapande. “The study
of local history is important because of people’s need to feel connected, to feel they
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have roots in a collective enterprise of living, to share an origin.” (Williams 1996:
265).
En vanlig form av lokalhistoriskt arbete i Sverige utförs av hembygdsföreningar.
Hembygdsrörelsen arbetar “till värn för den lokala och regionala folkkulturen”, och
fokuserar historiskt sett främst på det materiella kulturarvet, ofta i form av
hembygdsgårdar (Nationalencyklopedin 2018). Som Eskilsson (2008) förklarar kan
hembygdsrörelsen “betraktas som en reaktion på industrialisering, emigration och
urbanisering”, och de ursprungliga hembygdsföreningarna kan ses som en protest
mot städernas expansion på bekostnad av landsbygden (Eskilsson 2008: 19).
Ferdinand Tönnies myntade begreppen gemeinschaft och gesellschaft, som kan
betraktas som ett slags motpoler i beskrivningar av staden kontra landsbygden.
Medan gemeinschaft står för det familjära och traditionella, det som ofta kopplas
samman med landsbygden, står gesellschaft för det mer anonyma och moderna
samhället, som ofta kopplas samman med staden (Ramberg 2006: 166; Eskilsson
2008: 20).
I sin avhandling studerade Eskilsson (2008) tre hembygdsföreningar, och undersökte
bland annat hur sammansättningen av medlemmar ser ut med avseende på ålder. I de
hembygdsföreningar som studerades är ett av de gemensamma dragen att det främst
är pensionärer som är engagerade i hembygdsföreningarna och deras arbete. När
medlemmar av föreningarna intervjuades förklarade vissa att det beror på att yngre
personer sällan har tid att engagera sig i hembygdsföreningar, medan andra ansåg att
det berodde på att intresset för hembygden inte uppstår förrän man uppnått en viss
ålder. Vissa var dock måna om att även involvera barn och unga i föreningarnas
arbete, vilket ofta tycks ske genom skolan (Eskilsson 2008: 56; 100–101; 139).
Putnam (1995) förklarar att i sin teori om “The Lonely Bowler” att samhällets
föreningsengagemang minskat stadigt sedan 1970-talet. Detta innefattar inte bara det
politiska engagemanget, utan även engagemang i lokala organisationer som har blivit
mindre förekommande. Detta har lett till en minskning av det sociala kapitalet, som
Putnam definierar som “features of social organization such as networks, norms and
social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit”. Ett
minskat socialt kapital innebär alltså en mindre andel samhälleliga nätverk och en
minskad mängd samarbete, gemenskap och tillit människor emellan (Putnam 1995:
66–67).

Resultat
I nedanstående kapitel kommer vi att redovisa väsentlig kunskap och information
som vi tillhandahållit oss från våra intervjuer med John-Christer Åhlander och Bente
Mellquist Danielson. Vi kommer därtill att lyfta fram relevant information om
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exempelvis kulturarv och finansiella satsningar från kommunens översiktsplan och
kommunens senaste årsredovisningar.

Kulturarv och lokal identitet
1

Vår intervju med hembygdsföreningens ordförande John-Christer Åhlander ägde
rum på Malungs hembygdsgård, en plats som många förknippar med identiteten i
bygden. Under intervjun hade hembygdsföreningen besök av en klass med
grundskoleelever, som var där på en aktivitetsdag för att lära sig om bygdens historia.
Hembygdsgården i Malung etablerades år 1919 av den förmögna överklassen, under
en slags nationalromantisk våg genom Sverige där ett intresse för att bevara
landsbygden och dess miljöer väckts. Detta skedde som en reaktion mot
industrialiseringen och ledde till initiativet bakom uppförandet av denna, och många
andra hembygdsföreningar genom landet. I detta fall skänktes enligt Åhlander vad
som på den tiden var “den sämsta marken i kommunen” till hembygdsföreningen, ett
nedlagt grustag som jämnades ut med hjälp av frivilliga.
2

