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Abstract 

The purpose of this study is to show how the use of history regarding the 

swedish theme park High Chaparral is altered and how they locally adapt the 

american modern day tradition of halloween in an american western-themed 

park. Halloween is a tradition with celtic roots but with heavy modern-day 

influences from mainly the USA. This causes a cultural collision concerning 

how this tradition has locally been adopted. 

The way this study has been conducted has been through ethnographical field 

studies in the theme park of during its halloween event from October 31st to 

November 2nd, 2019. The focus of these studies has been to study historical 

and cultural key symbols typical for, and representing, halloween.  

The main results of this study have shown that the way halloween has been 

locally adopted is influenced by the commercial use of history at High 

Chaparral. Furthermore, a local and swedish adaption of halloween has 

occurred in order to fit into the park’s historical theme as well as a swedish 

cultural context. In addition, it is evident that the way in which High 

Chaparral portrays halloween is a combination of an american tradition and 

an american historical setting. This alters the use of history conveyed to the 

visitors of the park according to how the park wants to portray halloween.  

This goes to show that history is highly present in non-academical terms and 

outside of scientific institutions. This way of portraying history in popular 

culture heavily alters the way history is perceived by the public.  

Nyckelord 

High Chaparral, halloween, historiebruk, historiekultur, kulturanalys, etnografi  
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1 Inledning 

High Chaparral är en park som bör vara av stort intresse från historiker, i synnerhet 

de som är insatta i historiebruk. Det är ett privatägt, vinstdrivande företag som 

använder den amerikanska vilda västern från sent 1800-tal som historisk bakgrund 

för att bedriva en nöjespark. Parken genomför ett tydligt kommersiellt historiebruk 

men vill ändå framhäva sig själv som en autentisk park. Det är ett tydligt exempel 

på historiebruk inom ett populärvetenskapligt perspektiv där parken varken syftar 

till att utbilda eller ge en helhetsbild av historien. Däremot finns det förvånansvärt 

lite skrivet inom akademiska kretsar kring denna unika plats med hänsyn till dess 

unika bruk av historien. Ett undantag är en kortare artikel av Peter Aronsson som 

mer övergripande går igenom historiebruket i parken, dock är det ingen storskalig 

vetenskaplig undersökning.1 Vidare pågår för nuvarande ett forskningsprojekt på 

högskolan i Jönköping av Tobias Samuelsson och Carl-Johan Svensson som 

undersöker High Chaparral, men då denna undersökning inte är utgiven vid tiden för 

uppsatsen går den ännu ej att användas.2 Möjligheterna till diverse undersökningar 

kring parken och dess historiebruk är många, men här kommer fokus ligga specifikt 

på hur den används under parkens Halloween-event under hösten, vilket är ett 

relativt nytt fenomen och har enbart bedrivits sedan 2016. Halloween har som 

koncept under tiden för uppsatsens tillkomst bedrivits i 4 år och används sida vid 

sida med den amerikanska vilda västern där monster och utklädda zombies 

fortfarande har ett krav på att vara autentiska i den mån att de har kläder och stil 

som allmänheten förstår hör hemma under USA:s sena 1800-tal. Vad är viktigt att 

behållas autentiskt och när kan det ruckas på i förmån för ett event med 

övernaturliga inslag? Autenticitet är ett svårdefinierat begrepp där den som 

bestämmer vad som är autentiskt och till vilken grad beror på vem som observerar 

och på vilket sätt. Därmed kommer uppsatsen inte göra något anspråk på att avgöra 

parkens autenticitet.  Parken kombinerar därmed en den amerikanska vilda västern 

                                                   

1 Aronsson, Peter. 2007 – High Chaparral och friluftsmuseernas historiebruk.  
2 Websida Jönköping University. Information om Carl-Johan Svensson rörande High 

Chaparral. 

  Websida Jönköping University. Information om Tobias Samuelsson rörande High 

Chaparral.  
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som epok, med anspråk på historisk autenticitet, med Halloween vilket i sin tur har 

sin historia och specifika rötter till dess uppkomst till hur det ser ut idag. Alltså är 

båda dessa huvudsakliga delar av High Chaparrals Halloween-event två delar av 

historien vilka har kombinerats för att ge en specifik upplevelse, vilket är vad 

uppsatsen kommer ha sitt fokus kring.  

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få en förståelse kring hur man använder Halloween som 

fenomen i kombination med den historiska bakgrunden som är den amerikanska 

vilda västern under sent 1800-tal på den svenska temaparken High Chaparral. Däri 

ligger ett fokus på att undersöka vad som framhävs, och lika viktigt vad som inte 

framhävs, för att få en övergripande bild över parkens historiebruk. Arbetets fokus 

ligger på nyckelsymboler som representerar, och är typiska för, Halloween och 

genomförs via en kulturanalytisk metod. Nyckelsymbolerna är ett uttryck för 

anpassningen av halloween i en svensk kontext på High Chaparral, varav det är 

nödvändigt att observera för att förstå denna historiekulturella ritual som är 

halloween. Historiekultur innehåller bland annat vissa ritualer, och inom ramen för 

arbetet är halloween en sådan ritual. Därmed är en observation av denna ritual av 

vikt för arbetet för att se hur denna kombineras med den amerikanska western och 

eventuella historiska krockar som följer. Därefter, och allra viktigast, kan vidare 

diskussioner göras gällande parkens historiebruk och hur det kombinerar detta med 

dess western-tema, samt hur anpassningen av denna historiekultur ser ut i parken. 

Den första frågeställningen är tämligen deskriptiv och kräver den sekundära 

frågeställningen för att vara relevant. Arbetet behandlar här globala möten av 

historiekulturer. Den kommer besvaras med hjälp av empirin samt diskussioner med 

hjälp av den tidigare forskningen. Varför uppsatsen är intressant och relevant är, 

som tidigare nämnt, för att området är tämligen outforskat inom 

historievetenskapen. Lajvande och historisk rekreation finns det mycket skrivet om, 

men inte rörande en nöjespark med ett främst kommersiellt historiebruk som det är 

på High Chaparral, och i synnerhet inte en nöjespark med historisk bakgrund som 

berör halloween. Därmed har uppsatsen ett inomvetenskapligt syfte där den bidrar 

till att fylla ut ett hål inom historievetenskapen rörande historiebruk samt 
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historiekultur där det tidigare inte finns någon forskning. Utomvetenskapligt anses 

arbetet vara av intresse i och med att den behandlar en nostalgi och dragningskraft 

associerad till Halloween och western. Arbetet berör ett bruk av historien utanför 

institutioner och akademier vilket skapar ett delvis existentiellt historiebruk. I och 

med arbetets koppling till ’’vanliga människors’’ historiebruk i samband med denna 

historiekultur rättfärdigas därmed ett utomvetenskapligt intresse för arbetet.   

2.1 Frågeställningar 
 

1. Hur tar sig historiekulturella nyckelsymboler uttryck under Halloween på 

High Chaparral? 

2. Hur anpassas historiekulturen och historiebruket kring Halloween på High 

Chaparral i en svensk kontext och vad kan den säga om det svenska 

anammandet av halloween som amerikansk tradition?  

 

 

3 Bakgrund  

 

3.1 Halloween som tradition och modern högtid 
 

Halloween har i det moderna samtida samhället blivit en alltmer populär tradition. 

Däremot är halloween en tradition med gamla anor som härstammar ända ifrån Alla 

helgons dag. Det finns vissa som hävdar en koppling till romersk tid och kanske 

främst den keltiska högtiden vid namn Samhain på de brittiska öarna.3 Det är utifrån 

denna utgångspunkt med koppling till Samhain och Alla helgons dag som 

halloween har fått sin övernaturliga prägel med koppling till andar och monster då 

denna specifika tidpunkt på året enligt dåtida folktro ansågs föra den övernaturliga 

världen närmre den jordliga.4 Vidare kom denna keltiska tradition att utvecklas 

                                                   

3 Rogers, Nicolas. Halloween – From pagan ritual to party night. (2003) S. 23  
4 Rogers (2003) S. 34 
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under medeltiden i symbios med Alla helgons dag under den kristna medeltiden. 

Denna tradition kom senare att föras över till Nordamerika i form av migranter från 

Irland och Skottland i och med att de utgjorde en ansenlig del av den invandrande 

befolkningen under 1800-talet.5 Däremot kom halloween inte att få ett genomslag så 

ens under slutet av 1800-talet utan det var mot början av 1900-talet som man kan 

börja tala om att traditionen på allvar började få folkligt fäste i Nordamerika. Mot 

1920-talet började Halloween bli en folklig tradition. Det började nu bli en tradition 

som flyttade sig från hemmen och ut på gator och torg för att bli en allmän folkfest. 

Mot 1950-talet kan man på riktigt börja tala om att Halloween blivit en av de stora 

helgerna och högtiderna i USA samt att denna högtid började anammas i Hollywood 

i form av filmer och populärkultur. Det är på grund av immigrationen av irländare 

och skottar till USA och Kanada som halloween främst blivit klassificerad som en 

amerikansk högtid med starkt fäste där.6 Därmed är det föga förvånande att 

halloween inte haft samma genomslag globalt i ett tidigare stadie. Det var först mot 

1990-talet som halloween slog igenom i Sverige som tradition och har vuxit sig 

gradvis starkare allt sedan dess. Därmed är halloween ett relativt modernt fenomen i 

Sverige och har överförts via ett kulturellt inflytande från USA. Därför går det att 

tala om ett globalt möte mellan historiekulturer där en amerikansk tradition har 

slagit igenom i Sverige och anpassats efter den svenska historiekulturen. 7 

Vad innebär halloweenfirandet i modern tid i korthet och vilka är de vanligaste 

symbolerna kopplade till denna ritual? Det stora övergripande temat är det fokus 

vilket läggs på monster, skräck och det övernaturliga. Dekorationer vilka används är 

sådana som kopplas till detta tema som monster, dödskallar, spindelväv och 

pumpor. De är alla symboler vilka används frekvent. Utklädnader går också i 

samma banor, även om det är vida accepterat att de inte måste vara 

skräckrelaterade.8 Bus eller godis är ett vanligt förekommande fenomen i den 

moderna halloweenritualen. Liknande i modern tid är festande allt mer vanligt 

                                                   

5 Rogers. (2003) S. 68 
6 Rogers. (2003) S. 130 
7 Lilja, Agneta & Skott, Fredrik. Halloween – Omstridd och omhuldad. (2017) S. 11 
8 Lilja & Skott. (2017) S. 61 
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förekommande. I korthet går det att säga att halloweens ritualer och symboler är 

fokuserade på skräck och utklädnader med centrerade kring ett festligt firande.  

