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Abstract 
The paper presents how the concept of fictional culture environment can be defined on 
the basis of a Swedish real and fictional cultural heritage. Three studies consisting of 
"mapping”, “categorization", "detailed study" and "comparison" defines and delimits 
the concept and presents a graphical comparison model. The study focuses on places 
taken from the stories of Astrid Lindgren.  Their authenticity and historical use is 
analyzed and discussed.  

The line between reality and fiction has become more difficult to discern. The paper 
presents a new concept and a benchmark that can contribute to a clearer definition of 
our fictional cultural heritage. 
 
Title: Between fantasy and reality  
Subtitle: The concepts of fictional cultural environment, authenticity and use of history 
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1. INTRODUKTION  
Inledning 
 

Jag ser på Vikings. Sagan om kung Ragnar Lodbrok. Grymt bra serie. Var han verklig?1 
 

Det är sent när jag får sms från min vän i Brasilien. Jag får googla för att kunna ge 

honom ett ärligt men komplicerat svar. Det kan ha funnits en dansk viking med det 

namnet men den historiska korrektheten i tv-serien kan diskuteras. Det är ett 

återkommande tema att fiktiva historier eller filmer hämtar inspiration och påverkar 

människors uppfattning och bruk av historien. Sms:et väckte funderingar hos mig som 

lett fram till denna uppsats. Framförallt om varför vissa platser som beskrivs i böcker 

eller där filmer spelats in blir besöksmål - en del av vårt kulturarv - och andra inte. 

Förmedling av kulturarv och upplevelser sker idag ofta genom rörlig media som, enligt 

Peter Aronsson, ger oss nya sätt att se, använda och röra oss i ett landskap.2 Enligt 

Robert Rosenstone har filmmediet till och med medfört ett paradigmskifte för vårt 

historiemedvetande.3 Många reser i fiktiva världars fotspår, jag är en av dem, och 

besöker platser där film eller tv spelats in. Det som förmedlas, den historia man 

rekonstruerar, är fiktivt men det är ändå något som ger en känsla av äkthet. Film ger 

gemensamma erfarenheter och referenspunkter. Man förflyttas till den tid och värld som 

representeras, en värld som kan upplevas som autentisk. En fabricerad autenticitet.4  

 

Astrid Lindgrens sagor ger en romantiserad bild av det förflutna men i generationer har 

de påverkat barns och vuxnas uppfattning om sekelskiftets Småland.5 Jag tolkar dem 

som del i det svenska immateriella kulturarvet. De platser där hennes böcker utspelar sig 

eller där filmerna spelats in - framförallt i trakten runt Vimmerby - har blivit ett 

upplevelselandskap6 där saga och historia brukas och smälter samman. Hur ska man 

förhålla sig till sådana platser? Fiktiva7 genom sin roll i en påhittad saga men samtidigt 

autentiska8 då att de, som filminspelningsplatser, blivit del av vårt kulturarv? Begreppet 

kulturarv avser alla materiella och immateriella utryck för mänsklig påverkan.9 En 

                                                
1 SMS från Wagner Doering i Brasilen [2017-04-20]. 
2 Aronsson 2004b, s. 59. 
3 Rosenstone 1995, s. 12 se Aronsson 2004b, s. 59-60. 
4 Fabricerad autenticitet är ett begrepp myntat av Richard Peterson. Enligt Peterson är autenticitet socialt konstruerat snarare än ett 
attribut för vad som är äkta. Peterson 2005, s. 1083; Jones & Smith 2005, s. 924-925; Aronsson 2002, s. 87; Aronsson 2004a, s. 115. 
5 Braunerhielm & Cassel 2009, s. 101. 
6 Begreppet upplevelselandskap, ”experiencescape” myntades av etnologen Tom O´Dell för att beskriva en kulturellt betingad 
ekonomi där man sätter upplevelser i centrum. En form av marknadsestetik där upplevelseaspekter tillförs varor och tjänster för ge 
ekonomisk framgång till företag, kommuner eller turistdestinationer. Strömberg 2009, s. 127. 
7 Ordet fiktiv har i denna uppsats betydelsen påhittad, uppdiktad, overklig och imaginär. 
8 Ordet autentisk har i denna uppsats betydelsen äkta, verklig, genuin eller tillförlitlig. 
9 Gardinger 2017. 
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filmmiljö kan ses som både ett materiellt och immateriellt arv. Materiellt i form av den 

fysiska filmen och den plats som valts ut att representera sagans miljö. Sagan är ett 

immateriell kulturarv. Tillsammans med berättelser och minnen från inspelningen blir 

den del av platsens totala historia. Det stannar inte här, bortom fiktionen finns en sann 

historia om det som verkligen skett och vad platsen ursprungligen var. Gränsen mellan 

fakta och fiktion blir svag och suddas i vissa fall nästan ut när en konstruerad historia 

appliceras ovanpå den verkliga. Det finns en spänning i detta, en påhittad saga men 

inspelningsplatsen/miljön är verklig. Det existerade en historia även före den fiktiva 

kontexten. Autenticitet är det fiktivas motpol men det är ändå det många vill uppleva 

när de besöker platser där filmer eller sagor utspelar sig. Kina Holm och Annelie 

Ingvarsson definierar i sin magisteruppsats Turistiskt kulturutövande begreppet fiktivt 

kulturarv som platser där man kombinerar en autentisk historia med en fiktiv kontext.10 

Beskrivningen är bra men ger utrymme för tolkningar när det avser speciella platser 

som inspelningsplatsen för en film/tv-serie. I tv-serien Vikings och Lindgrens filmvärld 

kan man tala om kulturarvet som materiellt, immateriellt och fiktivt. Uttrycket fiktivt 

kulturarv är brett och det saknas ett uttryck för att beskriva vissa miljöer på ett effektivt 

sätt. Uppsatsen avser därför att komplettera begreppet fiktivt kulturarv och definiera ett 

nytt begrepp, fiktiva kulturmiljöer, där verkliga, immateriella och fiktiva kulturarv möts.  

 
Syfte och frågeställningar 

Undersökningen söker definiera begreppet fiktiv kulturmiljö samt diskutera autenticitet 

och historiebruk vid denna typ av kulturmiljöer. För att uppnå detta kartläggs, jämförs 

och analyseras inspelningsplatser för ett antal Astrid Lindgrenfilmer. Min tes är att 

begreppet fiktiv kulturmiljö inte inkluderar alla platser som omfattas av begreppet fiktivt 

kulturarv. Ett av uppsatsens teman är autenticitet eller upplevd känsla av autenticitet, 

hur detta konstrueras och förmedlas i webbaserad marknadsföring. Undersökningen har 

för avsikt att leda fram till konstruktionen av en modell som illustrerar studiens resultat 

och placerar inspelningsplatserna i förhållande till varandra. 

  

                                                
10 Holm & Ingvarsson 2005, s. 5. 
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Följande frågeställningar ligger till grund för uppsatsen:  

• Kan begreppet fiktiv kulturmiljö definieras med hjälp av Astrid Lindgrens filmer? 

• Vilka uttryck för autenticitet och historiebruk återfinns i de fiktiva kulturmiljöernas 

webbaserade marknadsföring? 

• Vad utmärker en fiktiv kulturmiljö och vilka faktorer tycks spela in i dess skapande? 

 

Disposition  

I detta introducerande kapitel följer en bakgrundsredogörelse över Lindgren. Främst en 

introduktion till hennes filmvärld och den utveckling som går att finna i Vimmerby. I 

nästföljande avsnitt redogörs för metod och materialval. Därefter följer presentation av 

tidigare forskning och studier som kan relateras till uppsatsen. Teoriavsnittet täcker 

begrepp och teorier av vikt för studiens empiriska analys. Inledningsvis ges en 

presentation av kulturarv som efterföljs av en diskussion kring begreppet autenticitet 

och en redogörelse för historiebruk. Den teoretiska delen utgör tillsammans med 

forskningsgenomgången underlag för den fortsatta studien och är tänkt att fungera som 

utgångspunkt för studiens fortsatta analyser. 

 

Den empiriska studiens tre delstudier tar avstamp i undersökningens frågeställningar. 

Första delen behandlar inspelningsplatserna och hur de nyttjas idag. Denna del fungerar 

som utgångspunkt för nästkommande delar samt avgränsar begreppet fiktiva 

kulturmiljöer. I del två närstuderas de fiktiva kulturmiljöernas webbaserade 

marknadsföring som diskuteras i förhållande till historiebruk och autenticitet. I sista 

delen görs en återkopplande komparation av studieobjekten. Den kompletteras med en 

övergripande diskussion kring begreppet fiktiv kulturmiljö och vad som tycks spela in i 

dess skapande med fokus på plats och autenticitet. Slutligen avhandlas historiebruk 

kopplat till dessa miljöer. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 
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Bakgrund    

Det finns otaliga biografier om Astrid Lindgren. Genom att använda hennes filmvärld 

ges möjlighet att med hjälp av välbekanta miljöer definiera begreppet fiktiv kulturmiljö. 

Det finns över fyrtio filmer baserade på Lindgrens sagor. De flesta gjorda av Olle 

Hellbom.11 Hellboms första Lindgrenfilm, Barnen i Bullerbyn, spelades in som tv-serie 

och sändes 1962.12 Sedan följde Saltkråkan, Pippi Långstrump, och Emil i Lönneberga. 

Samarbetet varade i nära tjugofem år, omfattade 17 filmer/tv-serier och förändrade 

svensk barnfilm. I princip alla böcker har filmats minst en gång.13  

 

Lindgren hämtade ofta inspiration i barndomens Småland och framförallt i trakten kring 

Vimmerby, som är en av Sveriges äldre städer.14 Under senare år har stadens 

turismnäring utvecklats kraftigt mycket beroende på temaparken Astrid Lindgrens värld 

(ALV). Parken kan ha uppemot 10 000 besökare vissa sommardagar, i kontrast mot 

tätorten Vimmerbys ca 8 000 invånare.15 Sedan 70-talet har barnfamiljer rest till staden, 

inledningsvis för att besöka inspelningsplatserna från Emil i Lönneberga och Barnen i 

Bullerbyn. Vallfärdsorten har sedan blivit ALV.16 1987 skaffade Vimmerby sig rätten 

att kalla sig Astrid Lindgrens Vimmerby. En benämning som ger värde och särprägel till 

staden med omnejd.17 Denna slogan är ett starkt kort i stadens marknadsföring trots att 

författarinnan flyttade därifrån permanent redan 1926.18 Temaparken är bara en av flera 

delar i det upplevelselandskap som finns i och omkring författarinnans hemstad där man 

idag förutom ALV kan uppleva bland annat födelsehemmet Näs19, platser som 

inspirerat till sagorna och inspelningsplatserna för flera filmer. 

  

                                                
11 Törnqvist 1998, s. 42-43. 
12 Karlsson & Erséus 2004 s. 24. 
13 Törnqvist 1998 s. 43-45; Karlsson & Erséus 2004 s. 176. 
14 Edström u.å. Astrid Lindgren” [2017-11-22]. 
15 Jonsson 2010a. s. 18. 
16 ALV startades av tre familjer men ägs idag till 91 % av bolaget Salikon AB. Salikon AB är ett bolag som ger ut böcker och texter 
av Astrid Lindgren som inte är barnböcker och som i sin tur ägs av bolaget Saltkråkan AB vilket drivs av Astrids barn och barnbarn. 
Astrid Lindgrens Värld u.å. ”Om Astrid Lindgrens värld” [2017-11-21]. 
17 Althén 2010 s. 65. 
18 Vimmerby turistinformation u.å. passim; Törnqvist 1998, s. 27. 
19 Astrid Lindgrens Näs är idag ett kulturcentrum. Det invigdes år 2007 till 100-årsminnet av författarinnans födelse och består idag 
bland annat av: Astrids födelsehem, Pippis sockerdricksträd, en utställning om författarinnan, museum samt forsknings- och 
utbildningscentrum. Gården har öppet året om och ägs av Saltkråkan AB. Saltkråkan AB ”Astrid Lindgrens Näs” [2017-11-22]. 
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2. METOD OCH MATERIAL  

I nedanstående avsnitt presenteras metod, material, urval och avgränsningar. Även 

genomförande och validitet tas i beaktande. Källmaterialet består av Lindgrens filmarv i 

form av tjugotre biofilmer utgivna 1964-1997. Undersökningen genomförs i form av en 

webbaserad kvalitativ studie av om och hur filminspelning och koppling till respektive 

film nyttjas i webbaserad marknadsföring..  