Något som enligt Åhlander även anses vara viktigt för Malungsborna är
anknytningen till fäbodlivet, som då det var aktivt var mycket utvecklat och en
nödvändighet för bygdens lantbrukare. De flesta fäbodstugor ägs i dag av boende i
kommunen och det finns en stark medvetenhet om fäbodens historiska
användningsområde. Även kvarnstensbrottet i Malung är ett känt kulturarv som
många känner stolthet över. Brottet är Dalarnas första kulturreservat och
verksamheten har anor som sträcker sig över tusen år tillbaka i tiden. Åhlander
berättar också hur skinnindustrin är något som lever kvar, dock i mindre grad än
tidigare och till stor del tack vare den äldre generationens insatser. Tidigare fanns det
en blomstrande skinnindustri i Malung, med skinngarverier och ett stort antal
skinnföretag. I garverierna behandlades skinnet innan det blev färdig produkt, men på
grund av nya lagar om gifter och farliga utsläpp var garverierna från 1800-talet
tvungna att läggas ner, då deras metoder inte längre ansågs miljömässigt korrekta.
Denna del av skinnindustrin försvann, och kvarlevorna av det gamla garveriet
förstördes senare i en brand. I samband med branden lades även den anrika
3
Riksskinnskolan i Malung ned, berättar Bente Mellquist Danielson , även hon aktiv i
hembygdsföreningen och även ordförande i föreningen Quarnstensgrufvans vänner.
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John-Christer Åhlander. Ordförande i Malungs hembygdsförening. Intervju 16 maj 2018.
Åhlander. Intervju 16 maj 2018.

Bente Mellquist Danielson. Ledamot i Malungs hembygdsförening och ordförande i
Quarnstensgrufvans vänner. Intervju 16 maj 2018.
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Figur 2. Ä
 ldre timmerhus på Malungs hembygdsgård. [Eget arbete].

Föreningslivet
4

När vi frågade Åhlander om vilka som driver de kulturella verksamheterna och vilka
som är engagerade i Malung-Sälens föreningar så förklarade han att föreningslivet är
mycket starkt utvecklat i vad han kallar “civilsamhället”. Åhlander förklarar att det
finns många inom föreningslivet som arbetar med verksamheter som rör kultur och
lokal identitet. Enligt honom finns det även en viss uppfattning, främst bland
besökare, att det är kommunen som driver dessa verksamheter, vilket i allra största
grad inte är fallet. “Många åker förbi här och tänker ‘vad fint det är här och vad roligt
att kommunen sköter om det här’. Då är det inte de som sköter om det här, utan
föreningarna”, säger han.
5

Åhlander förklarar även att en utmaning för föreningarna är att få nya medlemmar,
och att det finns svårigheter i att locka unga människor till kulturarvsverksamheterna.
“Medlemmarna blir äldre och äldre och det är svårt att engagera yngre människor för
att bli medlemmar”, säger han. Detta är enligt honom en trend som inte bara gäller
hembygdsföreningen, utan även andra verksamheter och föreningar. I vår intervju
6
med Mellquist Danielson uttrycker hon samma problematik som Åhlander. “Alla de
här föreningarna har jätteproblem med att värva yngre. En del av de här
kulturföreningarna, de har en snittålder på 72 år”, säger hon. Hon förklarar vidare att
det är av stor vikt att locka dem yngre för att de kulturella verksamheterna ska kunna
leva vidare. Dock förklarar Mellquist Danielson att det ofta saknas en vilja hos de
4

Åhlander. Intervju 16 maj 2018.

5

Ibid.

6
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yngre att spendera tid på ideella verksamheter, och att de ofta tvingas göra en
avvägning mellan tid och pengar, vilket leder till att de hellre arbetar än engagerar sig
i det ideella föreningslivet. De äldre medlemmarna är alltså de som spenderar sin tid
på föreningen, medan de yngre ofta väljer att spendera sin tid på arbete eller andra
aktiviteter.
7

Enligt Åhlander är en av de största utmaningarna med hembygdsgården att göra den
tillgänglig för såväl yngre som äldre. Han förklarar att detta sker årligen med
återkommande event såsom midsommarfirande, nationaldagsfirande och även dagar
då man bjuder in yngre skolklasser för att informera om hembygdsföreningens
verksamhet. Detta kräver rikligt med förberedelser och ett stort engagemang för att
eventen ska gå att genomföra på ett bra sätt. Åhlander berättar även att
hembygdsföreningen använder sig av sociala medier för att marknadsföra sig lokalt
och regionalt. Detta inkluderar bland annat en webbsida och en Facebooksida, där
föreningen engagerar och lockar intresse för bygdens kulturarv genom att publicera
gamla bilder, information om bygdens historia och dylikt.
8