 

4 Teori och forskningsläge  

4.1 Teoretisk utgångspunkt 
 

Till att börja med är den bäst lämpade teoretiska modellen den vilken knyter an till 

en induktiv metod beskriven av Gustavsson och Svanström. Arbetet utgår inte från 

en specifik teori utan snarare ett intresse för en viss typ av historia som smalnar ner 

mot en sakfråga, lämpligt material, en lämplig metod och slutligen relevanta teorier 

som kan förklara detta. 9 För att förtydliga är intresseområdet alltså ett vetenskapligt 

intresse för en viss typ av historia och ett teoretiskt intresse som i det här fallet är 

historiebruk och historia i icke-traditionella sammanhang. Det leder till ett fokus på 

sakfrågan som är underhållning i kombination med historia som leder till intresset 

för High Chaparral vilket i sin tur leder till ett intresse för halloween på Chaparral 

som utgör materialet. Därefter uppstår frågan hur man undersöker historiebruket 

som äger rum där vilket leder till en etnografisk metod och slutligen i relevanta 

teorier vilka fungerar som tolkningsramar. 

För att knyta an till denna induktiva prägel på arbetet är studien en 

teorikonsumerande sådan. Det innebär att det är ett enskilt fall som ska undersökas 

som sedan förklaras med hjälp av existerande teorier och förklaringsfaktorer som 

bidrar till att förklara det specifika fallet.10 Arbetet är alltså inte teoriprövande då 

valet av teori inte är det som utgör vad som skall undersökas. Inte heller är den 

teoriutvecklande då den inte syftar till att utveckla existerande teorier inom 

historiebruk utan enbart anpassa dessa11: i det här specifika fallet High Chaparral. 

Uppsatsen ger anspråk på att vilja undersöka det specifika eventet som äger rum 

                                                   

9 Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne (red.) Metod: Guide för historiska studier. 

(2018) S. 19 
10 Esaiasson, Peter et al. Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och 

marknad. (2017) S. 42 
11 Esaiasson, et al. (2017) S. 43 
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kring halloween och hur detta kan förklaras och därmed faller det teorikonsumerade 

bäst i linje för att ge svar på de frågeställningarna. 

När det kommer till det teoretiska perspektivet är ett metateoretiskt sådant att 

föredra.  För uppsatsens frågeställningar och ändamål används en 

sammankonstruktion baserad på tidigare etablerade teorier inom historiebruk och 

historiekultur för att passa fallet på High Chaparral. För den rådande uppsatsens 

kommer metateori baserad på historiebruk diskuteras och användas. Det på grund av 

bristen på liknande undersökningar som innefattar alla de specifika undersökta 

aspekter vilka faller inom arbetets ramar. Det på grund av arbetets karaktär där en 

metateoretisk ram utifrån historiebruk behöver anpassas efter arbetet i helhet. Denna 

metateoretiska utgångspunkt med förankring i historiebruk är också nödvändig i och 

med den stora vidd som finns inom historiebruk. Alltså är en metateori och hög 

abstraktionsnivå den nivå som är bäst lämpad för arbetet.12 Denna nämnda vidd 

kring historiebruk har också sina nackdelar. Historiebruk som fenomen är tämligen 

brett och med en hög abstraktionsnivå på teorin blir det än svårare att precisera vad 

som specifikt menas med historiebruk efter det enskilda fallet. Däremot så blir det 

efter uppsatsens frågeställningar snarare en styrka än en svaghet i och med att 

frågeställningarna också berör abstrakta och vida begrepp för att undersöka det 

valda källmaterialet.  

Historiebruk, historiekultur och nyckelsymboler är som ovan nämnt tämligen 

abstrakta begrepp och för att uppsatsen inte ska bli oklar och inkonsekvent krävs 

således en förklaring kring sådana abstrakta begrepp.13 Så vad kan historiebruk som 

teoretiskt ramverk bidra med till arbetet som andra teorier och traditionell 

historieforskning inte kan? För att förstå det är det viktigt att förstå vad historiebruk 

innebär. Historiebruk innebär hur historien i ett specifikt sammanhang eller skeende 

brukas. Aronsson förklarar tydligt sambandet mellan historiekultur och historiebruk 

enligt följande citat: 

                                                   

12 Florén, Ågren & Erlandsson. Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. 

(2018) S. 68 
13 Florén, Ågren & Erlandsson. (2018) S. 64 
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’’Historiekultur är de källor, artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser till 

det förflutna som binder samman dåtid, nutid och framtid. […] Historiebruk är de processer 

då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och 

handlingsorienterade helheter.’’14 

Vad det innebär är att historiebruk är ett återskapande av historien, med koppling till 

dåtid, samtid och framtid, som skapas genom ett urval av historiekulturella aspekter. 

Viktig är denna koppling mellan dåtid, nutid och framtid eftersom det är vad som 

avgör hur ett historiebruk ser ut. För att tydligare anpassa det efter arbetet ger jag 

följande exempel: Arbetet syftar till att undersöka historiebruket under halloween på 

High Chaparral. För att förstå detta historiebruk behöver de historiekulturella 

uttrycken undersökas. De historiekulturella uttrycken tar sig i form av ritualen som 

är halloween. I denna ritual ingår dekor, utklädnader, karaktärer och aktiviteter som 

är anpassade efter halloween. Med andra ord syftar begreppet nyckelsymboler till 

allt det i parken som på något sätt knyter an till halloween i kombination med vilda 

västern.  Genom att undersöka de historiekulturella nyckelsymboler vilka är 

kopplade till halloween går det att analysera historiebruket kring halloween i 

parken. Vidare går det att säga att det är sättet genom vilket man bearbetar ett 

historiskt förflutet som karaktäriserar en historiekultur, inte minnet i sig självt.15 

Därför är historiebruk som teori mer fördelaktigt för arbetet på grund av dess 

förmåga att analysera händelser, ritualer och mänskligt agerande i en historisk 

kontext för att förstå det historiska medvetandet.16 Det ger en möjlighet till att förstå 

ett historiskt samband mellan dåtid, samtid och framtid och hur historien aktivt 

tolkas av individer som andra teoretiska ramverk inte kan. Genom andra kvantitativa 

eller kvalitativa metoder via exempelvis textanalyser går det inte att undersöka det 

berörda källmaterialet eller ge svar på arbetets frågeställningar. Ett 

historiebruksperspektiv ger mig verktyg som andra teorier inte kan genom dess 

förmåga att analysera ett aktivt bruk av historien. Historien från dåtid brukas i nutid 

för att skapa föreställningar om en framtid. Därmed är ett metateoretiskt perspektiv 

rörande historiebruk nödvändigt för att ge svar på de valda frågeställningarna.   

                                                   

14 Aronsson, Peter. Historiebruk – att använda det förflutna. (2008) S. 17 
15 Aronsson, Peter. Makten över minnet. Historiekultur i förändring. (2000) S. 132 
16 Aronsson. (2008) S. 18 
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En översikt rörande det generella historiebruket på High Chaparral utanför kan dock 

göras genom olika kategoriseringar av historiebruk. Historiebruket inom parken rör 

sig inom det icke-institutionella historiebruket, alltså det som är långt ifrån 

akademiska kretsar, forskning och staten.17 High Chaparral är, som tidigare nämnt, 

ett privatägt företag vilket bedriver en nöjespark i Kulltorp i Småland. Historien är 

en bakgrund och blir likt en canvasduk varpå företaget kan driva sin verksamhet 

med sina egna visioner. Med det sagt är det inget vetenskapligt bruk av historien 

som bedrivs, snarare är det i första hand ett rent kommersiellt historiebruk. Med 

andra ord bedrivs en så kallad kulturarvsindustri, även om historia och kulturarv inte 

är i fokus. Det kommersiella beblandas med en historisk bakgrund. Trots att detta 

historiebruk inte är av det traditionella, objektiva och vetenskapliga slaget är det 

icke desto mindre ett vanligt förekommande historiebruk av den sorten vilken 

människor till vardags vanligast kommer i kontakt med.18 

I andra hand, och omedvetet, kan andra typer av bruk uppstå. Ett bruk utesluter inte 

ett annat och det är inte ovanligt att olika former av historiebruk kan komma att 

överlappa varandra.19 Ett pedagogiskt bruk driva för barnen när de får lära sig rätt 

ifrån fel av teaterföreställningarna med exempelvis Lucky Luke som förebild. Ett 

existentiellt historiebruk finns dessutom då epoken i fråga är en tämligen 

mytomspunnen och romantiserad sådan. En viss nostalgi till något gammalt 

amerikanskt går inte att undvika vid ett besök i parken. Slutligen sker delvis ett 

icke-bruk med de aspekter av historien vilka parken inte väljer att ta upp i samband 

med vilda västern. Exempel på detta är svåra kulturarv som prostitution, sexism, 

alkoholmissbruk och rasism samt andra alienerade grupper i Amerika vid 

tidpunkten. Med det sagt har parken en stor bredd av olika historiebruk, medvetna 

och omedvetna, och de bruk vilka hamnar i fokus för uppsatsen är det kommersiella 

samt det existentiella bruket. Det kommersiella är utgångspunkten till varför parken 

bedrivs och varför halloween har blivit ett återkommande koncept – för att göra 

                                                   

17 Aronsson. (2008) S. 44 
18 Aronsson. (2008) S. 227 
19 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) Historien är nu – En introduktion till 

historiedidaktiken. (2012) S. 59 
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vinst. I och med det kommer historien och parken formas för detta ändamål vilket är 

centralt i analysen av parken under halloween. För det andra är det existentiella i 

fokus då Halloween med sin unika historia är vad man väljer att framhäva under 

hösten för att kunna hålla parken öppen. Ett existentiellt historiebruk är starkt men 

oftast individuellt och ofta väl utvecklat baserat på individers och gruppers minnen 

och vad de känner en dragning till.20 Därtill hör historiebruket samman med det för 

uppsatsen utomvetenskapliga syftet, hur individer kopplas sin identitet och 

historieuppfattning med historiska skeenden.  

4.2 Forskningsläge  
 

Rörande historiebruk, historiekultur och sättet vilket traditioner utvecklas 

finns det mycket tidigare forskning inom. Där har ett urval gjorts av den för 

uppsatsen mest relevanta tidigare forskningen. Avsnittet inledes med 

forskning på ett mer generellt teoretiskt plan och snävar sedan ner sig i 

forskning specifikt rörande halloween.  

 

Aronsson, Peter. High Chaparral och friluftsmuseernas historiebruk.  

