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Abstract 

The purpose of my research has been to analyze the communi-

cation of three cultural heritages and how they are being ex-

posed on their respective webpages. The essay has also touched 

the subject as to how webpages can, through marketing of cul-

tural heritages, create a connection to the marketed locations 

and their cultural environment. A phenomenon you could call 

“creating a location”. My study has also resulted in an under-

standing of how historical sites as cultural actors position them-

selves to attract visitors to the location. In this study I will fo-

cus on only three of Sweden’s many renaissance castles. These 

three are Calmare-, Vadstena- and Gripsholm’s castle. 

 My sources consist of the above mentioned cultural heritag-

es own webpages, their administrators as well as their partner’s 

webpages. The information which is communicated in connec-

tion to, or directly with the cultural heritages demonstrates what 

is relevant and important to see and experience. 

By illuminating these attributes, the possibility for self-

interpretation of the cultural landscape can be lessened. Instead, 

a more direct picture can be created as of what the visitor 

should relate to and remember of the location. This way, the 

actors create a location. 

Keywords: Cultural heritage, uses of history, cultural environ-

ment, location, Vasa renaissance, Vasa castles, Calmare castle, 

Vadstena castle, Gripsholm’s castle, webpage. 
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med att ge en inblick i vad webbaserad mark-

nadsföring av ett kulturarv innebär. Frågeställningar och syfte 

kommer också att presenteras i avsnittet. 

1.1 Bakgrund och syfte 

Det är många som har ett engagemang och en åsikt om våra 

kulturarv och hur de brukas. Möjligen är det för att kulturarv är 

starkt förankrade hos allmänheten. Kortfattat kan kulturarv för-

klaras som immateriella och materiella uttryck som omfattar 

såväl traditioner som språk, historiska lämningar, konstverk 

och kulturlandskap som överförts genom generationer.
1
  

Oavsett intresse för kulturarv, kultur eller kulturmiljöer har 

människan någon form av relation till platsen de lever på, men 

utan att nödvändigtvis behöva omtala den som varken kultur-

miljö, kulturarv eller kultur. I alla tider har människor identifie-

rat sig med sitt ursprung eller området hon bor i och i regel 

varit stolta översitt ursprung.
2
  

Diskussioner som uppstår kring kulturarv är bland annat de 

som handlar om makt, i detta fall om de som har makten över 

kulturarvsplatser. De som utövar makt över kulturarvsplatser är 

de som är i position att ta beslut om hur exempelvis ett kultur-

arv ska förvaltas och kommuniceras. Däremot finns det inte 

någon aktör som enskilt kontrollerar definitionen kulturarv helt 

                                                 
1
 <http://www.raa.se/kulturarvet/> 

Hämtat 140507 
2
 Holtorf (2005) s. 31 

http://www.raa.se/kulturarvet/
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och hållet. Olika definitioner och begrepp har genom olika in-

tressegrupper formulerats och konkurrerat med varandra.
3
   

När man talar om individer och dess relation till kulturarvs-

platser så finns det en mängd olika fenomen och företeelser 

som man kan börja vid. Genom att styra definitioner, utövar 

man makt som kulturarvsaktör.
4
 Varför maktdefinitioner av 

kulturarv behövs beror på att kulturella platser i vår tid är popu-

lära besöksmål, detta eftersom man får en chans att återuppleva 

en bild av en svunnen tids verklighet eller lokalisering.
5
 

Som framgått fokuserar uppsatsen på kulturarv, skapandet 

av kulturarvsplatser och hur detta är sammanflätat. Varför? 

Urbanisering och globalisering bidrar till att platsutvecklingen 

förändras i takt med att turismen ökar. Det innebär att man 

ofrånkomligt börjar konkurrera om både ett ekonomiskt och ett 

kulturellt kapital, alltså en tillökning av både erfarenheter, kun-

skap och platsvärde som bidrar till kulturarvets kulturella status 

och företaget/organisationernas ökade tillväxt.
6
 

Detta leder in på undersökningens syfte, att analysera kom-

munikationen av tre utvalda kulturarv och deras exponering på 

de egna hemsidorna. Detta kommer att undersökas genom att 

jag jämför hur tre Vasaslott, Kalmar slott, Vadstena slott och 

Gripsholms slott presenteras på sina respektive webb-sidor. 

Jag kommer även att beröra hur hemsidorna kan eller försö-

ker konstruera en plats genom marknadsföring av kulturarven 

                                                 
3
 Gustavsson och Karlsson (2004) s. 4. 

4
 Gustafsson och Karlsson (2004) s. 4-5. 

5
 Dicks (2004) s. 3. 

6
 Aronsson (2007) s. 108. 
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samt undersöka till vilken målgrupp marknadsföringen verkar 

rikta sig. Undersökningen kommer att titta på denna typ av kul-

turarvsanvändning genom aktörernas offentliga material. 

 

1.2. Frågeställning 

Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

- Hur kommuniceras och marknadsförs kulturarven via de 

egna hemsidorna och till vilken målgrupp riktar sig 

detta?  

- På vilket sätt konstrueras en plats när ett kulturarv 

exponeras på en hemsida? 
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2. Teori 

Syftet med följande kapitel är att ge en överblick över de teore-

tiska perspektiven, historiebruk, plats och Vasarenässansen 

2.1. Historiebruk 

Att närma sig undersökningen utifrån ett historiebruksperspek-

tiv är relevant då historiebruk skapar legitimitet, hanterar för-

ändring och kanske mest intressant för denna undersökning, hur 

det skapar mening.
7
 

 Historiebruk iscensätter historiekulturen, historiekulturen som 

bland annat består av källor, artefakter och ritualer som refererar 

till det förflutna, erbjuder möjligheter att knyta samman dåtid, 

nutid och framtid. Historiebruk ger oss också förståelse för 

historiekulturens meningsskapande och handlingsorienterade 

helheter då man genom dessa sammanhang kan iscensätta det 

förflutna i vår samtid.
 8

 

Då historiebruk kan studeras på många olika sätt har Klas-

Göran Karlssons typologi över olika typer av historiebruk varit 

till stor hjälp för att kunna kartlägga den typ av historiebruk 

som används vid valda kulturarvsplatser. Karlssons kategorier 

om historiebruk kan även överlappa varandra och ska betraktas 

som struktureringsprinciper och inte som absoluta. De veten-

skapliga teorierna som Karlsson redogör för är; 

                                                 
7Aronsson, (2005), s. 13.   
8Aronsson,(2004) s. 17. 
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Ett moraliskt bruk av historia, detta hänger samman med en 

upprördhet över hur makt har utövats i det förflutna och i vissa 

fall fortsätter att utövas.
9
  

Kommersiella historiebruket, grundar sig i att det finns en 

marknad för det som producerats vilket har skapat en industri 

av historierelaterade produkter. Som exempelvis de produkter 

som säljs i ett kulturarvs souvenirbutik.
10

  

Existentiellt historiebruk är av så kallad privat natur och 

bottnar i människors behov av att orientera sig i tillvaron. Det 

uppkommer vanligast efter ett yttre tryck/påverkan och formar 

kulturella band mellan människor exempelvis som med judiska 

diasporagrupper efter andra världskriget.
11

 

Ett icke-bruk innebär att ett samhälle inte legitimeras genom 

användningen av historia. Icke-bruket inriktar sig på framtiden 

och bekräftar inte nutiden med hjälp av det förflutna.
12

 

Det ideologiska historiebruket gynnar den egna ideologin 

och har använts i framförallt kommunistiska och nationalistiska 

stater. Historien används då av politiska och ideologiska skäl 

för att legitimera en maktställning. I historiebruket ingår en 

svartvit analys och lite problematisering, vilket resulterar i en 

klar och stark pedagogik och ideologin att en konfliktfylld nu-

tid, relateras till en utopisk framtid.
13

 

                                                 
9
 Karlsson (2004) s. 58. 

10
 Karlsson (2004) s. 64. 

11
 Karlsson,( 2004) s. 57.  

12
 Karlsson (2004) s. 58. 

13
 Karlsson (2004) s. 59. 
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Det pedagogisk-politiska historiebruket förenklar historien 

och betonar istället likheter snarare än olikheter. Det är ett jäm-

förande historiebruk som innebär att dåtiden och nutiden besk-

rivs på ett förenklat sätt. 
14

 

Det historiebruk som används vid valda kulturarvsplatser är det 

vetenskapliga bruket och är beroende av att den formen av bruk 

är inriktat på att förse omvärlden med historisk fakta. Ett veten-

skapligt historiebruk existerar för att upptäcka och rekonstruera 

historia. Även att den genom sin kronologiska narration ger 

förståelse till varför samhället utvecklats som det gjort.
15

  

För att historiebruket ska kunna användas behöver det ta 

form genom någon slags gestaltning. Historiebruket måste se-

dan kommuniceras på ett eller annat sätt, exempelvis genom 

film, en berättelse eller historiska upplevelser som till exempel 

guidade turer 
16

 Den mest lämpade utgångspunkten i allt histo-

riebruk bör vara att någonting har hänt, att händelsen sedan 

identifierats varpå den sedan gestaltats och tolkats. Gestaltandet 

är viktigt i historiebruksutformningen eftersom det är det som 

ger möjligheten att fånga betraktaren och levandegöra samban-

det mellan betraktare och händelse. 
17

 

För att kommunikationen av ett kulturlandskap ska bli fram-

gångsrikt bör det finnas ett flertal olika pedagogiska sätt att 

berätta olika historier samt olika sätt att berätta dem på. Idén 

om en förlorad tid eller en svunnen plats ska inte bara kommu-

                                                 
14

 Karlsson (2004) s. 66. 
15 Karlsson, (2007), s. 55-57.   
16 Aronsson (2004) s. 100. 
17

 Aronsson (2004) s. 96-98. 



