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Abstract 

This study looks upon the castles in Sweden that have transformed from private residence to 

running a hotel business on the premises. The focus of the study lies in the differences and 

similarities of the segmentation and marketing aspects of the hotel business of the castles 

compared between the different counties where they are located. Conducting interviews based 

on a questionnaire the scientist was able to get responses from 22 castles operating with as 

hotels out of a total number of 28 such castles in Sweden. The study shows that the seasonal 

changes in bookings vary both with the type of customer segmentation the castles have 

chosen and the geographical location of the castles. The main seasonal changes for the 

majority of the castles fall in line with the hotel business as a whole in Sweden. 
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1.1 Bakgrund 

I Sverige finns det många olika sorters hotell, oftast är dessa belägna i städerna där 

majoriteten av människorna bor. Dock finns det hotell som ligger mer avsides utanför 

städerna, dessa hotell riktar sig oftast mer till naturen i närheten (Timothy & Teye, 2009).  

I Sverige och övriga länder i världen som har haft eller har monarki som statsskick, finns det 

slott som dessa kungligheter och adeln har använt som bostad, exempelvis Hovdala slott som 

1687 familjen Ehrnborg fick av Kung Karl XI då han adlades för sig tjänst i kriget mot 

Danmark. (Statens fastighetsverk, 2018) Slotten användes både av kungafamiljen och adeln 

som bostad, men utöver detta så användes marken runt omkring till jordbruk och 

djuruppfödning/djurhållning (Svenskaakademiensordlista, 2018). I svåra tider såldes vissa 

slott eller gick i arv, detta kunde resultera i att de hamnade utanför kungafamiljens ägor. Det 

har också förekommit att staten eller kommunen tagit över driften av slotten när skuld funnits 

(The National Archives, 2018). Ett exempel på detta är Hovdala slott som 1944 tvångsinlöstes 

av staten vilket ledde till att familjen Ehrnborg fick lämna över både mark och byggnader till 

staten som nu driver detta slott med visningar och berättarkvällar. Familjen Ehrnborg bodde 

dock kvar på ägorna fram till 1980 talet (Statens fastighetsverk, 2018), (Åström, uå).  

Det geografiska läget som dessa slott har, är oftast i närheten av vatten, vilket forskaren 

upptäckt under studiens gång. Som det går att avläsa ur figur 1 och 3 ser man att slotten 

placerades i viktiga städer i Sveriges tidiga utveckling och vår forna historia. Kartan nedanför 

föreställer befolkningen år 400-600 e.Kr (tidig järnålder) (Ramqvist, 1992). Detta då 

placeringen av dessa ytor var bra och lätta att ta sig till och vidare ifrån, detta via både sjö- 

och landväg men även så enkelt som att det fanns rikt med föda och stora möjligheter att hålla 

hygien och hälsan god. Genom att lokalisera sig vid vatten såg man även fienden i ett tidigt 

skede vilket gjorde att försvaret av bosättningen underlättades och befolkningens trygghet och 

därmed välmående ökade (The National Archives, 2018). Genom att jämföra figur 1 och 3 ser 

vi att slotten är lokaliserade där befolkningen funnits sedan tidig järnålder, i närheten av sjö- 

och landvägar.  
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Befolkningskoncentration, tidig järnålder.   

 

Figur 1. Källa: Ramqvist, P. (1992) 

Kulturturism är något som funnits i många år, till att börja med utbildningsresor som var den 

första anledningen till att resa (Bohlin & Elbe, 2012). Detta är även intressant i dagens 

resemönster, att åka tillbaka och se hur det har varit tidigare. Detta gör att kravet på 

bevarandet av slottsbyggnader och verksamhetens hållbarhetsperspektiv blir ännu viktigare än 

det har varit (Chaabra, 2015). Byggnadsnämnden har ett högre krav på att se till att byggnader 

bevaras på ett så bra sätt som möjligt, detta för att så många som möjligt ska kunna ta del av 

detta gemensamma kulturarv (kulturmiljöavdelningen, 2018b). Detta är något som syns över 

hela världen, exempel på detta går att se i Haagkonventionen från 1954, där länder har skrivit 

på att skydda och bevara kulturarv i händelse av krig (Unesco, 1999). Bevara det gamla är 

något som alla kulturer tycker är viktigt. Genom att se andra kulturer och inte bara sin egen 

har vi sett på senare tid vara av stor betydelse (Timothy & Boyd, 2006). Dessa slott har blivit 

en viktig del i dagens samhällskultur samt att bevara för framtida generationer. Detta genom 

att byggnadsminnesmärka dessa slott och förhindra förstörelse (Chaabra, 2015) (Bohlin & 

Elbe, 2012).  

En inkomst kan även bekosta renovering och restaurering av dessa byggnader och detta ökar 

möjligheterna för att dessa slott bevaras och behandlas på ett bra sätt (Raa, 2018a). Genom att 

öppna upp dessa slott till en verksamhet tillgängliggör man även dessa byggnader för 

populationen och möjliggör tillvaratagandet av dess historia (Raa, 2018a). 
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Att bevara slottens historia och byggnad är något som varje slott måste tänka på samt ha med i 

sina beräkningar vid marknadsföring. Ett hållbart tänk för dessa hotellägare ökar kraven ännu 

mer då kravet på hållbarhet och bevarande har blivit viktigare (kulturmiljöavdelningen, 

2018b).  

Återkommande gäster är bättre att ha då det inte behövs läggas lika stora kostnader på dem 

för att de ska komma tillbaka som att få någon att komma för första gången (Cooper, 2012). 

Genom att rikta sig till återkommande gäster så stärks företaget och gör det mer hållbart och 

får en säkrare grund att stå på. Återkommande gäster kan även innebära att lågsäsongen 

aktiveras (Cooper, 2012).  