Denna artikel är inte särskilt omfattande rörande det specifika historiebruket på 

High Chaparral, däremot pratar han om syftet till varför sådana ställen kan existera. 

Han argumenterar för att det inte enbart är för ett rent kommersiellt syfte som dessa 

ställen lockar besökare utan snarare har de en dragningskraft genom en vilja att 

rädda ett nostalgiskt förflutet. Det finns en önskan av att rädda det som annars kan 

försvinna i det allt mer moderniserande samhället. På så vis menar han att trots att 

många friluftsparker- och museer är skapade av individuella entreprenörer tjänar de 

ett syfte till offentligheten genom ett förvaltande av ett historiskt förflutet genom att 

locka och roa besökare samtidigt som de tar del av historien. Det här knyter tydligt 

an till uppsatsen förankring rörande det icke-institutionella historiebruket hos 

individuella brukare av historien. Artikeln avslutas med följande citat som jag anser 

är av vikt för arbetet då det fokuserar på det icke-akademiska inflytandet på bruket 

av historia: ’’Studiet av hur historieuppfattningar påverkas av museibesök, 

berättelser och gestaltningar av det förflutna får inte begränsa sig till de offentliga 

                                                   

20 Karlsson & Zander. (2012) S. 61 
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och fina aktörerna om vi vill veta vilken roll det förflutna spelar och kan spela i 

samtiden.’’21 

 

Håkansson, Julia. Moder Svea fjättrad. 

Denna C-uppsats i historia från Lunds universitet berör hur Sverigedemokraterna 

använder sig av historia och historiekulturella symboler för att driva ett politiskt-

ideologiskt historiebruk. Varför det är relevant för denna uppsats är på grund av 

Håkanssons koppling till specifikt historiekultur och historiebruk. För Håkanssons 

uppsats återkopplar hon till historiekultur inom sitt teoretiska perspektiv och 

beskriver där liknande analys av begreppet vilket jag själv har skrivit. Håkansson 

talar vidare i sin slutsats om hur riter visar på en betydelse för en upplevd 

kontinuitet för att ge människor ett samband med det förflutna.22 Denna uppsats 

använder jag mig av inom den tidigare forskningen med motiveringen av att den i 

stort behandlar hur historiekulturella symboler används för att påverka ett vardagligt 

bruk av historien som är utanför det akademiska. Det kopplas till ett existentiellt 

historiebruk som finns i anknytning till hur individer hanterar ett upplevt förflutet, 

vare sig detta upplevda förflutna stämmer eller ej. Det kopplar Håkansson till hur 

Sverigedemokraterna använder historiekultur och historiebruk för att skapa en 

dragningskraft inom politiken. Det för en koppling till halloween och vilda västern 

där historiekulturella symboler används för att skapa en dragningskraft som 

attraherar besökare. Det är två separerade studieobjekt som analyseras i våra 

uppsatser men de har liknande teoretiska grund.  

 

Hobsbawm, Eric & Ranger Terence. The invention of tradition. 

Denna bok berör traditioners tillkomst. De berörda traditionerna i boken är inte av 

relevans, men det gemensamt övergripande för traditioners tillkomst är desto mer 

så. De talar om så kallade ’’invented traditions’’ och hur traditioner vilka kan verka 

                                                   

21 Aronsson. (2007) S. 29 
22 Håkansson, Julia. Moder Svea fjättrad. (2016) S.19 
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gamla är relativt nya och att inofficiella regelverk och ritualer för traditioner som 

verkar självklara är relativt nyskapade.23 Vidare talar de också om den vetenskapliga 

vikten att undersöka traditioner med motiveringen att det förklarar aspekter ur 

historien och samhället som annan historieforskning inte kan göra.24 Traditioner 

består symboler som utgör dessa varpå detta verk kan kopplas till de tidigare 

nämnda nyckelsymbolerna för halloween vilka ämnas undersökas i uppsatsen. 

Därmed är detta verk av relevans för uppsatsen i och med att den ger ett tidigare 

perspektiv kring hur och varför traditioner bör undersökas.  

 

Sunny S.K. Lam. ’Global corporate cultural capital’ as a drag on 

glocalization: Disneyland’s promotion of the Halloween Festival 

Denna artikel från Hong Kong behandlar hur halloween har använts, likt på High 

Chaparral, som ett nytt inslag på nöjesparkerna Hong Kong Disneyland samt Ocean 

Park i Hong Kong. Författaren talar här om ”glocalization” som ett begrepp vilket 

innebär en hybridisering av global kultur på ett lokalt plan. Detta begrepp faller väl i 

linje med vad som händer på High Chaparral. I artikeln talas det till stor del om 

multinationella företag, i det här fallet Disney, som har vissa motgångar vid sådana 

åtaganden i och med att dessa företag inte får förlora sin egen identitet i en lokal 

anpassning. Däremot talar artikeln också om mindre företag och hur dessa har det 

lättare att anpassa en global kultur på ett lokalt plan. Det kan liknas mycket vid High 

Chaparral och hur de tar sig an halloween som fenomen. Lam talar om hur Disney 

och Ocean World behövde prova olika kommunikationsstrategier för att lyckas med 

att anpassa halloween med den lokala historiekulturen.25 Begreppet glocalization 

kommer återkopplas inom empirin med bakgrund i denna artikel då 

tillvägagångssättet för att anpassa det globala kulturella fenomen som är halloween 

förväntas återkomma på High Chaparral.  

                                                   

23 Hobsbawn, Eric & Ranger Terence. The invention of tradition. (1997) S. 2 
24 Hobsbawn & Ranger (1997) S. 12 
25 Sunny S.K. Lam. ’Global corporate cultural capital’ as a drag on glocalization:    

Disneyland’s promotion of the Halloween Festival. (2010) S. 643 
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Rogers, Nicolas. Halloween – From pagan ritual to party night. 

Rogers verk behandlar till stor del hur halloween har vuxit fram som ritual och 

tradition samt vilka historiska rötter det har. Den är redan tidigare behandlad inom 

bakgrundsavsnittet för uppsatsen. Därmed berör han också mycket symbolik kring 

halloween och varför det ser ut som det gör i modern tid. Han diskuterar halloweens 

historia och ursprung samt diskuterar symboliken i det moderna bruket av 

halloween som tradition. Därav är det ett verk vilket lämpar sig tämligen väl för att 

analysera de historiekulturella nyckelsymboler med koppling till halloween som 

observeras på High Chaparral och som kommer användas som hjälpmedel inom 

empirin. Med hjälp av detta verk går det att jämföra hur anpassningen på High 

Chaparral skiljer sig gentemot halloween överlag. Rogers talar om varför halloween 

har blivit den populärkulturella tradition som den är idag. Till stor del är denna 

analys av halloween utifrån ett amerikanskt perspektiv i den västerländska kulturen 

vilket starkt kommer hjälpa uppsatsens anknytning till det globala mötet v 

historiekulturer, i det här fallet kopplat till halloween. Tolkningen av halloweens 

symbolik och dess historia utifrån Rogers verk är oerhört omfattande och kommer 

här ej diskuteras till en större omfattning. Det kommer istället återkopplas till inom 

empirin vid analysen av det insamlade källmaterialet för att förstå hur halloween 

används i en modern kontext samt hur halloween har kommit att bli en del av den 

svenska historiekulturen. 

 

 

Lilja, Agneta & Skott, Fredrik. Halloween – Omstridd och omhuldad 

Följande kortare verk berör halloween i en modern svensk kontext. Lilja & Skott 

talar om hur halloween har utvecklats sedan det började slå igenom som koncept 

under 90-talet samt vad mycket av symboliken kring halloween betyder och var den 

kommer ifrån. De skriver också om bokens ambition att undersöka hur halloween 

krockar med den svenska kulturen och andra seder i Sverige med tanke på att det är 

något vilket har importerats från USA. Halloween beskrivs här av vissa som en 
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”parasit” i det svenska samhället.26 De enar alltså på att halloween på vissa sätt 

krockar med den svenska kulturen och därför också anpassas på ett nationellt plan. 

Detta verk är tämligen användbart i och med dess analys av halloweenfirandet i 

Sverige. Därför kan den användas för att belysa likheter och skillnader, samt 

förklara symboliken i nyckelsymbolerna, mellan High Chaparral kontra Sverige 

överlag.  

Sammanfattningsvis rörande forskningsläget som jag tar med mig inom uppsatsen 

har de berörda författarna skrivit om hur traditioner utvecklas och kommer till, hur 

historiebruk används av vanliga människor utanför officiella och akademiska 

sammanhang, hur halloween har utvecklas både internationellt och i Sverige och 

vad dess breda symbolik betyder, hur man använder historiekulturella 

nyckelsymboler för att skapa ett upplevt förflutet samt hur halloween tidigare har 

anpassats på en lokal nivå på nöjesparker. Rörande vad denna uppsats kan bidra till 

inom området är i huvudsak större kunskap rörande High Chaparral i och med 

parkens unika bruk av historien. Genom att analysera halloween på High Chaparral 

går det ock att säga någonting om hur historiekulturer möts samt hur dessa anpassas 

på ett lokalt plan, i det här fallet på en nöjespark. Därmed går det vidare att utöka 

kunskapen rörande hur historiebruk ser ut inom det icke-institutionella sammanhang 

som är High Chaparral samt om möjligt säga någonting om hur traditioner från olika 

historiekulturer anpassas överlag.  

5 Metod och källor 

5.1 Källmaterial 
 

För att besvara frågeställningarna i uppsatsen krävs det observationer av de så 

kallade nyckelsymbolerna vilka representerar Halloween. Det kan genomföras 

enklast via fältstudier. Avgränsningarna för arbetet är tämligen tydliga och 

avskalade baserat på frågeställningarnas karaktär samt möjligheten till källmaterialet 

och kräver ingen större diskussion. Den tidsliga avgränsningen är mellan den 31 

                                                   

26 Lilja & Skott. (2017) S. 17 
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oktober – 2 november 2019, under tiden för eventet, och den rumsliga är således 

nöjesparken High Chaparral.  

I huvudsak för att besvara frågeställningarna krävs fysiska observationer i form av 

fältstudier. På grund av tillvägagångssättet skapas en ny form av primärkälla. 

Källmaterialet blir således inte ett traditionellt val av källor inom historisk 

forskning, men baserat på att uppsatsen har sitt ursprung i historiebruk går det att 

rättfärdiga källmaterialet som det bästa möjliga för att besvara frågeställningarna. 

