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Abstract  

Thesis title: The local community as a trademark. Local identity expressed through historical 
narratives and contemporary intentions in a jubilee context.  

During the 1900s latter half  a consumer society has emerged, which is characterised by competition 

where commercial interests exists. It might be said that it has become a game in which localities are 

competing to place their name on the map and attract new resources. The aim of  this study is that by 

using the historical narratives that are portrayed in the public sphere examine the process in which a 

society portrays local identity. In the thesis the resort Åtvidaberg and Hjo are used, these communities 

celebrated their 600th jubilee in 2013. The study is conducted by assuming a narrative base that 

connects past, present and future together. The historical narratives is assumed in turn to be used to 

express identity. Collective local identity is therefore also a theoretical basis and is used as an analysis 

implement. In the investigation is a typology applied, where it is assumed that history is used to achieve 

meaning and to orient in the world we live in. There are various intentions that govern the practice of  

history, in the investigation existential, political and commercial use are analysed. In previous studies, it 

appears that the past is interpreted, used, illustrated and conveyed in different contexts based on 

various interests and needs.  

The empirical basis for this work consists of  public documents that published in connection with 

the celebrations of  the localities 600years jubilee, such as newspaper clippings, brochures and flyers. In 

the analysis of  the material is a narrative approach applied to position the central parts of  the stories. 

The investigation shed light on what is emphasised about the local communities and also portrayed a 

local identity. The past is mediated through several different forms: natural materials, objects, football 

team, business, culture and nature. The study shows that a jubilee context serves as an arena and 

concentrated effort to highlight the local features. The portraying had an outward perspective, for 

example the emphasised image don´t have to reflect how it really are. For both communities, the 

investigation shows, there were existential, political and particular commercial interests that govern the 

expression of  local identity. During the year of  celebration there were existence of  strategic marketing. 

There were events that had intentions to make history come alive, present a story that residents can be 

proud of  and to promote security and belonging in the community. The jubilees also were used to 

announce societal visions and realise current political issues. This testifies the adaptability history has. 

The investigation indicate that the past in some context is given a significant role in the identity 

construction while in others it does not have a important impact on the local identity. The conclusion 

of  the thesis is that the local community has become a trademark that is marketed. The expression of  

local identity is expected to generate economic growth and promoting community spirit within the 

resort. In summary the local identity consists of  what are consumed: the local characteristics that are 

portrayed.   

Keywords: Use of  history, local identity, historical narratives, intentions, jubilee, trademark 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Inledning och syfte 

Ann Emilsson och Sven Lilja menar att vi ”lever i en sökande värld”.  De senaste decennierna har 1

präglats av förändring. Nya nationella och lokala identiteter har växt fram och utbrett sig. I utvecklingen 

av de lokala identiteterna kan ses en strävan att framhäva lokala särdrag. Emilsson och Lilja uttrycker att 

de ”ekonomiska, sociala, kulturella och politiska makroprocesserna i en allt mer sammanvuxen värld 

tvingar oss som individer att reflektera över vår roll i det hela”.  Denna reflektion handlar om identitet. 2

Det finns en kollektiv och individuell strävan efter att söka sin roll i det stora sammanhanget. För att 

kunna orientera sig i omvärlden behövs vilka ”vi” är klarläggas, det vill säga söka efter potentiella 

identiteter. Det lokala samhället bär inte endast på en identitet utan en mångfald av identitetsuttryck där 

vissa är mer framträdande och önskade än andra. Under 1900-talets senare hälft har ett 

konsumtionssamhälle vuxit fram, där konkurrens och marknadsföring kan sägas ha blivit ”ett spel där 

orter tävlar om att sätta sitt namn på kartan och locka till sig resurser”.  Dagens moderna, sekulära och 3

mångkulturella samhälle präglas också av ett omfattande informationsflöde. Massmedia, Internet och 

andra kommunikativa alternativ har bidragit till att information är mer lättåtkomligt för allmänheten. I 

denna studie utnyttjas detta informationsflöde och det som uttrycks om de lokala samhällena 

analyseras. Orterna Åtvidaberg och Hjo firade 600-årsjubileum år 2013 och dessa utgör studieobjekt. 

Ett jubileumssammanhang kan fungera som en arena och kraftsamling att lyfta fram lokala särdrag.  

Följande undersökning relevans, vad som gör den principiellt och vetenskapligt intressant, är att i 

dagens samhälle används historia som ett redskap för att skapa identitet. Syftet med denna 

undersökning är att med hjälp av de historiska berättelser som gestaltas i det offentliga rummet undersöka processen då 

ett samhälle iscensätter lokal identitet. Studien utgår ifrån ett historiebruksperspektiv där det lokala 

samhällets historia nyttjas för att utforma identitet och att proklamera ett lokalt varumärke. Historia kan 

berätta och förmedla vilka ”vi” är och således identitet. Därmed kan antas att historieförmedling är en 

viktig aspekt i identitetsprocesser.  

Operationaliserande frågor 

I undersökningen förutsätts att lokal identitet och varumärke står i relation med varandra. Ett 

varumärke brukas för att identifiera en produkt eller olika tjänster. Varumärket kan vara ett namn, 

symbol eller ett kännetecken som är karaktäriserande för tjänsten eller produkten och som är välkänt 

bland allmänheten. Varumärket har avgörande betydelse i marknadsföringsarbetet för att skapa en 

 Ann Emilsson & Sven Lilja, ”Inledning”, i Lokala identiteter - historia, nutid, framtid. Ann Emilsson & Sven Lilja (red.). Gävle: 1

Högskolan i Gävle-Sandviken, 1998. s. 5. 

 Emilsson & Lilja, 1998. s. 5.2

 Anna Kåring Wagman, ”I Stockholm: lokal identitet och marknadsföring av orter”, i Lokala identiteter - historia, nutid, framtid. 3

Ann Emilsson & Sven Lilja (red.). Gävle: Högskolan i Gävle-Sandviken, 1998. s 80. 
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meningsbärande och positiv produkt. För att angripa identitetsprocessen studeras historiska berättelser 

som förmedlar intentioner och karaktärsegenskaper för de lokala samhällena. Fokus ligger vid de 

offentligt gestaltade berättelserna som allmänheten kan ta del av och som förmedlas genom media samt 

andra kommunikationskanaler. Ingmarie Danielsson Malmros menar att berättelserna som ”skapar den 

narrativa identiteten hänger samman med vårt sätt att bruka historien, och det råder därför ett tydligt 

samband mellan historiebruk och narrativ identitet”.  Förmedling av det förflutna iscensätter en 4

identitet och står på sätt i relation till varandra. 

Narrativa studier fokuserar på berättelsens förutsättningar, dess struktur och innehåll.  I 5

undersökningen analyseras berättelsens innehåll och dess betydelse för iscensättningen av lokal 

identitet. Genom att berätta om det förflutna levandegörs historien och människans plats i utvecklingen 

uttrycks.  Tre forskningsfrågor har konstruerat för att koncentrera och fördjupa analysen samt anpassa 6

till studiens omfång. Den första formuleras: 

- Vilka historiska berättelser gestaltas i det offentliga rummet? 

Utifrån denna fråga söks efter olika aspekter i berättelserna såsom tema, tid och rum för att kunna 

analysera materialet. Vad som tas fasta på i iscensättningen och framförandet av ortens historia. 

Den andra frågeställningen utformas: 

- Vilka intentioner är utgångspunkt för samhällenas jubileumsfirande?  

Denna fråga fokuserar på de explicita intressen och avsikter som framkommer med jubileumsfirandena. 

Tredje frågeställningen benämns: 

- Vilka element i berättelserna iscensätter den lokala identiteten?  

Inom denna frågeställning förutsätts att berättelser och intentioner iscensätter den lokala identiteten. 

Målsättningarna med dessa frågeställningar är att fördjupa förståelsen för identifikationsprocesser och 

avsikterna med jubileumsfiranden. Denna studie har ett nutidsorienterat perspektiv med fokus på hur 

historien används. Bruket av historia diskuteras utifrån framför allt kommersiella intressen men även 

existentiella och politiska avsikter. De historiska berättelserna återspeglar nutida uppfattningar och kan 

därmed antas vara en färskvara. Historien används som ett smörgåsbord där delar ur det förflutna 

plockas ut för att uppfylla samtida behov.  

Studiens disposition är strukturerad enligt följande. I den inledande delen presenteras 

undersökningens specifika frågeställningar (ovan) sedan redogörs för de teoretiska utgångspunkterna 

som behandlar lokala identiteter. Vartefter forskningsöversikten följer där historiebruk och hur 

historieanvändningen sker i olika kontexter diskuteras. Studiens inledande del mynnar ut i en 

redovisning av vald metod. I undersökningsdelen analyseras Åtvidabergs respektive Hjos 600-

 Ingmarie Danielsson Malmros. Det var en gång ett land-: berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar. 4

Diss. Lunds universitet. Höör: Agering, 2012. s. 196. 

 Carola Skott, ”Inledning”, i Berättelsens praktik och teori- narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv. Carola Skott (red.). Lund: 5

Studentlitteratur, 2004. s. 9 ff. Se även Carola Skott, ”Narrativ forskning och var dags praktik”, i Berättelsens praktik och teori- 
narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv. Carola Skott (red.). Lund: Studentlitteratur, 2004. s. 130 ff. 

 Carola Skott, ”Framväxten av narrativ forskning” i Berättelsens praktik och teori- narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv. 6

Carola Skott (red.). Lund: Studentlitteratur, 2004. s. 41 ff. 
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årsjubileum där centrala teman och intentioner som iscensatts lyfts fram. Avslutningsvis knyts studien 

ihop genom en diskussion kring huruvida jubileum fungerar som en arena för samhällen att iscensätta 

en lokal identitet. 

Teoretiska utgångspunkter  

Narrativt angreppssätt 

Studiens övergripande teoretiska utgångspunkter behandlar historiska berättelser och 

identitetsprocesser och då framför allt kollektiva lokala identiteter. Studien antar en narrationsteoretisk 

utgångspunkt där de historiska berättelserna binder samman erfarenheter, nutid och framtid. Berättelser 

genererar mening, betydelse och kunskap samt är ett sätt att framställa verkligheten. Beroende på hur 

berättelsen framställs bekräftas sociala, kulturella och historiska föreställningar som anses sanna eller 

självklara. Janne Hedegaard Hansen menar att resultatet ”blir att den mening och betydelse vi 

konstruerar genom berättelsen är kontextberoende, men inte kontextbestämd”.  Det innebär att redan 7

etablerade uppfattningar används i berättelsen och att nya tillkommer. Det vill säga det sker en 

produktion och en reproduktion. Utifrån detta skulle kunskap kunna betraktas som socialt situerad. Det 

betyder att kunskap är rörligt och skapas hela tiden i olika specifika sociala, politiska, kulturella och 

språkliga sammanhang. Anna Johansson menar att berättelser därmed kan ses som en form av kunskap 

som ligger ”till grund för mänskligt socialt handlande samt att skapandet av dessa berättelser i sig också 

är sociala handlingar”.  Tillvaron kan uppfattas som socialkonstruktivists där det ifrågasätts om det 8

finns en sann ”verklighet”. Berättelser redogör inte för hur det ”faktiskt” var/är”. Utan betydelsen och 

meningen produceras då berättelsen framförs via en ”språklig kommunikation i socialt samspel, i ett 

visst kulturellt och historiskt sammanhang”.   9

Synsättet att se på berättelser som sociala konstruktioner torde passa väl in i denna studie. Eftersom 

jag inte strävar efter vad som verkligen har hänt, den historiskt sanna berättelsen, utan det som 

iscensätts i ett jubileumssammanhang. Berättelsens konstruktör har med andra ord makt att organisera 

verkligheten. Sammanhanget berättelsen produceras i är avgörande för dess betydelse. Därför kommer 

de berättelser som förmedlas under ett jubileumssammanhang få en specifik innebörd. Giltigheten i 

dessa berättelser är inte avgörande. Detta eftersom de inte förväntas avspegla den objektiva 

verkligheten. Berättelsens legitimitet bestäms genom den narrativa kunskapen och konstruktionen av 

mening. En viktig aspekt av detta är att berättelsen skapas genom att verkligheten tolkas. Således 

betraktas verkligheten subjektivt.   10

 Janne Hedegaard Hansen. Narrativ dokumentation: en metod för utveckling av pedagosiskt arbete. Stockholm: Liber, 2011. s. 30. 7

 Anna Johansson. Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus. Lund: Studentlitteratur, 2005. s. 26. 8

 Johansson, 2005. s. 26. 9

 Hedegaard Hansen, 2011. s. 31 ff. 10
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Kollektiv och lokal identitet 

Identitetsbegreppet används som analytiskt instrument inom forskningsområdet för olika kontexter och 

därför tenderar begreppet att bli alltför omfattande och avgränsningar blir nödvändiga. Det finns 

svårigheter med att uttrycka vad en identitet egentligen är. Därför framställs bilder, metaforer och 

berättelser som redskap för att uttrycka något komplext och svårformulerat.  Denna studie 11

koncentreras till att omfatta kollektiva lokala identiteter. Ulf  Zander menar att identitet associeras med 

”människans överlevnadsstrategi”.  Identitet förväntas skapa gemenskap. En individ bär på en unik 12

uppsättning egenskaper och kan omfatta flera identiteter. En del av dessa kan delas med andra. Det kan 

sägas finnas en allmängiltig sida där likheter sammanstrålar och formar en gemensam identitet. I det 

avseendet att exempelvis flera hejar på samma fotbollslag och då delas gemensamma intressen. De 

gemensamma nämnare som för samman individer till en grupp utgör grunden för 

identifikationsprocessen. Genom kategorisering exponeras specifika egenskaper hos kollektivet och 

detta underlättar för analys.  

En identitet är en process, det är inget beständigt. Det är något som aktivt uttrycks. Richard Jenkins 

förklarar identitetsbegreppet genom att beskriva det som en karta som visar ungefär var vi är och som 

innehåller flera vägval som leder till olika destinationer. I en kollektiv gemenskap kan individ A och B 

ingå i kategori C tillsammans. De delar en gemensam bas samtidigt som de är skilda unika individer. 

Identiteter förutsätter relationer.  Identiteten ifrågasätts ständigt och i kollektiva gemenskaper pågår en 13

process kring association eller differentiering. Individuell och kollektiv identitet existerar i interaktion 

med varandra, en kontrast dem emellan är att den förra betonar skillnad medan den senare framhäver 

likheter. I en kollektiv gemenskap inser individer att de delar något gemensamt och definierar 

tillhörigheten utifrån detta. Jenkins menar att grupper diskriminerar andra för att främja egna intressen 

och den kollektiva självkänslan. För att ingå i en gemenskap måste individen dela de likheter som 

förutsätts. Detta gäller även när den kollektiva gemenskapen ska inkorporera nya medlemmar. För att 

stärka gemenskapen används olika strategier. Exempel används symboler och gemensamma aktiviteter, 

ceremonier eller ritualer utformas såsom fotbollsmatcher och firandet av jubileumsdagar.   14

Zygmunt Bauman diskuterar hur grupper definierar sig själva. Han menar att detta sker med hjälp av 

”dom andra” och genom denna distinktion uttrycks den egna identiteten. Identitet kan således ses som 

en social konstruktion. En process där kollektivet konstruerar ”dom andra” för den egna identitetens 

skull och för att bilda en starkare tillhörighet inom den egna gruppen. I denna studie operationaliseras 

 Lars Dencik, ”Hur formas individers identiteter i ett föränderligt samhälle?” i Lokala identiteter - historia, nutid, framtid. Ann 11

Emilsson & Sven Lilja (red). Gävle: Högskolan i Gävle-Sandviken, 1998. s.62. 

 Ulf  Zander, ”Historia och identitetsbildning”, i Historiedidaktik. Christer Karlegärd & Klas-Göran Karlsson (red.). Lund: 12

Studentlitteratur, 1997. s. 82. 

 Richard Jenkins. Social identity. 3. ed. London: Routledge, 2008. s. 5 f. 13

 Jenkins, 2008. s. 17 ff, ss. 37-46, ss. 102-135. 14
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detta med hänsyn till hur orternas historia iscensätts. En kollektiv konstruktion är social, relationell och 

komparativt betingad. Bauman förklarar att ”dom andra” blir ett uttryck för gruppen och därmed har 

definitionen av dem betydelse för den egna gruppens identitet.  Genom att sätta identitetsbegreppet i 15

förhållande till dikotomin ”vi och dom” och visa på identitetsbegreppets utformning möjliggörs 

diskussion kring identiteters innehåll. Vilket jag i denna undersökning tillämpar på olika aktörers 

berättelser om det lokala samhället. Identitet artikulerar enligt Zander ”både individualitet, det vill säga 

ickeutbytbarhet, och kontinuitet i tid och rum”.  Således finns både egenskaper som är unika och som 16

kan delas med andra. Det finns en strävan att förenas med de som delar samma karaktärsdrag för att 

tillhöra en gemenskap. Identitet är inte något bestående utan kan behöva sökas och vissa försöker 

kvarhålla en gammal identitet. Vad som sammanfogar och bildar den lokala identiteten skiftar beroende 

på vad som framhålls som värt att förmedla och profilera sig med. Vilket styrs utifrån samtida intressen 

och behov. De intentioner som ligger bakom identitetsbildningen är subjektiva uppfattningar om det 

lokala samhället. Den lokala identiteten utgörs av rumsliga gränsdragningar. En plats kan bära på en 

viss specifik historia som ger unika karaktärsdrag.   17

John Tosh menar att alla ”samhällen har ett kollektivt minne, ett förråd av erfarenheter som används 

för att skapa känsla för identitet och riktning”.  Dessa erfarenheter och berättelser kan förmedlas 18

genom olika kanaler. När de förmedlas görs ett urval (medvetet eller omedvetet) kring vad som 

presenteras och vad som utesluts. En grundläggande förutsättning för att en ”grupp i samhället ska 

kunna ha en kollektiv identitet är att det måste finnas en gemensam tolkning av de händelser och 

erfarenheter som format den över tiden”.  Denna gemensamma tolkning kan iscensättas bland annat i 19

form av berättelser, som är fokus i denna undersökning. I berättelserna kan intentioner, strävanden och 

behov som finns i samhället urskiljas. De historiska berättelserna har förmåga att konstruera spänning 

och skapa starka känslor.  Klas-Göran Karlsson hävdar att allt ”bruk av historia kan i vid mening sägas 20

handla om människors sökande efter mening och sammanhang i tillvaron”.  Detta antagande är jag 21

villig att hålla med om, då jag förutsätter att historia bistår med orientering i tillvaron och skapar 

betydelse i människors liv. E.J. Hobsbawn menar att i och med den moderna utvecklingen av ett 

konsumentsamhälle behöver ”sociala grupper, miljöer och sociala sammanhang nya instrument för att 

garantera eller uttrycka social sammanhållning och identitet samt för att strukturera sociala 

relationer”.  Ett identitetsbehov finns fortfarande i dag men behovet har förändrats och hur det tar sig 22

 Zygmunt Bauman & Tim May. Att tänka sociologiskt. 2. uppl. Göteborg; Korpen, 2004. ss. 47-66.15

 Zander, 1997. s. 84. 16

 Zander, 1997. s. 83 ff. 17

 John Tosh. Historisk teori och metod. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2011. s. 20. 18

 Tosh, 2011. s. 20. 19

 Tosh, 2011. s. 20 ff, s. 161. 20

 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. 21

Klas-Göran Karlsson & Ulf  Zander (red.). 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009. s. 59. 

 E.J. Hobsbawn. Massproducerade traditioner. Lund: Arkiv, 2002. s. 10.22
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i uttryck. Hobsbawn skriver att det har skett en utveckling, traditioner, monument, festligheter och 

historiska föremål har kommit att massproduceras. Det pågår PR-aktiviteter för att sprida historia och 

uttrycka identitet. Traditioner, jubileum och andra aktiviteter genomförs som har betydande sociala och 

politiska ändamål.   23

Intern och extern lokal identitet 

Dagens samhälle utmärks av konsumtion och det innebär att det finns en marknad för platser att 

utmärka sig. Därmed blir den lokala identiteten viktigare. För orten handlar det om att sätta sig själv på 

kartan och delta i den konkurrens som finns. Anna Kåring Wagman skiljer på ”extern lokal identitet” och 

”intern lokal identitet”, en distinktion som kan vara till hjälp i denna studie. Den externa lokala identiteten 

berör sådant som handlar om image och hur orten uppfattas utifrån. Genom den externa 

marknadsföringen försöker orter konkurrera med varandra och locka till sig resurser av olika slag. Den 

interna identiteten berör invånarnas egna upplevelser och ortens strävan att utforma exempelvis 

aktiviteter som gör att de som redan är bosatta känner sig manade att stanna.  I undersökningen 24

appliceras framför allt det externa perspektivet. De olika perspektiven kommer sällan renodlade utan 

olika aktiviteter tenderar att innehålla både externa och interna intressen. 

Historiska berättelser 

Historiekultur beskriver Jörn Rüsen som ett begrepp där uttryck, uppfattningar, beskrivningar och 

föreställningar kring historia samlas.  Det är ett samlingsbegrepp där artefakter och berättelser fångas 25

in och blir meningsfulla. Denna linje är även Peter Aronsson inne på och förklarar historiekultur som 

”källor, artefakter, sedvänjor och påståenden med referenser till det förflutna som erbjuder påtagliga 

möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, nutid och framtid”.  Historiekultur berör 26

berättelsens roll i det offentliga samhället. Detta begrepp ger uttryck för gemensam verksamhet kring 

det förflutna.  Ingmarie Danielsson Malmros beskriver att historiekultur förklarar ”hur historia 27

produceras, hur dessa produkter ser ut, hur historia konsumeras och vilken funktion detta bruk av det 

förflutna fyller för människor”.  Dessa perspektiv är centrala för undersökningen då min avsikt är att 28

studera hur historiska berättelser konsumeras och används för att uttrycka identitet. 

De historiska berättelserna innehåller vissa gemensamma egenskaper. De bidrar med att skapa en 

förhistoria ”för oss och vår nuvarande belägenhet” och framhäver de betydelsefulla, utmärkande och 

 Hobsbawn, 2002. ss. 18-55. 23

 Kåring Wagman, 1998. s. 80 ff. 24

 Jörn Rüsen. Berättande och förnuft: historieteoretiska texter. Göteborg: Daidalos, 2004. s. 149 ff. 25

 Peter Aronsson. Historiebruk - att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur, 2004. s. 17. 26

 Peter Aronsson, ”Historiekultur i förändring”, i Makten över minnet: historiekultur i förändring. Peter Aronsson (red.). Lund: 27

Studentlitteratur, 2000. s. 19. Se även Rüsen, 2004. s. 149 f. 