 

Urval och Avgränsningar 

Att undersökningen kom att handla om Lindgren och hennes filmvärld var ganska 

naturligt då de länge legat mig varmt om hjärtat. Samtidigt ger det möjlighet att 

undersöka ett ämne som fascinerat mig allt mer, spänningen mellan det fiktiva och 

verkliga. Lindgrens filmer är kanske inte det första man tänker på när man talar om 

historiebruk men vi ges med filmerna en bild av det förflutna som påverkar vår 

uppfattning om både dåtid nutid och framtid. Lindgrens filmvärld erbjuder även ett 

tillräckligt stort underlag för undersökningen. Studien möjliggör en diskussion kring 

begreppet  autenticitet, eller hur saker kan upplevas som äkta trots att de inte är det. 

 

Uppsatsen inkluderar inte alla filmer gjorda på Lindgrens sagor. Möjligheten att 

inkludera samtliga har beaktats men då det gjort undersökningen mer svårhanterlig togs 

beslut om att undersöka ett urval. Majoriteten av de filmer som inte inkluderats hade 

ändå uteslutits i ett tidigt skede då det är filmer av äldre modell, kortfilmer, tecknade 

filmer alternativt filmer som producerats i andra länder. Valet föll på dessa då de kan 

anses vara de mest välkända.20 Det har varit möjligt att, via pålitlig källa, identifiera 

inspelningsplats för alla utom två.21 Flera filmer behandlar samma sagokaraktär och 

inspelningsplatsen är då ofta densamma. Det finns efter dessa urval elva berättelser 

gestaltade i tjugoen filmer som täcks av studien. Jag har valt att fokusera på hemsidor 

direkt kopplade till platserna alternativt respektive kommuns turistinformation och dess 

webbsida. Jag har, efter bästa förmåga, undvikit att söka mig bortom detta källmaterial. 

I några enstaka fall, då informationen varit knapphändig eller platsen enbart framställs 

av externa aktörer, har andra källor inkluderats.  

                                                
20 De säljs exempelvis i samlingsboxar och presenteras som ”Astrid Lindgrens filmklassiker”. 
21 Filmerna Nils-Karlsson Pyssling och Peter och Petra utesluts ur uppsatsens mer analytiska delar. 
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Genomförande  

Undersökningen genomförs i tre steg: kartläggning och kategorisering, närstudie och 

analys samt slutgiltig komparation och diskussion. Delarna kan var och en knytas till en 

av studiens tre frågeställningar. Genom studien definieras och befäst begreppet fiktiv 

kulturmiljö. En modell skapas som illustrerar undersökningens resultat samt hur de 

olika platserna kan placeras i förhållande till varandra. I den inledande delstudien 

kartläggs filmernas primära inspelningsplatser. Som källa fungerar Karlsson och Erséus 

sammanställning om Lindgrens filmvärld Från Snickerboa till Villa Villekulla samt 

sökningar via webb. Webbundersökningen ger svar på vad som sker vid platsen idag 

vilket möjliggör en indelning i kategorier och en analys av skillnader och likheter. 

Denna del ger svar på den första frågeställningen: kan begreppet fiktiv kulturmiljö 

definieras med hjälp av Astrid Lindgrens filmer? De kategorier/rubriker som nyttjas är: 

fiktiv kulturmiljö, besöksmål, städer som nyttjar inspelningen, landskap som nyttjar 

inspelningen samt nyttjar ej inspelning/film. Kategoriseringen ligger till grund för 

studiens fortsatta analyser.  

 

I närstudien görs en textanalys av information och framställan som återfinns via 

webbsidor kopplade till de av kartläggningen definierade fiktiva kulturmiljöerna. 

Analysen inkluderar även hemsidans utformning samt nyttjande av bilder. Citat lyfts 

fram och analyseras i syfte att klarlägga hur platsen beskrivs och om man försöker 

framhålla platsen som autentisk. Det som främst analyseras är nyttjandet av värdeord. 

Närstudien möjliggör en diskussion om historiebruk och autenticitet. Uppsatsen 

fokuserar på undersökningens andra frågeställning: vilka uttryck för autenticitet och 

historiebruk återfinns i de fiktiva kulturmiljöernas webbaserade marknadsföring? I den 

sista delen görs en sammanfattande jämförelse av inspelningsplatserna/kategorierna. 

Delstudien bygger vidare på tidigare resultat och fokuserar på den avslutande 

frågeställningen om vad som utmärker en fiktiv kulturmiljö samt vilka faktorer som 

tycks spela in i dess skapande. För att ge en överblick och möjliggöra fortsatta 

reflektioner utifrån det teoretiska ramverket konstrueras en modell som placerar de olika 

platserna i förhållande till varandra mellan fyra idealpoler. 
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Validitet och begränsningar 

Det är en individuell upplevelse om något känns äkta eller inte, men i det här fallet 

baseras platsens placering i modellen på om den framhålls som autentisk i 

marknadsföring. Det handlar om min egen bedömning - en subjektiv sådan - vilket 

innebär att den kan skilja sig från någon annans. Det kan ses som en svaghet att en 

väsentlig del av studiens resultat bygger på en subjektiv bedömning. Meningen med 

modellen är dock att möjliggöra en diskussion om autenticitetsbegreppet och fiktiva 

kulturmiljöer samt illustrera hur fiktiva platser kan placeras i förhållande till varandra 

baserat på dess framställan om autenticitet. Min förhoppning är att modellen ska kunna 

nyttjas även i andra studier. 

 

Det är på sin plats att här inleda en diskussion om begreppet autenticitet och dess roll i 

uppsatsen. När jag talar om en upplevd känsla av autenticitet så syftar det inte på om 

den som besöker inspelningsplatsen faktiskt upplever en känsla av äkthet. Det är inte en 

platsstudie av en faktiska känsla utan en undersökning av hur man nyttjar platsens 

filmarv i information, profilering och marknadsföring. Det som studeras är hur dessa 

platser idag nyttjas och framställs, samt av vilka aktörer, om och hur man med hjälp av 

värdeord försöker konstruera en känsla av autenticitet. Det handlar om min personliga 

och subjektiva uppfattning om hur platserna förmedlas genom valda uttryck, bilder och 

berättelser. Jag gör avstamp i Richard Petersons diskussion om fabricerad autenticitet, 

autenticitet som en social konstruktion snarare än ett faktiskt attribut. Även andra 

forskares tankar diskuteras och implementeras i studiens analys. Jag är medveten om att 

alla uppfattar äkthet olika och man kan diskutera autenticitet i en evighet då det är något 

som till stor del handlar om en egen uppfattning. Undersökningen syftar därför enbart 

till att diskutera den information som framförs av aktörer som nyttjar platserna idag 

samt hur marknadsföring kan analyseras och tolkas. Det är en ingång för en definition 

av begreppet fiktiv kulturmiljö och en vidare diskussion om autenticitet. 
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3. TIDIGARE FORSKNING   
Det finns mycket forskning inom ämnen av intresse för denna uppsats exempelvis 

kulturarv, turism och kulturarvsturism. Man kan finna studier om fiktiva platsers roll 

som kulturarv, brukare av historien och del i vår historiekultur över ett brett spektrum 

av vetenskapsfält. Det är omöjligt att i denna forskningsredogörelse täcka alla. Den är 

följaktligen begränsad till forskning med direkt anknytning till uppsatsens ämne och 

belyser studier inom fiktivt kulturarv, autenticitet och medierande historiebruk.22 

Genomgången gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan bör ses som vägledning till 

studiens placering och tillägg i rådande forskningsläge.  

 

Förvånansvärt lite fokus har riktats mot platser som nyttjats för inspelningar av 

Lindgrens filmer samt utveckling och aktivitet vid platserna idag. Kartläggning som 

gjorts av Karlsson och Erséus fungerar som underlag i studien, den har dock en 

kommersiell inriktning med fokus på anekdoter och beskrivningar av hur inspelningarna 

gått till.23 Uppsatsen har för avsikt att fylla ett upplevt tomrum och definiera begreppet 

fiktiv kulturmiljö. En undersökning vars ämne ligger nära är den tidigare omnämnda 

Turistiskt kulturutövande.24 Författarna Holm och Ingvarsson undersöker och definierar 

fenomenet fiktivt kulturarv samt diskuterar kulturturismens användning av autentiska 

kulturarv och fiktiva kontexter med utgångspunkt i ”Arnfenomenet” och ”Da Vinci-

effekten”. Riddaren Arn diskuteras även av Carina Renander i flera studier. I artikeln 

Finns Arn? undersöks hur olika aktörer använt sig av Guillous roman och den fiktiva 

karaktären samt vilken verkan detta bruk fått på historiekulturen. 25 Även Renanders 

licentiatavhandling Förförande fiktion, eller historieförmedling behandlar Arns värld.26  

 

Guillous berättelse bär likheter med Lindgrens, bland annat genom sin inverkan på folks 

uppfattning om vissa tidsepoker. Arn skapar föreställningar om tidig medeltid, Lindgren 

om sekelskiftets Småland. I båda fallen handlar det dock om påverkan från en fiktiv 

kontext kombinerad med autentisk historia. I båda fallen nyttjas även kopplingen till 

berättelsen för att utmärka platsen som turismdestination. Det exemplifierar Richard 

Petersons begrepp fabricerad autenticitet vilket han lyfter fram i Creating Country 

                                                
22 Bruket av det förflutna genom rörlig media exempelvis i film eller tv. Detta har på senare tid blivit allt viktigare för folks 
uppfattningar om och förhållningssätt till historia. Snickars & Trenter 2004, s. 8. 
23 Karlsson & Erséus 2007.  
24 Holm & Ingvarsson 2005.  
25 Renander 2006.  
26 Renander 2007. 
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Music och In Search of Authenticity.27 Peterson illustrerar bland annat hur en avsiktlig 

konstruktion av falska traditioner sker för att locka konsumenter till kulturella 

produkter.28 Autenticitet menar han är en social konstruktion.29 Fabricerad autenticitet 

nyttjas även av Deborah Jones och Karen Smith i deras studie Middle-earth Meets New 

Zealand och är applicerbart även i denna studie och i den diskussion kring autenticitet 

som jag vill bidra till.30 Turism i fiktiva världars eller människors fotspår är inget nytt 

fenomen. Snarare är det något man finner många exempel på och det tas upp i flertalet 

studier.31 I uppsatsen Kulturarvsturism - en fråga om att bevara och tillgängliggöra 

redogör Madeleine Nilsson för hur olika kulturarvsdestinationer med koppling till Kung 

Arthurlegenden tillgängliggörs. Spänningen mellan bevarande och kommersialisering är 

det centrala temat.32 Jag upplever en liknande spänning för fiktiva kulturarv när det 

gäller gränsen mellan fiktion och autenticitet. 

 

Anne Haugaard lyfter fram fenomenet autenticitet och dess komplexitet i sin 

magisteruppsats Medeltid i samtid.33 Det primära i denna uppsats är rekonstruktioner 

och den idag nedlagda medeltidsstaden Salve i Kalmar.  Rekonstruktioner är även tema 

för Bodil Peterssons avhandling Föreställningar om det förflutna.34 Även i denna studie 

diskuteras autenticitet, vilket Petersson uppger, genom alla tider haft betydelse för 

upplevelsen av det förflutna.35 Även Peter Aronsson lyfter autenticitet och dess 

påverkan på vår uppfattning av kulturarv i artikeln Att uppleva historia. Fiktiva världar, 

film och Mobergs utvandrarbygd är del i Aronssons diskussion.36 Han menar att det 

korrekta eller sanna laddas med kraft inte enbart från det kognitiva innehållet. Känslan 

av autenticitet beror visserligen i hög grad på att ting och platser upplevs som autentiska 

men dessa är inte utan sammanhang.37  

 

Sedan 1800-talet har vi befunnit oss i ett spänningsfält mellan kraften i berättelser, 

bevarade föremål och återgestaltningar när det gäller att ge liv åt det förflutna.38 I 

Aronssons bok Historiebruk - att använda det förflutna, diskuteras förutom det 

                                                
27 Peterson 1997, s. 3; Jones & Smith 2005 s. 923-924; Peterson 2005 s. 1083. 
28 Jones & Smith 2005 s. 924. 
29 Peterson 2005 s. 1083. 
30 Jones & Smith 2005 passim. 
31 Aronsson 2004b, s. 59; Sjöholm 2011 passim. 
32 Nilsson 2011. 
33 Haugaard 2004, s. 6 -7, 20-21. 
34 Petersson 2014, s. 13-16. 
35 Petersson 2014, s. 379-380. 
36 Aronsson 2002 passim. 
37 Aronsson 2002, s. 85-86; Aronsson 2004a, s.113-114. 
38 Aronsson 2004b, s.88. 
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teoretiska ramverket för begreppet historiebruk bland annat gränsen mellan fakta och 

fiktion i historiska romaner och visuella medier.39 Med Mobergs romansvit 

Utvandrarna exemplifieras och påvisas påverkan på författarens hembygd i Småland 

där man brukar ett fiktivt kulturarv.40 I antologin Det förflutna som film och vice versa 

behandlar Aronsson visuella medier och relationen mellan historia, film och platser. 