När det kommer till hur historien brukas i modern tid är observationer, och om 

möjligt intervjuer, det bästa sättet att ge svar på det. Likt Ehn och Löfgren säger är 

ett kulturanalytiskt material allt ifrån arkivmaterial till fysiska observationer och 

miljöer. Till exempel medeltidsveckan på Visby ger en möjlighet till att förstå 

individer och deras relation till historia i samtid.27 Därmed kan liknande 

observationer genomföras på High Chaparral. Källmaterialet blir således 

observationer av själva författaren. Likt Gustavsson och Svanström skriver används 

’’En dokumenterande metod för att skapa en ny primärkälla.’’28 Därmed undviker 

arbetet problemet med att förlita sig på sekundärkällor vilket i det fallet hade skapat 

ett källkritiskt problem rörande tendens.29 Ett problem som däremot skapas via en 

nyskapad primärkälla är att denna beror på författarens, i det här fallet mina, 

observationer och hur denna har upplevt det observerade materialet samt tolkat 

detta. Det ligger i källmaterialet en stor inneboende problematik rörande tendensen. 

Vad jag har för förutfattade meningar och värderingar kan påverka materialet som 

jag samlar in så att det på så vis omedvetet förvanskas. Hur jag tar mig an det 

problemet är delvis via en så kallad vetenskaplig ärlighet, vilket jag återkommer till 

inom metoddelen, men också via en så kallad analytisk distans.30 Genom att jag 

lämnar den observerade miljön och därefter sammanställer mina observationer får 

jag en distans till det analyserade materialet och kan bättre funder kring det som är 

observerat och faktiskt intressant för uppsatsen.  

                                                   

27 Ehn, Billy & Löfgren, Orvar. Kulturanalyser. (2014) S.151 
28 Gustavsson & Svanström. (2018) S. 163 
29 Thurén, Torsten, Sant eller falskt?: Metoder i källkritik, Stockholm: 

Krisberedskapsmyndigheten (2003) S. 61 
30 Esaiasson, et al. (2017) S. 324 
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Det vetenskapliga problemet med denna typ av källa är den bredd av faktorer, 

fenomen och objekt som observeras vid en fältstudie. Däremot syftar denna breda 

källa till att vara ett underlag där viktig information kan dras för att svara mot 

frågeställningarna. För att förtydliga detta menar jag på att en källa som är 

problematisk i och med dess bredd kan innehålla enskilda uppgifter som är av vikt 

och intresse för de specifika föreställningarna. Författaren får därmed plocka ut 

användbar information ur denna källa.31 

5.2 Metod 
 

I huvudsak lämpar sig en så kallad kulturanalytisk metod bäst för uppsatsen 

för att ge svar på frågeställningarna. Anledningen är den att en sådan metod 

svarar mycket väl mot den teori inom historiebruk på vilken uppsatsen 

grundar sig i. Genom en kulturanalytisk metod kan observationer göras 

rörande hur ’’[…] människor minns, tolkar och berättar något i det förflutna 

på olika vis’’32 Det faller väl samman med det optimala valet av källmaterial 

nämligen att en ny primärkälla skapas via denna kulturanalytiska metod. Det 

i sin tur tar hjälp av teorin för att förklara hur historiebruket ser ut och vilka 

historiekulturella nyckelsymboler som framhävs.  

Därmed har hela metoden sin grund inom en kulturanalys.  Etnografi är 

också ett liknande alternativt begrepp som lämpar sig för metoden. Det 

optimala tillvägagångssättet vilket bör användas för att besvara 

frågeställningarna beskrivs tydligast av Gustavsson och Svanström: ’’[…] en 

kulturanalytisk metod för att söka förstå vilka kulturella komponenter som 

finns i en berättelse om ett ihågkommet och tolkat minne av det förflutna 

eller en särskild händelse i det förgångna.’’33. En kulturanalytisk metod är 

vad arbetet bör förlita sig på för att undersöka exakt ovanstående aspekter. 

De kulturella komponenterna är vad som ämnas undersökas på Chaparral för 

                                                   

31 Gustavsson & Svanström. (2018) S. 43 
32 Gustavsson & Svanström. (2018) S. 176 
33 Gustavsson & Svanström. (2018) S. 163 
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att komma åt det förflutna kring Halloween och High Chaparral för att förstå 

hur det tolkas. Liknande metod beskrivs också av Ehn och Löfgren i den 

form av att en kulturanalys undersöker koder, föreställningar och värden som 

människor delar.34 

Denna metod är att föredra framför textanalyser då det inte finns ett adekvat 

arkivmaterial som kan ge svar på uppsatsens specifika frågeställningar. En 

textanalys visar tydligt sina brister när det kommer till att undersöka ett 

aktivt historiebruk i modern tid samt att en sådan analys skulle baseras på 

sekundärkällor, vilket vidare är en stor motivation av valet till denna metod. I 

och med en direktobservation av författaren krävs inte att denne förlitar sig 

på sekundärkällor och därmed elimineras källkritiska problem som tendens 

och närhet i tid. Vidare är en direktobservation lämplig när man vill studera 

sådant vilket är svårt att hitta skrivet eller de ’’processer eller strukturer som 

är svåra att klä i ord’’35.  Det faller i linje med det teoretiska ramverket där 

ett aktivt modernt historiebruk av historien kan vara svårt att uppfatta såvida 

man inte upplever det direkt. Ett problem med en kulturanalys är dock att 

begreppet, likt historiebruk, också har en oerhörd vidd och är svår att 

precisera till en snäv definition.36 Däremot svarar en kulturanalys väl mot 

historiebruksteorin och dess stora vidd blir i det här fallet en fördel i 

kombination med en induktiv, teorikonsumerande metod där en stor vidd på 

både teorin och metoden är användbar för att analysera det undersökta 

området. Därmed förringas denna svaghet inom en kulturanalys. 

Det bör också sägas något om det rent praktiska rörande en sådan analys. Det 

gäller att jag som observatör och författare genomför en omedelbar och 

löpande dokumentation vid en sådan analys. I och med att jag personligen 

jobbade på parken under eventet gav det en möjlighet att både före under och 

                                                   

34 Ehn & Löfgren. (2014) S.11 
35 Esaiasson, et al. (2017) S. 315 
36 Gustavsson & Svanström. (2018)  S. 164 
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efter öppningstid observera parken Genom fotografier och ett enkelt 

anteckningsblock kommer man långt med dessa observationer. 37 I och med 

att jag var på plats och arbetade under halloween-helgen hade jag möjlighet 

att konstant föra skriftliga anteckningar, men inte alltid fotografera då det 

inte ser professionellt ut på en arbetsplats. Fotografierna fungerar likt de 

skriftliga observationerna som källor och kommer analyseras därefter i 

kombination med det skriftliga. En vidare viktig detalj är att jag utöver mina 

egna tagna bilder också kommer använda mig av bilder tagna av en eller 

flera arbetskollegor som arbetade på parken under eventet. Detta på grund av 

de praktiska svårigheterna att kunna fotografera allt av intresse under tiden 

jag var verksam och arbetade eventet eller vid det fall att en bättre bild finns 

att tillgå vid två fotograferingar av samma objekt. Vid det tillfälle 

fotografierna är tagna av någon annan än mig själv kommer givetvis en källa 

tydligt anges till denne. Problemet kring detta är dock att en annan person 

kan fokusera på andra saker än de vilka jag själv som egenskap av forskare är 

intresserad av. Därmed måste urvalet av eventuella extra-bilder övervägas 

och rättfärdigas för att styrka fältanteckningarna.  

Allt som är av relevans för att analysera de kulturhistoriska 

nyckelsymbolerna nedtecknas och fotograferas. Det är allt från dekor, 

möjliga aktiviteter, maten, skådespelare, statister, utklädnader och till och 

med potentiella mönster eller idéer vilka inte är materiella. Viktigt är ett 

tydligt efterarbete där dessa observationer snarast sammanställs till en 

löpande text som författaren tar hjälp av när det kommer till den empiriska 

analysen av det insamlade materialet. Varför det är viktigt att detta 

genomförs så snart som möjligt efter fältarbetet är för att minska avståndet i 

tid för att få klart för sig vad det faktiskt är man har observerat.38 Materialet 

vilket detta resulterade i är nedtecknade och fotograferade observationer 

                                                   

37 Arvidsson, Alf. Etnologi – Perspektiv och forskningsfält (2001) S. 101 
38 Esaiasson, et al. (2017) S. 324 
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rörande både vad som framhävdes samt inte framhävdes i parken under 

halloween. Fördelen med denna typ av material är att jag som författare via 

så kallad deltagande observation kan själv på plats uppleva hur halloween 

framställdes och hur det förmedlades till besökarna. Det kommer däremot 

inte utan sina problem, vilket diskuteras i nästa stycke.  

Det huvudsakliga problemet med en kulturanalytisk metod baserad på 

observationer av mig som författare, samt skapandet av en ny primärkälla, 

kan kopplas till termen självreflexivitet. Alltså hur objektiv forskning kan 

vara när primärkällan skapas av författaren. Forskning bör givetvis vara så 

objektiv i den mån som är möjligt, men alla forskare har sina egna 

föreställningar och värderingar vid skrivandet av ett arbete eller uppsats. 

Därmed är ingen forskare helt och hållet objektiv. Hur författaren ställer sig 

till det observerade källmaterialet och vad denne väljer att dokumentera 

presenterar givetvis ett problem. Det är genomgående både inom traditionell 

historieforskning med textanalyser samt kulturanalytiska fältobservationer. 

Däremot ger den valda metoden en möjlighet att snarare undvika det 

problemet än att förstärka det. Viktigt för ett arbete är att författaren är 

medveten om självreflexivitet och dennes egna brister i tillkomsten av 

arbetet. Via den kulturanalytiska metod som kommer användas är författaren 

i högsta grad medveten om detta och använder snarare det som ett verktyg. 

