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Sammanfattning  

 

Astrid Lindgrens Värld (ALV) öppnade år 1981 upp sina portar för första gången i 

Vimmerby och har sedan dess blivit en plats som hundratusentals människor besöker år efter 

år. Astrids sagor har gjort sig kända över hela världen och i takt med populariteten växte även 

parken och varumärket Astrid Lindgren. Aktörer i stora delar av staden använder sagorna 

som dragkraft för besökare, en metod kallat storytelling. I vår studie framgår att tack vare 

stadens koppling till Astrid Lindgren har besöksnäringen och destinationen växt sig större 

och inneburit många möjligheter för Vimmerby. Från början pryddes parken av simpla 

lekplatser och mindre teaterföreställningar. Idag finns stora avancerade kulisser med 

tillhörande produktioner och en park i ständig förändring. Astrids sagor utspelar en svunnen 

tid där teknikens begränsning var ett faktum. Världen utanför parken stannar inte så som 

sagorna gjort i författarens böcker och samhället rör sig nu framåt i en takt där teknik och 

digitalisering är en självklarhet. Frågan är hur denna plats genomsyrad av den gamla tiden 

möter utsidans utveckling och förväntningar? Kan en så nostalgisk plats följa med den 

tekniska utvecklingen utan att förstöra grundkonceptet från sagorna? För att finna svaren 

intervjuar vi personer verksamma inom och utanför parken som på något sätt har en koppling 

till staden Vimmerby och ALV. De gav oss svar på frågor kring parkens utveckling, 

användning av teknik samt ALVs påverkan på staden. Statistik på besökarantal och 

utvecklingsstegen inom ALV ger oss även en bild av hur utvecklingen hänger ihop med 

besökarna och deras behov. Som komplement till empirin använder vi tidigare forskning som 

beskriver bland annat destinationsutveckling, storytelling och digitalisering. För ytterligare 

förståelse om ämnet kopplat till parkens huvudgäster, barnen, utgår vi även från en text om 

hur barns upplevelse påverkas av teknik. Vid analys kan vi endast anta att tekniken ses som 

ett stort hjälpmedel inne i parken om det används på rätt sätt och inte tar över sagorna. 

Astrids grundkoncept ska lysa igenom parkens budskap och tekniken ska endast fungera som 

en förstärkelse för upplevelsen.  

Nyckelord: Storytelling, teknik, destinationsutveckling, nostalgi.  

 

 

 



   

 

   

 

Förord 

 

Redan innan påbörjan av arbetet enades vi om ett ämne som väckte intresse hos oss båda, då 

Astrid Lindgrens sagor präglat vår barndom. Skrivandet har tagit oss igenom många 

diskussioner och samtal där vi kom till insikt om vikten av Astrids budskap i dagens 

samhälle, där vi befarar att tekniken fått övertag över människan. Därmed såg vi relevansen i 

att förstå sambandet mellan teknikens utveckling och bevarandet av denna nostalgiska 

historia och dess värderingar. Att se sambandet mellan ämnet och turismutveckling gav oss 

ytterligare en dimension av intresse.  

I ett kompletterande arbetssätt har vi funnit en väg att skriva där diskussion tagit oss framåt 

och våra sätt att skriva varit lika värdefulla i varje del. Därför kan vi inte dela upp uppsatsens 

delar utifrån person, utan ser det som ett gemensamt utförande där båda bär ansvaret. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Cecilia Möller som väglett oss genom arbetets 

gång. Hon har stöttat oss och noggrant granskat arbetet för att förse oss med riktlinjer. 

Samtidigt har hon uppmuntrat till egna tankebanor som gett oss möjlighet att utvecklas i vårt 

första vetenskapliga arbete.  

Vi vill även tack alla informanter som ställde upp på intervjuer. Utan deras kunskap och 

hjälpsamhet hade studien inte varit möjlig!  
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1. Inledning  

_____________________________________ 

I följande avsnitt presenteras valt ämne genom en kort beskrivning av bakgrund och 

nyckelbegrepp. Vidare förklaras studiens problemformulering för att förstå varför vi valt att 

undersöka ämnet. Sedan redovisas vårt syfte och två frågeställningar som ligger till grund 

för studien. Avslutningsvis förklaras varför vi valt att avgränsa oss till vald destination. 

_______________________________________________________ 

 

Sagor och berättelser tar oss in i en värld där allt är möjligt. Hjältar, hjältinnor, monster och 

skurkar präglar Astrid Lindgrens sagor som idag väcker nostalgiska minnen för många 

(Astrid Lindgrens Värld AB 2019). Sagorna slutar där fantasin tar slut och Astrid hade fantasi 

för oss alla. Idag har hennes böcker översatts till över 100 olika språk och berört många efter 

det stora genombrottet med den första boken om Pippi Långstrump. Framgången resulterade i 

parken Astrid Lindgrens Värld, en plats där barnen får leva sig in i berättelserna som 

böckerna beskriver (Vimmerbys Turistbyrå u.å). Astrid Lindgren satte tillsammans med 

Vimmerby kommun en småstad på kartan när parken slog upp sina portar och utvecklade 

platsen till en attraktion för hela världen (Astrid Lindgrens Värld AB 2019). Astrid Lindgrens 

Näs ligger i centrala Vimmerby och är mest känt för att vara Astrids barndomshem 

(Tillväxtverket 2016). Där bodde hon med sin mamma, pappa och syskon ett relativt vanligt 

liv i en småstad under början av 1900-talet. Barndomen i staden formades till upplevelser 

som så småningom blev sagor (Astrid Lindgren AB 2019). Vimmerbys gator ligger som en 

förgrund till Pippis färd till skolan, Emils köplust på marknaden och Madickens vilja att 

flyga. Vimmerby är för många så mycket mer än en liten stad. Det är en framställning av 

Astrid Lindgrens verk och Vimmerbys gator präglas av sagorna och berättelserna 

(Johannisson & Sundin 2010).  

När vi, likt Vimmerby, använder historieberättande för att förstärka egenskaperna av en plats 

kan det kallas för storytelling. Det innebär att vi förknippar en plats med exempelvis en 

historia eller en person, vilket fungerar som ett attraktionsskapande verktyg. Det ger i sin tur 

en djupare upplevelse och samhörighet mellan besökare och attraktionen (Mossberg 2015). 
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Genom sagornas värld har stora delar av staden tillsammans skapat en besöksnäring till 

Vimmerby genom att kopplas samman med huvudattraktionen ALV (Tillväxtverket 2016).  

 ALV öppnade 1981 och är ett väletablerat och känsloväckande varumärke (Astrid Lindgrens 

Värld AB 2019; Cardell 2015). Sedan invigning har parken utvecklats på många sätt där de 

mäter sig med de ständiga förändringarna i samhället (Cardell 2015). Samhället har 

utvecklats i en otroligt snabb takt där teknikens roll är central och fortsätter vara en allt större 

del av vardagen (Naikoo et al 2018). På något sätt ska nu samhället fyllt av teknik och 

utveckling möta en plats som ALV som präglas av riddare, gärdesgårdar, häst och vagn. För 

vad är egentligen ALV utan den genomsyrande bilden av det författaren själv målade upp i 

sina berättelser? Kan samhällets tekniska utveckling möta denna nostalgiska park och ändå 

hålla kvar Astrid Lindgrens känsla av sagor från den äldre tiden?  

 

 

1.1 Problemformulering 

Vi lever idag i ett samhälle som står under konstant utveckling där digitalisering och teknik 

används frekvent (Naikoo et al 2018). För att en turistdestination ska ha större chans att 

lyckas attrahera fler turister och kunna mäta sig med konkurrenter bör en likadan utveckling 

ske på platsen i fråga, då besökares förväntningar formas av dessa förändringar (Mossberg 

2003). För att ALV ska kunna vara konkurrenskraftiga krävs därmed en ständig utveckling av 

parken där digitalisering är ett verktyg destinationer kan använda sig av (Mossberg 2003; 

Braunerhielm 2018). ALV använder storytelling för att skapa starka känslor till platsen 

genom att koppla historier till det emotionella och nostalgiska (Mossberg 2015; Cardell 

2015). Utmaningen för parken är då att behålla och fortsätta framkalla dessa känslor, 

samtidigt som samhällets utveckling bör följas även inne i parken (Johannisson & Sundin 

2010). Det är därför viktigt att undersöka hur vi kan modernisera något som följer ett tydligt 

grundkoncept som representeras av den äldre tiden och nostalgi utan att äventyra kärnan. Vad 

innebär tekniken för barnens upplevelse av ALV? Hur moderniserar vi ett så etablerat och 

känsloväckande varumärke som Astrid Lindgren, utan att komma ifrån grundkonceptet? Hur 

möter nutidens teknik de sagor som cirkulerar kring den äldre tiden?  
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1.2 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att analysera hur en destination som använder storytelling 

kring något nostalgiskt och känsloväckande kan följa med i samhällets utveckling och 

digitalisering och samtidigt förhålla sig till grundkonceptet. För att besvara vårt syfte har vi 

formulerat följande frågeställningar: 

1.3 Frågeställningar 

1. På vilket sätt kan tekniska hjälpmedel användas i samband med storytelling i utvecklingen 

av ALV? 

2. Vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras med en ökad användning av tekniska 

hjälpmedel i utvecklingen av ett varumärke med stor känslomässig innebörd? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studiens syfte är för stort för att undersöka i sin helhet. Det är svårt att studera alla 

destinationer som arbetar med storytelling och teknikens utveckling. Därför måste studien 

begränsas till ett specifikt område som är representativt för ämnet. Vi valde att avgränsa 

studien till ALV i Vimmerby. Vi ansåg ALV vara ett tydligt exempel på storytelling och en 

intressant destination att utforska teknikens roll i, då platsen präglas av en äldre tid.   
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2. Metod 

____________________________________ 

I följande avsnitt redovisas val av metod för att samla in vår empiri som består av kvalitativa 

intervjuer. Här redovisas även hur vi tagit del av kvantitativ sekundär data. Vidare får 

läsaren inblick i tematisering och analysmetod såväl som etiska ställningstaganden och 

urval.  

______________________________________________________ 

 

Vår studie fokuserar på en specifik turistdestination, dess utveckling och dess utformning 

med hjälp av teknik i samband med storytelling. Därför krävs information från människor 

som har kunskap om platsens egenskaper och utvecklingsprocess, samt deras personliga 

åsikter och tankar kring just dessa områden. Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer för 

insamling av primärdata för att få fram relevant och nyanserad information. På så sätt får vi 

själva chansen att vidareutveckla och analysera vad som uttalats (Johannessen & Tufte 2003). 

Vi har även samlat in sekundär data som ytterligare underlag för vår studie. Dels kvantitativ 

data gällande statistik över besökarantal och dels en tidslinje över parkens fysiska utveckling 

mellan åren 2007 - 2018. Insamlad data använder vi för att kunna utläsa samband mellan 

händelser och besökarantal samt jämföra det med informanternas uttalanden. Vi har även 

samlat in information om parken och Astrid Lindgrens historiska bakgrund från olika 

webbsidor. För att få underlag för vår studie har vi tagit del av tidigare forskning från 

vetenskapliga artiklar samt analyserat dess trovärdighet och innehåll. Vi har även utgått från 

annan litteratur som belyser områden som är centrala för vår studie.  