Tanken är att belysa en mångfald av sammanhang där berättelse och film samverkar.41 

Det är inte lätt att skilja på litteratur- och filmturism. Att göra film av en roman är inget 

nytt men idag finns en integration mellan bok- och filmmarknad i en utsträckning man 

inte sett tidigare.42 Det inte bara bokens popularitet som påverkar och bidrar till litterär 

turism. Filmatiseringar kan ge uppsving åt platser då de ofta når en bredare publik och 

ger verkliga bilder av en fiktiv värld.43 Oavsett om de går bra eller dåligt för filmen 

innebär det marknadsföring för inspelingsplatsen. En film är därför ett effektivt sätt att 

jobba in ett varumärke.44 

 
4. TEORETISK INRAMNING OCH BEGREPP  

När vi bekantat oss med ämnet och tidigare forskning är det dags att vända blicken mot 

uppsatsens teoretiska ramverk samt begrepp som nyttjas i studien. Kapitlet fungerar 

som utgångspunkt för undersökningen och behandlar ämnen som kulturarv och 

historiebruk, samt det svårdefinierade begreppet autenticitet. 

 

Kulturarv  

I skapandet av ett kulturarv sker en speciell form av historiebruk, man pekar ut något 

som är värt att bevara och vårda för kommande generationer.45 Det finns många 

definitioner för vad som är kulturarv.46 Ordet, som kan appliceras på det allra mesta, har 

använts allt mer sedan 1990-talet.47 Enligt Riksantikvarieämbetets beskrivning avser 

kulturarv ”alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan”.48 Det som 

tidigare generationer skapat och som vi tolkar, uppfattar och för vidare. Vårt kulturarv 

är inte statiskt, utan i ständig förändring. Varje generation skapar sitt eget samt sin 

uppfattning om vad som hör till och vad det betyder. Mångfalden är stor och det finns 

                                                
39 Aronsson 2004a passim. 
40 Aronsson 2004a, s.129-132. 
41 Aronsson 2004b, s. 59-61. 
42 Sjöholm 2011, s. 45. 
43 Nilsson 2011, s. 13.  
44 Sjöholm 2011, s. 45. 
45 Jonsson 2010a, s.14. 
46 Nilsson 2011, s. 7. 
47 Jonsson 2010a, s. 13. 
48 Gardinger 2017. 
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både stora och små kulturarv, i materiell49 och immateriell form.50 I många fall 

förekommer dessa tillsammans och kompletterar varandra.51 Enligt Kajsa Althén har 

kulturarv traditionellt använts för att bygga och vidmakthålla nationell identitet men för 

att motverka avfolkning och skapa ekonomisk tillväxt har kommuner och regioner allt 

mer börjat lyfta fram sitt kulturarv för att locka besökare. I brist på etablerade kulturarv 

kan potentiella möjligheter nyttjas och förädlas, något som  är fallet i Vimmerby.52 

Sedan 1990-talet har många kulturarv, kulturmiljöer och historiska platser närmat sig 

turismen, något Riksantikvarieämbetet poängterar är av vikt för den ekonomiska 

utvecklingen.53 Begreppet kulturarv54 gjorde sitt intåg i offentligheten under slutet av 

1800-talet. Efter de stora världsförändringarna åren 1989-91 blev det ett nyckelbegrepp 

med dubbla funktioner. Under osäkra tider ges verkligheten en förankring i det förflutna 

men kulturarvet innebär samtidigt möjlighet till inkomst.55 Idag är en minst lika viktig 

del i kulturmiljövården strävan att få människor att uppleva kulturarv och kulturella 

sevärdheter som det är att vårda och bevara.56  

 

Kulturarv med litterära associationer har blivit allt populärare och vid den typ av 

satsning man gör i Vimmerby är det vanligt att kulturarv både används och skapas.57 

Man har utgått från två resurser för att göra Vimmerby till den produkt det är idag. Det 

litterära arvet och minneskulten över författarinnan.58 Leif Jonsson menar att 

aktiviteterna i Vimmerby kan karaktäriseras som kulturarvsproduktion.59 Både ALV 

och andra platser i och omkring staden inkluderas och man kan tala om Astrid 

Lindgrens världar i plural. Många aktörer och aktiviteter är inblandade och det är olika 

typer av kulturarv som produceras.60 

 

                                                
49 Det materiella eller påtagliga kulturarvet syftar på fysiska lämningar. Exempelvis: ruiner, historiska hem, monument, arkeologiska 
och historiska föremål, speciella typer av jordbrukslandskap eller platser där historiska händelser utspelat sig osv. Nilsson 2011, s. 8. 
50 Det immateriella, icke-påtagliga arvet syftar på icke fysiska arv som exempelvis: folktro, seder, festivaler, legender, litteratur, 
konst, olika livsstilar och värden som förknippas med en plats, men även kända människor/religiösa figurer osv. Nilsson 2011, s. 8. 
51 Nilsson 2011, s. 8-13. 
52 Althén 2010, s. s.64-65. 
53 Riksantikvarieämbete 2002 s. 7 se Holm och Ingvarsson 2005, s. 23. 
54 Betydelsen av ”Kultur-arv” enligt Svenska Akademins ordbok och Viktor Rydbergs, som även innehade Sveriges första och enda 
proffssur i kulturhistoria, definition från 1887 är: ”Vad ett folk o.d. i fråga om (andlig) kultur övertagit från tidigare generationer”. 
Begreppet lanserades för att fånga en vidare krets av det förflutna än de traditionella historiska disciplinerna kunde.  
Aronsson 2004a, s. 143. 
55 Aronsson 2010, s. 106. 
56 Holm & Ingvarsson 2005, s. 23.  
57 Jonsson 2010a, s. 13; Nilsson 2011, s. 8-13. 
58 Althén 2010, s. 64-65. 
59 Kulturarvsproduktion är processer i vilka kulturarvet produceras och används medvetet av bestämda personer med bestämda 
syften i bestämda sammanhang. Jonsson 2010b s. 223. 
60 Jonsson 2010b, s. 223. 
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Autenticitet  

Det finns idag många platser och ting som stoltserar med att vara ”autentiska”. 

Begreppet är problematiskt att definiera då det till stor del handlar om den egna känslan 

kring vad som är äkta.61 Autenticitet är det fiktivas motsats. Begreppets betydelse är av 

intresse för att närma oss studiens centrala tema fiktiva kulturmiljöer. Ordet autentisk 

kommer från det grekiska ordet ”authentikos” som betyder tillförlitlig eller som stöder 

sig på bevisliga grunder.62 Idén om autenticitet bygger på att det finns en motpol i det 

falska.63 Det kan dock räcka med att man tror att ett föremål är äkta för att man ska 

uppleva det som autentiskt. Autenticiteten skapas enligt Bodil Petersson inte enbart i 

föremål, landskap och byggnader utan även utanför och tillskrivs av 

åskådaren/besökaren själv.64 

 

Autenticitet är socialt konstruerat påstår Richard Peterson. I ett allt mer homogeniserat 

globalt samhälle blir platsers sociala och kulturella särdrag dolda. Något som innebär att 

exempelvis turismindustrin försöker återskapa det som tidigare tagits för givet som 

”traditionellt”. Likväl som att nyttja och återskapa landets eget förflutna försöker man 

åstadkomma kopplingar till populära mytologiska världar.65 Lindgren är inte den första 

författaren att placera sin historia på en plats och genom det göra platsen attraktiv för 

turister. Idag finns en trend där böcker och filmer sätter orter på kartan. Destinationer 

byggda på en fiktiv berättelse, berättelsedestinationer, behöver inte vara direkt 

kopplade till den plats som beskrivits i boken eller visats på film. Det blir autentiskt om 

platsens landskap ger de rätta associationerna.66 Berättelsedestinationer kan ses som en 

form av rekonstruktioner, en fiktiv förmedling av det förflutna och autenticitet kan 

tillskrivas platser eller företeelser för att göra dem mer attraktiva.67 Enligt Petersson 

görs rekonstruktioner utifrån ett stegrande behov efter något som gått förlorat, förstörts 

eller förändrats genom tiderna vilket Holm och Ingvarsson menar kan gälla olika former 

av historiebruk, även fiktiva kulturarv.68 En berättelsedestination som nyttjar 

populärkultur och försöker uppnå autenticitet är Nya Zeeland som brukar JRR Tolkiens 

fiktiva Sagan om Ringen och försöker göra landet till det autentiska Midgård.69 

Exemplet belyser Petersons begrepp fabricerad autenticitet. Inom kulturella industrier 
                                                
61 Nilsson 2011, s. 20; Holm och Ingvarsson 2005, s. 14. 
62 Nationalencyklopedin internetupplagan u.å. ”Autentisk”. 
63 Bendix 1997, s. 14-15; Holm & Ingvarsson 2005, s. 13.  
64 Petersson 2003, s. 247-248; Haugaard 2004, s. 20-21; Holm & Ingvarsson 2005, s. 14.   
65 Peterson 2005, s. 1083-1084. 
66 Braunerhielm & Cassel 2009, s. 102. 
67 Holm & Ingvarsson 2005, s. 15. 
68 Petersson 2014, s. 19; Holm & Ingvarsson 2005, s. 15. 
69 Peterson 2005, s. 1083-1084. 
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beror acceptans och framgång för en given kulturell produkt på dess intryck eller 

uppträdande som äkta. Övertygande redogörelser om någots kulturella äkthet är centralt 

för framgång inom kulturella industrier och olika aktörer skapar dessa redogörelser i 

kommersiellt syfte.70 Vid satsningar på kulturarvsturism återberättar man det förflutna 

på ett underhållande sätt och skapar en produkt. Autenticitet är här en viktig faktor, 

samtidigt finns inga fasta kriterier för vad som är autentiskt, det skiljer från person till 

person. Huvudsaken tycks inte vara om något faktiskt är äkta utan hur det upplevs. Det 

kan innebära att icke-autentiska artefakter, ting eller platser visas upp och upplevs som 

autentiska av besökaren. Den historiska korrektheten kan spela mindre roll om man 

lyckas fabricera autenticitet.71 Det gäller både historiska kulturarv och besöksmål som 

bygger på fiktiva världar.72 Petersson påpekar att vi har gått ifrån att värdesätta äkta ting 

till att fokusera på miljöer och berättelser.73 En berättelse kan ha stor betydelse för att 

man ska uppleva något som autentiskt. Både Nya Zeeland och Lindgrens Vimmerby får 

mening genom en gemensam narration. De mer eller mindre delade berättelserna, som 

Aronsson uttrycker det, är vad som ger platserna mening. 74 

 

Historiebruk  

Historiebruk syftar till användandet av historia i vid bemärkelse och visar hur och i 

vilket syfte det förflutna brukas..75 År 1874 identifierade filosofen Friedrich Nietzsche 

tre idealtypiska historiebruk, det monumentala,76 det antikvariska77 och det kritiska.78 

Typologin har sedan vidareutvecklats av historiker som Klas-Göran Karlsson och Ulf 

Zander och inkluderar idag bland annat bruken: vetenskapligt,79 existentiellt,80 

moraliskt,81 ideologiskt,82 icke-bruk,83 politiskt pedagogiskt84 och kommersiellt.85 

