
 

 

 

 
 
 
 
Examensarbete 

 
 
Man måste ha den rätta knycken 
för att öka sin attraktionskraft 
- En kvalitativ studie om varumärkesutveckling för 
turistdestinationer.  
 
 

Författare: Ellinor Olsson & 

                   Linn Stalbohm  

Handledare: Åsa Lindström  

Examinator: Bertil Hultén  

Termin: VT2015 

Ämne: Marknadsföring  

Nivå: Avancerad nivå 

Kurskod: 4FE62E 



  
 

i 
 

Förord 
Att turistdestinationer måste vara attraktiva för sina besökare är för de flesta 

självklart, men frågan är hur de bör utvecklas för att stärka varumärkets 

attraktionskraft. Utveckling av varumärken ses idag som en naturlig del av ett 

företags verksamhet för att locka till sig kunder.  I denna uppsats undersöks hur 

turistdestinationer bör utveckla sitt varumärke för att öka attraktionskraften till 

platsen. Uppdragsgivaren för undersökningen är Astrid Lindgrens Värld. Studien är 

därför utförd med fokus på turistdestinationer med starka varumärken, då Astrid 

Lindgrens Värld anses ha ett starkt varumärke. I och med denna undersökning har vi 

fått upp ett intresse för varumärkesutveckling och vi ser fram emot att utöka detta 

intresse ytterligare i framtiden. Vi har dessutom utökat våra kunskaper inom 

undersökningsområdet, vilket vi ser kommer gynna oss i vårt framtida arbetsliv.     

 

Vi vill nu tacka de personer som hjälpt oss i vårt arbete med denna uppsats. Den 

första vill vi tacka är vår handledare Åsa Lindström som varit ett stort stöd under 

arbetsprocessen. Hennes vägledning har hjälpt oss mycket i vårt skrivande och för 

det är vi tacksamma. Vi vill rikta ett stort tack till vår uppdragsgivare Astrid 

Lindgrens Värld och de personer som vi intervjuat där, VD Joacim Johansson, 

boende- och entréansvarig Martina Bergqvist samt marknadskonsult Nils-Magnus 

Angantyr. Tack till dem för ett positivt bemötande och bra samtal vid vårt besök i 

parken. Vi tackar även de kunder till ALV som vi genomfört intervjuer med. Deras 

åsikter har varit värdefulla i vår sammanställning och de har haft en betydande roll i 

vårt slutliga resultat. Sist men inte minst vill vi tacka vår examinator Bertil Hultén 

och våra kompetenta opponenter för deras värdefulla tankar och synpunkter som 

hjälpt oss förbättra vår uppsats.  
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Ellinor Olsson   Linn Stalbohm  
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Abstrakt 
 
Författare: Ellinor Olsson och Linn Stalbohm 
Handledare: Åsa Lindström 
Examinator: Bertil Hultén 
Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, 
Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2015.  
 
Titel: Man måste ha den rätta knycken för att öka sin attraktionskraft. 
Frågeställning: Hur bör turistdestinationer utveckla sitt starka varumärke för att öka 
destinationens attraktionskraft? 
Syfte: Vi ämnar i och med denna studie undersöka potentiella 
utvecklingsmöjligheter och tänkbara strategier som kan vara användbara för ALV 
och andra turistdestinationer med starka varumärken. Vi har för avsikt att utforska 
tillvägagångssätt för utveckling av turistdestinationer som kommer vara till praktisk 
nytta för dessa. Studien kommer vidare att granska hur en varumärkesutveckling bör 
utföras för att öka attraktionskraften till en turistdestination. Inom forskningsområdet 
ämnar vi med vår undersökning skapa ny teori som förbättrar och utökar den 
befintliga teori som finns idag.  
Metod: Vår studie har utförts med en induktiv ansats, men den har även haft 
deduktiva inslag. Undersökningen har haft en kvalitativ utgångspunkt. 
Datainsamlingen genomfördes via personliga intervjuer både med företag och 
kunder.  
Resultat: För att öka attraktionskraften till turistdestination bör marknadens behov 
klarläggas, co-branding bör utnyttjas samt att priset och produktens utförande bör 
noga tänkas över.  
Begränsningar: Undersökningen har genomförts med ett starkt varumärke i fokus 
därmed begränsas undersökningen till att inte uttala sig om svaga varumärkes 
förmåga att öka attraktionskraften.  
Teoretiskt och praktiskt bidrag: Det teoretiska bidraget består av att vi har kunnat 
utläsa att en reformering av Kushwaha och Agrawals (2015) marknadsmixmodell för 
tjänstevarumärken. Det praktiska bidraget består av rekommendationer till 
turistdestinationers utvecklingsprocess.  
Nyckelord: Turistdestination, varumärke, utveckling, attraktionskraft, temapark, 
destinationsvarumärke, upplevelse, förväntningar. 
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Abstract 
 
Authors: Ellinor Olsson and Linn Stalbohm  
Supervisor: Åsa Lindström 
Examiner: Bertil Hultén 
Course: Master Thesis, Business Administrations and Economics, Marketing, 30 
ECTS, (4FE62E) 
 
Title: You need the right skills to increase your attraction force.  
Research question: How should tourist destinations develop its strong brand to 
enhance the destination's attractiveness? 
Purpose: We intend, with this study to examine potential development opportunities 
and possible strategies that may be useful for ALV and other tourist destinations with 
strong brands. We intend to explore approaches to the development of tourist 
destinations that will be of practical use to them. The study will also examine how a 
brand development should be carried out to enhance the attractiveness of a tourist 
destination. In the research we intend with our study to create new theory that 
improves and expands the existing theory available today. 
Methods: The research approach of this thesis is inductive, with a qualitative basis. 
Data collection was conducted through personal interviews with both company and 
customers. 
Results: To enhance the attractiveness of a tourist destination companies should 
clarify the market needs, co-branding should be utilized and the price and product 
design should be carefully considered.     
Limitations: The essay was conducted with a strong brand in focus thus the research 
do not examine how to increase the attractiveness of weak brands. 
Theoretical and practical contribution: With the conclusion of the thesis in our 
mind we are now confident that a reform of Kushwaha and Agrawals (2015) 
marketing mix model for service brands is necessary. The practical contribution 
consists of recommendations to tourist destinations development. 
Keywords: Tourist destination, brand, development, attractiveness, theme park, 
destination marketing, experience, expectations.  
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1.  Inledning 
 
 
I följande kapitel kommer vår uppdragsgivare presenteras tillsammans med de 

begrepp och koncept som kommer att används i denna uppsats. Kapitlet innehåller 

diskussion av undersökningsområdet och frågeställningen som uppsatsen kommer 

kretsa kring. Vidare presenteras uppsatsens syfte samt avgränsningar och 

förklaringar som berör uppsatsens upplägg och fokus.  

 

 Bakgrund 1.1
Kärt barn har enligt Dybedal (1998) många namn. Författaren menar att det finns 

många namn att använda om platser där man som besökare spenderar sin dag i en 

miljö av nöje, underhållning och nya upplevelser. Termen temapark har dock blivit 

den mest använda. Vidare menar Dybedal (1998) att det finns många temaparker i 

världen, vilket bidrar till att forskare sökt en term som alla kan använda oavsett vart i 

världen man befinner sig. De temaparker som är mest kända är Disneys parker runt 

om i världen. Vi ser att det även finns kända temaparker i Sverige, bland annat Astrid 

Lindgrens Värld och High Chaparal för att nämna ett par exempel och de svenska 

parkerna har goda framtidsutsikter. Enligt Rese- och turistnäringen i Sverige (2011), 

som mäter investeringar inom turistverksamhet, ökade investeringarna i nöjes- och 

temaparker mest under 2010. Detta skapar goda förutsättningar för branschen då 

investeringar anses vara en viktig drivkraft för regional utveckling.  

 

Ashton (2014) förklarar att en turistdestination är en geografisk plats som vill ge sina 

kunder en upplevelse utöver det vanliga. Författaren menar vidare att ett varumärke 

är ett kraftfullt verktyg för destinationers framgång. Turistdestinationer är enligt 

Cracolici och Nijkamp (2008) unika produkter som finns tillgängliga på en viss plats 

och som erbjuder en sammansättning av tjänster som ämnar tillfredsställa turisters 

behov. Framgången för en turistdestination beror på dess konkurrenskraft utifrån 

attraktionskraft och styrkan hos dess varumärke. Attraktionskraft hos 

turistdestinationer är enligt Medina-Muñoz och Medina-Muñoz (2014) ett intressant 

ämne att undersöka för forskare som vill förstå destinationers förmåga att attrahera 

och tillfredsställa kunder. Generellt menar författarna att attraktionskraft definieras 

som en destinations förmåga att leverera individuella fördelar och tillfredsställa 
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potentiella turister. Denna teori stärks av Edward och George (2008) som förklarar 

vidare att det är attraktionskraften som mer än något annat främjar en destinations 

turistliv och som skapar lojalitet till destinationen. Medina-Muñoz och Medina-

Muñoz (2014) menar att tidigare forskning visar på vikten av en destinations 

attraktionskraft för dess konkurrenskraft och framgång. Pereira, Correia och Schutz 

(2012) poängterar att destinationer måste skapa ett varumärke för att stärka sin 

position och betona det unika med platsen. 

 

Ett destinationsvarumärke är enligt Kerr (2006) någon typ av grafiskt kännetecken 

som identifierar en destination och differentierar den från andra destinationer. Det 

förmedlar dessutom ett löfte om en minnesvärd upplevelse som associeras med 

destinationen och som stärker platsens igenkänning. Parment (2008) menar att 

varumärken som uppfattas som starka är attraktiva då det är mer tillfredsställande att 

arbeta med ett starkt varumärke än med ett svagt. När ett starkt varumärke ska 

definieras måste hänsyn tas till vad som kännetecknar ett sådant varumärke. Exempel 

på sådana kännetecken är tydlig inriktning, stort engagemang och ett attraktivt 

produktsortiment.  Om ett varumärke som räknas som starkt sköts med omsorg så 

stärks det av sig själv, vilket i sin tur leder till att varumärket lättare kan attrahera 

kunder. Enligt Conradi (2012) är attraktionskraften något som ger en bild av hur väl 

varumärket lyckas locka till sig nya kunder eller få befintliga kunder att återkomma. 

Vidare menar författaren att förtroendet för varumärket kan sägas representera 

dagsformen hos varumärket. Styrkan i varumärket representeras av hur väl företaget 

lyckas sprida sitt driv, unikhet, kändhet och anseende och på så vis skapa 

attraktionskraft och förtroende för varumärket.   

 

Astrid Lindgrens Värld1 (2015:1, 2015:2) är en temapark i den småländska idyllen 

dit människor kan komma för att träffa sina favoritfigurer från Astrid Lindgrens 

böcker. Företaget beskriver Astrid Lindgren som en av vår tids mest älskade 

barnboksförfattare. Hon skrev ett stort antal kända barnböcker och hennes 

författarskap lever vidare än idag, bland annat tack vare just Astrid Lindgrens Värld 

som ligger beläget i den småländska staden Vimmerby. I denna park kan såväl vuxna 

som barn uppleva och träffa Astrid Lindgrens sagofigurer i deras rätta miljöer. 

                                                
1 Astrid Lindgrens Värld kommer fortsättningsvis benämnas ALV. 
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Företaget förklarar att ALV inte bara är en värld utan många världar samlade på ett 

och samma ställe. Under ett besök i parken passerar besökarna exempelvis de kända 

platserna Törnrosdalen, Mattisborgen och Villa-Villekulla. Destinationen ALV 

lockar tusentals turister till Vimmerby och parken varje år och vi kan se att 

temaparken ALV är såväl en turistdestination som ett destinationsvarumärke.  

 

Morgan och Pritchard (2004) menar att ett destinationsvarumärke kan utvecklas på 

många olika sätt. Bohlin (2007) skriver att när det handlar om destinationsutveckling 

så kan utvecklingen både innebära att utveckla något som inte tidigare funnits eller 

att arbeta vidare med en redan etablerad turistverksamhet. Müller (2007) förklarar att 

utveckling inom turism ofta handlar om en möjlighet att skapa nya arbetstillfällen 

och vända negativa utvecklingstrender. Allt som oftast är målet en ökning av antalet 

besökande men det handlar också om en kvalitativ förbättring av produkterna som 

erbjuds. Bohlin och Elbe (2007) menar att utveckling av en destination kräver 

planering. Ofta har många olika aktörer intresse i utveckling av destinationen vilket 

kräver samarbete mellan parterna som sköter utvecklingen. En utgångspunkt som 

författarna poängterar är att det inte finns någon allmängiltig destinationsutveckling 

utan vilken utveckling som lämpar sig för en viss destination beror helt och hållet på 

vilken situation som destinationen befinner sig i.  

 

Astrid Lindgrens Värld (2015:3) menar att under ett besök blir vuxna som barn på 

nytt och alla besökare får träffa sina favoritkaraktärer och leva sig in i sagornas värld, 

precis som Astrid Lindgren gjorde när hon skrev berättelserna. ALV är inte Astrid 

Lindgrens egen idé utan det var tre familjer i Vimmerby som 1981 fick en idé att de 

skulle skapa en sagoby med miljöer ur Astrid Lindgrens böcker. Sagobyn växte och 

till slut blev det en för stor anläggning att hantera för de tre ägarfamiljerna vilket 

medförde en försäljning 1989 till Riquma-koncernen. Detta ägarskifte innebar 

skapandet av det nya företaget Astrid Lindgrens Värld AB. Ägarbytet gjorde att det 

kom in nytt kapital i företaget vilket medförde att parken snabbt byggdes ut med 

ännu fler miljöer. Idag ägs parken till ca 80 % av Saltkråkan AB som representerar 

Astrid Lindgrens familj och resterande del ägs av Vimmerby kommun. ALV har 

öppet från mitten av maj till sista augusti samt helger i september och parken har 

även en höstmarknad i november. I anslutning till parken finns en camping med 

stugby där ALV erbjuder sina kunder boende i en 1900-talsinspirerad miljö. 
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 Problemdiskussion 1.2
Iordache, Cebuc och Panoiu (2009) skriver att det blir allt svårare för företag att 

positionera sig som en attraktiv destination i ett samhälle med rutinerade 

konsumenter och hård konkurrens. Hu och Ritchi (1993) menar att attraktionskraft 

reflekterar hur individer upplever en destinations förmåga att tillfredsställa dennes 

behov. Författarna gör antagandet att om individer tror att en destination kommer att 

tillfredsställa deras behov så kommer destinationens attraktionskraft öka och det blir 

mer sannolikt att individen väljer att resa till platsen. Enligt Edward och George 

(2008) är attraktionskraft för turistdestinationer ett populärt forskningsområde, men 

konceptet är komplext och dess underliggande kontext är inte tillräckligt klarlagt i 

litteraturen. Kastenholz (2004) förklarar att det är viktigt för en destination att ha 

vetskap och förståelse för turistmarknaden för att kunna anpassa sig till den och 

därmed skapa attraktionskraft för destinationen. Vi frågar oss hur en destination ska 

positionera sig som attraktiv när marknaden präglas av hård konkurrens om 

kunderna. Förmågan att attrahera kunderna och tillfredsställa deras behov är 

betydelsefull för att en destination ska vara attraktiv och vi ser ett problem i hur detta 

ska gå till. Eftersom konsumenter idag har många valmöjligheter och de besitter stor 

makt med dessa så menar Gerzema och Lebar (2008) att företag ständigt måste 

utvecklas för att tillmötesgå och överträffa kundernas förväntningar och därmed 

attrahera dem. Här finner vi ett problem i hur utvecklingen ska gå till för att 

kunderna ska få mer än vad de förväntar sig så att attraktionskraften ökar. Då 

attraktionskraft för turistdestinationer är ett komplext område som inte har tydligt 

klarlagts i litteraturen finner vi att detta ämne bör undersökas vidare.  