 

 

11 

 

nicera kulturarvet utan även människan och att hon är sig lik 

fast tiden gått. Historien kan alltså subjektivt finnas och inte 

bara existera immateriellt i ”historien”. Med detta kan kulturar-

ven betraktas som en historiekultur som iscensatts för dagens 

publik. Utifrån detta ger historiebruket användningen av kultur-

arven, historien, platsen och människorna en helhet och me-

ning. Historiekulturen och historiebruket används nästan alltid 

då människor söker efter mening eller ett eget sammanhang i 

tillvaron vilket gör att det ofta går hand i hand med identitet 

och platsskapande. Historia brukas i flera olika sammanhang 

och kan utöver identitet knytas samman med ideologier, peda-

gogik med mera, men alltid är ett återbruk av historien oavsett 

om det gäller miljöer, händelser eller situation.  Genom histo-

riebruket skapar man kvalitativa miljöer där fakta och förståelse 

kan växa. Det är på så vis viktigt att historia brukas utan att 

autenticiteten försvinner, alltså att uppfattningen av att något 

har hänt är utgångspunkten och att den gestaltning som når 

fram är relevant och levandegör sambandet. 

2.2. Begreppet plats och platsskapande i kulturmiljöer 

Enligt Aronsson är begreppet plats uppbyggt av människors 

sociala handlingar, samt deras interaktioner och relationer till 

den materiella omgivningen de lever i under en viss tid. Han 

menar även att varje enskild individ har ett så kallat ”aktivitets-

rum”, vilket förklaras som en människas livsbana. Däri har man 
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olika räckvidder och går in i andra människors aktivitetsrum, 

vilket Aronsson beskriver som ett mycket komplext fenomen.
18

 

För att förenkla detta kan man förklara det på följande vis; 

genom att studera hur lokala förhållanden, traditioner och nät-

verk interagerar med varandra, går det att se hur platser formas 

och utvecklas från lokal till global nivå i olika grader av ut-

veckling. Eskilsson diskuterar i sin bok begreppet ”hembygd”. 

Hon menar att det är en plats som blir meningsbärande i det 

avseendet att den är knuten till lokal identitet och plats. Be-

greppet förklarar hon inte är något givet utan en kollektiv kon-

struktion som ur en aktiv process utvecklats till en existerande 

och meningsbärande plats. 
19

 

 Just på grund av globaliseringen har nya förhållningssätt till 

platserna behövts, bland annat för att de skall kunna konkurera 

ekonomiskt och kulturellt. Det som platserna konkurrerar om är 

bland annat ekonomisk vinning i form av fler besökare men 

också kulturell vinning där platsen blir mer omtalad och bety-

delsefull
20

 Platserna kan enbart konkurrera om de har att er-

bjuda något som en annan plats inte har. Därmed har det blivit 

så att kulturplatser marknadsförs för att skapa mervärden som 

exempelvis symboler, aura, upplevelser eller events.
21

 Platser 

som lockar turism är de platser som anses vara visuella och ger 

upplevelser. Dicks förklarar att platsen ska vara meningsfull, få 

besökaren att känna sig välkommen och uppmuntra besökaren 

                                                 
18

 Aronsson (2004) s. 109. 
19

 Eskilsson (2008) s. 22-23. 
20

 Aronsson (2007) s. 108. 
21

 Aronsson (2007) s. 108-109. 
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att ta del av den fördjupade kulturmiljöpedagogiken platsen 

erbjuder. Detta görs enklast genom meningsskapande kon-

struktioner som gör platsen till en besöksvänlig kulturplats och 

som dessutom ger en mänsklig kontext, exempelvis i form av 

tidsbestämda teman eller berättelser.
22

 

Aktörerna som förvaltar eller äger kulturplatser är maktha-

vare som har möjligheten att påverka och kontrollera plat-

sen/kulturarvet. Detta görs i syfte av vinning, vare sig den är 

ekonomisk eller kulturell.
23

 Däremot har var enskild aktör eller 

organisation bara en del av makten och har därför olika möjlig-

heter att presentera sin sammansättning av platsens utveckling. 

Platsen kan dels konstrueras för att uppfylla lokalbefolkningens 

uppfattning av platsen, som en del av den lokala kulturmiljön, 

dels konstrueras för att uppfylla turisters hunger för events, 

konsumtionsmöjligheter eller service.
24

 Beroende på vem som 

har makten över platsen, kan alltså bilden av kulturarvet bli 

olika. Men också av ”autenticiteten” på platsen. 

2.3. Vasarenässansens gestaltning 

Benämningen Vasarenässans brukar syfta på den inrednings-

konst och arkitektur som karakteriserar Vasatidens slott, i 

denna undersökning Gripsholms slott, Kalmar slott och 

Vadstena slott. 

Vasatiden är den tid då Sverige reformerades från katolic-

ismen och utländsk övermakt under Gustav Vasas ledning. 

                                                 
22

 Dicks (2004) s. 7-12. 
23

 Aronsson (2007) s. 115. 
24

 Aronsson (2007) s. 116. 
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Gustav Vasa framställdes som landets moraliska förebild och 

en landsfader som aktivt hade kämpat för landets bästa intres-

sen, gällande både politik och krig likaväl som ekonomi och 

handel.
25

 Under 1800-talets slut började man runt om i Europa 

inrätta museer och renovera sina slott i samband med att nat-

ionalismens populäritet ökade. I Sverige användes Vasaslotten 

som en arkitektonisk förebild för den svenska arkitektdesignen 

ända in på början av 1900-talet. Även Vasatidens konst tog upp 

en stor del i den svenska kulturdebatten och stod länge i cent-

rum för kulturhistoriska arbeten.
26

 Detta kom senare att ändras 

då intresset istället riktades mot 1700-1800-talets arkitektur, 

och Vasatidens slott och borgar hamnade i skymundan.
27

Trots 

det svalnande intresset för Vasarenässansens konstnärliga stil 

fanns fortfarande önskan för byggnadsvård och bevarande av 

gamla historiska byggnader och slott som fanns runt om i Sve-

rige. Idén var att slotten skulle ses som konsthistoriska min-

nesmärken. Men problematik uppstod när de enligt krav från 

staten skulle uppfylla rationella ändamål, alltså inte bara vara 

tomma och vackra.  

Vadstena slott till exempel kom att inredas till landsarkiv 

runt sekelskiftet 1900.  Detta arkiv finns kvar än idag och är en 

del av besöksupplevelsen.
28

Gripsholms slott präglas av renäs-

sansens formspråk men med sin oregelbundna design slöt den 

sig nästan mer i kategorin medeltida borg. Trots den medeltida 

                                                 
25

 Geijer (2007) s. 63. 
26

 Geijer (2007) s. 64-65. 
27

 Geijer (2007) s. 65. 
28

 Geijer (2007) s. 66. 
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utformningen behöll slottet Vasarenässansen särdrag och räk-

nas som ett Vasaslott än idag Ambitionerna med Gripsholms 

restaurering var till stor del för att förstärka slottets karaktär så 

det tydligare framstod som nationalmonument. Runt om i 

Europa vid denna tid fanns ett växande behov att samla nation-

alsymboler i och med att nationalismen växt sig stark. Grip-

sholms slott var ett viktigt restaureringsarbete då man kunde 

visa storhetsperioder ur Sveriges historia med både konst och 

arkitektur samt på ett pedagogiskt vis demonstrera relevanta 

kapitel direkt ur historien.
29

 Under 1920-talet inleddes ett re-

staureringsprojekt med Kalmar slott som skulle ta upp mot 

dryga 20 år. Restaurangens syfte med Kalmar slott var att lyfta 

fram slottet återigen med dess konstnärliga och historiska 

värde, då slottet under många år varit misskött och förfallet.
30

 

Tanken var att inte ha slottet som ett museum, utan istället låta 

slottets enkla iscensatta salar tala för sig själva gällande histo-

ria, renässansideal och autenticitet.
31

 

  

                                                 
29

 Geijer (2007) s. 75. 
30

  Geijer (2007) s. 87. 
31

 Geijer (2007) s. 93. 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras de metodval som gjorts för arbetet, 

hur urvalet har gjorts och i vilket forskningsläge uppsatsen kan 

passa in.  

3.1. Text och bildmetod 

En text- och bildmetod har varit nödvändig i undersökningen 

för att kunna analysera de texter och bilder som används i 

marknadsföringssyfte. Text- och bildmetod är till stor del likar-

tade metoder, men skiljer sig då bildmetod i humanistisk forsk-

ning handlar om att man analyserar och tolkar artefakter, alltså 

redan skapade ting av människor så som exempelvis bilder, 

byggnader och bruksföremål.
32

 Det är viktigt att studera hur 

bilderna placeras i offentliga sammanhang, då bilderna, bero-

ende på sociala sammanhang och kontext, kan ha olika tolk-

ningar. Visserligen är, och brukas bilderna som meningsbä-

rande objekt, men det kräver ett socialt sammanhang för att 

detta ska uppnås. Genom att applicera mina frågeställningar på 

de bilder och texter som är relevanta är undersökningen, kan 

jag först då få en kontext och ett socialt sammanhang från bil-

derna. Meningen existerar inte i tomma intet, det är genom kon-

texten och vem betraktaren är som avgör vad som ses och hur 

bilden tolkas
33

 I detta fall undersöker jag och gör iakttagelser 

av de bilder och texter som knyter an till hur Vasaslotten besk-

rivs och exponeras för betraktaren.  