                                                
70 Jones & Smith 2005, s. 925. 
71 Nilsson 2011, s. 20; Peterson 2005 passim. 
72 Herbert 2001, s. 318.  
73 Petersson 2014, s. 247-248; Haugaard 2004, s. 20-21; Holm & Ingvarsson 2005, s. 14.   
74 Aronsson 2002, s. 86. 
75 Nationalencyklopedin internetupplagan u.å. ”Historiebruk” . 
76 Monumentalt bruk personifieras av livfulla, klassiska och dådkraftiga personer. Personer som uppmanar till identifikation och 
engagemang men samtidigt riskerar att lyftas ur sitt historiska sammanhang.  
77 Ett antikvariskt bruk stimulerar enligt Nietzsche människan att uppskatta det enkla samt bidrar till att upprätta och upprätthålla ett 
levande kulturarv. Det finns dock en uppenbar risk för att det förflutna mumifieras. 
78 Nietzsche betonade med det kritiska bruket behovet av att kritisera och ifrågasätta historien. Något som är varken enkelt eller 
riskfritt, då det krävs insikt om att vi inte kan frigöra oss från gångna orättvisor och misstag. Vår nuvarande situation är ett resultat 
av dem. 
79 Det vetenskapliga bruket anges vara det akademiska bruket av historia. Syftet är att fastställa och tolka historiska skeenden och 
genom vetenskapliga metoder, granska, ifrågasätta och omtolka tidigare uppfattningar om det förflutna. 
80 Det existentiella historiebruket aktiveras av ett behov av att minnas eller glömma samt för att känna orientering och stabilitet när 
samhället genomgår snabba förändringar. Bruket används för att skapa eller stärka identitet exempelvis i form nationalitet eller 
etnicitet. Vissa händelser lyfts då fram medan andra göms undan för att stärka gemensamma uppfattningar. 
81 Ett moraliskt historiebruk lyfter fram orättvisor och kritiserar vissa gruppers agerande och handlande i det förflutna.  
82 Ideologiskt bruk är vad som sker när historia används för att legitimera egna åsikter och ideologier samt för att kritisera andras. 
Det är något som ofta nyttjas av politiska grupper som försöker legitimera dess politiska uppfattning.  
83 Icke-bruk av historia är en form av ideologiskt bruk där man tiger om delar sin historia för att slippa eventuella konsekvenser av 
sitt handlande. 
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Typologin gör inte anspråk på att vara fullständig. De olika bruken kan och tenderar att 

både överlappa och existera bredvid varandra. Vissa kan dock utesluta andra.86  

 

Det centrala för historiebruk är att det skapar mening och handling för samtiden.87 

Enligt Aronsson är historiebruk, tillsammans med historiekultur och 

historiemedvetande, begrepp som kan jämföras med grundläggande kategorier som 

social, kultur, mentalitet eller genus när det gäller potential att etablera och förändra vår 

syn på världen och det förflutna.88 Uttrycket historiemedvetande försöker fånga och 

beskriva den mentala process som människor genomgår när man orienterar sig över tid. 

Det beskriver hur man nyttjar historiska kunskaper och erfarenheter för att skapa 

förväntningar på framtiden.89 Karlsson påpekar att vi alla har ett historiemedvetande 

som vi vänder oss till i vår identitetsbildning, i vårt vetande och handlande. Utan det 

menar han att vi inte skulle kunna existera som individer och samhällsvarelser.90 Min 

egen uppfattning är att det mesta runtomkring oss bär på någon form av koppling till det 

förflutna. I fallet med Lindgren tycker jag dessutom att det är extra talande. Som både 

Aronsson och Karlsson påpekar, nyttjar vi och iscensätter delar av vår historiekultur 

genom ett historiebruk och skapar på så vis vårt historiemedvetande.91 En del i vår 

historiekultur är berättelser, likt Lindgrens. Platserna i studien blir följaktligen alla del i 

vår historiekultur, historiebruk och historiemedvetande. 

  

                                                                                                                                          
84 Vid politisk-pedagogiskt historiebruk görs jämförelse av historiska händelser/skeenden och nutiden för att markera eller förmedla 
olika budskap. I politiska sammanhang hänger detta bruk ofta ihop med det ideologiska. Det är likheterna mellan då och nu som 
poängteras. Skillnader kan lätt glömmas bort. 
85 Kommersiellt bruk är när historia brukas i ett kommersiellt syfte tex i form av reklam,  historiska romaner eller historiska filmer. 
86 Karlsson 2009, s. 58-59. 
87 Jonsson 2010a, s.14. 
88 Aronsson 2004a, s. 17-18. 
89 Nationalencyklopedin internetupplagan u.å ”Historiemedvetande”. 
90 Karlsson 2009, s 48. 
91 Aronsson 2004a, s. 17-18.  
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5. DEN EMPIRISKA STUDIEN 

Delstudie I - Kartläggning och Kategorisering 

Den inledande delen riktar fokus mot inspelningsplatserna och de aktiviteter som går att 

finna där idag. Utgångspunkt tas i frågan: Kan begreppet fiktiv kulturmiljö definieras 

med hjälp av Astrid Lindgrens filmer? För att ge svar på detta genomförs en 

kartläggning och kategorisering av platserna under fem rubriker: fiktiv kulturmiljö, 

besöksmål, städer som nyttjar inspelningen, landskap som nyttjar inspelningen samt 

nyttjar ej inspelning/film. Delstudien fungerar som bakgrund för studiens fortsatta 

analyser men innebär även en avgränsning och definition av begreppet fiktiv kulturmiljö 

som särskiljs från övriga kategorier. 

 

Kartläggning 

Kartläggningen klarlägger inspelningsplatsen för tjugotre biofilmer, om man är 

besöksmål samt vilka aktörer som nyttjar filmarvet idag. Studien visar att majoriteten av 

undersökningsobjekten är någon form av besöksmål och att man i varierande grad 

nyttjar inspelningen/kopplingen i marknadsföring. Den största turistattraktionen är 

ALV, som varje år lockar ca 490 000 besökare.92 Det har dock inte främst att göra med 

rollen som inspelningsplats93 utan bygger, enligt min mening, på att man förvaltar 

Lindgrens samlade sago/filmarv samt funktionen som tema/nöjespark. Tillsammans 

med inspelningsplatserna för Emil (Gibberyd) och Bullerbyn (Sevedstorp) är ALV ett 

stort dragplåster för Vimmerby med omnejd.94 Det finns även flera exempel, bortom 

Vimmerby, på platser som idag nyttjar filmarvet för att locka turister till sin region/stad. 

Det är endast tre inspelningsplatser som inte nyttjas, platserna som figurerat i Kalle 

Blomkvist (Norrtälje), Karlsson på taket (Stockholm) och Rasmus på Luffen (G:a 

Linköping). Att filmen inte nyttjas innebär inte automatiskt att man idag inte är 

besöksmål. Städerna, Norrtälje och Stockholm, har mycket att erbjuda och G:a 

Linköping är ett kulturarv genom sin roll som friluftsmuseum.  

 

 

 

 

                                                
92 Astrid Lindgrens Värld u.å. ” Om oss” [2017-12-20].  
93 Kulisserna för filmen Lotta på Bråkmakargatans byggdes upp i parken i början av 1990-talet.   
Astrid Lindgrens Värld u.å. ”Bråkmakargatan” [2017-12-27]. 
94 Althén 2010, s. 65-66. 
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Kategorisering  

Den inledande kartläggningen möjliggör studiens kategorisering. I denna del placeras 

inspelningsplatserna under fem rubriker baserat på aktivitet vid platsen idag samt hur 

och genom vilka aktörer kopplingen till film och/eller inspelning nyttjas i webbaserad 

marknadsföring. 

 

 

 

Tabell 1. Kartläggning. Inspelningsplats, bruk av filmarv och aktivitet idag. 

Film/er Primär inspelningsplats Finns filmen med i 
marknadsföring? 

Besöksmål idag 

Bullerbyn Sevedstorp  Ja Ja 

Br. Lejonhjärta Brösarps Backar Ja  Ja, men ej pga film 

Emil i Lönneberga Gibberyd   Ja Ja 

Kalle Blomkvist: Norrtälje  Nej Ja men ej pga film 

Karlsson på taket Stockholm Nej Ja men ej pga film 

Lotta på Bråkmakargatan Astrid Lindgrens värld Ja Ja men ej pga film 

Madicken Söderköping  
Järsta Gård 

Ja, tidvis 
Nej 

Ja men ej pga film 
Nej 

N-K Pyssling Ingen angiven plats Nej Nej 

Peter och Petra Ingen angiven plats Nej Nej 

Pippi Långstrump  Visby 
Kneippbyns sommarland 

Ja 
Ja 

Ja men ej pga film 
Ja men ej pga film 

Rasmus på luffen G:a Linköping Nej Ja men ej pga film 

Ronja Rövardotter Sörknattens naturreservat Nej Ja men ej pga film 

Saltkråkan Norröra  Ja Ja men ej pga film 

Källa: 
Inspelningsplatsernas lokalisering: Karlsson & Erséus 2007 passim 
Aktiviteter vid platsen: Webbaserad undersökning – Google. 

Tabell 2. Kategorisering. Kartlagda inspelningsplatser.  

Fiktiv kulturmiljö  
 

Besöksmål  
 

Städer som nyttjar 
inspelningen 

Landskap som nyttjar 
inspelningen 

Nyttjar ej 
inspelning/film 

Sevedstorp 
Barnen i Bullerbyn  

Astrid Lindgrens värld  
Lotta på Bråkmakargatan 

Söderköping 
Madicken  

Brösarps Backar 
Bröderna Lejonhjärta  

Norrtälje 
Kalle Blomvist  

Gibberyd 
Emil i Lönneberga 

Kneippbyn 
Pippi Långstrump 

Visby  
Pippi Långstrump 

Sörknatten naturres. 
Ronja Rövardotter  

Stockholm 
Karlsson på taket 

   Norröra  
Saltkråkan 

G:a Linköping 
Rasmus på Luffen 

    Jästa Gård 
Madicken 

Källa: Baseras på kartläggningen av de olika inspelningsplatserna, se Tabell I 
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Nyttjar ej inspelning/film  

Under denna rubrik placeras platser där film/filminspelning inte figurerar i 

marknadsföring. Det gäller städerna Norrtälje (Kalle Blomkvist) och Stockholm 

(Karlsson på taket) samt friluftsmuseet G:a Linköping (Rasmus på luffen) och gården 

Järsta Gård (Madicken). De inledande tre har gemensamt att man kan räknas som 

besöksmål men att inte nämner film/filminspelning i sin marknadsföring. Järsta gård är 

inte ett besöksmål och ingen aktivitet med koppling till Madicken återfinns. 

 

Städer som nyttjar inspelning 

En stor del av de undersökta platserna använder på något sätt film/inspelning men inte 

som huvudargument för ett besök. Dessa platser har i studien delats in i två kategorier: 

städer som nyttjar inspelningen samt landskap som nyttjar inspelningen. Platserna har 

gemensamt att filmarvet eller kopplingen till Lindgrensagan nyttjas i webbaserad 

marknadsföring men inte definierar platsen. Skillnaden mellan kategorierna är om det är 

en stad eller ett landskap som åsyftas. Till städer som nyttjar inspelningen räknas 

Söderköping (Madicken) och Visby (Pippi Långstrump). I båda fallen handlar det om en 

stad, därav dess placering i förevarande kategori. Vid båda filminspelningarna har man 

nyttjat inspelningsplatser utspridda i landet. Staden som inkluderats i studien är primär 

kuliss för flertalet scener.95 Det finns ingen egen hemsida utan det är 

turistinformationens framställan av filmarvet som undersökts. Det finns många likheter i 

den nytta man drar av sitt filmarv samt hur man framställer detta. Båda söker locka 

turister med hjälp av inspelningens olika miljöer och erbjuder guidade turer i dess 

fotspår men filmen eller rollen som inspelningsplats är inte det som definierar platsen 

idag.96 Man nyttjar inte värdeord som det ”riktiga”, ”sanna” eller ”äkta”. Man kan alltså 

inte säga att det finns försök till att skapa autenticitet kopplad till rollen som 

inspelningsplats. Istället skriver man att man är förknippad med sagan och belyser att 

det har skett en inspelning på platsen där man kan känna igen sig från filmens värld.97 

Det finns spår och miljöer men det handlar i båda fallen om stadsmiljön i stort och inte 

om en specifik plats. 