 

1.2 Problemformulering 

Vi bör hitta ett hållbart sätt att bevara dessa anrika slott på så vis att de kan fortsätta användas 

i framtida generationer liksom denna generation. För slottsägaren ligger vikten i att 

verksamheten bekostar restaurering och bevarandet av slottet, denna problemformulering har 

forskaren haft i åtanke i hela forskningsstudien då detta blir ett samhällsproblem om kulturarv 

inte skulle bevaras till framtida generationer.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att se hur de svenska slott som har gått från privatbostäder till 

hotellverksamhet segmenterar sig gentemot andra hotell och hur de marknadsför sig på 

hotellmarknaden för att vinna fler återkommande gäster.  

 

Frågeställningarna till studien: 

1. När inträffar låg- och högsäsong för slotten i de olika regionerna? 

2. Vilken är slottens viktigaste marknadsföringskälla? 

3. Vilka är slottens största kundgrupper?    

 

 

 



8 
 

1.4 Teori 

Inom det kulturgeografiska forskningsområdet har Von Thünen och hans lokaliseringsteori en 

stor plats då hans arbete med denna teori legat till grund för mycket av den efterkommande 

forskningen om lokaliseringsstrategi (Norin, 2018).  

1.5 Tidigare studier 

Tidigare studier inom detta område har riktat in sig på kulturturism och historisk turism som 

går ut på hur man kan bevara både platserna och byggnaderna samtidigt som man nyttjar dem 

som hotell eller museum.  

Chhabra (2009) skriver att intresset för kulturturism och historiska sevärdheter och önskan att 

det ska vara så verklighetstroget och hållbart är lika viktigt, detta då resenärer i alla tider har 

varit intresserade av kultur och historia (Bohlin & Elbe, 2012). Nu på senare tid har intresset 

från besökarna att det ska vara verklighetstroget men samtidigt hållbart ökat, och viljan att 

bevara de historiska sevärdheterna i sin tur ställer krav på ägarna att lägga pengar och energi 

på bevarandet och inte bara exploatera (Chhabra, 2009). Hållbart menas i det hänseendet att 

det ska kunna utnyttjas i dagsläget men samtidigt finnas kvar och kunna utnyttjas av framtida 

generationer (Bohlin & Elbe, 2012) Detta leder till att fler och fler vill ta sig in på denna 

marknad då det är de som har lite bättre ställt och högre utbildning som åker på dessa resor. 

Cameron och Gatewood (2000) menar även på att om inte huvudsyftet av resan går i kultur 

och historiskt tecken så även om du åker på en sol- och badsemester så vill majoriteten av alla 

resenärer att bisyftet med resan har med kultur och eller historia att göra vilket stärker 

destinationens incitament att bevara dessa sevärdheter (Cameron & Gatewood, 2000). 

Terzi et al (2013) visar i sin artikel att platsen har betydelse i hur konferensen kommer gå och 

hur aktiva deltagarna kommer vara. Genom att lägga din konferens på ett lugnt och 

harmoniskt ställe utanför staden och bruset så blir deltagarna lugnare och mer effektiva i sina 

beslut. Genom att ha konferensen på historiska ställen stärker man också gruppens kulturella 

gemenskap och kan på så sätt öka ”vi-känslan” i gruppen (Lee & Chhabra, 2015). Lee & 

Chhabra (2015) menar även på att om du vill visa upp din stad, land eller region för någon 

utomstående så är historiska platser något som stärker din trovärdighet och kan öka 

möjligheterna till vidare samarbeten. 

 

Chhabra (2009) tar upp att marknadsföring för en historisk byggnad via andra medier än sin 

egen ökar värdet på platsen. Så genom att marknadsföra sig via andra företag i samma stad, 
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exempelvis turistbyrån eller affärer som riktar sig till samma kundgrupp kan slottet få ökade 

besök och på så sätt ökas kunskapen och vetskapen om slottet vilket på lång sikt leder till 

ökade intäkter.  

Detta gäller lika så word-of-mouth (som bygger på att man låter gästerna som besökt stället 

berätta för sina vänner och bekanta om hur det var på platsen och föra det goda ryktet vidare) 

som går ut på att öka vetskapen om ditt slott och du som ägare behöver bara bry dig om 

gästerna du har just nu så kommer de föra slottets vetskap till sina vänner och bekanta och på 

så sätt öka besöksantalet (Grönroos, 2007).  

Jeffrey & Barden(1999) skriver i en artikel om hur naturen spelar roll på låg- och 

högsäsongerna för hotell som är beroende av naturen.  

 

Genomsnittlig beläggningsgrad sett månadsvis över tre år  

 

Figur 2. (Jeffrey & Barden, 1999) 

De visar i sin artikel flera figurer och beskriver i text hur lågsäsong är i början av året och sen 

ökar efterfrågan, och efter september går efterfrågan sakta neråt, detta mönster upprepas utan 

nämnvärd variation under de tre år studien berör och kan därför sägas vara konstant över tid.  

Dolnicar (2008) menar på att marknadsföring via segmentering är en viktig del i turismen då 

olika typer av resenärer är ute efter olika saker. Genom att marknadsföra sig via segmentering 

så ökas möjligheterna för positivt bemötande och positiv respons. Om segmentering inte 

skulle användas vid marknadsföringen så skulle företagen som gör denna marknadsföring inte 

kunna förbereda sig på vilka kunder som skulle komma och dessa kunder skulle kunna få en 

dålig uppfattning av destinationen (Dolnicar, 2008). Genom att segmentera sin 

marknadsföring ökar du möjligheterna för att de kunder som företaget vill ha även är de sin 

känner sig träffade av reklamen, vilket vidare gör att word-of-mouth blir effektivt då rätt 

kunder besöker destinationen och företaget kan lägga mer energi på att behaga kunderna än 

att marknadsföra sig på andra sätt (Dolnicar, 2008).  