 

Iordache, Cebuc och Panoiu (2009) menar att för att öka en destinations 

konkurrenskraft krävs det att destinationen utvecklas och förbättras. Utveckling kan 

göras bland annat för att stärka en destinations marknadsposition, tillmötesgå 

turisters efterfrågan eller överträffa destinationens konkurrenter. Dzeng och Lee 

(2006) förklarar att utvecklingen av en temapark kan göras på flera olika sätt. Hur 

företag väljer att gå till väga med utvecklingen har stor inverkan på en park och dess 

attraktionskraft. Dybedal (1998) skriver att temaparker är föränderliga och de 

utvecklas hela tiden. Författaren menar att aspekter som natur runt omkring och 

staden där parken ligger påverkar temaparkernas utveckling. Dzeng och Lee (2006) 

förklarar vidare att utvecklingsområden kan vara bland annat attraktioner, 
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serveringar, boende och stödtjänster. Fortsättningsvis menar författarna att det kan 

vara svårt att planera hur utvecklingen av en temapark bör gå till eftersom det finns 

många olika faktorer som måste finnas i åtanke. Därför är det enligt författarna 

utmanande att komma fram till en strategi utifrån de många olika 

utvecklingsmöjligheter som finns. Vi ser att det finns en problematik i hur företag 

bör gå tillväga i utvecklingen av en temapark och inser att det inte finns ett enda 

tillvägagångssätt som passar alla. Parkens utveckling har stor inverkan på dess 

attraktionskraft och det finns svårigheter i att finna hur utvecklingen bör gå till för att 

nå önskat resultat.  

 

Ett sätt som varumärken kan utvecklas på är enligt Singh, Scriven, Clemente, Lomax 

och Wright (2012) genom att utvidga varumärket. Kim och Yoon (2013) definierar 

varumärkesutvidgning som att använda sig av ett etablerat varumärke för att 

introducera en vara eller tjänst. Detta är en av de mest utnyttjade strategierna för 

utveckling av ett varumärke då det ofta ger bra respons på grund av ett redan 

etablerat varumärke. Det är dessutom bra ur ett ekonomiskt perspektiv då företaget 

inte behöver göra reklam för ett helt nytt varumärke. En framgångsrik utvidgning kan 

enligt Spiggle, Nguyen och Caravella (2012) stärka varumärket och bidra till ökad 

betydelse och relevans för kunderna. Om utvidgningen är framgångsrik menar Singh 

et al. (2012) att varumärkets kundkrets troligen kommer utökas. Det är enligt 

Spiggle, Nguyen och Carvella (2012) viktigt att utvidgningen passar för varumärket, 

och detta är en viktig uppgift som företagsledningen måste ha i åtanke. Att 

utvidgningen är passande för varumärket är viktigt eftersom det har stor inverkan på 

kundernas reaktioner. Singh et al. (2012) menar att ett misslyckande av en 

utvidgning kan resultera i att kundkretsen minskar och att lojala kunder sviker 

varumärket. Varumärken som är starka är enligt Parment (2006) svårare att förändra 

än svaga varumärken. Värdena hos ett starkt varumärke är ofta starkt förankrade i 

såväl företag som kunder och den uppfattningen som de har är inte lätt att förändra. 

Spencer (1995) förklarar att ju mer framgångsrikt ett företag är, desto viktigare är det 

att vara objektiv vid en varumärkesutvidgning. Tidigare framgångar kan skapa en 

falsk känsla av trygghet om företag förlitar sig för mycket på sitt varumärke. När det 

gäller en varumärkesutvidgning till en helt ny miljö för verksamheten är det därför 

viktigt att se situationen som den faktiskt är utan att förlita sig på sitt varumärke.  
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Enligt Tuokkola-Liljavirta och Hasu (2010) är säsongsmönster det mest distinkta och 

problematiska kännetecknet för turistdestinationer. En metod för att förändra 

säsongsmönster är enligt författaren att identifiera nya affärsmöjligheter under den 

tid på året då verksamheten är låg. Johansson2 förklarar att ALV under många år har 

funderat på att utvidga sin verksamhet till någon typ av vinteraktivitet under 

vintersäsongen. Detta har ännu inte blivit verklighet eftersom företaget inte vet hur 

detta ska gå till och hur utvidgningen skulle påverka deras varumärke och parkens 

attraktionskraft. Företaget ser ett problem i att en misslyckad utvidgning till 

vintersäsong skulle kunna skada varumärket och innebära förlorade resurser och 

kapital för ALV. Vidare jämför Johansson ALV med nöjesparken Liseberg. År 2000 

introducerades “Jul på Liseberg” i nöjesparken Liseberg enligt Lisepedia (u.å.). 

Redan första året besöktes vinteraktiviteten av 417 000 människor, vilket innebar att 

succén var ett faktum redan efter en säsong. Liseberg är enligt oss ett lyckat exempel 

på en varumärkesutvidgning, men vi har även funnit ett exempel där en liknande 

utvidgning misslyckats. Spencer (1995) skriver om en misslyckad varumärkes-

utveckling där Walt Disney utvidgade sitt varumärke genom att öppna en temapark i 

Paris. Parken förlorade 1000 miljarder dollar under sina första 18 månader till stor 

del på grund av bristande planering och analys. Vädret i Frankrike under höst och 

vinter skiljer sig mycket från vädret i Disneyland i Kalifornien, och detta innebar att 

regn och vind minskade besöksantalet markant. Författaren menar att företaget 

verkar ha grovt underskattat hur mycket vädret påverkar besöksantalet i en temapark. 

Andra faktorer som till exempel inkomst och kultur påverkade också besöksantalet 

mer än vad företaget räknat med.  

 

Vi finner problematik i hur ALV ska kunna utvidga sin verksamhet till vintersäsong 

på ett sätt som skulle gynna varumärket och öka parkens attraktionskraft. Detta kan 

relateras till tidigare nämnda teorier som säger att det är viktigt att en utvidgning 

passar för varumärket och att en misslyckad utvidgning kan innebära att företag 

förlorar lojala kunder och varumärkets image kan ta skada. Därför frågar vi oss hur 

Liseberg lyckades med sin utvidgning till “Jul på Liseberg” utan att varumärket tog 

skada och hur ALV skulle kunna göra en liknande utvidgning för att öka sin 

attraktionskraft. Utifrån det misslyckade exemplet av Walt Disneys 

                                                
2 Joacim Johansson VD Astrid Lindgrens Värld, telefonsamtal 2015-02-11.   
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varumärkesutveckling finner vi ett intresse i att undersöka hur företag bör göra för att 

undvika att begå samma misstag. Viktiga faktorer vid detta misslyckande var enligt 

Spencer (1995) klimatet och skillnader i kultur och inkomst. Detta är aspekter som 

kan vara problematiska vid en varumärkesutvidgning för ALV då dessa 

förutsättningar antagligen skiljer sig mellan Vimmerby och Göteborg där Liseberg 

ligger. Vi ser även en problematik i Parments (2006) teori om att starka varumärken 

är svårare att utvidga än svaga varumärken. Detta skulle kunna bero på att 

varumärket har starkt förankrade värden som kan vara svåra att förändra. ALV ses 

som ett starkt varumärke i dagsläget och vi ser därför ett problem i hur företaget ska 

kunna utvidga sitt varumärke till vintersäsong på ett sätt som samverkar med värdena 

som är förankrade i varumärket idag. Spencer (1995) menar att starka varumärken 

inte ska förlita sig för mycket på sitt varumärke vid en utvidgning till en ny miljö, 

utan att det är viktigt att vara objektiv. Vi ser att detta är något som kan vara ett 

problem vid en varumärkesutvidgning för ALV då vintersäsong skulle innebära en 

ny miljö för parken.  

 

Medina-Muñoz och Medina-Muñoz (2014) förklarar att attraktionskraft för 

turistdestinationer är ett populärt forskningsområde för forskare som vill förstå 

destinationers förmåga att attrahera och tillfredsställa turisters behov. Författarna 

menar dock att det saknas konsensus om vilka faktorer som påverkar 

attraktionskraften för turistdestinationer. Dzeng och Lee (2006) menar att det finns 

mycket forskning som handlar om projektplanering, men att väldigt få har fokuserat 

på utveckling av temaparker. Vi har funnit väldigt få studier om 

varumärkesutveckling för turistdestinationer och inga har funnits som undersöker hur 

turistdestinationer bör utvecklas för att öka destinationens attraktionskraft och därför 

ses att det finns ett kunskapsglapp i teorin som borde fyllas. I och med denna studie 

ämnar vi fylla det glapp som finns i teorin.  

 

  Forskningsfråga 1.3
Med problemdiskussionen som utgångspunkt har vi kommit fram till en 

forskningsfråga som denna uppsats kommer att utgå ifrån. 

 

• Hur bör turistdestinationer utveckla sitt starka varumärke för att öka 

destinationens attraktionskraft? 
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 Syfte 1.4
Vi ämnar i och med denna studie undersöka potentiella utvecklingsmöjligheter och 

tänkbara strategier som kan vara användbara för ALV och andra turistdestinationer 

med starka varumärken. Vi har för avsikt att utforska tillvägagångssätt för utveckling 

av turistdestinationer som kommer vara till praktisk nytta för dessa. Studien kommer 

vidare att granska hur en varumärkesutveckling bör utföras för att öka 

attraktionskraften till en turistdestination. Inom forskningsområdet ämnar vi med vår 

undersökning skapa ny teori som förbättrar och utökar den befintliga teori som finns 

idag.  

 

 Avgränsningar och förklaringar 1.5
Denna uppsats avgränsas till att handla om utvecklingsområden för 

turistdestinationer samt hur de bör gå till väga för att öka sin attraktionskraft. Vi vill 

poängtera att undersökningen inte ämnar komma fram till ett enda optimalt sätt som 

turistdestinationer bör utvecklas på, då vi tror att möjligheter för utveckling skiljer 

sig beroende på omständigheter och förutsättningar. Vår bedömning stärks av Bohlin 

och Elbe (2007) som menar att det inte finns någon allmängiltig 

destinationsutveckling, utan vilken utveckling som lämpar sig för en viss destination 

beror helt och hållet på vilken situation som destinationen befinner sig i.  

 

De nyckelbegrepp som kommer användas i denna uppsats är turistdestinationer som 

varumärken, utveckling av turistdestinationer samt ökad attraktionskraft. I rapporten 

kommer begreppen turistdestinationer som varumärken och destinationsvarumärken 

att användas synonymt, då vi anser att innebörden av dessa begrepp är densamma. I 

denna uppsats kommer ALV att ses som ett destinationsvarumärke, då vi anser att 

platsen är en turistdestination. Orden destination och plats kommer i studien att 

används synonymt eftersom ordens betydelser är snarlika och vi ser ALV som både 

en plats och en destination. 

 

I uppsatsen kommer termerna kunder, besökare och gäster att användas för personer 

som har besökt turistdestinationer. Vi har valt att använda oss av dessa termer för att 

få ett varierat språk i uppsatsen och eftersom termerna är synonyma enligt 

Synonymer.se (u.å.).   
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2.  Metod 
 
Följande kapitel innehåller metoder som vi har använt oss av i vår undersökande 

studie. Vi kommer här att teoretiskt förklara dessa metoder med hjälp av 

metodlitteratur. I kapitlet presenteras våra metodval samt motiveringar till varför vi 

valt dessa. Kapitlet avslutas med kritik mot de metoder som har använts.  

 

 Forskningsansats 2.1
Ghauri och Grønhaug (2010) förklarar att det finns två olika typer av 

forskningsansatser, dessa är induktiv och deduktiv. Deduktiv ansats innebär enligt 

författarna att forskaren utgår från existerande teori och undersöker denna med hjälp 

av empiri, och utifrån detta nås slutsatser. Denna typ av ansats förknippas ofta med 

kvantitativ forskningsstrategi. Bryman och Bell (2011) beskriver deduktiv teori som 

det vanligaste sättet att se på förhållandet mellan teori och praktik inom 

samhällsvetenskap. Vid en induktiv forskningsansats går enligt Ghauri och Grønhaug 

(2010) arbetsprocessen från observationer till slutsatser som sedan utmynnar i 

bildandet av teorier. Slutsatserna förenas med existerande kunskap från teorier och 

ämnar förbättra dessa med nya fynd och ytterligare kunskap. Bryman och Bell (2011) 

instämmer och menar att vid en induktiv ansats är teori resultatet av forskningen. Vid 

användandet av en sådan ansats drar forskaren slutsatser utifrån observationer som då 

blir ny teori. Induktiv ansats används enligt Ghauri och Grønhaug (2010) vanligtvis 

ihop med en kvalitativ forskningsstrategi. Denna teori stärks av Yin (2013) som 

förklarar att kvalitativ forskning vanligen utförs med induktiv ansats, men i vissa fall 

kan forskare tillämpa deduktiv ansats även vid en kvalitativ studie.  

 

Vår studie har utförts med en induktiv ansats, men den har även haft deduktiva 

inslag. Den induktiva ansatsen valdes eftersom den ansågs vara den som lämpade sig 

bäst för vår undersökning då studien utgick från ett problem som observerats hos vår 

uppdragsgivare. Problemet har sedan granskats utifrån befintlig teori och ytterligare 

empiriska observationer och utifrån detta drogs slutsatser som utmynnade i bildandet 

av ny teori. En induktiv ansats bedömdes passa för denna studie då vi med hjälp av 

studien ville utveckla och förbättra befintliga teorier inom vårt problemområde. De 

nya fynden som vi funnit med undersökningen har anknutits till tidigare teorier för 

att skapa mer kunskap inom ämnet som undersökts. Vår studie har även deduktiva 
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inslag då den teoretiska referensramen huvudsakligen skapades innan den empiriska 

datainsamlingen gjordes. Studien utfördes på detta vis då vi ville utgå från befintlig 

teori vid undersökandet av det observerade problemet, för att sedan samla in relevant 

data utifrån forskningsfrågan och den teoretiska referensramen. Undersökningen har 

dock mestadels utförts med induktiv ansats då vi utgått från ett empiriskt problem 

och skapat ny teori inom forskningsområdet.  

 

 Undersökningsdesign 2.2
Enligt Andersen (2012)  representerar undersökningsdesignen det sätt som forskaren 

väljer att undersöka sitt problem. Undersökningsdesign utgör enligt författaren en 

kombination av de tillvägagångssätt som används vid datainsamling, analys och 

tolkning av den data som samlats in. Det är undersökningsdesignen som ska se till att 

den dokumentation som byggs upp kan besvara undersökningens fråga så tydligt att 

det inte kan missförstås. Därför är det viktigt att fundera över vilka analys- och 

tolkningstekniker som ska tänker användas och att alltid ha insamlade data och de 

frågor som ska besvaras från problemformuleringen i åtanke. Det finns enligt 

Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) flera olika typer av 

undersökningsdesign, varav en är fallstudie.  