 

 

                                                
95 Karlsson och Erséus 2007 passim. 
96 Söderköping har ingen synlig information om kopplingen till Madicken vintertid. Information om de erbjudna aktiviteterna erhölls 
genom mailkorrespondens med Söderköpings turistbyrå.  
97 Gotlands turistinformation u.å. ”Pippi Långstrump” [2017-12-31]; Söderköpings kommun u.å. ”En vandring i Madickenfilmernas 
kvarter” [2017-12-31].  
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Landskap som nyttjar inspelning 

Till landskap som nyttjar inspelningen räknas Brösarps backar (Bröderna Lejonhjärta), 

Sörknatten (Ronja Rövardotter) samt Norröra (Saltkråkan). Det som utmärker platser i 

denna kategori är att det handlar om större naturområden. Filmarvet används till 

varierande grad i webbaserad marknadsföring. De två förstnämnda är naturreservat. 

Norröra är en ö i Stockholms skärgård. Där finns, till skillnad från vid övriga två, 

lämningar (byggnader) från inspelningen. Rollen som inspelningsplats är dock inte 

platsens primära attraktion och de aktörerna som marknadsför ön med hjälp av filmarvet 

är externa, båtbolag98 och turistinformationen.99 Det finns fler likheter mellan Brösarps 

backar och Sörknatten än mellan dessa och Norröra. De förstnämnda är tydliga landskap 

och naturreservat vilket lyfts som främsta attribut. Det finns inga spår av inspelningarna 

vilket skiljer dem från Norröra. Ön bär fler likheter med de fiktiva kulturmiljöerna i hur 

den framställs och vad som kan upplevas, men placeras i förevarande kategori baserat 

på karaktär och vilka aktörer som nyttjar filmarvet. I fallet Norröra återfinns värdeord 

som ”det riktiga” dock inte via den interna hemsidan.100 För samtliga landskap, likt 

stadsmiljöerna, är film och inspelning en passus som kan ge något extra men det är inte 

vad som gör platsen idag och man försöker inte skapa autenticitet baserat på sitt filmarv. 

 

Besöksmål 

Två av de undersökta platserna har i studien klassats som besöksmål, ALV och 

Kneippbyns sommarland. Båda lockar stora folkmassor, dock inte baserat på det filmarv 

man förvaltar. Det som ligger till grund för klassificeringen är platsens karaktär. De kan 

inte inkluderas i ovan diskuterade kategorier, de är varken städer eller landskap, men 

förvaltar ett arv från en filminspelning och nyttjar delvis detta i marknadsföring. På 

ALV finns kulisserna till Lotta på Bråkmakargatan och Kneippbyn huserar idag Villa 

Villekulla. Originalhuset har flyttats till nöjesparken och är en del av dess totala 

aktivitetsutbud.101 Förmedling och profilering skiljer sig då den ena parken ägnar sig 

helt åt Lindgren och i större uttsräcking nyttjar sago- och filmvärlden som del i 

marknadsföring och profilering. För båda platserna saknas filminspelningarna som en 

självklar lockelse för platsen och dess attraktivitet. Vi återfinner inte heller en 

konstruktion eller betoning på autenticitet i marknadsföring för dessa miljöer.102 Den 

                                                
98 Blidosundsbolaget u.å. ”Norröra” [2017-12-27]; Waxholmsbolaget u.å ”Norröra” [2017-12-27]. 
99 Visit Skärgården u.å. ”Norröra” [2017-11-27]. 
100 Norröra u.å. ”Saltkråkan” [2017-12-27]. 
101 Information om flytten ges dock inte i parkens egen marknadsföring. Huset flyttades från sin ursprungsplats 1969 då militären 
ville utöka sitt skjutfält och därför riva Villa Villekulla. Karlsson & Erséus 2004 s, 97.  
102 Astrid Lindgrens Värld u.å. ”Bråkmakargatan” [2018-01-02]; Kneippbyns sommarland u.å. ”Villa Villekulla” [2018-01-02]. 



  
 

20 

tydligaste skillnaden från de platser som i studien definieras som fiktiva kulturmiljöer, 

nedan diskuterade Sevedstorp och Gibberyd, är vad som definierar platsen, hur man 

riktar sitt fokus samt vilka ord man nyttjar i beskrivningen av det man erbjuder. Fiktiva 

kulturmiljöer använder ord som ”det riktiga” och/eller ”förebild”. De båda besöksmålen 

är öppna med att man förvaltar ett original men att man stiger in i en fiktiv värld.103 

 

Fiktiv kulturmiljö - Definition av ett begrepp  

Uttrycket fiktiv kulturmiljö är som påpekats en vidareutveckling av Holm och 

Ingvarssons begrepp fiktivt kulturarv.104 Jag anser att fiktiv kulturmiljö ger en tydligare 

beskrivning av de miljöer som undersöks. Uttrycket kulturmiljö preciserar och 

avgränsar men är del av begreppet kulturarv. En kulturmiljö kan omfatta allt från en 

enskild anläggning eller lämning till mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller 

en region och omfattar inte bara det fysiska innehållet utan berör även immateriella 

företeelser som ortnamn eller sägner knutna till platsen. Riksantikvarieämbetet anger att 

kulturmiljöer ”avser hela den av människor påverkade miljön”.105  

 

Med uttrycket fiktiv kulturmiljö görs en precisering av det fiktiva kulturarvet. Uttrycket 

syftar på en kulturmiljö som kombinerar autentisk historia och fiktiva kontexter, i detta 

fall illustrerat med hjälp av Lindgrenfilmerna. Med autentisk historia åsyftas både den 

historia som figurerade på platsen före filminspelningen och den historia som platsen 

har åtnjutit genom sin roll som filminspelningsplats. Med fiktiv kontext åsyftas den 

berättelse som applicerats. Det som främst utmärker en fiktiv kulturmiljö är att det 

handlar om en miljö där den fiktiva kontexten är vad som definierar platsen idag. De 

aktörer som nyttjar platsen har en nära koppling exempelvis som ägare. Om filmen, den 

fiktiva kontexten, är en mindre del av vad som utmärker platsen eller om denna nyttjas 

enbart av externa aktörer, som i fallet Saltkråkan, anses det i denna studie inte vara nog 

för att klassas som fiktiv kulturmiljö, vilket dock inte utesluter att det är en kultur- eller 

naturmiljö av annat slag. Alla platser som nyttjats i studien skulle kunna benämnas 

kultur106- alternativt naturmiljöer.107 Detta då det handlar om en av människor påverkad 

miljö alternativt naturområden.  

 

                                                
103 Astrid Lindgrens Värld u.å. passim [2017-12-29]; Kneippbyns sommarland u.å. ”Villa Villekulla” [2017-12-29]. 
104 Holm och Ingvarsson 2005, s. 5. 
105 Gardinger 2017. 
106 En kulturmiljö avser enligt Riksantikvarieämbetet hela den av människor påverkade miljön. 
107 Naturmiljö är ett mycket vidsträckt begrepp innefattar bl.a. berggrund, jordlager, luft, vatten, sjöbottnar och alla organismer både 
över och under mark- och vattenytorna. Begreppet inkluderar även landskapsbilden, kultur- och fornlämningar. 
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Endast två av av de undersökta inspelningsplatserna har i studien kategoriserats som 

fiktiv kulturmiljö, Gibberyd (Emil i Lönneberga) och Sevedstorp (Barnen i Bullerbyn). 

Om man besöker dessa platser kan man känna igen sig från filmens värld med hjälp av 

byggnader och lämningar. Rollen som sagomiljö och kopplingen till filmen är det 

primära utmärkande draget vilket även speglas i den webbaserade marknadsföringen 

som förmedlas av interna aktörer. Det är den fiktiva historien som appliceras framför 

den sanna och som nästan konkurrerar ut platsens övriga förflutna. Platserna lyfts fram 

som äkta och autentiskt vilket kommer studeras närmare i nästa delstudie. 

  

Tabell 3. Komparation. Likheter och skillnader kopplat till platsernas filmarv.   

Berättelse Egen 
hemsida  

Aktör Värdeord/citat Framhävs 
autenticitet 

Definieras av 
filmen/sagan 

Fiktiv 
kulturmiljö 

Bullerbyn Ja Intern Riktiga  
Förebilden 

Ja Ja Ja 

Br. Lejonhjärta Nej Extern  ”Skånes Nangijala” Nej Nej Nej 

Emil 
 

Ja Intern Riktiga  
 
”[…] en idyllisk bit av Småland” 

Ja Ja Ja 

Lotta Nej  
Hemsida med 
annan inriktning 

Intern ”[…] så känner du säkert igen dig 
här” 

Delvis Nej Nej 

Madicken Nej Extern  ” […] välkända filmmiljöerna” Nej Nej Nej 

Pippi 
Visby/ 
Kneippbyn 

Nej/Nej  
Hemsida med 
annan inriktning 

Extern/ 
Intern 

” […] sedan dess för evigt 
förknippad” 
Riktiga 
Original  

Nej/Delvis Nej/Nej Nej/Nej 

Ronja Nej Extern  ”[…] scener från filmen Ronja 
Rövardotter spelades in” 

Nej Nej Nej 

Saltkråkan Nej  
Hemsida med 
annan inriktning 

Extern  Riktigt  
 

Nej Nej Nej 

 
Egen hemsida: Finns en hemsida kopplad till platsen med fokus på sagan, filmen eller rollen som inspelningsplats? 
Aktör: Vem nyttjar arvet och lyfter platsen idag, interna (ex ägarna) eller externa (ex turistinformationer mfl.) aktörer? 
Värdeord/citat: Vilken typ av värdeord/ beskrivningar görs med filmen som fokus?  
Framhävs autenticitet: Lyfts platsen fram som autentisk via webbaserad förmedling? 
Definieras av filmen/sagan: Är det filmen som gör platsen idag och framhävs framför annan historia? 
Fiktiv kulturmiljö: Är filmen en fiktiv kulturmiljö idag? Definieras platsen av sin fiktiva kontext?  

Källa: Baserad på webbundersökning av platserna, dess aktivitet idag och marknadsföringens utformning.  
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Delstudie II - Närstudie och Analys 

Denna del knyter an till undersökningens andra fråga om vilka uttryck för autenticitet 

och historiebruk som återfinns i fiktiva kulturmiljöers webbaserade marknadsföring. I 

närstudien har platsernas egna webbsidor nyttjats. Utöver detta täcks webbsidan för 

Vimmerby kommuns turistinformation samt två artiklar om respektive plats. Primärt 

görs textanalys som kompletteras med en diskussion om utformning samt nyttjande av 

bilder på hemsidorna. Artiklarna är valda då de förmedlar känslor kring vad journalisten 

upplevt vid besök på platsen. 