 

2.1 Urval av intervjupersoner 

David & Sutton (2016) beskriver vikten av urvalet av personer som deltar i en studie. Det 

handlar om vilka personer som väljs ut som en representativ grupp då helheten är för stor för 

att undersöka. Eftersom vi studerar ALV och dess utveckling och tekniska utformning ur ett 

producentperspektiv, ansåg vi att det mest lämpade urvalet för oss var anställda på parken. Vi 

har även inkluderat andra personer som indirekt arbetar med ALV som en del av Vimmerbys 
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besöksnäring. Vi ansåg att dessa informanter är kompetenta att besvara det vi undersöker. 

Personerna är väl insatta i varumärket Astrid Lindgren samt parkens utveckling och 

utformning. De har även kunskap om dess betydelse för staden och hur det påverkar 

Vimmerbys besöksnäring. Intervjuerna avser personer med olika positioner som är insatta i 

Vimmerby och ALV på olika sätt för att få diverse perspektiv kring frågor som besvarar vårt 

syfte. Vi önskade ett flertal personers åsikter för att få en så bred bild som möjligt, samt 

undersöka om deras svar samspelade med varandra eller ej. Nedan följer en tabell över våra 

informanter och deras befattning.  

 

Aktör Yrkesroll Datum Kommunikation Namn Bilaga 

Vimmerbys 

turistbyrå 

Turistbyråansvarig 2019-05-13 

 

Telefonintervju 

 

Informant 1   1 

ALV Utvecklings – och 

underhållschef 

2019-05-17 Telefonintervju Informant 2   2 

ALV Marknads-och 

försäljningschef 

2019-05-23 Telefonintervju Informant 3 

 

  3 

Vimmerbys 

kommun 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

2019-05-23 Telefonintervju Informant 4   4 

ALV Verkställande 

direktör 

2019-05-27 Telefonintervju Informant 5 

 

  5 

Tabell 1 - Informanter 

 

Informant 1: Turistbyråansvarig i Vimmerby där vi genom intervju fick ta del av turistbyråns 

bild och vision om staden och ALV. 

Informant 2: Utveckling- och underhållschef på ALV där hen arbetar med två fokusområden 

av parken. Dels driftavdelningen som tar hand om underhåll, städ och projekt gällande 

exempelvis servicebyggnader och dels parkens utveckling. 

Informant 3: Marknads-och försäljningschef på ALV och ansvarar för all marknadsföring 

som sker utanför parken och försäljning av exempelvis biljetter och boende.  

Informant 4: Kommunstyrelsens ordförande och arbetar med kommunens politik och redogör 

för frågor som berör både samhällsbyggnationer och kultur och fritid.  
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Informant 5: Verkställande direktör på ALV och ansvarar för parken och Astrid Lindgrens 

Näs.  

  

2.2 Intervjumetod 

David & Sutton (2016) nämner att vid intervjuer finns det en rad olika alternativ att applicera 

vid genomförande. Det som delar in intervjuer i olika utföranden är ostrukturerade och 

strukturerade intervjuer samt om de är standardiserande eller ostandardiserade. Den här 

studiens val av intervjumetod är kvalitativ halvstrukturerad intervju med ostandardiserade 

frågor. När det kommer till hur en intervjus struktur benämns handlar det om upplägget och 

formuleringen av frågorna. När forskaren vill få svarspersonen att själv formulera och 

utveckla svar och få chans att berätta sin egen historia kallas det en ostrukturerad intervju. 

Motsatsen till det finner vi när forskaren försöker uppnå upprepningsbarhet och reliabilitet 

genom de intervjuer som görs inom en specifik studie, då ställs mer riktade frågor med 

begränsat svarsutrymme (David & Sutton 2016). I den här uppsatsen är våra frågor utformade 

för flera personer med olika roller både inom och utanför ALV. Det för att nå svar hos 

informanterna som passar deras kunskap och erfarenhet. Frågorna följer en röd tråd vid alla 

intervjuer men har anpassats till de olika personerna. De fungerar som riktlinjer som leder 

respondenterna in på rätt spår, men informanterna ges ändå gott om utrymme för 

egenformulering. Därmed är våra intervjuer halvstrukturerade.  

David & Sutton (2016) menar att frågorna som ställs i en intervju kan vara öppna eller slutna 

och påvisar standardiseringen av intervjun. Öppna svar ger ett större djup och mer detaljerade 

svar, däremot kan de vara svåra att jämföra. I den här studien har frågorna utformats till att 

vara ostandardiserade vilket betyder att forskaren försöker framkalla öppna svar som inte är 

förutsägbara eller kan placeras in en färdig box (Se bilaga 1-5). Vi har anpassat frågornas 

följd så att de mest lättbesvarade frågorna ställdes först och de mer komplexa sedan för att 

underlätta processen för de intervjuade. Första bad vi dem beskriva deras arbetsuppgifter för 

att senare följa upp med frågor som: Hur går bilden ni vill förmedla av ALV ihop med 

samhällets utveckling och digitalisering?  
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2.2.1 Intervjuernas tillvägagångssätt  

 

Samtliga intervjuer har utförts via telefon. Vi skickade i förväg informationsblad om både 

studien och vårt syfte med intervjun, något som ofta stärker den personliga kontakten (David 

& Sutton 2016). Telefonintervjuer innefattar både fördelar och nackdelar. Först och främst är 

en sådan intervju en relativt tidskrävande process där alla involverade måste anpassa sina 

dagsscheman till varandra. En nackdel med telefonintervjuer är att intervjuaren lätt kan 

påverka respondentens svar genom tonläge, ledande frågor och muntliga ledtrådar. Dock är 

inte kroppsspråk, minspel eller personliga egenskaper hos intervjuaren påverkande faktorer 

vid denna typ av kontakt. Det är viktigt att innan intervjun äger rum vara förberedd på 

riskerna och ha en klar och tydlig bild över hur processen ska gå till som intervjuare. För att 

minska risken för att påverka informanterna gick vi igenom med varandra hur vi ville utforma 

intervjuerna samt hur vi sedan skulle utföra dem för att minska vår påverkan på svaren. 

En fördel med telefonintervjuer är att de har en relativt hög svarsfrekvens i jämförelse med 

andra intervjusätt, så som enkäter. Möjligheten att förklara innebörder av de formulerade 

frågorna öppnas även upp och det underlättar för att kunna ställa följdfrågor. Eftersom 

personlig kontakt utbyts är det viktigt att tänka på hur intervjuaren presenterar sig och att 

hålla en vänlig och inbjudande ton (David & Sutton 2016). Vi ville ha så uppriktiga svar som 

möjligt och håller med David & Sutton (2016) om att telefonintervjuer innebär risken att 

påverka Informanten genom sättet intervjuaren talar. Å andra sidan såg vi hur 

tillvägagångssättet innebär många fördelar som författarna påpekar, därför valde vi ändå 

denna metod.  

Vid framställning av frågorna har handledare väglett frågornas följd, relevans samt 

formulering. Efter godkännande av frågorna kunde vi genomföra intervjuerna. Endast en 

intervju utfördes utan granskning av handledare. Vi bejakade risken med påverkan från 

intervjuaren för att hålla oss objektiva i de svar som informanterna beskrev. Det gjorde vi 

genom att undvika muntliga ledtrådar eller ställa ledande frågor, samt följa vår 

färdigformulerade intervjuguide.  

Intervjuerna utfördes i stängda rum med båda studenterna närvarande på förbestämd tid i 

enlighet med informanternas scheman. I samtalen började vi med att presentera oss själva och 

bad om godkännande för inspelning. Efter godkännande startade vi inspelningen via en 
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extern mikrofon. Vi inledde intervjuerna med att fråga informanterna om de hade några 

frågor gällande studien innan vi började utgå från vår intervjuguide. Genom att båda var 

närvarande hade vi båda chansen att lyssna på samtalet. En av oss pratade med informanten 

och den andra personen satt bredvid och antecknade informantens uttalanden. Det gjorde vi 

för att direkt sammanställa informationen och samtidigt reflektera över om informantens svar 

är tillräckliga och om alla frågor är besvarade eller ej. I efterhand transkriberade vi samtliga 

intervjuer i enskilda dokument, där vi skrev en mer utförlig sammanställning. Vid samtliga 

intervjuer har vi skrivit de mest relevanta delarna noggrant, medan information vi ansett vara 

oväsentligt har skrivits mer översiktligt. 

En av intervjuerna spelade vi in via datorns röstinspelare. Trots tidigare test av 

inspelningsfunktionen fungerade den ändå inte vid intervjutillfället med Informant 2. 

Informantens röst genom högtalaren fångades inte upp av inspelningsverktyget och enbart 

intervjuarens röst är hörbar under inspelningen. Vi förstår att det kan sänka trovärdigheten då 

det inte finns direkta bevis på vad informanten sagt. Dock har båda forskarna varit 

närvarande och anteckningar fördes under intervjuns gång, därför anser vi att trovärdigheten 

ökar och att intervjuns innehåll ändå är pålitligt. Vi har exkluderat citat från Informant 2, då 

vi inte kan säkerställa exakta uttalanden. Annan transkribering än den som fördes under 

intervjun var alltså inte möjlig.  

 

2.2.2 Etiska aspekter  

 

David & Sutton (2016) beskriver begreppet etik genom den systematiska formaliseringen 

eller studien av riktlinjer för att skilja ett gott beteende mot ett dåligt. När det kommer till 

vetenskapliga studier diskuteras ofta hur forskningsfrågan är formulerad samt vad kärnan i 

den innebär. För att den ska vara etisk korrekt bör forskarna därför granska sig själva i sin 

uppfattning om vad som är okej att forska om och inte, samt hur forskningsfrågan sedan 

bemöts av omvärlden. Vi har i denna studie valt ett ämne som vi tror ligga många varmt om 

hjärtat där vi undersöker hur ALV framställs i kombination med samhällets tekniska 

utveckling. Vi har funnit förståelse för att det är ett känsloväckande ämne som eventuellt kan 

anses vara stötande att forska kring. Trots det har vi fortsatt forskningen då vi ser en starkare 

och övervinnande potential att istället få förståelse för sagorna och hur de framställs i ALV. 
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Vi har även utgått från en objektiv ståndpunkt och eftersträvat att inte vinkla studien åt något 

håll. 

David & Sutton (2016) skriver om vissa principer vid forskning som baseras på människors 

deltagande. Den viktigast av principerna står för att forskning med människor måste bygga på 

det fria, initierade och fullständiga samtycket hos dem som deltar. Vi har i denna studie 

anammat författarnas ord då vi innan studien informerade potentiella informanter om vad 

studiens syfte är samt hur deras uppgifter och svar kommer att behandlas. Vi klargjorde även 

att deltagandet är valfritt och att de när som helst har rätt att avbryta. Vi delgav dem 

informationsblad tillsammans med en samtyckesblankett och tog därmed hänsyn till GDPR-

lagen gällande hantering av personuppgifter (Karlstads universitet 2019).  

    David & Sutton (2016) menar att en intervjuguide kan underlätta och göra det möjligt för 

intervjuaren att lugnt styra samtalet och veta vad som kommer näst i följd. Vi formade därför 

guider som anpassades till våra informanter som arbetats fram via diskussioner och 

vägvisning av handledare. Den här processen var nödvändig för att frågorna skulle 

formuleras på ett sätt som framför vad vi menar utan att vara ledande eller antydande.  

Vid valt sätt av telefonintervjuer blir frågan om anonymitet inaktuell per automatik vilket kan 

begränsa respondentens svar, framförallt gällande känsliga frågor (David & Sutton 2016). Vi 

har därför undvikit känsliga frågor i största möjliga mån. Johannessen & Tufte (2003) menar 

att då anonymitet är inaktuellt, kan informationen från intervjuerna i uppsatsen kopplas till 

respondenternas åsikter och värderingar. Risken finns att informanterna i efterhand anser att 

de tillgivit för mycket information, att de misstolkats eller inte blivit tillräckligt respekterade. 