 Danielsson Malmros, 2012. s. 13. 28
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”karaktärsdanande händelserna”.  Berättelserna bidrar med att förklara och ge förståelse kring vilka vi är 29

och varför vi blivit sådana. I denna kontext fungerar berättelser om andra som hjälp genom att 

klarlägga kontraster. Med andra ord innebär detta att ”historia återskrivs, gestaltas och omsätts i allt fler 

miljöer, med fler syften och av fler människor än tidigare”.  De historiska berättelserna innefattar både 30

synkrona och diakrona meningsfulla aspekter. Den synkrona (samtida sammanhang) handlar om att 

kommunikationen möjliggör förståelse för berättelsen och det diakrona (förändring över tid) 

perspektivet strukturerar händelserna i ett sammanhang. Parallellt med det vetenskapliga 

forskningområdet brukas historia som en produkt i ett konsumtionssamhälle. Aronsson menar att den 

”betydelsefulla historien skapas genom att den förmår bidra till att ge mening, legitimitet och hantera 

förändring av oss själva och verkligheten”.  Detta är kriterier för att en historisk berättelse ska få 31

genomslagskraft och brukas. Det har betydelse hur berättelserna tar sig uttryck, hur de förmedlas och 

genom vilka gestaltningsformer. Den historiska berättelsen måste levandegöras för att den ska kunna 

ges mening. Iscensättningen sker i det offentliga rummet genom exempelvis muntlig framställning, film, 

teater, monument eller texter. En berättelse behöver nödvändigtvis inte bestå av en text; en berättelse 

kan förmedlas via ett materiellt föremål, ett evenemang eller en aktivitet. För att berättelsen ska få 

genomslagskraft, oavsett på vilket sätt den förmedlas, krävs en dialog. Paul Ricoeur menar att en 

berättelse erbjuder beskrivning och guidning genom ett händelseförlopp. Även känslor och tankar får 

utrymme. Samtidigt kan berättelsen bjuda på överraskningar och avslöjanden, vilket gör att mottagaren 

lyssnar uppmärksamt. För att veta hur berättelsen slutar måste mottagaren följa med händelseförloppet 

till slutet.   32

Genom berättelsen får det förflutna eko i samtiden. Klas-Göran Karlsson framhåller att styrkan ”i 

den historiska berättelsen är att den tillskriver historien en mening och en riktning som är betydelsefull 

för identitetsbildningen, och därmed för historiemedvetandets utveckling”.  Identitetsformningen är 33

en kontinuerlig process och därmed kan tänkas att de historiska berättelserna ständigt bearbetas och 

revideras för att anpassas efter aktuella behov. Karlsson menar att i ”denna kontext finns ett 

tidsperspektiv: hur man ser på sig själv i nutiden sammanhänger med både tolkningen av vem man var i 

dåtiden och föreställningar om vem man kommer att bli i framtiden”.  Kontentan av dessa antaganden 34

är att de historiska berättelserna förmedlar identitetsutvecklingen och hjälper individer samt samhällen 

att orientera sig i tid och rum.  

 Aronsson, 2004. s. 13. 29

 Aronsson, 2004. s. 13. 30

 Aronsson, 2004. s.57. 31

 Paul Ricoeur. Från text till handling: en antologi om hermeneutik. 4. uppl. Stockholm: B. Östlings bokförlag Symposion, 1993. s. 32

36, 94

 Karlsson, 2009. s. 33. 33

 Karlsson, 2009. s.34. 34

�11



Olika bruk av historia - en typologi 

För att konkretisera historiebruket använder jag Klas-Göran Karlsson typologi som utgångspunkt för 

analys. Han menar att allt bruk av historia på ett eller annat sätt handlar om strävan efter mening och 

för att orientera sig i den värld vi lever i. Historia brukas i olika kontexter av olika brukare som har 

skiftande behov och intentioner med användningen. De bruk och behov Karlsson framför är: 

vetenskapligt, existentiellt, moraliskt, ideologiskt, icke-bruk, politiskt-pedagogiskt och kommersiellt.  35

Han menar att historiebruk ”blir sätt att dra slutsatser av berättelser om historien”.  De jag kommer 36

tillämpa och analysera är existentiella, politiska och kommersiella bruk eftersom de kan diskuteras och 

analyseras utifrån ett identitetsperspektiv. Det existentiella bruket behandlar och vidrör vår identitet, 

själva ”vi:et” som grupp, kollektiv gemenskap och samhälle. Det handlar om att skapa trygghet och 

stabilitet framför allt i tider av snabb förändring. Detta bruk hänger ihop med mänskliga behov som att 

kunna hantera tillvaron.  Det politiska bruket betonar politiska intressen och vikten av att lära av 37

historien utifrån ett visst sätt. Historien fungerar som hjälpmedel att hantera svårigheter genom att 

förmedla vad som bör och inte bör göras. Detta med förutsättning att situationen är likvärdig den 

händelsen i det förflutna.  Detta bruk fungerar som verktyg att nå uppsatta mål, ideal och värderingar 38

som brukaren önskar ska realiseras. Historiska berättelser fungerar som vägledning till ett bestämt mål. 

Det uppsatta målet eller riktningen legitimerar därmed politiska intressen. Detta bruk används främst 

av grupper med legitimerad makt och för att skapa tillit.  Det kommersiella bruket berör det faktum att 39

historien under senare tid kommit ha tillskrivits ett ekonomiskt värde av olika samhällsgrupper. Historia 

har kommit att bli en produkt som kan marknadsföras. I alla dessa bruk finns ett framtidsperspektiv 

med.   40

 Karlsson, 2009. s. 59. 35

 Martin Alm, ”Historiens ström och berättelsens fåra: Historiemedvetande, identitet och narrativitet, i Historien är nu: en 36

introduktion till historiedidaktiken. Klas-Göran Karlsson & Ulf  Zander (red.). 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2009. s. 262.  
”2009. s. 262. 

 Danielsson Malmros, 2012. s. 53. 37

 Alm, 2009. s. 262 f. 38

 Danielsson Malmros, 2012. s. 54. 39

 Karlsson, 2009. s. 39, 67. Se även Alm, 2009. s. 262 f. 40
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Forskningsöversikt 

Historia används i olika kontexter 

Studiens övergripande forskningsöversikt berör historiebruk. Historia brukas till olika syften för att 

tillgodose olika intressen och behov som finns i olika tider. Bruket av historia sammanbinds med behov 

av identitet, vilket följande avsnitt kommer att diskutera. ”Historiebruk är de processer då delar av 

historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterade 

helheter”.  Denna definition görs av Peter Aronsson och han fortsätter förklara att historieanvändning 41

sker i kontextberoende situationer där ”erfarenhetsrum och förväntningshorisont”  sammanfogas. 42

Med andra ord: erfarenheter från det förflutna och framtidsförväntningar konstruerar tillsammans en 

bild i samtiden. Historiebruksbegreppet innebär en gestaltning av det förflutna och illustrerar nutida 

uppfattningar. Historieanvändningen sker med mer eller mindre medvetna val kring gemensam 

hågkomst samt glömska. Historiska berättelser framhålls för att uppfylla nuvarande behov: de talar med 

andra ord om vad som anses betydelsefullt i det förflutna idag.  Dagens Sverige präglas av ett 43

mångkulturellt samhälle och rymmer därmed fler historiska berättelser. Forskningen inom 

ämnesområdet historia har under modern tid tagit klivet ut mot en bredare definition, där historia inte 

uteslutande består av sådant som tillhör det förflutna. Historia är närvarande i samtiden och används i 

olika sammanhang, exempelvis för att undvika rotlöshet i ett dynamiskt samhälle. Historia kan sägas ha 

blivit en produkt där konkurrens om tolkningar finns och det förekommer en process kring 

kommersialisering.  Jag kan konstatera att historia är mer än vad som hänt i det förflutna. Det är också 44

ett redskap, en resurs, skapare av mening och inrymmer framtidstro. Historia är nu. I diskussionen som 

följer nedan ges exempel på detta.  

Historia tolkas och iscensätts 

Historiekonstruktören sitter med facit i hand, har tillgång till sin uppfattning av det förflutna och 

därmed makt att påverka utformningen av berättelser. I berättelsen framträder händelseförlopp och 

dåtidens normer, utifrån nutida bakomliggande önskningar. Det är omöjligt att lägga av sig den 

ryggsäck som individen/kollektivet bär på som innehåller förförståelse, åsikter och tolkningar. Det är 

således orimligt att begära att skildringen av det förflutna ska vara helt objektiv. Intentionen med att 

berätta om det förflutna handlar om att göra historien meningsfull, så sanningsenlig och trovärdig som 

möjligt. God historisk forskning förväntas även fungera som vägvisare inför framtiden. När historiska 

 Aronsson. 2004. s. 17. 41

 Aronsson, 2004. s. 18. 42

 Aronsson, 2004. s. 13, 72. 43

 Aronsson, 2004. ss. 70 ff. Se även Emilsson & Lilja, 1998. s. 5.44
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berättelser skapas kan det innebära att felaktiga konstruktioner uppstår och detta fenomen är 

oundvikligt.   45

Förfluten tid och dess idéer bestäms av den situation historien framhålls. Roger Johansson beskriver 

i Kampen om historien - Ådalen 1931 att det har förekommit en konkurrens kring de historiska 

berättelserna och det gemensamma minnet för skjutningen i Ådalen. Johansson menar att vissa 

händelser genererar starka känslor och utmärks eftersom de förmår svara på behov av att se mening 

och sammanhang i tillvaron. Händelsen i Ådalen är ett exempel där starka reaktioner uppstod eftersom 

människor kunde applicera det inträffande på sina egna liv och uppfattningar som anledning till 

skjutningen. Johansson skriver att ”[s]kotten aktiverade därmed människorna och satte dem i rörelse i 

strejker och insamlingar”.  Händelsen har kommit att bli en symbol och pusselbit i konstruktionen 46

samt utvecklingen av det framträdande moderna samhället. Det inträffande i Ådalen medverkade i 

förståelsen för den konflikt som pågick mot det moderna Sverige. Det kan sägas finnas en konkurrens 

om meningsskapande förståelse om historien. Johansson förklarar att när en ”organisation, precis som 

ett samhälle, skriver om sig själv och väljer att förstå sin historia, berättar detta i själva verket för oss hur 

samhället uppfattar sin egen samtid och hur de föreställer sig framtiden”.  Utifrån detta konstaterande 47

har jag som utgångspunkt att när ett samhälle väljer att förstå sin historia speglar det samtida 

uppfattningar och önskan kring identitetskonstruktion.  

Historia återfinns inte bara i det förflutna, utan även i samtiden och navigerar mot framtiden. Frågor 

kring vad samhället ska bevara exempelvis i form av byggnader, föremål, idéer, kunskap och vilka 

berättelser som ska föras vidare är en aktuell debatt. Historia skapas med förutsättning av samtida 

intressen, uttryck och föreställningar. Exempelvis har industrierna under de senaste åren kommit att 

betraktas som kulturarv och förklaras utifrån ett ”beskrivande, ett bevarande eller ett berättande perspektiv”.  48

Eva Silvén skriver i sin artikel om dessa perspektiv och menar att vissa aktörer innehar makt över 

dåtiden och att det i dag pågår ett ”historiebygge”.  Det beskrivande perspektivet innefattar kvarlevor 49

från sociala, kulturella företeelser och uppfattningar såsom idéer och normer som lever kvar i samhället. 

Folkhemmet och folkrörelserna som är exempel på detta arv som har format våra tankar och idéer till 

vad de är i dag. Ett bevarandeperspektiv, t.ex. föremål eller platser, redogör för sådant som anses vara 

värt att bevara för eftervärlden. Det berättande perspektivet utgör det kulturarv som omformas för 

olika syften som finns i en viss tid genom exempelvis ”historieskrivning, museibyggande, 

kulturarvsstämpling och andra tolkningar”.  Vad som uppfattas i dessa perspektiv och vad de innebär 50

 Aronsson, 2004. s. 67.45

 Roger Johansson. Kampen om historien - Ådalen 1931: sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000. Diss. Lunds 46

universitet. Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2001. s. 451.

 Johansson, 2001. s. 42. 47

 Eva Silvén, ”Samtiden och det industriella kulturarvet” i Industriarvet i samtiden. Eva Silvén & Maths Isacson (red.). 48

Stockholm: Nordiska museet, 1999. s. 8.

 Silvén, 1999. s. 14. 49

 Silvén, 1999. s. 9. 50

�14



förändras över tid, de är med andra ord rörliga. Över tid sker produktion av historiska fenomen såsom 

kulturarv och historiska berättelser. Även Annika Alzén diskuterar industrierna som kulturarv i Fabriken 

som kulturarv. I dagens samhälle ses industrierna som kulturarv men det tog tid innan de betraktades 

som det. Alzén beskriver att industrin sågs som en del av det moderna samhället och kulturarv 

betraktades som något som var oföränderligt. Till en början florerade bilder av industrin som misär, 

skam och lidelse. Kulturarvsbegreppet kom att utvecklas och så även bilden av industrin. Kulturarv och 

historiska berättelser representerar kollektiva erfarenheter. Kultur är något gemensamt som går från 

generation till generation. Kulturarv avser både materiella liksom immateriella ting som tar sig i uttryck 

genom skriftliga dokument och föremål etcetera. För att ett kulturarv ska uppstå krävs en tanke att 

föremålet, dokumentet etcetera är värt att bevara. ”Kulturarvet är en social konstruktion”,  något som 51

skapas av människan och som knyter an till det förflutna. Kulturarv liksom historiska berättelser 

fungerar som länk mellan samtiden och dåtiden samt utgör en kunskapsbas om det förflutna.   52

Niklas Ammert diskuterar historia som kunskapsbas i Historia som kunskap som handlar om 

människors gemensamma minnen. Dessa minnen sammanfogar grupper och Ammert förklarar att: 

För den enskilde utgör relationen mellan då och nu en identitetsskapande trygghet och den 

bidrar dessutom till att forma oss som människor, liksom vårt sätt att förhålla oss till världen 

och till framtiden.   53

Historiska berättelser kan fungera som verktyg för att iscensätta identitet, samhörighet och trygghet i 

ett samhälle. Ammerts studie berör ungdomars möten med historia och detta sker genom flertalet 

förmedlingsvägar såsom Internet, dataspel, TV och andra informationskanaler. Eleverna menar i 

studien att intresse och meningsskapande är två nyckelbegrepp för att lära sig och ta del av historia. 

Ammert avslutar med att poängtera att historia berör livet och motivationen att förstå vår tillvaro.  54

Historien måste kännas betydelsefull och när historia presenteras exempelvis i form av en berättelse är 

den mer lättåtkomlig. I detta avsnitt har jag illustrerat genom den tidigare forskningen att historia tolkas 

och iscensätts. Historia är rörligt och har en karaktär av en dynamisk process. I denna undersökning gör 

jag antagandet att när historia förmedlas väljs vad som presenteras. Därmed kan antas att de historiska 

berättelserna som gestaltas i ett jubileumssammanhang speglar samtida uppfattningar och illustrerar 

önskvärda karaktärsdrag som det lokala samhället eftersträvar. De utgör en bro mellan dåtid, nutid och 

framtid.  

 Annika Alzén. Fabriken som kulturarv: frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985. Stockholm: B. Östlings 51

bokförl. Symposion,1996. s. 18. 

 Alzén, 1996. ss. 13-20. 52

 Niklas Ammert. Historia som kunskap: innehåll, mening och värden i möten med historia. Lund: Nordic Academic Press, 2013. s. 9.53

 Ammert, 2013. s. 137 f, 146 f. 54
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Spridning och förmedling av det förflutna 

För att iscensätta nationell identitet 

Forskning visar att historieskrivning har använts som medel för att sprida nationella uppfattningar som 

varit önskvärda. Under 1700-talet började historieböcker översättas till svenska och användes som 

medel att förmedla idéer. Det fanns flera orsaker till att översättningen skedde och att historieböcker 

skulle komma att bli mer tillgängliga för allmänheten. Exempelvis fanns intresset hos den högre 

borgerligheten och myndigheter att sprida önskvärda ståndpunkter som skulle fostra medborgarna.  55

Anders Ekström visar i Den utställda världen. Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar att 

olika utställningar iscensatte en nationell identitet. I utställningarna fick hjältar, personer, symboler och 

ceremonier fungera som verktyg i utvecklandet av identitet. Intentionerna var att skapa nationell 

sammanhållning. Deltagarna skulle känna att de medverkade i utställningarna och att det som visades 

upp var en gemensam angelägenhet. Myndigheterna hade en förhoppning att kollektiv gemenskap 

skapade samstämmighet vilket motverkade konflikter och oroligheter i ett föränderligt samhälle. 

Upprättandet av gemenskap skedde bland annat genom att markera skillnader mot det främmande. 

Med andra ord upprätta kontraster.  Ekström skriver att i ”den allmänna utställningsideologin 56

formulerades den nationella gemenskapen, den kollektiva viljan och syftet att urskilja nationell särart 

alltmer som ett överordnat värde”.  Det handlade om att överföra historien till samtiden där 57

eftersträvanden fogades in för att påvisa legitimitet.  

Ekström visar att sekelskiftet till 1900-talet var en tid då kommersialisering började ta fart, där 

massproduktion av souvenirer och föremål förekom. Kungen och även hoven kom att utgöra symboler 

för den moderna utvecklingen och som beundrare av vad nationen åstadkommit. Ekström formulerar 

det som att den ”traditionella fältherren hade lämnat de blodiga slagfälten för att leda nationen till 

segrar på den civiliserade och fredliga krigföringens skådeplats”.  Nationen användes för att påvisa 58

inom vilka gränsdragningar gemenskapen sträckte sig, framhålla önskvärda normer som rådde i 

samhället och stärka makten hos staten. Moderniseringens utveckling fortlöpte i landet och detta kunde 

uppfattas som ett hot. Därmed var utställningarnas syfte att skapa en homogen uppfattning i Sverige. 

Utställningar var ett hegemoniskt projekt där en gemensam identitet framhölls för att utveckla trygghet, 

fostran och framtidsoptimism.   59

 Peter Hallberg, ”Den läsande nationen: utgivningen och spridningen av Olof  Dalins svenska rikshistoria 1747-1763”, i 55

Nationalism och nationell identitet i 1700-talets Sverige. Åsa Karlsson & Bo Lindberg (red.). Uppsala: Uppsala universitet, 2002. s. 
85. 

 Anders Ekström. Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar. Stockholm: Nordiska 56

museet, 1994. s. 264. 

 Ekström, 1994. s. 267. 57

 Ekström, 1994. s. 279. 58

 Ekström, 1994. s. 277 ff, 295 ff, 311 f. 59
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Christian Widholm diskuterar nationell identitet i Iscensättandet av solskensolympiaden. Dagspressens 

konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 1912. För att illustrera föreställda 

gemenskaper som utmärks i ett visst sammanhang använder sig Widholm av massproducerade 

berättelser som framfördes i dagspressen. Berättelser utgör endel i den process där kollektiv identitet 

formas. I Widholms avhandling är den så kallade Solskensolympiaden studieobjektet. Widholm 

undersöker de kollektiva identiteterna och samhälleliga hierarkierna utifrån klass-, kön- och etnicitet. 

Medias roll är central i studien och Stockholmsolympiaden var det första eventet där sportjournalistiken 

trädde fram. Den nationella identiteten ställdes mot andra identiteter. Olympiaden ställdes även i ett 

internationellt sammanhang.  I och med den internationella kontexten betonades också de egna 60

egenskaperna och skillnaderna markeras tydligare än innan.  

Lyn Spillman visar i Nation and Commemoration, Creating national identities in the United States and 

Australia i sin studie från åren 1876/1888 och 1976/1988 att den nationella identiteten iscensattes i och 

med jubileumsfiranden. Spillman menar att dessa firanden präglades av politiska intressen, arv från 

revolutionstiden och personliga åtaganden. Geografiska särdrag och landets roll i internationella 

sammanhang framhävdes.  Ovanstående avsnitt påvisar att historien användes för att uppfylla 61

nationella intentioner, framföra önskvärda normer, stärka statens makt och fostra medborgarna i 

landet. Den snabba utvecklingen sågs som ett hot och lösningen var att skapa en enhet där folket 

delade lika uppfattningar och åsikter. Historiska berättelser kan därmed användas för att forma 

gemenskaper, vilket jag anammar i denna studie. Tidigare forskning visar också att vid 

jubileumsfiranden iscensattes identitet och detta motiverar mitt val av att studera jubileer eftersom de 

kan ses som en kraftansamling där samhällena kan framhäva karaktärsdrag.  

Förmedling av historia i det offentliga rummet och till förmån för specifika platser 

Historia brukas i det offentliga rummet till olika syften. Lotten Gustafsson undersöker medeltidsveckan 

på Gotland för gestaltning, marknadsföring och identitetsskapande. Medeltidsveckan genomförs en 

gång per år och initierades 1984. I detta arrangemang förekommer musik, dans, teater, konst, 

religionsutövning och museiverksamhet. Flera olika kulturella arrangemang utövas där människor 

utformar och iscensätter det förflutna. Historien levandegörs genom lekar och olika spel. Gustafsson 

visar att det offentliga rummet används för att iscensätta identitet och regional självkänsla som 

anspelade på när Gotland hade sin blomstringstid under medeltiden. Denna identifikation med 

medeltiden konkretiseras även genom att Visbys ringmur finns med på UNESCO:s världsarvslista. 

Detta bidrar med kommersialisering och ekonomiska intäkter för staden. Gustafsson studerar hur tid, 

 Christian Widholm. Iscensättandet av solskensolympiaden. Dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid 60

Stockholmsolympiaden 1912. Diss. Lunds universitet. Umeå: H:ström - Text & kultur, 2008. ss. 13-18. 

 Lyn Spillman. Nation and Commemoration, Creating national identities in the United States and Australia. Cambridge: Cambridge 61

University Press, 1997. p. 2-16, p. 94-100. 
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rum och identitet förekommer i gestaltningen av historien under Medeltidsveckan. Utformningen 

innebär både att exempelvis en händelse presenteras och hur denna representation konkret uttrycks. 

Det finns ett marknadsföringsbehov som gör att de historiska berättelserna eller andra aktiviteter 

anpassas för att lämpa sig till en kommersiell linje. Berättelserna presenterar en tid då Gotland stod 

självständigt och frigjort mot fastlandet med möjligheter att knyta an mot det utvecklande Europa. 

Medeltidsveckan visar på den utbredande regionalismen som präglas av öppenhet kring kulturarv.   62

Det förflutna används till förmån för olika platser och lokalhistoria är kopplat till en geografisk plats. 

Anna Eskilsson har skrivit om hembygdsföreningars betydelse för människor och samhällen. 

