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1 Förord 

Jag har valt att skriva min uppsats om upplevelser för att det är ett intressant ämne i en 

intressant tid. Nu har vi haft en finanskris som förmodligen har satt sina spår i många 

privatpersoners plånböcker men turista vill man ändå fortsätta med. Den genomsnittlige 

svensken vill turista men gör det då i Sverige och vänder sig inte till utlandet. Enligt en 

undersökning gjord av www.reseguiden.se så kommer nio av tio svenskar att semestra i 

Sverige. Ett begrepp som numera har fått benämningen ”hemestra”.1 

Kravet på upplevelser har blivit mycket stort hos turister idag. Man konsumerar upplevelser 

istället för prylar. Turistdelegationen har genom studier kommit fram till att man konsumerar 

mer upplevelser nu än man tidigare har gjort.2 Det räcker inte med att det ska vara ett, som de 

kallar det ”se-men-inte-röra-museum” utan det ska vara lite mer. Något som underhåller eller 

gör så att man rör på sig som till exempel en skidresa.3 

   Det är inte svårt att som konsument hitta en upplevelse som är utöver det vanliga. Som 

medlem i svenska turistföreningen (STF) får man hem en tidskrift som heter ”Turist”. I den 

kan man hitta till exempel en artikel om bäversafari, annonser om vandring i Madeira och 

midvinterpaketet för hela familjen i Funäsdalen.4 Om man inte har tillgång till denna tidning 

så räcker det oftast med att besöka www.aftonbladet.se eller någon liknande sida så hittar man 

där reklambanners för till exempel skidresor.  

   Efter genomgång av ett par turisttidningar så hittar jag ingen reklam för ett museum som 

man guidas genom av en traditionell guide eller museum med glasmontrar. Och vad kan man 

dra för slutsatser av detta? Var annonserar man bättre om man vill nå till den medvetne 

turisten än i ett turistmagasin? Uppenbarligen så har tiderna ändrats och vi letar oss mer till 

upplevelsens värld. En lätt efterforskning av utbud pekar åt att vi tenderar att mer investera 

våra pengar i upplevelser som vi aldrig kommer att glömma. Detta förstärks av att upplevelser 

aktiverar, underhåller eller bildar oss. Upplevelser som vi kan ta med oss och berätta om för 

andra. En rimlig slutsats av detta borde vara att vi föredrar äventyr mer än traditionella 

museer. 

   Men att avfärda museer som inte erbjuder någon verklighetsflykt i form av dramatiserade 

guidningar är oklokt då till exempel historiska museet inte har några dramavisningar i 

                                                 
1 http://www.dn.se/nyheter/sverige/nio-av-tio-svenskar-stannar-hemma-under-semestern-1.897130 besökt 2009-

11-09 
2Rapport från turistdelegationen - ”Besöksmål i Sverige - analys av attraktivitet och regional utveckling under 

åren 1998 till 2003” 
3 http://www.dn.se/nyheter/sverige/museer-iskalla-aventyr-lockar-1.403853 besökt 2009-11-09 
4 Turist, nr 4 2009 
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utbildningssyfte men trots detta hade 130000 besökare om året (2008)5 eller Vatikanmuseet 

som inte heller har några dramavisningar men som ändå lockar turister från hela världen. Jag 

har även svårt att tänka mig att dramavisningar skulle vara jättepopulärt i ett museum som 

Auschwitz. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man genom upplevelser presenterar och 

förmedlar historia och kunskaper om ett kulturarv. Detta har utmynnat i följande 

frågeställningar: 

 

- Hur arbetar man för att visa och förmedla kunskap om kulturarvet Vadstena slott? 

- Varför använder man sig av dramatiserade visningar när man vill presentera Vadstena 

slott? 

 

1.2 Avgränsning 

Denna uppsats avser att belysa hur man förmedlar historia och kunskap om kulturarv samt 

även titta på varför man använder sig av dramatiserade visningar. Jag har valt att begränsa 

uppsatsen till att studera främst Vadstena slott och dess turistiska aktiviteter som de ser ut 

idag. 

 

1.3 Forskningsläge 

  Den tidigare forskningen som har stötts på och som har valts att användas till uppsatsen är 

Tom O´dell med sin bok Upplevelsens materialitet, Peter Aronssons Att uppleva historia, 

Lena Mossberg med Att skapa upplevelser – från OK till WOW  och Storytelling 

marknadsföring i upplevelseindustrin samt Barbro Frankies Lysande, levande och 

oförglömligt. Även en uppsats från www.uppsatser.se har använts. Den som har används är 

Ulrika Borgström och Louise Svalqvist – Att berätta historia. 

 

                                                 
5 intervju med Josefine Teme, Historiska museet infodisk, 2009-11-17 kl 1345 

http://www.uppsatser.se/
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  Tom O´dell menar med flera forskare i sin bok upplevelsens materialitet att man söker efter 

det nya. Man lever för stunden och konsumerar upplevelser mer än varor. Man köper 

upplevelser, äventyr och spänning som blir minnesvärd. Boken tar upp vad som ligger till 

grund till en upplevelse och det kommer att ta oss vidare i denna uppsats. I denna bok har ett 

antal forskare deltagit och många av dessa är ekonomer. 

   Vidare så har jag hittat Peter Aronssons bok ”att uppleva historia” som tar upp saker som är 

användbart inom detta område. Han pratar om hur man förmedlar historia igenom upplevelser 

och vilken plats som upplevelsen har i kunskapssökandet. Aronssons skriverier har tagit mig 

framåt i denna uppsats igenom att få bra information om hur man förmedlar kunskap igenom 

upplevelser. 

Lena Mossberg har bidragit med tidigare forskning igenom hennes bok ”Att skapa 

upplevelser – från OK till WOW”. Boken handlar om marknadsföring och syftet med boken 

är att få en ökad förståelse om vad en upplevelse är och hur den påverkar kunden. Boken är 

skriven för företagsledare, marknadsförare och liknande.  

Ytterligare en bok av Mossberg om markandsföring har varit till hjälp. Denna bok heter 

storytelling marknadsföring i upplevelseindustrin och tar bland annat upp storytelling i 

marknadsföringsaspekt. Att skapa en historia som inte behöver vara 100% sann men blir en 

slags bas för aktiviteterna menar Mossberg bland annat i denna bok.  

Frankie Barbros bok ”lysande, levande och oförglömligt” har tagit upp hur man visar historia 

från ett arbetsmuseums perspektiv. Frankie tar möten med människor och hur man berättar 

historia. Pedagogik och bemötande är nyckelord i Frankies bok ”Lysande, levande och 

oförglömligt”. Upplevelsen av historia är i fokus. 