Mellquist Danielson poängterar att hembygdsgården dock sällan får besök spontant
av exempelvis förbipasserande bilister. Hon förklarar däremot att ett större antal
människor stannar till längs vägen mot Sälen, i Malungsfors. Detta på grund av att
det i Malungsfors finns tre skinnbutiker där besökare kan stanna till och exempelvis
köpa skinnprodukter eller äta, och samtidigt få viss information om
skinnverksamheten. Vi kunde även under vår resa mellan Sälen och Malung
observera ett flertal andra butiker som ägnade sig åt skinnrelaterad
hantverksförsäljning. Det tycks alltså vara näringsverksamheter som främst tjänar på
turismen, och inte de kulturella verksamheterna. Mellquist Danielson nämner även att
turister möjligtvis förväntar sig ett sorts museum som behandlar områdets historia av
skinntillverkning, men att den sortens verksamhet saknas.

7

Åhlander. Intervju 16 maj 2018.
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Figur 3. M
 arknadsföring av Malung som “världens skinncentrum”. [Eget arbete].

Marknadsföring och ekonomi
Likt tidigare konstaterande förvaltas en stor del av kulturarvet och de kulturella
verksamheterna i kommunerna av det ideella föreningslivet. Hos kommunen finns en
avdelning som gemensamt förvaltar både kultur- och fritidsverksamheterna. Detta
9
upplever Åhlander som ett tecken på att intresset för kulturen inte är så stort som det
borde vara. Malungs kommun ingår, stödjer och finansierar delvis även Visit
Dalarna, en central organisation för regionen som är fokuserad på turism och
friluftsliv. Åhlander upplever att de inte marknadsför kulturarvsverksamheter såsom
hembygdsgårdar, kvarnstensgruvan och liknande i någon större skala, något som han
uppfattar som negativt. Han förklarar att det huvudsakliga fokuset i stället hamnar på
upplevelseindustrin, såsom skidåkning, fjällturism och dylikt. Vi analyserade Visit
Dalarnas hemsida och kunde konstatera att det låg ett större fokus på
upplevelseindustrin än på kulturarvet, men genom att aktivt leta på hemsidan går det
att finna information om i princip alla kulturarv i kommunen, om än i en relativt liten
skala. Det kan dock inte sägas att det är kulturarven i Malung-Sälens kommun som
9

Åhlander. Intervju 16 maj 2018.
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marknadsförs som de huvudsakliga sevärdheterna och aktiviteterna inom regionen
(Visit Dalarna 2018).
10

Mellquist Danielson förklarar likaså att kommunen inte spenderar några större
resurser på att marknadsföra kulturarvet. Hon berättar dock att stora satsningar görs
på Svenska Dansbandsveckan, världens största dansbandsevenemang, som lockar
tiotusentals besökare årligen. Detta lyfts även fram i en rapport från
Sommardesignkontoret Gävleborg/Dalarna, som förklarar att de vill använda
Dansbandsveckan i sin marknadsföring som ett signum för Malungsbygden. De
förklarar att detta har ett samband med att skinnverksamheten i Malung avtagit, och i
och med att efterfrågan på skinnprodukter minskat med åren tycks de vilja profilera
om kommunen mot en verksamhet som har större genomslagskraft
(Sommardesignkontoret Gävleborg/Dalarna 2010: 6).
11