 

http://journals.sagepub.com/author/Jeffrey%2C+Douglas
http://journals.sagepub.com/author/Barden%2C+Robin+R+D
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1.6 Metod 

Författaren anammade både kvalitativa metoden via intervjuer och den kvantitativa metoden 

via statistik analys (Denscombe, 2016). Slotten i denna uppsats kräver att de har ordet slott i 

namnet och att det fortfarande är i bruk vilket innebär att i denna studie hittades totalt 204 

slott. I denna studie har forskaren tittat närmare på 28 stycken av Sveriges slott gått en annan 

väg, de som har öppnat upp sina slott och använder det som ett hotell för rekreation, 

konferenser, bröllop och fester. 

För att få vara med vidare i undersökningen krävs det att du som gäst ska kunna sova på 

själva slottet och inte i någon sidobyggnad på ägorna. Krav att vara nåbara på endera telefon 

eller mail och att svara på alla frågorna som ställdes. Med dessa krav ställda kvarstod 22 slott 

med hotellverksamheter  

 

Tillvägagångssätt:  

Genom att använda sig av tre frågor kommer forskaren kunna utläsa likheter och skillnader 

som finns mellan slotten. Slotten jämförs mot varandra regionsvis men även om de skiljer sig 

mot vår vanliga hotellmarknad. Det som kommer att undersökas och analyseras i denna 

uppsats är vilka likheter som finns inom svenska slottsverksamhet och vad som skiljer sig åt 

för dessa unika verksamheter. 

I denna forskningsstudie startades det med att lokalisera alla slott, detta med hjälp av 

slottsguiden.info (Ringbom, 2018) och Wikipedias lista på svenska slott. Därefter använde 

forskaren sig av hitta.se och Google Maps för att få fram slottens koordinater. Detta för att 

vara säker på att slottet fick rätt placering i forskarens program för geografisk information 

(GIS) vilket var QGIS Desktop 3.0.1 (QGIS) senare i studien. Av dessa 204 fick forskaren 

fram koordinater på 198 stycken som kommer användas i arbetet. Detta användes för att via 

kartor få en översikt om var de är placerade och vilken region de ligger i.  

Sen söktes respektive slotts hemsida fram för att få fram uppgifter om ifall de hade 

hotellverksamhet och samtidigt få fram kontaktuppgifter till de slott som var aktuella till 

denna studie. Forskaren kom fram till att det var 28 slott att gå vidare med i 

forskningsstudien.  

Forskaren ringde till varje slott för att få svar på de 3 frågeställningarna. En del 

hotellverksamheter hade inte tid och bad få skickat via mail istället och vissa kunde inte nås. 

De jag fick tag på via telefon antecknades deras svar med hjälp av Word på datorn samtidigt 
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som samtalet pågick. I bilagan finns manuset som användes under varje telefonintervju. 

Mailen skrevs in i samma dokument när svaren inkom och arkiverades för senare analys. 

Innan frågorna ställdes informerades de som intervjuades om vad det var för forskning och att 

deras medverkan var frivillig, efter frågorna ställdes frågades frågan om det fortfarande var 

okej för respondenten att deras svar på frågorna användes i forskningen och vidare i 

forskningsstudien. Deras uppgifter är i denna forskning konfidentiella. Detta enligt de normer 

och etiska riktlinjer som finns för denna typ av studie, som säger att för att få använda 

uppgifter så måste ett samtycke ges och i detta fall gjorde respondenten detta både före och 

efter, all information som kan leda tillbaka till berört slott har tagits bort så identifiering av 

åsikter inte ska gå att göras. Genom att använda sig av icke personliga frågor och väldigt 

öppna frågor om verksamheten i sig så riskerade inte forskaren heller att kränka varken 

personen som ställde upp på intervjun och inte heller berörd verksamhet.  

 

Av de 28 slott som har hotellverksamhet så svarade 7 stycken av dessa via mail, 15 svarade 

via telefon och 5 stycken fick forskaren inte tag på. Slotten som inte kunde nås exkluderades 

ur studien och kommer inte att vara med i statistiken från IBM SPSS Statistics 25 (SPSS), 

kartan skapades med hjälp av QGIS 3.0 (QGIS).  

Med hjälp av program som QGIS och SPSS kommer vi att få se var dessa slott ligger och hur 

segmenteringen skiljer sig eller liknar varandra, både på regional och nationell nivå. Vilket 

innebär att forskaren kommer kunna se likheter och olikheter tydligare mellan regionerna och 

teorier likväl tidigare forskning.  

Valet att ha med kartor var enkelt att ta då kartor visar en tydligare bild över var slotten är 

placerade och man får en rumslig anknytning till placeringarna. För kartorna i QGIS fick jag 

först börja med att leta rätt på koordinaterna för alla slott. Koordinaterna som hittades till stor 

del via Google Maps eller Eniro. Därefter skapades två kommaseparerade textfiler, en för slott 

med hotell och en för slott utan hotell, detta för att på ett enkelt sätt kunna importera dessa till 

två separata lager i QGIS.  