Hembygdsplatsen blir en meningsbärande plats där lokala aktörer verkar och den lokala nivån ställs i 

relation till nationell och global. Hembygdsföreningarna bidrar med att fylla den rotlöshet och tomhet 

kring mening som artikuleras i det moderna samhället. Föreningarnas verksamhet kännetecknas av olika 

former av historiebruk. Exempelvis genom studier, dokumentation, bibehållande av historiska ting och 

uppvisande av det förflutna för allmänheten att ta del av. Det hembygdsföreningarna gör konkret är att 

föra vidare kulturarvet till nästa generation på lokal nivå.   63

Joakim Andersson studerar platsens betydelse i sin avhandling Skilda världar. Samtida föreställningar om 

kulturarvsplatser. Han studerar det offentliga rummet som en arena för kommersiella uttryck. Han har 

tittat på två kulturarvsplatser: Råshult - en botanisk plats med förbindelse till Carl von Linné samt 

Slättprojektet i Östergötland - en arkeologisk utgrävning. Andersson betonar medias roll att 

uppmärksamma en historisk plats eller ett kulturarv. Broschyrer, guidningar, utställningar etcetera 

möjliggör för människor och grupper att observera området. Under senare år har turismen ökat och 

kommit att bli en allt viktigare ekonomisk inkomstkälla. Genom de ökande intäkterna och den mediala 

tillgången möjliggörs studier av hur historiebruksplatser skapas och brukas samt hur historia 

iscensätts.   64

Det förflutna nyttjas för kommersiella intressen  

I Brita Lundströms studie Historiens roll i det moderna företaget. Ericsson och det förflutna visas hur historien 

används av ett företag för att marknadsföra sig och iscensätta en identitet. De moderna 

industriföretagen har under 1900-talet utgjort bilder av ”rationalitet, vetenskap, teknik och ekonomisk 

tillväxt”.  Framtiden finns också med som en naturlig del och Lundström visar att det förflutna har en 65

given plats för företagets identitet. Identitetsprocesser kopplas ihop med ett behov av marknadsföring, 

 Lotten Gustafsson. Den förtrollade zonen: lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland. Diss. Stockholms 62

universitet. Nora: Nya Doxa, 2002. s. 9, ss. 14-23, ss. 75-114, ss. 251-266. 

 Anna Eskilsson. På plats i historien: studier av hembygdsföreningar på 2000-talet. Diss. Linköpings universitet. Linköping: 63

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, 2008. ss. 23-40, ss. 166-176.

 Joakim Andersson. Skilda världar: samtida föreställningar om kulturarvsplatser. Diss. Linköpings universitet. Linköping: 64

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, 2008. s. 7 f, s. 30. 

 Brita Lundström. Historiens roll i det moderna företaget. Ericsson och det förflutna. Licentiatavhandling Kungliga tekniska 65

högskolan. Stockholm: Kungliga tekniska högskolan, 2004. s. 9. 
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konstruering ett varumärke och skapande av en logotyp som förknippas med företaget. I dessa 

identitetsprocesser används historia som ett medel och telecomföretaget Ericsson har arbetat med att 

plocka fram samt förmedla sin historia genom att fira jubileum. Ericssons historia har blivit en del av 

företagets identitet. I studien belyses att det kommersiella historiebruket haft inverkan i iscensättningen 

av en företagsidentitet.  Historia är formbart och ”kan producera och brukas för olika syften, vid olika 66

tidpunkter och av olika grupper”.  Marknadsföringsaspekten diskuteras i Anna Kåring Wagmans 67

uppsats ”I Stockholm: lokal identitet och marknadsföring av orter”. Hon beskriver att 

marknadsföringen växlar mellan gammalt och nytt beroende av vad orten väljer att förmedla. 

Marknadsföring av orter har vuxit fram under 1900-talet. Första gångerna en organiserad 

marknadsföring genomfördes av Stockholm var under 1930- och 1940-talen.  Göran Hallin menar i sin 68

artikel ”Slogan, image och lokal utveckling” att om syftet är att göra reklam för orten så sker inte detta 

utifrån en demokratisk process. En viss image, bild och/eller identitet får representera orten.   69

John Urry diskuterar orternas identitet i Consuming Places och menar att den lokala identiteten är nära 

förknippad med det orten präglades av under industriepoken, med början under 1800-talet och in på 

1900-talet.  Under industritiden dominerades vanligen en ort av ett stort företag som genomsyrade 70

hela samhället. Exempelvis en bruksort där företaget även hade inverkan på människans 

livsmedelskonsumtion och fritidsaktiviteter. Under denna tid var befolkningens rörlighet inte lika stor 

som i dag och den stabila bas som företaget utgjorde finns inte längre kvar. Flera studier framhåller den 

förändrade situationen som en avgörande förutsättning för marknadsföring av platser. Den lokala 

identiteten är inte lika stabil och fast förankrad på samma sätt som under industritiden. Utan orterna 

måste finna andra strategier för att proklamera sitt varumärke. När det stora företaget som satt sin 

prägel på samhället blivit nedlagt har kriser uppstått. Nya näringar måste uppfinnas för att ersätta 

företagets genomslagskraft för att vidhålla den lokala identiteten. Ökad rörlighet och förändrat 

ekonomiskt system beskrivs av Urry som orsaker till den förändrade situationen. Han menar att lokal 

identitet fortfarande är en viktig del för olika platser. Men fundamentet utgörs inte längre av 

produktion utan av konsumtion.   71

 Lundström, 2004. ss. 9-22 66

 Lundström, 2004. s. 13. 67

 Kåring Wagman, 1998. ss. 79-88. 68

 Göran Hallin, ”Slogan, image och lokal utveckling” i Samhällets geografi. Roger Andersson & Sune Berger (red.). Uppsala: 69

Uppsala universitet, 1991. s. 189 f. 

 John Urry. Consuming places. London: Routledge, 1995. p. 154-161. 70

 Urry, 1995. p. 153-178. Se även Philip Kotler, Donald H. Haider & Irving J. Rein. Marketing places: attracting investment, 71

industry, and tourism to cities, states, and nations. New York: Free Press, 1993. p. 8-11. Se även John R. Gold & Stephen V. Ward 
”Introduction”, i John R. Gold & Stephen V. Ward (eds.). Place Promotion: the use of  Publicity and Marketing to Sell Towns and 
Regions. Chichester: Wiley, 1994. p. 8.
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Iscensättning av historia i ett jubileumssammanhang 

Jubileumsfirande är inget nytt påfund och brukar infinna sig när det förflutit en tid. Detta firas 

vanligtvis efter en händelse och/eller när en person som anses värd att uppmärksamma och minnas. 

Jubileer är firande av händelser som tolkas vara utöver det vanliga. Då något aktningsvärt har skett och 

som efter ett jämt antal år ska återberättas och firas.  Jubileum är således ett brett ämne eftersom flera 72

händelser, personer och andra aspekter kan tolkas vara värda att firas. I forskningsläget kring jubileer 

har Ingemar Lindaräng skrivit avhandlingen Ett jubileum i tiden. Birgittajubileet 2003 som historiebruk. 

Studien behandlar Birgittajubileet år 2008 som firades dels den 7 oktober då hon helgonförklarades 

men också hennes dödsdatum den 23 juli.  Lindaräng visar att i Birgittajubileet förekom konkurrens 73

och reflektioner kring olika sätt att tolka henne på. Birgitta kom att symbolisera ”Sveriges 

identitetssökande i ett enat Europa, lokala identiteter, vad det är att vara kvinna, kristen, 

världsförbättrare, pilgrim”.  Birgitta blev en symbol för identitetssökande i en globaliserad värld med 74

anknytning och betydelse lokalt, nationell och internationellt. Således frigjordes hon från sin historiska 

och religiösa kontext. Birgitta tillämpades för att uppfylla nutida önskningar och behov av identitet.   75

Anette Warring har studerat firanden av den tillkommande tillika Danmarks nationaldag den 5 juni 

1849. Hennes syfte är att studera iscensättningen av demokrati och identitet i olika tider. Warring menar 

att identitet handlar om gemenskap där likvärdiga tolkningar och uppfattningar delas om det förflutna. 

Dessa gemenskaper grundas till exempel på kön, nationstillhörighet eller lokala angelägenheter. 

Gemenskap är ett centralt moment i formandet av kollektiva identiteter och i minnesfiranden 

synliggörs dessa processer.  Trondheimsjubileet 1997 har studerats av Tomas Brandt. Han analyserar 76

hur lokal identitet uttrycktes för staden Trondheim. Brandt liksom Warring menar att i samband med 

jubileumsfiranden tydliggörs identitetsprocesser, exempelvis genom symboler och monument som 

installerades. Intentionerna med jubileet för Trondheim var bland annat att det skulle fungera som 

identitetsskapande, generera stolthet och framtidstro i en tid av ekonomisk kris med hög arbetslöshet. 

Brandt skriver att i processen med att välja ut en identitetssymbol för staden uppstod problem. Den 

traditionella symbolen vikingen kritiserades för att vara missvisande. Istället föreslogs pilgrimen som 

sedan även den underkändes på grund av allt för mytologiska anknytningar. Trots invändningar och 

kritik blev det pilgrimen som fick stå som symbol för jubileet. Den skulle uttrycka existentiella behov 

för den sökande människan. Brandt menar att pilgrimen och vikingen belyser misslyckade försök att 

instifta gemensamma berättelser. Vikingen återtog sin forna roll som symbol för Trondheim eftersom 

 Jan-Öjvind Swahn. ”Jubileum”, i Nationalencyklopedin. 2015. www.ne.se (Hämtad 2015-02-20). 72

 Ingemar Lindaräng. Ett jubileum i tiden: Birgittajubileet 2003 som historiebruk. Licentiatavhandling Linköpings universitet. 73

Linköping: Linköpings universitet, 2005. s.12.

 Lindaräng, 2005. s. 160.74

 Lindaräng, 2005. s. 159 ff. 75

 Anette Warring. Historie, magt og identitet: grundlovsfejringer gennem 150 år. Århus: Aarhus Universitetsförlag, 2004. s. 10 ff, s. 76

157, ss. 202-230. 
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förekomsten av vikingamonument fanns sedan innan.  Williams M. Johnston menar i Celebrations. The 77

Cult of  Anniversaries in Europe and the United States Today att högtider liksom jubileer skapar struktur kring 

virrvarret av historia och ordning i tillvaron.   78

I Johan Samuelssons avhandling Kommunen gör historia. Museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 

1959-2000 studeras identitetsformningen med ett kommunalt och museialt perspektiv. Samuelsson 

hävdar att stadsjubileet är ett bra exempel för att undersöka den iscensättande processen av identitet. 

Denna studie appliceras på Eskilstuna och dess arbete kring jubileer, utställningar och 

dokumentationer. Samuelsson skriver: 

Flera studier har visat hur olika former av politiska och ekonomiska eliter använt sig av det 

offentliga rummet för att befästa en rådande maktordning. Såväl nationella som regionala 

utställningar, expon och jubileer har brukats här.   79

I undersökningen studeras de offentliga berättelserna som museet och kommunen formulerar. 

Samuelsson visar att stadsjubileet innefattade samma funktion och form som andra nationella 

ceremonier.  Det framförs även att ett jubileum var en mångfacetterad händelse. En folklig fest för 80

stadsinvånarna och fungerade som utgångspunkt för nationella politiska aktioner samt som en 

marknadsplats för stadens industrier. Det framkommer att jubileet bidrog till en grundberättelse om 

staden som formulerades av olika aktörer. Det fanns med andra ord en grundintrig att 

”industrialiseringen leder till välfärdstaden” där aktörer presenteras såsom ”manliga företagare, arbetare 

och folkrörelser”  under 1600-, 1700-, 1800- och 1900-talen. Berättelsens karaktär bestod av en 81

processinriktad beskrivning med inriktning på en positiv omvandling som kännetecknar staden 

Eskilstuna. Ett framtidsperspektiv fanns också med i framställningen där tillverkningsindustrin utgör en 

grundsten för stadens överlevnad. Kommunen var en ”lika central politisk gemenskap som nationen”  82

och hade en viktig roll bland annat för medborgarnas välfärd. Samuelsson visar genom sina fyra 

fallstudier (”Eskilstunas stadsjubileum 1959, uppbyggandet av ett stadsmuseum 1979, den 

stadshistoriska utställningen Mellan sjöarna 2000 och museets Samdokverksamhet” ) att berättelserna 83

tenderat vara positivt framhävda. Negativa inslag såsom konflikter och andra avvikande aspekter av 

historien fick gå obemärkt förbi. Samuelsson framför att historiska berättelser uttryckta i verksamheter 

 Thomas Brandt. Myter, historie og identitet rundt tusenårjubileet i Trondheim. Trondheim: Hovedoppgave i historie, 1999. s. 157. 77

 Williams M. Johnston. Celebrations: the Cult of  Anniversaries in Europe and the United States Today. New Jersey: Transaction 78

Publishers, New Brunswick, 1991. p. 32. 

 Samuelsson, 2005. s. 19. 79

 Johan Samuelsson. Kommunen gör historia: museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 1959-2000. Diss Uppsala universitet. 80

Uppsala: Uppsala universitet, 2005. s. 12 ff, 51. 

 Samuelsson, 2005. s. 83. 81
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såsom museer, jubileer och läroböcker medverkade i iscensättningen av nationell likväl som lokal 

identitet.   84

Konklusion och undersökningens utgångspunkter 

Jag illustrerar i ovanstående avsnitt att historia används inom en rad olika områden och till olika syften. 

Tidigare forskning visar att historien använts som resurs för att främja nationella och lokala identiteter. 

Historia tolkas, iscensätts och sprids till förmån för olika platser. Politiska makthavare och andra högt 

uppsatta eliter har använt sig av det offentliga rummet för att legitimera makt och skapa förtroende hos 

de underordnade. De historiska berättelserna utgör ett viktigt verktyg för att ordna och placera in 

nationen eller det lokala samhället i tid och rum. Berättelserna brukas även för att uppfylla nutida 

önskningar och iscensätta identitet.  

I undersökningsdelen analyserar jag de historiska berättelser som framställdes under de lokala 

orternas 600-årsjubileum. I den tidigare forskningen betonas medias roll för förmedling av mening och 

för att gagna olika intressen.  I framställningen av de lokala orternas historia och önskvärda identitet 85

presenteras en idealbild. De intentioner som ligger bakom varför berättelser, traditioner etcetera 

utformas kan vara skapade och påhittade. Detta för att huvudmålet kan vara styrt av avsikter som inte 

tar hänsyn till historisk fakta utan är tänkt generera trygghet, stabilitet och ordning i samhället. Jag 

fokuserar på den del i identitetsforskningen som understryker att identiteter är upplevda och föreställda 

gemenskaper. Förmedlingen har antagligen kommersiella avsikter och i ett reklamsyfte kan inte alla 

uppfattningar rymmas. De historiska berättelserna illustrerar önskvärda karaktärsdrag som egentligen 

inte speglar helheten och ortens verkliga jag. Det som iscensätts i ett jubileumssammanhang är en bild 

utåt och behöver därför nödvändigtvis inte överensstämma med interna uppfattningar av orten. I denna 

studie utgår jag ifrån att kollektiv identitet handlar om gemenskap och inom denna delas likvärdiga 

tolkningar och uppfattningar om det förflutna, nutiden och framtiden.  

Källmaterial, metod och avgränsning 

I denna studie har jag använt material som framkom under jubileumsåret 2013 för Hjo och Åtvidaberg. 

Materialet är framför allt från den eller de dagar som jubileumsfirandet pågick. Därmed kommer inga 

efterverkningar att tas med i undersökningen. Vilket heller inte är relevant utifrån studiens syfte att 

fördjupa förståelsen kring iscensättningen av lokal identitet. Utifrån studiens tänkta omfattning har ett 

vidare tidsperspektiv inte kunnat beaktas. Exempelvis undersökning av tidigare jubileer som orterna 

firat och relationen dem emellan. Fortsatta och djupare studier med komparativa metoder kring analys 

av berättelsernas förändring över tid får lämnas till framtida forskning. Berättelsen förmedlas genom 

 Samuelsson, 2005. s. 12, ss. 83-160. 84

 Se t.ex. Andersson, 2008. s. 7 f, s. 30. 85
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olika informationskanaler och i undersökningen har den offentliga korrespondensen analyserats. 

Material som använts är broschyrer, tidningsklipp, information- och reklamblad. Med andra ord 

material som är tänkt att skapa attraktion. Avgränsningar är nödvändiga och jag har valt att använda 

tillgängligt offentligt material. För att undersöka historiens funktion och roll i samhället krävs 

innovativa val av källmaterial samt komparativa ambitioner.  I studien används tidningsmaterial som är 86

en viktig källa för spridandet av historiska berättelser. Tidningar som förmedlare av berättelser har ett 

primärt syfte att producera meningsfulla beskrivningar av en händelse, person eller verksamhet. Det 

kan dock påpekas att det finns en brådska när en tidningstext ska produceras och därmed kan 

felaktigheter uppstå. Tidningarna fungerade som aktörer i konstruktionen av historiska berättelser och 

medverkade som historieproducenter. Andra typer av material såsom reklamblad och broschyrer har ett 

tydligt PR-syfte och är utformade för att väcka intresse samt har positiva klanger. Tidningar och 

broschyrer som källmaterial kan te sig vanskligt då de inte presenterar den objektiva verkligheten utan 

strävar efter att göra artiklarna/texterna intressanta och locka fler läsare. Dock är det iscensättningen 

och framställningen jag intresserad av. Således kan massmediala produkter till fördel användas för att 

söka efter teman då de granskas utifrån kvalitativa premisser.  

Metoden som använts för att finna orter som firat jubileum har utgjorts av det som kallas 

”snöbollsmetoden”.  Jag har gjort en genomsökning av Sveriges kommuner. För att sortera och välja 87

ut de orter som sedan blev material för studien har tre urvalskriterier tillämpats. Det första kriteriet var 

tillgång och omfattning av material. Det andra är ett tidsmässigt kriterium där jag hade en önskan om 

att jubileumsfirandet skett under modern tid. I det tredje kriteriet var ortens ålder relevant det vill säga 

att det fanns en gemensam historia att förmedla för platsen. I studien används två utvalda orter: 

Åtvidaberg och Hjo. Dessa orter är även två kommuner. Det finns svårigheter att helt klarlägga 

skillnaden mellan ort och kommun i dessa fall. Eftersom de kan kategoriseras som mindre omfattande 

kommuner och utifrån territoriella gränsdragningar klassas en kommun som ett lokalt samhälle som 

strävar efter enhet. Jag kommer dock använda beteckningen ort eftersom kommun inbegriper ett större 

geografiskt område. Dessutom är det centralorterna som firar jubileum. Till skillnad från det nationella 

rummet har det senaste århundradet kommuner och städer genomgått dramatiska förändringar. Det 

svenska 1900-talets kommunreformer innebar exempelvis att cirka 90 procent av alla kommuner 

försvann genom sammanslagningar. Innan reformerna fanns drygt 2 200 kommuner medan det efter 

reformerna återstod knappt 300.  Det lokala samhället kan avgränsas utifrån olika faktorer, dels i 88

rummet genom både sociala och rumsliga gränser. Det finns svårigheter att ge en exakt gränsdragning 

av det aktuella området men oftast kan en kärna urskiljas. Dessutom är det lokala samhället ständigt 

föränderligt. Det kan exempelvis finnas tidsmässiga faktorer som bestämmer gränsdragningen, vilket 

 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi, 2002. s. 364 f. 86

 Robert Thorp, ”Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt?” i Kritiska perspektiv på historiedidaktiken. 87

David Ludvigsson (red.). Bromma: Historielärarnas förening (HLF), 2013. s. 98. 

 Peder Nielsen. Kommunindelning och demokrati: om sammanläggning och delning av kommuner i Sverige. Diss. Uppsala universitet. 88

Uppsala: Uppsala universitet, 2003. s. 12 f.
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kan handla om den historia som en plats delar.  Det lokala samhället kan ses ”som ett samspel av 89

sociala kretslopp”.  90

Med hjälp av ett narrativ angreppsätt har centrala teman kunnat positioneras ut från källmaterialet 

där berättelserna centrala beståndsdelar såsom tid, rum och intrig studeras. I denna studie ligger fokus 

kring berättelsens innehållsmässiga aspekt snarare än hur den är utformad stilmässigt. En kvalitativ 

analys kan används som strategi där meningskonstruktion skapas för materialet och bakomliggande 

teman eftersöks.  Det bör framhållas att jag är medveten att vissa teman kan överlappa varandra och 91

genom att utkristallisera några framträdande berättelser möjliggörs generalisering. Jag hävdar att detta 

tillvägagångssätt möjliggör och tydliggör lokala identiteter. Risken med att analysera berättelser som 

förmedlats i närtid kan förklaras i termen ”nuets dramatik”  som innebär att berättelserna övertolkas på 92

grund av avsaknad av distans. Samtidigt är det studiens drivkraft att undersöka historiens roll i 

samtiden. Undersökningen struktureras utifrån teman och olika material ligger till grund för dessa. 

Således har berättelsernas intertextualitet varit relevant. Flertalet aktörer medverkade i utformandet av 

jubileerna på uppdrag av kommunen såsom tidningar, näringsliv, ideella föreningar etcetera. Jag 

kommer inte lägga stor vikt vid att utkristallisera olika aktörer eftersom jubileerna utgjorde en 

gemensam satsning av olika krafter inom det lokala samhället. I undersökningen förekommer i viss mån 

ett komparativt anslag där Hjo och Åtvidaberg kan ställas i relation till varandra, om profileringen sker 

på liknande sätt eller om skiljaktigheter finns.  

 Sven Lilja, ”Lokalhistoria - vad kan det vara? Några tankar kring mål, avgränsningar och problemval”, i Revy över stads- och 89

kommunhistoria. 1981/1985. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet, 1991. s.49 ff. 

 Lilja, 1991. s.53. 90
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Historiska berättelser gestaltade i det offentliga rummet 

I denna del kommer undersökningens frågeställningar analyseras och är strukturerad utifrån teman 

samt i möjligaste mån även utifrån kronologi. De teman som presenteras är ett urval som gjorts efter 

närläsning av broschyrer, tidningar etcetera och har baserats på temats framträdande och betydelsefulla 

roll samt som mest frekvent återkommande. Först behandlas orternas etableringsfas där geografiska 

tillgångar haft en avgörande betydelse för samhällets uppkomst. Ursprunget till orterna har sedan 

lämnat spår i samhällets utveckling och historia. Sedan berörs överlevnad och omstrukturering inom 

orterna där det vittnas om guldåldrar och kriser. Vidare framförs orternas kulturella inriktning och 

platsens geografiska läge med naturupplevelser. När de historiska berättelserna diskuterats följer ett 

avsnitt där de explicita intentionerna presenteras och vilka element i berättelserna som iscensätter den 

lokala identiteten. Inledningsvis, för att få en uppfattning och ökad förståelsen kring vilka orter studien 

behandlar, följer en kort presentation. För båda orterna utgör privilegiebrev som utlämnats av Erik av 

Pommern basen för dateringsbestämningen.  