Åhlander berättar att föreningar i Malung-Sälens kommun årligen ansöker om ett
kommunalt föreningsbidrag, vars summa dock kan variera stort från år till år. Detta
skapar en osäkerhet för kommunens föreningar då det inte finns någon garanti för att
de varje år ska tilldelas tillräckliga bidrag för att bedriva sin verksamhet på önskat
sätt. Detta beror främst på kommunens ekonomiska situation, och enligt Åhlander är
det kulturverksamheter som först drabbas av minskade bidrag när den kommunala
ekonomin är ansträngd. Åhlander berättar att han önskar att stödet för kulturlivet
skulle vara starkare och att kommunen skulle kunna bidra med större finansiella
12
belopp till kulturella verksamheter. Mellquist Danielson lyfter även fram ett
exempel på det, då hon berättar att hembygdsföreningen tidigare haft en anställd
guide som skött rundvandringar på hembygdsgården, men att så inte längre är fallet. I
13
ett mail förtydligar Åhlander detta, då han berättar att kommunen för ett tiotal år
sedan finansierade en halvtidstjänst som intendent på hembygdsgården. Detta gav
både möjlighet att regelbundet ordna guidningar och möjligheten att sköta och
dokumentera föreningens samlingar på ett professionellt sätt.
I figur 4 redovisas fördelningen av kommunens resurser till kulturverksamheter.
Informationen är hämtad från kommunens årsredovisningar från åren 2010–2017.
Viktigt att notera är att verksamhetskategoriseringen förändrades år 2015 från att
innefatta kultur- och biblioteksverksamheter till att även innefatta fritidsverksamheter
såsom idrott. Under åren 2009–2014 var budgetfördelningen till kultursektorn
förutsägbar och stabil från år till år. I och med sammanslagningen av kulturnämnden
med fritidsverksamheterna ökade resurserna procentuellt, men hade samtidigt mer
14
påtagliga varierationer från år till år. Mellquist Danielson uttryckte i vår intervju att
Malung-Sälens kommun har gjort stora satsningar på sport och idrott, och beskriver
även kommunen som en “sportkommun”. Under våra observationer i Malung kunde
10
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vi även konstatera att det fanns en koncentration av idrottsanläggningar och ett
idrottsgymnasium i ytterkanten av Malungs tätort.

Figur 4. Andel av kommunens totala budget som fördelats till kulturverksamheter, åren
2009–2017. [Malung Sälens kommun: 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016;
2017a].

I kommunens översiktsplan lyfter de fram regionala och kommunala miljömål som
antagits av Länsstyrelsen i Dalarna år 2007. Ett av dessa miljömål gäller så kallad
god bebyggd miljö, och ett av delmålen lyfts fram som särskilt relevant för
Malung-Sälens kommun. I översiktsplanen står att läsa att “det kulturella, historiska
och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och
landskap med särskilda värden värnas och utvecklas.” (Malung-Sälens kommun
2009: 19). Särskilt fokus läggs dessutom på de arkitektoniskt värdefulla miljöerna,
vilket kan innefatta byggnader som Jannesgården och Lisellska huset. Därtill lyfter
översiktsplanen fram två byggnadsminnen, Olnispagården och Transtrands prästgård,
som båda ligger i anslutning till Transtrands hembygdsförening. De övriga
hembygdsgårdarna nämns likaså i översiktsplanen, men endast i förbigående, och
deras kulturhistoriska värde ges inget större utrymme eller vidare beskrivning
(Malung-Sälens kommun 2009: 84). I översiktsplanen går dock att läsa att
kommunen gjort satsningar på att utveckla kulturmiljöer i Lima och Transtrand som
besöksmål, och därigenom utveckla sommarturismen i området (Malung-Sälens
kommun 2009: 37).
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Figur 5. Lisellska huset i centrala Malung. [Eget arbete].

Malung-Sälens kommun har enligt den kommunala årsredovisningen från 2017 flera
år av stora underskott i finanserna, och var därför tvungna att vidta drastiska åtgärder
för att kunna säkerställa kommuninvånares tillgång till exempelvis utbildning, vård
och omsorg (Malung-Sälens kommun 2017a: 3). I årsredovisningen förklaras det
även att kultur- och fritidsnämnden, som har ansvar för frågor som dessa, redovisar
ett underskott på 700 000 kr för räkenskapsåret 2017 (Malung-Sälens kommun
15
2017a: 48). Detta lyfts även fram av Mellquist Danielson som en förklaring till de
minskade resurserna till de kulturella verksamheterna. “Som det ser ut i dag så har
det nog mer att göra med hur det ser ut i stort ekonomiskt. För det är ju inte så
jättebra”, säger hon. Hon berättar även att föreningen Quarnstensgrufvans vänner
också har fått söka ekonomiskt bistånd från Riksantikvarieämbetet, mycket på grund
av det bristande finansiella stödet från kommunen. “Man får liksom se bort, utanför
boxen”, säger hon.