För att lättare kunna använda programmen som forskaren valt har fakta och resultat 

omvandlats till koder. För att beräkna statistik i SPSS omvandlades data till siffror istället för 

text, all data är nominalskala vilket innebär att ingen är mer värd än den andra, detta betyder 

att när enkäterna kodats om så har de fått en siffra 0 eller 1 beroende på om det stämmer eller 

ej. Där 0 är nej och 1 är ja. Detta gäller inte på slottens namn och länet de ligger i, kolumn 1 

och 2.  Detta för att på frågorna 1, 2 och 3 kan de ha fler svarsalternativ.  
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Slottens namn har nummer 1-22 där ordningen är i den ordning datan kom in.  

Länens ordning användes bokstavsordningen a-ö och sen numrerat de 1-8 då det bara finns 

slott med hotellverksamhet i 8 olika län, detta då det underlättar vid uträkningar i SPSS.  

Fråga 1 Med låg- och högsäsongerna valdes förkortningar, så för lågsäsong har jag Ls och sen 

månadens förkortning, exempelvis jan för januari och så vidare, lika så för hög säsong; 

Hs_jan  

Fråga 2 som riktar sig mot marknadsföringskällorna valdes även de att kategoriseras efter 

bokstavsordning och sen givit de varsin siffra mellan 1-10 åter då det underlättar i 

programmet. 

1 är B2B (business to business) och betyder att marknadsföringen riktar sig från ett företag till 

ett annat företag.  

2 är Bokningssajter, sidor på nätet som du kan boka hotellrum genom, exempelvis 

booking.com, expedia.se, hotels.com.  

3 är Digitala sidor som är övrig digital marknadsföring som ej går in under de andra digitala 

källorna, detta kan vara allt från digitala reklamskyltar vid busshållplatser till marknadsföring 

via enheter kopplade till internet of things.  

4 är Google Adwords som går ut på att visa relevant reklam baserat på sökord och cookies 

från besökarnas webbläsare. Ett exempel på detta är när man söker efter ”hotell” på Google, 

då kommer ett antal betalda annonser komma upp innan de första ”naturliga” träffarna, de 

inledande annonserna är en del av Google Adword-nätverket.  

5 är Hemsida vilket är verksamhetens egna webbsida där de själv publicerar relevant 

information. 

6 är Kyrkan, vilket är Svenska kyrkan som samarbetar med vissa företag, i detta fall ett av 

slotten vilket de räknar som en av deras marknadsföringskanaler.  

7 är Pressword, en konkurrent till Google Adwords, baseras på samma princip som Googles 

nätverk, företag använder sig ibland av flera olika reklamnätverk för att maximera sin 

marknadsföring online. 

8 är Print, reklam och marknadsföring i diverse utskriven och tryckt media, exempelvis 

tidningar, reklamblad, broschyrer och direktutskick till privatpersoner och företag.  
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9 är Sociala medier, vilket innebär reklam eller kampanjer som publiceras eller delas via 

sociala medier som exempelvis Facebook, Instagram, Twitter eller Google+.  

10 är Word of Mouth, som låter gästerna som har besökt dig sprida din information vidare och 

på detta sätt öka din kundbas. Detta baseras på att nöjda kunder gärna berättar om sina 

upplevelser  

 

Fråga 3 handlade om kundgrupper vilket valdes att först ordna i bokstavsordning och sen givit 

dem varsin siffra mellan 1-5. Detta för att kunna svara på frågeställning 3 och jämföra om val 

av kundgrupp skiljer sig på regionerna. Dessa valdes genom öppna frågor till respondenterna.  

1 är Fest/bröllop 

2 är Företag 

3 är Konferenser 

4 är Privatpersoner  

5 är Skolor.  

Datan som kom fram via SPSS flyttades sedan över till Excel för att göra diagrammen, 

forskaren föredrog Excel vid skapande av tabeller då fler valmöjligheter fanns.  

 

1.7 Metoddiskussion  

Det som forskaren vill framhäva i denna metoddiskussion är de brister i datainsamlingen som 

gjordes på enligt forskaren mindre trovärdiga källor. Detta är framförallt insamlingen av 

slotten då detta gjordes på två osäkra internetsidor där en av dem var Wikipedia, detta skedde 

till stor del på grund av att det inte finns något officiellt register över de svenska slotten 

tillgängligt för forskaren. Dock har de två mindre trovärdiga källorna ofta varit samstämmiga 

i sin information vilket gör att insamlingen kan anses relativt väl genomförd. Nästa del som 

forskaren vill framhäva är svaren från respondenterna, då detta är deras åsikter av vad de ser 

som viktiga delar för verksamheten så gick denna information inte att kontrollera och kolla 

upp så den stämde, även att forskaren inte fick tag på alla slott utan det är några slott som inte 

fått säga sitt i denna studie. Sista delen som forskaren vill framhäva är forskaren själv och 

dennes egna åsikter som kan ha spelat roll i både hur respondenten svarade men även innan 
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och efter när forskning skulle läsas genom att forskaren enbart läste artiklar som stämde 

överens med forskarens åsikter men även efteråt i diskussionen att forskaren har genom egna 

erfarenheter dragit kopplingar. Den tiden togs istället in på kontakten med slotten då 

majoriteten av slotten som forskaren var i kontakt med svarade vid första försök eller bokade 

in en tid dagen efter. De som svarade på mail svarade även de inom ett kort tidsspann på 24 

timmar. Vilket i forskaren ögon bådade gott då högt intresse fanns för att vilja vara med i 

studien. Det som förvånade forskaren var att av dessa 204 så hittades koordinater endast för 

198 av dom, vilket betyder att koordinater för 6 slott inte hittades och antagandet att slottet då 

inte har hotellverksamhet gjordes. Vilket även det hade underlättats om ett register fanns att 

tillgå. Då forskaren använde sig såväl av hitta.se som Google Maps och när inte det funkade 

så tittades det även på Wikipedia och ingen av dom hade koordinaterna eller fungerande 

koordinater, vilket forskaren såg som icke godtagbara källor, men genom att undersöka på fler 

sidor och få samma resultat så blev de godtagbara genom mängden av samma svar från olika 

referenser.  