Åtvidaberg  

Åtvidaberg är en ort och kommun vars geografiska läge placeras i Östergötlands län, ca 35 km sydöst 

om Linköping. Det är en kommun med strax över 11 000 invånare och har sina rötter i 

kopparbrytningen. Åtvidaberg utgör ett exempel på en typisk svensk bruksort. När kopparbrytningen 

inte längre var lönsam kom industriverksamheten av växa sig stor på orten. Under 1900-talet 

utvecklades bland annat storföretaget Facit AB. Som kom att bli en välkänd och dominant aktör på 

marknaden för kontorsmaskiner. I början av 1970-talet drabbades företaget av en enorm kris och 

konkurrensen internationellt, framförallt från Japan, blev alltför stor och företaget såldes till 

Electrolux.  Åtvidaberg drabbades hårt av denna kris men har i dag återhämtat sig någorlunda. 93

Företagsklimatet är en viktig faktor och betydelsefull för näringslivet även för orten i dag. Orten 

stoltserar också med sitt fotbollslag som är med i högsta serien: Allsvenskan. Åtvidabergs slogan är 

”Kommunen med Framåtanda”  och avsikten är att detta ska genomsyra hela samhället, bland 94

invånare, företag och ekonomi.  

 Anders Jönsson. ”Åtvidaberg”, i Nationalencyklopedin. 2014. www.ne.se (Hämtad 2014-04-20). Se även Edlund, Lars-Erik, 93

Nilsson, Lars & Sellers David. ”Åtvidaberg”, i Nationalencyklopedin. www.ne.se (Hämtad 2014-04-20). 

 Klas-Göran Wennerström. ”Nya idéer ska forma orten”, i Länstidningen. 2014-02-28. www.lanstidningen.se (Hämtad 94

2014-02-28). 
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Hjo 

Hjo är belägget väster om Vättern, 67 km norr om Jönköping. Hjo är en kommun med nästan 9 000 

invånare. Storleksmässigt är Hjo och Åtvidaberg jämbördiga. Hjo präglas av sitt geografiska läge vid 

Vättern, som sommarturistort med bad och betydande hamn. Ortens historia tar sin utgångspunkt i 

medeltiden och har en bevarad stadskärna med unika trähus samt en stadspark med trävillor som idag 

har vandrarhem, caféer, butiker och plats för utställningar.  År 1990 mottog Hjo Europa Nostra-95

medalj för bevarandet av trästaden. Hjo omnämns första gången 1413 i en skattebok under Erik av 

Pommerns regeringstid.  I och med det geografiska läget kom Hjo att bli en viktig hamnort som länk 96

mellan Östergötland och Västergötland. Ortens blomstringstid var under 1800-talet då handeln och 

hantverket florerade. Detta i samband med att Göta kanal stod klart och började brukas. Orten kom 

även att utvecklas som industriort och präglades av en hög industritäthet.  Hjos slogan är ”Hjo - 97

Trästaden vid Vättern”och ”I Love Hjo”  där träets betydelse och det geografiska läget betonas.  98

Naturmaterial - Koppar i Åtvidaberg och trä i Hjo 

Kopparbrytningen med start under 1400-talet iscensätts vara början på Åtvidabergs historia. Denna 

utveckling med kopparmalmen som bas uttryckts ha format orten till vad den är idag. Det framförs att 

tillsammans med kopparmalm, skogsområden, tillgång till vattendrag  

brukspatroner, entreprenörskap och duktiga ledare har utvecklingen av mönstersamhället 

Åtvidaberg präglats av brukets dominans och inflytande på samhällsutvecklingen.   99

Johan Samuelsson visar i sin avhandling på en liknande utveckling kring Eskilstunas framväxt till 

välfärdsstaten. Han framför att den framåtskridande utvecklingen mot välfärd och ett modernt samhälle 

var genom ”driftiga företagare, hårt arbetande smeder och kloka folkrörelser”.  Kopparbrytningen 100

beskrevs under jubileet som grunden för samhällets utveckling och modernisering. Den geografiska 

platsen och dess naturtillgångar hade en avgörande betydelse för den utveckling som skett. I boken 

Bergsbruk och industri. Makt och idyll. Åtvidaberg under 600 år, som kom ut under jubileumsåret av 

 Hjo kommun. ”Nu smygstartar vi jubileumsåret 2013 med en försmak av nästa års jubileumsprogram - Året då Hjo stad 95

firar 600 år!” Hjo kommun. 2013. www.mynewdesk.com/se/pressroom/hjo-kommun (Hämtad 2013-09-10). 

 Hjo kommun. Hjo 600 år - bakgrund och information. Hjo kommun. 2013. www.hjo.se (Hämtad 2013-09-10). 96

 Carl-Johan Nordblom. ”Hjo”, i Nationalencyklopedin. 2014. www.ne.se (Hämtad 2014-04-28). Se även Lennart Améen, Sven 97

Lilja, Pia Lindgren & Lars Nilsson. ”Hjo”, i Nationalencyklopedin. 2014. www.ne.se (Hämtad 2014-04-28). Se även Cecilia 
Lindheimer & Tigerform (red.). ”Hjo”, i Runt Vättern. 2013. s. 4, 14. 

 David Björklund & Hjo Turistbyrå. I love Hjo: Hjo 2013 Trästaden vid Vättern. Falköping: Elanders, 2013. s. 1 ff. 98

 Johanna Johansson & Åtvidabergs kommun. Jubileumsfest med någonting för alla! 4 maj. 2013. s. 2.99

 Samuelsson, 2005. s. 11. 100
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verksamheten Brukskultur Åtvidaberg, skriver Svante Kolsgård att Åtvidaberg firar 600 år men påpekar 

att det inte är tätorten i sig utan ”bygdens bergsbruk som ”fyller år””.  Vad gäller samhällsbildning är 101

1400-talet för tidigt och det är inte förrän 1761 då det första kopparbolaget bildades som ett samhälle 

kan urskiljas.   102

Svante Kolsgård beskriver i kapitlet ”Bruk och omland - ”En stat i staten”” i jubileumsboken att 

kring en bruksort utbredde sig ett omland. Denna relation mellan bruk och omland fungerade som en 

självförsörjande enhet och som titeln till kapitlet anspelar: en stat i staten.  Genom denna 103

iscensättning påvisas det geografiska territoriet betydelse redan då orten började etableras. Den 

territoriella identiteten aktiveras då dess område ges mening genom offentliga berättelser och genererar 

politisk aktivitet. Jonsson menar att ett ”grundläggande kriterium på en region eller en lokal bygd är att 

den på något sätt går att avgränsa från andra regioner och andra bygder”.  Vad som avgränsar olika 104

regioner från varandra är däremot olika. Det kan handla om naturgeografiska, kulturella, ekonomiska 

eller andra mer specifika variationer som framhålls. I Åtvidaberg förmedlades kopparn som geografisk 

tillgång och kopparbrytningen beskrevs ha omfattande betydelse för samhällsutvecklingen. Det är 

olikheterna som bygden kan ta vara på och ge betydelse genom att förmedla dem som lokala 

karaktärsdrag.   105

Privilegiebrevet tillskrivet Erik av Pommern år 1413 tilldelades bergsbönderna och fungerar som 

bevis för ortens uppkomst och bergsbrytning. Det iscensätts att kopparindustrin präglades både av 

uppgångar och nedgångar. Det framkommer under jubileet att år ”1558 producerades 1,5 ton koppar. 

1559 exporterades 70 kilo”.  Genom detta exemplifieras de snabba vändningarna som kunde ske 106

inom kopparbranschen. Under 1700-talet skedde en stark uppgång för kopparverket då Johan 

Adelswärd den äldre blev investerare. Han framhölls som en person med stort inflytande i 

kopparverket och ”1783 fick han och hustrun Catharina Funck en stadsfästelse om disposition om det 

Adelswärdska fideikommisset”.  Det berättas att detta kom att bli basen för kopparbrytningens 107

utveckling, en industriell koppartid, som varade fram till 1902 då kopparhanteringen lades ner på grund 

av att verksamheten inte längre var lönsam. Det framställdes att under Johan Adelswärds tid var 

kopperverket den näst största producenten av koppar. Totalt under hela kopparbrytningens tid hamnar 

orten på en fjärde plats.  Kopparmalmens betydelse för orten iscensattes genom en nyskapad modell 108

 Svante Kolsgård. ”Inledning”, i Bergsbruk och industri - makt och idyll: Åtvidaberg under 600 år. Svante Kolsgård (red.). 101

Åtvidaberg: Brukskultur Åtvidaberg, 2013. s. 7. 

 Kolsgård, 2013. s. 7. 102

 Svante Kolsgård. ”Bruk och omland - ”En stat i staten””, i Bergsbruk och industri - makt och idyll: Åtvidaberg under 600 år. 103

Svante Kolsgård (red.). Åtvidaberg: Brukskultur Åtvidaberg, 2013. s. 9, ss. 203-221. 

 Inger Jonsson. ”Lokala identiteter i en föränderlig verklighet”, i Lokala identiteter: historia, nutid, framtid. Ann Emilsson & 104

Sven Lilja (red). Gävle: Högskolan i Gävle-Sandviken, 1998. s. 26. 

 Jonsson, 1998. ss. 25-31. Se även Zander, 1997. s. 85 f. 105

 Lotta Willsäter. ”Med rötter i kopparbruket”, i Corren. 2013-05-04. s. C3. 106

 Willsäter, 2013-05-04. s. C3107

 Willsäter, 2013-05-04. s. C3. Se även Lotta Willsäter. ”När röken låg tät över Åtvid”, i Corren. 2013-04-24. s. B6.108

�27



av Kopparverket. Under jubileumsdagen den 4 maj 2013 presenterades modellen utställningslokal som 

invigdes i samband med jubileet och illustrerar toppåret 1869 samt visar hur tågvagnar från Bersbos 

gruvor fraktar malm där några hästlass har anlänt till Mormorsgruvan.   109

Spår av kopparepoken återfinns i samhället. Exempelvis är det antagligen ingen slump att 

Åtvidabergs fotbollsförenings (ÅFF) arena heter Kopparvallen.  Narrativa förkortningar är språkliga 110

uttryck som anspelar på en viss händelse, person eller berättelse. Genom att namnge olika platser eller 

föremål med kopparanknytning associeras detta med ortens ursprung som kopparproducent. Detta 

bruk skapar mening, ger uttryck för stolthet och illustrerar en medveten vilja att lyfta fram samt 

sammankoppla dagens samhälle med dess historiska anor. En narrativ förkortning har ”potentialen att 

utvecklas till en eller flera berättelser som ursprung, ägande, maktrelationer och identitet”.  Denna 111

förkortning som anspelar på ortens etableringsfas och geografiska tillgång bidrar till iscensätta den 

lokala identiteten.  

Naturmaterialet koppar iscensattes med assistans av narrativa förkortningar och som exempel kan 

vara platser, politiska ledare eller anspela på en specifik händelse. I Åtvidaberg kan även företaget Facit, 

dess ledare Elof  och Gunnar Ericsson tas som exempel på narrativa förkortningar, mer om dessa 

diskuteras i avsnittet ”Företag som haft bäring och inverkan på samhället”. För att den narrativa 

förkortningen ska fungera behöver den vara konkret. Den behöver innehålla precision i tid och rum 

och hänvisa till en viss kontext.  I detta sammanhang refererar den på ett historiskt händelseförlopp: 112

berättelser kring koppareran. I och med bruket av narrativa delar indikerar detta att det historiska 

händelseförloppet har ett meningsfullt budskap och är av olika anledningar minnesvärt. Således 

inkluderas de som kan känna gemenskap och innefatta en relation till den föreliggande narrativa 

förkortningen, det vill säga förmåga att urskilja den aktuella referensen. Under 600-årsjubileet 

utnyttjades fotbollsarenan för aktiviteter och fotbollslaget framhölls som en av ortens stolthet. 

Namnsättningen bidrar till att skapa förståelse för historisk konstruktion och frambringar förmåga att 

upptäcka andra historiska berättelser. Hänvisningen bidrar även till att utveckla den metahistoriska 

kunskapen om kopparens betydelse för samhället och det lokala samhällets betydelse i ett nationellt 

perspektiv.   113

På en stadskarta från år 1696 iscensätts Hjos stadskärna och den stämmer överens med dagens 

utseende. De flesta byggnaderna är från 1800-talet och beskrivs som ortens blomstringstid eftersom 

 Willsäter, 2013-04-24. s. B6. Se även Lotta Willsäter. ”Brukskultur får fint pris”, i Corren. 2013-11-04. www.corren.se 109

(Hämtad 2013-11-05). Se även Lotta Willsäter. ”Brukskultur fick hedrande pris”, i Corren. 2013-12-15. ww.corren.se (Hämtad 
2013-12-15). Se även Johansson & Åtvidabergs kommun, 2013. s. 2. Se även Åtvidabergs kommun, ÅSSA: Industri- och 
Bilmuseum & Åtvidabergs Bruks- och Facitmuseum. Kopparverksmodellen: , Modellen, Utställningen, Möten, Samverkan: MUMS. 
2013.

 Willsäter, 2013-05-04. s. C3.110

 Hans Olofsson. ”Hiroshimagrejen, liksom”: om narrativa förkortningar och historiskt meningsskapande hos 111

högstadieelever, i Kritiska perspektiv på historiedidaktiken. David Ludvigsson (red.). Bromma: Historielärarnas förening (HLF), 
2013. s. 23. 

 Olofsson, 2013. ss. 22-32. 112

 Olofsson, 2013. s. 36 ff. 113
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handeln ökade. Under denna tid byggdes även hamnen som kom att få en betydande inverkan på 

samhället och som fortfarande har en viktig roll idag, bland annat som turistattraktion. Detta  

framställdes under 600-årsjubileet som starten på det moderna samhället och skapade möjligheter för 

ortens utveckling.  Berättelsen om Hjo - trästaden, tar sig i uttryck genom att orten är byggd i trä. Trä 114

i sig är inget unikt, men det poängterades att i dagens Sverige är det ovanligt med så välbevarade trähus. 

Under historiens gång har många städer förstörts genom bränder. Den moderna utvecklingen har 

inneburit uppbyggandet av andra sorters hus. År 1990 belönades Hjo tillsammans med Eksjö och Nora 

med Europa Nostras hedersmedalj för bevarandet av trähus. Under jubileumsåret 2013 genomfördes 

guidade turer genom Hjo där besökaren och invånaren kunde ta del av information om de bevarade 

husen och beskåda dem. Genom materialet trä iscensattes orten som naturnära och trä framhölls 

karaktäriserande som genuint svenskt. I det nyinvigda kulturkvarteret visades utställningen ”Trä äger” 

och där visades materialet upp, dess möjligheter och hållbarhet samt belystes orten som ett exempel på 

snickarglädje.  Materialet trä, dess potential och möjligheter samt tankar om hållbarhet och bevarande 115

framhölls prägla orten som värnar om trähusens fortsatta existens.  

Utifrån den marknadsföring som förekom under jubileet kan påvisas att det fanns en vilja att 

profilera Hjo som en kulturell stad som värnar om bevarandet av kulturarv. Materialet trä är en 

geografisk tillgång, en naturgiven resurs, som skapade förutsättningar för Hjos iscensättning av den 

lokala identiteten. Husen och orten beskrevs som: 

byggnader vackert bemålade med rödfärg eller linoljefärg pigmenterad med ockra, terra och 

umbra. Den gängse bilden som vi vill visa upp är just detta - idylliska gårdar, trivsamma 

gatumiljöer och vackra detaljer på husfasaderna.   116

Trähusen bidrar till att ge platsen ett varumärke och som utmärker särdragen för orten.  Genom 117

trähusens bevarande kan den historiska tiden då ortens handelstid var som mest omfattande 

levandegöras. Då berättelserna kan levandegöras genom platser, namn, utställningar och aktiviteter 

etcetera blir historien mer lätthanterlig och kommunikation möjliggörs. De historiska berättelserna, 

menar jag, målar upp en bild av trästaden som ett samhälle under 1800-talet där handeln blomstrade, 

hamnen byggdes och ett modernt samhälle utvecklades.  

Den ökande omfattningen av internationell samverkan har gjort att lokala egenskaper alltmer kan 

utmärkas. Detta är en bidragande orsak till varför alltfler orter väljer att marknadsföra sig i större 

omfattning. Metoder för denna marknadsföring ter sig bland annat genom att märka ut det speciella 

som gör att orten sticker ut bland konkurrenterna.  Koppar och trä iscensattes som karaktäriserande 118

 Hjo kommun. Historik: När Hjo blev stad. Hjo kommun. www.hjo.se (Hämtad 2013-09-10). 114

 Lindheimer & Tigerform (red.), 2013. s.4, 14. Se även Hjo Turistbyrå. ”Hjo i sommar” i SLA Turist: Skaraborgs Allehanda. 115

2013. s. 38. Se även Björklund & Hjo Turistbyrå, 2013. s. 8, 19. Se även Malin Ingsten. ”Fyra utställningar under ett och 
samma tak”, i SLA Turist: Skaraborgs Allehanda. 2013. s. 40 f. 

 Kulturkvarteret Pedagogien. Tre trästäder i samverkan. Utställning. Hjo (Besökt 2013-06-14). 116

 Hallin, 1991. s. 180. 117

 Hallin, 1991. s. 182. 118
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produkter för det lokala varumärket. Iscensättningen innehåller tolkningar och föreställningar av 

verkligheten samt rymmer framtidsvisioner där politiska intressen och ekonomiska aspekter finns med. 

Både trä och koppar är naturgivna resurser som jag kan påvisa användes för att markera karaktärsdrag 

för de lokala samhällena. Samhällena värnar om dessa materials fortsatta betydelse. I Hjo genom att 

bevara och återupprätta trähusen samt märka ut dem som turistmål. I Åtvidaberg lever kopparepoken 

vidare bland annat genom namngivande på platser, en kopparverksmodell och utställningar. De 

naturgivna resurserna berättar om samhällen som höll på att utvecklas och moderniseras.  

Bruksanda till framåtanda 

Åtvidaberg beskrevs under 600-årsjubileet som ett exempel på svensk brukshistoria som tar sin 

utgångspunkt i kopparhanteringen och senare i ortens industrier. Ingredienser för ett brukssamhälle 

iscensattes vara utnyttjandet av de geografiska tillgångarna och att det fanns en bruksherre samt 

bruksarbetare som levde i en paternalistisk relation. Denna relation innebar att bruksherren hade ett 

beskyddande och faderligt förhållningssätt mot sina underordnade. Som ersättning mot den psykiska 

och ekonomiska tryggheten förväntades prestation och arbete. Lönen i dessa sammanhang var låg men 

i avlöningen ingick även bostad och andra förnödenheter som arbetaren kunde tänkas behöva. Denna 

bruksanda kännetecknas av ömsesidighet (mer eller mindre) och samhörighetskänsla i orten. Denna 

gemenskapskänsla skapades genom lojalitet inom arbetslivet men även externt genom exempelvis 

musikkårer och idrottsföreningar.  Det berättades under jubileet 2013 att denna anda lever kvar i 119

samhället. Bruksandan har utvecklats och kommit att bli ett arv i samhället. Visionen för 600-årsjubileet 

beskrevs att det är med:  

stolthet som vi firar 600 år 2013. Successivt har vi gått från ett samhälle med historisk 

bruksanda till ett modernt samhälle med framåtanda där våra ledord är mod, helhetssyn och 

långsiktighet. Det är också grundtanken i firandet när vi tillsammans, alla medborgare, 

näringsliv och kreativa krafter, gör en gemensam satsning för framtiden.  120

Det berättas att Åtvidaberg gått från att vara ett samhälle som präglades av en bruksanda till att bli ett 

modernt samhälle som numera utmärks av ett gott ortsklimat. Kommunens ledord är framåtanda och 

under 600-årsjubileet framställdes att denna anda skulle genomsyra de aktiviteter som genomfördes. 

Det förklarades att ”framåtanda innebär både tillväxt och utveckling”  vilket för Åtvidaberg är en 121

utmaning då ekonomin tryter.  

I detta sammanhang fungerade 600-årsjubileet som ett tillfälle att både se tillbaka på historien och 

blicka framåt. Det iscensattes att Åtvidaberg går mot bättre tider och de ingredienser som användes för 

 Willsäter, 2013-05-04. s. C3119

 Marie Axelsson, Malin Månsson & Helen Stenberg. Vi jobbar Framåt! Åtvidaberg: Bok och tryck, 2012. s. 3. 120

 Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012. s. 17. 121
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att utveckla orten framåt i historien brukas även idag. Den historiska berättelsen om bruksandan, 

numera framåtanda, iscensattes som en viktig ingrediens i ett framgångsrecept och manifesterades 

under jubileumsåret. Bruksandans positiva effekter utgör ett arv i dagens samhälle. Det uttrycks även 

att historiens boja tagits av och då åsyftas de kriser som samhället genomgått sedan Facits nedläggning 

under 1970-talet.  Kolsgård framför att ”Koppartecknet, eklövet, kugghjulet och initialerna E.E som 122

står för Åtvidabergs Industriers disponent Elof  Ericsson, representerar Åtvidabergs historia”.  De 123

historiska berättelserna om företagsverksamheten illustrerar svårigheter som övervunnit och ortens 

bedrift att skapa en stadig grund för samhället.  Åtvidaberg har utvecklats och dragit lärdom av 124

historiska händelser. Den omtalade andan tillsammans med fotbollens framgångar samt med 

”gemensam glädje och sammanhållning kan lyfta en bygd - nu som då”.  Genom att betona ortens 125

speciella anda fanns förväntningar att detta skulle bidra till god stämning och förbättra den finansiella 

situationen i samhället. Hjo förknippas i vissa sammanhang med ”Grönköping” som anspelar på en 

svensk småstad med ”löjligt bornerad självbelåtenhet”.  Hjo har även ett förflutet med borgmästare 126

dock iscensattes inte dessa karaktärsdrag i det material jag studerat. Detta illustrerar att iscensättningen 

om de lokala samhällena var odemokratisk och perspektivet utåt var centralt. Det som profileras om 

orterna under jubileumsfirandena behöver nödvändigtvis inte spegla deras utseende och form för 

övrigt.  

Materiella föremål som förmedlar historia - Åtvidabergsbilen och Hjos ångfartyg 

När kopparn sinade under slutet av 1800-talet i och början av 1900-talet tvingades Åtvidaberg 

omstrukturera sin verksamhet och med baron Theodor Adelswärd i spetsen började en annan av ortens 

naturtillgångar att användas: skog. Fideikommissets skogar användes som råvara för att omkonstruera 

näringslivet och kontorsmöbler började tillverkas. Det berättas under 600-årsjubileet att Åtvidabergs 

industrihistoria tog fart och ett företag etablerades som började tillverka hästvagnar men senare även 

bilar, spårväxlar och smörjsystem. Denna epok av historien iscensattes under jubileumsåret 2013 i 

ÅSSA-museet och som även var fabrikens lokal då verksamheten pågick. I denna miljö illustrerades hur 

arbetsmiljön såg ut och maskinerna står kvar på samma plats som när de installerades år 1924.  

Mellan åren 1911 och 1912 tillverkades den så kallade Åtvidabergsbilen. Företaget gick senare i 

konkurs och för att kunna fortsätta tillverkningen slogs företaget samman med en annan aktör och kom 

att bli Åtvidabergs Spårväxlar och Signalfabrik AB (ÅSSA). Åtvidabergsbilen, eller Åtvidabergs 

motorvagn som är det mer korrekta namnet, har kommit att bli en symbol för ortens industriella tid. 