Diskussion
Genom våra litteraturstudier och intervjuer fick vi en djupare insikt i vad som
karakteriserar Malung-Sälens kulturarv, vilka som förvaltar och använder kulturarvet
och även vilka förutsättningar och utmaningar de olika verksamheterna står inför.
Såväl Åhlander som Mellquist Danielson lyfte fram att skinnverksamheten och
15
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hembygdsgårdarna är viktiga identitetsskapande verksamheter och platser för
invånarna i Malung-Sälens kommun. Även den äldre, arkitektoniskt värdefulla
bebyggelsen och den gamla kvarnstensgruvan lyftes fram som viktiga inslag i
bygdens identitet och historia. Vi kommer nedan att redogöra för hur kulturarvet
bevaras, används och framställs i Malung-Sälens kommun, och vilka utmaningar som
de olika verksamheterna ställs inför i dag och i framtiden.
Hembygdsrörelsen är en av de starkaste aktörerna inom kulturarvssektorn i
Malung-Sälens kommun. Den ursprungliga rörelsen betraktades av Eskilsson som en
reaktion mot industrialiseringen och urbaniseringen, och den omnämns även på ett
liknande sätt av Åhlander i vår intervju. Hembygdsföreningarna grundades historiskt
sett av den välbärgade överklassen, som ett uttryck för missnöje med den tilltagande
industrialiseringen och förflyttningen till städerna. Som en följd av detta fick de upp
ögonen för de nationalromantiska landsbygdsmiljöerna. Eskilsson tolkar som nämnt
begreppet “hembygdskänsla” som något positivt och som en bidragande faktor i
skapandet av lokal identitet. Detta uttrycktes även implicit av Åhlander då han
förklarade att många ser värdet i hembygdsgården och ser den som ett viktigt inslag i
bygdens gemensamma kulturarv. Hembygdsföreningarnas framväxt kan även
förknippas med Ferdinand Tönnies begrepp gemeinschaft och gesellschaft, som
agerar som motpoler och ofta representerar staden kontra landsbygden.
Hembygdsgårdarna, och viljan att bevara det traditionella arvet på landsbygden, kan
sägas representera ett slags gemeinschaft, det vill säga något familjärt och
traditionellt. Människors engagemang i dessa föreningar och verksamheter kan tolkas
som en vilja att bevara och upprätthålla denna känsla av familjär identitet.
Mellquist Danielson lyfter i sin avhandling fram med ett lokalt exempel att det finns
ett behov hos lokalbefolkningen i Malung att minnas och bruka den kollektiva
historien, och att ideellt arbetande eldsjälar är de som möjliggör historiebruket. Hon
menar även att kommunen, oavsett dess resurser, inte besitter en tillräcklig drivkraft
som krävs för att själv genomföra denna typ av arbete. Åhlander poängterar samma
sak i intervjun, då han förklarar att han upplever att kommunens intresse för kulturen
inte är så stort som det borde vara. Jackson förklarar även vikten av dessa eldsjälars
arbete när det gäller att skapa en lokal identitet, och poängterar även
sammanhållningen som denna typ av arbete skapar. Williams för likaså ett
resonemang om att lokalhistoria möjliggör för individer att känna grupptillhörighet,
att de delar rötter och att de besitter en gemensam historia. Mydland och Grahn
förklarar även i sin forskning om kulturarv och lokal identitet att denna sorts lokala
engagemang leder till att upprätthålla och främja lokala och regionala identiteter.
I Eskilssons studie av de tre hembygdsföreningarna kunde hon konstatera att den
demografiska sammansättningen var homogen och primärt består av pensionärer.
Efter våra intervjuer kan vi även konstatera att detsamma gäller hembygdsföreningen
och kulturarvsverksamheterna i stort i Malung-Sälens kommun. Såväl litteraturen
som intervjuerna antyder också att det är svårt att få yngre att engagera sig i
hembygdsföreningarna. Ett vanligt tillvägagångssätt för att involvera barn och unga i
föreningarnas arbete är genom informativa besök, gemensamt organiserade av skolan
och hembygdsföreningarna. Vi fick erfara detta i första hand under dagen vi var på
18