 

  



15 
 

2 Resultat/Analys 

 

Figur 3: karta över svenska slott, med eller utan hotell.  

Som figur 3 visar så ligger våra svenska slott i den södra hälften av Sverige. Kartan visar även 

att majoriteten av våra slott ligger i närheten av storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö, dessa städer ligger där populationen historiskt sett varit hög. 

Genom att kartlägga dessa slott på detta sätt så ser vi vilket handelsmönster vi hade förr i 

tiden och detta går självklart att jämföra med hur det ser ut nu och vad som har förändrats. Då 

vatten var en viktig källa för handel förr i tiden och bilväg och järnvägen är viktiga källor nu. 

Detta blir extra tydligt när man jämför karta 1 och 2 mot varandra då karta 1 visar hur 

befolkningen var koncentrerad år 400–600 och karta 2 hur slotten är placerade så finns det ett 

tydligt samband vilket stärker denna åsikt.   
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Beläggningsgrad alla hotell i Sverige 

 

Figur 4. Scb.2018.  

 

Fördelning av slott per län 

Figur 5 & 6.  

 

 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

A
n

ta
l n

ät
te

r

Månader

beläggningsgrad hotell 

 
Län 

  

  
Mängd Procent 

 
Kalmar 1 4,5 
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Figur 5 och 6 visar hur många slott som ligger i varje län, det är denna information som 

kommer att användas i resten av uppsatsen. Här ser vi att 36,4% av slotten med hotell ligger i 

Stockholms län vilket är 8 stycken. Av dessa 22 slott ligger det 1 slott var i Kalmar, 

Kronoberg och Östergötlands län.  

 

2.1 När inträffar låg- och högsäsong för slotten i de olika regionerna? 

 

Figur 7: Lågsäsong per län grupperat på månad.  

Figur 7 visar på hur lågsäsongen är fördelad beroende på län, i denna figur ses att inget län har 

lågsäsong i maj, september och oktober, men i januari, februari och mars har majoriteten av 

alla län lågsäsong, Stockholm som har flest hotell har även lågsäsong på sommaren detta då 

de riktar sig mer mot konferenser och sommar är lågsäsong för svenska företag. Det som även 

kan utläsas i figur 7 är de flesta av slotten som ligger i samma län har även lågsäsong 

samtidigt. Det som även går att utläsa i figur 7 är att det är de mest sydliga länen har endast 

lågsäsong på första kvartalet av året, vilket skiljer sig från de lite mer nordliga slotten.  
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Figur 8: Högsäsong per län grupperat på månad. 

Figur 8 visar när högsäsongen gäller för respektive län, i figur 8 skiljer sig slotten i respektive 

län sig från varandra och har en mer utspridd högsäsong, detta då de riktar sig till så många 

olika kundgrupper, de slott som har högsäsong på våren och hösten riktar sig mer till 

konferenser medan de som har högsäsong på sommaren riktar sig mer mot fester, bröllop och 

privatpersoner.  

Analys av frågeställning 1. Jämfört med hur hotellnattsbeläggningen för alla hotell i Sverige 

som synes i figur 4 syns det ett starkt samband mellan de vanliga hotellverksamheterna och 

slottshotellen detta enligt statistiska centralbyrån, (scb.2018). Lågsäsongen klassa som 

december, januari och februari i denna uppsats. Lika så under sommarmånaderna i 

Stockholmsområdet då ser vi ett samband mellan beläggningsgraden för vanliga hotell och 

slotten då ser vi en ordentlig dipp i beläggningen, detta då det är många företagskunder som 

besöker Stockholm och turisterna åker oftare över dagen bara. (scb.2018) 

Högsäsong i denna uppsats räknas som maj-september i Sverige och jämförs detta med scb så 

ser vi ett starkt samband då beläggningen dessa månader ligger på över 60 % till skillnad från 

de andra månaderna då de ligger på 40-50% i beläggningsgrad. Det län som skiljer sig från de 

övriga är Stockholm då dom har under sommaren lågsäsong. Men övriga Sverige har 

högsäsong. Detta tyder på att slotten som hotellverksamhet följer kurvan med vanliga 

hotellverksamheter som inte utmärker sig på detta sett.   
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2.2 Vilka är slottens viktigaste marknadsföringskälla? 

 

 

Figur 9: De viktigaste marknadsföringskanalerna per län.  

Figur 9 visar vilken marknadsföringskanal slotten anser vara den viktigaste och hur detta 

skiljer sig åt eller liknar varandra beroende på vilket län som slottet ligger i. Exempelvis går 

det att utläsa att många anser att sociala medier så som Facebook och Twitter är viktiga 

kanaler för att nå ut till potentiella besökare. Det går även att utläsa att många slott, jämt 

spridda över länen anser att sociala medier är en av de viktigaste kanalerna för att nå 

kunderna.  Samtidigt som majoriteten av länen fortfarande använder sig av positivt bemötande 

av gästen och hoppas på att de gamla gästerna ska sprida kunskapen om slottet vidare till 

potentiella kunder, det vill säga word-of-mouth. Stockholms län dominerar på denna figur 

detta då det finns ett samarbete mellan 3 av slotten och marknadsför sig på samma sätt.  