 

Sevedstorp  

Byn Sevedstorp är förebild för sagan om Bullerbybarnen och primär inspelningsplats 

för en av de två filmatiseringarna av berättelsen.108 Astrids pappa bodde under sin 

uppväxt i Mellangården:109  

 
Det var här i "Bullerbyn" som Astrid Lindgren hade sina tankar när hon skrev om barnen i 
Bullerbyn. Astrid´s far Samuel August växte upp i Mellangården och ägde en tid några av 
gårdarna i Sevedstorp. I böckerna skildrar hon sin egen barndom under 1920-talet.110 
 

Känslan när man besöker Sevedstorp ska vara den av en idyllisk, sagolik småländsk 

bondby. Man stoltserar med benämningen: ”det riktiga Bullerbyn” och beskriver 

kortfattat sagan, inspelningen och aktiviteter som erbjuds. Bilden som illustrerar den 

enkelt konstruerade hemsidan föreställer tre röda hus med vita knutar inbäddade i 

sommargrönska.111 Det är tydligt att det är äkthet och autenticitet man söker uppnå eller 

att man åtminstone försöker konstruera en känsla av det. Med ord som ”det riktiga” eller 

”förebilden” låter man alla förstå att det handlar om en äkta och genuin miljö, mer än en 

inspelningsplats för en känd film.112 Man påpekar att man kan njuta av den Småländska 

naturen men att man även kan uppleva husen, som ser ut: ”så som de gjorde då Lasse 

Hallström var i Bullerbyn och filmade sommaren 1986”.113  

 

                                                
108 Sagan Barnen i Bullerbyn filmatiserades även på 1960-talet då med Roslagen som inspelningsplats. Tjugo år senare ansågs den 
gamla tv-serien föråldrad och en nyfilmatisering gjordes 1986 med Lasse Hallström som regissör.  
Karlsson & Erséus 2007, passim s. 8-35.  
109 Karlsson & Erséus 2007, s. 27. 
110 Astrids Bullerbyn u.å. ”Startsida” [2017-11-28]. 
111 Astrids Bullerbyn u.å. ”Startsida” [2017-11-28]. 
112 Astrids Bullerbyn u.å. ”Göra i Bullerbyn” [2017-11-28]; Vimmerby Kommun u.å. ”Bullerbyn” [2017-11-28]. 
113 Astrids Bullerbyn u.å. ”Göra i Bullerbyn” [2017-11-28]. 
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Bild 1. Skärmdump. Sevedstorp/Bullerbyns  hemsida  

 
 

Källa: Astrids Bullerbyn (u.å.).  https://www.astridsbullerbyn.se [hämtad 2017-12-29] 

 

Syrenerna bakom Lisas vedbod blommar vilt i år också. Kräftorna kan säkert fångas i sjön, 
abborrarna nappar dåligt i viken.Vad som är saga och vad som är på riktigt, det känns inte 
längre viktigt.114   
 

Även artiklarna poängterar den roll byn haft i skapandet av sagan. Filmerna nämns men 

främst målas den idylliska bilden av ett historiskt, lantligt Småland upp: ”en saga i 

sig”.115 Filminspelningen belyses inte som den primära anledningen till titeln och 

profilen: ”det riktiga Bullerbyn” utan inkorporeras som del i marknadsföringen av 

platsen som äkta förebild och faktisk inspiration till sagan. Filmen blir en extra krydda. 

Det är kanske filmen, framförallt den från 1986, som har gett oss bilden av platsen men 

det är inte filmen som gör Sevedstorp till Bullerbyn. Dock är den fiktiva kontexten 

uppenbart viktig för den roll byn åtnjuter. Man hade inte haft samma status utan sin 

fiktiva kontext. Den definierar platsen och gör den till ett fiktivt kulturarv. 

 

 

 

För att det ska kunna ske ett bruk av det förflutna bör sagan utspela sig i en förgången 

tid, vilket de flesta av Lindgrens berättelser gör. Sevedstorp uppvisar framförallt tre 

historiebruk: monumentalt, existentiellt och kommersiellt. Det primärt förekommande 

är, om man ser till den webbaserade marknadsföringen, det monumentala. Därefter 

följer det existensiella och i minst utsträckning det kommersiella. Monumentala bruk 

                                                
114 Linden 2017.  
115 Linden 2017. 
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handlar om nyttjandet av livfulla, klassiska och dådkraftiga personer som uppmuntrar 

till identifikation eller engagemang.116 Något jag anser att vi definitivt kan tillskriva 

Lindgren. Bullerbyn framställs via den egna hemsidan och turistinformationen som ett 

monument över Lindgren och hennes barndom, grunden och kärnan i hennes sagovärld. 

Det existentiella bruket syns i den bild som förmedlas av en blomstrande lantlig miljö, 

platsens främsta attribut.117 Det kommersiella historiebruket återfinns i nyttjandet av 

platsens historia, fiktiv och autentisk, i kommersiellt syfte. Detta bruk känns mindre 

framträdande än övriga. Boken om Bullerbybarnen förbinds tydligt med ett särskilt 

landskap/plats. Tillsammans med Emils Katthult står byn som tydlig och stark symbol 

för Småland. En romantiserad bild av sekelskiftet, men som Strömberg påpekar, 

Lindgrens författarskap har spelat stor roll i en nationaliseringsprocess där Småland 

målas upp som typisk svensk hemvist. Film har makt över våra föreställningar och får 

många att se berättelser som mer verkliga. Sevedstorp blir en plats som kan upplevas på 

riktigt, ett tydligt men inte ovanligt exempel på hur platsers identitet kan påverkas av 

film och litteratur.118 

 

Gibberyd  
 

Det var en vanlig bondgård fram till 1970 då ett filmteam dök upp och frågade om de fick 
spela in filmerna om Emil i Lönneberga på gården. Inte kunde vi ana att det skulle bli en 
sådan förändring jämfört med tidigare.119 

 

Så skriver ägarna till gården Gibberyd på den egna hemsidan. Det var där man spelade 

in filmerna om Emil i Lönneberga 1971-73.120 Gården ligger några mil utanför 

Vimmerby och profilerar sig idag som: ”gården Katthult på riktigt”.121 Via hemsidan 

presenteras platsen, dess aktiviteter och historik rikt illustrerat med grönskande bilder 

på gården, djur och omgivning. Hemsidan belyser möjligheten att få besöka: ”det riktiga 

Katthult”,122 platsens fiktiva kontext, men lyfter samtidigt fram en historisk plats 

bortom filmens värld. Den faktiska historien presenteras genom formuleringar som: 

”Katthult är som en lantgård från förr” och en: ”traditionell gammal småländsk gård” 

från 1800-talet.123 

 

                                                
116 Nationalencyklopedin internetupplagan u.å. ”Historiebruk” [2017-12-30]. 
117 Strömberg 2009, s. 129-130. 
118 Braunerhielm & Cassel 2009, s. 108-109. 
119 Katthult u.å. ”Bakgrund och historik” [2017-11-28]. 
120 Karlsson & Erséus 2007,  s. 123-125. 
121 Katthult u.å ”Startsida” [2017-11-28].  
122 Katthult u.å. passim [2017-11-28]. 
123 Katthult u.å. ”Upplev Katthult” [2017-11-28]; Vimmerby kommun u.å. ”Katthult” [2017-11-28]; Stroetinga 2016. 
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Förutom att Katthult är en filminspelningsplats är även gården och dess omgivningar en 
idyllisk bit av Småland. Att komma ut på de småländska småvägarna och komma fram till 
den tidstypiska sekelskiftesgården under den svenska sommaren är för de flesta en 
upplevelse i sig.124 
 

En autentisk känsla vid platsen är en viktig del i marknadsföringen/profileringen. Man 

lyfter fram hur man: ”kan gå runt bland byggnaderna och känna igen sig i både atmosfär 

och detaljer från Emils filmer”.125 Något som inte figurerar i gårdens marknadsföring är 

att: ”gårdens hjärta” Snickerboa år 2005 brann ner i en anlagd brand.126 Idag finns en 

uppbygd replika på den plats där den ursprungliga stod.127 Via hemsidan blir man 

upplyst om möjligheten att: ”gå in och hitta bl.a. Emils trägubbar och spisen där Emil 

gömde sin matlåda […]”.128 Strömberg argumenterar för att anläggandet av branden var 

ett angrepp på mer än ett filmhistoriskt kulturarv. Den var riktad mot en symbol för det 

svenska samhället eftersom Astrid Lindgrens berättelser gjort Småland till ett 

symboliskt landskap.129 De artiklar som nyttjats för denna studie berättar dock enbart 

historien om hur en ”vanlig bondgård” blev turistmagnet, att populariteten från filmen 

håller i sig än och att man vid platsen upplever den riktiga: ”Emilkänslan”, branden är 

inget som omnämns.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
124 Vimmerbys turistinformation u.å.  ”Katthult” [2017-11-28]. 
125 Katthult u.å. ”Upplev Katthult” [2017-11-28]. 
126 Katthult u.å. ”Upplev Katthult” [2017-11-28]. 
127 Wikipedia 2015 ”Gibberyds gård” [2017-11-26]. 
128 Katthult u.å. ”Upplev Katthult” [2017-12-30]. 
129 Strömberg 2009, s. 130. 
130 Stroetinga 2016. 

Bild 2. Skärmdump. Gibberyd/ Katthults hemsida  

 
 

Källa: Katthult (u.å) http://www.katthult.se [hämtad 2017-12-29] 
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Gibberyd är mer än Katthult, en tidstypisk gård och en del av det: ”idylliska 

Småländska landskapet”, men filmarvet placerar den autentiska historien i skymundan. 

Det är filmen som definierar platsen. Gibberyd erbjuder liknande historiebruk som 

Sevedstorp, existentiellt, kommersiellt och monumentalt. Jag upplever dock att de har en 

annorlunda rangordning. Det är främst ett existentiellt och kommersiellt bruk vi finner, 

det monumentala bruket har mer koppling till filmen än författarinnan. Gibberyd 

fungerar likt Sevedstorp identitetsskapande i förmedling och bruk av det förflutna. Det 

kommersiella bruket är kanske mer framträdande då den fiktiva kontexten är viktigare 

för gårdens autentiska framställan. Gibberyd kan i än större utsträckning benämnas som 

fiktiv kulturmiljö då filmen är vad som gör platsen till vad den är idag.  

 

Jämförelse: Sevedstorp och Gibberyd  
Det är en relativt enkelt sak att konstatera att Sevedstorp och Gibberyd eftersträvar 

känsla av autenticitet. Det finns många likheter i hur man framställer sig. Man vill att 

besökaren ska förstå att det är det ”riktiga” man besöker och tar del av om man åker till 

platsen och man nyttjar samma typ av värdeord, ”det riktiga”. I marknadsföringen utser 

man sig till den äkta platsen för händelserna. Båda platserna definieras till övervägande 

del av sitt film- och sagoarv. Artiklar poängterar naturen som en viktig del, de 

grönskande vackra miljöerna som gör att man känner sig som del i sagan.  

 

En skillnad värd att lyfta är hemsidornas utformning. Sevedstorp har en enkelt 

konstruerad och ganska innehållsfattig hemsida. Gibberyds är mer utförlig och fylld 

med anspelningar om gårdens koppling till film, saga och inspelning. Man lyfter gården 

och dess historik på ett mer detaljrikt sätt vilket illustreras med många bilder. Platsernas 

användande av bilder lyfter fram en idyllisk miljö med grönskande landskap, röda 

stugor med vita knutar och betande djur men Gibberyd nyttjar mer bilder än Sevedstorp. 

Kanske krävs det mer för att skapa en känsla av autenticitet eller för att fabricera 

autenticitet som Peterson hade uttryckt det genom sin argumentation om autenticitet 

som socialt konstruerat.131  

 

En annan skillnad är vad man väljer att lyfta fram som främsta orsak till platsens 

attraktion och autenticitet. Sevedstorp poängterar sin roll som förebild, Gibberyd rollen 

som inspelningsplats. Orsaken är med största sannolikhet den historik som utmärker 

                                                
131 Peterson 2005 passim. 
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Sevedstorp. Det är den faktiska förebilden för en saga om Lindgrens barndom. Det är 

naturligt att man lägger vikt vid detta. Platsen behöver inte på samma sätt konstruera 

eller fabricera sin autenticitet eftersom det är Bullerbyn även om det inte står på kartan. 

Gibberyd är en plats med historiska rötter men det som främst utmärker gården är dess 

roll som inspelningsplats för Emil. Det finns många 1800-tals gårdar med vita knutar i 

Småland men bara ett ”Katthult”.132 Sevedstorp besitter genom sin faktiska historia en 

starkare koppling till författarinnan, vilket även medför en större möjlighet till 

monumentalt historiebruk och troligtvis även en större känsla av autenticitet. 

 

Delstudie III - Komparation och Diskussion  

Denna del av empirikapitlet knyter an till studiens avslutande frågeställning om vad en 

fiktiv kulturmiljö är och vilka faktorer som tycks spela in i skapandet av dessa miljöer. 

Här presenteras en slutgiltig komparation av de platser som undersökts. Turism handlar 

om att göra produkter av platser vilket vi kunnat se under studiens gång. Då måste vissa 

egenskaper hos platsen väljas ut och förstärkas medan andra tonas ner. Berättelser 

hjälper till genom att man med det fiktivas hjälp skapar tydliga associationer och 

känslor i samband med platsen.133 I skapandet av fiktiva kulturmiljöer finns en påverkan 

i om det finns en faktisk specifik plats med uppbyggda miljöer och lämningar att besöka 

som kan hjälpa till att skapa dessa känslor. En egenskap som, utöver en fiktiv kontext, 

lyfts fram är autenticitet. Man kan uppleva det äkta eller i alla fall få en känsla av 

autenticitet i att det var här händelserna utspelade sig - i filmens värld. 