plats på Malungs hembygdsgård. Då hade föreningen exempelvis besök av en klass
grundskoleelever, som fick ta del av organiserade rundvandringar guidade av
föreningens medlemmar. Därigenom fick de information om bygdens historia och
dess verksamheter och om hur vardagslivet fungerade under tidigare århundraden.
Kulturarvsverksamheterna i Malung Sälens-kommun kan kopplas till Pierre Noras
idéer om så kallade minnesmiljöer och minnesplatser. Platser som hembygdsgården,
kvarnstensgruvan och Jannesgården kan ses som minnesmiljöer som upprätthålls i
form av museiliknande verksamheter. Genom ideellt arbete av eldsjälar sker ett
konstruerande, restaurerande och återberättande av platsens historia. Platserna hålls
aktivt vid liv genom att exempelvis arkivera gammalt material, fira högtider och
bibehålla en miljö med ett autentiskt utseende. Barbara Kirshenblatt-Gimblett
förklarar att platser som dessa förvandlas till ett slags utställningsobjekt genom
historisering och estetisering, varpå deras särprägel ökar i förhållande till deras
omgivning. En plats som hembygdsgården eller kvarnstensgruvan blir alltså
karakteristisk för bygden genom att dess egenskaper uppvärderas och lyfts fram som
unika.
Den generella uppfattningen, främst hos besökare men även i viss grad hos den
lokala befolkningen, är att det är kommunen som förvaltar dessa kulturarvsplatser.
Som vi fått erfara efter våra intervjuer är det dock ideella krafter och inte kommunen
som främst engagerar sig. Detta går också att tyda i översiktsplanen, där
hembygdsgårdarnas kulturhistoriska signifikans inte ges något större utrymme. Dessa
platser är i en utsatt situation då de hotas försvinna, i och med att det är den åldrande
befolkningen som är engagerad i föreningslivet och driver dessa verksamheter.
Föreningslivet i Malung framställs som ett starkt sådant, men med problematiken att
nästan enbart äldre engagerar sig i de ideella verksamheterna, medan yngre
människor ofta saknar intresse att lägga ner tid på detta utan att få något tillbaka i
form av ekonomisk vinning.
Det minskade föreningsengagemanget kan likaså sägas ha ett samband med
omställningen från ett mer gemeinschaft-inriktat samhälle till ett mer
gesellschaft-inriktat sådant. Just faktumet att det är svårt att engagera människor,
främst unga, i föreningslivet kan förklaras vidare enligt Putnams teori om “The
Lonely Bowler”. Denna teori förklarar att samhällets föreningsengagemang har
minskat påtagligt sedan 1970-talet. Detta berör såväl lokala organisationer som
hembygdsföreningar och föreningslivet i allmänhet, vilket kan vara en förklaring till
att speciellt yngre människor inte har intresse eller en vana av att delta och lägga ner
tid på ideellt arbete. Det finns en vilja att få ut en ekonomisk vinning för sitt arbete,
som Mellquist Danielson uttryckte sig. De som engagerar sig i föreningar än i dag
kan tänkas vara de som sedan tidigare anammat den numera utdöende traditionen,
och det är en möjlig förklaring till varför det främst är äldre som engagerar sig i
föreningar. Det kan också tänkas bero på det faktum att pensionärer helt enkelt har
mer ledig tid till förfogande, och kan spendera den tiden på ideellt arbete på ett sätt
som en heltidsarbetande eller heltidsstuderande medelålders eller ung person inte
kan. En följd av att föreningsengagemanget minskar är enligt Putnam att det sociala
kapitalet minskar, och i och med det även samhälleliga nätverk människor emellan.
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Detta kan skapa svårigheter att upprätthålla föreningar som till stor del förlitar sig på
ideellt arbete, vilket gör att deras framtid ter sig osäker och föreningarna löper en risk
att drabbas av medlemsbrist och i värsta fall även dö ut. Därav kan det ses som att
kulturarven och föreningslivet drivs av ett slags svunnen tids ideal, som växte fram
under folkhemsepoken och fortfarande visar sig i den äldre skaran individer som är
engagerade i föreningslivet.
Skinnverksamheterna har likaså spelat en viktig roll och haft en stor betydelse för
identiteten i kommunen. Skinnhantverket och kunskaperna förs vidare av den äldre