                                                 
32 Eriksson & Göthlund (2012) s.31.  
33 Eriksson & Göthlund (2012)  s. 30-35. 
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Ovanstående appliceras på den kvalitativa metod som an-

vänds i undersökningen då det undersöks vad texterna och bil-

derna visar eller gestaltar. Jag kommer att studera kulturarvens 

och dess sammarbetspartners webb-sidor och kommer till stor 

del använda mig av denotationsmetoden, som innebär att ne-

utralt betrakta en bild/text och vad den visar samt hur den visar 

det. Texten används således som ett komplement för att förstå 

den sak eller det ämne som bilden tar upp. Då undersökningen 

till stor del grundar sig på dessa iakttagelser har jag fått ta hän-

syn till dels texternas innehåll då all information inte anknyter 

till undersökningen samt bildernas meningsskapande funktion 

och kontext. Genom den visuella kommunikationen har jag 

lyckats utläsa många kommunikativa dimensioner som exem-

pelvis om bilderna används för marknadsföring, propaganda 

eller andra visuella uttryck.
34

 Genom en text- och bildanalys 

har det varit möjligt att kunna besvara frågorna om hur värden 

och attityder förmedlas igenom ett historiebruk. 

3.2. Metoddiskussion 

Merparten av materialet består av den information som kom-

municeras kring de tre olika kulturarven och deras omgivande 

kontext som i sin tur kommer att tolkas som en helhet. Det 

material som undersökningen baseras på är offentligt, såsom 

kommunikatörernas hemsidor, sammarbetspartners hemsidor 

eller organisationers hemsidor som bedriver en aktiv marknads-

föring av kulturarven. Hemsidorna har noga valts ut med hän-

                                                 
34

 Eriksson & Göthlund (2012) s18.  
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syn till att de fakta och information är sanningsenlig och kor-

rekt samt att det tydligt framkommer att hemsidorna är kom-

munikatörernas hemsidor, sammarbetspartners hemsidor eller 

organisationers hemsidor. Eftersom jag vill skapa mig en dju-

pare förståelse kring det empiriska materialet, och eftersom 

uppsatsens tyngd ligger vid frågor som hur och vad,
35

 lämpar 

sig den kvalitativa metoden bäst. Trots att jag strävat efter ob-

jektivitet blir det ofrånkomligen en generalisering och en ob-

servation av det jag uppfattat har varit de kommunikativa di-

mensionerna av bilderna och texterna. Det kan vara svårt att 

urskilja de underliggande syften som uppkommit kring expone-

ringen av de skilda kulturarven då endast de offentliga materi-

alen har undersöks. För att få hjälp med att besvara undersök-

ningens frågeställningar har material från liknande undersök-

ningsområden varit viktiga som jämförelsemedel och som ut-

gångspunkt för argument och tolkningar. De undersökningsom-

råden som kommit till nytta har i första hand varit historia, kul-

turell ekonomi samt kulturarvsförmedling.  

3.3. Källmaterial 

Källmaterialet jag valt att använda kommer från den publika 

information som finns om de tre utvalda kulturarven. Slottens 

egna hemsidor och hemsidor från föreningar som har ett sam-

arbete med slottens förvaltare är kommunikatörer som använts i 

studien. Det som går att besvara med mitt källmaterial är vad 

aktörerna kommunicerar ut till sina intressenter och hur de gör 

                                                 
35

 Grønmo (2006) s. 14 
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det via sin hemsida. Dessutom går det att se hur respektive 

hemsida konstruerar en plats, då kommunicering och mark-

nadsföring ger en föreställning av hur platsen exponeras till 

betraktaren. Däremot går det inte att redogöra för vad aktörerna 

väljer att kommunicera likväl vad de inte väljer då det kräver 

intervjuer. Det går heller inte att undersöka hur hemsidorna 

uppfattas av besökare då även detta kräver någon form av en-

kätundersökning eller receptionsstudie. Likväl kan materialet 

inte redogöra för hur hemsidornas platsbruk är kopplat till an-

nat material då analysen inte är vinklad åt att undersöka detta. 

 Återigen är det viktigt att poängtera att det har varit mycket 

viktigt för mig att välja ut ”rätt” hemsidor. Alltså att jag varit 

källkritisk till innehåll och hur vidare aktörerna för de utvalda 

hemsidorna har någon koppling till kulturarven i studien, även 

att innehållet på hemsidorna är aktuell information. 

Materialet är inhämtat under november-december 2013. 

3.3.1. Aktörer och kommunicering  

För att kunna erbjuda publik verksamhet vid ett kulturarv krävs 

det ofta många olika samarbetspartners. Nedan presenteras de 

mest aktiva och drivande organisationerna som sköter om de 

olika verksamheterna på kulturarven jag studerar: 

Destination Kalmar är en drivande aktör och samarbetspart-

ner när det kommer till marknadsföring av bland annat Kalmar 

slott. De är lokalpolitiskt skapade och är i hög grad intresserade 

att marknadsföra platser och dess symbol och bytesvärden.
36

 

                                                 
36

 Aronsson (2007) s. 124. 
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Organisationen ska gemensamt med Kalmars näringsliv profi-

lera, utveckla och marknadsföra staden som besöksmål. Som 

nämnts tidigare är Kalmar slott ett av Destinations Kalmars 

affärsområden och de arbetar aktivt med att marknadsföra slot-

tets evenemang och dess profil.
37

 

Gripsholmsföreningen är en organisation som främjar dels 

slottets stora samling av konstverk, dels förmedlar och sprider 

fakta om slottet. Detta görs bland annat genom publikationer 

och grundtanken är att de ska bidra med kunskap samt ett för-

djupat intresse för Gripsholms slott.
38

 I övrigt har inte Grip-

sholms slott en separat organisation som jobbar för marknads-

föring, ekonomi, turism och upplevelser så som Kalmar slott 

har. Däremot ägs Gripsholms slott av Sveriges Kungahus, vilka 

själva marknadsför och styr de evenemang och aktiviteter som 

bedrivs på slottet. 
39

 

Visit Vadstena är en organisation som har en direkt koppling 

till Vadstenas besöksnäring och kulturella turism. Deras 

främsta uppdrag är att ansvara för de guidade visningar och 

evenemang som Vadstena slott erbjuder, samt bedriva andra 

byggnader som har en historisk förbindelse till Vadstena slott. 

Organisationen är lik Destination Kalmar och man jobbar likt 

                                                 
37

 http://www.kalmar.com/sv/Om-Kalmar/Destination-Kalmar-AB-/   

Hämtat 131127. 
38

 http://www.gripsholmsforeningen.se/ 

Hämtat 131127. 
39

http://www.kungahuset.se/kungligaslotten/gripsholmsslott/slottet.4.14a616

10476d57d2a8000732.html 

Hämtat 131127. 

http://www.kalmar.com/sv/Om-Kalmar/Destination-Kalmar-AB-/
http://www.gripsholmsforeningen.se/
http://www.kungahuset.se/kungligaslotten/gripsholmsslott/slottet.4.14a61610476d57d2a8000732.html
http://www.kungahuset.se/kungligaslotten/gripsholmsslott/slottet.4.14a61610476d57d2a8000732.html
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dem succesivt för att kunna marknadsföra de kulturella platsera 

staden har att erbjuda. 
40

 

De hemsidor som använts i analysen är följande: 

www.kalmarslott.se är Kalmar slotts hemsida där man får 

information om evenemang, guidade turer, öppettider och pri-

ser. Hemsidan har dig som besökare eller turist som sin mål-

grupp. Hemsidan jobbar för att marknadsföra Kalmar slott. 

www.kalmar.com är Kalmars officiella internetdomän för 

offentlig turistinformation. Hemsidan bedrivs av Destination 

Kalmar som är en organisation som marknadsför Kalmar och 

dess turism, bland annat Kalmar slott. 

www.mariefred.se är kommunens hemsida som fungerar likt 

kalmar.com där de marknadsför turism, upplevelser och se-

värdheter i Mariefred, så som Gripsholms slott. Hemsidan är 

offentlig och har turister och besökare som målgrupp. 

www.kungahuset.se/kungligaslotten är Gripsholms slotts hem-

sida. Slottet har inte en egen domän då de ägs och bedrivs av 

Sveriges Kungahus. Även denna hemsida är öppen för allmän-

heten och ger ut praktisk turistinformation om guidade visning-

ar, priser och öppettider. 

www.svetur.se/sv/visit-vadstena/ Marknadsför Vadstena 

slott och är också den en offentlig hemsida med offentlig turist-

information. På hemsidan får man information om guidade vis-

ningar, evenemang, priser och öppettider.  Hemsidan bedrivs av 

                                                 
40

 http://www.svetur.se/sv/visit-vadstena/artiklar/Visit-Vadstena/ 

Hämtat 131127. 

http://www.kalmarslott.se/
http://www.kalmar.com/
http://www.mariefred.se/
http://www.kungahuset.se/kungligaslotten
http://www.svetur.se/sv/visit-vadstena/
http://www.svetur.se/sv/visit-vadstena/artiklar/Visit-Vadstena/
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Visit Vadstena som är en organisation som marknadsför 

Vadstena slott och angränsande bebyggelser till slottet. 

www.vadstena.se är kommunens hemsida och marknadsför 

kommunens turism, upplevelser och sevärdheter. Hemsidan är 

offentlig. 