För att undvika dessa aspekter har vi valt att inte publicera namn och dessutom använt 

könsneutrala pronomen. Vi har även använt ett flertal citat för att skapa en transparens i 

arbetet och undvika misstolkningar (Larsen 2009). Informanterna hade även möjlighet att ta 

del av frågorna innan intervjun ägde rum för att kunna känna sig förberedda.  

Uppsatsen har under arbetets gång lagrats i KauBox, Karlstads Universitets egen 

lagringstjänst. Det för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till informanternas 

personuppgifter som dokumentet innehållit. De inspelade intervjuerna som vi fick samtycke 

till har lagrats på datorns egen hårddisk och inte laddats upp på något annat forum.  
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2.3 Analys av intervjuinnehåll 

Larsen (2009) trycker på vikten av att datareducera intervjuers innehåll. Den här typen av 

reduktion utförs för att ta bort den information som anses vara överflödig för studien. 

Eftersom vi valt att ha en kvalitativ halvstrukturerad intervju med ostandardiserade frågor 

bäddar det för svar som är öppna och egenformulerade. Det är lätt att informanten då kommer 

bort från frågornas huvudmening och därmed kan svaren behöva reduceras något för studiens 

ändamål. Det har vi märkt varit fallet för oss då en del av informationen från intervjuerna 

varit irrelevant för studiens syfte. Vi har då granskat all information och markerat det vi 

ansett gett oss underlag.  

  

2.3.1 Analysmetoder 

 

För att underlätta strukturen och lättare kunna koppla relevant intervjuunderlag med olika 

delar av studien valde vi att koda med hjälp av färg. Vi började då med att dela in teorin i 

olika teman utifrån våra frågeställningar och syfte. Sedan färgmarkerade vi dessa texter i 

teorin utifrån tematiseringarna. Dessa färger följde sedan arbetets alla delar där även 

intervjufrågor, resultat och analys kunde paras ihop och jämföras med tillhörande färg. Dessa 

olika tematiseringar presenteras nedan:  

1. Destinationsveckling och konkurrenskraft 

2. Storytelling och ALV  

3. Teknikens roll i framställningen av storytelling   

4. Digital marknadsföring 

5. Teknikens begränsningar för upplevelser  

Vi ansåg dessa indelningar vara representativa för arbetet. För att undersöka huruvida viktigt 

det är för en destination att fortsättas utvecklas krävdes tidigare forskning som berör 

konkurrenskraft i samband med samhällets utveckling. Vi var även i behov av kunskap 

avseende storytellings innebörd och betydelse samt på vilka sätt en plats bör framställas för 

att locka besökare med hjälp av denna metod. Vi behövde även identifiera vad Astrid 
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Lindgren och parken är och står för, samt vilka känslor varumärket väcker hos människor. 

Det för att undersöka huruvida Astrid Lindgren är ett känsloväckande varumärke, samt hur 

framställningen av det bör utformas. Vi kan på så sätt få en insyn i vilka värden som bör 

bevaras på platsen till fördel för besökarens upplevelse. Att analysera teknikens roll i 

utvecklingen var också väsentligt för förståelse för dess möjligheter och begränsningar. 

Därför använde vi även teori som berörde teknikens olika användningsområden och 

funktioner relaterat till destinationsutveckling och storytelling. Genom att få kunskap om 

tidigare forskning om samtliga punkter, utforska samma områden i vår empiri och analysera 

dessa kan vi slutligen dra slutsatser och besvara våra frågeställningar.  

  

2.4 Metodkritik 

De personer vi valt att intervjua anser vi vara väl insatta i ämnet vi undersöker och samtliga 

besitter god kunskap om ALV och Vimmerby i samband med turism. Denna typ av kvalitativ 

metod tillförser oss med information från valda informanter, som har kompetensen att 

besvara våra frågor. Vi anser därför studien ha hög validitet och tillförlitlighet. Vi har haft 

god användning utav deras uttalanden i studien och vi har använt ett flertal citat för att 

minska risken för feltolkningar. Det är något som Larsen (2009) anser ge en ökad reliabilitet 

och menar att det är väl användbart vid kvalitativa studier där det oftast är ett färre antal 

respondenter som deltar än i kvantitativa studier. Att respondenterna själva fått formulera 

sina svar, där vi ställer oss objektiva, ger dem möjlighet att vara uppriktiga i deras åsikter och 

få fram vad de anser är viktigt. Larsen (2009) menar att det är ett framgångsrikt 

tillvägagångssätt i kvalitativa studier. Kvalitativa studiers reliabilitetsnivå kan oftast vara 

svåra att få höga då begränsningen av deltagande människor är ett faktum. Vi håller med om 

det eftersom det aldrig går att utesluta att andra svar framkommit om fler eller andra personer 

deltagit.  

Vi önskade att även intervjua ALVs teaterchef och Astrid Lindgrens Näs vice verkställande 

direktör. Båda gav samtycke för intervju, dock besvarade de inte våra förslag på intervjutider. 

Det räknar vi som bortfall i studien och ett deltagande från dem hade kunnat stärka studien 

ytterligare och gett en högre validitet. Dock anser vi ändå att studien är trovärdig eftersom ett 

flertal personers åsikter inom samma sektor registrerats, där vi i viss mån kunnat jämföra 

svaren emellan.  
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2.5 Översikt av använda webbsidor 

 För att lättare få en översikt över vilka webbsidor vi använt i vårt arbete har vi nedan listat 

dessa i en tabell. Dessa webbsidor har använts för att samla in information om Astrid 

Lindgren och parkens bakgrund samt riktlinjer för uppsatsen.  

Aktör Hemsida Hämtad Innehåll  Ansvarig 

Astrid 

Lindgren AB 

*astridlindgren.com 2019-05-14 Information om 

Astrid Lindgren 

Astrid Lindgren AB 

 ALV *astridlindgrensvarld.se 2019-05-15 Information om 

Astrid Lindgren 

Astrid Lindgrens 

värld AB 

Tillväxtverket  *Tillväxtverket.se 2019-04-16 Information om 

Vimmerbys 

besöksnäring.  

Tillväxtverket 

Vimmerby 

turistbyrå 

*Vimmerby.com 2019-05-05 Information om 

Astrid Lindgren 

Vimmerby 

Turistbyrå 

Karlstads 

universitet  

*Kau.se 2019-05-21 GDPR-Lagen Erika Martinsson 

Tabell 2 - Använda webbsidor 

1. *https://www.astridlindgren.com/sv/astrid-lindgren/barndomen 

2. *https://www.astridlindgrensvarld.se/historia 

3. *https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/uppdrag/pagaende-uppdrag/avslutade-

uppdrag/storre-avslutade-insatser/hallbar-destinationsutveckling/vimmerby.html 

4. *https://www.vimmerby.com/om/astrid-lindgren/ 

5. *https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter 

Vi anser Tillväxtverket och Karlstads universitet vara mycket pålitliga källor. Materialet 

publiceras för att allmänheten ska få ta del av information från den offentliga sektorn. 

Informationen från de övriga hemsidorna kan vi dock ifrågasätta, då syftet för hemsidorna 

kan anses vara ur ett säljande perspektiv. Hemsidorna är en del av företagens 

marknadsföring, därför kan informationen vara romantiserad. Däremot har dessa källor 

ursprung från de mest insatta i ALV och Vimmerby och därför anser vi att dem är 

användbara. Det är även aktörernas officiella hemsidor, därför kan vi anta att de inte 

publicerar falsk information.  

https://www.astridlindgren.com/sv/astrid-lindgren/barndomen
https://www.astridlindgrensvarld.se/historia/
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/uppdrag/pagaende-uppdrag/avslutade-uppdrag/storre-avslutade-insatser/hallbar-destinationsutveckling/vimmerby.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/uppdrag/pagaende-uppdrag/avslutade-uppdrag/storre-avslutade-insatser/hallbar-destinationsutveckling/vimmerby.html
https://www.vimmerby.com/om/astrid-lindgren/
https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter
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2.6 Statistik  

Enligt Fekjær (2016) är statistik kvantitativ data som är ett effektivt verktyg för att jämföra 

olika utfall. Det som samlas in är jämförbart där förändringar kan utläsas och effekter kring 

olika händelser kan analyseras utifrån dessa värden. Dock måste vi vara kritiska då statistik 

samlas in för ett visst syfte och kan därför tolkas på olika sätt. Anledningen till insamlingen 

av statistiken är inte alltid förenligt med forskarens egna studies syfte och kontexten är av 

stor vikt för vad statistiken verkligen betyder. Vi måste även vara kritiska till källan som 

tillförser oss med statistiken och undersöka dess ursprung (Fekjær 2016). I vårt fall har vi 

tagit del av antalet besökare till parken. Denna statistik skrev Informant 2 via personlig 

kommunikation i ett mail. Siffrorna skrevs direkt i mailet och Informant 2 förklarade även 

hur de räknar antal besökare. Det gör dem delvis genom en digital räkning på registrerade 

biljetter vid grinden till parken och delvis en analog räkning på de som går på ALVs frukost. 

Den ursprungliga källan är de officiella siffrorna av parkens besökare tillhandahållet av 

ALVs ekonomichef. Kritik kan riktas mot denna typ av insamling av statistik då den inte är 

formulerad och bifogad i officiella dokument. Vi anser det ändå vara en pålitlig källa då den 

har skickats till oss av Informant 2 som är anställd inom ALV och uppgav huvudkällan samt 

beskrev processen.  
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3. Teori  

____________________________________  

Här presenteras samtliga källor av tidigare forskning som står till underlag för våra valda 

tematiseringar. Källorna belyser vikten av konkurrenskraftighet, den tekniska utvecklingen i 

samhället och dragkraften i storytelling samt tidigare forskning om ALV. Dessa ämnen 

förklarar tillsammans på vilket sätt utvald destination lyckats öka turismomsättningen.  

______________________________________________________ 

 

3.1 Destinationsutveckling och konkurrenskraft 

Johannisson & Sundins (2010) tidigare forskning om ALV och anledningar till dess framgång 

belyser vikten av att förstå ALVs relevans, nu och i framtiden. I parkens utveckling handlar 

det om vad i den omtyckta författarens livssyn som bör behållas, i jakten på att bevara det 

som personifierar parken. Samtidigt krävs medvetenhet gällande vad som nödvändigtvis bör 

moderniseras. Vilka delar av visionen som Astrid Lindgren hade när parken öppnade 1981 

ska behållas intakta och vilka delar kräver en omformning för att visionen även ska bära i 

framtiden? Johannisson & Sundin (2010) menar att Vimmerby har en svår uppgift i hur 

Astrid Lindgrens grundvärderingar ska upprätthållas i en föränderlig värld. För att överleva 

krävs en följsamhet gentemot förändringar i samhället samtidigt som konceptet Astrid 

Lindgrens ska behållas.  