Ulrika Borgström och Louise Svalqvist uppsats ”att berätta historia” tar upp hur museerna 

arbetar för att visa historia och försöker på olika sätt hitta nya sätt att aktivera besökarna för 

att gestalta det förflutna 
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1.4 Metod och material 

 

Det material som jag använt mig av är skriftligt material, intervjuer och egna observationer.  

För att titta på vad som har skrivits innan om upplevelser så har sidan www.uppsatser.se varit 

till hjälp. Sökningar där resulterade i ett antal uppsatser. Efter en gallring av dessa så mynnade 

det ut i två uppsatser som har varit till hjälp för denna uppsats. Dessa är Sofia Ekenborgs och 

Karolin Skougs ”Utbildningsturism – upplevelser som förenar nytta med nöje” och Karin 

Jonsson och Anna Lundhs ”Upplevelseindustrin – Framgångsfaktorer för att öka antalet 

museibesökare”. Dessa har inte de exakta frågesällningar som jag har men de är inne på 

samma spår. De har med författare och forskare som denna uppsats har använt några av som 

Gillmore och Pine, Lena Mossberg, m.m. 

 

Insamling av empiri gick till så att uppsatsen behövde input från en befintlig aktör som är 

väletablerad på turismens mark och valet föll då på Vadstena slott. Valet hade inte bara med 

mitt intresse för historia att göra utan även för att de har ett utbud av dramatiserade visningar 

samt traditionella visningar med en guide. Det var även ett intressant objekt att titta på för att 

se vad de har för turistisk verksamhet samt att det känns som att det finns möjligheter för 

konceptutveckling på slottet. De har lokalerna, historia och man får en känsla av att man går 

in i historien när man går in i slottet. 

För att få en bra input på hur verksamheten yttrar sig så valde jag att besöka båda visningarna 

samt att göra en telefonintervju med platsansvarig på Vadstena slott, Ebba Hogstadius. Denna 

intervju spelades in på min mobiltelefon samt efter intervjun så transkriberades denna intervju 

för att minska risken för felcitering, tar bort risken med att glömma svar eller förvränga 

svaren. 

   För att titta på vad som tidigare skrivet om ämnet eller liknande skriverier så användes, som 

tidigare nämnts hemsidan www.uppsatser.se. Där kom även några litteraturtips till uppsatsen. 

   Tanken med att göra en intervju var att få ut vad de tycker om gestaltning av historia på 

slottet och varför de har en. Ebba Hogstadius arbetar på slottet som platsansvarig och har all 

anledning att prata i egen sak och bara lägga fram positiva saker med Vadstena slott men på 

den punkten så är hon inte unik. Ingen vill framhäva något som man jobbar med och brinner 

för som något negativt. Men frågorna är i alla fall ställda så att de inte frågar om 

verksamheten på slottet är bra eller dåligt utan mer på hur de ser på gestaltningar som verktyg 

(se bilaga för intervjufrågor samt svar). 

http://www.uppsatser.se/
http://www.uppsatser.se/
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  Observationer av de båda visningarna gjorde jag som fullständig deltagare. På den 

traditionella visningen så annonserade jag inte för Vadstena slotts guider mitt deltagande men 

på dramavisningen så var det tvunget. Det var en förbokad grupp som gästade där då och mitt 

deltagande hade eventuellt inte varit så populärt om man inte hade frågat först. Jag pratade 

med platsansvarig och fick möjligheten att delta. Hon var inte med på Vadstena slott vid mitt 

besök på den dramatiserade visningen (nattvandringen på Vadstena slott) så jag var 

fullständigt anonym. Ingen i dramavisningen visste att jag var där i studiesyfte. 
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2 Teori 

2.1 Definitioner 

 

Innan jag börjar min uppsats är det bra att veta vad jag menar med olika begrepp. Här följer 

en alldeles för kort genomgång av dessa termer. 

 

Upplevelse -  att delta i en gemensam aktivitet, för 

att samla kunskap, för att se och lyssna, fly och tänka.6 En serie av 

minnesrika händelser som ett företag iscensätter som till exempel 

teater. 

 

Upplevelseindustri -  Samlat begrepp på kreativa personer och/eller företag vars 

huvuduppgift är att skapa och/eller leverera upplevelser7 

 

Dramavisning - En gestaltning av historia som inte alltid behöver vara exakt 

korrekt men ska ha en stark anknytning till historiska events eller 

personer. 

 

Upplevelselandskap - Ett upplevelselandskap är där man har försökt att forma eller styra 

människors upplevelser. Upplevelser struktureras av den materiella 

kulturen och den fysiska miljön i dessa landskap.8 

 

Storytelling - Att berätta eller berättande. Att använda sig av en berättelse eller 

berättarteknik kallas för storytelling9 

 

Tematisering - Ett ämne eller idé som blir genomgående för något. Detta används 

för att ge mervärde till objekt för att göra det mer attraktivt.10 

 

                                                 
6 Borgström, U. Svalqvist, L. att berätta historia - En studie av museers verksamhet, s 9 
7 http://www.kks.se/templates/ProjectPage.aspx?id=4308 
8 Tom O´dell. Upplevelsens materialitet. s 28 
9 Mossberg, L. Storytelling, marknadsföring i upplevelseindustrin. s7 
10 Strömberg, P i bohlin och Elbes bok Utveckla turistdestinationer. Kap 9. s 168 



 10 

Kulturarv - Kulturarv är i grund och botten allt vi ärvt (allomfattande 

synsätt)11 (En allt för kort beskrivning av begreppet men jag avser 

inte att reda ut vad kulturarv är för något utan bara förklara vad jag 

menar med det i denna uppsats.) 

 

                                                 
11 Palmqvist, L Bohman, S. Museer och kulturarv. s 13 
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2.2 Receptet till en lyckad upplevelse 

   Att använda sig av upplevelser har vi redan kommit fram till är något som ligger i tiden och 

efterfrågas. Att kommunicera fakta om ett kulturarv är nog spännande att lyssna på men att få 

en gestaltning på hur det skulle kunna sett ut efterfrågas och är populärt.12 

   När man ska sätta ihop en lyckad upplevelse så vore det smidigt om man hade en mall som 

kan användas till detta ändamål. Problemet med denna mall i så fall kan man tycka är att olika 

personer tycker att olika saker är roligt. Enligt ekonomerna Gilmore och Pine så kan man 

skapa en lyckad upplevelse med fyra komponenter som alla måste finnas med. 