3.3. Forskningsläge 

Forskningen om kulturarv och dess betydelse har blomstrat de 

senaste decennierna, varför forskningsfältet är omfångsrikt med 

avseende på vad kulturarv är, men även hur det påverkar den 

kulturella ekonomin, identiteten och historiemedvetande
41

 Nå-

gon mer djupgående jämförande studie om just Kalmar slott, 

Vadstena slott och Gripsholms slott i samband med platsbety-

delse och dess påverkan har varit svårt att finna. Däremot finns 

det undersökningar kring kulturell ekonomi, platsidentitet, 

historiebruk samt restaureringsarbeten som underlättat då jag 

fått applicera detta på min undersökning. Bella Dicks forskning 

är den som främst har använts gällande betydelsen av kultur-

landskap och kulturarv
42

. Hennes forskning har varit viktig för 

studien då hon resonerar att det inte är ett nytt fenomen att 

skapa platser som kommuniceras, utan att det har gjorts länge. 

Platser som lockar turism är de platser som anses vara visuella 

och ger upplevelser. Dicks förklarar att platsen ska vara me-

ningsfull, få besökaren att känna sig välkommen samt upp-

muntra besökaren att ta del av den fördjupade kulturmiljöpeda-

                                                 
41

 Aronsson (2004) s. 20-21;41;45. 
42

 Dicks, Bella (2004) Culture on Display, The production of contemporary 

Visitability. 

http://www.vadstena.se/
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gogik platsen erbjuder. Detta görs enklast genom meningsskap-

ande konstruktioner som gör platsen till en besöksvänlig kul-

turplats som dessutom ger en mänsklig kontext exempelvis i 

form av tidsbestämda teman eller berättelser. 
43

 För att få ytter-

ligare en dimension av kulturarvspolitiken samt dess betydelse 

för ekonomi och marknadsföring, diskuterar Lars Aronsson 

dessa förhållanden i relation till platser.
44

 Peter Aronsson och 

hans forskning kring historiebruk är den som övervägande har 

använts i studien för att förklara kulturbruk och historiebruk.
45

 I 

boken påvisar han hur olika bruk av historien tillämpas och 

används i bland annat offentligt sammanhang. Den forskning 

som används för att få en överblick av Vasarenässansen är Mia 

Geijers omfattande beskrivningar både av slottens historiska 

och konstnärliga utveckling.
46

  

3.5. Avgränsningar 

Undersökningen är baserad på tre offentligt ägda slott. Slotten 

som behandlas i undersökningen kategoriseras som Vasaslott. 

De Vasaslott som uteslutits ur undersökningen är slott utanför 

Sveriges nuvarande gränser, anläggningar som till stor del ut-

görs av ruiner, slott som byggts efter Vasatiden samt slott som 

har varit i privat ägo. De Vasaslott som drabbats av krig och 

bränder till den grad att de restaurerats och byggts om så om-

                                                 
43

 Dicks (2004) s. 7-12. 
44

Aronsson, Lars (2007) Kulturell ekonomi - skapandet av värden, platser 

och identiteter i upplevelsesamhället. 
45

 Aronsson, Peter (2004) historiebruk - att använda det förflutna. 
46

 Geijer, Mia (2007) Makten över monumenten - restaurering av Vasaslott 

1850-2000. 
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gripande att de inte längre kan sägas härröra från epoken vasa-

renässans, har också tagits bort ur undersökningen.  

Kvar som undersökningsobjekt valde jag, på grund av tids-

begränsningen, att bara använda mig av tre stycken. Nämligen 

de som liknar varandra mest konstnärligt och stilmässigt, näm-

ligen Kalmar slott, Vadstena slott och Gripsholms slott.  
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4. Bakgrund 

Följande del ämnar ge en kort beskrivning av de olika kulturar-

ven, vilka organisationer det är som driver dem samt är ansva-

riga för platsen. 

4.1. Kalmar slott 

Slottets historia sträcker sig tillbaka till cirka 1180 då det upp-

fördes en kastal på platsen där slottet står idag. Efter 1180 har 

det byggts till och från och först under renässansen fick slottet 

sitt nuvarande utseende på grund av Vasakungarna. 
47

 

Under 1800-talet startades ett renoveringsprojekt av slottet.  

Arkitektritningar togs fram över slottet för att man skulle kunna 

få en bild av hur det kunde ha sett ut under sin guldålder. 1885 

startades restaureringarna och år 1891 fick slottet sitt nuvarande 

utseende.
48

 

Den organisation som förvaltar Kalmar slott är Statens fas-

tighetes verk (SFV),
49

 men slottet hyrs av Kalmar kommun och 

drivs av Destination Kalmar och SFV. Tillsammans har de ett 

gemensamt ansvar för verksamheten som bedrivs på slottet. 
50

 

                                                 
47

 http://www.kalmarslott.se/om-slottet/om-kalmar-slott 

 Hämtat 131111. 
48

http://www.sfv.se/cms/sfv/vara_fastigheter/sverige/h_kalmar_lan/kalmar_

slott. 

Hämtat 131111. 
49

 http://www.kalmarslott.se/om-slottet/satsningar-pa-kalmar-slott/ppna-

portar 

Hämtat 131111. 
50

 http://www.kalmar.com/sv/Om-Kalmar/Destination-Kalmar-AB-/, 

Hämtat 131111. 

http://www.kalmarslott.se/om-slottet/om-kalmar-slott
http://www.sfv.se/cms/sfv/vara_fastigheter/sverige/h_kalmar_lan/kalmar_slott
http://www.sfv.se/cms/sfv/vara_fastigheter/sverige/h_kalmar_lan/kalmar_slott
http://www.kalmarslott.se/om-slottet/satsningar-pa-kalmar-slott/ppna-portar
http://www.kalmarslott.se/om-slottet/satsningar-pa-kalmar-slott/ppna-portar
http://www.kalmar.com/sv/Om-Kalmar/Destination-Kalmar-AB-/
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4.2. Gripsholms slott 

Slottets historia startar under 1300-talet när den första borgen 

uppfördes. Slottet fick sitt namn av Bo Jonsson Grip som på 

vars beställning borgen byggdes. 
51

  

På initiativ av Gustav Vasa, i samband med reformationen 

på 1520-talet började slottet uppföras som bostad år den ny-

blivna kungen.
52

 

 Slottet fick under 1600- och 1700-talen ombyggnationer 

samt tillbyggnader så att det skulle passa Sveriges dåvarande 

stormaktstid.
53

 Under 1800-talet kom slottet att betraktas som 

nationalmonument och kulturarv
54

.  

Förvaltningen av Gripsholmslott idag sköts av SFV i samar-

bete med Ståthållareämbetet
55

 som förvaltar slottet. Grip-

sholmsföreningen
56

 och ett flertal andra organisationer bedriver 

aktiviteterna samt evenemangen på slottet.
57

 

                                                 
51

http://www.kungahuset.se/kungligaslotten/gripsholmsslott/slottet/historik.

4.14a61610476d57d2a80001238.html 

Hämtat 131115. 
52

http://www.kungahuset.se/kungligaslotten/gripsholmsslott/slottet/historik.

4.14a61610476d57d2a80001238.html 

Hämtat 131115. 
53

http://www.kungahuset.se/kungligaslotten/gripsholmsslott/slottet/historik.

4.14a61610476d57d2a80001238.html 

Hämtat 131115. 
54

http://www.kungahuset.se/kungligaslotten/gripsholmsslott/slottet/historik.

4.14a61610476d57d2a80001238.html 

Hämtat 131115. 
55

http://www.kungahuset.se/hovstaterna/hovstaternasorganisation/stathallara

mbetet.4.7c4768101a4e8883780001243.html 

Hämtat 131127. 
56

 http://www.gripsholmsforeningen.se/ 

Hämtat 131127. 
57

http://www.kungahuset.se/kungligaslotten/gripsholmsslott/slottet/besoksin

formation/kontaktaosslankar.4.14a61610476d57d2a80001290.html 

Hämtat 131115. 
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3.6.3. Vadstena slott 

Vadstena slott uppfördes som försvarsanläggning under Gustav 

Vasas tid under 1540-talet. Slottet var tänkt att användas som 

skydd mot Danmark och mot småländska attacker då slottet 

byggdes vid tiden för Dackefejdens slut.
58

 

Ett fåtal om- och tillbyggnationer tillkom under 1600-talet i 

samband med Stormaktstiden. Sedan 1935 är Vadstena slott ett 

statligt byggnadsminne.
59

 

1997 påbörjades genomgripande restaureringar vilka kom att 

bli de mest omgripande renoveringsförändringar som gjorts på 

ett svenskt kulturarv under 1900-talet.
60

 

Visit Vadstena har tillsammans med SFV hand om skötsel, 

underhåll och evenemang av Vadstena slott sedan 2008.
61

 

  

                                                 
58

 Eyvind (1996) . 
59

 Byggnadsminne: Vadstena slott - RAÄ. 

Hämtat 131115. 
60

 Byggnadsminne: Vadstena slott - RAÄ. 
Hämtat 131115. 
61

 http://www.svetur.se/sv/visit-vadstena/artiklar/Visit-Vadstena/ 

Hämtat 131115. 
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5. Genomgång av Empirin 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som insamlats 

Empirin är uppdelad efter studiens frågeställningar och varje slott 

behandlas separat. 