Att en destination bör förändras för att vara konkurrenskraftiga understryker Mossberg & 

Nissen Johansen (2006). De menar att det är av stor vikt att skilja sig från konkurrenterna 

gällande vad som förmedlas av platsen och finna det koncept som i längden är vinstdrivande, 

i det här fallet konceptet Astrid Lindgren. Mossberg (2003) bekräftar betydelsen av att vara 

konkurrenskraftig i ett ständigt utvecklande samhälle. Ett sätt att åstadkomma det är genom 

att utveckla upplevelsen för konsumenten. Upplevelsens livslängd beräknas ofta vara kort och 

människor kan avstå från att besöka en plats en andra gång eftersom den redan anses vara 

upplevd. Överraskningsmomenten kan försvinna om inte en ny upplevelse nästa gång 

utlovas. När det är upplevelser som konsumeras kan vi genom att utveckla en destination på 

olika sätt, tillfredsställa kunder som är på jakt efter nyhetens behag och därmed ha större 
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konkurrenskraft samt nöjda kunder (Mossberg 2003). Mossberg & Nissen Johansen (2006) 

belyser även det faktum att destinationsutveckling idag är så mycket mer än att endast 

tillhandahålla kunden med en bra produkt. Det handlar om att komplettera produkten och 

differentiera sig från konkurrenterna genom att förstå marknaden och kunderna. Utvecklingen 

och förändringen av kundernas behov går dock snabbt. En ökad virtuell och fysisk 

konsumtion av teknik ger kunden en insikt i vad hen tycker är bra eller mindre bra, samt 

förväntan om ständig uppdatering. Det som skapar ett bestående värde är inte att kunderna 

ska konsumera värdet, utan snarare att de ska skapa ett eget värde av det som producenterna 

erbjuder (Mossberg & Nissen Johansen 2006). För att projicera dessa värden kan därför 

storytelling användas som verktyg för destinationsutveckling, där en helhet erbjuds 

(Mossberg 2003). 

 

3.2 Storytelling och Astrid Lindgrens Värld  

Mossberg (2015) beskriver begreppet storytelling som en typ av historieberättande. Inom 

marknadsföring är det ett sätt att bygga upp dramaturgi genom historier som förmedlar en 

känsla, exempelvis för ett varumärke, vilket stärker bandet mellan plats och konsument. 

Historierna bakom varumärket skapar oftast relevans, identitet och samhörighet för 

konsumenten och bidrar därmed till starka band och djupare förståelse. Mossberg (2015) 

nämner vikten av att i en tidig fas av planering för storytelling bestämma ett koncept som alla 

inblandade parter vidhåller genom hela projektets gång. Det blir själva storytellingen och det 

är viktigt att tänka på vad det är som berättas, när det berättas och hur det berättas där alla 

faktorer i upplevelsen påverkar kundens mottagande. Storytelling kan därmed vara ett 

verktyg för att skapa mening med konsumtionen och locka människor världen över, trots 

avstånden. I ALV är storytelling centralt då parken och det den förmedlar utformas efter 

sagorna, menar Mossberg (2015). Cardell (2015) menar att ALV integrerar med besökarna 

genom positiva värden och känslor. Författaren beskriver hur människor från hela landet i 

alla åldrar använder positiva ord för att beskriva känslan upplevelseparken ger dem. Bandet 

mellan parken och besökarna grundas i sagorna av Astrid Lindgren som symboliserar en 

nostalgisk och lycklig barndom som vidare representeras i parkens alla delar (Cardell 2015). 
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Mossberg (2015) diskuterar hur vi i dagens samhälle är alltmer kräsna då vi har fler val än 

någonsin. Därför är det av stor vikt hur aktörer som använder storytelling väljer att utforma 

sina destinationer, där ett flertal faktorer spelar roll. Scenografi och omgivning skapar en 

helhetsupplevelse för kunderna som får så mycket mer än bara en produkt i sina händer. De 

tittar runt och ser miljön och bemötandet och slukas upp i den värld som då framställs. Ett 

sätt att arbeta med storytelling är att iscensätta roller eller figurer som i sin tur representerar 

produkten eller tjänstens känsla eller mening samt ger det liv (Mossberg 2015). Det är också 

de atmosfäriska faktorerna som är avgörande, där tekniska hjälpmedel kan påverka 

upplevelsen. Exempelvis påverkas besökaren av musik, ljud och ljus. Ljudeffekter och ljusets 

sken och värme gör avsevärda skillnader i hur vi upplever en plats. Atmosfären är ett 

nyckelbegrepp när det kommer till att utveckla och upprätthålla en plats där alla aktiva parter 

trivs i en positiv miljö. Författaren menar även att det är viktigt med den estetiska 

utformningen och andra attribut som förstärker upplevelsen för besökaren. Allt från 

specialeffekter till inredning och möbler förstärker eller förminskar platsen och dess 

dragningskraft (Mossberg 2015). Cardell (2015) förklarar hur ALVs innehåll ständigt 

förändrats under årens gång samtidigt som känslan av tradition alltid kvarstått. Det uttrycks i 

hur attraktionerna och historierna alltid vidhållit temat genom åren, även om utveckling sker. 

Han menar att attraktionerna, så som teatern och mötet med personalen alltid varit centralt på 

parken som följer författarens karaktärer och sagor. En viktig del är exempelvis att det inte 

finns några berg- och dalbanor på parken, just för att följa innehållet av författaren och 

historierna som inte inkluderar just dessa typer av teknologi (Cardell 2015).  

 

3.3 Teknikens roll i framställningen av storytelling 

Buhalis (1998) menar att tekniken revolutionerats de senaste åren och medför många 

möjligheter. Tekniken ökar exempelvis företags konkurrenskraft, förbättrar produktivitet och 

prestanda och underlättar organisering. Tekniken skapar nya verktyg och förbättrar snabbhet, 

pålitlighet och kompatibilitet på olika former av utrustning. Turismbranschen påverkas 

oundvikligen av denna revolution i många aspekter. Författaren menar att tekniken utgör en 

stor del av turismens produktion, marknadsföring, distribution och effektiva funktioner. Det 

är väsentligt att aktörer inom turismbranschen följer med i denna digitala utveckling för att 

vara konkurrenskraftiga. Om de inte gör det, riskerar de att istället lämna plats åt företag som 

i större utsträckning anammar teknikens möjligheter. Inom turismbranschen är tekniken 
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väsentlig på många sätt, även om användningen av den inte garanterar framgång. Buhalis 

(1998) artikel publicerades 1998, därmed kan validiteten ifrågasättas. Dess utgivningsår kan 

innebära att den inte längre är lika aktuell i dagens samhälle. Vi anser dock att eftersom 

teknikens roll enbart växt sedan dess tyder det på en ökad betydelse med åren.  

Braunerhielm (2018) diskuterar hur teknik kan användas i framhävningen av destinationer. 

Hon beskriver betydelsen av att förstå och öka medvetenheten om besöksnäringens digitala 

utveckling och att inte ta varken tekniken eller branschen för givet. Digitaliseringen av 

samhället går snabbt och inom turismbranschen kan det vara svårt för företag att följa 

utvecklingen. Braunerhielm (2018) förklarar tidigare studier som utförts där den tekniska 

platsutvecklingen ofta utgått från tekniken. En teknisk lösning som då redan existerat 

appliceras på en plats för att sedan försöka anpassa verksamheten efter tekniken, vilket kan 

äventyra destinationens kärna. Istället anser Braunerhielm (2018) att vi ska eftersträva 

långsiktiga mål genom att först se på vad platsen står för och vilka attribut den har. Vi bör 

identifiera platsen, dess historier och människors berättelser från både dåtid och nutid, för att 

utifrån det finna digitala lösningar där aktörer, platsen och besökare samverkar. På det här 

sättet menar författaren att grundkonceptet kan bibehållas och tekniken endast förstärker 

upplevelsen. Aktörer inom besöksnäringen måste lära sig om användningen av visualisering 

och interaktivitet och våga ta steget för att fördjupa och förhöja de upplevelser som de redan 

har att erbjuda. Braunerhielm (2018) anser med denna utveckling att vi är på väg mot en ny 

typ av turism, en digitaliserad turism. Den förändrar förutsättningarna för besökare när det 

kommer till såväl marknadsföring och åtkomst som besökarnas upplevelse på plats.  

 

3.3.1. Digital marknadsföring 

 

Ett sätt att framställa storytelling via teknikens utveckling är genom digital marknadsföring, 

ett verktyg som har fått allt större betydelse för en plats attraktivitet. Buhalis (1998) menar att 

inom turismbranschen är teknik en nödvändighet för marknadsföringen av en plats. 

Konsumtion och produktion sker samtidigt gällande turism, där människor inte kan ta på 

produkten innan köp. Därför är det väsentligt att kunna sälja in produkten i förhand genom 

teknikens hjälpmedel. På så sätt kan aktörer skapa en föreställning hos potentiella 

konsumenter om vad destinationen har att erbjuda.  Kotler et al (2013) menar att genom 

tiderna har de olika alternativen för marknadsföring och kommunikationen med omvärlden 

förändrats, vilket de senaste åren har gått snabbare än någonsin. Tack vare teknikens framfart 
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har förutsättningarna för både konsumenter och företag förändrats. Nya 

kommunikationskanaler innebär nya sätt att nå konsumenter utan att direkt tvinga fram sitt 

budskap, istället nås de som vill ta del av företagets kommunikation. En form av konversation 

sker istället mellan producent och konsument, vilket innebär stora möjligheter för företagen 

att nå en mer segmenterad grupp av individer och bygga en relation däremellan (Kotler et al 

2013). Däremot innebär det även ökad makt för konsumenterna där de i större utsträckning 

själva kan kontrollera när, hur och var budskap når dem. Vikten av att välja rätt 

kommunikationskanal för varje företag bör understrykas, då budskapet bör presenteras på ett 

passande sätt för varumärket i fråga. Marknadsföring via internet, framförallt sociala medier, 

är den snabbast växande formen av marknadsföring och dessa kanaler ger en möjlighet att 

effektivt bygga relationer med konsumenterna (Kotler et al 2013).  

Ny teknik spelar en stor roll i företagares värdeskapande för kunder. Företag som inte 

omfamnar de sociala medierna som kommunikationskanal riskerar att hamna utanför den 

dialog som sker konsumenter emellan. Sociala medier, nätbaserade grupper och elektroniska 

kommentarer kunder emellan innefattar en stor makt. Företag bör därför ta del av dessa 

konversationer för att hålla koll på konsumenternas åsikter och tillgodose deras önskemål. 

Genom att själva delta i kommunikationen blir företagen en del av konversationerna och får 

därmed ökad kontroll (Kotler et al 2013). Pera (2017) förklarar hur sociala medier kan bli ett 

verktyg som används för att kunderna ska infinna en roll som medskapare i turismen och dess 

destinationer. Turister har länge setts som en grupp som passivt konsumerar en stad men 

kliver allt mer in i rollen där de aktivt producerar sin egen upplevelse. Det gör de genom att 

föra fram åsikter och historier om destinationer via deltagandet i diskussioner och delningar 

av inlägg online. Delningsaspekten ligger i hur människor uppmanas att föra positiva och 

negativa ord vidare. Nätverken blir därmed kraftfulla och innefattar en stark kundbas åsikter, 

vilket leder till en typ av medskapande inom turism. Pera (2017) menar att rollerna som 

konsument och producent kan suddas ut något då alla är välkomna att delta i sociala medier. 

Hon trycker på att marknadsansvariga ska designa verktyg som uppmanar resenärer att dela 

deras upplevelser och berätta riktiga historier. Sociala medier är alltså nödvändigt för de 

gemenskaper som skapar värde genom att förmedla tjänster och upplevelser. Värdet hamnar 

därmed direkt i handen hos kundbasen. 
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3.3.2. Teknikens begränsningar för upplevelser 

 

Braunerhielm (2018) ställer sig kritisk till vissa punkter inom den tekniska utvecklingen av 

destinationer. Trots att digitaliseringen medför många möjligheter som kreativitet, 

medskapande och deltagande skapar det också kritiska punkter som vad digitaliseringen 

egentligen betyder för människor och deras upplevelse av den speciella platsen. Braunerhielm 

(2018) menar att digitalisering av destinationer kan skapa en djupare upplevelse, men vägen 

dit kan vara svår.  