För att förtydliga det vetenskapliga argumentet för det är fältstudierna på 

High Chaparral en unik tillkomst inom historiebruksforskningen där ingen 

liknande undersökning än har gjorts. Det ger upphov till att uppsatsen måste 

framstå som källkritiskt hållbar vid närmre granskning av andra forskare som 

ämnar forska inom liknande områden. I och med det är författaren medveten 

om detta och bör sträva mot att tydligt förklara tillkomsten av källmaterialet 

samt hur detta har använts.39 En vetenskaplig ärlighet kommer till tals på ett 

sätt som en annan metod inte hade gett. Det sagt ger andra metoder givetvis 

                                                   

39 Arvidsson. (2001) S. 102 
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inte per automatik lägre trovärdighet, men på grund av det som tidigare är 

nämnt blir självreflexivitet i det här fallet snarare en tillgång än ett hinder, 

även om författaren måste vara försiktig och ta hänsyn till sina egna 

värderingar.40  

Intervjuer av besökare och arbetande är också en möjlig metod för att 

besvara frågeställningarna. Däremot faller den metoden bort för den rådande 

uppsatsen. Det är på grund av att intervjuer av enskilda besökare enbart ger 

en individuell bild av hur brukarna av historien själva tolkar vad de tar del av 

och har sina egna motiv till varför de är där. En intervju av en person 

kommer givetvis med tidigare värderingar samt föreställningar av ett 

historiskt skeende. Svaren blir då ’’ett mischmasch av diskurser och 

erfarenheter från hela perioden mellan den historiska händelsen och den 

tillbakablickande intervjun’’.41 Liknande problem återkommer såklart också 

via författarens observationer men i det här fallet är vetenskapliga 

observationer mer relevanta i och med syftet att undersöka parkens 

historiebruk och de historiekulturella nyckelsymboler som finns i parken. 

Direkta fältobservationer syftar mot att författaren själv kan observera exakt 

det som svarar mot frågeställningarna och är därmed ett effektivare redskap 

än vad intervjuer är.42 Det är termer vilka kan vara svåra för gemene person 

att förstå varpå svaren på eventuella intervjuer inte kommer svara mot 

uppsatsens syfte eller frågeställningar. En eller flera intervjuer skulle 

däremot tjäna som ett komplement till uppsatsen med fältobservationerna 

som bakgrund men lämpar sig inte som primärkälla.  

Arbetet går, som nämnt i början a teorin, induktivt tillväga. Fakta i vilken 

empirin grundar sig i kommer ifrån observationer som genomförs på High 

Chaparral och därefter kan en tolkning göras baserat på vad det är som 

                                                   

40 Thurén. (2003) S. 28 
41 Gustavsson & Svanström. (2018) S. 176 
42 Esaiasson, et al. (2017) S. 313 
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faktiskt har observerats. Deduktiva metoder är inte lika vanliga inom 

historievetenskapen som de induktiva, även om de är möjliga.43 Men den 

induktiva kommer användas på grund av att det ger en möjlighet att bättre ge 

svar på frågeställningarna. 

 

6 Empirisk Analys 

 

6.1 Initiala intrycket av halloweens närvaro 

 

Som en introducerande text före den djupare analysen av enskilda 

nyckelsymboler, företeelser och mönster bör det förklaras kortfattat hur 

atmosfären och miljöerna överlag såg ut och upplevdes på Chaparral initialt.  

Redan vid entrén till parken befann sig en tydlig halloween-inspirerad dekor. 

Låtsas-skelett och döda kroppar som hängde i ett träd, dekorationer med 

pumpor, höbalar, spindelnät och dödskallar kombinerat med strålkastare och 

en halloween-inspirerad musik. En miljö av tydligt halloween-inspirerat 

snitt.44 

Vad det här skapade för upplevelse och känsla var den av att som besökare 

får man redan klart för sig innan man gått in i parken att det är en tydligt 

definierad halloween-park man stiger in i. Dekoren, ljussättningen och 

musiken skapade en kuslig stämning vilken gav intrycket av vad som skulle 

kunna förväntas. Inom ovan anteckningar skrev jag vid tillfälle för 

observationen ’’halloween-musik’’. Det innebar bland annat låten This is 

halloween från filmen The Nightmare Before Christmas, låtar med 

instrument som orglar och vad som lät likt en theremin. Utöver det var det 

också allmän stämningsmusik som jag inte är säker på varifrån den kom men 

som definitivt skapade en kuslig känsla och att det tillhörde halloween med 

                                                   

43 Florén, Ågren & Erlandsson. (2018) S. 51 
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sitt unika tema, ungefär likt jullåtar har sitt eget tema som lätt är 

igenkännbart. Det skapade en känsla av något dystert och läskigt, men också 

spännande som väntade.  

Inne i parken var temat mycket i samma stil. Dekorationer i form av pumpor, 

skelett, ’’döda kroppar’’, spindelväv, ljuslyktor var prevalenta i de delar av 

parken som var öppna för allmänheten. Ungefär halva parken var dock 

avstängd under halloween. Ett starkt drag vilket fanns i hela parken var 

intrycket av en död spökstad med igenspikade dörrar, fönster, varningsskyltar 

som varnade om en ”smitta” och diverse faror. De gamla träbyggnaderna i 

parken kombinerat med denna stil kombinerades för att tydligt ge intrycket av 

att något inte stod rätt till i den annars välbekanta och vänliga western-stad 

som vanligtvis förmedlas under sommaren. Till och med inne i butikerna och 

restaurangerna var det en tydlig halloween-inspirerad dekor.45  

 

Bild 1: Dekorerad huvudgata i parken under dagtid. Tagen av Josefine Granqvist.  

                                                   

45 Fältstudier på High Chaparral av Anton Blomdahl. 31/10 2019 
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Bild 2: caféet Kristinastugan med halloweendekorationer 

Denna observation märktes snabbt och tydligt och följde i linje med den jag 

gjorde vid entrén. En kuslig western-stad där den under sommaren annars så 

lyckliga stämning helt var förändrad. Likt bild 1 visar syns pumpor och 

lyktor blandat med omkullkastad dekor på gatorna mitt i den övergivna 

trästaden. Den bilden i fråga har jag personligen inte tagit men den illustrerar 

hur en del av miljön såg ut i parken. Däremot fångar den inte någon form av 

interaktion med besökare och monster. Detta lyckades jag på grund av 

praktiska skäl aldrig få med vilket är beklagligt då det hade vidare illustrerat 

beteendemönster i parken. Vad jag skrev i fältanteckningarna rörande 

dekoren inne i restauranger och butiker kan följas upp med vad som syns på 

bild 2 tagen på ett café där jag delvis var verksam under helgen. Mitt bland 

alla kakor och bullar syns spindelväv samt makabra låtsas-dödskallar och 

ben.  

Dekoren och atmosfären faller tydligt i linje med vad som kan ’’förväntas’’ 

utifrån ett halloween-firande.46 Främst närvaron av en tydlig dekor samt 

                                                   

46 Lilja & Skott. (2017) S. 13 
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eldar och levande ljus samt tända lyktor var något jag upplevde och skrev ner 

direkt i fältanteckningarna. Dessa skapade en mysig känsla samtidigt som det 

upplevdes som illavarslande. Tända ljus i synnerhet skapar en speciell effekt 

enbart i form av dess svaga ljussättning som inte är särskilt stark över stora 

ytor som elektroniska strålkastare annars är. Närvaron av tända ljus, lyktor 

och eldar var något jag lade märke till men jag kunde inte på plats göra en 

koppling till symboliken. Dessa har sina rötter i och med den folktro skapad 

kring till exempel pumpor med tända ljus i. Denna symbol kommer från en 

sägen att en smed vid namn Jack skall ha lagt glödande kol i de rovor vilka 

han åt upp. Denna dekoration har sedermera blivit en typisk dekoration såväl 

i USA som i Sverige.47 Det intressanta att lägga märke till är den tydliga 

kulturella traditionen som i det fallet har tagit sig från USA till Sverige. 

Traditionen att tända ljus har sina rötter inte i en praktisk mening utan i en 

symbolisk sådan där tända ljus vid gravar ät vanligt för att ge ljus och åt samt 

hedra de avlidna.48 Med den vetskapen förstärker det vidare att i synnerhet de 

tända ljusen och eldarna skapar en tydlig koppling till halloween och 

traditionsenliga sätt att hedra de döda.  

Utöver dekoration, ljussättning och musik gjordes en annan stor observation, 

nämligen närvaron av zombies och monster. 

Något som tydligt märktes var parkens huvudsakliga fokus på monster och 

zombies. Dessa framställdes tydligt i parken med en designerad zombie-zon 

där dessa befann sig, samt i parkens så kallade skräckhus. Dessa zombies var 

sminkade med bleka ansikten och blod överallt samt att de hade vad som kan 

betraktas som autentisk western-klädsel. Dessa fanns till för att helt enkelt 

skrämma besökarna och flera gånger under eventets gång kunde rädda skrik 

från besökare höras.49 

                                                   

47 Lilja & Skott. (2017)S. 24 
48 Lilja & Skott. (2017) S. 40 
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Bild 3 & 4: Zombie-statister i zombie-zonen. Tagna av Josefine Granqvist.  

Som jag observerade på plats syns på både bild 3 & 4 att zombierna var 

utklädda i gamla kläder efter vad som kan uppfattas som autentiskt utifrån en 

kontexten den amerikanska western. Vad som är autentiskt eller ej ämnar jag 

inte undersöka, men viktigt är att en känsla förmedlas i parken att dessa är 

western-zombies. Dessa bilder är ej tagna av mig personligen men de 

intressanta på grund av att de visar hur tydligt western och halloween har 

kombinerats i en så pass simpel men ändå viktig nyckelsymbol som en 

zombie-statist.  

Onekligen var det ett fokus på skräck och det övernaturliga som blandades in 

i parken samtidigt som känslan av den amerikanska western fanns kvar i 

form av parkens sedvanliga utseende samt kravet på western-klädsel som 

fanns på såväl vanliga arbetare som zombie-statisterna. Tydligt kunde det 

urskiljas att parken fortfarande ville framhäva att den var en vilda västern-

park med ett utseende som uppfattas som autentiskt av allmänheten samtidigt 

som dessa övernaturliga och skräckblandade element starkt trädde fram. Det 

fokus som lades på monster, zombies och det övernaturliga var en av 

huvudattraktionerna under eventet och marknadsfördes tydligt på förhand av 

parken. Handlingen bakom det var alltså att staden hade drabbats av en 
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smitta och öppnat portarna 148 år senare.50 Det här är en intressant vinkling 

av halloween samtidigt som det är typiskt för det. Det är inte längre en 

festival eller högtid som firas med festande eller godis. Det är ett tillfälle där 

skräcken upplevdes sättas i fokus.  

 I kombination med halloween-eventet pågick dessutom zombie-loppet Run 

for your lives. Ett evenemang som företaget med samma namn arrangerar 

över hela Sverige och vilket sammanföll med High Chaparrals halloween-

event. Detta är en lång hinderbana där statister utklädda och sminkade till 

zombies ska försöka skrämma och hindra de deltagande.51 Detta pågick dock 

utanför parkens gränser och kunde därför inte observeras under fältstudierna 

– därmed kommer ingen vidare analys genomföras av detta fenomen.  