 

2.2.1 Fallstudie 
Yin (2014) menar att när en forskare utgår från en frågeställning som börjar med 

“varför” eller “hur” är det troligt att studien kommer utföras som en fallstudie. 

Vidare menar författaren att fallstudie är att föredra när samtida situationer 

undersöks. Vid denna typ av studie utför forskaren observationer av den studerade 

situationen och intervjuer av personer som är involverade i situationen. Fallstudie 

lämpar sig bra för situationer som forskaren har lite eller ingen kontroll över. Patel 

och Davidson (2011) beskriver fallstudie som en typ av undersökningsupplägg där 

forskaren undersöker en mindre avgränsad grupp exempelvis en organisation, en 

grupp individer eller en viss situation. Författarna menar att vid en fallstudie vill 

forskaren ha en så omfattande och överskådlig bild som möjligt av 

forskningsområdet. Därav lämpar sig fallstudier vid undersökning av processer och 

förändringar. Det är inte ovanligt att forskare använder sig av olika typer av 

datainsamling vid en fallstudie för att få en så täckande bild som möjligt av det 

studerade fallet. Exempel på hur information samlas in är intervjuer, observationer 
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och enkäter. Christensen et al. (2010) stärker Patel och Davidsons (2011) teori om 

vad fallstudie innebär och när den bör användas.   

 

Vi valde att använda en fallstudie som undersökningsdesign för denna uppsats. Detta 

upplägg lämpar sig bra för vårt fall då en avgränsad grupp i form av en organisation 

har studerats, det vill säga ALV. Undersökningsområdet för uppsatsen har berört 

turistdestinationer i allmänhet, men eftersom fokus ligger på vår uppdragsgivare var 

fallstudie lämpligt för undersökningen. Uppsatsens forskningsfråga börjar med ordet 

“hur” och syftar till att studera utveckling för turistdestinationer, vilket gör att 

fallstudie är en bra undersökningsdesign att använda för att studera vårt problem. 

Olika typer av datainsamling användes för att samla information till studien vilket är 

en vanlig företeelse vid en fallstudie. Datainsamlingen diskuteras mer ingående 

senare i metodkapitlet.   

 

 Övergripande metod 2.3
 
2.3.1 Förförståelse 
Thurén (2007) skriver att förförståelsen präglar vårt sätt att se på verkligheten. Han 

menar vidare att vi inte uppfattar verkligheten enbart genom våra sinnen och att vår 

förförståelse är omedveten. Vi som forskare har haft god förförståelse för vårt 

forskningsområde. Under fyra år har vi studerat kurser på universitetet som innefattat 

bland annat varumärken, varumärkesutveckling och marknadsstrategi. En av oss har 

dessutom arbetat på ALV och har därför god inblick i branschen och företaget. Vi 

hade båda förförståelse för att varumärkesutveckling är en faktor som på något sätt 

har inverkan på en turistdestinations attraktionskraft. 

 

2.3.2 Litteraturstudie 
Enligt Yin (2014) behöver forskaren vid en fallstudie sammansätta teorier som är 

relaterade till forskningsområdet. Teorin kommer sedan spela en viktig roll vid 

analysen av insamlad data. Christensen et al. (2012) förklarar att den teoretiska 

referensramen består av de teoretiska begrepp och modeller som en forskare väljer 

att använda sig av i en studie. Dessa begrepp utgör grunden för undersökningen och 

sätter begränsningar för analysarbetet. Merriam (1994) menar att det första som 

forskare gör vid en litteraturstudie är att söka litteratur som är relevant för 

forskningsområdet. Utifrån detta sökande avgör forskaren sedan vilka teorier som 
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ska användas i den teoretiska referensramen. Vilka källor som forskaren väljer ut kan 

bero på faktorer som författarens auktoritet inom området, hur gammal teorin är, 

källans relevans för forskningsområdet eller källans kvalitet.  

 

Vår litteraturstudie har genomförts med hjälp av böcker och artiklar som varit av 

relevans för uppsatsens forskningsområde. I den teoretiska referensramen har källor 

använts av författare som är stora inom forskningsområden som turism, 

destinationsvarumärken och varumärkesutveckling. Under det teoretiska arbetet har 

vi i stor utsträckning använt så nya källor som möjligt. Nya källor användes för att 

öka relevansen i studien och för att se till att resultatet skulle bli aktuellt och 

användbart för vår uppdragsgivare. Vissa källor valdes efter relevans för studien 

även om de varit äldre och inte skrivna av stora författare. Dessa källor ansågs 

viktiga att ha med för att de stärkte den teoretiska grunden och dess anknytning till 

forskningsfrågan. När källor sökts till den teoretiska referensramen har vi eftersträvat 

källor av hög kvalitet. Detta innebär att utöver källornas relevans har vi även sökt 

källor med väl utförda undersökningar, bra analys och adekvata resultat. Den 

teoretiska referensramen har utformats på ett sätt och med ett innehåll som utnyttjats 

i vår analys och hjälp oss nå vårt resultat. Vi har i litteraturstudien varit kritiska till 

vilka källor som valts och granskat dem noga för att försäkra oss om deras 

lämplighet. Den teoretiska referensramen sammanställdes till stor del innan den 

empiriska datainsamlingen gjordes. Teorikapitlet har dock utvecklats under hela 

arbetsprocessen och tillägg och ändringar har gjorts för att anpassa kapitlet till den 

empiri som samlats in.     

 

2.3.3 Empirisk studie 
Forskare kan enligt Gustavsson (2007) använda sig av kvantitativ eller kvalitativ 

strategi vid empirisk studie. Vilken forskningsstrategi som lämpar sig bäst för ett 

visst projekt beror enligt Ghauri och Grønhaug (2010) på projektets forskningsfråga 

och syfte. Den mest grundläggande skillnaden mellan de olika forskningsstrategierna 

är att kvantitativ forskning lämpar sig bäst för mätbara problem, medan kvalitativ 

forskning inte gör det. Vid en kvalitativ studie finner inte forskare svar med hjälp av 

statistik eller andra kvantifierade metoder. Forskningsproblem som fokuserar på att 

förstå ett visst fenomen eller att undersöka ett visst område under särskilda 

omständigheter är typiska exempel där en kvalitativ forskningsstrategi är lämplig. 
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Kvalitativ forskning är vanlig i social och beteendemässig vetenskap och passar bra 

vid undersökning av organisationer. 

 

I denna uppsats har en kvalitativ forskningsstrategi använts i vår empiriska studie. 

Problemet och syftet ansågs inte var mätbara och därför gjordes bedömningen att 

forskningsfrågan inte kunde besvaras med hjälp av till exempel statistik. 

Forskningsproblemet i denna studie fokuserar på att studera hur turistdestinationer 

bör utvecklas för att öka sin attraktionskraft, vilket är ett typiskt kvalitativt problem 

då ett visst undersökningsområde studeras under särskilda omständigheter. Den 

kvalitativa forskningsstrategin lämpar sig dessutom bra för studier där organisationer 

undersöks och eftersom vi undersökt ALV och deras organisation ansågs den 

kvalitativa strategin lämpa sig bättre än den kvantitativa. 

 

En kvalitativ empirisk studie innebär enligt Bryman och Bell (2011) att vid 

insamling och analys fokuserar forskaren på ord snarare än siffror, och vid denna typ 

av strategi används ofta en induktiv ansats. Patel och Davidson (2011) menar att en 

kvalitativ forskningsstrategi används när forskaren vill skaffa sig en djupare kunskap 

än den fragmenterade kunskap som en kvantitativ forskningsansats ger. Det finns en 

rad olika varianter av kvalitativ forskning i metodlitteraturen och flera olika synsätt 

på vad en kvalitativ forskningsstrategi innebär. Enligt Ghauri och Grønhaug (2010) 

är kvalitativ forskning en blandning av rationalitet, utredning och intuition där 

forskarens egna färdigheter och erfarenhet spelar en viktig roll. Det är enligt Patel 

och Davidson (2011) vanligt att forskare formar sin egen typ av kvalitativ metod 

utefter hur de tolkar litteraturen och anpassar den efter sin forskning. En kvalitativ 

forskningsmetod kräver därför att forskaren har god överblick över hela det 

kvalitativa forskningsfältet och forskaren måste även kunna anpassa sig efter hur 

detta förändras. 

 

Den kvalitativa strategin gjorde det möjligt för oss att få djupare kunskap inom 

forskningsområdet och därför lämpade den sig bättre än en kvantitativ strategi. Vi 

har tidigare utfört kvalitativa studier och har en god inblick i vad denna metod 

innebär och vi anser att denna metod passar vårt valda problem väl. Vid 

datainsamling och analys har inte särskilt många siffror använts eftersom det valda 

problemet är enklare att studera med hjälp av ord. 
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 Datainsamling 2.4
Yin (2014) menar att vid en fallstudie är intervjuer en av de viktigaste typerna av 

datainsamling. Vid intervjuer för en fallstudie används vanligen inte ett strukturerat 

frågeformulär, utan intervjuerna blir med som tematiserade konversationer om det 

specifika forskningsområdet. Merriam (1994) menar att till skillnad från vid andra 

typer av undersökningsdesign finns de inga specifika datainsamlingsmetoder för 

fallstudie. Detta innebär att forskaren fritt kan välja vilka metoder som ska användas 

vid insamlandet av data, även om vissa insamlingsmetoder är vanligare än andra. 

Författaren skriver vidare att vid fallstudier är det vanligt att forskaren lägger stor 

vikt på insamling av kvalitativ data som till exempel intervjuer. Bryman och Bell 

(2011) skriver att vid en intervju vill forskaren få fram information från 

intervjupersonen angående till exempel åsikter, beteende, normer och värderingar. 

Två typer av intervjuer som författarna nämner är semi-strukturerade och 

strukturerade intervjuer.  

 

Bryman och Bell (2011) skriver att strukturerade intervjuer förekommer oftast vid 

enkätundersökningar där kvantitativ forskningsansats används. Många forskare 

föredrar att använda sig av strukturerade intervjuer eftersom det underlättar 

datainsamlingen och även användandet av svaren. Vid en strukturerad intervju ställer 

forskaren frågor utifrån ett fastställt frågeschema. Yin (2014) menar att enkäter kan 

användas som en del av en fallstudie där forskaren tar fram kvantitativ data som del 

av datainsamlingen. Vid en semi-strukturerad intervju förklarar Bryman och Bell 

(2011) att forskaren använder sig av en lista med teman över ämnen som ska beröras 

under intervjun. Intervjupersonen ges frihet att besvara intervjufrågorna som ställs, 

och vid behov kan forskaren använda sig av följdfrågor som inte finns med på tema-

listan. Frågorna behöver inte ställas i samma ordning som de är skrivna, utan de 

ställs i den ordningen som passar bäst under själva intervjun. Christensen et al. 

(2012) beskriver olika sätt som intervjuer kan utföras på, två av dessa är personlig 

intervju och telefonintervju. Personlig intervju är den vanligaste typen av intervju 

och innebär att intervjuaren möter respondenten när intervjun genomförs. Författarna 

förklarar vidare att intervjuer även kan genomföras via telefon. En fördel med denna 

typ av intervju är att de är enkla och billig att utföra, samt att man som intervjuare 

kan ställa följdfrågor. Enligt Gustavsson (2007) kan intervjuer även utföras via e-

post. Dessa intervjuer är oftast strukturerade enkäter.  
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Den datainsamling som gjorts i denna studie bestod av företagsintervjuer och 

kundintervjuer. Vi har även använt sekundärdata i form av en enkätundersökning 

som vår uppdragsgivare utförde år 2014. Vid insamlingen av empirisk data utfördes 

tre intervjuer av relevanta personer på ALV. De som intervjuades var företagets VD, 

personen som ansvarar för camping och stugby samt företagets före detta 

marknadschef som numer arbetar som konsult till ALV:s marknadsavdelning. 

Utförligare profiler för företagsrepresentanterna presenteras i bilaga 1. Alla 

företagsintervjuer utfördes som personliga intervjuer då vi ansåg att det var den bästa 

metoden för att få ut så mycket som möjligt av intervjuobjekten. Vi har även 

intervjuat tio kunder till företaget för att få ett kundperspektiv på företagets 

verksamhet, kundprofiler för dessa återfinns i bilaga 2. Samtliga intervjuer av kunder 

och företag har varit semi-strukturerade. Semi-strukturerade intervjuer användes för 

att få ut så mycket som möjligt från respondenterna utifrån förberedda teman samt 

följdfrågor som uppstod under intervjun. Denna typ av intervju var väldigt givande 

eftersom den gav oss möjlighet att skaffa en bred kunskap inom forskningsområdet 

än vad vi kanske hade fått av strukturerade intervjuer. 

Den enkätundersökning som ALV genomfört var i form av strukturerade intervjuer 

med företagets kunder. Denna datainsamlingsmetod användes för att få en generell 

blick av hur kunderna uppfattar ALV och vad de tycker om företaget. Då denna 

undersökning utförts på många fler kunder än de som vi intervjuat gav den oss en 

bredare inblick i vad kunderna tycker om ALV. Men för att få en djupare kunskap 

utifrån kundernas perspektiv valde vi att också genomföra egna intervjuer. Av de 

kundintervjuer som genomförts har sex varit personliga intervjuer, tre var 

telefonintervjuer och en var en intervju via e-post. Den sistnämnda var i form av ett 

strukturerat frågeformulär, men eftersom vi hade möjlighet att ställa följdfrågor i 

efterhand var intervjun ändå semi-strukturerad. Vi strävade efter att utföra så många 

som möjligt av intervjuerna som personliga intervjuer, men det var inte praktiskt 

möjligt för samtliga intervjuer på grund av avstånd eller andra omständigheter. Då de 

personliga intervjuerna var mest givande gjorde vi ändå de flesta på det viset, men vi 

valde att även utföra andra typer av intervjuer för att få perspektiv från kunder som 

bodde långt bort. Frågorna som ställdes vid företags- och kundintervjuerna återfinns i 

bilaga 3 respektive 4.  
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2.4.1 Urval 
Christensen et al. (2012) skriver att det finns två typer av urval, sannolikhetsurval 

och icke-sannolikhetsurval vilka är varandras motsatser. Sannolikhetsurvalets 

kännetecken är att varje respondent som ska undersökas väljs slumpmässigt och alla 

har lika stor chans att komma med i urvalet. Enligt författarna kännetecknas icke-

sannolikhetsurvalet av att chansen för att en person ska komma med urvalet inte kan 

förutses och urvalet välj inte heller slumpvis. Bryman och Bell (2011) menar att 

sannolikhetsurval sällan används vid kvalitativa studier på grund av restriktioner i 

fältarbetet. De förklarar vidare att vid kvalitativa studier måste forskaren säkerställa 

att många olika individer intervjuas och att dessa är relevanta för forskningsfrågan. 