ALVs huvudsakliga målgrupp är barn, vilket ger oss motivation till förståelse för deras 

upplevelse av parken och dess digitalisering. Att förstå hur teknik påverkar barnens psyke är 

därför av stor vikt, vilket diskuteras av Klorer (2009). Han förklarar svårigheter och de 

problem som teknik kan medföra och utgår från dess påverkan på barn. Författaren menar att 

barn idag konstant överöses med visuell och auditiv teknik. Teknik som i längden avsevärt 

förkortar tiden för mänsklig kontakt öga mot öga. Genom att den riktiga integrationen 

människa till människa försvinner förlorar även barn förmågan att uppskatta kontakten med 

omgivningen. Barnens förmåga att ta in information försvinner någonstans efter TVns 

flimmer och sätter dem som spenderar många timmar framför den i risk för konsekvenser. 

Barnen attraheras av färgerna och rörelsen tekniken erbjuder men det kommer aldrig ersätta 

beröring, reaktioner och tal från en människa ansikte mot ansikte. Teknikens dragningskraft 

tar bort förmågan att uppskatta omgivningen och det icketekniska placeras i periferin.  

Författaren syftar till barns oförmåga att koncentrera sig på händelser som inte innefattar 

teknik i en värld där de ständigt är omringade av den. De anser att följden kan bli att det 

genuina går förlorat, i deras fall handlar det om konst. Konsten och genuina upplevelser har 

ingen chans att överleva när de är åsidosatta för teknikens förundrande kraft (Klorer 2009).  
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4. Resultat 

____________________________________ 

I följande kapitel presenteras vår empiri som består av uttalanden från de fem olika 

kvalitativa intervjuerna vi genomfört. Informanterna är från Vimmerby kommun, 

Turistbyråansvarig samt anställda på ALV AB. Vi har delat in denna del utifrån tidigare 

valda tematiseringar för att underlätta för läsaren. 

 ______________________________________________________ 

 

 

4.1 Destinationsutveckling och konkurrenskraft  

 

Utveckling är en viktig del av ALV och för att få en djupare förståelse frågade vi våra 

informanter om ämnet. Informant 2, utvecklings- och underhållschef på ALV, arbetar med 

just det och är ansvarig för allt nytt som parken framställer. Hen menar att parkens framtida 

utveckling kommer fortsätta i samma anda som den har gjort. De ska satsa på att bygga nya 

miljöer, främst till fördel för barnens lek. Andra områden som står inför utveckling är 

exempelvis förenkling av kösystem till restauranger och butiker med hjälp av teknik, menar 

Informant 2. Verkställande direktör, Informant 5, berättar om ämnet. Framtiden bör inkludera 

en kontinuerlig utveckling av parkens utbud, där framställning av sagor som idag inte 

gestaltas får utrymme. Även boendealternativen bör expandera, samt ökande av antalet öppna 

dagar.  

Både Informant 2 och Informant 5 menar att nya uppdateringar av parken alltid innebär en 

förändring i besökarantal positivt. När en ny sagovärld har premiär eller förändras kan det 

samma år utläsas markanta positiva skillnader i besökarantalet. När nyhetens behag sedan 

lagt sig sjunker besökssiffran nästkommande år. Därför måste de hålla sig uppdaterade för att 

år efter år kunna erbjuda något nytt och attraherande.   

 

När vi tittar på skillnader på besökarantal ser vi absolut att när vi bygger nyheter får vi i 

regel fler besökare, om inte annat får vi fler återbesök. 
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                                                                                                       (Informant 5. 2019-05-27) 

 

Informant 5 menar dock att andra yttre faktorer alltid påverkar besökarantalet, som inte 

parken i sig kan kontrollera. Eftersom miljöerna är utomhus spelar vädret en väsentlig roll. 

Även en ökad konkurrens kan vara avgörande. Det exemplifieras genom beskrivning av 

nybyggnationen av Bamse-världen i Kolmården, vilket möjligtvis lockat kunder som annars 

skulle besöka ALV. Om människor tidigare år besökt ALV, kanske dem nu väljer att besöka 

Kolmården. Kronkursens konjunktur kan även spela en betydande roll eftersom 23% av 

ALVs besökare kommer från utlandet. Informant 5 nämner även det faktum att ALV de 

senaste två åren genomgått ombyggnation av boende. De rev de gamla boendena och 

påbörjade en nysatsning vilket innebar ett begränsat antal gästbäddar under den tiden. Det 

kan också vara en avgörande faktor för besökarantal.  

Informant 2 sammanställde en lista över stora förändringar som skett i parken mellan åren 

2007 - 2018, samt statistik över besökarantal för samma år. Båda redovisas nedan: 

 

  

                                                                                                                                                  

Figur 1- Besökarantal 2007 till 20181 

 

                                                 
1 Informant 2. Personlig kontakt via mail den 20 maj 2019   
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2007 Saltkråkan (inomhusride)  

2009 Ny Pippi miljö  

2011 Ny Ronja miljö  

2013 Ny Emil miljö och ny restaurang  

2016 Ny bröderna lejonhjärta-miljö samt etapp 1 

Lilla staden gästboende  

2018 Etapp 2 Lilla staden gästboende  

Tabell 3- Förändringar i parken 2007 till 20182 

 

                                                                                                                                              

För Vimmerby som stad innebär parkens utveckling mycket framgång. Informant 4 berättar 

exempelvis hur arbetsmöjligheterna har förbättrats som följd. Stadens ungdomar tenderade 

förr till att lockas för arbete i Västervik under somrarna. Nu är situationen omvänd till följd 

av de arbetstillfällen som ALV har inneburit. 

Informant 1 förklarar Turistbyråns sida av ämnet och menar att Vimmerbys besöksnäring och 

utveckling inte vore densamma utan upplevelseparkens utveckling. Vidare förklaras hur 

andra aktörer i staden själva inte hade haft möjlighet till samma framgång utan ALV’s 

dragningskraft. Informant 1 och Informant 4 beskriver hur andra aktörer tjänar på att ha 

parken i staden som attraktionskraft till deras fördel. På så vis arbetar både kommunen och 

turistbyrån tillsammans med ALV för att stärka stadens besöksnäring i stort. De poängterar 

dock att Vimmerby inte enbart ska representeras av ALV då de har många andra orelaterade 

attraktioner de vill belysa.  

Jag hörde någon gång, och det här var ganska länge sedan, en intressant fråga. De hade 

ringt turistbyrån och frågat “När är Vimmerby öppet?”. 

                                                                                           (Informant 4. 2019-05-23) 

                                                 
2Informant 2. Personlig kontakt via mail den 20 Maj 2019. 
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Informant 4 tolkar frågan som ett exempel på hur ALV kan överrepresentera staden där 

följden blir att de andra besöksmålen i Vimmerby inte får samma plats i marknadsföringen. 

 

4.2 Storytelling och Astrid Lindgrens Värld 

Astrid Lindgren är ett känsloväckande varumärke, vilket blir centralt för parken och dess 

besökare. När vi frågade Informant 2 om vilka känslor och värderingar som ALV speglar 

beskrev hen hur de arbetar för att eftersträva det genuina Astridska. Parkens koncept beskrivs 

med orden genuinitet och nostalgi där allt ska ligga i linje med Astrid Lindgrens sagor och 

det hon stod för. Informant 3 stärker föregåendes uttalande och påstår att parken ska 

representera nostalgi, lycka och sagor som blir till verklighet. Informant 5 instämmer och 

menar att deras främsta målgrupp, barnen, ska få uppleva sagorna på riktigt.  

 

Det var någon flicka som sa, när hon träffade Madicken: “Åh, jag trodde du var på låtsats 

men nu vet jag att du är finns på riktigt!”. Då har vi liksom lyckats.  

                                                                                               (Informant 3. 2019-05-23) 

 

Informant 3 nämner även fyra värdeord som grundar sig i Astrid Lindgren och ägarens 

värderingar. Dessa ord genomsyrar verksamheten och beskriver känslan varumärket står för. 

Det första ordet är lekfullhet. Informant 5 och Informant 2 betonar även lekens betydelse i 

parken.  

 

Var det något Astrid värnade om så var det att barn skulle få leka. Ni har säkert själva hört 

citatet “Vi lekte och lekte tills vi nästan lekte ihjäl oss”. 

                                                                                             (Informant 3. 2019-05-23) 

 

Nästa ord är respekt. Respekt gentemot alla människor oavsett läggning eller bakgrund. Det 

gäller personal emellan såväl som mot gästerna där barnens upplevelse alltid är i fokus. Näst 

beskriver Informant 3 ordet kvalité, vilket innebär att de i största möjliga mån utgår från 
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böckerna i allt de gör. Informant 5 betonar att allt de gör bör följa parkens höga standard. 

Barnens perspektiv är den fjärde punkten vilket innebär att parken anpassas till barnens 

förutsättningar.  

För att få fram rätt koncept som speglar dessa värderingar är en stor del av ALV parkens 

utformning. Informant 2 arbetar mycket med hur parkens upplevelser ska förmedlas till 

besökarna. Det innefattar exempelvis på vilket sätt kulisser ska byggas för att stämma 

överens med konceptet Astrid Lindgren. Det handlar om allt från vilka karaktärer som ska 

framställas vart, vilka delar av parken som ska omfamnas av teatern, till utformning av 

trädgårdsdelarna. Dessa fylls med rekvisita som skapar lekplatser och miljöer kompletterande 

till teatrarna och sagorna. 

 

4.3 Teknikens roll i framställningen av storytelling 

Parken tar delvis hjälp av tekniken för att framställa sagorna. Vi frågade Informant 2 om hur 

de idag använder teknik till fördel för upplevelsen. Svaret är att de försöker vara så genuina 

och enkla som möjligt. Tekniken ska därför inte synas eller sticka ut. Parken använder teknik 

i viss utsträckning men gör det på ett sätt där sagornas framställning blir som de är i 

böckerna. Andra informanter stärker påståendet genom att förtydliga hur parken alltid utgår 

ifrån böckerna. Teknikens roll blir ändå betydelsefull, menar Informant 2, då de använder den 

som hjälpmedel i vissa fall. Exempelvis existerar en mekanisk vägg som rör sig upp och ner i 

Ronjaborgen och väggar som delar på sig som förstärker sagans äkthet. Informant 2 är 

medveten om att den tekniken tydligt syns men menar att den snarare förstärker upplevelsen 

än tar över sagan.  

Inför nybyggnationen av Bröderna lejonhjärta stod Informant 2 inför beslut om hur 

Katladraken skulle bli så bra som möjligt i den nya miljön. Diskussionen gick från en dyr 

mekanisk robot till en Katla styrd av människor. Roboten skulle vara mycket större och 

kanske än mer skräckinjagande. Däremot skulle en Katla styrt av människor ge denna varelse 

unika rörelsemönster och därmed se mer levande ut för åskådarna.  

     Informant 2 nämner nackdelar med tekniken. Om besökarna ser tekniken som en häftig 

effekt kan det lätt ta bort upplevelsen med det genuina Astridska och därför finner de en 

balans mellan tekniken och sagorna. Ett annat stort problem är att teknik inte alltid fungerar 

som det ska rent tekniskt menar Informant 2, där följden kan bli reparationskostnader samt 
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inställda föreställningar. Med den vetskapen landade beslutet i en människostyrd Katla som 

ger åskådarna en levande upplevelse för att på bästa sätt möta sagornas framställda 

förväntningar.  