Komponenterna är:  

 

 att det bildar människor på något sätt 

 att den har en eskapistisk anstrykning 

 att den innehåller ett element av underhållning 

 att den är inslagen i en estetisk förpackning som förenar alla dessa 

komponenter på ett sätt som lockar publiken.13 

 

Det är mycket som faller in i denna ram som blir en upplevelse då. Om man skulle ta och testa 

teorin så skulle den fungera på till exempel en bok om historiska händelser. Vi kan ta 

böckerna om tempelriddaren Arn Magnusson som är en fiktiv person i en verklig historia vad 

vi vet. Den bildar läsaren, den har verklighetsflykt beroende på läsaren, den underhåller och 

den är förpackad estetiskt så att dessa komponenter kommer med.  

För att skilja på detta med upplevelser menar Gillmore och Pine att när man köper en tjänst så 

får investeraren ett par aktiviteter som utförs för hans/hennes räkning. Men när man spenderar 

pengar på en upplevelse så betalar man för att få tid som man njuter av. En serie av 

minnesrika händelser som ett företag iscensätter som till exempel teater.14 

 

                                                 
12 http://www.dn.se/nyheter/sverige/museer-iskalla-aventyr-lockar-1.403853 besökt 2009-11-09 ; 

Rapport från turistdelegationen - ”Besöksmål i Sverige - analys av attraktivitet och regional utveckling under 

åren 1998 till 2003”; Intervju med Ebba Hogstadius 2009-11-20 
13 Tom O´dell, upplevelsens materialitet, s151 
14 Mossberg, L. Att skapaupplevelser – från OK till WOW. s 14-15 
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2.3 Storytelling – den röda tråden i historien 

 

Ett sätt att strukturera upp en visning av ett kulturarv oavsett gestaltning eller inte så använder 

man sig av berättelser och berättarteknik. Den traditionen är gammal och har alltid använts för 

att locka folk och det har ständigt fångat människors uppmärksamhet.15 

   Storytelling är ett viktigt verktyg i att skapa en upplevelse samt även viktig för förmedling 

av budskap och kunskap. Det förmedlas enklast genom historia.16 Vilken eller vems historia 

ska man berätta och genom det bilda och underhålla publiken. 

   En plats som Vadstena slott är bara äldre byggnader för många människor. Genom att ge det 

en berättelse som genomsyrar det man gör på slottet så får man en narrativ struktur. Denna 

struktur gör att det blir en tidslinje som kan byggas på med berättelser utifrån verkligheten 

samt lite påhitt inom rimliga gränser som gör att det blir underhållande.17 Men för att 

levandegöra historia så måste upplägget kännas seriöst, genomtänkt och ”på riktigt”18. Annars 

så kan man ta storytelling och tematisering vart man vill. Ponera att det inte finns spöken på 

Vadstena slott men att en spökvandring utformas i alla fall. Så länge man berättar en historia 

som är rimlig, genomtänkt, upplägget känns seriöst och är ”på riktigt” så spelar det ingen roll 

hur hemsökt slottet är. Mossberg menar att det inte är sanningshalten i historian som fängslar 

oss utan hur trovärdig historian verkar vara och att om målet med berättelsen är att underhålla 

så behöver inte sanningshalten vara hög utan trovärdigheten.19 

   Kort och gott så används storytelling för att göra objekt mer attraktiva. Genom att använda 

sig av storytelling så får vi en eskapism, underhållning och att man kan förpacka upplevelsen i 

en estetiskt bra förpackning utefter temat. Det räcker inte med att det är en historia. Enligt 

Mossberg så måste en historia tala till mänskliga behov, involverar människan känslomässigt 

och/eller stimulerar fantasi och föreställningar.20 

   De båda visningarna på Vadstena slott har historiska personer med diverse händelser i deras liv 

på eller omkring slottet som fokus. Det som berättas på visningarna är väldigt lika med en del 

tillägg eller avdrag beroende på visning. Även på Vadstena slott så bygger man om historien lite 

men inga större övertramp för att det ska bli lite roligare (Ebba Hogstadius, Vadstena slott21 samt 

                                                 
15 Strömberg, P i Bohlin och Elbes bok Utveckla turistdestinationer. Kap 9. s 169; 

http://www.storytellingsolutions.se/?page_id=4 besökt 2009-12-06 
16 Borgström, U. Svalqvist, L. att berätta historia - En studie av museers verksamhet. s 12 
17 Strömberg, P i Bohlin och Elbes bok Utveckla turistdestinationer. s168f 
18 Frankie, B. Lysande, levande och oförglömligt. s 8 
19 Mossberg, L. Storytelling – marknadsföring i upplevelseindustrin. s 161-162 
20 Mossberg, L. Att skapa upplevelser – från OK till WOW. s25-27 
21 Intervju med Ebba Hogstadius 2009-11-20; Egna observationer på dramavisning  Vadstena slott, 2009-11-25 
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egna observationer) och att det inte spelar någon roll om man gör det bara historian känns 

trovärdig (Mossberg). Även Barbro Frankie menar att det inte är fel att göra på detta sätt så länge 

upplägget känns seriöst, genomtänkt och ”på riktigt”22. Det som gestaltades på dramavisningen 

bekräftades den traditionella visningen som jag besökte tre dagar efter dramavisningen så när som 

på ett par obetydliga historiska fel. 

                                                 
22 Frankie, B. Lysande, levande och oförglömligt. s8 
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3 Bakgrund 

3.1 Presentation av slottet 

 

Kapitel 3.2 handlar om Vadstena slotts historia. Fakta om detta är tagen av statens 

fastighetsverks hemsida23 och www.slottsguiden.se24. Vadstena slotts officiella hemsida har 

även en del som berör slottets historia. Anledningen till att jag inte har använt mig av den 

officiella hemsidan är att historian som tas upp där behandlar bara Vasa-tiden och inget mer 

samt att slottets historia är nerkortad till ca fem rader. 

 

3.2 Vadstena slott 

 

Riksdagen fattade beslut om att en befästning skulle uppföras i Vadstena. Syftet med 

befästningen var att försvara Sverige mot fiender söder ifrån som till exempel Sveriges 

favoritfiende Danmark. 

  Det beslutades att man skulle bygga en befästning i Vadstena år 1544 i en riksdag i Västerås 

och åter därpå så började det byggas. 

  Anläggningen byggdes i en rektangulär form med en borggård som på tre sidor omgavs av 

en mur. Muren bestod av tre meter höga jordvallar och var 30 meter breda. Utanför dessa 

murar så anlades breda vallgravar och mot Vättern så var en mur med tre stenhus varav huset i 

mitten av dessa utgjorde porthus. I varje hörn så byggdes det kanontorn i två våningar. 