På så sätt kan forskaren se många olika aspekter på undersökningen. En typ av icke-

sannolikhetsurval är enligt Gustavsson (2007) experturval. Denna typ av urval 

innebär att forskaren själv väljer ut respondenter som är insatta i forskningsområdet.  

 

Ett icke-sannolikhetsurval i form av ett experturval har använts i denna 

undersökning. Detta innebär att vi själva valt ut de personer som vi ville ha med i 

urvalet utifrån vilka som passade bäst för vår studie. Alla intervjuobjekt har valts av 

oss forskare utifrån vilka som är lämpliga för vår studie. Denna typ av urval valdes 

då vi ansåg att den passade bra för vår undersökning. Resultatet från datainsamlingen 

tros blivit mer givande när intervjuobjekten valdes utifrån vilka som var mest 

relevanta för studien och som även var kompetenta att svara på frågorna som 

konstruerades för att kunna besvara forskningsfrågan. Om vi istället hade använt ett 

sannolikhetsurval hade vi kunnat få intervjuobjekt som kanske inte kunnat svara på 

våra frågor på grund av bristande kunskap. Därför bedömdes att ett sådant urval hade 

varit olämpligt för denna undersökning då intervjuobjekten behövde vara insatta i det 

som studerats.  

 

2.4.2 Primär- och sekundärdata 
Enligt Christensen et al. (2010) är sekundärdata sådana data som tidigare samlats in 

och sammanställts i andra sammanhang med annat syfte än för den nu aktuella 

undersökningen. Detta kan vara data som utgör av extern information som är för 

allmänheten tillgänglig i exempelvis databaser och det kan även vara intern 

information som finns inom den valda organisationen som till exempel 

kundinformation och försäljningssiffror. Sekundärdata används för att bygga upp 
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förkunskap och förståelse för det som skall undersökas, dessa data gör det lättare för 

forskarna att avgränsa och belysa sitt problem. Vidare skriver Christensen et al. 

(2010) att primärdata är ny data som undersökaren själv samlar in genom olika 

insamlingsmetoder som är anpassade för att lösa det problem som undersökaren har. 

 

I den här studien har vi använt oss av både primärdata och sekundärdata. Den 

primärdata som använts kommer från intervjuer som utförts med företaget och deras 

kunder och på så sätt fick vi mycket användbart material till studien. Just tre 

företagsintervjuer ansågs vara ett passande antal för att skaffa en bra bredd och 

tillräckligt djup till det empiriska arbetet. Vi valde att göra tio kundintervjuer för att 

undersöka hur de ser på företaget och dess verksamhet. Den sekundärdata som 

använts i denna studie kommer från en enkätundersökning som ALV genomfört där 

deras kunder fått möjlighet att ge återkoppling efter ett besök i parken. Vi har även 

använt sekundärdata från ALV:s hemsida.  

 

 Operationalisering 2.5
Merriam (1994) beskriver vikten av att ställa bra frågor vid en intervju för att 

forskaren ska få ut användbar information. Vid en fallstudie menar författaren att 

sammanställandet av en lista med frågor är ett sätt att förtydliga undersökningens 

mål med hjälp av specifika och mätbara termer. Kumar (2011) förklarar att om en 

forskare använder sig av begrepp i en studie så måste det tänkas över hur dessa ska 

mätas, vilket kallas för operationalisering. Oftast behöver forskaren identifiera 

indikatorer som måste ha en logisk koppling begreppet. Bryman och Bell (2011) 

menar att indikatorer mäter ett visst begrepp, och för att få ett bra mått är det 

nödvändigt att ha flera indikatorer för begreppet. Författarna förklarar att det finns 

flera sätt att utforma indikatorer på. Ett av dessa sätt är att konstruera ett eller flera 

teman som blir en del av ett intervjuschema.  

 

Operationaliseringen i denna uppsats har utgått från undersökningens nyckelbegrepp 

som visas i undersökningsmodellen, som presenteras i figur 1 i den teoretiska 

referensramen. Nyckelbegreppen är turistdestinationer som varumärken, utveckling 

av en turistdestination och ökad attraktionskraft. Inom dessa begrepp har 

underbegrepp formulerats och för att mäta dessa har indikatorer skapats. 

Indikatorerna bildades utifrån vad vi ville få fram för information om de olika 
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begreppen.  De frågor som ställts vid intervjuerna har haft som avsikt att mäta 

begreppen med hjälp av indikatorerna som fungerat som teman i intervjuguiderna. 

Begreppen och indikatorerna presenteras i tabellen nedan och mer detaljerade 

operationaliseringstabeller för kunder respektive företag återfinns i bilaga 5 och 6.  

 
Begrepp Indikatorer 
Turistdestinationer som 
varumärken 

 

Destinationsvarumärken Vision, affärsidé, målgrupp, geografiskt läge 
Identitet och image Värderingar, intern uppfattning, kundernas 

uppfattning 
Marknadsmix för tjänster Kanaler, framtida marknadsföring 
Kundrelationer Återkoppling, uppföljning, rykte 
Kundupplevelse Upplevelse, förväntningar, servicekvalitet 
Utveckling av en turistdestination  
Varumärkesutveckling Utveckling, planering, stugby, boende 
Varumärkesutvidgning Utvidgning, vintersäsong, stugby 
Värdeskapande Mervärde, överträffa förväntningar 
Konkurrenskraft Särskilja sig, styrkor, svagheter, innovation 
Ökad attraktionskraft  Framtidsutsikter, utveckling 
 

Tabell 1. Operationalisering (Källa: egen) 

 

 Databearbetning och analysmetod 2.6
Christensen et al. (2012) förklarar att den kvalitativa dataanalysen främst fokuserar 

på helheten och sammanhanget, istället för de enskilda delarna. Analysen av 

kvalitativ data sker under själva datainsamlingen. Dataanalysen är på så vis en 

pågående process som till viss del kan styra insamlingsarbetet. Vid en kvalitativ 

dataanalys fungerar undersökarna som analysinstrument, vilket innebär att det inte 

går att separera datainsamling från analysen eftersom undersökaren oundvikligen 

tolkar svaren vid en intervju och jämför dem med den teoretiska referensramen. 

Gustavsson (2007) håller med om detta och förklarar att undersökaren använder sig 

av intuition vid analys av data. Författaren menar också att vid en fallstudie har 

forskaren ofta en stor mängd data som ska hanteras. Det finns inte några bestämda 

regler för databearbetningen ska utföras men det finns riktlinjer och förslag på hur 

detta kan gå till.  
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Christensen et al, (2012)  beskriver tre olika processer som den kvalitativa analysen 

utgår ifrån, dessa är reduktions-, struktur- och visualiseringsprocessen. 

Reduktionsprocessen innebär att insamlad data bearbetas och reduceras kontinuerligt 

under insamling och analys. Gustavsson (2007) instämmer i detta resonemang och 

menar att vid en fallstudie sker datainsamling och tolkning till viss del samtidigt. I 

praktiken måste forskaren då enligt Christensen et al. (2012) sammanfatta och koda 

sina anteckningar och observationer. Detta innebär att forskaren bearbetar det 

insamlade materialet genom att bryta ner det i nyckelord som belyser de viktiga 

delarna i innehållet. Nyckelorden leder sedan fram till strukturen av det som 

forskaren ämnar påvisa med sin undersökning.  

 

Struktureringsprocessen är enligt Christensen et al. (2012) ett sätt för forskaren att 

skapa förståelse för det insamlade materialet. Denna process används i praktiken 

genom att forskaren relaterar nyckelorden till varandra och bildar på så sätt ett 

mönster. Struktureringsprocessen är till viss del relaterad till den teoretiska 

referensramen, eftersom forskaren intresserar sig för att bilda mönster som har 

samband med teorin. Under denna process bearbetas data genom att nyckelorden 

grupperas under kategorier och sedan kanske kategorierna kan grupperas under mer 

övergripande kategorier. Genom denna arbetsprocess kan forskaren se och identifiera 

mönster i insamlingen, och eventuellt finna luckor i mönstret som behöver fyllas med 

ytterligare datainsamling. Det är viktigt att inte tvinga in data i redan utvalda 

kategorier, utan kategorierna bör utvecklas utefter insamlad data relaterat till 

forskningsfråga och teoretisk referensram. Denna teori stärks av Gustavsson (2007) 

som menar att styrkan hos fallstudier ligger i att de har mycket data och att forskaren 

bör ta till vara på den data som samlats in med hjälp av kategorisering och att 

identifiera mönster. Christensen et al. (2012) förklarar vidare att insamlat material 

behöver visualiseras för att bli användbart. Vid visualiseringsprocessen utformar 

forskaren en bildfigur av mönstret som vuxit fram under arbetets gång. Gustavsson 

(2007) instämmer och menar att forskaren bör ordna datamängden i modeller eller 

matriser för att göra den enklare att hantera.  

 

Vid analys och bearbetning av data i uppsatsen har vi använt de tre processer som 

beskrivs ovan. Vid databearbetningen identifierades nyckelord utifrån vad 

respondenterna pratade om, oavsett vad frågan var. Nyckelorden togs fram utifrån 
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vilka ord som ofta förekom under intervjuerna, och de relaterades sedan till varandra 

för att skapa ett mönster i den data som samlats in. De nyckelord som var relaterade 

till varandra bildade kategorier som sedan jämfördes för att se om de kunde relateras 

och bilda övergripande kategorier. Kategorierna döptes utifrån innebörd och 

sammanhang bland de grupperade nyckelorden. Empirikapitlet strukturerades utifrån 

dessa kategorier med utgångspunkt i vilka som var mest relevanta utifrån vad 

respondenterna lade störst fokus på under intervjuerna. Analyskapitlet strukturerades 

utefter hur rubrikerna i empirikapitlet relaterades till de i teorikapitlet och på så sätt 

skapades rubrikerna för analyskapitlet. Under struktureringsprocessen sökte vi 

samband mellan insamlad data och forskningsfråga och den teoretiska referensramen 

för att urskilja genomgående mönster i undersökningen. Den data som samlats in har 

visualiserats för att visa mönstret som bildats i vårt arbete. Visualiseringen visas i 

bilaga 7. 

 

 Validitet och reliabilitet 2.7
Merriam (1994) förklarar att all forskning, inklusive kvalitativa fallundersökningar 

ämnar åstadkomma giltiga och hållbara resultat. Författaren menar vidare att validitet 

och reliabilitet kan uppnås genom noggrann observans på undersökningens 

nyckelbegrepp och genom ingående insamling och tolkning av data. Enligt Patel och 

Davidsson (2011) visar validiteten i kvalitativa studier att forskaren har studerat rätt 

problem, vilket kan stärkas med en bra teoretisk referensram, bra instrument och 

noggrannhet vid mätningen. När en kvalitativ studie genomförs är målet att upptäcka, 

tolka, förstå och beskriva det undersökta. I en kvalitativ studie bör reliabiliteten ses 

mot den bakgrund som grundar sig i det som valts att undersökas, om man som 

forskare har lyckats fånga det särskilda i den undersökta. Reliabilitet och validitet är 

starkt sammankopplade när det gäller kvalitativa studier och som forskare använder 

man sällan begreppet reliabilitet, eftersom validiteten har bredare innebörd inom den 

kvalitativa forskningen. I en kvalitativ studie är validiteten inte kopplad till själva 

datainsamlingen, den följer hela processen då forskaren strävar efter att uppnå god 

validitet. Dock går det inte att bestämma några fasta regler eller tillvägagångssätt för 

att garantera validiteten då varje forskningsprocess är unik.  

 

Bryman och Bell (2011) menar dock att en undersökning inte kan vara valid om den 

heller inte är reliabel. När det gäller bedömning av forskning inom företagsekonomin 
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så är validitet och reliabilitet grundläggande kriterier och syftar på hur grundligt och 

tillförlitligt observationerna är gjorda. Författarna menar vidare att en studie är 

reliabel om den kan upprepas med samma resultat. Detta kriterium är dock svårt att 

leva upp till då sociala sammanhang och miljöer ofta förändras. Reliabiliteten kan 

dessutom bli högre om forskarna är överens om hur den data som samlats in ska 

tolkas. 

 

För att säkerställa validiteten i denna studie har vi med forskningsfrågan som 

utgångspunkt försökt bygga upp en stark teoretisk referensram.  Referensramen är 

uppbyggd utifrån de begrepp och koncept som ingår i vårt forskningsområde för att 

göra forskningen så valid som möjligt. Under arbetsprocessen har vi noga tänkt över 

våra tillvägagångssätt för att se till att allt utförts på ett bra sätt som ger arbetet 

validitet. För att säkerställa reliabiliteten i denna studie har vi som forskare använt 

vår forskningsfråga som ett genomgående tema i hela studien för att se till att 

problemet ifråga verkligen undersöks. Det är svårt att säga om vår studie skulle 

kunna upprepas med samma resultat. En stor del av resultatet beror på hur vi som 

forskare sett på problemet, hur vi valt att gå till väga i processen och hur vi tolkat den 

insamlade data. Resultatet berodde också till stor del på respondenternas svar, och 

om vi valt andra respondenter hade kanske resultatet blivit annorlunda. Dock stämde 

svaren till stor del överens mellan kunderna och det är därför inte säkert att ett annat 

urval påverkat resultatet på ett utmärkande sätt. Våra tolkningar har i viss mån skiljts 

åt, men vi anser inte att det är så pass mycket att det påverkat undersökningens 

resultat.  

 

 Etik 2.8
Kumar (2011) förklarar att etiskt agerande innebär att något utförs på ett sätt som 

stämmer överens med principer om vad som anses vara korrekt. Etik skiljer sig 

mycket inom olika arbetsområden men vissa saker anses oetiska inom samtliga 

områden. Sådana allmänna oetiska företeelser är bland annat att orsaka individer 

skada, bryta sekretess och att använda information på ett felaktigt eller olämpligt sätt. 

Författaren förklarar vidare att om man som forskare vill fråga efter sekretessbelagd 

eller känslig information bör respondenterna förberedas på detta och få tid att tänka 

över om de vill dela med sig av denna information. Att dela med sig av information 

från respondenter i något annat avseende än själva forskningen anses vara oetiskt. 
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Det är enligt författaren viktigt att skydda respondenters identitet och låta dem vara 

anonyma om de vill det. Christensen et al. (2012) förklarar att en respondents 

identitet endast får lämnas ut ifall personen i fråga tillåtit detta och om denne blivit 

informerad om undersökningens syfte. Kumar (2011) menar att det är oetiskt att inte 

skydda sekretessen och anonymiteten hos den information som samlas in från 

respondenter. När forskare använder sig av inspelningsutrustning måste de enligt 

Christensen et al. (2012) informera respondenterna om hur materialet ska användas 

och be om tillåtelse att få använda utrustningen.  

 

I utförandet av denna studie har vi som forskare arbetat på ett etiskt sätt. Vi har fått 

sekretessbelagd information från vår uppdragsgivare som hanterats på bästa möjliga 

sätt ur ett etiskt perspektiv. När vi skulle be om denna information gavs 

uppdragsgivaren möjlighet att tänka över det, men de gav oss den direkt med vårt 

löfte att den inte skulle användas i något annat syfte än till vår forskning. Samtliga 

kunder som intervjuats har informerats om undersökningens syfte och om att de 

kommer vara anonyma i uppsatsen. Alla kunder som intervjuats är anonyma av 

etiska skäl för att ingen som läser uppsatsen ska kunna se vem som sagt vad eller 

kunna söka upp respondenten angående vad denne sagt i intervjun. Vid 

företagsintervjuerna som utförts hos vår uppdragsgivare bad vi om tillåtelse om att få 

använda deras namn och titel i uppsatsen för att på så sätt stärka uppsatsens dignitet. 