 Daniel Carlberg & Christer Engström. I en annan del av Åtvid. Johanneshov: Daniel Carlberg och Christer Engström, 2013. 122

s. 7. 

 Kolsgård, 2013. s. 4. 123

 Gustav Skogens. ”Artister klara till 600-årsfest”, i Linköpings-posten. 2013-01-23/24. s. 16. Se även Lotta Willsäter. 124

”Jubilerande kung besökte jubilerande Åtvidaberg”, i Corren. 2013-09-04. s. A4 f.

 Carlberg & Engström, 2013. s. 13. 125

 Helmer Lång. ”Grönköping”, i Nationalencyklopedin. 2015. www.ne.se (Hämtad 2015-04-08).126
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ÅSSA-museet firade 100-årsjubileum i samband med ortens 600-årsjubileum och utnyttjade tillfället för 

marknadsföring samt höll öppet när olika jubileumsaktiviteter förekom. Ett bevarat exemplar av 

Åtvidabergsbilen kördes under jubileet. En bil med hästvagnshjul och en hastighet mellan 20-30 km/

tim. Denna Åtvidabergsbil fick bäring i media och kördes under invigningsdagen av jubileet den 4 maj 

med Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson som passagerare tillsammans med en person 

utklädd till Erik av Pommern. En åktur i bilen fick även Kung Carl Gustav XVI och drottning Silvia 

den 4 september då de besökte orten. Kungen och drottningen besökte orten med anledningen att 

kungen firade 40-årsjubileum på tronen.  Bilen iscensattes som en symbol för Åtvidabergs industriella 127

epok och uppvisades ha ett regionalt samt nationellt samband genom landshövdingens och kungens 

närvaro. Detta samband beskriver även Samuelsson i sin studie om Eskilstuna. Han framför att en 

kanon skapades för att liknas vid den nationella framställningen av historien. Den lokala skildringen 

hade dock mer specifika inriktningar. I Eskilstunas fall handlade det om industrialiseringen. 

Statsministern och kungen var på besök som blev symboler och användes som länk för den nationella 

kopplingen.  Ytterligare en funktion som Åtvidabergsbilen hade var att den brukades som en produkt 128

utifrån intressen kring marknadsföring.  

I Hjo framställdes ortens industriella epok av ett ångfartyg. Tillgången till vatten förespråkades 

frekvent med det geografiska läget intill Vättern. Hamnen och fisket ansågs som värdefullt. Under 600-

årsjubileet framhölls:  

Vår stolthet S/S Trafik, Hjos ångfartyg från 1892, tar dig till Visingsö eller ut på jazzkryssning 

och M/S Wadstena trafikerar sträckan Hjo-Hästholmen.   129

Den geografiska tillgången vatten kopplas ihop med historiska föremål och fungerar kännetecknande 

för orten som samhället stoltserade med. Ångfartyget beskrevs som ett av Sveriges bäst bevarande från 

1892, då fartyget fraktade gods och passagerare mellan Hjo och Hästholmen. Sällskapet Trafiks vänner 

är en ideell förening som sköter och underhåller fartyget. Sedan 2001 är ångfartyget K-märkt och 

”anses av Sjöhistoriska museet ha ”ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde”.  S/S Trafik användes 130

under 600-årsjubileet för olika rundturer och andra aktiviteter. Arrangemangen nyttjades som möjlighet 

att visa upp fartyget.  Bilen i Åtvidaberg liksom ångfartyget i Hjo, menar jag, var föremål som 131

förmedlade historiska berättelser från en industriell epok. Föremålen fungerade som produkter och 

iscensatte det lokala varumärket. Helene Sjunnerson beskriver att i dag ”i den globala 

 Tobias Pettersson. ”En resa genom historien på ÅSSA-museet”, i Klippet. 2013-01-24/2013-02-06. s. 8 f. Se även 127

Johansson & Åtvidabergs kommun, 2013. s. 2. Se även Willsäter, 2013-09-04. s.A4 f. Se även Tommy Pettersson. ”Många 
firade 600-årsjubileum”, i Linköpings-posten. 2013-05-08/09. s. 22.

 Samuelsson, 2005. s. 155 ff. 128

 Lindheimer & Tigerform (red.), 2013. s. 14. 129

 Gunvor Andersson. ”S/S Trafik ångar vidare”, i SLA Turist: Skaraborgs Allehanda. 2013. s. 42. 130

 Andersson, 2013. s. 42. Se även Karin Johansson. ”Hjo jublar hela året - var med och fira 600-åringen hela 2013”, i Turist 131

2013 i Skaraborg Del 1. 2013. s. 20. Se även Björklund & Hjo Turistbyrå, 2013. s. 11, 19. 
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kapitalmarknadens tid, har varumärken blivit viktigare än någonsin för produkters identitet”.  Ett 132

varumärke är tänkt att ge produkten en speciell utstrålning som har en tilldragande effekt för möjliga 

konsumenter. Historien brukas för att generera ett varumärke.  I och med bruket av de industriella 133

produkterna kan jag urskilja att de anses värda att bevara och förmedla till eftervärlden.  

De historiska föremålen betraktas som kulturarv och speglar samtida uppfattningar i samhället.  134

Forskning visar att kulturarvens betydelse har breddats och utvecklats till att innebära även historiska 

processer, sociala sammanhang och mer vardagliga aspekter.  Alzén menar att genom ”kulturarv och 135

berättelser ska den egna identiteten formas och stärkas men också den kollektiva identiteten och 

sammanhållningen”.  Kulturarv likt historiska berättelser (så även föremål) utgör verktyg i en process 136

för att iscensätta lokal identitet. Ewa Bergdahl menar att lokal identitet gynnar den ekonomiska 

tillväxten i nationen.  Således kan jag påvisa att förekomsten av de historiska föremålen under 600-137

årsjubileerna brukades för att gynna kommersiella och politiska intressen.  

Företag som haft bäring och inverkan på samhället - Facit och Svenskt Tenn  

Den industriella tiden fortsatte att utvecklas efter Åtvidabergsbilens tid och ortens tillverkning av 

räknemaskiner iscensattes under 600-årsjubileet som en guldålder.  Åtvidabergs Industrier utvecklades 138

till ett modernt exportföretag och som hade ett dotterbolag som skulle komma att utgöra en viktig del 

för ortens utveckling, nämligen Facit som tillverkade räknemaskiner. Företaget Facit leddes till en 

början av Elof  Ericsson och som senare övertogs av hans son Gunnar Ericsson. Facit kom att bli en 

världskoncern som hade dotterbolag i 130 länder och totalt 8 000 arbetare varav 1 800 i centralorten 

under början av 1960-talet. I boken I en annan del av Åtvid beskrivs företaget och dess ledare: 

Facit var Sveriges stoltaste företag, och dess ledare Gunnar Ericsson beskrevs som en modern 

industrichef  av internationellt snitt. Han utsågs till näringslivets mest välklädde man och 

charmade alla: ”Facit bär ensamt upp den svenska kaffeimporten”, brukade han säga. Livet 

lekte, allt gick som smort.  139

 Helene Sjunnerson. ”Hur ”svensk” är Kalles kaviar?”, i Industriarvet i samtiden. Eva Silvén & Maths Isacson (red.). 132

Stockholm: Nordiska museet, 1999. s. 21. 

 Peter Aronsson, Lars Kvarnström & Helena Kåks (red.). Östgötar - finns dom? : om östgötska identiteter och den roll de spelat och 133

kan spela för samhällsförändringen. Rapport/Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Linköping, 2005:1. 
s. 7. 

 Silvén, 1999. s. 9.134

 Alzén, 1996. s. 126. 135

 Alzén, 1996. s. 20.136

 Ewa Bergdahl. ”Att leva i industriarvet”, i Industriarvet i samtiden. Eva Silvén & Maths Isacson (red.). Stockholm: Nordiska 137

museet, 1999 s. 42. 

 Willsäter, 2013-05-04. s. C3. 138

 Carlberg & Engström, 2013. s. 7. 139
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Bruksandan levde vidare i samhället och drömmen om ett industriellt mönstersamhälle fanns. Det 

förklaras vidare att andan visades genom både Elof  och Gunnar Ericssons outtröttliga intresse och 

engagemang för fotboll. Det berättades att: 

När Elof  Ericsson tog över som ledare la han till en ingrediens: fotboll! ”Inget kan för 

närvarande jämställas med idrott för att borteliminera de sociala skrankorna, inget kan så starkt 

svetsa individer från olika samhällslager samman som just idrotten”, sa han redan 1932. Fotboll 

skulle skapa en laganda inte bara på plan utan också i samhället och i fabrikerna. ”Industri och 

samhälle är ett i Åtvidaberg”, sa Elof  ofta.  140

Företaget genomsyrade hela samhället under denna tid och bruksandan från industrialiseringen 

återspeglades i samhället även under Facits tid. Facit var så omfattande att hela ortens ekonomi styrdes 

och var beroende av företaget. Fabriken genomsyrade arbetarnas och även övriga invånares arbetsliv 

och fritid. Planering av bostäder, skolor och idrottsaktiviteter kontrollerades av företaget.  

Under Facits storhetstid firade Åtvidaberg år 1963 550-årsjubileum. Då var företaget den styrande 

aktören och sponsrade jubileet. Facit utnyttjade jubileet för marknadsföring, där internationella 

tidningar var inbjudna.  I boken I en annan del av Åtvid som utkom i samband med jubileet 2013 141

berättar om 550-årsjubileet på följande sätt:  

”Ett vackert exempel på samspelet mellan näringsliv och samhälle”. Så beskrevs Åtvidaberg 

i september 1963 av prins Bertil, en av många prominenta gäster i Åtvidaberg under 

storhetstiden.  142

Tiden kring 550-årsjubileet iscensätts under 600-årsjubileet som en storhetstid och som hade nationella 

kopplingar bland annat genom prins Bertils närvaro. Interaktionen mellan företag och det övriga 

samhället framhöll också som en positiv aspekt. Under 600-årsjubileet visades utställningen 

”Åtvidaberg 550 år - så firade vi då” i Åtvidabergs Bruks- och Facitmuseum.  Det berättas att under 143

550-årsjubileet släpptes ett halvt ton godis från en helikopter, en jättetårta hade skapats och det 

grillades två oxar och åtta grisar.   144

Det moderna samhällets utveckling och påtryckningen internationellt, framför allt från Japan, blev 

tillslut övermäktigt för Facit och krisen var uppenbar i början av 1970-talet. 1973 köptes företaget upp 

av Electrolux.  Carlberg och Engström menar att kraschen har beskrivits som oundviklig och 145

 Carlberg & Engström, 2013. s. 8 f. 140

 Tobias Pettersson. ”Bok om brukets betydelse under 600 år”, i Klippet. 2013-10-24/2013-11-06. s. 11. Se även Torbjörn 141

Gustavsson. ”När Åtvidaberg var Facit”, i Corren. 2013-05-02. s. B6.

 Carlberg & Engström, 2013. s. 7. 142

 Johansson & Åtvidabergs kommun, 2013. s. 2. 143

 Lotta Willsäter. ”550 år firades med ett halvt ton godis”, i Corren. 2012-12-21. s. B12. 144

 Gustavsson, 2013-05-02. s. B6.145
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missuppfattad. Facits ledning har beskrivits som obegåvad. De menar istället att Facits ledning var 

medveten om vad som höll på att hända och att företaget inte klarade av att utvecklas i samma takt som 

den internationella marknaden. Krisen avhandlas även i kapitlet ”Omvandlingarnas tid - den politiska 

utvecklingen i Åtvidaberg 1970-2010” i boken Bergsbruk och Industri. Makt och idyll. Åtvidaberg under 600 

år. Det framhålls under jubileumsåret 2013 att det är inte förrän nu som Åtvidaberg har återhämtat sig. 

Krisen nyttjades som ett historiskt exempel där orten beskrevs i termer av överlevnad och som lyckats 

omstrukturera sig genom tiderna.  Det uttrycktes att ”plötsligt är Åtvidaberg ett slags 146

mönstersamhälle igen. Som förr men ändå så annorlunda”.  Orten var åter igen i ropet inom 147

företagsverksamhet. Klas-Göran Karlsson beskriver detta fenomen som en typ av rationalisering där 

historien konstrueras om i efterhand för att ”rätta” till, korrigera och övertäcka vissa besvärliga 

händelser i det förflutna.  De historiska berättelserna framställdes för att illustrera ortens kämpaglöd 148

och som genomgått kriser men lyckas omstrukturera näringslivet samt framgångsrikt utnyttjat tillgångar 

som fanns att tillgå. Trots att Facitkrisen slog hårt mot samhället berättades under jubileet 2013 att den 

negativa händelsen har fått positiva effekter. Genom detta bruk gjordes de historiska berättelserna 

meningsfulla. 

Under jubileumsåret 2013 invigdes ett nytt kulturkvarter i Hjo: Pedagogien. I 

jubileumssammanhanget visades fyra utställningar vilka var: Svenskt Tenn, Trä äger, Hjomotiv och 3*3.  149

Utställningen Svenskt Tenn - en designklassiker sedan 1924 beskrevs som exklusiv då den enbart hade visats 

i Paris på Svenska Institutet tidigare.  Genom utställningen iscensattes Hjos inverkan på ett nationellt 150

och även internationellt perspektiv. Svenskt Tenn framhålls under 600-årsjubileet ha en betydande roll 

inom designhistorien. Företaget grundades 1920 av Estrid Ericson som växte upp i Hjo. Det 

förklarades att hennes intresse för design kan ha uppkommit i och med att hon arbetade hos sin far 

som var hotelldirektör på Hotell Royal. Det lyftes fram att Estrid tog sin realexamen i samma lokal som 

utställningen Svenskt Tenn visades i under jubileumsåret. På utställningen visades hennes skapelser, allt 

i från möbler, tyger och olika dekorationer. Det framställdes i utställningen och i andra 

jubileumstidningar att Estrid Ericson började sin karriär genom att designa föremål i tenn. Tenn 

betraktades som ett spännande och moderiktigt material. Därmed låg företagets namn nära sin samtid. 

Dock utvecklades Estrids intresse till att mer inrikta sig på inredning. Inspirationen sökte hon genom 

att resa runt i världen. Estrid Ericssons betydande roll för svensk formgivning iscensattes.  Under 151

 Carlberg & Engström, 2013. s. 10 ff. 146

 Carlberg & Engström, 2013. s. 13. 147

 Karlsson, 2009. s. 41. 148

 Henrik Ekberg (red.). Hjo 600: 1413-2013: Ett magasin från Hjo kommun med anledning av 600-årsjubileet. Hjo: Printfabriken, 149

2012. s. 26 f. Se även Lindheimer & Tigerform (red.), 2013. s. 14. Se även Kulturkvarteret Pedagogien. Svenskt Tenn - en 
designklassiker sedan 1924. Utställning. Hjo (Besökt 2013-06-14). 

 Eva Westin. ”Estrid Ericson på hemmaplan igen”, i Skaraborgsbygden: Sommar i Skaraborg 2013. 2013-06-14. s. 4. 150

 Se även Johansson, 2013. s. 20. Se även Ekberg, 2012. s. 12. Se även Björklund & Hjo Turistbyrå, 2013. ss. 11-18.
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Ericson verksamma tid inledde hon ett samarbete med Josef  Frank, en österrikisk arkitekt, som kom att 

bli väldigt framgångsrik.  Detta samarbete beskrevs under jubileet som designhistoriens mest lyckade 152

projekt och har lett till ett internationellt inredningsuttryck. Grunden för framgången beskrevs utifrån 

”Franks modernism och Ericsons öga för exponering”.  Deras stil framhålls i jubileumsmagasinet Hjo 153

600: 1413-2013 utmärka sig på marknaden genom färgrika, mönstrade tonerna och blandningen av 

olika stilar från olika tider och kulturer. Samarbetet bidrog till företagets stora genombrott. Estrid 

Ericsons tanke med Svenskt Tenn beskrevs under 600-årsjubileet leva vidare ”som en ständigt 

föränderlig scen och som en sådan fungerar butiken än idag”.  Svenskt Tenn iscensätts förknippas 154

med hög kvalitet och produkter tillverkade i Sverige. Josef  Frank ska ha sagt att: ”Möbler överlever 

maskiner, människor, kläder och hus”  och med tanke på den utställning och de populära föremålen 155

som Svenskt Tenn tillverkat så hade han rätt.  

Det berättades i jubileumsmagasinet att Estrid Ericsons uppväxt i Hjo har satt spår i hennes liv. Hon 

tillbringade tid på Hotell Royal med ”högtidligt uppdukade bord, sammetsgardiner, guldspeglar och 

blomsteruppsättningar”  som gav avtryck i hennes formgivning. För Estrid var det viktigt att borden 156

dukades på ett visst sätt.  Estrid Ericson framhölls som en betydelsefull person för orten. Hon har 157

varit med och utformat den svenska samt även den internationella designhistorien. Arvet från henne 

belystes under 600-årsjubileet på flera sätt. Både utifrån hennes produkter men även andra kulturella 

arv och spår i samtiden. Ett monument av Ericson finns att beskåda i Hjo där Hotell Royal bedrevs.  158

Det berättas under jubileet att år 2009 startade en vänförening för Estrid Ericsson som har som 

målsättning att öka kunskapen om hennes liv och verk samt för att bevara det kulturella arv som hon 

speglar.  Det framhölls att hennes verk är en kulturskatt och inspirationskälla för både enskilda 159

hantverkare och konstnärer samt för samhällen, framför allt för Hjo.  

Genom jubileumsfirandena fick personer och händelser åter liv och blev på så sätt odödliga. 

Företagen betraktades i de lokala samhällena som kulturarv och på så sätt fick delar ur historien fungera 

som viktiga identitetsmarkörer.  När lokal identitet ska iscensättas finns ett medvetet val av vad som 160

ska presenteras. Därmed ter sig det ganska självklart att positiva perspektiv frammanas och negativa 

delar döljs. Eller som med Facitkrisen - berättelsen ges ny innebörd och har en mer positiv ton. När 

 Ingsten, 2013. s. 40 f. Se även Westin, 2013-06-14. s. 4. Se även Kulturkvarteret Pedagogien, 2013-06-14.152

 Ekberg, 2012. s. 26. 153

 Ekberg, 2012. s. 26. 154

 Ekberg, 2012. s. 26. 155

 Ekberg, 2012. s. 27. 156

 Westin, 2013-06-14. s. 4. 157

 Ingsten, 2013. s.40 f. Se även Björklund & Hjo Turistbyrå, 2013. s. 18. Se även Svenskt Tenn. ”Hjo firar 600 år med en 158

utställning om Estrid Ericson och Svenskt Tenn”. Svenskt Tenn. 2014. www.svenskttenn.se (Hämtad 2014-01-02). Se även 
Kulturkvarteret Pedagogien, 2013. 

 Ekberg, 2012. s. 27. Se även Björklund & Hjo Turistbyrå, 2013. s. 18. Se även Kulturkvarteret Pedagogien, 2013-06-14. Se 159
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processen kring urval av vad som ska berättas utifrån kommersiella intressen finns olika valmöjligheter. 

Göran Hallin påpekar i sin artikel ”Slogan, image och lokal utveckling” att marknadsmässiga val 

påverkar iscensättningen. Han visar i sin studie hur en slogan är diskriminerande eftersom den endast 

ger en del av helheten. Därmed blir marknadsföringen ingen demokratisk process eftersom inga 

alternativa föreställningar får utrymme.  Företaget Svenskt Tenn är inte närvarande i Hjo utan har sitt 161

säte i Stockholm. Dock är detta inget som framkommer under jubileet utan företaget sammankopplas 

med orten. Detta illustrerar att Svenskt Tenn och Estrid Ericsson under 600-årsjubileet var en bild som 

presenterades och som hade ett externt perspektiv. Utställningen om Svenskt Tenn visades endast 

under jubileet och således kan påvisas att marknadsmässiga val styrde iscensättningen, som även Hallin 

framhåller.  

Det finns studier som visar att historien har används av företag till marknadsföring och för att 

uttrycka identitet. I den historiska berättelsen om företaget Facit kan urskiljas att företaget i sig använde 

sig av olika marknadsföringsmetoder men även att det numera nedstängda företaget brukades för att 

iscensätta ortens profil under 600-årsjubileet. Industriföretaget brukades även för att demonstrera hur 

orten överlevt krisen då företaget sinade och hur samhället idag lyckats omstrukturera och återhämtat 

sig. Detta illustrerar hur den historiska berättelsen om företaget reviderats och anpassats för att 

överensstämma med samtida uppfattningar. Urry framför i sin studie om industristaden Wigan att det 

presenterades en romantiserad och vinklad berättelse kring dess historia, om hur samhörigheten spirade 

och industrin blomstrade. Genom att förmedla berättelser på detta vis menar Urry att fokus riktades 

mot nutid och aktuella problem som fanns på den politiska agendan. Den autentiska berättelsen föll i 

skymundan för att göra plats åt den nya versionen där sanningshalten kunde tendera vara en aning 

vriden. Berättelsen i sig kan vara autentisk. Dock har vissa delar valts att inte presenteras på grund av 

att de inte uppfyller avsikterna för marknadsföringen.  Iscensättningen av de olika företagen för de 162

lokala samhällena sammankopplas med behov att proklamera ett varumärke.  