5.1. Kalmar slott 

Slottet marknadsförs med hjälp av Destination Kalmar via 

hemsidan www.kalmar.com där kommuniceringen riktar sig 

mot turism. I bilderna på Kalmar slotts interiör ser vi intarsia-

paneler och människor i tidstypiska kläder och man känner en 

trygghet samt ett deltagande innanför murarna. Känslan uppstår 

då bilderna som valts ut att visas på hemsidan gestaltar grupper 

av människor som gemensamt tittar, deltar eller lyssnar på 

guidningar och aktiviteter. Detta ger bilderna nästintill en fa-

miljär atmosfär och bjuder in till ett deltagande.
62

  

Kalmar slott har exponerat slottet som barnens slott i många 

år. Barnens slott innebär att barn som är 7-12 år kan vara rid-

dare eller prinsessa för en dag och utföra sagolika hjältedåd.
63

 

Bilaga 5 visar en bild på ett barn i väpnarrock, sittande på en 

häst och slåss mot en drake på slottets borggård. Texten under 

bilden lyder ”På sommaren är Kalmar slott barnens slott.”  

Både bilden och texten utstrålar och beskriver att Kalmar slott 

är en plats som är meningsskapande och stimulerande för barn 

och barnfamiljer. 

                                                 
62

 Se bilaga 9. 
63

 http://www.kalmar.com/sv/Om-Kalmar/Press/Nyheter/Kalmar-Slott-

forvandlas-till-Barnens-Slott/ 

Hämtat 131209. 

http://www.kalmar.com/
http://www.kalmar.com/sv/Om-Kalmar/Press/Nyheter/Kalmar-Slott-forvandlas-till-Barnens-Slott/
http://www.kalmar.com/sv/Om-Kalmar/Press/Nyheter/Kalmar-Slott-forvandlas-till-Barnens-Slott/
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5.2. Gripsholms slott 

Gripsholms slott har inte någon egen webbdomän så som 

Vadstena slott och Kalmar slott, utan ägs av Sveriges kungahus 

tillsammans med ett flertal andra svenska slott. Däremot finns 

det fortfarande besöksinformation om slottet som hos de andra 

kulturarven, men mer nedtonat och den är rent visuellt inte lika 

inriktad på marknadsföring.
64

  

På Gripsholms slotts hemsida får man information om aktu-

ella evenemang, guidningar och utställningar. 
65

 De utställning-

ar som Gripsholms slott erbjuder är Sveriges största porträtt-

samling, konsthantverk, välbevarade interiörer och möbler. 

Gripsholms slotts inomhusmiljö står tomt och människolöst och 

därmed bibehåller slottet sin maktstatus även inomhus. Genom 

att exponera slottet på detta vis undviker aktörerna att ge slottet 

någon ”stämpel” utöver att bara vara ett renässansslott, som 

exempel Kalmar slott och deras exponering som barnens slott
66

 

Förmodligen är målgruppen här vuxna med ett intresse för 

konst, kultur och historia då slottet inte exponerar eller kom-

municerar ut att vara en plats som är stimulerande för barn eller 

barnfamiljer. 

                                                 
64

http://www.gripsholmsslott.se/kungligaslotten/gripsholmsslott.4.19ae4931

022afdcff3800013027.html 

Hämtat 131128. 
65

http://www.kungahuset.se/kungligaslotten/gripsholmsslott/aktuellt.4.39b9

9d1050f476a6480002157.html 

 läst 131126. 
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 Se bilaga 10. 
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http://www.kungahuset.se/kungligaslotten/gripsholmsslott/aktuellt.4.39b99d1050f476a6480002157.html
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5.3. Vadstena slott 

Vadstena slott har en kyrklig historia sedan den heliga Birgittas 

tid, vilket genomsyrar den historiska framställningen då man 

marknadsför Vadstena kloster med tillhörande Birgittavand-

ringar. Utöver slottets kyrkliga historia marknadsför man land-

sarkivet som tillkom runt sekelskiftet 1900 tal. 

 På Vadstena slotts hemsida får man information om aktuella 

evenemang, guidningar och utställningar som erbjuds för dig 

som besökare.
67

 På bilderna av Vadstena slott levandegörs 

historien genom att guiderna bär tidstypiska kläder, vi ser även 

en hemtrevlig atmosfär där möbler och gobelänger bidrar till 

känslan.
68

 Likt här, som på Kalmar slotts hemsida får man en 

känsla av deltagande då bilderna som valts ut att visas på hem-

sidan gestaltar grupper av människor som gemensamt tittar, 

deltar eller lyssnar på guidningar, föreläsningar och aktiviteter.  

Målgruppen som verkar välja att besöka Vadstena slott är 

främst vuxna, eller familjer med lite äldre barn, som troligen 

redan har ett intresse för kultur och historia och vill lära sig 

mera. Troligtvis då Vadstena slott inte marknadsför sig som ett 

ställe för barn. De utvalda bilderna på hemsidan visar heller 

inga aktiviteter eller guidningar som riktar sig till barn. Perso-

nerna på bilderna är alla vuxna eller äldre tonåringar.
69

  

                                                 
67

 Se bilaga 7, 8. 
68

 Se bilaga 6,7,8. 
69

 Se bilaga 7,8. 
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5.4. Sammanfattning av empirin 

Att använda sig av en hemsida som kommunikationsmetod är 

en av många metoder som gör att man kan uppmärksamma och 

marknadsföra ett kulturarv på ett effektivt vis. Genom att 

kommunicera kulturarven på hemsidor gör man informationen 

lättillgänglig och många intryck kan ges samtidigt både via text 

och via bild. Metoden är även en fördel om man vill bedriva 

marknadsföring och kulturell turism över internet, då det är 

enkelt att bestämma vad som ska synas och berättas.  

Som aktör vill man göra kulturarvsplatsen mer tillgänglig 

och besöksvänlig, vilket innebär att informationen måste vara 

detsamma. För att besökare ska bli engagerade och intresserade 

krävs det att kunskapen är enkel att förstå och att den är inbju-

dande.
70

 De hemsidor som de olika aktörerna kommunicerar 

genom innehåller framförallt illustrerande bilder av kulturarven 

och textrader som beskriver platserna som lockande. Enligt 

Dicks (2004) visar kulturarvsaktörer och installationer upp sin 

specialistkunskap för personer som är besökare, alltså” ick-

especialister”. Slottens hemsidor är designade för att locka, 

intressera och exponera just sitt kulturarv som en plats värd att 

besöka. Oavsett vilken av aktörernas hemsidor man besöker, 

finns det förutbestämt information om vad som ska ses, vad 

som är viktigt och vad som bör upplevas för dig som besökare.  

Marknadsföringen och historiebruket riktar sig till stor del 

mot upplevelser som ska ge besökaren en möjlighet till ett möte 

med en annan tid och plats. Detta gör att platsen inte bara 

                                                 
70

 Dicks (2004) s. 14. 
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kommer att upplevas som en plats, utan blir även en metafor för 

det urval som aktörerna väljer att gestalta på sina respektive 

hemsidor. Den visuella kommunikationen av platsen berättar 

för oss om det som kommuniceras i dess historiska samtid, 

alltså vad aktörerna vill att bilderna ska förmedla för typ av 

identitet, legitimitet, autenticitet och så vidare om den plats 

som marknadsförs.
71

 Det bidrar till att man som besökare av 

hemsidan får en föreställning av vad aktörerna vill att man ska 

associera med kulturarvet och platsen. Aronsson (2004) talar 

om detta då han menar att den verklighet vi känner till är den 

som media skapat. Han menar alltså att media är den dominanta 

drivkraften gällande vad som ska berättas, vilka händelser som 

skett samt vilka platser som existerar.
72

 Resultatet av bildernas 

objektifiering på hemsidorna bidrar till att den som observerar 

internetdomänen kommer få intryck och förväntningar om plat-

sen, och förknippa platsen med de händelser de sett på hemsi-

dan. Detta är ett sätt att locka turister, då man erbjuder besö-

karna en viss känsla och skapar en förväntning innan besöket 

på kulturplatsen ens skett. Bilderna i sig är ointressanta tills det 

att de blir existentiella i ett identitetsskapande sammanhang, då 

betraktaren av bilden själv avgör bildens och platsens värde.  

  

                                                 
71

 Eriksson & Göthlund (2012) s. 23. 
72

 Aronsson (2004) s. 45. 
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel belyser jag i ljuset av den teoretiska bakgrunden 

den empiri som insamlats för undersökningen. De olika slotten 

ställs mot varandra för att finna skillnader och likheter dem 

emellan. Avslutningsvis sätts resultatet i relation till frågeställ-

ningarna, syftet och vidare forskningsområde. 

Den information som kommuniceras i samband eller direkt med 

kulturarven påvisar för intressenter vad som är relevant och 

viktigt att se och uppleva. Genom att belysa dessa egenskaper, 

minskas möjligheten för en individuell tolkning av kulturland-

skapet och istället skapas det ramar för vad var besökare bör 

minnas och relatera till platsen. På detta sätt skapar aktörerna 

en plats. Utifrån de tre olika kulturarven går det att utläsa lik-

nande resultat; kulturarven i studien exponeras, marknadsförs 

och kommuniceras för att kunna bedrivas som en säljande pro-

dukt och plats som vidrör både fakta och fiktion. Det man säljer 

är upplevelser av en svunnen tid ur Sveriges historia, men man 

säljer dem på olika sätt. 