Samtliga företagsrepresentanter gick med på detta och därför har deras namn och 

position skrivits ut i arbetet. Vi bad alla respondenter om lov att få spela in 

intervjuerna och samtliga gick med på detta.  

 

 Metodkritik 2.9
Till denna uppsats valde vi att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi. Om vi 

istället hade valt att göra en kvantitativ studie så hade antagligen resultatet blivit 

annorlunda. Studien hade kunnat utföras med en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod för att få ett annorlunda resultat, men fortfarande kunna besvara 

vår forskningsfråga. En kvalitativ strategi valdes för att få en djupare inblick i 

problemet. Studien har dock haft inslag av kvantitativ metod i form av 

enkätundersökningen som vår uppdragsgivare genomfört och som vi fått ta del av.  
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Vid samtliga intervjuer har vi varit medvetna om att vårt beteende och hur vi valt att 

formulera frågorna påverkar respondenterna och deras svar. Vi har därför försökt 

vara neutrala i vårt agerande och försökt ställa öppna frågor utan att indikera vilken 

typ av svar som vi varit ute efter. Det är dock inte möjligt att vara helt neutral och 

därför finns en medvetenhet om att om frågorna ställts på något annat vis och om vi 

agerat annorlunda så hade svaren eventuellt blivit annorlunda.  

 

Vi kritiserar vårt urval av kunder då vi intervjuat nio kvinnor och endast en man. 

Resultatet hade kanske blivit annorlunda om vi haft jämnare könsfördelning i urvalet. 

Dock skiljde sig inte mannens svar på något markant vis från kvinnornas och därför 

är det inte säkert att resultatet hade påverkats om ett annat urval gjorts. Vi kritiserar 

även våra val av respondenter då flera bor i Vimmerby, en del bor relativt nära och 

endast två respondenter bor på långt avstånd från parken. Resultatet från 

datainsamlingen hade antagligen blivit annorlunda om den geografiska spridningen 

på kunderna varit större och om fler bott på långt avstånd från parken. Vi lyfter fram 

det faktum att vi fått möjligheten att intervjua betydande företagsrepresentanter, 

dessa ger oss dignitet i uppsatsen och stärker vår trovärdighet. 

 

De nyckelord som togs fram ut datainsamlingen baserades på vilka ord som ofta 

förekom under intervjuerna. De kategoriseringar som sedan gjordes av dessa 

baserades på våra egna tolkningar och vilka samband vi såg mellan orden. Dessa 

kategoriseringar hade eventuellt blivit annorlunda om någon annan genomfört 

studien, och detta hade kunnat ha inverkan på resultatet. Vi kritiserar därför vår 

databearbetning, då den till viss del utgår från hur vi som forskare tolkat 

nyckelorden. Den kvalitativa forskningsmetoden bygger dock på forskarens 

tolkningar och därför framhåller vi att våra egna synsätt utgjort en viktig del av 

uppsatsens resultat.  
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel tar vi upp teorier som är relevanta för vår uppsats och beskriver dessa 

utifrån en variation av olika källor. Här definieras och förklaras de olika begrepp 

och modeller som vi kommer att använda oss av i uppsatsskrivandet. Med 

utgångspunkt i forskningsfrågan har vi delat in kapitlet i två delar med 

underrubriker inom varje del. Kapitlet avslutas med en presentation och beskrivning 

av vår undersökningsmodell. 

 

 Turistdestinationer som varumärken  3.1
 
3.1.1 Destinationsvarumärken 
En turistdestination är enligt Ashton (2014) en geografisk region eller någon typ av 

platsbaserad attraktion som ämnar tillfredsställa sina konsumenters behov genom att 

ge dem en minnesvärd upplevelse. Författaren förklarar vidare att ett varumärke är 

ett kraftfullt verktyg för destinationers framgång.  Zhang och Huang (2015) menar att 

efterfrågan inom turism har ökat markant de senast åren, och blivit en av världens 

snabbast växande industrier. Det ökade intresset skapar ett behov för företag inom 

turismbranschen att utveckla effektiva strategier för marknadsföring. Pereira, Correia 

& Schutz (2012) skriver att en destination erbjuder en sammanslagning av 

turistprodukter och tjänster som konsumeras under varumärket på destinationen 

vilket gör att turisterna får en samordnad upplevelse. Vidare förklarar författarna att 

en destination är en plats dit människor reser och väljer att stanna en stund för att 

uppleva något, till exempel en attraktion. Författarna poängterar att destinationer 

måste skapa ett varumärke för att stärka sin position och betona det unika med 

platsen. När en destination ska bli ett varumärke börjar en komplex process. Pereia, 

Correia och Schutz (2012) betonar att hänsyn måste tas till den tänkta upplevelsen 

som besökaren ska få av destinationen samt den önskvärda bilden av varumärket.  

 

Skaalsvik och Olsen (2014) menar att en vanlig definition av varumärke är att det är 

ett namn, en term, en symbol eller någon annan egenskap som kännetecknar en 

produkt från ett företag och särskiljer den från produkter av andra företag. Denna 

definition fungerar enligt dem bra för fysiska produkter, men inte så bra för tjänster. 

Tjänster kännetecknas enligt Chernatony och Riley (1999) av att de produceras och 

konsumeras samtidigt, de är immateriella, de kan inte lagras och de är heterogena. En 
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av de viktigaste skillnaderna mellan produktvarumärken och tjänstevarumärken är 

enligt Salari och Motiee (2015) att inom tjänstesektorn blir företagets namn 

detsamma som varumärkets namn. Detta beror på att kunderna oftast ser hela 

företaget som en tillhandahållare av tjänsteupplevelsen. Styrkan hos 

tjänstevarumärken ligger i företagets förmåga att förmedla god tjänstekvalitet och att 

bygga och behålla långsiktiga relationer med kunderna. Denna teori stärks av 

Krystallis och Chrysochou (2014) som beskriver samma väsentliga skillnad mellan 

produkt- och tjänstevarumärken. Enligt Voss, Roth och Chase (2008) har tjänster 

med upplevelse i fokus blivit av allt större intresse i dagens samhälle. Författarna 

förklarar vidare att när det gäller turistdestinationer så blir destinationen själva 

upplevelsen. Turistdestinationer är ofta många olika upplevelser och dessa 

upplevelser bör utformas för att tillmötesgå målgruppens behov och efterfrågan.  

 

Enligt Morgan, Pritchard och Pride (2004) handlar uppbyggandet av ett 

destinationsvarumärke om att utveckla en rik och relevant märkespersonlighet. 

Personligheten spelar en allt större roll och har både fokus på hjärta och hjärna när 

det gäller uppbyggnaden. Författarna förklarar vidare att framgångsrika 

destinationsvarumärken vanligtvis har en konsekvent, relevant och attraktiv reklam. 

Reklamen karaktäriseras av att den är kostsam samt att den reklam som marknadsför 

destinationsvarumärken ofta är banbrytande och väldigt kreativ. Basile, Miano och 

Scozzese (2014) förklarar att platsmarknadsföring har tagit efter en hel del från 

produktmarknadsföring, men att konceptet sedan utvecklats som en särskild typ av 

marknadsföring. Författarna menar att ändamålet med platsmarknadsföring är strävan 

efter en utmärkande identitet, vilket i sin tur ämnar garantera destinationens 

överlevnad. Morgan och Pritchard (2004) skriver att en framgångsrik 

destinationsmarknadsföring handlar om att uppnå en balans mellan att kunna 

tillämpa innovativa lösningar till ett marknadsföringsproblem och realpolitik för att 

kunna hantera lokal, regional och nationell politik. Destinationsvarumärken är 

märken som har ett starkt marknadsföringsarv som är konstant, samtidigt som det 

måste göras modernt för att vara attraktivt.  
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Krystallis och Chrysochou (2014) menar att varumärken blivit alltmer viktiga inom 

servicesektorn och branding ses numera som en central del av 

servicemarknadsföring. Branding är enligt författarna en utmärkt strategi för att 

bygga fördelaktiga och långsiktiga relationer med sina kunder. Branding genererar 

dessutom ökat kundvärde vilket resulterar i fler nöjda kunder och ökad lojalitet och 

högre attraktionskraft. Enligt Anholt (2010) är branding av en plats något som 

innebär att platsens attribut lyfts fram för att förbättra dess image och som ämnar 

göra platsen mer känd. Salamat Ullah Bhuiyan och Banik (2013) menar att branding 

är en viktig framgångsfaktor som har stor betydelse för en temaparks igenkänning. 

Ett starkt varumärke ger en nöjespark bra image, skapar pålitlighet och gör parken 

mer attraktiv för kunder. Morgan och Pritchard (2004) menar även de att branding är 

ett av de mest kraftfulla marknadsföringsmetoderna som finns tillgängliga för 

destinationsmarknadsförare idag.  Parment (2008) förklarar att varumärken hjälper 

kunder att skapa en relation till företag. Ett företag med ett starkt varumärke gör det 

svårare för andra företag att etablera sig på marknaden. Desto starkare ett varumärke 

är baserat på rykte och förtroende desto svårare är det för andra varumärken att ta sig 

in på marknaden. Nilson (2000) poängterar att varumärket har rollen att vara 

kundernas största hjälp för att komma ihåg företaget. 

 

3.1.2 Identitet och image 
Varumärkesidentitet definieras av Silveira, Lages och Simões (2013) som vad ett 

företag anser att deras varumärke står för och vad varumärket bör associeras med. 

Författarna menar att företag bör utveckla och upprätthålla en tydlig och konsekvent 

identitet så det blir tydligt för kunderna vad varumärket står för. Mårtensson (2009) 

poängterar att ett starkt varumärke bör ha en varumärkesidentitet som är tydlig och 

klar eftersom identiteten är startpunkten för all kommunikation som företaget gör 

med sina kunder. Vidare menar författaren att om man från företaget sida inte känner 

till vilken identitet som varumärket har är det svårt att definiera vilka associationer 

företaget vill att varumärket ska ha och hur varumärket ska utvecklas. Mårtensson 

(2009) skriver att varumärkesidentiteten ska hjälpa företag genom vägledning och 

inspiration vid uppbyggnaden av ett starkt varumärke.  
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Ashton (2014) definierar destinationsimage som attityder, värderingar, tankar och 

intryck som en kund associerar med destinationen. Mårtensson (2009) skriver att 

image handlar om hur kunderna och omvärlden uppfattar varumärket, helst ska detta 

stämma överens med företagets egna önskemål om hur det ska uppfattas. 

Varumärken som har en dålig image har antagligen väldigt få lojala kunder då 

företaget inte lyckas attrahera kunder med sitt varumärke, det vill säga en sämre 

attraktionskraft. Image handlar alltså om hur varumärket uppfattas. Heldt Cassel 

(2011) menar att för att en destination ska attrahera turister behövs området ifråga 

förknippas med positiva bilder och upplevelser. Innehållet i platsens image spelar 

därför en stor roll och den ska visa en övergripande bild av platsen. Image handlar 

enligt Mårtensson (2009) om vad människor får för tankar och känslor när 

varumärket på något sätt görs synligt för dem. En central punkt om image är att 

företag måste veta vilka varumärkets associationer är som deras målgrupp har när de 

kommer i kontakt med varumärket. En annan aspekt som också är viktig är hur 

välkända ett företags identifierare är. Identifierare handlar om vilka koder och 

ledtrådar som företaget sänder ut. Heldt Cassel (2011) menar att genom 

marknadsföring av en destination och att attraktiva egenskaper lyfts fram så påverkas 

platsens image. Govers och Go (2009) skriver att ett starkt destinationsvarumärke 

inte byggs av endast imagen utan för att bygga ett starkt varumärke för destinationen 

så behövs även upplevelsen tas med.  

 

Mårtensson (2009) menar att varumärkets själ utgör varumärkesidentiteten. 

Varumärkets själ kan ses som varumärkets löfte som har beskrivits på det allra 

enklaste och mest målmedvetna sättet. En stark själ hos ett varumärke utgår ifrån de 

faktiska behoven hos målgruppen. Hultén, Broweus och van Dijk (2011) beskriver 

varumärkets själ som företagets identitet, känslor och värderingar. Det handlar också 

om den image och den bild som konsumenterna har av varumärket. Det är dessa 

faktorer som räknas som de centrala delarna i varumärkets själ då både ett 

individuellt perspektiv såväl som företagets perspektiv är medräknade. Vidare menar 

författarna att när de säger att ett varumärke har en själ måste det representera 

kärnvärden, integritet, kvalitet och självaktning om företaget ska lyckas tilltala den 

individuella kundens känslor och värderingar. Det poängteras också att varumärkets 

själ och förmåga att attrahera individer är extra viktigt då konsumenter allt mer 

relaterar till varumärken på samma sätt som till deras val av umgänge. 
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3.1.3 Marknadsmix för tjänster 
Kushwaha och Agrawal (2015) menar att företag har under det senaste årtiondet 

insett vikten av marknadsstrategin sju P vid marknadsföring av tjänstevarumärken. 

Då marknadsföring av tjänster är mer komplex än marknadsföring av fysiska 

produkter så lämpar sig marknadsstrategin med de sju P:na bättre än den med de 

traditionella fyra P:na, vilka är produkt, pris, plats och påverkan. Inom 

nöjesbranschen kan företag använda sig av olika marknadsstrategier, Salamat Ullah 

Bhuiyan och Banik (2013) anser att de sju P:na är en bra strategi för nöjesbranschen. 

Dessa sju P står för produkt, pris, plats, påverkan, personer, procedur och fysiska 

faciliteter (physical facilities).  

 

Produkt är enligt Kushwaha och Agrawal (2015) det som företag erbjuder 

marknaden för utbyte eller konsumtion. På en tjänstemarknad är produkterna 

immateriella tjänster eller fördelar och de fysiska attributen är ofta få eller 

obefintliga. Salamat Ullah Bhuiyan och Banik (2013) förklarar att produkten för en 

nöjespark är tjänster och upplevelser. Kushwaha och Agrawal (2015) förklarar att 

pris kan ses som det kunden måste uppoffra för att erhålla en vara eller tjänst och 

enligt Salamat Ullah Bhuiyan och Banik (2013) finns en rad olika strategier för 

prissättning. Några av de populäraste strategierna för prissättning är psykologisk 

prissättning och rabatterad prissättning. Priser bestäms utifrån vad företaget har för 

mål, till exempel vinstmaximering eller ledande marknadsandel. Vidare beskriver 

författarna att plats är där distributionen sker av varan, tjänsten eller upplevelsen. 

Pooler (2003) anser att läge är allt, om ett företag är placerat felaktigt i förhållande 

till konkurrenter och kunder finns det inte mycket annat att göra än att flytta. En bra 

placering är en viktig faktor för ett företags framgång och för företagets tillgång till 

dess kunder.  