Tekniska hjälpmedel finns på många ställen i parken, menar Informant 2. Exempelvis 

använder de ljudeffekter som fågelkvitter för att förstärka känslan av skogspartiet i en av 

världarna som presenteras. De använder också ljuseffekter som ger skenet av lysande ögon av 

varelser från sagorna. Den teknik som används i parken bör dock inte vara den senast 

tillgängliga. De följer teknikens utveckling men inte de allra senaste uppdateringarna, menar 

Informant 2, och trycker på att de måste leva upp till Astrids namn. När besökare kliver in i 

parken ska det vara som att färdas tillbaka i tiden. Informant 5 diskuterar vidare hur de inte 

använder åkattraktioner då det inte finns i sagorna. En form av åkattraktion existerar dock, i 

form av en mekanisk båt som tar besökarna in i sagan om Saltkråkan. Den attraktionen 

kommer troligtvis tas bort då den inte samspelar med sagorna i önskad grad. De personliga 

mötena med karaktärerna är det viktigaste. Informant 5 berättar även att för många år sedan, 

när dataspel slog igenom, utformades en del av parken med enbart dataspel. Det blev ett 

kortlivat projekt då de snart upptäckte att utrymmet och den sortens verksamhet inte stämde 

överens med parkens grundkoncept.   

Informant 2 berättar vidare om hur teknikens förbättringar genom åren möjliggjort att de nu 

kan använda den för att förstärka sagorna, utan att besökarna reflekterar över det. De kan nu 

utveckla parken på sätt som inte var möjliga för några år sedan. Exempelvis utvecklades 

Pippi-miljön år 2009 för att nu återigen uppdateras. Utformningen av miljön nådde inte 

visionen de hade 2009 på grund av teknikens dåvarande begränsningar. De senaste årens 

tekniska framfart har tillåtit parken att fullfölja visionen. Även Informant 5 menar att 

tekniken kan förstärka parkens egenskaper, så länge den samspelar med grundkonceptet.  

 

Det är inte så att vi tänker på vilken teknik vi ska ha, utan hur vi ska få fram berättelsen på 

bästa sätt.  

                                                                                            (Informant 5. 2019-05-27) 

 

Informant 5 berättar om tankegångarna vid tillämpning av ny teknik i parken och beskriver 

ett nuvarande projekt där en utveckling av “Karlsson på taket” är centralt.  
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Vi vill ändra Karlsson på taket-miljön, då är det klart vi tänker att Karlsson ska kunna flyga. 

Det kan han ju i boken. Då är det teknikutveckling kopplat till det.  

                                                                                           (Informant 5. 2019-05-27) 

 

Det är ett exempel på vilka aspekter de tar hänsyn till vid applicering av ny teknik. Det blir 

ett hjälpmedel för framställningen av sagorna. Även Informant 1 menar att teknik kan 

användas som verktyg för att förstärka en historisk berättelse.  

 

Man kan få fram så mycket historia med hjälp av teknikens värld.  

                                                                                         (Informant 1. 2019-05-13) 

 

Informant 1 påvisar turistbyråns anpassning till en digitaliserad verksamhet där de med hjälp 

av exempelvis appar förstärker besökarens upplevelse av Vimmerby. De har utvecklat en app 

där du som besökare har möjlighet att följa Astrid Lindgrens fotspår i staden. Informant 4 

bekräftar den informationen och menar att på det här sättet kan de förstärka upplevelsen för 

besökarna även inne i staden, då hen tror att många vill ta del av Astrid Lindgrens hembygd. 

Det visar hur staden kan använda teknik för att applicera Astrid Lindgrens koncept i ett 

lönsamt syfte för besöksnäringen.  

 

 

4.3.1 Digital marknadsföring 

 

Ett annat sätt att förmedla storytelling med tekniska hjälpmedel är genom digital 

marknadsföring. För att skapa värdefulla kundrelationer och förmedla känslan av platsen 

använder sig ALV av just det. Informant 3 är marknads-och försäljningschef på ALV och 

beskriver de olika kommunikationskanaler som parken nyttjar. Förr dominerade tryckt 

material och TV. I dagsläget är det huvudsakligen TV och sociala medier som används men 

även icke digital marknadsföring i viss mån, så som utomhusreklam. Det tryckta materialet 

har nästan helt försvunnit. Fördelen med TV är att den kanalen har störst räckvidd och där 

finns möjlighet att förmedla känslan av parken och tala om vad besökarna kan göra på plats. I 
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sociala medier bryter de däremot ner det till olika kortare budskap som exempelvis innefattar 

möten med karaktärer, föreställningar, lek och mat. Informant 3 önskar att sagorna och Astrid 

Lindgrens värderingar ska genomsyra marknadsföringen och nå ut till så väl vuxna som barn 

som söker nostalgi likväl som nyfunnen kärlek till sagorna. ALV ska framstå som en plats där 

sagor blir till verklighet, vilket de framgångsrikt framställer genom rörliga bilder. Informant 3 

anser att teknikens hjälp inte innebär några risker i behandlingen av marknadsföring och det 

digitala är något de kommer satsa mer på även i framtiden. Dock bör digitaliseringen 

begränsas inom parkens område för att stämma överens med sagorna. Informant 5 är inne på 

samma spår och förklarar att tekniken utanför parken inte har några begränsningar. 

Bokningar och biljettköp förenklas exempelvis med teknik men inne i parken är den inte 

viktig, utan ses snarare som ett hjälpmedel.  

Informant 3 menar att sociala medier även blir ett sätt att utveckla och förstå kundbasen där 

kommentarsfält speglar människors åsikter. I många fall är forumanvändarna en del av 

marknadsföringen genom kommentarer och delningar av parkens inlägg som för budskapet 

vidare. ALV är själva aktiva i konversationerna mellan konsumenter och/eller 

forumanvändare och svarar så snabbt de kan. Andra sätt de får kunskap om kundernas åsikter 

och behov är genom de årliga elektroniska enkäterna som skickas ut till besökare. Enkäten 

innefattar frågor som berör parken, besökarens senaste upplevelse, anledningar för besök och 

allmänna åsikter. Denna besvaras av ungefär 5000 personer varje år. Dessutom får besökarna 

chans att ta del av ett elektroniskt nyhetsbrev där information om parken delges.  

Även Informant 1 diskuterar marknadsföring och vikten av att vara följsam i samhällets 

utveckling och att ständigt vara uppdaterade. För turistbyrån innebär det att följa digitala 

trender och kunskap om marknaden genom utbildning inom ämnet. Exempelvis genom att gå 

på workshops för att utbilda sig och få kunskap.  

 

  

4.3.2 Teknikens begränsningar för upplevelser 

 

 Informant 2 berättar om sin övertygelse att användning av teknik i upplevelser kan riskera att 

förstöra intrycket i framställningen av något historiskt, som Astrid Lindgren. De måste alltid 

vara försiktiga angående just teknik för att förhindra att den tar över och ger en negativ effekt 

för besökarna. Som tidigare uttalat kan tekniken lätt ta bort upplevelsen av det genuina 
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Astridska om det av åskådarna ses som en häftig effekt. Även Informant 3 understryker 

vikten av att digitalisering inte bör ske inne på parken. Exempelvis förväntar sig många att 

nya digitala skärmar ska finnas i parken, vilket ALV motsäger. Informant 3 säger även att 

teknikens begränsning är nödvändigt för att samspela med sagorna och är vad som gör ALV 

unikt. 
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5. Analys 

____________________________________ 

I följande kapitel kopplar vi samman våra valda delar av tidigare forskning med insamlad 

primärdata från intervjuer. Vi analyserar även den kvantitativa data vi tagit del av. Vi har 

även här delat in analysdelar utifrån våra tematiseringar. 

______________________________________________________ 

 

5.1 Destinationsutveckling och konkurrenskraft 

Sedan öppning har ALV genomgått en förvandling i attraktioner och föreställningar. Känslan 

av tradition och genuinitet har dock alltid kvarstått då förändringarna står i enlighet med 

grundkonceptet från Astrid Lindgrens sagor. Mötet med personal och föreställningarna har 

alltid varit centralt för utvecklingen (Cardell 2015). Informant 2 bekräftar att parken stått 

under en ständig förändring genom åren och ger ett flertal exempel. Vid vår granskning av 

statistiken över besökarantal försökte vi utläsa mönster till dessa förändringar. Oftast stiger 

besökarantalet markant när en ombyggnation skett för att sedan sjunka när nyhetens behag 

lagt sig. Resultatet från våra intervjuer tyder på att besökarantalet i regel skiftar till följd av 

förändringar i parken. Våra observationer visar att mellan åren 2007 och 2013 stämmer 

påståendet. Mellan 2014 - 2018 motsäger siffrorna dock vår hypotes. 2014 skedde en markant 

förhöjning utan en dokumenterad förändring. 2016 sjönk besökarantalet, trots att Bröderna 

lejonhjärtas miljö då byggdes om. 2017 ökade siffran igen utan en förändring att koppla den 

till, för att sedan sjunka 2018 när det skedde en förändring. Vi tolkar det som att 

Informanternas uttalanden stämmer mellan åren 2007 - 2013. Däremot stärker inte statistiken 

uttalandena mellan åren 2014 - 2018. Empirin visar dock att det finns många yttre faktorer 

som påverkar besökarantalet som är utom parkens kontroll. Därför kan de senare 

förändringarna i parken ha inneburit flera kunder, dock inte i den utsträckning som tidigare 

år. Det går inte heller att utesluta att både ökningar och minskningar genom alla år kan ha 

berott på andra faktorer än förändringar i parken. Däremot anser vi att det går att utläsa ett 

samband mellan siffrorna och förändringarna, även om de senaste åren avviker. Vi kan dock 

inte fastställa något. Informanternas uttalanden om förändringarna inne i parken och yttre 

faktorer kopplat till den ojämna ökningen stärker den hypotesen. Vi anser det därför vara 
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relevant att anta att parkens förändringar delvis bidragit till framgång i form av besökarantal. 

Att parkens förändringar inneburit en framgång är också mycket sannolikt om vi utgår ifrån 

vad Mossberg (2003) antyder. Författaren menar att det krävs en ständig utveckling för att 

hålla sig konkurrenskraftiga och kunna tillfredsställa kunder som söker nya upplevelser. 

Mossberg & Nissen Johansen (2006) bekräftar det när de poängterar att genom ständig 

uppdatering av produkten blir fler kunder nöjda då konkurrensen idag är väldigt hård. Utifrån 

det teorin och empirin visar kan vi anta att parkens framgång delvis har berott på 

utvecklingen.  

Johannisson och Sundin (2010) diskuterar hur viktigt det är vid utvecklingen av ALV att 

utvärdera och undersöka vad i parken som bör bevaras och vad som bör moderniseras. För att 

utläsa det krävs en stor förståelse för vad parkens grundkoncept är med stark anknytning till 

just Astrid Lindgrens värderingar. Intervjumaterialet stärker det genom förklaring av den 

önskvärda känslan parken ska förmedla. Besökarna ska få en upplevelse av att de befinner sig 

i sagorna på riktigt och illusioner av Astrids böcker ska förstärkas. Böckerna ska stå som 

grund för hela parkens utformning.  