  År 1550 så var slottet så pass färdigt att man kunde bo i det men redan några år efter så 

beslutade Gustav Vasa att man skulle bygga om anläggningen till ett residens för hans yngste 

son Magnus, sedermera hertig Magnus. De tre stenhusen mot Vättern byggdes om och på till 

ett längre hus som numera utgör hela sidan mot Vättern samt att kanontornen och vallarna 

byggdes på så att de blev högre. 

   Magnus drabbas senare av en obotlig sinnessjukdom och slottet går då över till en annan 

Vasa son Johan, sedermera Kung Johan III av Sverige. Johan låter bygga om slottet 

ytterligare. Han förvandlar den då relativt enkla byggnaden till ett renässansslott. Han bygger 

bland annat på en våning till på slottet samt ett slottskapell i mitten av byggnaden som 

                                                 
23 http://www.sfv.se/cms/sfv/vara_fastigheter/sverige/e_ostergotlands_lan/Vadstena_slott.html 
24 http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=10 
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fortfarande finns kvar idag. Byggnationsprojekten varade mellan åren 1559-1589. Under Karl 

X tid så får även slottskapellet sin kupol. 

   Vadstena tappar med tiden sin betydelse som riksfäste och med det så slutar kungligheterna 

att bo på slottet. Den sista som spenderade en längre tid på slottet var Karl X:s änka Hedvig 

Eleonora. Hedvig Eleonora dör 1715 och efter det så bor ingen mer där och slottet används då 

som spannmålsmagasin, brännvinsförråd, kronobränneri samt militärt förråd. Mellan åren 

1778-1843 så drivs även ett damastväveri. På väveriet så kunde även gesäller få utbildning. 

Efter att väveriet hade lagts ner så fick slottet sin förråds- och magasinsegenskap tillbaka. 

1823 så river man murarna och planterar träd där istället. 1899 så startar Sveriges första 

landsarkiv i slottet och de finns kvar där idag. 1997 så återuppbyggs slottsvallarna så att 

slottet får ett mer historiskt utseende.25 

 

3.3 Beskrivning av dramavisning och traditionellt guidad visning på 

Vadstena slott 

 

Dramavisningen på Vadstena slott är upplagd så att man får möta historiska personer som 

faktiskt har varit på slottet. Vi får möta kung Gustav Vasa, en dotter till Gustav som heter 

Cecilia Vasa samt två vakter. En av dessa vakter leder gruppen mellan stationer där man får 

möta en ny karaktär. Väl där så berättar personen i fråga anekdoter ifrån sitt liv som har med 

slottet att göra. Det blir historia genom att dessa personer berättar saker som har hänt dem på 

slottet eller någon händelse som har koppling till slottet. 

   Denna dramavisning som går under namnet ”nattvandringar på Vadstena slott” bokar man 

in som en grupp gäster. Vandringen börjar kl 21.30 och tar ca en timme. Priset ligger på 150 

kr per vuxen samt 75 kr för ungdom. 

   I detta fall så hämtades gruppen av en vakt klädd i ringbrynja och en tunika med Vasaättens 

märke på magen. Gruppen fördes till slottet och väl där så delades det ut en ”fackla” som var 

en vanlig ficklampa. Anledningen till det är att man inte får använda sig av levande eld pga. 

brandrisk. Väl inne i slottet så möts gruppen av Gustav Vasa som berättar lite historia om vad 

han har åstadkommit med byggandet av Vadstena slott samt andra anekdoter ifrån sina 

företaganden i Vadstena. Gustav Vasa interagerade ofta med gruppen och det var uppenbart 

                                                 
25 Detta stycke om Vadstena slotts historia kommer ifrån två källor: 

http://www.sfv.se/cms/sfv/vara_fastigheter/sverige/e_ostergotlands_lan/Vadstena_slott.html (besökt 2010-02-

01) samt http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=10 (besökt 2010-02-01) 

http://www.sfv.se/cms/sfv/vara_fastigheter/sverige/e_ostergotlands_lan/Vadstena_slott.html
http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=10
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inte påfrestande eller jobbigt för gästerna utan att det blev till underhållning och humor 

tillsammans med historia. Ett exempel på det är när Gustav Vasa berättade om sin tredje fru 

(Katarina Stenbock) som var 16 år gammal och Gustav Vasa var 56. Det gav givna 

skämtsamma frågor till männen i publiken. 

   När kungen så att säga hade fått nog av att vara med denna hop undersåtar som det 

uttrycktes så fick vakten tillåtelse att visa gästerna vidare till nästa rum där Cecilia Vasa 

väntade. Även hon interagerade med publiken och pratade om en mer eller mindre skandal 

som hon var med om som handlade om karlar på rummet. I detta fall var det en man vid namn 

Johan. Hon hittade då en man bland gästerna som hon tyckte var lik denna Johan och krokade 

arm med honom och berättade lite om hur skvallret hade gått. Även här så blev det mycket 

roligt för gästerna eftersom det var ett slutet sällskap och alla kände denna person som det 

skojades med. 

   Efter att Cecilia Vasa hade berättat lite om hennes livshistoria och visat ett typiskt matbord 

från 1500-1600-talen så fick vakten ta med gästerna till ett kanontorn. Väl där så fanns där en 

ny vakt som hade jobb som skarprättare samt att ladda och skjuta kanonerna. Här fick alla 

gästerna vara med vakten att ladda och skjuta en tilltänkt kanon som man då skulle ha gjort på 

den samtiden. En avskjutning av en hypotetisk kanon senare så var visningen klar.26 

   Den traditionella visningen på slottet var mer inriktad mot fakta och saklig historia. 

Skillnaden på rutten som besökarna fick ta på respektive visning var att på 

ickedramavisningen så besökte man alla rum som på dramavisningen plus ett par till som 

tillhörde de äldre delarna av slottet.27 

 

                                                 
26 Besök på dramavisningen Vadstena slott 2009-11-25 
27 Besök på guidad tur Vadstena slott 2009-11-28 
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4 Undersökning 

4.1 Vad gör man på slottet idag? 

 

  Detta stycke avser vad man kan få reda på om turistisk aktivitet på slottet som står på slottets 

officiella hemsida www.vadstenadirect.se.  

  På slottet idag så arrangeras det guidade visningar av både gestaltad historisk karaktär samt 

traditionella guidningar. Slottet är även öppet för allmänheten som inte vill guidas. 