 

Påverkan beskrivs av Salamat Ullah Bhuiyan och Banik (2013) som en typ av 

kommunikation som skapar medvetenhet hos kunderna, stimulerar produktintresset 

och tillhandahåller information. Temaparker tenderar att använda sig mycket av 

multimedia för att påverka konsumenterna, andra vanliga metoder är annonsering, 

publicitet och personlig försäljning. Därför menar författarna att personer spelar en 

viktig roll vid marknadsföring av en temapark. Service och tjänster tillhandahålls av 

människor i parken som interagerar med kunderna. Vidare förklaras av författarna att 
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proceduren för temaparker sker både under säsongen när parken är öppen och även 

under perioden när parken är stängd. Under den öppna säsongen är det viktigt att 

parken tillhandahåller god service och att detta görs kontinuerligt. När parken är 

stängd bör resurser och arbetskraft regleras och upprätthållas. Det sista av de sju P:na 

är de fysiska faciliteterna som enligt författarna är ett viktigt verktyg för att förmedla 

ett meddelande till kunderna. Den miljö som servicen sker i har stor inverkan på 

kundernas upplevelse av parken. En temapark behöver ha nödvändiga faciliteter som 

tillgodoser kundernas behov som bland annat parkering, boende och restauranger 

med mera. 

 

3.1.4 Kundrelationer 
Enligt Parment (2008) är utgångspunkten i ett varumärkesperspektiv att 

kommunikationen med kunden fortsätter efter köpet oavsett om kunden är nöjd eller 

inte. Är kunden nöjd finns det möjlighet att utveckla relationen genom att hålla 

kontakt efter köpet. Denna relation är viktig för företaget då det i denna grupp finns 

möjlighet till kontakt med personer som redan tycker om företagets produkter. 

Parment (2008) poängterar att om kunden däremot är missnöjd kan kontakt och 

omhändertagande efter köpet resultera i att kunden inte sprider negativa tankar om 

produkt och företag. Allt eftersom de immateriella aspekterna blir viktigare har 

varumärkesperspektivet också blivit mer centralt. Med en struktur och långsiktigt 

varumärkestänk kan företag se till att erbjudanden är välplanerade och avser hjälpa 

till att stärka varumärket och dess attraktionskraft. Fernström (2005) beskriver även 

vikten av att förstå att företaget inte bara kan vara välkänt utan också välrespekterat. 

När företaget är välrespekterat får det goda referenser och kunderna återkommer, just 

för att de har fått en bra upplevelse och därmed också sprider vidare sina positiva 

känslor om företaget till andra människor. Dock påpekar författaren att beskrivning 

av tjänster och upplevelser är svårt då det är väldigt individuellt vad kunderna 

upplever och attraheras av. 

 

Yao, Fang, Dineen och Yao (2009) förklarar att om kunder har svårt för att bedöma 

kvaliteten hos en vara eller tjänst spelar tidigare kunders erfarenheter en betydande 

roll. Tidigare kunders erfarenheter reflekterar transaktioner av en viss produkt, alltså 

om kunden tyckte om den eller inte. Detta har stor inverkan på produktens rykte på 

marknaden och kunders relationer till produkten. Enligt Pine och Gilmore (1999) kan 
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erfarenheter spridas vis Word-Of-Mouth3 till potentiella kunder för ett företag. När 

en besökare talar gott om en upplevelse med någon annan kan detta generera nya 

besökare. Abudakar och Mavondo (2014) menar att WOM ofta uttrycks muntligt 

eller via e-post. I dagens samhälle används även bloggar och sociala medier där 

människor kan sprida sina erfarenheter av olika varumärken. Mossberg och Johansen 

(2006) beskriver WOM som en typ av kommunikation mellan vänner och bekanta 

och skriver att WOM ses därför som mer trovärdig reklam för företaget, produkten 

eller tjänsten än den reklam som företaget själva står för. Positiv WOM kan enligt 

Abudakar och Mavondo (2014) anses vara ett värdefullt verktyg vid marknadsföring 

av ett varumärke.  

 

Morgan och Pritchard (2004) skriver att byggande av ett starkt och meningsfullt 

destinationsvarumärke handlar om att skapa en känslofylld relation mellan 

destinationen och de potentiella besökarna. De aktiviteter som görs för att det ska 

lyckas handlar om att koncentrera sig på att förmedla känslan av destinationen. 

Conradi (2012) förklarar vidare att varumärkesarbetet inte är ett isolerat arbete som 

ska hållas inom företaget då det pågår hela tiden. Varumärkesarbete handlar om allt 

som företaget tar sig för och ett starkt varumärke hävdar författaren är en biprodukt 

av att göra rätt saker på rätt sätt för kunderna. Berry och Seltman (2007) menar att 

styrkan hos ett starkt tjänstevarumärke beror på konsumenternas interaktioner med 

varumärket. Om varumärket skapar tillfredsställelse hos kunderna kommer 

varumärket att behålla sin styrka. Sørensen och Jensen (2015) håller med om detta 

och menar inom turism att interaktionen mellan företaget och dess kunder är 

avgörande för kundernas tillfredsställelse, eftersom interaktionen är själva produkten 

som kunden betalar för.  

 

Conradi (2012) argumenterar för att företaget ska kunna förbättra uppfattningen av 

varumärket så måste ledningen i företaget ta större ansvar för varumärkesfrågorna. 

Författaren skriver också att varumärket blir mer attraktivt och attraktionskraften 

ökar om kunden uppfattar varumärket som något drivande och unikt, det som menas 

med drivande är här företagets skicklighet att introducera nya saker. Men också visa 

att företaget är på väg någonstans och vill förmedla en vision som kunden kan känna 

                                                
3 Word-Of-Mouth kommer fortsättningsvis benämnas WOM.  
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sig delaktig i. Det poängteras av författaren att ett varumärke tar upp plats i en kunds 

medvetande, och där konkurrerar varumärket med andra delar som vill finnas i 

kundens medvetande. Hur mycket plats varumärket tar upp i kundens medvetande 

påverkas av hur pass välkänt och väl ansett som varumärket är. Söderlund (1997) 

skriver om företagens förmåga att göra rätt saker i sina kundkontakter. Han menar att 

det finns samband mellan marknadsföring och kundernas nöjdhet, han poängterar att 

det idag är alltmer viktigt för företag att skapa nöjdhet hos sina kunder.  

 

3.1.5 Kundupplevelse 
Shaw och Ivens (2002) skriver att kundupplevelsen är kundens uppfattning om och 

känslor av det som företaget erbjuder. Det kan vara fysiska faktorer som hur sköna 

sittplatser som finns eller renlighet för att nämna ett par exempel. Dessa fysiska 

faciliteter blandas sedan med de psykologiska aspekterna. De psykologiska 

aspekterna innefattar bland annat hur personalen behandlar kunderna och hur 

kunderna själva upplever platsen där de är. Vidare argumenterar Shaw och Ivens 

(2002) för att upplevelsen är något som kunderna själva styr över. Kunder har 

förväntningar när de konsumerar och förväntningarna är en stor bidragande faktor till 

hur upplevelsen kommer att uppfattas till slut. Schmitt (2003) poängterar att för att vi 

människor ska kunna få en upplevelse måste företagen iscensätta händelser för att 

fånga uppmärksamhet hos kunden. 

 

Poulsson och Kale (2004) har urskilt de viktigaste elementen för att upplevelsen ska 

bli positiv för kunden; kunden ska lära sig något, vara engagerad, en överraskning 

ska vara inkluderad och händelsen ska kännas relevant och innefatta något nytt. 

Treffner och Gajland (2001) menar att för att kunna skapa värde för kunderna 

behöver egenskaperna hos en tjänst motsvara de förväntningar som kunderna har på 

varumärket. Mossberg (2003) skriver att en positiv upplevelse kan innefatta 

drömuppfyllelse, positiva känslor, lek och välbehag. Voss, Roth och Chase (2018) 

menar att temaparker säljer upplevelser som en del av sin kärnverksamhet. Detta är 

ett sätt för serviceföretag att särskilja sitt varumärke och den upplevelse de erbjuder 

sina kunder från konkurrenterna. Ett tjänstevarumärke är enligt Berry och Seltman 

(2007) ett löfte om hur en framtida upplevelse kommer att vara för en konsument. 

Carlsson (2011) håller med och menar att löftet kan vara en upplevelse utöver det 
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vanliga, extra trygghet eller något annat. Företaget måste arbeta aktivt för att leva 

upp till detta löfte, för att därmed få nöjda kunder. 

 

Nysveen och Pedersen (2014) förklarar att kunder i dagens samhälle interagerar med 

företag och att de även är med och skapar värde, vilket kallas co-creation. Begreppet 

co-creation innebär att kunderna arbetar tillsammans med ett varumärke för att skapa 

kundvärde och en bättre kundupplevelse. Brakus, Schmitt och Zarantonello (2009) 

skiljer på upplevelser som fås i samband med produkter och tjänster ifrån de 

upplevelser som kunden får i samband med konsumtionen. Tsai (2005) menar att 

kunden vid tidpunkten för upplevelsen är helt uppslukad av den och njuter av den 

upplevelse som produkten eller varumärket ger. Först efteråt jämför de med sina 

önskningar, drömmar och fantasier som de hade innan. Hultén, Broweus och van 

Dijk (2011) skriver att en upplevelse inte kan hända av sig själv utan den är beroende 

av olika marknadsföringsinslag. Cleff, Lin och Walter (2014) menar att 

varumärkesupplevelsen påverkar varumärkeskapitalet. Konsumenterna i dagens 

samhälle söker efter mer än bara en produkt, de vill ha tillfredsställelse för sina 

känslomässiga behov och ha kul. Författarna menar att företag tvingas därför att 

underhålla, stimulera och påverka konsumenterna genom upplevelser. En bra 

upplevelse bidrar till att skapa ett starkt varumärkeskapital för företaget. 

 

Abubakar och Mavondo (2014) skriver att kundtillfredsställelse är relaterat till 

kundernas förväntningar och upplevelse. Författarna definierar kundtillfredsställelse 

som kundernas generella känslor jämförelsevis med hur väl en upplevelse motsvarar 

deras förväntningar. Något som har stor inverkan på kundtillfredsställelsen är enligt 

författarna servicenivån. Det är enligt Zeithaml, Bitner och Gremler (2013) viktigt att 

veta vad kunderna förväntar sig för att ett företag ska kunna leverera service av hög 

kvalitet.  Söderlund (1997) menar att kundtillfredsställelse är ett tillstånd i kundens 

huvud med andra ord en subjektiv bedömning som skapas när kunden möter 

erbjudandet från företaget. Abubakar och Mavondo (2014) förklarar att dålig service 

kan resultera i stora kostnader för ett företag i form av kompensation, förlorade 

kunder och negativ WOM. Ziethaml, Bitner och Gremler (2013) menar att dålig 

service också kan leda till att företag inte kan konkurrera och därav kanske det inte 

kan överleva på en marknad med hög konkurrens. 

 



  
 

33 

Pine och Gilmore (1999) menar att konsumenternas vilja att spendera på upplevelser 

numera tas ett steg längre och att då tjänster värderas lägre än upplevelser. 

Upplevelser är idag mer attraktiva och mer eftertraktade. När det talas om tjänster 

och upplevelser så skiljer sig de två genom att upplevelser ska vara minnesvärda och 

detta innefattar inte tjänster på samma sätt. En upplevelse är alltid individuell menar 

författarna och en upplevelse tar sin utgångspunkt i tidigare erfarenheter och det 

sinnestillstånd som individen själv har, varje individ bestämmer själva vad denne 

anser vara en upplevelse och vad som är attraktivt. Yuan och Wu (2008) skriver att 

kunderna ofta känner sig dragna till den lekfullhet som finns i upplevelsen, eftersom 

upplevelsen är ett sätt att leva sig in i fantasins värld där de ofta får leva ut sina 

drömmar.  

 

Enligt Fernström (2005) kräver alla upplevelser eller arrangemang någon form av 

arena eller destination, en upplevelsevärld. Upplevelserummet har stor påverkan på 

den upplevelse som kunden får, rummet är också en viktig del när det gäller att 

bygga image och tema för upplevelsen. Vidare menar författaren att upplevelsen som 

kunderna får kan ersätta traditionell marknadsföring till stor del. Det som kunderna 

upplever av företagets varumärke omfattar även imagen och kommer därför att 

representera kundernas uppfattning om företaget.  Schmitt (2003) poängterar att 

företagen måste identifiera målgruppen för upplevelsen, dela in upplevelsevärlden, 

hitta upplevelsens förmåga att kunna beröra kunderna och undersöka det landskap 

där företaget ska konkurrera. Vidare menar författaren att det viktigaste är att 

använda en originell och kreativ undersökningsmetod för att få rätt förståelse för hur 

kunden vill ha det och att det är då som företaget bygger sin upplevelseplattform.  

 

 Utveckling av en turistdestination 3.2
 
3.2.1 Varumärkesutveckling  
Groucutt (2007) menar att anledningen till att vissa varumärken överlever längre än 

andra kan bero på att de har anpassat sig och utvecklats med sin omgivning. Att 

anpassa sig kan dock vara svårt och tidskrävande. Två sätt som varumärken kan 

förnya sig genom är innovation och ompositionering. Innovation behöver inte 

innebära radikala förändringar, utan kan vara små kontinuerliga förändringar. 

Ompositionering kan enligt författaren innebära antingen fysisk positionering i 
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förhållande till nuvarande och framtida konkurrenter, eller psykisk positionering i 

kundernas sinnen. Varumärken kan till slut komma till en punkt då det inte längre är 

lönsamt att anpassa eller förnya sig. Företag kan då välja att avveckla, sälja eller 

ändå behålla varumärket. Att behålla varumärket kan dock göra mer skada än nytta 

och resultera i förlorade resurser. Inom affärsverksamhet menar Gerzema och Lebar 

(2008) att de som inte klarar av att anpassa sig försvinner, medan de som fortsätter 

utvecklas består. Det är ytterst svårt att anpassa sig efter ständigt föränderliga 

förhållanden. Vissa varumärken förfaller i allt snabbare takt medan ledande 

varumärken anpassar sig, överraskar, förnyar sig och engagerar. Det är ofta enligt 

Olins (2008) som varumärken omkonstruerar eller förnyar sig för att deras omvärld 

har förändrats eller håller på att förändras. Han menar också att tiderna förändras och 

då även teknologi och trender. Företag måste därför utvecklas tillsammans med sin 

omvärld för att behålla och kunna stärka sin position hos konsumenterna och på 

marknaden.  