 

5.2 Storytelling och Astrid Lindgrens Värld 

 

Mossberg (2015) skriver om hur storytelling är ett verktyg för destinationsutveckling som 

förstärker banden mellan producent och konsument. Genom storytelling belyses platsens 

attribut och används för att förmedla en känsla för ett varumärke som skapar samhörighet 

med en historia. Upplevelsen som konsumenten får blir stärkt av alla de aspekter som 

cirkulerar runt och förstärker det huvudsakliga konceptet. I intervjun med Informant 1 fick vi 

förståelse för hur Vimmerbys besöksnäring är uppbyggd och framgångsrik på grund av ALV 

och de tillgångar parken har medfört. ALV fungerar som dragkraft för de andra attraktioner 

Vimmerby besitter, som annars inte hade haft samma uppslutning. Utan marknadsföringen 

som upplevelseparken medför hade inte stadens andra aktörer haft samma möjligheter för 

turismutveckling. Vår studie visar att ALV är den drivande kraften för besöksnäringen i 

Vimmerby och att den ökat omsättningen och arbetstillfällen för staden. Det framgår dock i 

empirin att turistbyrån och kommunen i Vimmerby inte vill att Astrid Lindgrens varumärke 

ska överrepresentera staden, då den har mer att erbjuda. Det är ändå tydligt att attraktionen 

som varumärket medför är en stark del av besöksnäringen och innebär fördelar för 
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lokalbefolkningen. Utan användandet av storytelling hade alltså Vimmerbys framgång 

sannolikt inte varit densamma. 

Vad är det då som är dragkraften med Astrid Lindgren? Vad framkallar hennes sagor för 

känslor som gör att människor vill besöka och återvända till platsen? Cardell (2015) beskriver 

hur ALV interagerar med besökarna genom positiva känslor och värden. Nostalgi och lycka 

är två ord som symboliserar de känslor som parken väcker, med tydlig koppling till 

barndomen där starka band skapas mellan besökare och parkens alla attribut och 

representationer. Vårt intervjumaterial visar att parken ska framställas på ett sätt som gör att 

deras främsta målgrupp, barnen, upplever att de är inne i sagan. Positiva känslor är något de 

vill förmedla till deras gäster, barn som vuxna.  

Mossberg (2015) menar att framhävandet av ett starkt och tydligt koncept är viktigt för att 

kunna projicera en känsla av en plats och göra den framgångsrik. Genom dramaturgiska 

hjälpmedel i kombination med ett grundkoncept, kan unika upplevelser skapas och känslor 

bibehållas som lockar både nya och återkommande gäster. Genom utformandet av scenografi 

och omgivning skapas helhetsupplevelser som förstärker själva kärnan. Att utnyttja dessa 

dramaturgiska tillgångar innefattar allt från hur personalen klär sig till hur ljussättningen 

appliceras. Allt det som bidrar till helhetsupplevelsen bör vara noga uttänkt och ligga i linje 

med grundkonceptet. Faktorer som ljud, ljus och estetisk utformning bidrar till uppfattningen 

och känslan av platsen (Mossberg 2015). Att den atmosfäriska omgivningen på ALV har 

anpassats till känslan som grundkonceptet innebär, bekräftas i våra intervjuer. Lekplatser, 

rekvisita och miljön i sin helhet ska fungera som komplement till Astrid som varumärke. Allt 

som framställs inne i parken ska samspela med sagorna där det ska vara som att färdas 

tillbaka i tiden, i linje med det genuina som Astrids sagor står för. För att nå den önskvärda 

atmosfären använder ALV exempelvis gömda ljud-och ljuseffekter som förstärker känslan av 

historierna. De viktigaste mötena sker dock mellan besökarna och karaktärerna. Att både 

fysisk utformning, uppklädnad av karaktärer och de tekniska effekterna går i linje med 

grundkonceptet stämmer överens med Mossbergs (2015) teorier. Därför kan vi anta att det är 

ett vinnande koncept.  
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5.3 Teknikens roll i framställningen av storytelling 

 

Enligt Buhalis (1998) har tekniken revolutionerat samhället och dess roll inom turismen är 

avgörande. Braunerhielm (2018) diskuterar också teknikens utveckling och framgång i 

kombination med destinationsutveckling, vilket sker i en snabb takt. Hon förklarar tidigare 

studier som genomförts inom användning av teknik för destinationsutveckling. Genom 

studien anser Braunerhielm (2018) att vid tillämpning av teknik bör först platsens egenskaper 

och attribut granskas, vad platsens kärna är, för att sedan applicera rätt teknik för den angivna 

platsen. Den nya tekniken kan förstärka upplevelserna på platsen om den interageras på rätt 

sätt. Det stämmer överens med vår empiri, där det framgår hur ALV alltid utgår ifrån platsens 

egenskaper och koncept vid tillämpning av nya tekniska hjälpmedel. De tekniska effekterna 

ska alltså inte ta bort sagornas äkthet men kan mycket väl fungera som förstärkning för 

upplevelsen så länge inte grundkonceptet äventyras. Genom att gömma tekniken bakom 

kulisser och samspela den med sagorna hjälper det parkens utveckling. Det stämmer överens 

med Cardells (2015) tes då han menar att aktörer inte bör ta in saker i en miljö som inte hör 

hemma i kärnan av platsen. Han exemplifierar det med att beskriva hur de inte tar in en berg-

och dalbana eftersom det inte finns med i sagorna, något som även framgår i våra intervjuer.  

Vi kan därför anta att tekniken har spelat en betydande roll i utvecklingen av ALV och 

därmed bidragit till en förbättring av besökarnas upplevelse. Dock är det av stor vikt att utgå 

från destinationens grundkoncept och anpassa tekniken efter det, inte platsen efter tekniken.                                                                        

 

5.3.1. Digital marknadsföring 

 

Buhalis (1998) trycker på att en turistdestination inte kan överleva utan digital 

marknadsföring. Tekniken möjliggör en framställning av en destination och dess attribut 

redan innan konsumenten är på plats. Kotler et al (2013) anser också att det är viktigt för 

företagare att vara uppdaterade inom digitala hjälpmedel för att stå i framkant av 

marknadsföringen. Det konstateras även i vårt insamlade material. ALVs marknadsföring 

sker via TV och sociala medier, där filmer och bilder når ut med budskapet om levande 

historier som besökarna ska känna sig välkomna till. Sagorna ska gå igenom skärmarna och 

känslan av parken ska genomsyra allt de publicerar.  
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Sociala medier spelar en betydande roll som kommunikationssätt mellan konsumenter och 

producenter (Kotler et al 2013). ALV anammar de sociala mediernas möjligheter att 

kommunicera med kunderna och därmed skapa starka kundrelationer och ta del av deras 

behov och önskemål. De följer aktivt kommentarfält och delges på andra sätt av kundernas 

åsikter. Om vi utgår från Kotler et als (2013) teorier kan vi anta att storytelling i det här fallet 

gynnas av digitala kanaler där tekniken hjälper till i framställningen av sagorna på ytterligare 

ett sätt. I kommentarsfält och genom enkäter får ALV chansen att lära känna sina nuvarande 

och potentiella kunder då de tar del av deras åsikter. Vi kan även ta avstamp i Peras (2017) 

beskrivning av sociala medier i samband med marknadsföring, då kundens inflytande 

används för utveckling av destinationer och därmed blir medskapare av varumärket. Vi kan 

därmed dra slutsatsen att ALV vet vad deras kunder vill ha och förväntar sig och att deras 

kunskap om hur parken bör utformas är mycket trovärdig.  

Däremot är det långt ifrån alla kunders åsikter som de kan ta del av, därför kan vi inte heller 

fastställa att alla kunder faktiskt är nöjda med framställningen av parken varken på plats eller 

i marknadsföringen. Att kunderna också delar information och svarar på frågor själva kan 

göra att kontrollen minskas för parkens ansvariga, vilket kan innebära att falsk eller 

missledande information sprids. Vi kan därför anta att tekniken är ett bra hjälpmedel gällande 

marknadsföringen och historieberättandet men det kan även innebära vissa risker. 

 

5.3.2 Teknikens begränsningar för upplevelser  

 

Braunerhielm (2018) menar att trots att digitaliseringen medför många möjligheter bör även 

problematiken belysas, så som dess påverkan på upplevelser. ALVs huvudsakliga målgrupp 

är barnen, därför är det av stor vikt att förstå teknikens påverkan på dem. Klorer (2009) 

konstaterar att utan den synliga tekniken får barn ett djupare intryck av upplevelsen då 

mänsklig kontakt ger större avtryck. Att ALV prioriterar de personliga mötena med 

karaktärerna på plats verkar därför ha en positiv innebörd för barnens upplevelse. Klorer 

(2009) poängterar även att tekniken lätt kan få övertag över det som sker i omgivningen om 

den presenteras. Han menar att genuina upplevelser riskerar att bli åsidosatta i en värld full av 

teknik som fångar barnens uppmärksamhet. Vår empiri betonar parkens strävan efter att dölja 

tekniken och få den att samspela med miljön och sagorna så diskret som möjligt. Användning 

av teknik kan riskera att negativt påverka upplevelsen och framställningen av något genuint. 

ALV vill inte att besökarnas fokus ska dras från det genuina Astridska för att istället riktas åt 
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effektfull teknik. Även om Klorers (2009) teori har ett annat huvudsyfte än vårt syfte, anser 

vi hans observationer vara relevant för vår studie, då han forskar ur ett barnpsykologiskt 

perspektiv som vi kan koppla till ALV’s huvudmålgrupp. Hans teorier är ett tecken på 

teknikens kraft. Det tolkar vi som att ett införande av mycket teknik i parken hade reducerat 

uppmärksamheten på sagorna och omgivningen. Därmed hade det genuina sagorna står för 

troligtvis försvunnit. 

Det faktum att Klorer (2009) trycker så starkt på att barn uppmärksammar teknik i den mån 

han påstår, kan även tolkas som att en hög användning av tekniska hjälpmedel i parken skulle 

innebära en stark dragningskraft för barn. Därför kan vi då anta att parken skulle kunna vinna 

på denna eventuella ökning. Informanterna från ALV menar å andra sidan att det unika i 

parken ligger i att digitaliseringen inte tar överhand över sagornas genuinitet. För vad i den 

här platsen utmärker sig då i den övriga världen som är fylld med teknik, om parken skulle 

erbjuda detsamma? Vad är det speciella med ALV om genuinitet försvinner och drunknar i 

teknikens värld?  

Utifrån teorierna vi tillhandahållit och informanternas uttalanden anser vi att en destination 

som ALV står inför risker vid tillämpning av ny teknik. Det genuina är den största drivkraften 

som bör genomsyra verksamheten. Ett erbjudande av mer synlig teknik hade störst sannolikt 

inneburit att fokus från parkens grundkoncept hade äventyrats.  
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6. Avslutande diskussion och förslag på framtida forskning.  

____________________________________ 

I följande kapitel diskuteras de slutsatser vi tagit och våra frågeställningar besvaras. Sedan 

följer egna reflektioner med förslag till vidare forskning.  

______________________________________________________ 

 

6.1 Avslutande diskussion 

För att diskutera studien återgår vi till vår första frågeställning; På vilket sätt kan tekniska 

hjälpmedel användas i samband med storytelling i utvecklingen av ALV? Genom studiens 

underlag och empiri kan vi anta att tekniska hjälpmedel är en stor del av en destinations 

framgång. Teknikens värld kan bidra till att succesivt framställa storytelling. Om det görs på 

rätt sätt kommer det sannolikt påverka även stadens besöksnäring positivt. Däremot krävs det 

en god kunskap om vad destinationens grundkoncept och värderingar är. Grundkonceptet bör 

alltid vara utgångspunkten och tekniken bör anpassas efter det och endast betraktas som ett 

hjälpmedel. Det kan ske delvis genom atmosfäriska förstärkningar, så som ljud och ljus, men 

även genom användning av digitala marknadsföringskanaler där känslor och budskap 

förmedlas. Begränsningen hittar vi i den fysiska utformningen av platsen, där tekniken 

troligtvis kan riskera besökarens upplevelse om den tar över grundkonceptet. Gällande 

marknadsföring verkar inte begränsningen vara lika påtaglig eller medföra samma 

konsekvens.  