generationen, dock inte i form av museum, utan i form av muntlig kommunikation
och kvarvarande verksamheter såsom skinnbutiker. Dessa löper dock en stor risk att
dö ut då de aktiva personerna med hantverkskunnande blir allt färre och äldre, detta
samtidigt som få utbildar sig inom denna bransch. En bidragande faktor till detta är
att Riksskinnskolan i Malung har lagts ned, vilket drastiskt minskar möjligheterna att
tillgodogöra sig en formell utbildning i skinnhantverk. Även skinnindustrin som
kulturarv kan kopplas till Pierre Noras idéer om minnesmiljöer och minnesplatser.
Medan exempelvis hembygdsgårdarna kan ses som minnesplatser är skinnindustrin
och skinnbutikerna mer karakteristiska minnesmiljöer. I dessa pågår nämligen
skinnindustrin samtidigt som minnena förblir verkliga och konkreta och lever vidare
på ett på ett sätt som inte är museiliknande, utan fullt aktivt. En anledning till att
dessa verksamheter lever vidare är till viss del att de producerar varor och tjänster
och därmed bringar en inkomst till sig själva. Detta till skillnad från exempelvis
hembygdsgårdarna som snarare erbjuder gratis upplevelser än varor, och därmed
behöver förlita sig helt eller till mycket stor del på kommunala bidrag. Dessa kan
som nämnt variera stort från år till år, vilket leder till en osäkerhet för föreningarna
då en oförutsedd sänkning av de kommunala bidragen kan äventyra deras möjligheter
att bedriva verksamheten på önskat sätt.
Enligt kommunens årsredovisning från 2017 är den ekonomiska situationen i
Malung-Sälen ansträngd. Av den anledningen krävdes det att kommunen vidtog
besparande åtgärder för att kunna erbjuda välfärdstjänster till invånarna. Av den
anledningen kan det antas att de kulturella verksamheterna inte tilldelades högsta
prioritet vad det gäller finansiering, utan hamnade delvis i skymundan. Det
förklarades även av Åhlander, som upplevde att eventuella nedskärningar först
drabbar kulturen. Samtidigt finns troligen en förståelse för att resurserna i ansträngda
situationer i första behöver gå till välfärdstjänster, men att det finns önskemål att vid
bättre ekonomi göra större satsningar på kulturen. De kommunala avdelningarna
relaterade till kulturarv har dessutom genomgått förändringar under det senaste
decenniet. Sedan 2015 verkar kultur- och fritidsverksamheter under samma nämnd
och får dela på samma ekonomiska bidrag, som kan varierar kraftigt från år till år.
Tidigare, när kultur- och biblioteksverksamheten verkade under samma nämnd, var
finansieringen från år till år på en jämnare nivå. Föreningarna hade då troligen lättare
att förutsäga vilken mängd bidrag de kunde förvänta sig och därmed lättare att
planera verksamheten ur ett framtidsperspektiv.
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Slutsats
Nedan redovisas de slutsatser vi dragit av våra litteraturstudier och intervjuer med
representanter för kulturarvssektorn i Malung-Sälens kommun. Därtill kommer vi ta
upp nya frågor som väckts under arbetets gång, och diskutera möjligheter till
framtida forskning angående detta.
Vi kan konstatera att de mest utmärkande kulturarven i Malung-Sälens kommun är
skinnindustrin och dess historia, hembygdsgårdarna som behandlar bygdens
lokalhistoria, de klassiska fäbodarna som är vanligt förekommande i hela bygden,
samt det gamla kvarnstensbrottet i Malung. Vi kan också konstatera att föreningslivet
i Malung är starkt, vilket möjliggör bevarandet av kulturarv. Andra kulturella
fenomen av nyare slag som utmärker bygden är exempelvis turismen, inte minst i
form av den blomstrande skidindustrin i Sälenfjällen och Dansbandsveckan i
Malung. Dansbandsveckan har de senaste decennierna blivit ett slags signum för
Malung, på ett liknande sätt som skinnindustrin utgjorde en stark identitetsskapande
faktor under mitten av 1900-talet.
Vi fann att kulturarven i kommunen är bidragande till att upprätthålla en lokal
identitet och främja bevarandet av den lokala historien. Detta är enligt de studier vi
analyserat, och likaså enligt de personer vi intervjuat, en viktig del i människors
anknytning till bygden. Vi kan även dra slutsatsen att kulturarven i Malung-Sälens