 

Butler (2006) förklarar att ett sätt att se varumärkesutveckling för turistdestinationer 

kan vara att ta samma utgångspunkt i en livscykelmodell för produkter. Han förklarar 

vidare att det kan finnas tvivel om att turistdestinationer är föränderliga. Precis som 

produkter går en destination igenom ett antal faser, introduktion, tillväxt, mognad, 

mättnad och nedgång. Faserna från introduktion till mognad präglas av att 

efterfrågan i dessa faser är större än utbudet, i nästkommande fas, mättnadsfasen, 

utjämnas utbudet och efterfrågan, det är också här som destinationen har nått högsta 

nivå av besökare. När antalet besökare ökar ställs högre krav på att infrastruktur och 

service kring destinationen är två viktiga aspekter som måste fungera för att 

vidmakthålla önskad service till besökarna. Sista fasen är nedgångsfasen, där sjunker 

efterfrågan ytterligare för att sedan avta helt.  När destinationen befinner sig i en 

nedgångsfas och för att den fasen ska kunna vändas till uppåtgående behövs 

eventuellt nya investeringar för att öka attraktionskraften. Morgan och Pritchard 

(2004) skriver att oavsett vart i livscykeln som destinationer befinner sig så möter 

ledningen speciella varumärkesutmaningar, allt som oftast handlar det om att de har 

för små budgetar. Butler (2006) understryker att alla turistdestinationer inte upplever 

alla stadier i livscykeln så tydligt och poängterar därför att utvecklingsmöjligheter 

kan betyda olika saker för destinationer och det beror på vilken inriktning som 

företaget har och vilken situation som destinationen befinner sig i.  
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Dzeng och Lee (2007) förklarar att faciliteterna i en temapark måste utvecklas 

kontinuerligt för att parken ska fortsätta vara attraktiv och locka till sig besökare. 

Detta kräver att företag konstant investerar resurser i faciliteter för att bibehålla och 

öka lönsamheten. En temapark har ofta många olika typer av faciliteter som kan vara 

i behov av utveckling, till exempel attraktioner, butiker och logi. Logi kan vara till 

exempel hotell, stugor och campingplatser. Tillhandahållandet av logi kan enligt 

författarna bidra till en temaparks lönsamhet. Det är viktigt att utvecklingen av login 

går hand i hand med utvecklingen av attraktioner i temaparken. Annars kan 

utvecklingen vara onödig och innebära bortkastade resurser på grund av förhastad 

utveckling. Salamat Ullah Bhuiyan och Banik (2013) menar att utveckling av en 

temapark kan vara en svår uppgift. Temaparkers komponenter är ofta i hög grad 

unika och utvecklingen kräver därför noggrann planering och analys. Enligt Dzeng 

och Lee (2007) kan en utveckling som inte är noga planerad resultera i ett 

misslyckande av projektet och därmed förlorade resurser och investerat kapital. 

 

3.2.2 Varumärkesutvidgning 
Varumärkesutvidgning har enligt Paul och Datta (2013) blivit ett väldigt populärt sätt 

för varumärken att utveckla sig på. En varumärkesutvidgning innebär enligt Kim och 

Yoon (2013) att ett företag använder sig av ett etablerat varumärke för att introducera 

en ny vara eller tjänst. Paul och Datta (2013) menar att denna typ av utveckling ofta 

är framgångsrik eftersom ett redan etablerat varumärke används vid en nylansering. 

Detta innebär att allt som konsumenter associerar med varumärket kommer påverka 

hur de ser på nylanseringen. Det är därför viktigt att företag vet vad konsumenterna 

associerar med varumärket för att säkerställa att utvidgningen är passande för 

varumärket. Enligt Singh et al. (2012) kan ett misslyckande av en 

varumärkesutvidgning innebära att varumärket tar skada och att lojala kunder sviker 

företaget. Spencer (1995) beskriver vikten av att vara objektiv vid en 

varumärkesutvidgning, speciellt om utvidgningen gäller ett varumärke som redan är 

starkt. Författaren menar att tidigare framgångar kan skapa en falsk känsla av 

trygghet som gör att företag förlitar sig för mycket på sitt varumärke. När det gäller 

en varumärkesutvidgning till en helt ny miljö för verksamheten är det därför viktigt 

att enligt författaren inte förlita sig för mycket på sitt varumärke utan att faktiskt se 

situationen som den verkligen är.  
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Conradi (2012) skriver att varumärkesutvidgning bör användas med försiktighet, ju 

mer ett företag väljer att låta sitt varumärke expandera och därmed gå ifrån 

kärnverksamheten eller ursprunget desto mer ökar risken att kunderna då tappar 

uppfattningen om varumärket. Om ett företag väljer att utvidga sitt befintliga 

varumärke kan detta medföra att de missar en möjlighet att etablera ett nytt 

varumärke. Ahluwalia (2008) menar likväl som Conradi (2012) att en viktig del av 

varumärkesutvidgning är hur väl utvidgningen passar med det ursprungliga 

varumärket. Hur väl en utvidgning passar för ett varumärke beror på hur kunderna 

uppfattar likheterna mellan nylanseringen och dess varumärke. Generellt sett menar 

författaren att ju bättre en utvidgning passar för varumärket, desto bättre blir 

kundernas respons och desto större blir vinsterna av utvidgningen. Paul och Datta 

(2013) förklarar att upplevd passning mellan varumärket och utvidgningen ses ofta 

som den mest relevanta variabeln som kan påverka acceptansen av en 

varumärkesutvidgning. Parment (2006) menar att starka varumärken är svårare att 

förändra än svaga varumärken. Ett starkt varumärkes värden är ofta starkt förankrade 

i både företag och kunder och uppfattningen som kunderna har är inte lätt att 

förändra.  

 

Sood och Keller (2012) menar att något som kan göra signifikant skillnad vid en 

utvidgning av ett varumärke är att använda sig av co-branding. Co-branding innebär 

enligt Cornelis (2010) en kombination av två varumärken som tillsammans skapar en 

vara eller tjänst. Något som bland annat Disney och Universal har insett är att 

integration av välkända varumärken som karaktärer i temaparker är ett utmärkt sätt 

att använda sig av co-branding. Många varumärken har under de senaste åren använt 

sig av denna strategi för att stärka sitt varumärke och skapa mervärde för 

konsumenterna. Xiao och Lee (2013) förklarar att denna strategi även kan användas 

för att öka ett varumärkes igenkänning och stärka dess image. Dock menar Cornelis 

(2010) att co-branding bör användas med försiktighet då det påverkar vad 

konsumenter associerar med varumärket och därav är det viktigt att varumärkena 

passar ihop för att strategin ska bli framgångsrik. Svaga varumärken tar troligen 

större skada av misslyckad co-branding, men även starka varumärken påverkas 

negativt av ett misslyckande. 
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3.2.3 Värdeskapande 
Enligt Kotler, Armstrong och Parment (2013) söker kunder på dagens marknader ett 

värde. Idag är kunderna mindre villiga att betala ett högt pris om det som betalas för 

inte håller samma värde. Det är därför allt viktigare att se till att det då skapas värde i 

kundernas möte med företaget. Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) menar att 

företagets viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för och stödja alla kunder i 

sitt eget värdeskapande. Idag är kunderna mer aktiva än förr vilket gör att de räknas 

som medskapande till det värdet som de upplever. Det är därför viktigt att företagen 

lyckas med att stötta sina kunders värdeskapande och skapar positiva upplevelser för 

sina kunder så att de kan erhålla värde av det som konsumerats.  

 

Mervärde är enligt Chernatony och McDonald (2003) att tillhandahålla extra fördelar 

utöver grundläggande egenskaper. Det kan även vara en känsla som varumärket 

skapar hos konsumenterna som innebär att konsumenterna upplever att varumärket 

ger dem mer än konkurrenterna. Framgångsrika varumärken ökar lönsamheten 

genom att skapa värde för kunderna som lockar dem att köpa, alltså för att öka 

attraktionskraften. Ett sådant varumärke är en värdefull tillgång vid marknadsföring. 

Starka varumärken garanterar framtida inkomster på grund av lojala kunder och 

deras villighet att konsumera varumärkets varor och tjänster. Framgången hos ett 

varumärke beror på dess förmåga att erbjuda mer än bara praktiska fördelar. Jung, 

Liu, Jing och Li (2014) menar att destinationer världen över möter kraftig konkurrens 

på dagens globala marknad. Det enda sättet för destinationsvarumärken att överleva 

denna intensiva konkurrens är att skapa kundvärde för sina kunder. Kundvärde 

definieras av Chen (2015) som en övergripande utvärdering av värdet hos en vara 

eller tjänst i förhållande till upplevda fördelar i jämförelse med vad kunden får betala 

för att erhålla varan eller tjänsten. Jung et al. (2014) förklarar att hur kunden 

upplever kundvärdet påverkar en destinations attraktionskraft. 

 

Eriksson (1999) skriver att kunden kan se mervärde i två olika slag, ekonomiskt och 

emotionellt. Vidare menar författaren att företag lätt fastnar i fokusering på att ge 

kunden ekonomiska mervärden som t.ex. specialerbjudanden och bonus. De 

ekonomiska mervärdena gör att kunderna kan bli mer fokuserade kring priset än 

själva produkten. De emotionella mervärdena beskrivs av författaren som mer viktiga 

och som företagets förmåga att nå fram till kundens hjärta. För att skapa dessa värden 
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kan företaget erbjuda kringtjänster, bättre service och extra uppmärksamhet för att 

nämna exempel. Det som förknippas med ett varumärke gör det möjligt för 

konsumenterna att skapa en bild av vad varumärket står för menar Chernatony och 

McDonald (2003). Beroende på detta förklarar författarna att konsumenter väljer det 

varumärke som stämmer bäst överens med deras behov, värderingar och livsstil. Att 

vissa varumärken blir mer framgångsrika än andra beror på att konsumenterna 

betraktar varumärket som mer värdefullt än andra varumärken, eller för att värdet 

överstiger produktens pris. Mervärde är av väsentlig betydelse för varumärken. 

Erbjudanden som främst skiljer sig från mängden genom varumärkets namn 

tillfredsställer kundens behov på en grundläggande nivå. Erbjudanden som däremot 

skiljer sig från mängden med mervärde som tillfredsställer mer än bara 

grundläggande behov är mer framgångsrika. 

 

3.2.4 Konkurrenskraft 
Liu (2013) förklarar att framtida konkurrenskraft på marknader i dynamiska och 

komplexa situationer förlitar sig på framåtsträvande strategier. Företag med hållbara 

konkurrensfördelar kommer att behålla en stabil marknadsposition på lång sikt. 

Chernatony och McDonald (2003) menar att ett varumärkes konkurrensfördel gör det 

möjligt att konkurrera med det värde som företaget skapar för kunderna. Värdet kan 

innebära att varan eller tjänsten antingen kostar mindre än konkurrenternas eller att 

den har unika fördelar som väger upp för ett högre pris. Grant (2010) beskriver detta 

som två olika typer av konkurrensfördelar där den ena innebär kostnadsfördel och 

den andra differentieringsfördel. Företag kan alltså konkurrera med antingen låga 

kostnader och liknande produkter, eller differentierade produkter som konsumenter 

är villiga att betala ett premiumpris för. Differentiering som konkurrensfördel ger 

stort utrymme för kreativitet och innovation medan kostnadsfördel lägger större 

fokus på effektivisering och specialisering. Iordache, Cebuc och Panoiu (2009) 

förklarar att på en destinationsmarknad där tjänster blir allt mer likartade kan 

differentiering utgöra en väsentlig faktor vid turisters beslutsfattande. När företag 

använder sig av differentiering som konkurrensfördel förklarar Grant (2010) att de 

fokuserar på service, kvalitet, utveckling och att göra reklam för varumärket. Detta 

konkurrensmedel riktar sig inte mot en enskild aktivitet eller funktion, utan innefattar 

samtliga aktiviteter inom kundrelationer och byggs in i företagets identitet och kultur 

menar Grant (2010). 
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Enligt Melin (1997) ska ett varumärke som vill bibehålla sin styrka ständigt utveckla 

sin inre konkurrenskraft. Företag måste utveckla sitt varumärke hela tiden, vilket 

många ser som en självklarhet. Detta får inte gå för fort då det är viktigt att veta 

vilken inriktning varumärket har och varför. Bonow och Rytkönen (2013) skriver att 

genom att länka produkten till lokala bilder som landskap, traditioner och historiska 

monument så kan konsumenternas upplevda värde öka genom att de då identifierar 

vissa produkter med specifika platser. Då kan varumärket förstärkas genom att det 

skapas en direkt koppling till platsen.  

 

Salamat Ullah Bhuiyan och Banik (2013) menar att något som har stor inverkan på 

en temaparks konkurrenskraft är dess förmåga att utnyttja vissa framgångsfaktorer. 

En av dessa framgångsfaktorer är att parken erbjuder ett brett utbud av attraktioner. 

Olika kunder har olika önskemål på en parks utbud och det är viktigt att parken 

anstränger sig för att tillgodose dessa önskemål. En faktor som gör att en park skiljer 

sig från andra parker är dess unika egenskaper. En park som riktar sig mot ett särskilt 

segment med ett unikt utbud har enligt författarna en fördel i konkurrensen med 

andra nöjesparker. Innovation är en faktor som kan öka en temaparks 

konkurrenskraft och därmed locka till sig fler kunder. Kundbeteende förändras hela 

tiden och det är därför viktigt att temaparken utvecklar sig för att möta och överträffa 

kundernas förväntningar. Författarna menar vidare att en viktig framgångsfaktor för 

en temapark är att finna en balans mellan kapacitet och köer. Parken måste kunna ha 

stor kapacitet för att kunna ta emot många kunder, men samtidigt bör köerna i parken 

vara förhållandevis korta. En annan framgångsfaktor är att en temapark måste 

fungera oavsett väder då attraktioner och sevärdheter ofta finns utomhus. Joo, Kang 

och Moon (2012) menar att det är mindre troligt att kunder väljer att besöka en 

temapark under regniga dagar. Dock kan de kunder som väljer att besöka parken 

under en regnig dag eventuellt få ut mer av sitt besök på grund av kortare köer och 

mindre trängsel. 
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 Undersökningsmodell 3.3
Med vår forskningsfråga och syftet i åtanke har en undersökningsmodell 

konstruerats. Undersökningsmodellen tar sin utgångspunkt i turistdestinationer, vi 

ämnar undersöka dessa som varumärken. Turistdestinationer är ett begrepp som 

kommer att genomsyra hela uppsatsen och vi ser det som ett brett spektrum att ta 

utgångspunkt i då en turistdestination enligt Ashton (2014) är en geografisk plats där 

besökarna kan få uppleva något särskilt. En turistdestination påverkas av olika 

faktorer och vi har valt att undersöka identiteten och imagen, dvs. den bild som 

företaget själva har av sitt varumärke och den som deras kunder har. Kunderna spelar 

en viktig roll för varumärken och därför kommer även kundrelationer och 

kundupplevelsen att studeras.  

 

Följande faktorer som påverkar och påverkas av turistdestinationer kommer att 

undersökas; destinationsvarumärke, image och identitet, kundrelationer och 

kundupplevelse. Dessa faktorer anser vi vara viktiga för att kunna förstå hur en 

turistdestination ser ut och fungerar som varumärke. Funnen teori inom ämnet 

handlar bland annat om värderingar, varumärkets själ och kundtillfredsställelse. 

Detta skapar vår teoretiska referensram som kommer att ligga till grund för vår 

undersökning och vara vägledande i vår empiriska datainsamling.   