Analys av frågeställning 2 som visar marknadsföringskällorna syns det att sociala medier och 

word-of-mouth är viktiga källor. Det finns även ett samband med slotten som ligger i Västra 

Götaland, Skåne, Södermanland och Kalmar dessa län angränsar till varandra och dessa 

områden använder sig fortfarande av printinformation. Exempel på detta är att några slott har 

egna tidningar som de skickar ut till de som bor i närheten och de har dagsaktiviteter på slottet 

som innebär en extra inkomst samtidigt som rummen finns lediga. Andra slott ser fortfarande 

vinst i att göra broschyrer och lämna till turistbyråerna då slotten ligger en bit utanför vilket 

gör det svårt för gäster att veta att dom finns.  
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Det är inte många slott som använder sig av google adwords. Här kan man istället se att de 

slott som ingår i större koncerner är de som använder sig av en mer uttalad internetbaserad 

marknadsföringsstrategi. I en av dessa koncerner finns 5 av dessa slott med och de ligger alla i 

stockholmsregionen. Det är bara slotten i Södermanland som ser bokningskällor exempelvis 

booking.com som en viktig marknadsföringskälla ändå kom det fram tidigt i forskningen att 

flera av slotten använder sig av dom men att de inte är en av de viktigaste inkomstkällorna.  

 

2.3         Vilka är slottens största kundgrupper?    

 

Figur 10: Största kundgrupp per län. 

Figur 10 visar vilka kundgrupper som är viktigast för slotten i respektive län, som synes i 

figur 9 så är det bara ett slott i västra Götaland som har skolor som viktigaste kundgrupp, 

detta för att skolan hyr en del av slottet under vår- och höstterminen till de som behöver 

boende.  

Samtidigt ser vi att slotten som ligger i närheten av våra tre största städer Stockholm, 

Göteborg och Malmö alla fokuserar på att dra in både stora fester och bröllop. Fest och 

bröllop genererar inkomst via både konferenssal och att köket bokas upp för fest och middag 

samtidigt som hotellrummen blir bokade för övernattningen. Vi kan även se en hög andel slott 

i storstadsregionerna som riktar sig mot konferenser och företag vilket gör att 

konferenssalarna blir bokade mitt i veckan och de är mindre priskänsliga än privatpersoner. 
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Analys. Det som framkom var att konferenser är en viktig kundgrupp, de drar in mycket 

pengar då de vill oftast ha ett helt paket med lokal, mat, fika, boende, och kanske till och med 

en aktivitet eller två, något som flera slott poängterade vid intervjuerna. Men i och med att de 

hålls konferenser på höst och vår, och då främst på vardagar, har slotten sommar och vinter 

samt helger till att rikta sig till privatpersoner så som stora fester/bröllop och mysiga helger 

borta från stressen. Genom att titta på figur 10 så kan man se att många av länen riktar sig till 

båda dessa grupper. Det framgår inte i denna uppsats om det är samma slott eller olika slott 

som riktar sig till vardera kundgruppen. Tittar man på tabellen Fest/bröllop så syns det att det 

är Stockholms, Västra Götaland och Skånes län som har denna som kundgrupp, detta kan vara 

för att våra tre största städer ligger i dessa län och det finns många människor i dess 

närområde, i och med att det bor mycket folk i dessa regioner finns det en större efterfrågan 

på denna typ av lokaler och helhetslösningar. Slotten har även riktat sig mer till denna 

marknad än de andra slotten som ligger i andra regioner.  

 

3 Diskussion  

Tänk att det finns hela 204 stycken slott bara i Sverige enligt denna studie, och då bara i en 

sån liten del av vårt land. Det är förståeligt att slotten ligger där de ligger speciellt om man 

kollar på figur 1 om hur lokaliseringen såg ut förr, då ligger slotten på väl placerade ställen 

för att både se stora och ståtliga ut men också vara hotfulla (The National Archives, 2018). 

Placeringen har ett tydligt samband med Sveriges tidiga handelsstäder och det tidiga 

lokaliseringsmönstret som Von Thünen kom fram till i sin lokaliseringsteori. Om hur stort 

behov av mycket yta hamnar lite utanför centrum och det som kräver liten yta ligger närmare.  

I förstudien till denna forskning märktes det tidigt att det saknades ett register över svenska 

slott. Det fanns gamla böcker om slott och var det har legat slott men ingen uppdatering som 

var användbar till denna studie. Utöver det så fanns det bara sidor på internet som inte räknas 

som godtagbara källor vilket i sin tur krävde flera sidors bekräftelse att slotten existerade och 

att de var där de var. Vilket var mer tidskrävande än forskaren räknat med. 

I och med denna studien så har mycket läsning skett om dessa slott och hur de jobbar för att 

fortsätta bevarandet av dessa byggnader och närliggande natur, vilket har varit positiv läsning 

då flera av slottsägarna har ett hållbarhets syn på både slottet och närliggande natur vilket 

bevisade att dessa historiska byggnader och sättet man skötte jordbruk på förr i tiden 

fortfarande är viktigt för vår kultur. Detta kan självklart även vara för att dessa ställen är 
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bevaringsskyddade enligt kulturmiljölagen vilket bygger på att dessa slottsägare går under lag 

att de måste bevara platsen som den var när den bevaringsskyddades.  

Utöver de 28 slott som har hotellverksamhet var det flertalet som hade museum och några 

stycken hade även hotellverksamhet på gården men i denna uppsats var ett av kraven att du 

som gäst kan sova på slottet så det var några slott som inte hade det som krävdes för att ingå 

men som ändå drev någon form av hotellverksamhet. Många slott som fortfarande var i 

privatbruk hade på något sätt även en del av trädgården en bit från huset som var tillgänglig 

för besökare vilket åter igen bevisar att bevarandet av vår gamla historia är viktig och de som 

fortfarande lever på det sättet vill att alla ska få ta del av denna historia även om det inkräktar 

på deras privata sfär.  