6.2 De prevalenta nyckelsymbolerna 

 

6.2.1 Skördesäsongen är kommen 

 

Likt att jag omedelbart lade märke till och antecknade närvaron av tända ljus 

och lyktor men inte kunde dra en koppling till dess symbolik på plats hände 

samma sak med ytterligare en nyckelsymbol i parken – nämligen pumpor 

och rotfrukter. Dessa befann sig på många ställen och jag förklarar i 

fältanteckningarna nedan på vilket sätt dessa artade sig och diskuterar 

därefter varför detta är intressant:  

Till stor del i parken framgick en prevalent framställning av skördesäsongen. 

Vad det innebär är att det på många ställen var tillfällig rekvisita arrangerad 

enbart för halloween som bestod av staplade höbalar, majsplantor bundna runt 

lyktstolpar och pumpor. På flera ställen var det vagnar uppställda med diverse 

rotfrukter associerade med hösten och skördesäsongen som potatis, lök, 

palsternackor, morötter och rödbetor.52  

                                                   

50 Websida High Chaparral. Information om halloween-eventet 2019.  
51  Websida Run For Your Lives. Information om företaget.   
52 Fältstudier på High Chaparral av Anton Blomdahl. 31/10 2019 
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Bild 5 & 6: Stånd med rotfrukter.  

Till att börja med, vad jag lade märkte till på plats efter mina 

fältanteckningar är att detta är arrangerat enbart för halloween i och med att 

dessa dekorationer inte finns på plats under sommaren. Därefter syns på både 

bild 5 & 6 ett exempel på detta. Dessa vagnar tjänade inget teatraliskt eller 

kommersiellt syfte utan stod enbart där som dekorationer vilket hänger ihop 

med fältanteckningarna då jag på plats märkte att dessa dekorationer fanns i 

stor omfattning i parken. Detta lade jag märke till omedelbart i parken på 

grund av dess omfattning samt att det stack ut väldigt mycket och inte 

upplevdes som läskigt.  

Hur ska man förklara en sådan trivial detalj som viktig utifrån ett historiskt 

perspektiv? Dessa olika skördeprodukter var tydligt uppställda på många 

ställen i parken och skapade genast en fundering kring varför denna 

framställning hade valts. Det kan förklaras genom Rogers bakgrund där 

halloween hör samman med skördesäsongen. Rogers menar här på att 

halloween, som är sprungen ur den keltiska högtiden Samhain, har sina rötter 

i form av offergåvor till gudarna med ett firande av den sista skörden i slutet 

av sommaren där tack gjordes till gudarna för skörden som samlades in inför 



 

27(47) 

 

den annalkande vintern.53 Det kan ge en förklaring till varför skörden är 

ihopkopplad med högtiden. Därmed är de vid en tillbakablick på 

anteckningarna en viktig nyckelsymbol. Det kan ge en förklaring till den 

förvånansvärt omfattande rekvisitan på High Chaparral kopplad till skörden 

– men är arrangörerna medvetna om detta? Det är svårt att säga utan en insikt 

i hur och varför rekvisitan utformades som den gjordes. Däremot kan det 

också vara en form av ett försvenskande med halloween där något välbekant 

till besökarna som vanliga skördeprodukter används för att helt enkelt skapa 

en höststämning. Rogers menar vidare på att med halloweens rötter i en 

skördefestival används exempelvis pumpor och äpplen som vanliga symboler 

tack vare Thanksgiving i Nordamerika. Om frukter och skördeprodukter som 

pumpor och äpplen har fått den kopplingen till halloween i Nordamerika är 

det inte svårt att tänka sig att höbalar och rotfrukter som hör till skördetiden 

och skördefester i Sverige får den kopplingen till ett svenskt halloween. 

Detta går därmed att fastställa enligt mina fältobservationer då dessa 

symboler fanns på plats och så tydligt uppfattades då jag genomförde mina 

studier. Det är en intressant observation där ett svenskt tema kopplat till 

skördetiden har kopplats till halloween och visar på detta möte av 

historiekulturer, obetydligt som det kan verka vid en första anblick.  

 

 

6.2.2 Dystopins grogrund 

 

På plats i parken antecknade jag den dystopiska atmosfär som jag tycktes 

uppleva. Det har en signifikant betydelse rörande vad halloween faktiskt 

innebär, även om jag inte kunde uppfatta det på plats och denna observation 

belyses efter följande anteckningar och fotografi:  

                                                   

53 Rogers. (2003) S. 64 
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I parken märktes i det närmaste en känsla av en hemsk dystopi. Parken 

framställde i sin marknadsföring att denna hade drabbats av en dödlig smitta 

för längesedan och det var också denna bild som frammanades på plats. En 

övergiven spökstad med igenbommade hus, döda kroppar som rekvisita samt 

de många zombie-statisterna fanns överallt. Precis som utanför entrén till 

parken var det också mycket kuslig ljussättning och musik i bakgrunden.54 

 

 

Bild 7: Skylt med målad text ’’THE END IS HERE’’ 

Överallt i parken skapades en genomgripande känsla att man befann sig i ett 

dystopiskt samhälle greppat av en apokalyps. Det kan belysas med bild 7. 

Denna typ av skyltning var vanligt förekommande överallt i parken och 

fanns målad på dörrar, husfasader och skyltar. Alla skyltar hade budskap 

kopplat till döden, smitta och undergång likt illustrerat i bild 7. Denna 

stämning upplevdes inte alls likt det halloween som är en festival förknippad 

med att hedra de döda eller att fira skörden inför vintern. Snarare var den 

som skapad för att skapa skräck. En skräckblandad förtjusning som annars 

inte är förekommande under sommaren. Denna skräckblandade förtjusning 

kan förknippas med Rogers koppling till att skräck är en kroppslig sensation 

väl förknippad med halloween där skräck är något som eftersträvas hos 

åskådarna av en skräckfilm eller skräckupplevelse. Det används för att 

effektivt skapa en känsla av obehag hos människor då det är förknippat med 
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någonting onormalt.55 Därmed har denna dystopiska syn på halloween ifrån 

den amerikanska traditionen följt med in till den svenska kulturen inom detta 

kulturfenomen. Genren skräck är någonting som starkt följer halloween och 

går hand i hand med detta vilket märks i High Chaparrals dystopiska 

framställning. Alltså är dystopin något som lockar människor samtidigt som 

det för en koppling till de själva i modern tid kopplat till deras egen skräck 

och existentialism.56 Dystopier och skräck är någonting som attraherar 

individer och därmed kan det användas inom historien för att vinkla denna på 

ett dystopiskt sätt, även om nu en ’’zombie-smitta’’ inte är ett historiskt 

fenomen i sig själv. Snarare är det kombinationen av de historiska rötterna 

till halloween och western som används av och för parken. Därmed går det 

att närma sig en form av existentiellt historiebruk. Däremot gjordes 

ytterligare en intressant observation i parken:  

I parken under öppettid fanns till synes inte heller någon anknytning till 

halloween som ett festivalfirande eller något såpass lättsinnigt som ’’bus eller 

godis’’. Detta var helt frånvarande vilket annars är vanligt inom 

halloweenfirande överlag.57 

Denna observation var något som förvånade mig på plats då det ingick i mina 

förväntningar baserat på min förkunskap kring hur halloween traditionellt 

firas. Ingenting var tydligt förmedlat med koppling till den moderna och 

lättsinniga koppling till halloween som är vanlig i modern tid vilket. Både i 

USA och Sverige är halloween en högtid för festande och firande, men det 

var alltså helt frånvarande, förvånade mig när jag gjorde mina studier. Det 

här kan dock i efterhand förklaras med en tillbakablick på anteckningarna. 

Den dystopiska bilden av parken och historien blir i och med detta förstärkt. 

Det kan tänkas att det är på grund av att ett lättsinnigt firande av halloween 

med festande och bus eller godis hade förminskat det skräckvärde som 
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önskade förmedlas. Därmed blir halloween enbart något att uppleva och 

observera och ingenting att själv aktivt delta i som individ. Därmed är 

historiebruket också intressant som historiker på grund av att det blir parken 

som förmedlar ett sätt att bruka western och halloween på som besökarna 

själva enbart upplever och inte själva firar. Parken förmedlar sin vinkling av 

western-historien i och halloween som besökarna tar del av.  

 

6.2.3 Zombies, monster och det övernaturliga 

 

Som tidigare nämnt är en av de mest utmärkande symbolerna i parken dess 

fokus på zombies och monster. Baserat på de observationer vilka gjordes kan 

en koppling göras rörande halloweens historia och varför det ens framställs.  

Zombierna och monsterna bestod till största del av statister vilka arbetade där 

under halloween-eventet. Det fanns en designerad så kallad zombie-zon där 

dessa zombies var förlagda för att skrämma förbigående besökare. Dessa 

zombies var sminkade för att tydligt visa att de var zombies samtidigt som de 

hade vad parken ansåg vara autentisk och tidsenlig klädsel för att inte bryta 

illusionen om att det här faktiskt var en zombie-smitta i vilda västern.58  

Denna anakronistiska koppling mellan en tidsenlig västern-park och det 

moderna fenomen som är zombies är tämligen intressant. Anakronismen i 

detta fall menar jag kommer ifrån att de anställda ser historiskt autentiska ut 

samtidigt som de är sminkade för att likna zombies så som de ser ut efter 

modern tids föreställningar om zombies och halloween. Detsamma gäller 

med zombie-apokalypsen som fenomen i parken.  

Ursprunget till varifrån zombies kommer har sin säregna historia, men vad 

som är intressant är den anakronism med zombies inom populärkultur som är 

ett modernt koncept. Alltså finns en zombie-smitta med modern prägel och 

stil som kastas in i en miljö som ska reflektera den amerikanska västern i 
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slutet av 1800-talet. Detta är en oerhört viktig nyckelsymbol som visar på att 

ritualen halloween har överförts från Nordamerika med sin prägel och satts 

in i en svensk nöjespark. Zombies så som de är igenkända i modern 

populärkultur som exempelvis filmer och spel har i sig själva inget svenskt 

ursprung vare sig i folktro eller mytologi.59 Här finns ett tydligt möte och en 

krock med den svenska kulturhistorien. Zombies, likt halloween, har aldrig 

varit en del av den svenska kulturen men icke-desto mindre är de prevalenta 

inom halloween, också på High Chaparral. Det är ett litet men betydande 

exempel på det möte av historiekulturer som arbetet letar efter.  