Det som framkommer efter att ha tagit del av det empiriska 

materialet, är att kommunikationen består av färdigskrivna 

tolkningar av vad aktörerna ser som relevant att uppleva, se och 

besöka av kulturarven. Med andra ord finns alltså ett ganska 

litet utrymme för individuella tolkningar. Däremot finns möj-

ligheten för besökaren att genom tidigare erfarenhet eller kun-

skap av platsen, skapa sig en egen uppfattning om de olika slot-

ten eftersom besökaren då har möjligheten att jämföra, under-
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söka och dra egna slutsatser av den fakta som han/hon har fått 

ta del av. 

Bilderna som produceras för att representera och presentera 

kulturarven är något som skapas för att skänka en viss bild av 

vad platsen innebär eller förmedlar med hjälp av motiv som 

visar exempelvis lycka, äventyr, kulturella upplevelser, berät-

telser och/eller minnen. Det är slotten själva som dominerar 

framställningen, man kan se det som att man vill använda kul-

turarvet som identitetsskapande visualisering oavsett var man 

befinner sig, vare sig det är på den faktiska platsen eller på 

hemsidan. Aronsson beskriver detta fenomen som en taktik 

som regioner och kommunen använder sig av för att platsen ska 

kunna bli urskiljbar och på så sätt kunna existera genom kultur-

arven.
73

 Det är alltså inte oförståeligt att kulturarvsaktörer nytt-

jar vårt arv, Vasarenässansen, som en identitets och – plats-

skapande faktor för kommunen och/eller regionen.  

6.1. Kalmar slott 

På hemsidan www.kalmar.com under deras menyval ”om Kal-

mar – fakta om Kalmar” blir man ständigt påmind om stadens 

historia och dess charmiga stadskärna med historiska minnes-

märken.
74

 Genom en historisk samverkan i samtiden, kan plat-

ser ge den platsbundna miljön en lokahistorisk identitet och 

platsbetydelse.
75

 Vidare används en bild på slottet trots att tex-

                                                 
73

 Aronsson (2010) s. 134. 
74

 Se bilaga 3- 
75

 Eskilsson (2008) s. 38-40. 

http://www.kalmar.com/
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ten huvudsakligen inte handlar om Kalmar slott. 
76

 Bilden an-

vänds istället som ett komplement för att styrka påståendet om 

den historiska miljön och de minnesmärken texten berättar om. 

Under fliken ”om Kalmar” finns information om Kalmar stad i 

korta drag och vad som utmärker staden. Slottet nämns en gång 

i texten som;  

”ett alldeles riktigt slott med tinnar och torn”.
77

 

Det framkommer alltså ganska tydligt att Kalmar slott är spän-

nande och autentiskt, en plats värd att besöka helt enkelt. 

Denna typ av marknadsföring är representativt för hur vi i da-

gens samhälle väljer att använda kulturarven och deras historia 

för att locka olika typer av besökare. Kulturarvsanvändningen 

är trots allt en blomstrande näring och turistattraktion för reg-

ionen när den presenteras och lyfts fram på ett spännande och 

attraktivt sätt. Kalmar slott bidrar alltså till Kalmar stads identi-

tet och tillvaro
78

 Det är vanligt att just utvecklingsstrategier 

växer fram genom upplevelser, detta för att platsen ska kunna 

profileras och lyftas fram som en produkt värd att besökas.
79

 

Kalmar slott har till skillnad från de andra kulturarvsaktö-

rerna exponerat slottet som barnens slott i många år. Kalmar 

slott betonar i sin marknadsföring att det är en plats som är un-

derhållande för barnfamiljer, vilket kan vara ett smart mark-

nadsföringsdrag. Genom att placera sig som publikorienterad 

                                                 
76

 http://www.kalmar.com/sv/Om-Kalmar/ 

Hämtat 131209 , se även bilaga 3. 

77
 Se bilaga 4. 

78
 Aronsson (2010) s. 134, 147 

79
 Strömberg (2007) s. 9. 

http://www.kalmar.com/sv/Om-Kalmar/
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och tillhandahålla upplevelser, kan Kalmar slotts aktörer er-

bjuda idealtypiska värden som är attraktiva för barnfamiljer.
80

 

Om barn får bruka historien på ett kul och kreativt sätt genom 

exempelvis prinsessguidningar, skattjakter och tävlingar, väcks 

historieintresset till liv på ett hel annat sätt. Det finns en viss 

kunskap inbäddad i fiktionen som bidrar till att barn lättare kan 

relatera och intressera sig för historielärande, och kanske väcks 

intresset hos vuxna igen genom det upplevelseinriktade histo-

riebruket.
81

 Det finns såklart en ekonomisk aspekt som går 

hand i hand med ovanstående tillvägagångssätt. Genom att 

locka denna grupp av besökare får man in en hel familjs intäk-

ter, då barnen inte åker själva utan med föräldrar och syskon. 

De aktiviteter som erbjuds på barnens slott kan tänkas ta ett par 

timmar, vilket leder till att de besökande familjerna måste äta, 

vill handla i souvenirbutiken och så vidare. Det är alltså inte 

svårt att föreställa sig att detta både bidrar till ekonomisk vin-

ning samt ökat besöksantal. Varken Vadstena slott eller Grip-

sholms slott har ett lika specialiserat program just för barn så 

som Kalmar slott har. 

6.2. Gripsholms slott 

I bilaga 2 ser vi en bild på Gripsholms slott med bildtexten: 

”omslutet av Mälarens vatten höjer sig Gripsholms slottstorn 

över småstadsidyllen Mariefred.” 

Bilden och texten exponerar och berättar för läsaren om hur 

platsen ska upplevas, i detta fall beskrivs platsen som charmig 

                                                 
80

 Aronsson (2010) s. 163. 
81

 Aronsson (2010) s. 163, 96-98. 
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och pittoresk fylld av historiska miljöer. Strängnäs kommun 

använder bland annat Gripsholms slott som en upplevelsevärd 

besöksplats på sin webdomän. På deras menyspalt under fliken 

”uppleva och göra” kommer slottet upp på presentationssi-

dan.
82

 Likaså under turistinformation, ”turism och besök” 

nämns Gripsholms slott som Gustav Vasas slott och en sevärd 

plats.
83

 Eftersom informationen om Slottet benämns i flera 

sammanhang som turistinformation och vad kommunen har att 

erbjuda, är det tydligt att kulturarvet i samband med kommu-

nen, exponeras i ett marknadsföringssyfte. Det är däremot inte 

bara slottet som marknadsförs utan även Mariefred som stad. 

Slottet används som en del av ”produktbeskrivningen” för plat-

sen. Genom att använda beskrivningen av slottet som Gustav 

Vasas slott
84

 bidrar man med en självfallen autenticitet, tyngd 

och aktoritet. Det gör i sin tur att platsen får en nationalistisk 

stämning och en status som visar att staden kan erbjuda en del 

ur Sveriges storhetsperiod och historia. Detta fenomen som 

tidigare nämnts, är en taktik som regioner och kommunen an-

vänder sig av för att platsen ska kunna bli urskiljbar och på så 

sätt kunna existera genom kulturarven.
85

 Det är alltså inte oför-

ståeligt att Gripsholms slotts kulturarvsaktörer nyttjar vårt arv, 

                                                 
82

 http://www.mariefred.se/sv/Uppleva-gora/Turistbyra/Uppleva-och-

gora/Sevardheter/Mariefrew/Gripsholms-slott/  

Hämtat 131209 , se även bilaga 1. 

83
 http://www.strangnas.se/TURISM 

Hämtat 131209 , se även bilaga 2. 

84
 Se bilaga 2. 

85
 Aronsson (2010) s. 134. 

http://www.mariefred.se/sv/Uppleva-gora/Turistbyra/Uppleva-och-gora/Sevardheter/Mariefrew/Gripsholms-slott/
http://www.mariefred.se/sv/Uppleva-gora/Turistbyra/Uppleva-och-gora/Sevardheter/Mariefrew/Gripsholms-slott/
http://www.strangnas.se/TURISM
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Vasarenässansen, och lyfter fram karaktärer som Gustav Vasa 

för att knyta an Mariefred med en väl känd karaktär ur historien 

som en identitets och – platsskapande faktor för kommunen 

och/eller regionen.
86

 

Då den lokala identiteten är beroende av den lokala platsen, 

är det inte ovanligt att kulturarv används för att skylta och 

marknadsföra den stad eller det län som kulturarvet anknyter.
87

 

Strängnäs kommun använder bland annat Gripsholms slott som 

en upplevelsevärd besöksplats på sin webdomän. På deras me-

nyspalt under fliken ”uppleva och göra” kommer slottet upp på 

presentationssidan. 
88

 Gripsholms slotts hemsida är inte lika 

omfattande som de två andra kulturarven eftersom kulturarvet 

inte har en egen organisation som bedriver marknadsföring 

kring kulturarvet. Gripsholms slott betonar sina utställningar, 

välbevarade möbler och interiörer vilket ger slottet en ”ho-

vanda” med konst och kultur. 
89

 Man bygger upp förväntningar 

på att platsen är spännande, vacker, autentisk och underhål-

lande. Det utlovas autentiska upplevelser där man får vandra i 

de vindlande gångarna och uppleva den gedigna historien i de 

många salarna. 
90

 

                                                 
86

 Aronsson (2010) s. 134-135 
87

  Aronsson (2010) s. 134. 
88

 http://www.mariefred.se/sv/Uppleva-gora/Turistbyra/Uppleva-och-

gora/Sevardheter/Mariefrew/Gripsholms-slott/  

Hämtat 131209 , se även bilaga 1. 