Dramavisningen som beskrivs ovan går dock bara kvällstid och kan bara bokas gruppvis 

enligt slottets hemsida. Man kan besöka slottet hela året men enklast är det på 

sommarhalvåret. Från den förste januari så kan man få en guidning på slottet bara på lördagar 

kl 13.00. Från den förste juni så börjar säsongen dra igång mer på allvar då visningarna startar 

dagligen kl 13.00 och inte bara på lördagar. Från 31e maj så kommer tre visningar 

regelbundet dagligen och fram till den 31e augusti då säsongen börjar rundas av. 

Det som framgår av den officiella hemsidan för slottet är att det ordnas guidade turer av 

traditionell art med guide samt nattvandringar för grupper. Man kan även boka egen guide 

men det är inget som går att göra på hemsidan utan man måste ringa eller maila in. 

   Vadstena slott finns idag under Vadstenadirect.se. Vadstenadirect.se är en portal som 

samordnar guidningar i och runt om Vadstena. De hyr även ut lokaler för konferenser och 

andra arrangemang på Vadstena slott. De som står bakom Vadstenadirect.se är Visit Vadstena 

AB och består idag av åtta företag som återfinns främst i Vadstenas näringsliv och handel28. 

Visit Vadstenas affärsidé är: 

 

”att utforma och sälja attraktiva besöksprodukter och 

paket med syfte att öka antalet besökare till Vadstena.”29 

 

På den officiella hemsidan för Vadstena slott så finns det väldigt lite information om slottet. 

Kort historik om slottet och ganska lite information i allmänhet om vad det är man ska gå på 

för visningar i Vadstena Slott. Det står till exempel ”Nattvandringar” och sedan tid, plats, 

bokning och kontakt samt vad det kostar. Det står inget om vad för upplevelse som jag kan 

vänta mig när jag köper denna upplevelse. Är det en dramavisning eller en ickegestaltad 

                                                 
28 http://www.vadstenadirect.se/sv/start/?link_id=47c6e6bd1637a 
29 http://www.vadstenadirect.se/sv/start/?link_id=47c6e6bd1637a 

http://www.vadstenadirect.se/
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visning? Det ända som framgår är att jag kommer att gå på slottet kvällstid. Samma korthet 

gäller för ”Barnvandringar”. 

   Det framgår att man som besökare kan se de historiska utställningarna på första våningen, 

ett kanontorn och möblerade rum på tredje våningen från 1500-1600-talen.30 Den historik som 

vi får veta är att det började uppföras en försvarsanläggning år 1545 på order ifrån Kung 

Gustav Vasa för att skydda Stockholm från eventuella danska och småländska attacker. Man 

byggde sedermera om slottet till ett furstligt renässanspalats åt Gustav Vasas son Magnus och 

att det dröjde ända fram till år 1620 tills slottet stod klart.31 Man kan tycka att ett av Sveriges 

bäst bevarade renässansslott får ganska klen marknadsföring för att dra turister.   

 

4.2 Vad vill man lyfta fram? 

 

 När man gör en väldigt lätt granskning av Vadstena slotts historia (se 3.2) så kan man lätt se 

hur man i guidningarna väljer bort mycket historia. Man väljer att berätta det som man vill 

visa och i detta fall så vill man visa en stark Vasaborg samt att man väljer att skildra personer 

från Vasadynastin. Att det har levt andra kungligheter på slottet som Hedvig Eleonora eller att 

det har varit spannmålsmagasin tenderar man att sopa under mattan. Det är visserligen inte 

lika spännande att berätta det men det är fortfarande en del av slottets historia och kanske inte 

lika fint. Men på den punkten är de inte unika. Att man tenderar att välja sin historia har man 

gjort i alla tider och av alla som att man i det Götiska förbundet (ett litterärt sällskap på 1800-

talet) lyfte fram Svenskar som vikingar. Frågan är om det är rätt att bara ta upp den historian 

som man vill berätta och gärna glömma bort den som man inte tycker är spännande eller att 

den inte är tillräckligt fin. Denna fråga passar vi vidare till framtida undersökningar av ämnet. 

  Det får vara hur det vill med den saken men helt klart är att man vill lyfta fram Vasaättens 

vistelse på slottet och det som kommer efter tenderas att försvinna ur berättandet. Turister 

som vallfärdar till Vadstena slott kommer att åka ifrån slottet med en bild av det som ett starkt 

Vasafäste och inte som ett kronobränneri. 

 

                                                 
30 http://www.vadstenadirect.se/index.php?page=49d1bd3054c52&link_id=47c6e6ca95a89&&lang_id=0 besökt 

2009-11-27 
31 http://www.vadstenadirect.se/index.php?page=49d1bd3054c52&link_id=47c6e6ca95a89&&lang_id=0 besökt 

2009-11-27 
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4.3 Gestaltning av historia – teori i praktiken 

 

För att tillämpa Gillmore och Pines teori om en lyckad upplevelse så ska den alltså innehålla 

något moment som bildar publiken, en eskapistisk anstrykning (verklighetsflykt), 

underhållning samt att dessa komponenter ska vara förpackade i en estetiskt bra förpackning 

som lockar publiken att ta del av upplevelsen. Om vi tar och bryter ner dramavisningar som 

till exempel Vadstena slotts bidrag och tar de efter punkterna så borde resultatet se ut ungefär 

såhär: 

– Utbildningselement 

En dramatiserad visning i allmänhet och inte bara i Vadstena slott har vi kommit fram till att 

den inte alla gånger behöver vara precis exakt historiskt sett (Ebba Hogstadius, Vadstena 

slott) men man kan inte hitta på hur mycket man vill. Det måste vara trovärdigt och kännas 

”på riktigt” (Frankie). Problemet med att inte vara historiskt korrekt är att man tror på vad 

som sägs i även en dramatiserad visning (Aronsson). 

Mossberg menar dock att det beror på i vilket syfte historian ska användas som man så att 

säga ”hittar på”. Om huvudsyftet är att underhålla så kan man ta överdrifterna eller påhitten 

lite längre men Mossberg menar även att det måste vara trovärdigt. Om historian man berättar 

är sann eller inte spelar ingen roll ur underhållningssynpunkt. Om vi fortsätter med allas vår 

riddare Arn så är historien trovärdig. Den är så trovärdig att folk frågar vart Arn är begravd, 

om han har varit på platsen i fråga, osv. Men romanerna har bildat oss svenskar i sitt lands 

historia oavsett om riddare Arn har funnits eller inte. Många andra karaktärer i böckerna har 

funnits som vi vet eftersom att vi har hittat spår efter dem i vår samtid. 

På Vadstena slott har personerna som man gestaltar funnits på riktigt. Det är vedertagen fakta. 