Berättelser om fotbollslagets framgångar 

Fotboll är ett tema som ter sig oundvikligt i ett Åtvidabergssammanhang. Fotbollsframgångarna 

iscensätts i många olika kontexter. Exempelvis i en av ortens rondeller kan beskådas en stor fotboll som 

utsmyckning. Åtvidabergs fotbollsförening tog SM-guld 1972 och 1973, under en tid då laget 

sponsrades av företaget Facit med Gunnar Ericsson i spetsen. Laget vann även Svenska cupen 1970 

och 1971. Efter dessa framgångar ramlade laget ner i divisionerna för att sedan återigen jobba sig 

uppåt. Säsongen 2010 spelade ÅFF i Allsvenskan men lyckades inte hålla sig kvar.  De avancerade 163

 Hallin, 1991. s. 89 ff, s. 189f. 161

 Urry, 1995. p. 160. 162

 Carlberg & Engström, 2013.ss. 3-10. 163
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igen och sedan 2012 har laget spelat i högsta divisionen och detta utnyttjades under jubileet som 

marknadsföring samt framhölls som en stolthet för orten. Dessa berättelser samspelade med de som 

härrörde samhällets storhetstid under mitten av 1900-talet. Olika historiska komponenter bidrog till en 

helhetsbild som illustrerade hur samhället kunde återvinna framgångar. Fotbollslaget beskrevs som en 

underdog där:  

Nederlagstippade ÅFF, snudd på utskrattade, förlöjligade och allmänt tippade att bli slagspåsar 

och kickade tillbaka ner i Superettan direkt även den här gången. Så utklassar man det väntande 

topplaget från Västgötaslätten [Elfsborg], och Åtvid är att räkna med igen.  164

Iscensättningen om fotbollsframgångarna kopplades ihop med framgångarna inom företagen och 

parallellt berättades om ortens klättring på rankinglistan för Svenskt näringslivs. Företagsklimatet 

definierades som allsvensk nivå.  Bara några år tidigare förklarades att det rådde kaos i samhället både 165

politiskt och ekonomiskt. Under 600-årsjubileet framställdes att orten återigen var i ropet och lyckats 

återhämtat sig från de kriser som varit. På jubileumsdagen den 4 maj 2013 spelade Åtvidabergs FF 

hemmamatch mot Djurgårdens IF och bevisade sin fotbollsframgång genom att vinna med 5-1.   166

Under jubileumsåret ställdes samtidens Åtvidaberg i relation till dåtidens, då lagandan genomsyrade 

samhället och Facit var en viktig aktör i samhället. Fotbollen och den positiva andan iscensattes vara 

ingredienser för framgång och som även var arv från ortens storhetstid. Denna anda associerades till 

det Elof  Ericsson sägs ha sagt (som även presenterades i avsnittet om Facit och tål att upprepas):  

”Inget kan för närvarande jämställas med idrott för att borteliminera de sociala skrankorna, 

inget kan så starkt svetsa individer från olika samhällslager samman som just idrotten”, sa han 

redan 1932. Fotboll skulle skapa en laganda inte bara på plan utan också i samhället och i 

fabrikerna. ”Industri och samhälle är ett i Åtvidaberg”, sa Elof  ofta.  167

Fotboll och samhällslivet står i relation till varandra i Åtvidaberg. Fotbollen utnyttjades både till 

marknadsföring och för att generera samhörighet på orten. De historiska berättelserna om fotbollens 

verksamhet förenar människors kollektiva historiemedvetande. Ammert menar att detta medvetande 

förenar grupper och förklarar att:  

För den enskilde utgör relationen mellan då och nu en identitetsskapande trygghet och den 

bidrar dessutom till att forma oss som människor, liksom vårt sätt att förhålla oss till världen 

 Carlberg & Engström, 2013. s. 7.164

 Carlberg & Engström, 2013. s 8 f. 165

 Johansson & Åtvidabergs kommun, 2013. s. 1 f. Se även Jeppe Gustafsson, Mia Karlsvärd & Lotta Willsäter. 166

”Åtvidabergs 600 år firades av tusentals”, i Corren. 2013-05-06. s. B4 f. Se även Jerry Prütz. ”Lyckad avspark”, i Linköpings-
posten. 2013-05-15/16. s. 20. 

 Carlberg & Engström, 2013. s. 8 f. 167
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och till framtiden. På en samhällelig nivå kan minnen röra sig om allt från en näst intill 

mytologisk berättelse om det lokala fotbollslagets framgångar på 1940-talet, till när ortens 

stadshotell brann eller då en högt uppsatt politiker mördades.   168

Den kollektiva gemenskapens förutsättningar är en gemensam plattform och distinktion mot ”de 

andra”. Under en aktivitet, fotbollsmatch eller andra evenemang, förenas personer i en kollektiv 

gemenskap. I den en konkreta situationen delas erfarenheter och identitet. Hylland Eriksen menar att 

genom erfarenheter och historiska berättelser blir den gemensamma identiteten ”kroppsliggjord”.  De 169

historiska framgångsberättelserna genererade mening och gav ”legitimering: de ger världen en narrativ 

struktur som ger lyssnaren en tydlig social roll; samtidig kommunicerar de att den nuvarande politiska 

ordningen trots allt är den bästa”.  Berättelserna gav trygghet och stabilitet i ett snabbt utvecklande 170

samhälle. Hylland Eriksen menar att det moderna samhället präglas av platslöshet. Hembygden måste 

aktivt skapas för att bringa trygghet och för att utgöra en stabil plattform.  Därmed kan 171

marknadsföring, politiska avsikter och existentiella behov forma en platsnostalgi. Det lokala samhället 

önskar vara en ”attraktiv produkt på världsmarknaden”.  Eskilsson menar att  172

[s]könmålningen och den positiva värderingen blir en närmast given ingrediens utifrån syftet 

att främja den lokala identiteten, som en plats som människor kan identifiera sig med, känna 

stolthet och trygghet i.   173

De historiska berättelserna brukas för att berätta vilka vi är och iscensätta lokal identitet. Gemensam 

historia skapar en bro mellan då och nu och fungerar som en identitetsskapande trygghet. Jag menar att 

fotbollsverksamheten utgjorde en kommersiell, existentiell och politisk identitetsprodukt som gynnade 

olika eftersträvanden. Fotbollens framgångar var en viktig ingrediens i iscensättningen av lokal identitet. 

Hjo iscensätts inte i stor utsträckning med idrottskopplingar under 600-årsjubileet. Det enda som 

nämns i en jubileumsbroschyr och ett jubileumsmagasin är att cykelloppet Vätternrundan passerar 

genom orten.   174

 Ammert, 2013. s. 9. 168

 Thomas Hylland Eriksen. Historia, myt och identitet. Stockholm: Bonnier Alba, 1996. s. 58. 169

 Hylland Eriksen, 1996. s. 73. 170

 Hylland Eriksen, ss. 54-73.171

 Hylland Eriksen, 1996. s. 74. 172

 Eskilsson, 2008. s. 23.173

 Björklund & Hjo Turistbyrå, 2013. s. 27. Se även Ekberg, 2012. s. 10 ff. 174
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Kulturella yttringar - Musik och teater, konst och hantverk samt mat och dryck  

Kulturlivet och den vackra naturen var faktorer som iscensattes bland annat för att marknadsföra 

Åtvidaberg.  Ett kapitel i boken Bergsbruk och industri. Makt och idyll. Åtvidaberg under 600 år ägnas åt 175

musiklivet under 1800-talet. Det berättas att Åtvidaberg har ett rikt kulturliv och under brukssamhället 

spelade kulturen en betydande roll. Musiken sågs som en förmån i det paternalistiska samhället.  176

Musiken har genomsyrat ortens kulturella liv och förekom under 600-årsjubileet bland annat genom 

musikkårer som genomförde olika spelningar och marscher. Under jubileumsdagen den 4 maj 

anordnades ett musiktattoo där Åtvidabergs musikkår samt andra inbjudna och Åtvidabergs drill som 

marscherade genom samhället i samband med festligheterna.  Under jubileumsåret anordnades en 177

teater ”Triss i kaniner, med FACIT i hand” i Åtvidaberg och som innehöll en blandning mellan fakta 

och fiktion. Yrkesskolans lärlingar, som kom till orten mellan 1940- och 70-talen, kallades för kaniner. 

Namnet berättas härstamma från att lärlingarna bodde i ett område där det tidigare varit kaningårdar. 

Teatern gav en bild av hur deras liv såg ut. Det är viktigt med kollektiva referensramar för att iscensätta 

identitet och teaterverksamheter kan tolkas som ett kollektivt kulturarv. Lotten Gustafsson framför i sin 

avhandling om medeltidsveckan på Gotland att: 

kommersiella och ideella intressen, professionella ambitioner och folklig entusiasm, lokalt 

förankrade och globalt spridda rörelser, kollektiva och individuella identitetsprojekt 

samexisterar och konfronteras inom ramen för några av festivalen evenemang.  178

Leken blir ett pedagogiskt verktyg på vägen till att generera kunskap. I arrangemanget medeltidsveckan 

förekom en mångfald av tolkningar och kollektiv kreativitet som anknöts till regional samt till en mer 

betydande globaliserad kultur. I berättelser om det förflutna ryms uppfattningar om nutid och 

framtidsförväntningar.  Berättelserna innehåller populärkulturella inslag och växelverkar med historisk 179

autenticitet. Teatern är ett sätt att levandegöra historia där lokal identitet kan uttryckas. Producenterna 

till teatern hade intervjuat flertalet av de så kallades kaninerna. Därmed förmedlades autentisk kunskap 

kring historien samtidigt som intentioner om underhållning fanns med.   180

 Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012. s. 3. 175

 Kolsgård, 2013. s. 9, ss. 225-255. 176

 Johansson & Åtvidabergs kommun, 2013. s. 1 f. Se även Helén Stenberg. ”Vi firar in jubileumsåret”, i Klippet. 2012-12-13. 177

s. 4. Se även Gustav Skogens Båld. ”Jubileumsåret startar med nyårsfirande”, i Linköpings-posten. 2012-12-12/13. s. 30. Se 
även Lotta Willsäter. ”Musiker gästar firandet”, i Corren. 2013-04-29. s. B6. Se även Gustafsson, Karlsvärd & Willsäter, 
2013-05-06. s. B4 f. Se även Pettersson, 2013-05-08/09. s. 22. 

 Gustafsson, 2002. s. 251. 178

 Gustafsson, 2002. s. 251. 179

 Lotta Willsäter. ”Lite sant, lite påhitt och lite buskis: ”Triss i kaniner - med FACIT i hand” ger en bild av hur det var för 180

yrkesskolans lärlingar”, i Corren. 2013-05-28. s. B7.  
Se även Tobias Pettersson. ”Jubileumsteater till 600-årsjubileet”, i Klippet. 2012-12-13. s. 3. 
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För Hjo ryms en bred kompott inom detta tema. Såsom konst, hantverk, mat och dryck. Inom konst 

och hantverksområdet kan även Svenskt Tenn placeras. Svenskt Tenn diskuteras i kapitlet ”Företag som 

haft bäring och inverkan på samhället” eftersom företaget haft en betydande roll i iscensättningen 

under 600-årsjubileet. Utställningen om Svenskt Tenn visades i en nystartad lokal som invigdes under 

jubileumsåret 2013. Detta kvarter hade som avsikt att fånga upp olika kulturverksamheter under ett och 

samma tak. Detta var en satsning av Hjos kommun och inkluderar även ortens bibliotek, Medborgarhus 

och stadspark. Förhoppningarna var att detta centrum med tiden skulle rymma fler kulturaktiviteter där 

både invånare och besökare ta del av ortens kulturella liv.  Under 600-årsjubileet i Hjo arrangerades en 181

konstrunda och antik- och slöjdmässor samt föreläsningar om Hjos historia.  Det berättades att Hjo 182

är ”konstnärernas och konsthantverkarnas stad”  vilket förklarades vara en anledning till bosättning 183

på orten. Den idylliska miljön och fängslande charm beskrivs vara anledningen varför bland annat 

konstnärer finner inspiration på orten. Hjos kulturella historia och arrangemang av kulturella aktiviteter 

bidrog till att profilera orten med kulturell inriktning.  I iscensättningen framhölls ortens geografiska 184

läge med tillgång till både vatten och bördig jord vilket förklarades ha bidragit med att mat och dryck 

var kännetecknande för Hjo. Det berättades under 600-årsjubileet att Hjo har ett starkt fokus på 

närproducerade och ekologiska produkter. I jubileumsmagasinet framhölls att orten önskar ”bejaka det 

traditionella och genuina”  samt vara öppen för det nya. Under 600-årsjubileet marknadsfördes att 185

den ”riktiga glassen kommer från Hjo”.  I tillverkningen satsades på närproducerade, ekologiska 186

råvaror och äkta ingredienser. Den gamla tillverkningsmetoden av glassen visades upp under jubileet. 

Principen var densamma då som under 2013. Det finns en förväntan att denna tillverkningsprocess ska 

användas även i framtiden.  Fisk är en naturlig råvara för Hjo i och med närheten till Vättern. I 187

jubileumsmagasinet berättades att fisken ökar i Vättern och det arbetas för att restaurera öringens 

reproduktionsterritorium.  Öring, röding och sik är typiska fiskar som säljs färsk och rökt i olika 188

butiker. Bland annat i HjoSik som är en lokal affär. Tillgången av fisk och fiske brukades för att 

marknadsföra och karaktärisera orten.  

Jag kan påvisa att det iscensattes en bild av samhällen med en mångfald av kulturutbud. I Hjo 

utnyttjades detta genom att framhålla att det fanns möjligheter att ta del av konst, utställningar, mat och 

dryck. Det beskrevs att jubileumsåret var ett tillfälle att manifestera orten som ett attraktivt resmål. För 

både Åtvidaberg och Hjo iscensattes kulturella yttringar. De lokala samhällena tog tillvara på sin 

historiska erfarenhet i nutiden. Genom bevarandet av historiska miljöer, tillverkningssätt och föremål 

 Westin, 2013-06-14. s. 4. Se även Ekberg, 2012. s. 12. Se även Johansson, 2013. s. 20. 181

 Björklund & Hjo Turistbyrå, 2013. s. 27. Se även Ekberg, 2012. s. 14 f. Se även Ingsten, 2013. s.40 f. 182

 Lindheimer & Tigerform (red.), 2013. s. 14. 183

 Lindheimer & Tigerform (red.), 2013. s. 14. 184

 Ekberg, 2012. s. 8.185

 Ekberg, 2012. s. 9. 186

 Ekberg, 2012. s. 3, 9. 187

 Ekberg, 2012. s. 25. Se även Johansson, 2013. s. 20. 188
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etcetera visar orterna på en medvetenhet kring hållbarhet och ett miljövänligt förhållningssätt samt en 

vilja att hänga med i modet.  

Geografiska läget - Platsbestämda egenskaper 

Åtvidabergs egenskaper iscensätts vara: 

Utvecklingspotentialen, läget - mitt i Sverige, nära Astrid Lindgrens Värld och Kolmårdens 

djurpark, nära Europa, nära E4:an. Den sagolika naturen, småstadslugnet, alla hejar på 

varandra - även om man inte känner den man möter.  189

Det geografiska läget med vacker natur och samhällets unika atmosfär ansågs betydelsefullt och 

förmedlades under 600-årsjubileet. Åtvidabergs natur består av eklandskap och sjöar. Denna 

miljöskildring användes under jubileet. Det skrevs bland annat i jubileumstidningen Vi jobbar Framåt! att 

det är viktigt att ”ta till vara på platsens själ. Naturen, med eklandskapet och sjöarna, småskalighet, 

samhörighet och bykänsla”.  Både naturen och atmosfären lyftes fram som ett unikt paket. När kung 190

Carl Gustaf  XVI och drottning Silvia gjorde sitt besök i september beskrev även kungen ortens vackra 

landskap, vilket lyftes fram och utnyttjades i tidningar.   191

För Hjos del var det framför allt tillgången till vattnet som förespråkades och iscensattes. Det 

geografiska läget intill Vättern med ortens hamn och fisket som det bär med sig. Vättern beskrevs även 

som en orsak till samhällets geografiska placering. Vattnet fungerade som en resurs för etablering och 

överlevnad. Det berättas att Hjo blev en mötesplats för människor och varor som transporterades via 

hamnen. Hamnen utgör en plats för handelsverksamhet och fungerar även som turistattraktion. Vattnet 

är något som består och fungerade som resurs för att samhället kunde etablera sig och för fortsatt 

utveckling. Denna naturgivna resurs förklarade och motiverade samhällets existens samt fungerade som 

länk mellan det förflutna, nutid och framtiden. Vätterns vatten och ortens närhet till andra 

naturupplevelser beskrevs under jubileet som en orsak varför människor trivs och valt att bosätta sig i 

Hjo. Det uttrycktes i en turistbroschyr som utkom 2013 att har ”du en gång fått Hjosand mellan tårna 

vill du aldrig åka härifrån”.  Hjo iscensattes som en idyll. I och med det geografiska läget med vattnet 192

och uppbyggnaden av moderna kommunikationer etablerades ”Hjo Vattenkuranstalt AB”. I berättelsen 

framhölls vattnet som den viktiga och betydelsefulla ingrediensen för ortens inriktning.  Under slutet 193

av 1800-talet och ca tre decennier in på 1900-talet var Hjo en välbesökt kurort.  I en turisttidning 194

 Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012. s. 12 f. 189

 Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012. s. 19.190

 Kolsgård, 2013. s. 9, ss. 203-221. Se även Pettersson, 2013-10-24/2013-11-06. s. 11. Se även Willsäter, 2013-09-04. s. A4 f. 191

 Björklund & Hjo Turistbyrå, 2013. s. 3. 192

 Cecilia Lindheimer & Tigerform (red.). ”Hjo - mötesplatsen vid Vättern”, i Runt Vättern. 2013. s. 4. Se även Johansson, 193

2013. s. 4. 

 Lindheimer & Tigerform (red.), 2013. s. 4.194
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skrivs att ”Hjo förknippas ofta med sina anrika trähus, den gamla kurortsanstalten i stadsparken och 

fisket i Vättern”.   195

Under 600-årsjubileet framställdes stadsparken som en kulturavsplats med historisk miljö. Det 

förklarades att parken har en viktig roll för samhällsmiljön. Parken kunde ingripa och anta olika 

tolkningar och uttryck. En plats är inte bara en kulturarvsplats det är på samma gång en plats för 

barndomsminnen, rekreation, utveckling för produktion samt för spektakulära händelser och nyheter. 

Platsen innehåller en tolkningsbredd och dess roll förändras utifrån intressen som samhället har. Joakim 

Andersson menar att relationen dåtid, nutid och framtid finns med då verksamheter eller platser ska 

”legitimeras, försvaras, marknadsföras och förklaras”.  Vissa identitetsuttryck har en platsbundenhet 196

som endast kan förverkligas genom platsens miljö och den historia området bär på. I jubileet berättades 

att stadsparken uppfördes under 1870-talet i samband med Hjos Vattenkuranstalt som varade fram till 

år 1935. Under jubileumsåret 2013 beskrevs att parken fortfarande utgör en plats för avkoppling, 

andrum och semesterro. Det berättades att Hotell Bellevue, som är belägget i parken, har en betydande 

roll för ortens historia. Det har under de senaste åren renoverats för att locka fler målgrupper till orten. 

Den kulturella satsningen och det nyrenoverade hotellet ses som långsiktiga investeringar som kommer 

ge orten en mer distinkt bild och profil. Under 600-årsjubileet framhölls att förhoppningarna var att 

marknadsföring och ansträngning skulle generera mer besökare. För att specialisera sig var intentionen 

att ge besökarna en unik historisk upplevelse, detta genom att Estrid Ericsons far arbetade på hotellet 

och det finns tankar om att anlägga en SPA-anläggning intill hotell för att knyta an till kurortstiden.   197

Hjos torg framställdes som en plats som har bestått genom alla tider. Miljön är densamma som den 

varit genom historien och fungerar som en mötesplats för socialt umgänge.  Kristian Gerner menar 198

att platser fungerat som förmedlare av historia och att det inte bara handlar om ”människors öden över 

tid, om kronologi. Historia handlar om hur människornas öden har formats på bestämda platser, i 

rummet: historia handlar även om geografi”.  På en fysisk plats, såsom ett torg eller en stadspark, kan 199

historien upplevas i nuet. Tiden har stått stilla. Platsen bär på spår från historiska epoker, så kallade 

minnesmärken. Fysiska platser av detta slag kan ha olika funktioner, både existentiella, kommersiella 

och politiska. Bevarandet av platsens utseende och form värderas för att behålla den så kallade auran 

och mening som förmedlas genom den.  Platser med historiska anor, såsom ett torg och en stadspark, 200

fungerar som en plattform för invånaren att uppleva stolhet och för att uppfylla kommersiella intressen. 

För detta menar Andersson att media har en avgörande roll i processen att uppmärksamma en historisk 

 Johansson, 2013. s. 20. 195

 Andersson, 2008. s. 193. 196

 Björklund & Hjo Turistbyrå, 2013. ss. 6-26. Se även Ekberg, 2012. s. 19. Se även Johansson, 2013. s. 20. Se även Cecilia 197

Lindheimer & Tigerform (red.). ”Stadsparken en välbevarad pärla”, i Runt Vättern. 2013. s. 5. Se även Lindheimer & 
Tigerform (red.), 2013. s. 14. 

 Cecilia Lindheimer & Tigerform (red.). ”Stora torget i Hjo: Ett torg för alla tider”, i Runt Vättern. 2013. s. 5. 198

 Kristian Gerner. ”Historia som plats”, i Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Klas-Göran Karlsson & Ulf  199
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plats. De mediala tillgångarna skapar förutsättningar att studera hur historiebruksplatser skapas och 

brukas. Även hur historia iscensätts i dessa sammanhang.  De lokala samhällenas natur- och 201

kulturupplevelser framhävdes och iscensatte identitetsuttryck. Den historia som brukades innefattar en 

platsbundenhet. Flera studier visar att genom globaliseringen har den lokala platsens betydelse ökat.  202

Världen har krymt genom de kommunikations- och transportmöjligheter som finns idag. Detta har, 

hävdar jag, genererat ett ökat intresse för platsen där människan bor eftersom den lokala historien är 

mer hanterbar och lättåtkomlig.  

 Andersson, 2008. s. 7 f, s. 30. 201

 Eskilsson, 2008. ss. 23-40. ss. 166-176. Se även Gustafsson, 2002. ss. 252-266.202
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Intentioner som utgångspunkt för orternas jubileumsfiranden  

I föregående kapitel presenterades olika teman som framkom under 600-årsjubileerna. De historiska 

berättelserna innehåller även intentioner. Det är omöjligt att utforma en struktur där berättelserna och 

intentionerna kan särskiljas eftersom de står i relation till varandra. I följande kapitel är avsikten att 

fördjupa och framlägga intentionerna mer koncist och positionera de som varit utgångspunkt för de 

lokala samhällenas jubileer.  

Existentiella intentioner 

Under 600-årsjubileerna kan ses att det fanns viss strävan att uppfylla existentiella intressen. Historiska 

föremål, händelser, platser eller personer etcetera formar en berättelse som kan utgöra en trygghet och 

stolthet för den lokala medborgaren. Ammert framhåller att historia ”innehåller berättelser om 

människor, samhällen, händelser, kontinuitet och förändring i komplexa sammanhang och är därför 

särskilt beroende av mening”.  Mening skapas genom att berättelsen placeras i ett sammanhang, tolkas 203

och ges betydelse. Under de lokala samhällenas jubileumsfirande var detta möjligt. Det existentiella 

bruket av historia visar sig inte lika utåtriktat som det kommersiella bruket. Under 

jubileumsarrangemangen för orterna fanns en uttalad intern vision att invånarna skulle delges 

underhållning och på olika sätt kunna ta del av de event som genomfördes. Historien levandegjordes 

genom flera informationskanaler. Exempelvis anordnades en teater i Åtvidaberg och utställningar i Hjo. 