En koppling kan vidare göras till amerikansk populärkultur och därmed är 

historisk relevant är spelet Red Dead Redemption – Undead Nightmare. Det 

var ett spel baserat på grundspelet Red Dead Redemption som utspelar sig i 

den amerikanska vilda västern. I detta zombie-influerade spel har en stor 

zombie-smitta har utbrutit mitt i en western-miljö.60 Det är en amerikansk 

spelprodukt präglad av amerikansk historia och kultur. Varför det är relevant 

är det faktum att det, likväl som halloween, är ett omedvetet exporterat 

kulturhistoriskt fenomen där historiebruket i parken kan kommit att ha 

påverkats av specifikt detta. Att ha zombies och övernaturligt kombinerat 

med vilda västern är alltså inte något som High Chaparral var först med att 

skapa. Därmed kan en medveten eller omedveten remplacering av detta ha 

genomförts i själva grundkonceptet av parkens halloween-event. Det är en 

uppenbar populärkulturell koppling men utan vidare information från de 

drivande krafterna i parkens ledning går ingenting att tydligt säga om den 

saken huruvida de blev inspirerade av detta eller ej. Däremot är det en 

historiskt viktig koppling i och med det att halloween-traditionen har vidare 

utvecklats i modern tid samt att ett amerikansk kulturellt fenomen kan ha 

                                                   

59 Lilja & Skott. (2017) S. 47 
60 Websida Rockstar Games. Information om spelet Red Dead Redemption – Undead 

Nightmare  
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sökt sig till Sverige och så tydligt gjort avtryck på ett stort arrangerat 

evenemang av en av Sveriges större nöjesparker. Enligt Hobsbawn utvecklar 

traditioner sin egen historia även i modern tid och får en allt mer skiftande 

prägel med åren.61 I det fallet har alltså ett amerikanskt kulturellt fenomen 

satt sin prägel på två sätt – dels genom själva halloween-firandet samt genom 

konceptet om western och zombies.  

Vidare var inte zombies de enda monsterna som befann sig i parken vilket är 

representerat i följande observation:  

Mytologiska varelser som häxor, andar och en Wendigo fanns också i parken i 

zombie-zonen. De var representerade med anknytning till tipis och 

amerikanska urinvånare. Häxkonst och mörk magi var därmed också 

närvarande i framställningen av skräcken som skrämde besökarna.62 

 

Bild 8 & 9: Foto av en Wendigo (till vänster) och en shaman (till höger) enligt amerikansk 

ursprungsbefolknings folktro. Tagna av Josefine Granqvist. 

                                                   

61 Hobsbawn & Ranger. (1997) S. 10 
62 Fältstudier på High Chaparral av Anton Blomdahl. 31/10 2019  
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Den här framställningen av magi, tipis och mystiska väsen var i stark 

kontrast till de annars vanliga zombie-statisterna som befann sig i samma 

zon. Det här upplevdes som en utveckling av historien kring western där 

inspiration tagits för att skapa en större bredd av en skräckkänsla. Därmed 

följer också detta i spåret att parken har sin säregna western-stil på 

halloween. Bilderna 8 & 9 har jag valt att inkludera då jag personligen lade 

märke till de fotograferade personerna och den upplevda känslan var att 

dessa inte var kopplade till cowboys utan snarare den amerikanska 

ursprungsbefolkningen. Det visar på hur parken har utökat den nyckelsymbol 

som är monster kombinerat med skräck och satt sin egen prägel på det.  

För att vidare förklara kopplingen med det övernaturliga och döden i 

anknytning till denna högtid analyserar jag detta vidare utifrån följande 

fältanteckningar: 

I parken var det stort fokus på det övernaturliga i kombination med halloween. 

Monster och zombies fanns överallt. Likaså fanns också en häxa som 

betjänade en butik. Mindre hologram på spöken fanns dessutom utspridda över 

parken. Överlag rörde sig mycket med atmosfären och dekoren i parken kring 

det övernaturliga abnormala. En stark fysisk närvaro av de döda och levande 

befanns sig i hela parken både genom skådespelare, statister och dekorationer. 

Dessa var inte undangömda utan fullt synliga för besökarna. 63 
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Bild 10: Foto av en häxa i en av butikerna. 

I och med mina observationer upplevde jag på plats en konstant aktiv närvaro 

av döden och det övernaturliga. Det är tämligen intressant med tanke på att 

Lilja & Skott talar om skillnaden här mellan en passiv och aktiv närvaro av 

de döda. Inom kristen tradition har de döda en passiv närvaro där de enbart 

hedras, till exempel i samband med allhelgonadag. Det har också en koppling 

med den tidigare beskrivna ljusständningen. Att tända ljus på gravar är ett 

sätt där de döda har en passiv närvaro inom kristen tradition. Inom 

halloweens tradition innebär det däremot en aktiv närvaro av de döda.64 Detta 

faller mer i linje med det keltiska ursprunget i Samhain där gränsen mellan 

de levande och dödas värld ansågs överbryggas i samband med Samhain.65 

Detta tyder på en krock med två olika historiekulturer. Sverige är sedan länge 

ett kristet land, även om USA också är det. Däremot är ju inte halloween en 

del av den svenska traditionella kulturen. Därmed verkar det ske en 

anpassning av den svenska kulturen till förmån för den amerikanskt 

                                                   

64 Lilja & Skott. (2017)S. 47  
65 Lilja & Skott. (2017) S. 49 
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importerade moderna traditionen vilket skapar en modern utveckling av 

historiebruket på High Chaparral. Med detta i åtanke baserat också på de 

observationer gjorda med de monster som representeras i parken är det 

tydligt att det historiska fokuset försvinner till förmån för det fiktiva, eller det 

som tar sitt ursprung ur en annan del av historien än den amerikanska 

western. Det är en intressant observation av historiebruket som förändras i 

parken även om western fortfarande är den bakgrund varpå de driver 

halloween.  

Vidare är inte det viktigaste enbart vad som syntes i parken utan också vad 

besökarna själva kunde göra i form av halloween-inspirerade aktiviteter. Den 

delen av parken som hade öppet var öppen i vanlig ordning med butiker och 

restauranger öppna. Men de två stora attraktionerna specialanpassade för 

halloween var tågrånet samt spökhuset. 

Tågrånet som gick längs den välbekanta tågrälsen runt parken var också 

zombie-inspirerad. Här åkte ett tåg igenom de delar av parken som var 

ödelagda av den ’’dödliga smitta’’ som drabbat denna där både zombies och 

galna rånare utgjorde ett hot. Smittade invånare i form av zombies försökte 

anfalla tåget samtidigt som ett vanligt tågrån bestod av människor galna i den 

apokalyptiska parken.66 

 

Bild 11: Tågrån under full gång. Tagen av Josefine Granqvist.  

 

                                                   

66 Fältstudier på High Chaparral av Anton Blomdahl. 31/10 2019 
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Spökhuset var en av de stora attraktionerna med kö större delen av varje dag 

parken var öppen. Jag hade turen att få en rundtur innan huset öppnades för 

allmänheten så jag kunde observera alla detaljer samt fotografera då detta inte 

var möjligt annars. Detta spökhus tog jag själv senare en runda i under 

öppettid för att uppleva skräck-faktorn. Här togs man på en rundtur igenom en 

del av muséet i parken där zombies och en galen doktor befann sig. I denna 

rundvandring var dekoren gammal, kuslig, skräckfylld och besökare skrämdes 

av både atmosfären och så kallade ’’jumpscares’’.67 

                                                   

67 Fältstudier på High Chaparral av Anton Blomdahl. 31/10 2019 
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Bild 12 & 13: Foton tagna under rundtur i skräckhuset utanför öppettider.  

Det som verkade tydligt med dessa två huvudattraktioner var skräckfaktorn 

där monster och zombies återigen sattes i fokus. Miljöerna och sättet de 

utspelade sig på var väl förankrade i en western-grund men med den zombie-

apokalyptiska atmosfären som omgärdade dessa. Denna observation återfinns 

i bild 10 där ett tågrån i western-stil är kombinerat med halloweens 

dystopiska miljö. Det som jag valde att inkludera från fotografierna på 

spökhuset på bilderna 12 & 13 är främst den dekor och skräckartade miljö 

som var skapad i spökhuset. Denna dekor var tidigt observerad som en 

nyckelsymbol vilket jag nämnde i kapitel 6.1. Likt Rogers skriver finns det 

en charm som lockar människor med det skräckfyllda och onormala. Det här 

har sin grund i hur halloween växte fram i USA som en festival förknippad 

med skräck-genren. 68  

Här har High Chaparral lokalt anpassat halloween med sitt eget tema. Vad 

säger det här då konkret om historiebruket och varför är det intressant? Enligt 

sättet de förmedlar historien är det givetvis för ett kommersiellt syfte. 

Western-genren vänds på sitt huvud för att skapa något unikt för besökarna 

trots att det inte hör hemma med det som kan klassas som autentisk och 

historiskt korrekt vilda västen. Det starka inslaget av monster och skräck 

kommer ifrån den amerikanska kulturen och främst ifrån Hollywood69. Alltså 

finns här en park som i grunden förmedlar en amerikansk tidsepok samtidigt 

som den nu kombinerar detta med en amerikansk tradition i modern 

tappning. Historiebruket blir således en modern omarbetning av två 

historiska delar där en tradition i modern mening omarbetas. Det följer i linje 

med vad Hobsbawm säger om hur traditioner uppfinnes och utvecklas.70 

Därmed vill jag hävda att de monster, zombies och skräckupplevelser som 

                                                   

68 Rogers. (2003) S. 64 
69 Rogers. (2003) S. 133 
70 Hobsbawn & Ranger. (1997) S. 10 
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finns indirekt är ett inslag från den amerikanska kulturen som här satts in i ett 

lokalt svenskt sammanhang. Här synes tydligt det som uppsatsen syftar till 

att undersöka – nämligen en krock av två olika historiekulturer och hur dessa 

anpassas. Denna anpassning består av den historiska bakgrund som används 

av High Chaparral, som är en svensk temapark, samt det försvenskande av 

dekoren och miljön i parken under halloween. Det är alltså inte ett till fullo 

amerikanskt firande av halloween som används utan ett lokalt svenskt sådant.  

 

6.2.4 Den existentiella kopplingen 

 

Som avslutning inom den empiriska delen syftar jag till att diskutera den 

indirekt existentiella kopplingen till historien som artade sig i parken. 