Att Gustav Vasa har funnits och vistats på slottet är inget påhitt. Problemet som man kan se i 

denna typ av gestaltning är att vad folk hör och ser har hänt (Aronsson). Man håller sig inte 

alltid till saklig historia i gestaltningar har vi kommit fram till och då skriver man om 

historien för folk lite. 

Ytterligare så kan man se denna bildning som enbart underhållning och man lär sig inget.32 

 

– Underhållningselement  

Gillmore och Pine menar som sagt att man betalar för att spendera tid för att njuta av ett antal 

minnesrika händelser som ett företag iscensätter. Underhållning och upplevelser går därmed 

                                                 
32 Aronsson, P. Att uppleva historia. s7 
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hand i hand. Upplevelsen och underhållningen tillsammans med den första punkten blir att 

man bildar sig genom underhållning och det blir en upplevelse som man tar med sig. Vi har 

tidigare kommit fram till att aktiviteter samt bildning och underhållning är de kategorier som 

svensken idag helst investerar i.33 Detta medför att dramavisningar och gestaltningar blir 

mycket populära och efterfrågan hög.34 

På Vadstena slott så erbjuder man underhållningen i upplevelsen med att man faktiskt går på 

en sorts teater. Denna teater är som sagt skapad med riktiga personer som mall och med det så 

kan man agera efter historia och berätta vad som hände med deras ”egna version”. Man lotsas 

i slottet av en vakt med samtida kläder och får chans satt interagera med kända personer i 

historien vilket är effektfullt och pedagogiskt. 

 

– Eskapism 

Upplevelsen ska även ha med ett element av verklighetsflykt, eskapism. Som för alla turister 

så ingår det att när man reser eller gör mindre exkursioner så gör man det för att se något nytt 

eller för att komma ifrån vardagen. 

Rent upplevelsemässigt så har dramatiserade visningar mycket att komma med när det gäller 

eskapism. Bara att man är på en historisk plats som faktiskt var där när Gustav Vasa var där 

ger verklighetsflykt. Det är samma väggar då som nu mer eller mindre. 

En byggnad som ett slott ger en känsla av verklighetsflykt och genuinitet, utstrålning av 

kvalité och att man kliver in i historien.35  

Som tidigare nämnts så går man på en sorts teater och man lever sig in i spelet på ett annat 

sätt än när man har en guide som pratar fakta. Dock är det inte fel med denna typ av guide. 

Med en fantastisk berättarteknik så kan en guide levandegöra historia.36 Men det blir enklare 

att visualisera personer som levde på 1500-talet om man får de dessa istället för att få det 

berättat för sig. 

 

– Estetiskt förpackat 

Alla dessa komponenter måste förpackas i en estetiskt riktig form för att lyckas. Här kommer 

storytelling in i bilden igen. Med en lyckad historia som man vill lyfta fram så blir det enklare 

                                                 
33 Rapport från turistdelegationen - ”Besöksmål i Sverige - analys av attraktivitet och regional utveckling under 

åren 1998 till 2003”;  http://www.dn.se/nyheter/sverige/museer-iskalla-aventyr-lockar-1.403853 besökt 2009-11-

09 
34 Intervju med Ebba hogstadius 2009-11-20 
35 Tom O´dell. Upplevelsens materialitet. s28 
36 Intervju med Ebba hogstadius 2009-11-20 
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att lyckas med upplevelsen. Om denna historia måste vara sann svarar Mossberg på i sin bok 

storytelling marknadsföring i upplevelseindustrin: 

 

”Det finns mängder av exempel på historier, vilka används inom 

marknadsföringen utan att på något sätt förväntas vara sanna, 

som Ronald Mcdonald och Disneyland.”37 

 

Dessa historier är dock vad vi vet sanna vad vi har sett i empiri lämnat till oss efter personer 

från det förflutna. 

Med storytelling så får vi som tidigare nämnts en berättande struktur på det som vi vill 

förmedla. En tidslinje som blir enkel att följa för besökarna. Genom storytelling så förpackas 

detta koncept i en bra förpackning som säljer. 

Vadstena har med sin historia en solid grund att stå på här och att komma på en historia som 

man ville förmedla till omvärlden borde inte ha tagit för lång tid att komma på. Vasaättens 

namn är ett tungt namn i Sverige som de flesta känner till. 

 

                                                 
37 Mossberg, L. Storytelling marknadsföring i upplevelseindustrin. s 159 
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4.4 Vad är det som gör historia lockande? 

 

Historia fascinerar, underhåller och bildar folk. Att se hur ”illa” man hade det förr i tiden då vi 

inte hade mobiltelefoner, bilar eller TV-spel eller hur dåligt allt var på den ”mörka 

medeltiden” som är mångas förutfattade bild. 

   Genom observationer av den traditionella guidningen på Vadstena slott så fick jag se att 

historia fascinerar folk. Som exempel på detta så tar jag sängkammaren i slottet med den 

väldigt korta sängen. Sängen var en vackert snidad säng med tak på. Sniderierna föreställde 

händelser ur bibeln. Besökarna betraktade sängen och undrade om den skulle vara så kort. 

Guiden förklarade att man satt och sov i den samtiden på grund av flera orsaker men mest för 

att man trodde på 1500-talet att alla kroppsvätskor som man har i kroppen inte ska gå åt 

huvudet så att man drunknar när man sover.38 Att man satt upp och sov var något som 

besökarna frågade om och uppenbart tyckte att det var spännande. Guiden berättade om en 

skandal som hade hänt på slottet där sängkammaren ingick. Om Cecilia Vasa som hade haft 

en man på rummet. De hade ertappats på bar gärning så att säga. Lite skvaller från 1500-talet 

gjorde vandringen mer lättsam och gav en röd tråd i historien som man kunde följa. Vadstena 

slott blev då inte vilken historisk byggnad som helst utan en plats för händelser som 

besökarna bättre kunde visualisera sig att det faktiskt hade bott folk där. 

   Genom historia så har man gjort Vadstena slott till ett upplevelselandskap. Ett ställe där 

man kan forma och styra människors upplevelser. 

   Många städer har försökt marknadsföra sig själva som en stad som kan erbjuda en rad olika 

upplevelser utöver det vanliga.39 De marknadsför sig själva som upplevelselandskap och där 

passar Vadstena in med flaggskepp som Vadstena slott, Sancta Birgitta klostermuseum, 

Mårten skinnares hus, m.m. och alla de upplevelser som de kan erbjuda. 

 

                                                 
38 Observation genom besök på Vadstena slott 2009-11-28 
39 Tom O´dell. Upplevelsens materialitet. s29 
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4.5 Kunskapsförmedling eller underhållning? 