Föremål kom även att illustrera intentioner om att levandegöra historien, såsom Åtvidabergsbilen och 

ångfartyget S/S Trafik i Hjo. Genom att levandegöra historien fanns avsikter att stimulera och öka 

människans lust till kunskapsinhämtande.  Genom lekar och dramatiserade iscensättningar 204

möjliggjordes inhämtning av historisk kunskap och den blev mer lätthanterlig. Förmedling av historia 

blir mer konkret när människan själv får ta del och utgöra en del av den.  Historien tar sin 205

utgångspunkt utifrån en subjektiv och situerad ställning.   206

Hjos kommun uttryckte att 600-årsjubileet skulle bli ”roligt, engagerande och lärorikt. Vi [Hjo 

kommun] vill att alla ska vara med och fira. Vi siktar på ett jubileum för hjobor, med hjobor, av 

hjobor”.  Jubileet skulle vara underhållande och kunskapsinriktat för invånarna som även skulle 207

involveras i jubileets utformning. Ingemar Lindaräng framför i sin studie kring Birgittajubileet 2003 att 

 Ammert, 2013. s. 9.203

 Willsäter, 2013-05-28. s. B7. Se även Pettersson, 2012-12-13. s. 3. Se även Ekberg, 2012. s. 26 f. Se även Lindheimer & 204

Tigerform (red.), 2013. s. 14. Se även Kulturkvarteret Pedagogien, 2013-06-14. Se även Andersson, 2013. s 42. Se även 
Johansson, 2013. s. 20. Se även Björklund & Hjo Turistbyrå, 2013. s. 11, 19. 

 Widholm, 2008. s. 23 f.  Se även Anders Florén & Henrik Ågren. Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 205

framställningssätt. Lund: Studentlitteratur, 1998. s. 127 f. Se även Zander, 1997, ss. 88-101. 

 Gustafsson, 2002. ss. 14- 23, s. 75 ff. Se även Danielsson Malmros, 2012. s. 53. 206

 Hjo kommun. Jubileumsfest Hjo 600 år lördagen den 24 augusti. Hjo kommun. 2013. www.mynewsdesk.com/se/207

pressroom/hjo-kommun (Hämtad 2013-09-10). 
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museerna framhävde heliga Birgittas existentiella betydelse för ”dagens människor”.  Teatergrupperna 208

framhöll berättelsen kring henne som ”stärkande av lokal identitet och förmedling av existentiella 

helhetsupplevelser av tid och rum”.  Kulturella evenemang och aktiviteter såsom teater förväntades 209

skapa trygghet och stabilitet samt svara på mänskliga existentiella behov: att kunna orientera sig i 

omvärlden.  

Politiska avsikter 

Olika arrangemang genomfördes för att uttrycka nutida uppfattningar och värderingar. Jubileerna 

användes för att tillkännage visioner och intentioner för de lokala samhällena samt för att förverkliga 

dessa. Genom jubileumsaktiviteterna kunde politiska intentioner legitimeras och användas för att skapa 

tilltro till de valda metoderna. ”Jubileumsfest med någonting för alla!”  skrevs i en broschyr för 210

Åtvidabergs jubileumsfirande. Alla skulle kunna delta och uppleva något. I jubileumstidningen Vi jobbar 

Framåt! utvecklades denna tanke och det beskrevs att det är ”när vi tillsammans, alla medborgare, 

näringsliv och kreativa krafter, gör en gemensam satsning för framtiden”.  Framtiden var en viktig 211

komponent när politiska intentioner beskrevs. Kommunerna för båda orterna var den drivande aktören. 

Men även flera andra bidrog med att förverkliga jubileet, såsom föreningsliv och andra ideella 

resurser.  I jubileumstidningen som gavs ut i samband med Åtvidabergs 600-årsjubileum fick olika 212

företag presentera sin profil och vad de tänkte satsa på under jubileumsåret. Avsikten med dessa 

presentationer var att trycka på samhällets profil. Företagen arbetar tillsammans och strävar mot 

gemensamma mål. I iscensättningen framhölls att det existerar ett nätverk som förenade föreningsliv, 

näringsliv, offentlig sektor och enskilda aktörer. De olika företagen och föreningarna satsade på att 

presentera någon produkt eller tjänst som återspeglade och manifesterade Åtvidabergs profil. Det 

beskrevs att företagsklimatet skulle utvecklas, vara öppet och professionellt. En viktig ingrediens för att 

lyckas med detta var att jobba med gemensamma krafter. Det framhölls att ”våga tänka nytt har blivit 

ett signum för Åtvidaberg”.   213

I de politiska visionerna för 600-årsjubileet i Hjo hade framtiden en central roll. Det framhölls att 

alla invånare kunde vara med och påverka ortens utveckling. Metoden var genom att samarbeta. I detta 

sammanhang förklarades att det inte innebär att alla som medverkade i utformningen av samhällets 

utseende och verksamhet kommer vara överens om allt. Däremot önskade kommunen att främja en 

god kommunikation. Genom att skapa god gemenskap fanns förhoppningar att Hjos potential skulle 

 Lindaräng, 2005. s. 157 f. 208

 Lindaräng, 2005. s. 157 f. 209

Johansson & Åtvidabergs kommun, 2013. s. 1 f. 210

 Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012. s. 3.211

 Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012. s.4. Se även Hjo kommun. Jubileumsfirande Hjo 600 år - de första arrangemangen. 212

Hjo kommun. 2013. www.hjo.se (Hämtad 2013-09-10). 

 Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012. s.17. 213
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blomma ut. En hållbar utvecklingslinje skulle vara till ortens fördel.  Gemensam historia för en plats 214

brukas bland annat för att förverkliga och legitimera politiska intentioner. Förhoppningarna är att detta 

ska leda till sammanhållning och deltagande i lokala angelägenheter. Under 600-årsjubileet i Hjo 

uttrycktes att en avsikt var att öka intresset för samhällslivet och stärka gemenskapskänslan.  Aktuella 215

politiska frågor lyftes fram. Johan Samuelsson illustrerar att denna form av politisk förmedling var en 

”form av estetiserat politiskt handlande där en rad lokala och nationella frågor behandlades”.  De 216

undersökta lokala samhällena invigde utställningslokaler under jubileumsfirandena och detta illustrerar 

att det förekom en lokal kulturpolitik. För båda orterna var det även ett politiskt beslut att 

marknadsföra, stärka samhällets varumärke och förverkliga uppsatta mål. I jubileerna kunde politiska 

avsikter tillkännages och realiseras.   217

Kommersiella intentioner 

Avsikterna med jubileumsaktiviteterna var att de skulle sammanlänkas med kommunernas visioner. För 

Åtvidaberg handlar det om nyckelordet framåtanda och de firade med ”långsiktighet, mod och 

helhetssyn”.  Jubileet sågs som ett tillfälle att presentera orten. Aktiviteter ”evenemang, lokala och 218

regionala satsningar, spännande möten, tävlingar och nysatsningar” genomfördes och dessa var tänkta 

att ge”långsiktiga avtryck”  i kommunen. Jubileet skulle vara ett folkligt firande och som skulle vara 219

”roligt, engagerande och sprida glädje”.  Åtvidabergs kommun uttryckte en vilja att det ska vara en 220

”folkfest som har någonting för alla åldrar, intressen och behov”.  De lokala satsningarna berörde 221

även den regionala nivån. Närheten till Linköping och universitetet framställdes som positiva 

egenskaper. De lokala kraftansträngningarna hade externa intentioner: att nå ut till turister, locka till sig 

nya boende och resurser till orten. De kommersiella avsikterna motiverades genom att beskriva att 

lokalt ”utbyte ger nationell bärighet” och att ”lokala krafter” ger ”globala muskler”.  Det framhölls att 222

för att bli 

morgondagens vinnare är det viktigt att Åtvidaberg fortsätter att attrahera nya företag till orten, 

men också att ständigt utveckla och förbättra de som redan finns här idag […] Spännvidden 

 Hjo kommun. Vision för Hjo. Hjo kommun. 2014. www.hjo.se (Hämtad 2014-01-02). 214

 Hjo kommun. Budget och verksamhetsplan: 2013-2015. Hjo: Hjo kommun, 2012. s. 33. Se även Åtvidabergs kommun, 2013. 215

s. 1 ff. 

 Samuelsson, 2005. s. 55. 216

 Åtvidabergs kommun, 2013. s. 1. Se även Hjo kommun, 2014-01-02. Se även Hjo kommun, 2012. s. 33. 217

 Johansson & Åtvidabergs kommun, 2013. s. 1 f. 218

 Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012. s.4. 219

 Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012. s.4. 220

 Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012. s.4. 221

 Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012. s.7. 222
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från internationella högteknologiska verksamheter till småskaliga enmansföretag inspirerar och 

skapar positiv dynamik.  223

Citatet visar på att det både fanns interna och externa intentioner med företagsamheten. Lokala, 

nationella och även internationella satsningar presenterades. För att lyckas i framtiden krävs lokala 

satsningar. Det finns en tanke om att det lokala samhället hade en inverkan på nationell och 

internationell nivå. Samarbete beskrivs som nyckeln till framgång och är viktigt för det lokala samhällets 

överlevnad. Det förklarades att i ett samhälle som inte har så omfattande ekonomisk omsättning är det 

viktigt att lägga prestige åt sidan och se till behoven. Blicken måste vara fäst på framtiden.   224

Jubileet användes för att presentera dessa nyckelbegrepp, marknadsföra orten och det fanns 

förhoppningar att generera ekonomisk tillväxt. Åtvidabergs kommun formulerade att det finns en 

stark identitet i vår historia som vi ska vara stolta över och historien ska ligga till grund för 

dagens utveckling. Jubileet sätter Åtvidaberg i strålkastarljuset och ger oss möjlighet att visa 

upp vad vi har och är duktiga på. Det vill vi ta till vara på.  225

Det tycks vara av betydelse att presentera en utstickande bild. Ortens historia, natur, kultur och 

samhörigheten utmärktes för att påvisa samhällets roll nationellt och för att öka attraktionskraften.  226

Under jubileumsåret i Åtvidaberg producerades en film som belyste ortens ”utbud av upplevelser, 

kompetens, individer, varor, tjänster, verksamheter, aktiviteter, föreningar, organisationer och 

näringsliv”.  Filmen användes för att marknadsföra orten och visades lokalt, regionalt och 227

nationellt.  Det uttrycktes att det skulle vara med stolthet som samhället visade upp ”bredden, 228

mångfalden och kvaliteten som vi har inom föreningsliv, näringsliv, skola, kultur, historia, musik, idrott 

seniorverksamhet, besöksnäring och mycket mer”.  Avsikten var att sätta orten på den lokala, 229

regionala och nationella kartan.  Besöksnäringen var något som ständigt var närvarade i Åtvidaberg. 230

Det framhölls att kommunen fattar djärva beslut, demonstrerar handlingskraft och visar deltagande i 

olika frågor såsom utveckling och livskvalitet. Det beskrevs:  

 Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012. s.7. 223

 Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012. s.7 ff. 224

 Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012. s. 17. 225

 Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012.. s.19. 226

 Åtvidabergs kommun, 2013. s. 1. 227

 Åtvidabergs kommun, 2013. s. 1. 228

 Åtvidabergs kommun, 2013. s. 4. 229

 Åtvidabergs kommun, 2013. s. 4. Se även Åtvidabergs kommun. Sammanfattning av 600-års jubileet 2013. Åtvidabergs 230

kommun. 2014. www.atvidaberg.se (Hämtad 2014-02-25). Se även Skogens, 2013-01-23/24. s. 16. Se även Pettersson, 
2012-12-13. s. 10. Se även Axelsson, Månsson & Stenberg, 2012. s. 3. 
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För att nå vårt mål behöver Åtvidaberg stärka sin position som en attraktiv kommun att 

leva, bo och verka i. Förutom att öppna upp ögonen för boende i regionen/närområdet 

och visa ett positiv, attraktiv Åtvidaberg vill vi ge styrka och stolthet till invånarna genom 

att visa ett axplock av det fina som Åtvidaberg kan erbjuda. Med genomtänkt 

marknadsföring och kommunikation kan potentiella åtvidabergare få en annan bild av 

orten än känslan som infarten ger.  231

De lokala samhällena, menar jag, har ett behov av marknadsföring för sin överlevnad och för att vara 

konkurrenskraftig. Jubileerna fungerade som en arena att presentera orternas profil. 

I Hjo anordnades aktiviteter som iscensatte orten och som hade externa anspelningar. Exempelvis 

anordnades guidade turer för att uppleva de bevarande trähusen.  Trähusen framställdes vara 232

karaktäriserande för Hjo och framhölls som en anledning att besöka orten. Det beskrevs att det ”helt 

enkelt [är] något med den levande trästaden, Vätterns klara vatten och närheten till natur och grönska 

som gör att människor trivs i Hjo”.  Citatet illustrerar att det finns en vilja att iscensätta Hjo med en 233

speciell aura. Ortens historia kommunicerades genom bevarandet av kulturella byggnader. Det 

marknadsfördes under 2013, då 600-årsjubileet tog form, att det fanns flera skäl att besöka orten 

eftersom det planerades festligheter och kulturella aktiviteter.  Den medvetna och genomtänkta 234

marknadsföringen uttryckte en vilja att bli klassad som kulturell ort. Satsningar påvisade tanken om att 

bevara ortens kulturarv. Nationella hänvisningar utmärktes genom att hänvisa att trä är typiskt svenskt. 

Det var angeläget att framhålla lokala särdrag.  I detta sammanhang fungerade jubileerna som en 235

arena där de lokala samhällena fick möjlighet att marknadsföra och iscensätta det lokala varumärket. 

Jubileumslogga och slogans 

Under jubileerna 2013 skapades för Hjo och Åtvidaberg logotyper som användes till marknadssyften.  236

Det uttrycktes att kommunerna hade en önskning att förmedla feststämning och kommunicera 

stoltheter för orten. Genom den framtagna logotypen fanns förhoppningar att förmedla ett myndigt 

och seriöst intryck. Önskan var att öka tilliten för verksamheten och skapa en kvalitetsstämpel.  Som 237

tidigare avsnitt har visat fanns en vilja att förmedla en speciell anda. I Hjo framhölls att ”2013 ska 

manifestera den go´a positiva hjoandan när den är som bäst”.  Jubileet var ett tillfälle att visa upp det 238

 Åtvidabergs kommun. När andra pratar om framtiden jobbar vi med den. Åtvidaberg: Åtvidabergs kommun. 2013. s. 1.231

 Lindheimer & Tigerform (red.), 2013. s. 4, 14. Se även Hjo Turistbyrå, 2013. s. 38. Se även Björklund & Hjo Turistbyrå, 232

2013. s. 8, 19.

Björklund & Hjo Turistbyrå, 2013. s. 3. 233

 Johansson, 2013. s. 20. Se även Lindheimer & Tigerform (red.), 2013. s. 4. 234

 Hallin, 1991. s. 182. 235

 Åtvidabergs kommun. Anvisningar för användare av logotype ”Åtvidaberg 600 år 2013”. Sammanträdesprotokoll. Åtvidaberg: 236

Åtvidabergs kommun, 2011-11-09. s. 17. 

 Hjo kommun, Hjo 600 år Grafisk rutin - för jubileumslogotypens användning. Hjo: Hjo kommun, 2012.237

 Ekberg, 2012. s. 3. 238
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positiva samhället och året skulle ”bli det år då Hjo befäster sig ställning som attraktivt besöksmål”.  239

Under jubileumsåret framhölls den framtidsinriktade satsningen genom etableringen av kulturkvarteret 

Pedagogien. Ovanstående citat illustrerar hur externa och interna intentioner kombineras. Jubileet var 

ett evenemang för invånarna och som samtidigt förväntades generera ekonomisk tillväxt.  

Hjos slogan är ”I Love Hjo” och ”Hjo - Trästaden vid Vättern” medan Åtvidabergs är ”Kommunen 

med framåtanda”. Dessa slogans är menade att uttrycka orternas speciella karaktär. Hjos första slogan 

anspelar på en fyndig fras vars ändamål är att framhålla ortens älskvärdhet. Den andra betonar 

trähusens betydelse och det geografiska läget. Medan Åtvidabergs slogan mer betonar en vision om 

framtiden. En plats där trygghet råder inför det som komma skall. Tanken med en slogan är att de ska 

bidra med att producera en image och ett varumärke. Det är däremot ingen demokratisk process när 

slogan bestäms. Eftersom helheten av en orts profil inte kan rymmas. Det måste med andra ord ske ett 

urval av vad som ska presenteras. Denna problematik framför Göran Hallin och menar att valet av 

slogan kan skapa konflikter. Olika tolkningar och uppfattningar ställs mot varandra och värderas. 

Endast vissa delar av det lokala samhället kan framhållas. Därmed tenderar slogans att bli ensidiga, 

inskränkta, begränsade och diskriminerande.  Detta gäller även för vad som iscensätts för de lokala 240

samhällena, historieförmedling sker med utgångspunkt i ett visst hänseende. All historia kan inte 

rymmas i berättelsen. När berättelser förmedlas antas ett visst perspektiv och vissa avsnitt eller 

händelser betonas.  Hallin skiljer mellan tre olika sorters slogans: geografiska, kulturmässiga och 241

naturgivna toner.  I Hjos slogan kan ses att platsens geografiska läge framhålls. Geografiska 242

distinktioner har kommit att brukas alltmer eftersom det är något som är bestående. Hallin har gjort en 

översikt av de svenska kommunerna och vilka bilder som presenterades. En positiv anda var något som 

uppkom frekvent.  Denna bild kan jag bekräfta genom att både Åtvidaberg och Hjo iscensattes 243

inneha en positiv anda. Framhävningen av andan fungerade som medel att förstärka orternas 

varumärke och så även deras attraktionskraft.  

 Ekberg, 2012. s. 3. 239

 Hallin, 1991. s. 189 f. 240

 Lars Kaijser. ”Det goda klassamhället”, i Industriarvet i samtiden, Eva Silvén & Maths Isacson (red.). Stockholm: Nordiska 241

museet, 1999. s. 47. 

 Hallin, 1991. ss. 179-187.242

 Hallin, 1991. s. 185. 243
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Avslutande diskussion och sammanfattning 

I denna studie har syftet varit att med hjälp av de historiska berättelser som gestaltas i det offentliga rummet 

undersöka processen då ett samhälle iscensätter lokal identitet. Jag kan påvisa genom undersökning av två lokala 

samhällen som firade 600-årsjubileum att jubileerna fungerade som en plattform där existentiella, 

politiska och framför allt kommersiella intressen kunde förverkligas. Därmed anför jag att jubileerna 

användes strategiskt för marknadsföring, skapa trygghet och iscensätta lokal identitet. I jubileerna 

brukades det förflutna för att uppfylla dessa behov och detta vittnar om historiens anpassningsbarhet. 

Det moderna samhället utmärks av konsumtion och konkurrens finns mellan olika samhällen. Det 

gäller att utmärka sig på marknaden. För att iscensätta lokal identitet är informationsflödet och 

kommunikativa möjligheter avgörande, såsom Internet, tidningar och broschyrer. Sökande efter 

identitet är inget nytt fenomen, men jag menar att medlen och metoderna kan betraktas som nya. När 

historia förmedlas speglas samtida uppfattningar och önskvärda karaktärsdrag.  Tidigare forskning 244

visar att jubileum har använts för att iscensätta trygghet, framtidstro och fostra medborgarna samt 

stärka statens makt och förtroende.  Under 600-årsjubileerna i Åtvidaberg och Hjo år 2013 245

förmedlades orternas historia. Det är genom att bruka historien som den kan ges mening. Detta 

illustreras i den tidigare forskningen och jag har bland annat presenterat studier som undersökt 

Medeltidsveckan, hembygdsföreningar och kulturarvsplatser betydelse för historieförmedling.   246

I Åtvidaberg brukades historien mer frekvent och i större utsträckning. En mer komplex mix av 

berättelser förekom. Ortens förflutna framställde den lokala identiteten och var mer mångfacetterad än 

den i Hjo. Trots att de undersökta orterna förväntades ha samma förutsättningar och en likvärdig 

grund har de olika förhållningssätt till sin historia. För Hjo kan jag påvisa att det fanns en vilja att bli 

betraktad som en ort med kulturell inriktning. Till detta användes historien men den hade inte 

avgörande betydelse för den lokala identiteten. I Åtvidaberg var historien mer aktiv. Det uttrycktes att 

orten har en stolt och stark historia som togs tillvara på. För de båda samhällena användes 

framtidsinriktade berättelser. I Hjo fokuserades mer på en utveckling framåt där det förflutna inte hade 

så avgörande roll. När framtidsberättelsen presenterades i Åtvidaberg hade den en tydlig förankring och 

vilade på det förflutna. Kontentan av detta är att historien inte ges lika stor plats i ett identitetsbygge 

om den inte uppfyller önskvärda intentioner eller överensstämmer med samhällsvisioner. Historia är det 

förflutna men också tolkningar av det. De historiska berättelserna förmedlar dessa tolkningar utifrån 

samtida värderingar och uppfattningar. Karlsson menar att historia bidrar till identitetskonstruktion och 

”till vår ideologiska, moraliska och politiska orientering i samhället”.  För att legitimera berättelsen är 247

dess meningsfullhet, utformning och uttryck avgörande för dess genomslagskraft. 

 Johansson, 2001. s. 451. Se även Silvén, 1999. s. 14. Se även Alzén, 1996. ss. 13-20. 244

 Ekström, 1994. s. 264, s. 277 ff, s. 311 f. Se även Widholm, 2008. ss. 13-18. Se även Spillman, 1997. p. 2-16, p. 94-100. 245

 Gustafsson, 2002. s. 9, ss. 14-23, ss. 75-114, ss. 251-266. Se även Eskilsson, 2008. ss. 23-40, ss. 166-176. Se även 246

Andersson, 2008. s. 7 f, s. 30. 

 Karlsson, 2009. s. 31. 247
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Historiska berättelser i olika former till olika syften 

En berättelse behöver nödvändigtvis inte vara en text. Utan historia kan förmedlas som jag belyser i 

undersökningen via naturmaterial, föremål, idrott, företag, kultur och natur. Olika element i 

berättelserna för de lokala samhällena Åtvidaberg och Hjo iscensatte den lokala identiteten. 

Naturmaterial framställdes för båda orterna. I Åtvidaberg kom historien till uttryck genom 

anknytningar till kopparepoken. Detta sågs genom utställningar, en kopparverksmodell som tillverkades 

till jubileet och namnsättning på platser. I Hjo lyftes de bevarande trähusen fram. Materialet trä 

förklarades som något naturligt, naturnära och genuint svenskt.  

Historien förmedlades även genom olika företag som florerat i de lokala samhällena, i Åtvidaberg 

var det företaget Facit och i Hjo Svenskt Tenn. Den industriella tiden från slutet av 1800-talet och 

framtill 1900-talets hälft var vanligt förekommande i de historiska berättelserna. Denna tid präglades av 

att de lokala samhällena utvecklades och moderniserades. Det var en tid av snabba förändringar. 