 

Vad är en fiktiv kulturmiljö?  

Komparation av studiens inspelningsplatser 

Det finns såklart både likheter och skillnader mellan undersökningsobjekten om man 

ställer alla mot varandra. De fiktiva kulturmiljöerna, Sevedstorp och Gibberyd, nyttjar 

samma värdeord ”det riktiga” för att lyfta sin roll som autentisk, äkta plats för 

inspelningen i fråga. Det var här det hände vill man säga. Här finns historien ni vill 

uppleva. Även besöksmålen, ALV och Kneippbyn, påvisar det faktum att man är den 

faktiska inspelningsplatsen men lyfter bara delvis fram den autentiska känslan. Filmen 

blir en del av helheten. Något man finner även för stadsmiljöer och landskap. Dessa 

platser framställs inte som autentiska genom sitt filmarv utan nyttjar kopplingen till 

                                                
132 Sedan början på 2000-talet är den officiella adressen för gården Gibberyd: Katthult.  
Wikipedia 2015 ”Gibberyds gård” [2017-11-21]. 
133 Braunerhielm & Cassel 2009, s. 102. 
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inspelning/film för att öka platsens attraktionskraft. Stadsmiljöerna, Visby och 

Söderköping, lyfter arvet samt erbjuder aktiviteter i filmens fotspår, dock som en del av 

stadens övriga utbud. Landskapen, Brösarp och Sörknatten, nyttjar i minst utsträckning 

inspelningen och erbjuder inte aktiviteter kopplade till den. De sistnämnda fyra har inte 

en specifik igenkännbar miljö att visa upp. Både städer och naturreservat kan klassas 

som besöksmål men det är staden/området som helhet som marknadsförs. Man hade inte 

behövt filmen för att vara vad man är idag. Norröra/Saltkråkan påminner mycket om en 

fiktiv kulturmiljö. Det finns en specifik plats där man känner igen sig från filmens värld. 

Platsen lyfts fram som det: ”riktiga”.134 Det är dock externa aktörer som målar upp 

denna bild. Filmen definierar inte platsen idag. Exemplet belyser ett av studiens resultat: 

en specifikt utpekad plats/miljö spelar stor roll men även andra faktorer påverkar och 

bär, om inte mer, så likvärdig vikt i skapandet av fiktiva kulturmiljöer.  

 

 

 

 

                                                
134 Dock enbart av vissa externa aktörer, den egna hemsidan marknadsför inte platser som det riktiga Saltkråkan utan informerar 
enbart om att inspelningen skedde på ön under 1960-talets början. 

Tabell 4. Komparation. Plats, autenticitet, kategorisering och popularitet. 

Berättelse Specifik 
inspelningsplats  
med en igenkännbar 
miljö/spår från filmen 

Plats framställs som 
autentisk  
i webbaserad 
marknadsföring 

Kategori-indelning 
i förevarande studie 

Filmens popularitet  
Med på tio i topp-
lista 

Bullerbyn Ja Ja FK Nej 

Br. Lejonhjärta Nej Nej L Nej 

Emil Ja Ja FK Ja 

Lotta Ja Delvis B Nej 

Madicken - Söderköping Nej Nej S Nej 

Pippi - Visby Nej Nej S Ja 

Pippi - Villa Villekulla Ja Delvis B Ja 

Ronja Nej Nej L Ja 

Saltkråkan Ja Ja av extern aktör L Ja 

FK = Fiktivt kulturarv  
L = Landskap  
S = Stad 

B = Besöksmål 

Källa: Baserad på uppsatsens resultat från i Delstudie I och II 
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Faktorer som utmärker och spelar in i skapandet av en fiktiv kulturmiljö 

Plats 

Undersökningen visar den vikt en plats har för att man till fullo ska kunna nyttja sitt 

filmarv och utvecklas till fiktiv kulturmiljö. En specifikt utpekad inspelningsplats med 

en uppbyggd miljö, som går att uppleva i relativt oförändrad form alternativt som 

stoltserar med någon form av autentisk lämning tycks ha större möjlighet att bli både 

besöksmål och/eller fiktiv kulturmiljö. De platser i studien som utvecklats i denna 

riktning stoltserar alla med liknande karaktärsdrag. Inspelningsplatsen är specifik, inte 

utspridd över stora arealer, och man kan besöka mer än ett landskap eller en stadsmiljö. 

Platsen bär spår av inspelning/film/saga idag. Det är en miljö som upplevs som 

autentisk och genuin och som stämmer väl överens med vad som visats på film. 

Alternativt förvaltas rester från filmen, som Pippis Villa Villekulla på Kneippbyn.  

 

En plats måste inte vara kopplad direkt till det som beskrivs i boken men man måste 

kunna omvandla en unik resurs till en kommersiell sådan, något man ser i exemplet 

Gibberyd.135 Man har omvandlat sin roll som Katthult till en kommersiellt gångbar 

resurs. En plats är grunden för att kunna konstruera känslor av autenticitet, eller för att 

nyttja Petersons uttryck, fabricera autenticitet. Studien stärker resonemanget om att 

övertygande redogörelser om någots äkthet är centralt i framgången för en kulturell 

produkt. Denna redogörelse skapas av aktörer i kommersiellt syfte, vilket vi också ser i 

Gibberyd.136 Inspelningsplatserna för filmer där man nyttjat flera eller utspridda 

inspelningsplatser och där det inte på samma sätt går att knyta platsen till sagan/filmen 

har inte utvecklats i samma riktning. De tycks inte heller lyfta fram filminspelningen på 

samma sätt eller hävda miljön som autentisk i samma utsträckning. 

 

Autenticitet 

De fiktiva kulturmiljöer som undersökts i studien, Sevedstorp och Gibberyd, poängterar 

rollen som den plats där det hände på riktig. Orden ”riktig”, ”genuin” och ”idyllisk” 

nyttjas flitigt vilket inte sker vid exempelvis landskap och stadsmiljöer. Även om 

besöksmålen i denna studie använder liknande uttryck, som ”original" eller ”där sagor 

blir verklighet” påstår man inte att man är ”det riktiga” i samma utsträckning. 

Inspelningen blir en del i helheten, inte det som definierar platsen idag. För fiktiva 

                                                
135 Braunerhielm & Cassel 2009, s. 110. 
136 Jones & Smith  2005, s. 925. 
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kulturmiljöer är kopplingen till sagan allt, dess essentiella karaktärsdrag och något som 

kastar skuggor över platsens tidigare historia.  
 

Värt att fundera över är vad restaureringar, rekonstruktioner, nyuppföranden eller 

förflyttningar av kulturarv gör för uppfattningen om någots äkthet. Aronsson 

argumenterar för att man kan utveckla olika anspråk på autenticitet. Ting eller 

berättelser med referenser till verkliga händelser har en extra dimension. Mest rätt är ett 

föremål eller en plats som ”var där”.137 Utifrån Aronssons resonemang funderar jag över 

den påverkan flytten av Villa Villekulla kan ha haft för Kneippbyns möjlighet att 

konstruera känsla av autenticitet. Flytten nämns inte i marknadsföringen, man fokuserar 

på husets roll som original.138 Skillnaden i fokus och värdeord väcker min nyfikenhet. 

Sättet att framhålla äkthet är annorlunda än för de fiktiva kulturmiljöerna. Gör flytten 

det svårare att hävda autenticitet på samma sätt? Om huset stått på sin originalplats hade 

denna haft chans att utvecklas till fiktiv kulturmiljö. Vi hade haft en plats med samma 

karaktärsdrag som Gibberyd och Sevedstorp. Autentisk historia kombinerat med en 

fiktiv kontext där den fiktiva kontexten troligtvis hade definierat platsen. Fallet 

Gibberyd är också värt att nämna. Snickerboa brändes som påpekats ner. Ingenstans på 

webbsidan kan man läsa om detta. Är den Snickarboa som står på platsen idag nog för 

att skapa autenticitet? Är platsen lika autentisk som den var innan den 27 augusti 2005? 

Likt i det filosofiska resonemangen om Theseusskeppet139 kan man fundera över hur 

platsers och föremåls identitet förändras om man rekonstruerar eller nyuppför en miljö. 

Skulle möjligheten vara mindre att hävda äkthet om man angav att Snickerboa är ny? 

Det är möjligt. Tekniskt sett bär nybyggnationen inte på samma historia. Vad gör den 

till kulturarv när den inte var kuliss i filmen?  

 

Som Bodil Petersson anger det handlar autenticitet dock inte enbart om ett tings faktiska 

äkthet utan om känslan man får av något som är äkta. Autenticitet skapas utanför tingen 

och platserna i sig, den historiska korrektheten och det faktum att saker eller platser är 

fiktiva, eller uppbygda, spelar mindre roll om man upplever eller snarare kan konstruera 

en känsla av autenticitet.140 Som Richard Peterson belyser det med sitt talande begrepp 

                                                
137 Aronsson 2002, s.88. 
138 Kneippbyns Sommarland u.å. ”Villa Villekulla”. 
139 En ersättningsparadox som handlar om ett skepp som förde den mytologiska hjälten Theseus och Atens ungdomar åter från 
Kreta. Skeppet bevarades enligt berättelsen under lång tid av atenarna som ersatte de gamla ruttnande brädorna med nya, starkare 
brädor. I slutändan handlar den filosofiska diskussionen om ifall något är detsamma om man ersatt alla fysiska delar som utgjorde 
originalet. Wikipedia 2015 ”Theseusskeppet [2017-12-26]. 
140 Nilsson 2011, s. 20.  



  
 

31 

fabricerad autenticitet beror framgången för en plats på intrycket och upplevelsen av att 

något är autentiskt och den känslan är skapad, något förevarande studie styrker.141 

Platser ges mening genom en imaginär värld men de är samtidigt verkliga. De känslor 

som väcks till liv och som man upplever vid ett besök är verkliga.142 

 

Övriga faktorer  

Filmens/sagans popularitet tycks ha viss påverkan på utvecklingen men inte vara den 

avgörande faktorn för en fiktiv kulturmiljö. Det ser man genom att jämföra Saltkråkan 

med filmen Ronja Rövardotter (1984). Trots att Ronja toppar Svenska Filminstitutets 

statistik som mest publikdragande Astrid Lindgrenfilm143 har den plats som inkluderats 

i studien, Sörknattens naturreservat, inte klassats som vare sig ett besöksmål eller en 

fiktiv kulturmiljö.144 Saltkråkan ligger som påpekats yttest nära klassificeringen. Ronja 

befinner sig långt ifrån. Filmen var mycket populär men det finns inte en specifik plats, 

inga byggda miljöer, möjliga att besöka och den webbaserade marknadsföringen söker 

inte framhålla autenticitet baserat på sitt filmarv. Saltkråkan å andra sidan var en 

populär film,145 det finns platser där man känner igen sig från filmens värld och vissa 

aktörer försöker förmedla en känsla av autenticitet. Saltkråkan skiljer sig dock från de 

fiktiva kulturmiljöerna då det handlar om ett större inspelningsområde men främst 

genom vilka aktörer som nyttjar arvet. Rollen som Saltkråkan spelar även mindre roll 

för platsen i dess lockelse som destination. För Gibberyd och Sevedstorp är känslan av 

äkta, genuint och trovärdigt det som marknadsföring och profilering vilar på. Det är 

platserna själva (interna aktörer) som lyfter fram sin roll och skapar denna känsla, något 

som saknas i fallet Saltkråkan.146 

 

  

                                                
141 Jones & Smith 2005, s. 925.  
142 Herbert 2001, s. 318.  
143 Ronja efterföljs av: Tjorven och Skrållan (1965) på plats 2 och Emil i Lönneberga (1971) på plats 3. 
144 Saltkråkan AB u.å. ”Filmerna” [2017-11-20]. 
145 De fyra filmerna om Salkråkan finns alla med topp tio listan över mest publikdragande Astrid Lindgrens filmer enligt Svenska 
filminstitutets statistik: Tjorven och Skrållan (1965) plats 2, Tjorven, Båtsman och Moses (1964) plats 4, Tjorven och Mysak (1966) 
plats 6 och Skrållan, Ruskprick och Knorrhane (1967) plats 7.  
Saltkråkan AB u.å. ”Filmerna” [2017-11-20]. 
146 Se Delstudie II passim. 
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Studiens modell 

En del i studiens resultat är konstruktionen av en modell som placerar de undersökta 

inspelningsplatserna mellan fyra idealpoler. Modellen utgår från den presenterade 

undersökningen med syfte att illustrera och tydliggöra den roll framhållande av 

autenticitet och trovärdighet tycks spela för en fiktiv kulturmiljö. Den visar även hur de 

olika inspelningsplatserna kan placeras i förhållande till varandra. Ganska väntat så  

hamnar de fiktiva kulturmiljöerna, Sevedstorp och Gibberyd, tillsammans i ytterkant på 

båda skalorna. Sevedstorp placerar sig något före Gibberyd då man baserar sin 

autenticitet på mer än filmarvet. Båda platserna stoltserar dock med uttrycket ”det 

riktiga”. Gibberyd är en tydligare fiktiv kulturmiljö. Det är en plats som lever på sitt 

filmarv. Båda platserna har dock en stark fiktiv kontext som kombineras med autentisk 

historia och bildar dess helhet.  