kommun primärt bedrivs och bevaras av ett väl utvecklat föreningsliv. Det är till
övervägande del engagerade eldsjälar som bedriver dessa verksamheter ideellt. Till
allra största del består de föreningsaktiva medlemmarna av äldre människor, ofta
pensionärer med en stark koppling till bygden. Föreningarna finner dock stora
svårigheter i att locka nya medlemmar, inte minst de unga som ofta inte har samma
direkta koppling till bygdens historia som de äldre. Likaså tillhör de en generation
där ideellt arbete och föreningsengagemang inte utgör ryggraden i samhällets
struktur. Detta skapar en osäker framtid för föreningarna, och därmed kulturarvets
framtida bevarande och upprätthållande. Föreningarna, särskilt hembygdsgårdarna,
arbetar dock aktivt för att engagera människor i deras aktiviteter och ge möjligheter
att få kunskap och information om bygdens historia. Detta sker till exempel genom
guidade visningar med skolklasser, och genom att uppmuntra till engagemang via
sociala medier. Den ansträngda situationen gör dock att kulturarvsverksamheternas
framtid i kommunen ter sig osäker. Eftersom kulturarvet är en viktig
identitetsskapande faktor för lokalbefolkningen kan ett förtvinat kulturarv leda till att
den lokala anknytningen urholkas eller förändras radikalt.
Detta väcker frågor huruvida kommunen kan förväntas “ta över stafettpinnen” från
de ideella verksamheterna om de på grund av sviktande medlemsunderlag inte klarar
av att upprätthålla verksamheten, och hur det i sådana fall kommer påverka bygdens
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framtida kulturarv och identitet. I och med kommunens knappa resurser väcks även
frågan om det är möjligt och befogat ur ett finansiellt perspektiv. Finansiering till
kulturverksamheter är ofta något som får komma i andra hand när resurserna är
knappa och välfärdstjänsterna behöver prioriteras. De näringslivsorienterade
kulturarven, exempelvis skinnindustrin och Dansbandsveckan, är de som har bäst
chans att anpassa sig till de finansiella svårigheterna. Detta tack vare att de på grund
av sin inkomstbringande verksamhet inte behöver förlita sig på kommunala bidrag.
Turismen är en av de främsta näringarna i Malung-Sälens kommun, och såväl
kommunen som regionen marknadsför sig huvudsakligen med skidindustrin och
Dansbandsveckan, evenemang och verksamheter som lockar stora mängder
människor och bringar inkomster till kommunen. Kulturarvsverksamheter lyfts
snarare fram som något som lokalbefolkningen är stolta över, men marknadsförs inte
som turistdestinationer i någon större utsträckning. Till största del beror detta troligen
på att de ansvariga för marknadsföringen anser att det finns en generell avsaknad av
intresse för dessa verksamheter hos besökarna.
Vidare forskning skulle kunna analysera djupare hur fördelningen av resurserna till
kulturarvsverksamheter har påverkats av satsningar på fritidsrelaterade verksamheter
såsom idrottsanläggningar, friluftsliv i form av skidåkning och dylikt. Detta blir extra
intressant i och med omstruktureringen av de olika sektorerna i kommunen, där
kulturverksamheterna numera tillhör samma nämnd som fritidsverksamheterna. I och
med det stora fokuset på skidindustrin i Sälen och Dansbandsveckan i Malung vore
det intressant att analysera mer ingående hur detta påverkar fördelningen av resurser,
inte minst under ansträngda finansiella situationer och vid stora variationer i
kommunbudgetens fördelning.
Därtill skulle framtida studier kunna följa föreningslivets utveckling under
exempelvis en tioårsperiod, för att analysera hur dagens ansträngda situation kommer
att påverka föreningslivets framtid. Vidare forskning skulle även kunna analysera
föreningslivet på olika platser i landet, för att ta reda på om skillnader i problematik
och förutsättningar råder i exempelvis storstäder och på landsbygden, i olika delar av
landet, etc. Dessutom kan det vara intressant med djupare studier om andra sorters
kulturarv än de vi behandlat i denna studie, exempelvis om musikrelaterade arv och
turistnäringens historiska utveckling och framtid.
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