Vår andra frågeställning lyder: Vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras med en 

ökad användning av tekniska hjälpmedel i utvecklingen av ett varumärke med stor 

känslomässig innebörd? Vi kan se att tekniken innebär både utmaningar och möjligheter. 

Möjligheterna finner vi i hur de med hjälp av tekniken framhäver en plats egenskaper. I 

ALVs fall kan det göra sagorna verkliga utifrån vad som böckerna beskriver. Tekniken 

förstärker illusionen om sagornas värld och skapar möten mellan besökare, miljöerna och 

karaktärerna. Via storytelling som framställs genom en god digital marknadsföring har 

parken lyckats skapa värdefulla kundrelationer, där tekniken varit en väsentlig del. Tekniken 
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bidrar även till en förenklingsprocess där besökarna exempelvis kan boka boenden och köpa 

biljetter online.  

Trots allt positivt tekniken medför framkommer det även av våra informanter att det kan 

innebära utmaningar. Det finns vissa risker gällande framställningen av sagorna från en äldre 

tid och användning av moderna tekniska lösningar. Tekniken bör inte vara central för att 

undvika att ta för mycket av besökarnas fokus. Samtliga informanter verkar vara överens om 

att tekniken kan användas i parken men med försiktighet och kunskap om sagorna och 

konceptet. Uppmärksamheten ska riktas mot sagorna och barnens kontakt med dem, inte 

häftiga effekter orelaterade till sagorna. En destination som använder storytelling kring något 

nostalgiskt kan alltså följa samhällets utveckling och digitalisering så länge den genomsyras 

av platsens grundkoncept. ALVs unika egenskaper ligger i sagornas genuinitet och det 

faktum att det inte är som världen utanför, ockuperad av teknik. Därför verkar det som att de 

arbetar enligt ett vinnande koncept där barn får leka, tekniken begränsas och sagornas 

genuinitet prioriteras före allt annat. 

 

6.2 Egna reflektioner  

Det vi anser varit bristfälligt med vår studie är att vi inte funnit önskvärda tidigare studier om 

teknikens påverkan, positiv eller negativ, på framställning av platser och på människors 

psyke. Om vi haft mer underlag för det hade vi kunnat djupdyka ytterligare i teknikens 

betydelse och fastställa mer än vad vi gjort. Däremot anser vi ämnet vara väldigt stort och 

kan inte helt omfamnas i denna uppsats. Vi ville ändå belysa det för att få en viss förståelse 

för teknikens påverkan i relation till ALV.                                                              

 

Ett alternativ hade varit att använda enkäter för att få mer jämförbart resultat. Eftersom vi 

dock undersöker ämnet ur ett producentperspektiv är vi nöjda med valt tillvägagångssätt 

eftersom vi anser att informanternas personliga åsikter gav oss mer. Enkäter hade inte gett oss 

samma typ av information. Vi valde att utgå från ett producentperspektiv och därför har vi 

intervjuat fem personer inom ALV, kommunen och turistbyrån. Om vi i stället valt att 

intervjua personer som inte har en personlig koppling till destinationen utan istället valt 

besökare, hade resultatet förmodligen blivit annorlunda. Vi anser däremot att besökare inte i 

samma grad kan besvara våra frågeställningar om hur parken utvecklats och vilken roll 
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tekniken har i det. Dessutom visar vår empiri att ALV ständigt är uppdaterade om sina 

kunders önskemål och åsikter, vilket tyder på att informanternas kunskap speglar kundernas 

behov. Därför anser vi deras trovärdighet vara hög och därmed ökar vår studies validitet. 

Vi måste även ta hänsyn till informanternas positioner. När de uttalat sig positivt om parkens 

utveckling och framgång samt Astrid Lindgrens betydelse för Vimmerby, kan deras 

personliga emotionella band till platsen påverka svaren och anses vara partiska. Däremot 

anser vi att statistiken stärker deras påståenden om framgång i form av stigande besökarantal 

till parken. Trots det kan vi inte fastställa att ökningar i statistiken berott på de förändringar 

som skett och inte heller teknikens roll i det. Vi kan dock konstatera att tekniken varit 

delaktig på ett eller annat sätt i majoriteten av förändringarna. Antaganden kan alltså göras 

men anledningar till framgången kan inte fastställas. Vi kan endast utläsa mönster och koppla 

samman teorier från sekundär data till informanternas uttalanden och mäta det med 

statistiken.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

 

Studien har bidragit till att belysa framgångsrika sätt att med teknikens hjälp framställa 

storytelling och hur det i sin tur kan bidra till ökad besöksnäring. Vi har fastställt vikten av att 

destinationer alltid bör utvecklas på ett eller annat sätt för att nå framgång. Studien har även 

berört riskerna med teknikens användning. Vi anser det vara intressant att vidare forska kring 

vad teknik faktiskt gör med vårt psyke för att belysa huruvida viktigt det är att bevara världen 

utan teknik och värdet det analoga faktiskt har. Vi själva anser att den världen Astrid 

Lindgrens sagor utspelar sig i är passerad i en allt mer stillasittande generation, där leken till 

stor del är sekundär. Därför tror vi att det är viktigt att platser som ALV, där fokus inte längre 

ligger på tekniken, bevaras. Platser som istället välkomnar alla att leka och vara barn igen.  
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Bilagor: 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till Informant 1      

2019-05-13  

Turistbyråansvarig Vimmerby  

 

1. Har ni statistik över antalet besökare till Vimmerby över åren? 

 

2. Vad vill ni förmedla för känsla av Vimmerby? 

 

 

3. Vilken roll har ALV i Vimmerbys marknadsföring? 

 

 

4. Vill ni att ALV ska representera Vimmerby? På vilket sätt?  

 

 

5. Hur har utvecklingen av ALV påverkat Vimmerby som kommun och dess 

besöksnäring?  

 

 

6. Hur går bilden ni vill förmedla av Vimmerby ihop med samhällets utveckling och 

digitalisering? 

 

 

7. Vilka möjligheter och risker anser du finns i att använda teknik för att utveckla en så 

gammal stad som Vimmerby? 

 

8. Hur ser er framtidsvision ut för Vimmerby? (Förtydligande: Vad vill ni satsa på i 

framtiden för attraktioner, vilken utveckling vill ni se?) 
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Bilaga 2: 

Intervjufrågor till Informant 2        

2019-05-17  

Utveckling-och underhållschef: 

 

1. Vilka arbetsuppgifter har du i arbetet med parken? 

 

2. På vilket sätt använder ni teknik idag i framställningen av Astrids sagor? 

 

3. Har teknikens användning förändrats genom åren? På vilket sätt?  

 

4. Vilka aspekter tar ni hänsyn till om ni beslutar er för att öka användningen av teknik? 

 

5. Vilka för- och nackdelar finns det med att använda teknik för besökarens upplevelse i 

Astrid Lindgrens värld?  

 

6. Har ni märkt markanta skillnader i besökarantal eller feedback till följd av eventuella 

förändringar i parken?  

 

7. Hur går bilden ni vill förmedla av ALV ihop med samhällets utveckling och 

digitalisering? 

 

8. Hur ser ni på parkens framtida utveckling? På vilket sätt vill ni utveckla parken? 

 

9. Vi är intresserade av att se utvecklingen av parken över tid. Har ni någon form av 

tidslinje eller liknande som ni skulle kunna dela med er till oss?   

 

10. Har ni statistik över antalet besökare till ALV över åren som vi kan ta del av? 
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Bilaga 3: 

Intervjufrågor till Informant 3 

2019-05-23 

Marknads- och försäljningschef: 

 

1. Berätta om dina arbetsuppgifter inom ALV AB. 

  

2. Vilka kanaler använder ni mest för att marknadsföra ALV? 

  

3. Finns det några skillnader/likheter i de olika sätten ni marknadsför ALV på genom de 

olika kanalerna?  

 

4. Vad anser ni att Astrid Lindgren som varumärke står för? Nyckelord   

 

5. Vad vill ni förmedla för känsla av ALV i marknadsföringen? 

  

6. Hur går bilden ni vill förmedla av ALV ihop med samhällets utveckling och 

digitalisering? 

 

7. Är det något speciellt i er marknadsföring som fått en utmärkande feedback och 

effekt? 

 

8. Hur ser utvecklingen ut av marknadsföringen för parken? Hur har den förändrats 

genom tiden? 

 

9. Vad finns det för för-och nackdelar att använda teknik i framställandet av en historisk 

saga? 

 

10. Vad är eran vision av den framtida marknadsföringen av ALV? 
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Bilaga 4: 

Intervjufrågor till Informant 4  

2019-05-23 

Kommunalrådets Ordförande: 

 

1. Beskriv din arbetsuppgift inom kommunen.  

 

2. Vad lockar människor till Vimmerby?  

  

3. Vilken känsla vill ni i kommunen att människor ska få av Vimmerby? 

  

4. Har ni märkt markanta skillnader i besöksantal eller feedback till följd av eventuella 

förändringar i staden?  

 

5. Vilken roll spelar ALV i framställningen av Vimmerby? 

 

 

6. Vilken typ av respons har ni fått på utvecklingen av ALV (från besökare)? 

 

7. Hur går bilden ni vill förmedla av Vimmerby ihop med samhällets utveckling och 

digitalisering? 

 

8. Anser du att det kan vara en risk att använda teknik för att utveckla en så gammal stad 

som Vimmerby (som ni vill ska representera något historiskt), eller förstärks ni det 

med teknikens hjälp? 

 

9. Hur ser den framtida utvecklingen ut av Vimmerby gällande besöksnäringen? 
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Bilaga 5: 

Intervjufrågor till Informant 5     

2019-05-27 

Verkställande direktör 

 

 

1. Kan du beskriva din roll inom Astrid Lindgrens värld AB? 

  

2. Vilken känsla vill ni att parken ska förmedla? Koncept 

 

 

3. Vad anser ni att Astrid Lindgren som varumärke står för? (Nyckelord) 

 

4. Vilka upplevelser strävar ni efter att ge besökarna?  

 

5. På vilket sätt använder ni teknik idag i framställningen av Astrids sagor?  

 

 

6. Har teknikens användning förändrats genom åren? På vilket sätt? 

 

7.Vilka aspekter tar ni hänsyn till om ni beslutar er för att öka användningen av teknik? 

 

8. Tror du det kan innebära risker för besökarens upplevelse att använda mycket teknik i 

Astrid Lindgrens värld?  

 

9. Vad har användningen av teknik inneburit för parken?  
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10. Har ni märkt markanta skillnader i besökarantal eller feedback till följd av eventuella 

förändringar i parken?   

 

11. Hur går bilden ni vill förmedla av ALV ihop med samhällets utveckling och 

digitalisering? 

 

12. Hur ser ni på parkens framtida utveckling? På vilket sätt vill ni utveckla parken? 

  

13. Vi har granskat statistik över besökarantal från 2007-2018, och sedan jämfört det med en 

tidslinje över förändringar som skett i parken. Mellan 2007-2013 har en ökning i besökarantal 

skett varje gång en förändring skett. Däremot mellan åren 2014-2018 verkar effekten varit 

motsatt. Har du några spekulationer på anledningen till det? 

 

 

 