Som nämnt i avsnitt 6.2.2 kan det finnas utrymme för ett indirekt existentiellt 

historiebruk inom parken. Detta historiebruk kan ta sig form av de enskilda 

brukarna men det är dock omöjligt att göra en slutsats kring detta då 

uppsatsen inte har berört det inom sitt källmaterial. Däremot kan en analys 

göras av parkens indirekta existentiella historiebruk som uppstår. Som 

beskrivet i analysen behandlar denna undersökning historiebruk utanför 

akademier och institutioner varför fältobservationerna i parken har varit 

passande. Parken har enligt fältanteckningarna inom empirin utarbetat ett 

eget sätt att förmedla ett förflutet samt en kulturell ritual och detta skapar ett 

upplevt förflutet för besökarna. Alltså blir sättet som halloween förmedlat på 

ett sätt att sprida det sättet på vilket halloween firas i Sverige med sin säregna 

prägel, eller enbart utifrån Chaparrals egen prägel. Detta argument förstärks 

genom Håkanssons artikel om där hon talar om hur Sverigedemokraterna 

använder historiekulturella symboler för att påverka ett upplevt förflutet. 

Alltså även om parken under halloween inte är historiskt autentisk och har 

inslag av modern fiktion påverkar det ändock hur individuella brukare kan se 

på historien och kulturer. Likt Håkansson säger påverkar ett dagligt bruk av 
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historia och historiekulturella symboler sättet vilket man ser på historien 

utanför det akademiska.71 Om sättet ett parti skapar ett upplevt förflutet 

skapar ett existentiellt historiebruk, skapar också en historiskt inspirerad 

nöjespark ett existentiellt historiebruk, även om det är indirekt. Och likt 

Håkansson hävdar att historiekulturella symboler, och hur de upplevs, skapar 

en dragningskraft för väljare inom politiken argumenterar jag för att High 

Chaparral skapar en dragningskraft för besökare inom det kommersiella och 

det historiska.  

 

6.3 Ett lokalt anpassat halloween 

Följande avsnitt diskuterar utifrån observationerna hur halloween har lokalt 

anpassats på High Chaparral. 

Halloween på High Chaparral en svensk tappning av en amerikansk 

importerad ritual och festhögtid. Det innebär att lokala justeringar kommer 

att ske i samband med denna historiekulturella krock. Det är av ett historiskt 

intresse av anledningen att kulturer och ritualer kommer dynamiskt anpassas 

på en lokal nivå efter förutsättningarna som ges. Ett exempel på det är 

anpassningen av halloween på lokalt plan i artikeln skriven av Sunny S.K. 

Lam som beskriver hur halloween infördes och framställdes på nöjesparker i 

Hong Kong. Författaren resonerade att anpassningen av ett kulturellt 

fenomen är lättare att genomföra på ett lokalt plan via företag som är lokalt 

eller regionalt förankrade, snarare än de som är internationella.72 Detta 

fenomen går återkommer när det gäller High Chaparral. Det unika sätt vilket 

de representerar halloween på, samt att de har kombinerat det med sin egen 

prägel i from av amerikansk western, är ett tydligt exempel på ett lokalt 

anpassat halloween. För att dra ett exempel är High Chaparral ensamma om 

                                                   

71 Håkansson. (2016) S. 19 
72 Sunny S.K. Lam. (2010)  S. 643 
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sättet att fira halloween på. Att ha en spöklik stad öppen för besökare med 

skådespelare, statister och zombies samt att ha butiker och restauranger i 

parken öppna är ett unikt koncept. Här finns alltså en lokal anpassning av 

halloween där traditionen och den kulturella ritualen har tagits fram för 

kommersiella syften inom parkens intressen.73 Det är ett intressant uttalande 

som visar på det marknadsmässiga sätt halloween har blivit anpassat på. 

Glocalization var ett begrepp nämnt inom Lams artikel som visar på detta. 

För mig som har undersökt parken upplevs, på det sättet jag bedrivit 

forskningen, parken som att en hybridisering av en global kultur på ett lokalt 

plan. Det historiska och till ytan autentiska har kombinerats med det fiktiva 

och nya för att skapa det halloween som parken söker i enlighet med det 

tydliga kommersiella historiebruket som bedrivs. Det som är av relevans är 

att historiebruket i parken inte verkar ha förlorat sin identitet i kombinationen 

med halloween, snarare det motsatta att det är en utveckling av både den 

historiska bakgrund och historiebruket som vanligtvis bedrivs i parken. High 

Chaparrals prägel och specifika sätt att bedriva halloween på blir därmed ett 

unikt sätt där historien används, brukas och anpassas lokalt.  

 

7 Avslutande slutsatser 

7.1 Sammanfattande diskussion och reflektion 

 

Denna C-uppsats har berört sig inom de icke-konventionella delarna av 

historia och har därmed en helt annan karaktär. Därmed vill jag upprepa 

frågeställningarna, ge ett kortfattat svar på dessa för att sedan diskutera 

resultatet. Uppsatsens syfte var att genom ett etnografiskt tillvägagångssätt 

                                                   

73 Websida High Chaparral. Information om utvecklingen av halloween.  
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undersöka hur High Chaparral bedriver sitt historiebruk, främst inom 

halloween enligt följande frågeställningar: 

1. Hur tar sig historiekulturella nyckelsymboler uttryck under Halloween på 

High Chaparral? 

2. Hur anpassas historiekulturen och historiebruket kring Halloween på High 

Chaparral i en svensk kontext och vad kan den säga om det svenska 

anammandet av halloween som amerikansk tradition?  

Den första har besvarats inom empirin med fältanteckningar och 

fotografering. De nyckelsymboler som har observerats är dekoren, 

ljussättningen, musiken, den tunga framställning av skräck, monster och 

zombies samt den upplevda bilden av halloween som parken själv förmedlar 

till besökarna. Det hör samman med att det inte är ett aktivt firande utan en 

upplevelse som framställs i kombination med ett huvudsakligt kommersiellt 

historiebruk. 

För att säga något om resultatet kopplat till den andra frågeställningen går det 

att säga att halloween som amerikansk tradition med keltiska rötter bär 

tydliga inslag därifrån. Däremot finns det vissa inslag som tyder på en smärre 

kulturkrock i detta historiekulturella möte där halloween har anpassats efter 

en svensk miljö och förutsättning samt att den har modifierats med inslag av 

High Chaparral på ett lokalt plan. Likheterna bland annat är det stora fokus 

på skräck, dekoren och miljön som är skapad inför halloween samt att den 

apokalyptiska zombie-miljön är av modernt snitt. Skillnaderna är de att 

parken själv har anpassat sin historiska bakgrund för kommersiella syften 

genom att locka besökare med sin egen prägel på halloween. Detsamma går 

att säga med att halloween exempelvis inte framställs som en högtid eller 

lättsam festival samt att dekoren är något försvenskad, bland annat genom 

dekorens koppling till skördetiden. Sättet vilket halloween representeras och 

firas i parken är således ett unikt sådant där det konventionella kring både 

western och halloween har blandats med varandra och är ett resultat av detta 
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historiekulturella möte. Vad kan då sägas om resultatet? Det är 

otivvelaktigen så att en amerikansk historiekultur och tradition har sökt sig 

till Sverige och därefter fått en säregen prägel på ett lokalt plan för att 

maximera det huvudsakligt kommersiella historiebruk som High Chaparral 

bedriver inom sin nöjespark. Halloween har anpassats efter parkens 

förutsättningar och miljö för att locka så många besökare som möjligt för att 

på så sätt gynna det kommersiella historiebruket. Det finns enligt mina 

fältstudier ingenting som tyder på att en typisk amerikansk modell rörande 

hur halloween ska firas har använts. Vidare är ett viktigt resultat den 

existentiella dimensionen. På High Chaparral handlar det inte att som 

besökare aktivt delta eller fira traditionen utan det handlar snarare om en 

upplevelse och en känsla som parken vill förmedla till besökarna. Det här är 

en stor skiljelinje gentemot det moderna amerikanska firandet där ett aktivt 

deltagande annars är i fokus under halloween.  

Baserat på detta resultat går det att analysera utifrån det ett historiebruk där 

det historiska och autentiska får ge vika till förmån för den tradition som är 

halloween och därmed skapar en anakronistisk miljö. Med det sagt behöver 

inte anakronism eller tummande på historisk autenticitet vara något dåligt – 

tvärtom anser jag att det är ett nyttigt och intressant fenomen då det visar på 

hur historien brukas och förändras på ett icke-akademiskt plan i våra dagar, 

vilket trots allt är det historiska område där uppsatsen befinner sig. När det 

kommer till ett återskapande av historien, oavsett i vilken form det artar sig, 

kommer aldrig absolut historisk autenticitet uppnås samt att en anakronism 

inte går att undvika då historien faktiskt är återskapad i en samtida kontext. 

Historiebruk i en vardaglig miljö utanför konventionella och institutionella 

miljöer är ett mycket intressant och förändrande landskap och bör för 

historiker alltid vara intressant att vidare undersöka. Därav ger uppsatsens 

resultat en historisk relevans och intresse.  
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7.2 Förslag på framtida studier 

 

När det kommer till historiebruksforskning är det ett tämligen brett område 

med många möjligheter. Det här arbetet har fokuserat på en specifik aspekt 

av historiebruket av Chaparral som enbart sker på hösten under halloween 

och inte under den ordinarie säsongen. I och med den brist på historiska 

undersökningar rörande High Chaparral är en möjlig framtida studie att 

genomföra en komparativ studie med andra temaparker. Lämpligast utifrån 

ett historievetenskapligt perspektiv vore en komparation mellan 

historiebruket mellan andra temaparker, friluftsmuséer eller annan form av 

historisk rekreation. Hur historia kan användas som dragningskraft till 

allmänheten och om andra temaparker dessutom har internationella eller 

globala historiekulturella inslag? Att jämföra hur dessa temaparker, 

friluftsmuséer eller historiska rekreationella organisationer använder historia 

för att locka individer bör ge en tämligen intressant och givande 

undersökning för att studera hur historiebruk används och påverkar 

allmänheten genom sin drift. Vidare vore det intressant att inom ramarna för 

historiebruksforskning undersöka hur individer tar del av och brukar 

historien, vare sig de är vanliga turister eller western-entusiaster intresserade 

av lajvande. Framtida studier behöver inte nödvändigtvis vara kopplade till 

halloween då det är en relativt liten nisch. Intressantare vore att överlag 

jämföra historiebruket när det gäller ett i huvudsak kommersiellt sådant. Vad 

är viktigt att förmedla, vad framhävs av historien, vad trängs undan, hur sker 

detta och framförallt varför sker detta? Det vore en möjlig framtida studie 

som skulle kunna bidra till historiebruksforskningen. Det finns onekligen 

stora möjligheter till vidare forskningsmöjligheter för att förstå hur en plats 

likt High Chaparral binder samman historien från dåtiden med vår samtid 

och skapar en förväntan för en framtid.  
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