Placeringen av dessa slott har alltid varit viktiga, detta går att se i hur slotten nischat sig rent 

geografiskt. Slotten som inriktar sig mot rekreationsgäster har valt denna nisch på grund av 

deras geografiska läge, de har ett stort rekreationsutbud i närområdet, vilket framkom vid 

intervjuerna. De såg en stor efterfrågan på dessa typer av resor och flertalet av slotten riktar 

sig enbart till den typ av gäster som vill ha lugnet och stillheten för en stund.   

Jeffrey & Bardens (1999) artikel om beroende av naturen som skapar hög och lågsäsonger ser 

vi i denna studie att det stämmer in på dessa slott, vi har det mörkt och kallt under januari och 

februari och ingen direkt reslust till dessa ställen då svenskarna hellre åker på skidsemester 

denna period på året. Högsäsongen för dessa slott är vår och höst vilket är precis de tiderna på 

året som Jeffrey & Barden (1999) fick fram i deras studie som de genomförde i 

Storbritannien. Precis som Chhabra (2009) menar att det är vissa sorters människor som åker 

till dessa ställen, de är oftast högre utbildade och har en högre än medelinkomst. 

Lågsäsongen i Stockholmsområdet skiljer sig från resten av Sverige, detta då de slotten riktar 

in sig mer på företagskunder och konferenser vilket företag oftast inte har på sommaren, då 

det för många räknas som semestertider och företag går ner på sparlåga. I denna studie var det 

flera slott i Stockholmsområdet som till och med stängde helt under juli månad och hade då 

ingen verksamhet igång. Här skulle de slotten kunna marknadsföra sig mot privatpersoner och 

fest eller bröllop och ha öppet året om och på så sätt bli ett säkrare hotell på marknaden, och 

få fler kundgrupper. Detta gäller även under december månad då slotten i Stockholms län har 

lågsäsong, när övriga slott har julbord och julevents riktade mot både privatpersoner och 

företag.   

http://journals.sagepub.com/author/Jeffrey%2C+Douglas
http://journals.sagepub.com/author/Barden%2C+Robin+R+D
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Att gå in i ett samarbete tillsammans med liknade verksamheter har tidigare i studien kommit 

fram att det sker i Stockholms län då är de med i samma koncern men det finns övriga slott i 

Sverige som är med på olika hemsidor för boende på slott för att marknadsföra sig 

tillsammans som en specifik verksamhet och detta ingår i exempelvis bokningssajter och 

hemsidor för marknadsföringskällorna. Fördelar med att vara med i en koncern är att varje 

slott i sig behöver lägga mindre pengar på kostnader som marknadsföring och 

styrelse/ledning, nackdelar med att vara med i koncern blir då att den egna åsikten om 

generella saker försvinner då det måste passa alla. Genom att vara med i en koncern ökas dina 

möjligheter att synas då dessa slott blir ansiktet utåt för de övriga i koncernen och vikten att 

göra ett bra bemötande blir ännu viktigare. Genom dessa bemötanden som ser i varje möte på 

varje slott kan en åsikt om hela koncernen ändras och därmed befläckas eller höjas vilket 

ställer krav på alla medlemmar i koncernen att har samma grundfilosofi när det gäller 

verksamheten och bemötandet av gästerna.  

Detta stämmer in på Chaabra (2009) om marknadsföring, att du ska synas där din största 

kundgrupp finns. Även internet slukar en stor del kundgrupper. Genom att bara betala för 

några få Google Adwords så kan företag få tag på potentiella nya kunder. Google Adwords är 

ett reklamnätverk som går ut på slotten betalar för att deras reklam ska komma upp på de 

enheter som använder vissa specifika sökord när de söker på internet, dessa specifika orden 

ville inte slotten gå ut med då det är en företagshemlighet, men förslag som jag fick av 

respondenterna var ord som slott, kungligt, högtid, exklusivt.  

Precis som Cameron & Gatewood (2000) syftade på i sin artikel så är kundbasen som besöker 

dessa ställen viktiga att kategorisera så du vet hur du ska marknadsföra dig. I och med att de 

som besöker slott i privat synpunkt är högutbildade och har högre medelinkomst än den 

genomsnittliga medelinkomsten i landet så är det de som man ska rikta sig till när 

marknadsföring ska ske. Genom att slotten känner sina kunder kommer de även att kunna öka 

denna kundbas då man drar sig till sina likar, exempelvis så kan företag som riktar sig till de 

med högre utbildningar marknadsföra sig via deras plattformar, detta via tidningar som riktar 

sig till ledare och chefer men även så enkelt som att marknadsföra priset då dessa personer är 

mindre priskänsliga och mer villiga att betala ett högre pris. Genom att marknadsföra sig till 

bröllopspar via alla olika bröllopsplattformar som finns just nu så kommer du nå de paren som 

har en större betalningsvilja, de par som har en lägre budget kommer per automatik inte att 

kontakta dessa slott och kommer inte ha med slott i sin förslagsgrund. Bröllopspar som vill 

kosta på sig ett bröllop i slottsmiljö kommer att bjuda in gäster som har samma tankemönster 
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och när de i sin tur planerar sin 40års fest kommer de komma ihåg slottet de var på och det 

ökar möjligheterna att de kommer boka på samma slott eller liknande ställe. Det samma gäller 

konferenser. I denna studie har vi sett att word-of-mouth är en viktig marknadsföringskälla 

detta gäller självklart även i företagsbranschen där folk inte längre stannar kvar på samma 

företag hela livet utan hoppar vidare för att fortare komma dit man vill. Detta gör att 

konferensgästernas besök är viktiga ur flera aspekter, både som vidare företagskunder och 

som potentiella privatbesökare då de vill visa området för sina nära och kära. Och den 

personen kommer även föra detta vidare till sina vänner som även de planerar konferenser på 

deras företag och på så vis förs verksamhetens goda ryckte vidare och den marknadsföringen 

här helt gratis, vilket gynnar verksamheterna på lång sikt. Detta kan självklart även gå åt 

andra hållet, om gästerna får en dålig upplevelse kommer de varna andra potentiella kunder 

och de kommer inte boka sin vistelse där utan åka någon annanstans vilket kan leda till dålig 

publicitet för företaget och behovet att lägga stora summor pengar på marknadsföring och 

utbildning för att vända den negativa trend som uppstått.  