Industritiden präglas inte bara av framgångar utan även av kriser i samhällena. I Åtvidaberg tvingades 

företaget Facit avveckla sin verksamhet vilket påverkade hela samhället. Under jubileet 2013 framhölls 

hur orten överlevt krisen och återhämtat sig. Den negativa tiden vändes till en positiv erfarenhet. I 

jubileet fungerade det förflutna som ett redskap att återta förtroende och framställdes så att kritiken 

kunde sopas under mattan. Detta framför även Brita Lundström i sin studie om företaget Ericsson och 

hon menar att under jubileum brukas historien för att återupprätta och stärka förtroendet för 

ledningen.  Jag kan framhålla att de historiska berättelserna påvisade samhällets styrka: 248

omstrukturering. En negativ händelse vändes till att utgöra en positiv effekt för samhällets utveckling, 

en bild presenterades av att askan är den bästa jorden. Detta visade på de historiska berättelsernas 

anpassningsbarhet och dynamiska nytta. Klas-Göran Karlsson menar att detta är ett sätt att rationalisera 

historien. Det förflutna konstrueras så att besvärliga händelser korrigeras och justeras för att fungera i 

samtiden.  I Hjo framhölls Svenskt Tenn och Estrid Ericsson som viktiga delar i designhistorien. 249

Både för det lokala samhället, Sverige och världen. Presentationen av Svenskt Tenn hade en positiv ton 

och beskrevs som ortens stolthet. De historiska berättelserna för både Åtvidaberg och Hjo hade en 

positiv betoning.  

Industritiden framhävdes under jubileerna ha en betydande roll för samhällenas utveckling. John 

Urry framför i sin studie Consuming Places att platsens identitet ofta var förbunden med vad som 

tillverkades under industrisamhället och som tog fart under 1800-talet. Under denna tid var mobiliteten 

tämligen liten vilket gjorde att den lokala identiteten var lätt att konstruera och kunde framställas med 

hjälp av gemensamma erfarenheter och kollektiva minnen.  Under industriepoken utgjordes orten av 250

en omfattande arbetsplats som genomsyrade samhället, vilket möjliggjorde ortens existens och att 

invånare kunde bo på platsen. Kåring Wagman menar att kapitalet var ”starkt bundet till orten genom 

 Lundström, 2004. s. 22, ss. 100-140.248

 Karlsson, 2009. s. 41. 249

 Urry, 1995. p. 154-166. 250
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stora industriinvesteringar och människor hade starka band till den egna orten”.  Åtvidaberg 251

iscensätts utgöra exempel på en typisk bruksort där bruket var den största arbetsplatsen som bidrog 

med boende, livsmedel och ekonomiska förutsättningar för arbetarna och invånarna. Denna starka 

förbindelse existerar inte längre och Urry beskriver två anledningar till denna förändring. För det första 

handlade det om ökade möjligheter till rörelse på grund av förbättrade kommunikativa aspekter. För det 

andra handlade det om det skiftande ekonomiska system där färre kom att ha sysselsättning inom 

industrin då nya jobbmöjligheter utvecklades. Med andra ord har kommunikativa och ekonomiska 

förutsättningar bidragit till nya möjligheter för människan. Urry menar att dessa processer gjorde att de 

elementära delarna som formade lokal identitet upplöstes och därför krävdes nya metoder.  Trots 252

upplösning av kärnan av det som utgjort ortens identitet hävdar Urry att identiteter fortfarande 

sammankopplas till platser. Men i stället för att fokusera på produktion handlar det numera om 

konsumtion.  Med detta menas att iscensättningen av identitet utgörs av vad som konsumeras, vilka 253

lokala särdrag som framställs. Därmed har platsens betydelse återfått en viktig roll för identitetsbildning. 

Självfallet utgör orten en plats där handel tar form och olika produkter konkurrerar inom orten och 

utanför. Men det kan även sägas att utvecklingen har lett till att orter kommit att bli ett varumärke.  

För båda samhällena utnyttjades historiska föremål i jubileumsaktiviteterna och dessa speglade den 

industriella epoken. I Åtvidaberg nyttjades en bil som tillverkades i början på 1900-talet och i Hjo 

brukades ett ångfartyg från samma tid. Dessa föremål uppfyllde flera olika intressen. Dels utifrån tankar 

om underhållning då historien levandegjordes och som reklam då föremålen fick bäring i media. De 

historiska föremålen användes för att legitimera och stärka de lokala varumärkena. I Åtvidaberg var 

fotbollen en viktig komponent i profileringen av samhället. Berättelserna om fotbollen beskrevs i 

framgångstermer och framhölls som ortens stolthet, såldes fanns både externa och interna intressen. 

Fotbollsföreningen kunde bidra med gemenskap inom samhället och användas som marknadsföring för 

att sätta orten på kartan. Hylland Eriksen och Eskilsson framhåller att hembygden, liksom fotbollen, 

har en existentiell funktion.  Genom berättelser om fotbollens framgångar iscensattes en platsnostalgi 254

som tjänade existentiella, politiska och kommersiella intressen. Fotbollen menar jag blev en 

identitetsprodukt och en viktig komponent för samhällets iscensättning av ett lokalt varumärke.  

Kulturella yttringar förekom för båda samhällena. Det förekom jubileumsaktiviteter såsom teater, 

utställningar, konstrundor och hantverksmässor. I Hjo betonades denna inriktning markant. 

Iscensättningen illustrerar en medveten vilja att profilera samhället med en kulturell inriktning. 

Historiska personer, händelser, företag etcetera och miljöer såsom stadsparken brukades för att 

levandegöra historien. Det framhölls att samhället bär på en speciell aura som är platsbunden och 

således endast kan upplevas på plats. Platser såsom hamnen, torget och parken är områden som bär 

 Kåring Wagman, 1998. s. 82. 251

 Urry, 1995. p. 154-166. 252

 Urry, 1995. p. 154-166, ss. 187-192, s. 219 f. Se även Kotler, Haidler & Rein, 1993. p. 8 ff.253

 Eskilsson, 2008. s. 40. Se även Hylland Eriksen, 1996. s. 54, 73 f. 254
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kulturella yttringar och genom dessa kunde den lokala identiteten realiserades och iscensättas. 600-

årsjubileet var ett tillfälle att marknadsföra ortens kulturella inriktning som ett attraktivt besöksmål. 

Hjos kulturella inriktning präglades av fokus på bland annat bevarandet av historiska miljöer, 

tillverkningsmetoder och föremål. 

Platsbestämda egenskaper och samhällenas geografiska läge framhölls. Anna Eskilsson menar att en 

lokal historia kan skapa stolthet och som främjar den kollektiva identiteten.  Det lokala området är 255

mer lätthanterligt och identifieringen kan ske då närheten och igenkänningen är större. Joakim 

Andersson betonar relationen dåtid, nutid och framtid som en viktig komponent för att en plats ska 

legitimeras, marknadsföras och framställas.  I Åtvidaberg framhävdes bland annat det geografiska 256

läget, utvecklingspotentialen, naturen och resmål. I Hjo betonades det geografiska läget med tillgång till 

vattnet med hamnen som ligger i Vättern. Hamnen är en plats som innehåller resurser och möjligheter, 

det är en plats för bland annat möten, handel och fiske. En plats kan bära på en lokal historia och som 

kan fungera förmånligt för orterna när lokala särdrag ska utmärkas. Samhällenas geografiska läge och 

vad området innehåller presenterades med positiva toner för att främja marknadsföringen och 

stoltheten för orten. Natur- och kulturupplevelser framhölls och fungerade som identitetsuttryck. Viss 

historia har en platsbundenhet och mening förverkligas genom platsens miljö och atmosfär. Den 

tidigare forskningen visar att genom globaliseringen har den lokala platsens betydelse ökat.  Detta 257

antagande kan styrkas genom denna undersökning där jag kan belysa at det förekom ett flitigt 

framhävande av lokala särdrag.  

Existentiella behov 

I undersökningen av intentionerna med jubileerna var det till viss del problematiskt att särskilja olika 

intressen då de oftast står i relation till varandra. Därmed menar jag att Karlssons typologi, som jag 

använt mig av i undersökningen, är en förenkling av verkligheten då den generaliserar olika strävan. 

Den framställda typologin fungerar väl då analys av identitetsprocesser är avsikten men jag vill framföra 

att kategorisera historiebruket också är en fara och inte speglar hela verkligheten. Historiska berättelser 

brukas bland annat för att motverka splittringstendenser i ett föränderligt samhälle. Genom att betona 

en stolt historia kan samhällets sammanhållning förstärkas genom aktiviteter för invånaren.  Niklas 258

Ammert menar att berättelser och minnen sammanfogar grupper samt fungerar som hjälp att förhålla 

sig till omvärlden och framtiden.  Zygmunt Bauman visar att då kommunikation är möjligt och lokala 259

särdrag kan förmedlas stärks gemenskapen.  För att komma åt det existentiella bruket vill jag anföra 260

 Eskilsson, 2008. s. 23, 40. 255

 Andersson, 2008. s. 193. 256

 Eskilsson, 2008. ss. 23-40, ss. 166-176. Se även Gustafsson, 2002. ss. 252-266.257

 Widholm, 2008. s. 23 f. Se även Florén & Ågren, 1998. s. 127 f. Se även Zander, 1997. ss. 88-101. 258

 Ammert, 2013. s. 9. 259

 Bauman, 2004. ss. 53-65, s. 151.260

�54



att ett annat sorts material torde fungera bättre. Exempelvis att genomföra intervjuer med deltagare av 

jubileet. Detta borde korrespondera väl med avsikter att studera existentiella intressen. Det jag kan 

illustrera och påvisa i denna studie är mer indirekta existentiella intentioner. Det fanns förhoppningar 

att att skapa en gemensam historia för det lokala samhället. De historiska berättelserna framhävdes i 

positiva ordalag och detta indikerar en tro att en stolt historia skapar samhörighet. Detta framhäver 

även Anders Ekström i sin studie om Stockholmsutställningen 1897.   261

Under 600-års jubileerna kan existentiella intentioner anas genom att det anordnades olika nöjen 

såsom teatrar och utställningar. Historien levandegjordes genom olika former. Exempelvis genom 

historiska föremål såsom Åtvidabergsbilen och ångfartyget S/S Trafik i Hjo. Genom underhållande 

aktiviteter blev hanteringen av historisk kunskap lättare och mer konkret. Människan fick själv vara 

aktiv och utgöra en del av den. Jubileet skulle generera en stolt historia, vara underhållande och 

kunskapsinriktad för invånarna. Bland annat Gustafsson och Danielsson Malmros visar att historien i 

vissa sammanhang är subjektiv och har en situerad ställning.  I Åtvidaberg förekom berättelser om 262

fotbollslagets framgångar och dessa beskrevs i positiva ordalag. Det framhölls under 600-årsjubileet att 

om det går bra för ÅFF blir det gynnsamt för orten. Fotboll och samhälle beskrevs intimt förknippade 

med varandra. Fotbollen brukades som marknadsföring och för att etablera orten på den nationella 

kartan.  Fotbollen motiverades under jubileet som en aktivitet som sammanfogade individer och 263

sammansvetsade samhällets invånare. Både genom ett genuint intresse för föreningens verksamhet och 

fotbollens framgångar ute på planen.  264

Identitetspolitik  

Under 600-årsjubileerna fanns tillfälle att förmedla samhällsvisioner och tillkännage handlingsprogram 

för framtiden. Genom utformade jubileumsaktiviteter kunde politiska avsikter berättigas för att skapa 

förtroende hos ledningen och de valda metoderna. För båda orterna framhölls att 600-årsjubileerna 

skulle vara något för alla, invånare som besökare. I Åtvidaberg framhävdes att den viktiga 

komponenten är att jobba tillsammans och gemensamt satsa för framtiden. Visioner om framtiden var 

en betydande ingrediens i presentationen av jubileumsaktiviteter och evenemang. Det förklarades att för 

ett lokalt samhälle är det av vikt att manifestera det lokala varumärket för samhällets fortsatta framgång. 

Den lokala identiteten förväntades öka deltagandet i lokala angelägenheter. Jag kan påvisa att det fanns 

politiska avsikter att öka intresset för samhällslivet och engagemanget i den lokala politiken. Johan 

Samuelsson menar i sin studie om Eskilstuna att jubileum kunde användas som en plattform för att 

framföra, behandla och förverkliga politiska frågor.  Det förekom en kulturpolitik och båda 265

 Ekström, 1994. s. 264. 261

 Gustafsson, 2002. ss. 14- 23, s. 75 ff. Se även Danielsson Malmros, 2012. s. 53. 262

 Carlberg & Engström, 2013. s. 16. 263

 Carlberg & Christer, 2013. s.3. 264

 Samuelsson, 2005. s. 55. 265
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samhällena invigde bland annat nya utställningslokaler. Detta vittnar om en medvetenhet kring att skapa 

mervärde för invånarna och öka besöksnäringen. Det fanns politiska avsikter att marknadsföra 

samhällets varumärke och förverkliga uppsatta mål. Kontentan av detta är att det indirekt förekom en 

identitetspolitik där iscensättning av lokal identitet pågick. Det hade varit intressant att kunna fördjupa 

och stärka de politiska avsikterna men för att göra detta krävs ytterligare material såsom protokoll som 

rymmer kommunernas politiska beslut och debatt kring jubileerna. Jag vill dock framföra att det var ett 

politiskt beslut att marknadsföra det lokala samhället. Jubileet förväntades uppfylla flera politiska 

målsättningar. Således vill jag mena att det politiska beslutet om marknadsföring både hade interna och 

externa intentioner. Det fanns en vilja att skapa en stolt historia som yttrade sig inom orten och utåt.  266

Det kommersiella historiebruket är det mest markanta av de olika undersökta historiebruken.  

Marknadsföring  

De historiska berättelserna utgjorde en spegel av samtida värderingar, intressen och återgav olika 

uppfattningars utveckling i ett tidsperspektiv. Denna mekanism som berättelserna har framför även 

John Tosh.  Globaliseringen möjliggör integration över de geografiska gränserna. Trots detta har inte 267

de lokala samhällena förlorat sin betydande roll vilket kan illustreras genom denna undersökning. 

Informationsteknologin och de ökade möjligheterna för förflyttningar har skapat en marknad där 

konkurrens infinner sig mellan lokala samhällena. Jag kan anföra att det lokala samhället kan sägas ha 

blivit ett varumärke och har produkter som marknadsförs. Detta förväntas generera ekonomisk tillväxt, 

trygghet och samhörighet inom orten. I denna process är det lokala varumärket och dess identitet 

viktig. Om produkten ska kunna ge ekonomiska intäkter krävs att varan tillskrivs ett värde, är till nytta 

och klarar av att svara tillfredställande på uppsatta behov. Produkten behöver ha ett värde, ges ett syfte 

och ett generera ett ”måste ha” begär så att den potentiella kunden känner sig ”tvingad” att köpa 

produkten. För att produkten ska kunna ges ett värde är marknadsföringen viktig. Zygmunt Bauman 

menar att reklamen måste ge rimliga och trovärdiga aspekter på frågan varför konsumenten bör äga 

produkten.  Jag kan illustrera att det pågick en utpräglad marknadsföring av de lokala samhällena i 268

samband med deras 600-årsjubileum. Lokala karaktärsdrag framhävdes. För Åtvidaberg marknadsfördes 

bland annat dess unika natur, det geografiska läget med närheten till större städer och sevärdheter. 

Företagsklimatet med dess erfarenhet och samverkan. Ortens stolta historia uppvisades upp via 

exempelvis museer, utställningar och teatrar. I Hjo marknadsfördes bland annat platsens själ med 

bevarande trähus. Orten beskrevs som en plats där människan kan vara kulturell. Hjo iscensattes som 

ett samhälle som har alla ingredienser för att invånaren ska trivas.  

Lokal identitet kopplas samman med hembygdskänsla. En viss känsla ska infinna sig hos individen 

och gruppen som tillhör denna gemenskap. En känsla av stolthet för bygden där det finns trygghet och 

 Skogens, 2013-01-23/24. s. 16.266

 Tosh, 2011. s. 311. 267

 Bauman, 2004. s. 201 ff. 268
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anknytning. För Åtvidaberg och Hjo framhölls denna positiva anda och nyttjades för att marknadsföra 

orterna som potentiella besöksmål och för bosättning. Andan iscensattes ge orterna en speciell aura och 

kan beskrivas i termer av hembygdskänsla. Forskning visar att detta begrepp under senare tid har 

kopplats ihop med nationella samband. Hembygden liksom den nationella identiteten är 

konstruktioner. Den lokala likväl den nationella identiteten framställs för att uppfylla vissa intentioner. 

Iscensättningen av den lokala identiteten kan sägas vara ett sätt för att organisera och samordna 

politiken. Den är också förknippad med samhällenas attraktionskraft och har betydelse för turism, 

boende och ekonomi. En lokal gemenskap vidmakthålls genom berättelser som förmedlas genom olika 

informationskanaler till den egna gruppens medlemmar och utomstående.  Identitetsprocesser kan 269

kopplas ihop med ett behov av marknadsföring. Tidigare forskning visar att i jubileum kan egenskaper 

och karaktärsdrag utmärkas.  Samuelsson framhåller i sin studie att jubileum är en mångfacetterad 270

händelse: det är en fest för invånarna och rymmer nationella samt lokala uttryck.  271

Under jubileerna för båda samhällena togs logotyper fram. Orternas slogans användes även till 

marknadsföring. Dessa var tänkta att uttrycka orternas varumärke och profil. De innehöll bland annat 

materiella, geografiska eller framtidsinriktade antydningar. I Hjo kan urskiljas att ekonomiska intressen 

låg bakom marknadsföringen. Olika besöksmål framhävdes. Det anordnades aktiviteter som 

förmedlades skulle vara sammankopplade med platsens själ och atmosfär. De bevarade trähusen 

framhävdes som besöksmål. Närheten till natur och grönska var även något som presenterades, likväl 

som olika aktiviteter, evenemang, platser och föremål kopplade till en kulturell inriktning. Det fanns en 

vilja att klassificera Hjo som en ort med kulturell karaktär. För att marknadsföringen ska vara möjlig är 

medias roll central, vilket även betonas i den tidigare forskningen.  I marknadsföringen av orterna 272

förekom en växling mellan att presentera gammalt och nytt, detta framför även Anna Kåring 

Wagman.  Således vill jag mena att det förekom en medveten marknadsföring för att iscensätta de 273

lokala samhällenas identitet. I det offentliga rummet kan historiska berättelser, kunskap och 

marknadsföring spridas. Aronsson menar att marknadsföring svarar på ett behov av identitet. Under 

2000-talet menar han att ett intresse för besöksnäring och det kommersiella historiebruket har kommit 

att växa sig starkare i samhället.  Denna bild kan jag bekräfta i analysen av Åtvidaberg och Hjos 600-274

årsjubileum. Det finns en vilja att visa sig konkurrenskraftig, vilket båda samhällena i denna 

undersökning exemplifierar.  

 Aronsson, Kvarnström & Kåks (red.), 2005. s. 14. 269

 Lundström, 2004. ss. 9-22. Se även Sjunnerson, 1999. s. 21. Se även Hallin, 1991. s. 189 f. Se även Kåring Wagman, 1998. 270

ss. 79-88. Se även Lindaräng, 2005. s. 159 ff. Se även Warring, 2004. s. 10 ff, s. 157, ss. 202-230. Se även Brandt, 1999. s. 157. 
Se även Johnston, 1991. s. 32. Se även Hobsbawn, 2002. s. 10. Se även Samuelsson, 2005. s. 23, 51, 83, 156. 
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Jubileum - en arena för samhällen att iscensätta lokal identitet 

De historiska berättelserna som framställdes under jubileet hade en betydande roll för orternas 

iscensättning av lokal identitet och kommer sannolikt ha det även i framtiden. Berättelserna skapar 

förutsättningar att navigera och orientera sig i tillvaron. I det sekulariserade samhället finns en strävan 

efter att finna mening och trygghet. Således är det de berättelser som uppfyller dessa kriterier som 

övervinner tiden och döden. Genom att förmedla det förflutna får saker och ting liv efter döden. 

Berättelserna fungerar som bevis för existens och iscensätter en utvecklingslinje. Under 600-

årsjubileerna gavs en förfräschad bild av de lokala samhällena. Jag kan visa att marknadsföringen var 

stark under jubileerna och samhällets historia utnyttjades till detta ändamål. Historien och kulturen har 

blivit en viktigt tillgång utifrån lokal mobilisering och framställning av nätverk, varumärken och 

upplevelser. Det förflutna kan användas för att iscensätta lokal identitet och skapa framtidsvisioner. I 

inledningen presenteras att dagens samhälle utmärks av konsumtion. Marknadsföring av platser har 

blivit ett nytt tillvägagångssätt för att iscensätta lokal identitet. Marknadsföringen har blivit en 

överlevnadsstrategi för orterna genom att påvisa en utstickande profil. Bland annat genom att påverka 

människors val av bostads- eller semesterort. Jubileerna var ett tillfälle för samhällena att framhäva 

lokala särdrag. Genom strategisk marknadsföring fanns förhoppningar att skapa en positiv bild av de 

undersökta orterna. Den lokala identiteten förväntas generera den ekonomiska utvecklingen. Därmed 

menar jag att trots kommunikationsmöjligheter och internationella kontaktnät har fortfarande det lokala 

rummet betydelse för individen, samhället och landet i stort.  

Klas-Göran Karlsson och Peter Aronsson menar att allt bruk av historia på ett eller annat sätt 

handlar om sökande efter mening och sammanhang i tillvaron. Detta antagande är jag beredd att hålla 

med om dock vill jag göra ett tillägg: att för vissa samhällen utgör historia ett mer betydande och 

inflytelserik element (Åtvidaberg). Medan på andra orter (Hjo) har det förflutna inte samma avgörande 

roll. Framtidsvisioner och nutida miljöer är tillräckligt i vissa fall för den lokal identitet. Den typologi 

som jag använder mig av, som Klas-Göran Karlsson ställt upp, är en generalisering av olika behov som 

kan tänkas ligga bakom historiebruket. Jag vill anföra utifrån den empiriska kunskapen, som min 

undersökning gett, att historiebruket är mer komplext och bör nyanseras. De framtagna behoven som 

Karlsson ställt upp passar inte perfekt i något sammanhang, men har fungerat väl för att analysera olika 

bruk av historia. Historiebruk kan förklaras med en mer rättvisande term: det är en identitetspolitik.  

För att studera processer kring iscensättning av identitet kan jag framhålla, med den tidigare 

forskningen i ryggen, att jubileumsfiranden fungerar väl för detta ändamål. När en ort firar jubileum 

ryms bruk av historia, nutida föreställningar och framtidsförväntningar. Därmed vill jag förespråka att 

jubileer fungerar väl som studieobjekt när avsikten är att studera lokala identiteter. Utifrån det empiriska 

materialet kan jag påvisa att det fanns politiska avsikter att iscensätta den lokala identiteten. Således kan 

sägas att alla undersökta historiebruk faller inom ramen för politiska åtaganden. De lokala samhällena 

har blivit ett varumärke. Ett varumärke som förväntas bära på egenskaper såsom kvalité och generera 
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en viss aura. Varumärket är tänkt att skapa en positiv bild hos den potentiella kunden/bosättaren eller 

besökaren. Den lokala identiteten utgörs av vad som konsumeras: vilka lokala särdrag som utmärks om 

samhället. Jag menar utifrån denna undersökning att historien brukas för att iscensätta lokal identitet: 

framtiden ligger i det förflutna. 
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