89
 Se bilaga 2,3,7,8,9. 
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 Se bilaga 2. 

http://www.mariefred.se/sv/Uppleva-gora/Turistbyra/Uppleva-och-gora/Sevardheter/Mariefrew/Gripsholms-slott/
http://www.mariefred.se/sv/Uppleva-gora/Turistbyra/Uppleva-och-gora/Sevardheter/Mariefrew/Gripsholms-slott/
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6.3. Vadstena slott 

Visit Vadstena positionerar sig genom sin kyrkliga historia till 

skillnad från de andra två kulturarven. Kopplingen mellan 

Vadstena slott, Vadstena kloster och landsarkivet är något man 

betonar i sin marknadsföring. Fokus ligger på slottets guidning-

ar om makt och kärlek, ett renässanshospital, eller om Den he-

liga Birgittas liv.
91

 Aktörerna för Vadstena slott jobbar för att 

kunna knyta an de personer och händelser mest förknippade 

med Vadstena slott till kulturarvet. Genom att göra detta skapar 

de ett återbruk av historien oavsett om det gäller miljöer, hän-

delser eller situation.
92

  Aronsson förklarar att man genom 

historiebruket skapar kvalitativa miljöer där fakta och förståelse 

kan växa. Det är på så vis viktigt att historia brukas utan att 

autenticiteten försvinner, alltså att uppfattningen av att något 

har hänt är utgångspunkten och att den gestaltning som når 

fram är relevant och levandegör sambandet.
93

 Då Vadstena slott 

har valt att fokusera på en mer lärande och samlingsorienterad 

tilldragelse med inslag av upplevelsekultur, kan de på ett peda-

gogiskt och underhållande sätt återge historien om bland annat 

den Heliga Birgitta och landsarkivets historia på ett verklighets-

troget och autentiskt vis, samt bibehålla den teatraliska 

aspekten med användandet av renässansklädda guider. 
94

 

Vadstena slott exponeras dock likt de andra två slotten ge-

nom hemsidor som marknadsför det lokala området där kultur-

                                                 
91

 Se bilaga 8. 
92

 Aronsson (2004) s. 100 
93

 Aronsson (2004) s. 96-98, 100 
94

 Aronsson (2004) s. 163, se även bilaga7 
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arvet befinner sig. På www.Vadstena.se under fliken ”turism” 

kan man läsa om Vadstena stad och vad man kan förvänta sig 

som besökare. Texten utlovar historiska miljöer, vacker natur 

och välbevarade byggnader. Däremot nämner man inte slottet i 

texten utan använder istället en bild på just Vadstena slott.
95

  

Bildmetoden av Eriksson och Göthlund nämndes tidigare 

och används troligtvis för sin effektivitet, att man just som be-

sökare ska förknippa Vadstena med Vadstena slott som en del 

och ett komplement till stadens kulturmiljö. Detta då man bland 

annat profilerar staden som en exklusiv plats med välbevarad 

historia på ett lättillgängligt vis.
96

 Det är bland annat det som 

Eskilsson (2008) menar då hon diskuterar kulturarvens för-

flutna som historiska och viktiga platser, vilket i samverkan till 

samtiden bidrar till att de även ger den platsbundna miljön en 

lokalhistorisk identitet.
97

 

6.4. Slottens kommunikation och marknadsföring  

Kalmar slott exponeras nästan mer som en ”logotyp” för Kal-

mar stad, till skillnad mot Gripsholms slott som istället kom-

municeras som en del av Mariefred. Bilaga 1 visar oss olika 

sevärdheter i Mariefred, varav slottet är en. På Kalmars hem-

sida möts man direkt av en bild av slottet som även betonas 

                                                 
95

http://www.vadstena.se/templates/Vadstena_StandardPage____13444.asp

x  

Hämtat 131211, se även bilaga 6. 

96
 Se bilaga 6. 

97
 Eskilsson (2008) s. 38-40. 
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starkare i beskrivningen.
98

 Den kulturella marknadsföringen 

som sker går ut på att ge kunden eller turisten en berikande och 

minnesvärd upplevelse av platsen. Kulturarven i denna studie 

är alla platsbundna och bedrivs med en satsning på upplevelser.  

Den historiska upplevelsen kan förstärkas via gestaltande 

och för att den ska kunna skänka mening måste den levandegö-

ras. 
99

 Detta görs enklast genom att den visas, uttrycks eller på 

något vis tolkas för att kunna finnas till som ett historiemed-

vetande, som aktiveras genom exempelvis guidningar, föreläs-

ningar eller föreställningar. Dagens intresse för kulturarv hand-

lar till stor del om att bruka historien för att vidare kunna stärka 

människors identitet, men även för att attrahera besökare. 
100

 

Aronsson berättar att användningen av exempelvis ett kultur-

arv, förändras i förhållande till hur kulturen ständigt förändras 

och formas om så att den bäst ska kunna passa in i den tid den 

existerar.
101

 Dessa upplevelser och gestaltningar skänker en 

historisk upplevelse på en redan historisk plats, vilket bidrar till 

att man som besökare får ett förstärkt intryck av platsen. Detta 

då man får en möjlighet att uppleva slottens historia samt dess 

miljöer och atmosfär på ett mer upplevelsebaserat sätt. Gemen-

samt bedrivs verksamheten vid slotten genom ett samspel av 

fiktion och autenticitet i form av bland annat utklädda guider 
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 Se bilaga 3,4. 
99

 Holtorf,(2005) s. 31.  
100

 Aronsson (2004) s. 9. 
101

 Aronsson (2004) s. 18 . 
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för att ge känslan av att man har gjort en tidsresa och/eller be-

finner sig på rätt plats i historien. 
102

 

Detta är en typ av historiebruk som bedrivs för att skänka 

förståelse och sammanhang till historiekultur och det förflutna 

genom att iscensätta en svunnen tid i vår samtid. Värt att beakta 

är att kulturarvsplatsens legitimitet kan bli lidande om hemsi-

dan marknadsför aktiviteter som kan uppfattas som icke-

autentiska och – eller ”oslottsliga”. Den här typen av kulturell 

marknadsföring kan bidra till att den riktiga historien kring de 

kulturella platserna istället riskerar att blir fiktiva och en del av 

ett kommersiellt ”jippo” där det finns agerande personal och 

tematisering. 

De hemsidor som har undersökts i studien utnyttjar kulturar-

ven på ett i stort sett gemensamt vis, genom att försöka locka 

fler personer till just den miljö som hemsidorna marknadsför. 

Den miljö som blir marknadsförd ger förväntningar och skapar 

en typ av löfte till den potentiella besökaren vad platsen kom-

mer att erbjuda och vad som går att uppleva. I detta fall är det 

inte nödvändigtvis bara slotten som marknadsförs, utan även 

platsen eller staden slottet finns i. Däremot använder man kul-

turarven som en del av marknadsföringen. 

6.5. Att skapa en plats via webben 

Alla tre kulturarv i undersökningen exponeras och marknads-

förs på liknande vis, vilket gör att man som aktör måste kon-

kurrera kraftigt om det kulturella och ekonomiska kapitalet. Det 
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 Aronsson (2004) s. 125. 
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som däremot blir avgörande på konsumentmarknaden är vad 

platsen exklusivt kan erbjuda, vilket är platsen i all sin enkel-

het. Vadstena slott kan alltså inte konkurrera om att vara Grip-

sholms slott då det är slottets läge som gör kulturarvet unikt.  

Platserna kan enbart konkurrera om de har mervärden och 

något att erbjuda som någon annan plats inte har, som exem-

pelvis symboler, aura, upplevelser eller event. 
103

Då både Kal-

mar, Vadstena och Gripsholms slott är kulturarv och stadssym-

boler, är det viktigt att det representeras och bedrivs så att det 

kan brukas som en meningsbärande plats, där kunskap, miljö 

och autenticitet kan knytas samman och representera historia 

och platsidentitet för ett större sammanhang. 

Aktörerna som marknadsför sina kommuner och städer er-

bjuder dessa upplevelser. Bland annat erbjuds spännande histo-

ria, välkända kulturplatser och pittoreska miljöer i de olika be-

skrivningarna. Dicks (2004) förklarar att platsen som mark-

nadsförs ska vara meningsfull, få besökaren att känna sig väl-

kommen samt uppmuntra den potentiella besökaren att ta del av 

den fördjupade kulturmiljöpedagogiken som platsen erbjuder. 

Enklast görs det genom meningsskapande konstruktioner som 

omvandlar platsen till en besöksvänlig kulturplats och dessu-

tom ger en mänsklig kontext, exempelvis i form av tidsbe-

stämda teman eller berättelser.
104

 Då den lokala identiteten är 

beroende av den lokala platsen, är det inte ovanligt att kulturarv 

används för att skylta och marknadsföra den stad eller det län 

                                                 
103

 Aronsson (2007) s. 108-109 
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som kulturarvet anknyter. De centrala värden som prononceras 

är marknadsföring samt stimulerandet av turistnäringen. Det är 

påtagligt att man använder sig av alla medel för att göra slottet 

så välkomnande som möjligt.
105

 

Kalmar slott, Gripsholms slott och Vadstena slott erbjuder 

upplevelser och en modern framåtanda. Detta är enligt Arons-

son (2007) nyckelorden i en framgångsrik platsmarknadsfö-

ring.
106

 Exempelvis genom att erbjuda guidade turer där guiden 

eller personalen bär tidsenliga kläder på den historiska plats 

man valt att besöka. Denna typ av upplevelseguidning är något 

som både Kalmar och Vadstena slott presenterar på sina hemsi-

dor. Där har det lagts upp bilder på guider i renässanskläder 

som står tillsammans med sina guidegrupper.
107

,
108

 Bilderna 

visar besökaren spännande och intressanta turer som slotten 

erbjuder och exponerar upplevelsekultur, en mycket populär 

gren inom turistnäringen där ett starkare kulturellt kapital upp-

står genom att ”sälja” upplevelser. I detta fall historiska, så som 

guidade turer och evenemang för att stärka upplevelseindustrin. 