 

Det förflutna kan man inte uppleva som det var men det går att gestalta. Det som vi bygger 

historia på är empirisk vetenskap i form av spår i vår samtid och utifrån dessa spår så kan vi 

konstruera historia.40 Men det är inte alla gånger så underhållande med historia. Långa 

tidsperioder kan gå utan att det hände så mycket av intresse för en publik och då så börjar man 

tänja på gränserna lite. För att locka folk och bibehålla intresset så filar man till historian lite. 

   Att berätta genom lite drama, humor, chock och action är något som lockar folk. Men 

problemet med detta är att det kan bli målet i sig. Att denna portal till kunskapen blir 

upplevelsen. En stark inlevelse skapar en uppfattning av att såhär måste det ha varit.41 Och 

många gånger så bygger man till historia lite och flörtar med gränsen mellan det autentiska 

och fiktionen. 

   Att hävda att det är fel med små överdrifter eller lite påhitt här och där är inte rättvist. Som 

ett exempel så kan man ta Jan Guillous romanserie om Arn Magnusson som har påhittade 

karaktärer i sig men utspelar sig i en verklig historia. Den bokserien har det gått ganska bra 

för även om han har hittat på lite. 

   Men vad Arn och en dramavisning har gemensamt är att de inte bidrar något nytt till 

historien utan de blir det som binder samman fragmentarisk historia till en röd tråd som man 

kan följa på ett bättre sätt. Arnböckerna skildrar nationen Sveriges födelse men den historien 

är väldigt spännande utan en tempelriddare från västra götaland. Men att han finns där binder 

ihop berättelserna från verkligheten och helt plötsligt så får vi någon av kött och blod som vi 

kan följa istället för bara namn som återfinns i långa ättelängder eller kungakrönikor.42 På så 

sätt så är den dramatiserade visningen bra när det gäller som redskap för underhållning och 

inlärning. Historia blir igenom detta mer tillgängligt och populärt. 

   Att använda sig av dramatiseringar av historia är ett bra sätt att förmedla historia på ett 

alternativt sätt så att det blir mer lättillgängligt43. Tänk bara på hur populära filmer med 

historiskt tema är som till exempel Titanic eller Braveheart. 

                                                 
40 Aronson, P. Att uppleva historia. s 4 
41 Aronson, P. Att uppleva historia, s7 
42 Praesto, A. I kulturarvets fotspår. s 19 
43 Intervju med Johannna Bjälkegren 2009-12-09 
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5 Sammanfattning och slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att belysa hur man förmedlar kunskap om ett kulturarv. 

Denna uppsats har tagit upp Vadstena slott som exempel för att titta på en turistisk 

verksamhet som redan är väl etablerad samt har ett utbud på turistisk verksamhet som går ut 

på att visa och presentera ett kulturarv. Uppsatsen har tittat på varför man använder sig av en 

dramatisering för att visa historia på Vadstena slott och belyst det genom en teori formad av 

Gillmore och Pine. Denna teori har hjälpt att bryta ner en upplevelse så att vi kan förstå den 

mer och på så sätt titta på vad det är som gör att vi vill lära oss genom upplevelser samt hur 

man kan skapa och utforma den. 

För att studera detta så har research gjorts på kulturarvet i fråga. Denna research har bestått av 

att titta på deras officiella hemsida som vilken historieintresserad turist som helst kan besöka 

för att få reda på vad som görs på slottet för att visa det. Just delen om hur slottet har kommit 

till hittades extremt lite på den officiella hemsidan för slottet så för att veta mer om det så har 

statens fastighetsverks hemsida varit mer till hjälp samt www.slottsguiden.se. 

Intervju med platsansvarig har gjorts i en telefonintervju som spelades in med 

mobiltelefonens inspelningsfunktion. Vidare så har jag besökt Vadstena slott på de båda 

visningar som fanns på utbudet. 

Samlingen av material har bestått i att titta på den kurslitteratur som förekommit på 

Turismprogrammet och mycket av det var nyttigt för uppsatsen. Material utanför 

turismprogrammet har hittats genom tips från andra uppsatser från www.uppsatser.se. 

 

http://www.uppsatser.se/
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5.1 Skapad upplevelse 

 

Att konstruera en upplevelse är möjligt. Det borde inte vara det svåra i detta problem utan att 

få en universalupplevelse som passar alla. Det går förmodligen inte så bra eftersom att olika 

personer tycker att olika saker är underhållande, spännande och roligt. Men genom att 

använda den mall som Gillmore och Pine utformat med de fyra komponenterna så kan man 

göra en upplevelse som passar en typ av målgrupp. I detta fall med Vadstena slott så har man 

valt att ha två guidningar på slotten. Anledningen är uppenbar. Eftersom att det finns publik 

som vill se och lära sig om kulturarvet i fråga så skapar man en guidning till det som är byggd 

på historia.  

För att locka de som vill se kulturarvet men inte är så intresserade av historia så skapar man 

en upplevelse av det istället som lockar till sig en bredare målgrupp. Man kan säga att istället 

för att skapa en upplevelse på slotten så har man skapat två för att få en tillströmning av 

besökare och nå en bredare målgrupp.44 Eftersom att man inte kan utesluta en traditionell 

guidning så har man den kvar och tillsätter en ny med drama för att det är framgångsrikt. 

 

5.2 Hur arbetar man för att visa och förmedla kunskap om ett 

kulturarv? 

För att sammanfatta svaret på denna fråga så tar vi Vadstena slott som exempel. 

För att visa kulturarvet Vadstena slott för eftervärlden så har man valt att ha två typer av 

visningar. Dessa två visningar är en traditionell guidning där en påläst guide presenterar 

slottet med fakta om detsamma. Genom en berättarteknik så kan denna person gestalta denna 

miljö på ett fantastiskt sätt men det krävs att publiken kan leva sig in lite också. På denna 

visning så får gästerna en saklig presentation av kulturarvet och man får även en chans att 

ställa lite frågor om man skulle vilja. Dessa personer är som sagt mycket pålästa och genom 

deras personliga engagemang så kan de komma in på sidospår som resulterar i att man får 

reda på lite exklusivare fakta om kulturarvet som man vanligtvis inte får reda på.  

Den andra typen av visning som erbjuds på slottet är av dramatiserad karaktär där guider klär 

ut sig till historiska personer som har förekommit på slottet. Denna typ av visning är mycket 

populär och drar mycket folk. Anledningen till det är bland annat att det gör historia mycket 

mer lättillgänglig. Man kan visualisera sig hur dessa personer såg ut och det blir lättare att 
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följa dem genom historien. Detta ger liv i byggnaden och man får en känsla av att man är på 

plats i historien. Nackdelen med denna visning är att man har mindre möjligheter att fråga om 

man har några frågor.  