Genom att dra paralleller mellan figurerna 7-10 så syns det att det finns ett samband att har du 

slottet i Stockholms län så har du störst möjlighet att nå en stor kundbas i företag men detta 

gör också att du får en till lågsäsong som de andra slotten inte har.  

Genom att slottet är lätt tillgängligt i närheten av våra tre storstäder Stockholm, Göteborg och 

Malmö ökar chanserna till att få in fler fester och bröllop på slottet. Detta då man har tillgång 

till en större kundgrupp än om slottet är lokaliserat ute på landsbygden, och därför blir 

svårtillgängligt för den stora massan potentiella kunder.   

Tittar man närmare på Södermanland och Västra Götaland så ser vi starka likheter i val av 

marknadsföringskanaler, båda riktar in sig mer mot den äldre åldersgruppen vilket kom fram 

vid intervjuerna men också speglades i valet av marknadsföringskanaler via printmaterial och 

Google adwords.  

 

 

3.1 Slutsats  

Slutsatser som kan dras av denna studie är att ju närmare ditt slott är placerat någon av våra 

storstäder så har du större möjligheter att rikta in dig på företag så som events och 

konferenser, men även de stora festerna och bröllopen som kan inbringa stor word-of-mouth 
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reklam. Slutsatserna om att segmenterar du dig bara mot en bransch så får du en mycket 

tydligare låg och högsäsong än om du riktar dig till flera olika kundgrupper.  

Ett tydligt exempel på detta är att det bara är i stockholmsregionen som vissa slott stänger ner 

helt under sommaren då de inte har någon verksamhet alls igång då och under intervjuerna så 

framkom det att de tyckte att det var en bra nisch som gjorde att de kunde spara stora summor 

pengar genom att inte ha någon personal alls under en period.  

I Västra Götaland där man riktade sig mer mot skolor framkom det att de under sommaren 

istället riktade in sig mot en annan kundgrupp som inte har önskemål att komma på höst och 

vår vilket gör att dessa kundgrupper aldrig möts.  

 

3.2 Framtida studier 

Framtida studier som skribenten rekommenderar är titta även på herresäten då det fler 

herresäten än slott och då kunna få fram mer data och få en tydligare bild. Vidare forskning 

rekommenderas även att få svar från de övriga slott som ej svarat på enkäten och titta vidare 

på hur stor del av ekonomin som går åt till restaurering och bevarande av byggnaderna. 

Vidare forskning skulle även kunna vara att kolla på vad det är dessa slott marknadsför, är det 

naturen, slottet eller aktiviteterna man som besökare deltar i när man bor på slottet? 

 

3.3 Sammanfattning 

Denna studie tittar närmare på de svenska slott som har gått från privatbostad till att öppna en 

hotellverksamhet i byggnaden. Det som kommer fram i denna studie är när låg och 

högsäsongerna infaller och varför de infaller just när de gör de. Det finns en stark koppling till 

tidigare studier och teorier inom detta område. Det framgår även vilka som är deras viktigaste 

marknadsföringskällor och hur detta skiljer sig beroende på vilket län slottet ligger i. Sist i 

denna studie jämförs vilka kundgrupper som är viktiga i vilka län, viktigast genom att de drar 

in mest kapital till slottsverksamheten, och hur valet av kundgrupp även styr när låg och 

högsäsongen infaller likväl som vilken marknadsföringskälla som är viktigast för slottet. 

Något som framkom i denna studie var att beläggningsgraden för denna typ av 

hotellverksamhet inte skilde sig nämnvärt från svenska beläggningsgraden för alla 

hotellverksamheter förutom i stockholmsregionen.  
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5 Bilaga  

Enkäten som skickades ut till de som ville ha mail och den mall som användes vid 

telefonintervjuerna.  

Hej! 

Jag heter Emelie Eriksson och studerar vid Umeå Universitet, jag håller nu på med min 

examensuppsats inom kulturgeografi och jag hade hoppats på att du skulle kunna svara på 

några frågor åt mig.  

Uppsatsen kommer gå ut på att först kartlägga alla slott i Sverige för att sedan gå vidare med 

de slott som har hotellverksamhet och se hur de segmenterar sig och skiljer sig från andra slott 

som ligger i samma region. 

För att underlätta för dig så behöver du bara trycka svara och fylla i svaret och skicka tillbaka 

ingen länk inga konstigheter  

 

Mina frågor är: 

1. När har ni låg/hög säsong på slottet? 

På denna fråga får du gärna ange månader. 

 

 

2. Vilken är er viktigaste marknadsförings källa? 

Ex, sociala medier, tv/radio, B2B, wordofmouth.  

 

 

3. Vilka är era viktigaste kunder?  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_slott_och_herres%C3%A4ten_i_Sverige
http://turism.hassleholm.se/hovdala-slott/hovdala-slott/om-hovdala/historik.html?categoryId
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Största kundgrupp, mest betydande för er ekonomiska vinst.  

 

 

4. Godkänner du att jag använder dessa uppgifter i min uppsats?  

 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

/Emelie Eriksson  

  

 