Liknande intryck får man av Vadstena slotts hemsida som be-

rättar och visar varför Vadstena slott är värt att besökas.
109
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I många fall framställs samma typ av bilder gång på gång på 

hemsidorna. Bilderna gestaltar slottet på en sommardag från 

distans med sina tinnar och torn som sträcker sig mot en klar 

himmel.
110

 Möjligen för att förstärka en viss bild av slotten som 

sedan kommer dominera det undermedvetna av vad platsen 

symboliserar. I detta fall ger bilderna intrycket av nationalism, 

ointaglighet, romantik, prakt och en svunnen storhetstid under 

Gustav Vasas ledning. Känslan uppstår på grund av bildernas 

komposition där slottet dominerar i ett centralperspektiv, dess 

släpljus och färgsättning. 

Enligt Aronsson skapas en upplevelseekonomi då historia 

omvandlas till ett kulturarv, så som Kalmar slott, Gripsholms 

slott samt Vadstena slott. Detta påverkar även turismen då man 

kan erbjuda platsattraktivitet och i många fall en varumärkes-

produktion.
111

 Men å andra sidan får man sedan ha i åtanke att 

upplevelseturism som grundar sig i kulturarv oftast konstrueras 

i en tid då intresset för historia är svår att uttrycka då olika 

människor har olika typer av identitetssträvan.
112

 Lättast blir då 

att jobba för att utveckla en typ av samverkan mellan kulturar-

vet och medieringen, så som görs genom upplevelser då hemsi-

dorna kommunicerar både evenemang och turistattraktioner. 
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6.6. Presentation och slutdiskussion av resultat 

I syfte att analysera Kalmar slott, Gripsholms slott och 

Vadstena slotts kommunikation via de egna hemsidorna, gjor-

des en studie av dessa. Frågeställningarna i uppsatsen är: 

 

- Hur kommuniceras och marknadsförs kulturarven via 

de egna hemsidorna och till vilken målgrupp riktar sig 

detta?  

- På vilket sätt skapas en plats när ett kulturarv 

exponeras på en hemsida? 

Nedan kommer resultaten av studien att ställas upp för att ge en 

tydligare överblick. Resultatet av studien är: 

- kulturarven i studien exponeras, marknadsförs och 

kommuniceras för att kunna bedrivas som en säljande 

produkt och plats. Det man säljer är upplevelser av en 

svunnen tid ur Sveriges historia.  

 

- Aktörerna i studien marknadsför kulturarven via 

webben och är en kommunikationsmetod som gör att 

man kan uppmärksamma och marknadsföra ett 

kulturarv på ett effektivt vis.  

 

- Genom att kommunicera kulturarven på hemsidor gör 

man informationen lättillgänglig och många intryck kan 

ges samtidigt både via text och via bild. Metoden är 
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även en fördel om man vill bedriva marknadsföring och 

kulturell turism över internet, då det är enkelt att 

bestämma vad som ska synas och berättas. 

 

- Ofrånkomligt fokuserar de olika aktörerna på att 

exponera en viss tidsram av slotten trots att slottens 

historia är flera hundra år. Gemensamt för de tre slotten 

är att aktörerna väljer att lägga fokus på renässansen då 

det var slottens ”glansperiod”.  

 

- Kulturarven blir genom sin exponering på ett sätt låsta 

vid en tidsepok som blir belyst som viktig. Detta är det 

som kommuniceras ut till besökare och turister om 

kulturarvet, alltså en redan förbestämd historisk vinkel. 

 

- Slottens aktörer arbetar med historiebruk för att kunna 

använda kulturarven och deras historia för att locka 

olika typer av besökare. Kulturarvsanvändningen är en 

blomstrande näring och turistattraktion för regionen när 

den presenteras och lyfts fram på ett spännande och 

attraktivt sätt.  

- Kalmar slott bidrar till Kalmar stads identitet och 

tillvaro. Kalmar slotts aktörer kan också, genom att 

placera sig som publikorienterade och tillhandahålla 

upplevelser, erbjuda idealtypiska värden som är 

attraktiva för barnfamiljer. 
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- Gripsholms slotts aktörer använder beskrivningen av 

slottet som Gustav Vasas slott vilket bidrar med 

autenticitet, tyngd och aktoritet. Det gör i sin tur att 

platsen får en nationalistisk stämning och en status som 

visar att staden kan erbjuda en del ur Sveriges 

storhetsperiod och historia. Genom att bruka historien 

på detta vis kan regionen och kommunen använda sig 

av platsen för att den ska kunna bli urskiljbar och på så 

sätt kunna existera genom kulturarven. Bland annat 

genom att knyta an Mariefred med vårt 

nationalromantiska arv, Vasarenässansen och historiska 

karaktärer som Gustav Vasa.  

 

- Då Vadstena slott har valt att fokusera på en mer 

lärande och samlingsorienterad tilldragelse med inslag 

av upplevelsekultur, kan de på ett pedagogiskt och 

underhållande sätt återge historien om bland annat den 

Heliga Birgitta och landsarkivets historia på ett 

verklighetstroget och autentiskt vis, samt bibehålla den 

teatraliska aspekten med användandet av 

renässansklädda guider. 
113

 

 

- Vadstena slotts aktörer jobbar med historiebruket på så 

sätt att de knyter an de personer och händelser mest 

förknippade med Vadstena slott till kulturarvet. Genom 

att göra detta skapar de ett återbruk av historien oavsett 
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om det gäller miljöer, händelser eller situation.  Genom 

detta historiebruk skapas kvalitativa miljöer där fakta 

och förståelse kan växa. Det är på så vis viktigt att 

historia brukas utan att autenticiteten försvinner, alltså 

att uppfattningen av att något har hänt är 

utgångspunkten och att den gestaltning som når fram är 

relevant och levandegör sambandet. 

Dicks (2004) förklarar att berättelserna om platsen som mark-

nadsförs ska vara meningsfulla, få besökaren att känna sig väl-

kommen samt uppmuntra den potentiella besökaren att ta del av 

den fördjupade kulturmiljöpedagogiken som platsen erbjuder. 

Enklast görs det genom meningsskapande konstruktioner som 

omvandlar platsen till en besöksvänlig kulturplats och dessu-

tom ger en mänsklig kontext, exempelvis i form av tidsbe-

stämda teman eller berättelser.
114

  

Således är detta en fråga om affärsställning, ekonomi och 

engagemang från aktörerna då det handlar om vad som ska 

och/eller kan förmedlas, likaså vad som faller i skymundan. Då 

aktörerna som marknadsför och bygger upp turismiljöerna och 

kulturarven, omvandlar de platsen till en besöksvänlig kultur-

plats. Aktörerna har då all möjlighet och makt att vinkla och 

bestämma hur kulturarvet ska framställas, vad som ska berättas 

och även hur det ska upplevas, detta genom att skapa en ny 

kulturmiljö av en plats.  
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7. Fortsatt forskning 

Vidare aspekter som hade varit intressanta att belysa, men som 

för den här undersökningens tidsram och syfte fick väljas bort, 

var vad aktörerna tyckte och tänkte kring sin marknadsföring. 

 Det hade även varit av intresse att göra en kvantitativ under-

sökning av besökarna, för att se om slotten når fram till de mål-

grupper som man har siktat in sig på. Detta hade kanske kunnat 

vara en undersökning som kulturarvsaktörerna hade varit in-

tresserade av, likaså om hur liknande kulturarv exponeras och 

gestaltas samt om de också skulle bedrivas ur en upplevelseek-

onomisk synpunkt.  

Det hade också varit intressant att jämföra kulturarv utanför 

Sveriges gränser med de kulturarv som finns här, och om den 

kulturella och ekonomiska konkurrensen var internationell.  
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8. Sammanfattning 

De tre kulturarven; Kalmar slott, Gripsholms slott och 

Vadstena slott utgör uppsatsens kärna och hur de används är det 

historiebruk som iscensätts på de skilda platserna. Historiebruk 

som bland annat består av de källor och artefakter som anknyter 

till det förflutna.115 Utifrån de tre kulturarven är det möjligt att 

se tre olika och samtidigt tre väldigt lika resultat med avseende 

på aktörernas hemsidors kontext och hur de är med och bidrar 

till att skapa förståelse och intresse hos besökaren. Genom redan 

färdiga tolkningar av kulturlandskapet finns det mindre utrymme 

för personliga tolkningar av detsamma, men genom att ta till sig 

tidigare tolkningar får besökaren kunskap om platsen. Samtidigt 

som det genom det här perspektivet låser kulturplatsen vid en spe-

cifik tid, liten är den information besökaren får om någon annan 

tidsepok än Vasa renässansen. Kulturarven blir genom sin skylt-

ning låsta vid en tidsepok och denna belyses som viktig, en speci-

fik tidsperiod visas upp för besökarna och det är den som ska 

kommuniceras ut. 
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