   Ett annat sätt att visa och förmedla kunskap om ett kulturarv är Internet. Denna kanal 

använder även Vadstena slott. Internet har den fördelen att man kan titta på kulturarvet och få 

en bild av hur det ser ut samt att få historik och programutbud. I Vadstena slotts fall så är 

Internetsidan inte så väl utformad enligt min mening. Historiken är mycket liten och man får 

bara reda på vad som har hänt Vadstena slott under en ca hundraårsperiod. Slottet har funnits 

där sedan 1545 och det har hänt en del efter att Vasaätten inte vistades där längre.  

   Det positiva med Internet som ett sätt att presentera ett kulturarv är att det blir lättillgängligt 

för alla som har dator och uppkoppling men det kan aldrig ersätta upplevelsen att vara där.  

För att visa ett kulturarv så bör man ta fram vems eller vilken historia som man vill berätta. 

Det ger en bättre struktur och en röd tråd att följa och gör det enklare för både de som berättar 

och de som lyssnar.  

 

5.3 Varför använder man sig av dramatiserade visningar när man 

vill presentera ett kulturarv? 

Anledningen till att man använder sig av denna typ av visning som vi har kommit fram till i 

denna uppsats är för att turister som vill besöka denna typ av kulturarv kräver att få en egen 

upplevelse samt att visuella upplevelser. 

Denna typ av visning drar mycket folk enligt Hogstadius på Vadstena slott och man ser en 

tillströmning av besökare. Alla dessa besökare har förmodligen inget extremt intresse för 

historia och kulturarv men de vill se kulturarvet i fråga och där efterfrågas en mer 

lättillgänglig historiaförmedling. Denna förmedling består i en dramatiserad visning för att 

den förmedlar kunskap igenom en historia samt att den har ett underhållningsvärde. Detta 

underhållningsvärde är vad vi har kommit fram till avgörande eftersom att vi efterfrågar 

upplevelse, aktivitet och interaktivitet.  

Genom en dramavisning så får vi personer som har funnits och de får kött och blod. Vi kan 

visualisera oss hur det var på ett unikt sätt samt någon att följa. Dessa personer blir inte bara 

namn som återfinns i krönikor och ättelängder utan en person som får berätta sin historia för 

besökarna. Detta får den positiva bieffekten att kulturarvet i fråga blir mer levande och man 

får känslan att man känner de historiska vindslagen och även att det faktiskt har bott någon 
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där och byggnaden har kommit till just här, just då för ett syfte. Detta med dramatiserade 

visningar ger även en bredare målgrupp i det att man gör historia mer lättillgänglig.  

Att dessa inte alla gånger inte håller sig till saklig historia har både positiva och negativa 

konsekvenser. De positiva är att det i vår historia har långa tidsperioder som det inte händer så 

mycket och då hittar man på lite men inom rimliga gränser. Detta med syfte att bibehålla 

publikens intresse. Att berätta med lite drama, chock och/eller action är underhållande och 

historian fastnar lättare för dem som inte har historia som favoritämne. Och det tar oss till de 

negativa följderna. När man besöker ett kulturarv som Vadstena slott så ger byggnaden en 

känsla av genuinitet och kvalité som bidrar att publiken tror på att allt som sägs där är fakta. 

Så var det helt enkelt eftersom att man har hört det på plats. Men på den punkten så är inte 

presentationer av kulturarv på detta sätt unikt. Tänk bara på hur många böcker och filmer det 

har gjorts om kulturarv och historia som inte är historiskt riktig. De har bara historia som 

grund och det har som sagt gått ganska bra för dessa som till exempel Titanic eller 

Braveheart. 

Det finns säkert många plus och minus med denna typ av visning men det får vara hur det vill 

med det. Det som är verkligt är att det finns en efterfrågan av denna typ av visning av dagens 

och framtidens turister. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor Vadstena Slott. 

Intervju den 20 november 2009. 

Namn? 

Ebba Hogstadius 

Vad jobbar du som på slottet? 

Platsansvarig på slottet i Vadstena 

Vad är dina uppgifter på slottet? 

Allt som har med verksamheten att göra. Hyra ut lokaler och samordning av guidningar i 

Vadstena 

Hur länge har du jobbat inom denna bransch? 

Sen februari 2009 på Visit Vadstena 

Har ni dramavisningar utöver vanliga visningen av slottet? 

Ja 

Varför har ni valt att ha en dramavisning? 

Visit är nya på slottet och har hållit på med detta sen årsskiftet. Det har levt kvar sen tidigare 

och kan inte svara på bakgrunden till det. Kul aktivitet för slutna grupper men även för 

allmänna besökare. Dramavisning drar mycket folk helt enkelt. 

Varför har ni valt att dela på dessa visningar och ha en gestaltning och en traditionell 

visning? 

I dramavisning så är det inte alltid ren och saklig historia utan lite påspetsning för att det ska 

bli lite roligt. Man måste sära på dessa visningar. 

Vilken är den bästa visningen vad ni tycker? Dramavisning eller standardvisning? 

Jag tycker inte att de går att jämföra. En ordinär guidning är historia rakt upp och ner i 

berättande form medans dramavisningen är ett skådespel. 

Det beror på vad man vill ha, vill man bli underhållen så går man på en dramavisning och vill 

man ha en saklig historisk guidning så går man på ordinarie visning. 

Vad har ni fått ut av dramavisningen? 

Det lockar folk. Det blir tillströmning. Men man kan inte låta det ena utesluta den andra 

eftersom att de är så olika 

Tycker ni att en ickedramatiserad visning kan leverera samma upplevelse som en 

dramavisning? 

Ja det tycker jag nog.  
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Varför? 

Beroende på hur mycket guiden själv lever sig in i det som berättas. Det är svårt att jämföra 

dessa eftersom att de egentligen inte upp samma saker. Någon som gör en saklig guidning kan 

ju få den, med riktig inlevelse kan levandegöra historia utan att dramatisera den utan har en 

otrolig berättarteknik. Åter igen de är så olika så jag vill inte jämföra dem. 

Utveckling? Kommer det att satsas mer på dramavisningar? 

Nä det kommer att bli en vanlig guidning men guiden ska bära historisk dräkt så man får 

känna på historia på det sättet. Vi kommer att använda lite rekvisita och mer att besökarna får 

känna och testa så som det inte är idag. Inte här i alla fall. 

Vi vill få med publiken i guidningen så att de blir mer delaktiga. 

 