 

I fallet Norröra stoltserar man med uttrycket ”det riktiga” och hamnar relativt nära de 

ovan diskuterade platserna på den lodräta skalan. Man når inte samma nivå baserat på 

de aktörer som framhäver autenticitet. Man definieras inte heller av filmen idag. När det 

gäller de båda nöjes/temaparkerna lyfter man fram rollen som originalplats men nyttjar 

inte ordet ”riktiga” på samma vis. Det var här man spelade in, man kan känna igen sig 

men det är inte den ”riktiga” platsen man besöker. Kneippbyn anger att man har 

”originalet”, det ”riktiga” Villa Villekulla men nöjesparken kan inte stoltsera med att 

vara Pippis hemmiljö. Övriga fyra nyttjar inte uttryck som det ”riktiga” eller 

”originalet”. Man anger att man är: ”för alltid förknippad med Pippi”, att det är 

”Madickens kvarter”, ”Skånes Nangijala” eller ”Ronjaland” men förutom dessa 

antydningar om en koppling till film/saga/inspelning nyttjar man inte sitt filmarv och 

konstruerar/fabricerar ingen känsla av autenticitet kopplad till detta. 147 

                                                
147 Gotlands turistinformation u.å. ”Pippi Långstrump” [2017-11-28]; Söderköpings turistinformation u.å. ”En vandring i 
Madickenfilmernas kvarter” [2017-11-28]; Visit Skåne u.å. ”Brösarps backar”[2017-11-29]; Brösarp u.å. ”Brösarps backar” [2017-
11-29];  Åmål kommun u.å. ”Tre sjöar runt” [2017-11-29]. 
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Fiktivt historiebruk genom Astrid Lindgrens filmarv 

Historiebruk sker ständigt runt omkring oss, påverkar vår nutid och våra förväntningar 

på framtiden. Frågan är om man kan anse att det finns historiebruk vid en fiktiv 

kulturmiljö? Historiebruk har något av en magisk koppling till det autentiska och äkta. 

Holm och Ingvarsson anger att i svenska språket klassas det autentiska som original, 

och att det är något som många kopplar till kulturarv och kulturella artefakter av olika 

slag.148 I den här studien är fokus historiebruk vid fiktiva kulturmiljöer. Dessa platser 

kan ses som en form av rekonstruktioner, fiktiva sådana. Peterssons diskussion om 

”autentiska rekonstruktioner” blir därav intressant. Jag har undersökt dess motpol, vi 

skulle kunna kalla det ”fiktiva rekonstruktioner”, platser som förmedlats på vita duken 

                                                
148 Holm & Ingvarsson 2005, s. 13. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Gibberyd/Emil

Figur I. Illustrativ modell: Platsernas förhållande till varandra och placering mellan fyra idealpoler 

Källa: Baserad på resultat från studiens undersökningar 
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och som bygger sin äkthet på en fiktiv kontext. De visar upp en förfluten tid och är 

möjliga att besöka idag. I detta möte skapas en upplevelse av äkthet likt vid autentiska 

rekonstruktioner, i alla fall om man ska tro på det som förmedlas via webbaserad 

marknadsföring. Även dessa platser ger besökaren en ingång till det förflutna.149 De 

vanligaste bruken som kunnat urskiljas vid inspelningsplatserna är det monumentala, 

existentiella och kommersiella. Vid de båda fiktiva kulturmiljöerna, Sevedstorp och 

Gibberyd, finns alla dessa representerade. Om man reflekterar över marknadsföringens 

fokus tycks det kommersiella bruket vara underordnat de övriga. Ett mer kommersiellt 

bruk skulle kanske påverka känslan av autenticitet som framhävs.150  

 

Aktörerna bakom historiebruk har med tiden förändrats och Aronsson menar att det 

skett en betydande förändring i samhällets sätt att iscensätta historia. Historiker har inte 

samma ensamrätt i att förmedla det förflutna utan har mer övergått till att kritiskt 

granska. Andra aktörer har börjat iscensätta och förmedla både historia och kulturarv 

vilket vi ser genom studiens fiktiva kulturmiljöer.151 Som Petersson påpekar så handlar 

det ofta om en känsla av det förflutna och inte alltid om det äkta i sig.152 Därför kan 

man, anser jag, tala om historiebruk vid fiktiva kulturmiljöer. En rekonstruktion görs 

utifrån ett stegrande behov efter något som gått förlorat, förstörts eller förändrats.153 De 

fiktiva kulturmiljöerna i studien förmedlar en bild av sekelskiftets Småland, en lantidyll 

som är sällsynt idag. Om denna bild är sann eller inte spelar mindre roll eftersom den 

förmedlas som äkta.154 Det förflutna brukas för att stärka och ge identitet och stabilitet i 

form av en romantiserad bild av en historisk tid. De fiktiva kulturmiljöerna är en typ av 

historiebruk, ett fiktivt historiebruk, och spelar in i vår tolkning av gångna tider. De 

bilder som med filmens hjälp förmedlas av exempelvis Småland knyter an till ett dåtida 

bondesamhälle och har fått betydelse för hur detta uppfattas idag.155 Som Aronsson 

påpekar nyttjar och iscensätter vi delar av vår historiekultur genom olika historiebruk 

och skapar genom det ett historiemedvetande.156 En del i vår historiekultur är berättelser 

och sagor. De platser som studerats i förevarande studie blir följaktligen alla en del av 

vår historiekultur, de nyttjar i olika grad det förflutna samt påverkar vårt 

historiemedvetande. 

                                                
149 Petersson 2014, s 380. 
150 Se Delstudie II passim. 
151 Aronsson 2000, s. 11. 
152 Petersson 2014, s. 379-381. 
153 Petersson 2014, s. 19. 
154 Strömberg 2009, s. 129-130. 
155 Braunerhielm & Cassel 2009, s. 107. 
156 Aronsson 2004, s. 17-18.  
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6. SAMMANFATTNING  

Som avslutning följer en återkoppling till uppsatsens syfte samt en sammanfattning och 

diskussion av undersökningens resultat baserad på frågeställningarna. Det är naturligt 

att inleda med att definiera vad en fiktiv kulturmiljö är. Min definition av begreppet är 

följande: En fiktiv kulturmiljö är en kulturmiljö som kombinerar autentisk historia med 

en fiktiv kontext. Den fiktiva kontexten definierar platsen och appliceras framför dennas 

övriga historia av en aktör med nära koppling till platsen. Min uppfattning är att 

undersökningen möjliggjort konstruktionen av en modell baserad på studiens resultat. 

Nedan följer svar på de tre frågeställningar som formulerades i uppsatsens inledning: 

 

Kan begreppet fiktiv kulturmiljö definieras med hjälp av Astrid Lindgrens filmer?  

Med utgångspunkt i kartläggningen av olika inspelningsplatser för Astrid 

Lindgrenfilmer har dessa kunnat delas in i olika kategorier: nyttjar ej inspelning/film, 

städer som nyttjar inspelningen, landskap som nyttjar inspelningen, besöksmål och 

slutligen fiktiv kulturmiljö. Flertalet platser är besöksmål men av olika typ och baserat 

på olika grunder. Kategoriindelningen förtydligar, avgränsar och definierar begreppet 

fiktiv kulturmiljö genom att visa vad som skiljer dessa miljöer från de övriga.  

 

Vilka uttryck för autenticitet och historiebruk återfinns i de fiktiva kulturmiljöernas 

webbaserade marknadsföring?  

De fiktiva kulturmiljöerna i denna studie framställer sig som den äkta platsen för 

händelserna i sagan/filmen genom ordval, bilder och hemsidornas utformning. 

Autenticitet framhålls genom värdeord. Man söker också i olika grad koppla platsen till 

författarinnan för att framstå som autentisk, främst sker detta monumentala historiebruk 

i Sevedstorp. I dess webbaserade marknadsföring återfinns dock även existentiellt och 

kommersiellt historiebruk. Vi ser detsamma vid Gibberyd men enligt en annan 

rangordning, det monumentala bruket blir där underordnat det existentiella och 

kommersiella.  

 

Vad utmärker en fiktiv kulturmiljö och vilka faktorer tycks spela in i dess skapande?  

Det som utmärker en fiktiv kulturmiljö ligger uttalat i min definition av begreppet 

nämligen att det är den fiktiva kontexten som definierar platsen och inte dess verkliga 

historia. Det finns i skapandet av fiktiva kulturmiljöer en betydande påverkan i om det 

finns en specifik plats med en igenkännbar miljö att besöka. En inspelningsplats med en 
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uppbyggd miljö som upplevs som äkta och genuin. Platsen i fråga framhålls som 

autentisk av interna aktörer. Autenticitet, tillsammans med den fiktiva kontexten, nyttjas 

för att skapa association och känslor i samband med platsen och är en faktor av vikt för 

de fiktiva kulturmiljöer som undersökts. Den popularitet som filmen åtnjutit tycks ha 

spelat mindre roll även om det bör finnas viss samverkan mellan popularitet och hur 

många som väljer att besöka en specifik inspelningsplats. 

 
Autenticitet är en subjektiv upplevelse som kombinerar utvecklarens avsikter, 

konsumentens tolkning och interaktionen mellan dessa.157 Flertalet forskare har påpekat 

att autenticitet handlar lika mycket om en upplevd känsla av någonting som äkta som att 

det verkligen är en rest från historien. Astrid Lindgren är en del av vårt kulturarv som 

både saga, film och plats. Historiebruk innebär i allt större omfattning en mediering och 

nyttjande av fiktiva fenomen, något som kan ses med hänförelse eller fasa. Oavsett 

inställning så är det tydligt att det fiktiva har en roll i vår historiekultur och i vårt 

historiemedvetande. Det blir allt svårare att skilja mellan verkligt och fiktivt.158 

Gränsöverskridandet ökar behovet av tydliga, väldefinierade begrepp. Min förhoppning 

är att fiktiv kulturmiljö kan specificera vissa delar av vårt fiktiva kulturarv. Det hade 

varit möjligt att med andra metoder undersöka de platser som inkluderats i studien och 

genom detta söka ingångar till en liknande diskussion. En möjlighet hade varit att göra 

en platsstudie. Att genom observationer alternativt intervjuer söka svar på om platserna 

i fråga faktiskt upplevs som autentiska och äkta. Denna metod hade gett svar på vilken 

känsla som förmedlas och inte enbart hur man framställer platsen och framhåller 

autenticitet i marknadsföring. Med tanke på rådande tidsaspekt och praktisk möjlighet 

att genomföra studien samt det syfte som uppsatsen kom att ha kändes dock den valda 

metoden mer naturlig. För framtida studier är det av intresse att vidare studera vägen 

från fiktiv berättelse till faktiskt kulturarv. Hur går man från saga till verklighet?  

 

Om jag skulle svara på min väns fråga om Ragnar Lodbrok idag, skulle jag då ge 

honom ett mindre komplicerat svar? Nej, troligtvis skulle jag bara förvirra honom mer 

med mina resonemang men en sak står klart, det är värt att beakta den roll det fiktiva 

spelar för vårt historiemedvetande. Böcker och film har påverkan på viljan att uppleva 

platser. När man kopplar samman det fiktiva med sann historia så balanserar man 

mellan två skilda, men likväl viktiga världar. 

                                                
157 Herbert 2001, s. 317 
158 Holm och Ingvarsson 2005, s. 33. 
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