 

Forskningsfrågan syftar också till att undersöka utvecklingen av ett redan starkt 

varumärke, vi kommer därför att undersöka utvecklingsmöjligheter och framförallt 

metoden varumärkesutvidgning då vår uppdragsgivare haft en önskan om detta. Men 

vi kommer också att undersöka vilken påverkan som konkurrenskraft och 

värdeskapande har på utvecklingsmöjligheterna för en turistdestination och dess 

attraktionskraft. Vi har därför bestämt att de begrepp som vi har i 

undersökningsmodellen kommer att fungera som nyckelbegrepp genom hela 

uppsatsen och kommer även tillslut att vara huvudrubrikerna i vår analys och 

diskussion.  
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Figur 1. Undersökningsmodell (Källa: egen) 
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4. Empiriskt resultat 
 
I följande kapitel redogörs det empiriska resultatet som kommer från den data som 

samlats in och bearbetats. Här redovisas den information som vi fått från samtliga 

intervjuer med kunder och företag samt den information som funnits i 

sekundärkällor. Strukturen är upplagd utefter kategoriseringen som beskrivs i vår 

databearbetning och analysmetod.  

 

 Varumärket i fokus 4.1
 

4.1.1 Astrid Lindgrens Värld som ett destinationsvarumärke 
Johansson4 berättar att när ALV ses som ett destinationsvarumärke fungerar parken 

som ett dragplåster till Vimmerby. Parken har inte det mest tillgängliga läget men 

den är samtidigt inte otillgänglig. Angantyr5 menar att parken på ett sätt ligger 

perfekt beläget eftersom den ligger i princip i mitten mellan Stockholm, Malmö och 

Göteborg. Baksidan med parkens läge är dock att kunderna nästan måste ha bil för att 

kunna ta sig till Vimmerby. Kollektivtrafiken fungerar bra från Stockholm, men de 

som reser från andra ställen måste i princip köra bil. Johansson förklarar vidare att 

anledningen till att ALV faktiskt är Astrid Lindgrens värld är att det är beläget i 

Vimmerby, där Astrid är född och uppvuxen. Om parken istället legat i Stockholm 

hade den säkerligen fått fler besökare, men parken skulle då inte vara Astrid 

Lindgrens värld på samma sätt. Angantyr menar att varumärket antagligen inte skulle 

ta skada om parken flyttades till exempelvis Stockholm. Han håller dock med 

Johansson och förklarar att parken då inte längre skulle vara just Astrid Lindgrens 

värld eftersom Astrid själv sa att parken skulle ligga i Vimmerby och det är bara där 

som ALV faktiskt är Astrid Lindgrens värld. Bergqvist instämmer och menar att 

parken skulle förlora sin äkthet om den låg någon annanstans än i Vimmerby. 

 

“Det finns bara ett ALV och det är i Vimmerby.” (Angantyr 2015) 

 

De kunder som intervjuats håller med företaget om att ALV ska ligga i Vimmerby. 

Flera respondenter menar att känslan inte hade varit densamma om parken inte legat i 

                                                
4 Joacim Johansson VD Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
5 Nils-Magnus Angantyr Marknadskonsult Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
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Vimmerby. Respondent två förklarar att parken är starkt förknippad med Småland, 

och Vimmerby är starkt förknippat med Astrid Lindgren och det påverkar 

upplevelsen av parken. Respondent fyra menar att parken borde ligga i Vimmerby 

eftersom kunderna får en helhet på ett annat sätt med allt som är runt om kring, bland 

annat Katthult, Bullerbyn och Astrid Lindgrens Näs. Respondent ett håller med om 

detta och förklarar att det är bra att kunder även kan besöka Katthult i samband med 

ett besök på ALV. Om ALV legat i en storstad menar respondent fem att parken hade 

försvunnit i mängden på ett annat sätt. Respondenten förklarar vidare att turister reser 

till Vimmerby just för att besöka ALV, i storstäder finns det så mycket annat att göra 

och därför skulle företeelsen inte bli densamma. Respondent nio anser att det är 

besvärligt att ta sig till Vimmerby, men att parken ändå ska ligga där för att det ska 

vara i Småland.  

 

Angantyr6 berättar att marken som parken ligger på har anknytning till Astrids 

Lindgrens familj, det var en del av den mark som Astrid Lindgrens pappa och farfar 

arrenderade. Det var dock den del som de inte brukade. Det var istället betesmark för 

kor men korna var inte de enda som vistades på marken, här lektes det. Det var här 

som Astrid Lindgren själv spenderade sin barndom och det var här som hon fick 

uppslag till sina berättelser, vilket gör platsen väldigt speciell. Varje år kommer det 

förfrågningar om att få öppna en ny ALV runtom i världen, men Angantyr, 

Bergqvist7 och Johansson8 hävdar alla tre att så länge som familjen fortsätter på 

dagens linje så kommer det bara finnas ett ALV och det kommer att ligga i 

Vimmerby. 

 

Johansson förklarar att företaget inte gärna kallar ALV ett varumärke trots att det är 

det. Detta beror till stor del på att Astrid Lindgrens familj inte vill att Astrid Lindgren 

ska ses som ett varumärke, även om en person faktiskt också kan vara ett varumärke. 

Johansson menar vidare att ALV i dagsläget har ett väldigt starkt varumärke. 

Företaget har hög igenkänningsfaktor och har vunnit en del priser för bland annat 

årets temapark. Angantyr, Bergqvist och Johansson är överens om att ALV har ett 

starkt varumärke och de menar att det till stor del beror på Astrid Lindgren som 

                                                
6 Nils-Magnus Angantyr Marknadskonsult Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
7 Martina Bergqvist Boende- och entréansvarig Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
8 Joacim Johansson VD Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
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person. Bergqvist9 förklarar att det som gör ALV till ett starkt varumärke är Astrid 

Lindgrens böcker som ligger till grund för parkens verksamhet. 

 

“Vi behöver inte sätta in en berg- och dalbana för att bli stora, det räcker med 

böckerna det är de som gör oss stora.” (Bergqvist 2015) 

 

Angantyr10 berättar att det som han anser gör ALV till ett starkt varumärke är 

framförallt Astrid Lindgren. Hennes berättelser är parkens verktyg och det är de som 

ligger till grund för parkens verksamhet. Johansson11 instämmer i detta resonemang 

och förklarar att Astrid Lindgren som person berört många och är en del av Sveriges 

kulturarv. Angantyr menar att styrkan i varumärket också ligger i parkens personal. 

Företaget jobbar mycket med att anställa rätt personer som verkligen tycker om att 

träffa och hjälpa människor. Det ska inte spela någon roll om man som kund träffar 

en trädgårdsmästare, skådespelare eller ett butiksbiträde, utan målet är att kunden ska 

känna sig sedd och få samma positiva upplevelse vem denne än träffar.   

 

4.1.2 Värderingar 
 

"Har jag lyckats förgylla en enda dyster barndom, då är jag nöjd". 

(Astrid Lindgren (u.å.), alv.se:4). 

 

Angantyr berättar att ALV vill uppfattas som äkta, alltså som en genuin företeelse 

som presenterar Astrid Lindgrens berättelser på ett trovärdigt och bra sätt. Det är 

viktigt för företaget att upprätthålla illusionen för gästerna så att gästerna verkligen 

upplever att sagorna är verklighet och att allting sker i ögonblicket. Johansson 

trycker mycket på att de vill vara Astrid Lindgrens Värld på riktigt och detta innebär 

att de vill ha samma värderingar som författarinnan och signalera det till sina kunder. 

En grundläggande värdering som Astrid Lindgren hade var rättvisa och det var 

viktigt för henne att visa respekt, för barn speciellt. Dessa värderingar vill ALV ha 

med sig i sin verksamhet och det är därför viktigt att alla inom företaget arbetar för 

att visa respekt för alla gäster, men speciellt för barnen.  

 

                                                
9 Martina Bergqvist Boende- och entréansvarig Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
10 Nils-Magnus Angantyr Marknadskonsult Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
11 Joacim Johansson VD Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
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“(...) det ska vara rättvist, det ska vara respekt, det ska vara att alla är välkomna och 

inte på något sätt utestängande utan ett stort hjärta och värme men också med stor 

beslutsamhet och ärlighet.” (Johansson 2015) 

 

Johansson12 förklarar vidare att företaget vill att kunderna ska förknippa parken med 

Astrid Lindgren och hennes karaktärer. Angantyr13 håller med om detta och menar 

att företaget vill uppfattas som en park dit gästerna kan komma och verkligen 

uppleva Astrid Lindgrens berättelser på riktigt. Bergqvist14 tror att kunderna 

förknippar varumärket med glädje, och med ett lugn som skiljer sig från andra 

platser. Hon förklarar att ALV försöker att inte pressa kunderna till att handla, utan 

det är upp till kunderna att själva välja att gå in i en butik och om de vill handla eller 

inte.  

 

De flesta av de intervjuade kunderna förknippar ALV med Astrid Lindgren och alla 

karaktärer från hennes böcker. Respondent nio menar att för henne är parken starkt 

anknuten till sommar och en härlig känsla av fina familjestunder. Respondent två 

håller med om att parken är anknuten till sommaren eftersom det är då hon besökt 

parken. Vissa respondenter förknippar ALV med glädje och tycker att man som kund 

blir glad av att vara där. Flera av de som intervjuats beskriver en känsla av att bli 

som barn på nytt vid ett besök i parken och respondent sju förklarar att parken för 

henne är starkt associerad med barn och barndom. Respondent fyra beskriver att hon 

associerar ALV och parken med en varm och genuin känsla och förklarar vidare att 

det finns ett lugn i parken som gör platsen unik eftersom den är annorlunda från 

andra nöjesparker. I parken finns enligt respondent sex en härlig känsla som skapas 

av karaktärerna i parken som leker och busar med barnen och att detta skapar en skön 

känsla för besökare.  

 

4.1.3 Marknadskommunikation 
Angantyr berättar att när ALV började marknadsföra sig var produkten inte särskilt 

känd. Kunderna visste alltså inte vad ett besök i parken innebar eftersom produkten 

tema- och teaterpark var och är fortfarande relativt unik. Därav använder sig parken 

mycket av skådespelare i sin marknadsföring för att på så vis visa upp produkten. 
                                                
12 Joacim Johansson VD Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
13 Nils-Magnus Angantyr Marknadskonsult Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
14 Martina Bergqvist Boende- och entréansvarig Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
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ALV använder sig även av tryckt annonsering och de försöker att utnyttja de digitala 

möjligheterna så mycket som möjligt, bland annat genom sökoptimering, cookies 

och retargeting. Tidigare har resurserna som lagts på marknadsföring varit väldigt 

begränsade och trots att de fortfarande arbetar med en begränsad budget har de nu 

mer resurser till marknadsföringen. Johansson15 förklarar att ALV är noga med att 

inte marknadsföra sig för att kränga sin produkt till kunderna. Företaget vill att 

marknadsföringen ska präglas av Astrid Lindgrens egna värderingar och därför ska 

marknadsföringen inte handla om att sälja så mycket som möjligt eller på något sätt 

påtvinga kunderna produkten. Vidare menar Johansson att ALV, liksom 

konkurrenterna, måste synas för att locka till sig kunder, men det måste ske på rätt 

sätt. Företaget måste nå ut till sina kunder, men denna kommunikation ska vara 

berättande istället för säljande. ALV vill nå ut med vad de gör och vad de står för och 

de vill att detta ska ha en stark anknytning till Astrid Lindgren som person och 

hennes värderingar.  

 

“Syns man inte så finns man inte.” (Johansson 2015) 

 

Bergqvist16 liksom Johansson poängterar att ALV inte vill kränga i sin 

marknadsföring, de vill berätta för sina kunder och på så sätt bjuda in dem till 

parken. Vidare förklaras att företaget vill förmedla äkthet i sin marknadsföring, den 

ska kännas genuin och inte säljande. ALV använder sig inte av plastigt papper i 

broschyrer och liknande utan endast riktigt papper för att det ska kännas äkta. 

Bergqvist och Johansson nämner båda två att ALV även använder sig av sociala 

medier i sin marknadsföring för att nå ut till sina kunder och menar på att företag 

idag inte kan vara utan kommunikation i sociala medier. Respondent fem anser att 

reklamen som gått på TV för ALV är väldigt mysig. Han förklarar vidare att den inte 

känns så kommersiell, utan väldigt enkel men ändå så talande. Reklamen tilltalar 

honom och han blir sugen på att åka dit. Respondent fyra berättar även hon att 

reklamen tilltalar henne. Hon tror att människor som ser reklamen får upp ögonen för 

ALV och känner att det är en plats som de vill besöka. Respondent tre tycker om 

reklamfilmerna som visas på hemsidan där företaget använder sig av skådespelare för 

                                                
15 Joacim Johansson VD Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
16 Martina Bergqvist Boende- och entréansvarig Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
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att presentera parken och vad de erbjuder. Hon har aldrig sett något annat företag 

som marknadsför sig så och därför känns det unikt.  

 

I framtiden tror Bergqvist17 att ALV kommer gå över lite mer mot säljande 

marknadsföring, men att de fortfarande kommer bevara äktheten och ärligheten i 

säljet. Det ses som en utmaning för ALV när det gäller den tryckta marknadsföringen 

eftersom Internet till stor del tagit över som kommunikationskanal. Vidare förutspår 

Angantyr18 att framtidens marknadsföring kommer ha mer fokus på digitala medier 

och Tv-reklam, men han tror ändå att ALV alltid på något sätt kommer använda sig 

av tryckt reklam. Johansson19 vill att ALV i framtiden ska kunna nå ut till fler kunder 

med sin marknadsföring, och han tror att detta kan uppnås genom att använda sig av 

lämpliga kanaler. Om ALV kan komma i kontakt med och bygga relationer med fler 

kunder så kommer det bidra till ökad tillväxt för företaget i framtiden.   

 

De flesta respondenter anser att det i dagsläget inte finns något som ALV behöver 

ändra i sin marknadsföring för att tilltala dem. Respondent tre menar att det är bra att 

de använder sig av Facebook och sin hemsida för att det är kanaler som tilltalar 

henne. Respondent ett menar att ALV borde använda sig av reklam på Spotify i sin 

marknadsföring för att nå ut till fler kunder. Respondent två har knappt sett någon 

marknadsföring för parken och anser att de borde försöka synas och höras mer, 

exempelvis mer Tv-reklam eller göra reklam i radion.   

 

4.1.4 Mervärde 
Allt som sker i parken ska enligt Johansson skapa värde för gästen, vidare förklaras 

att leken, mötet och karaktärerna ska generera värde för gästerna. Det är viktigt att 

jobba aktivt med gästen under besöket för att ge dem en så bra upplevelse som 

möjligt. Det finns program nedskrivna men det händer så mycket mer under ett besök 

och det som Johansson menar skapar värde för gästen. Gästerna kan följa ett 

dagsprogram med fasta hållpunkter men ibland händer det saker som inte är 

inplanerade, t.ex. om Emil20 och Ida är hemma i Katthult så kanske det blir en lek- 

eller sångstund berättar Johansson. Alla karaktärerna har möjlighet att kunna 

                                                
17 Martina Bergqvist Boende- och entréansvarig Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
18 Nils-Magnus Angantyr Marknadskonsult Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
19 Joacim Johansson VD Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
20 Profiler för de figurer av Astrid Lindgren som nämns i uppsatsen presenteras i bilaga 8.  
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överraska gästerna och det är det som Angantyr21, Bergqvist22 och Johansson23 vill 

framhålla som värdeskapande för gästerna. En dag när det är bilkö in till parken 

kanske skickas Kling och Klang ut för att dirigera trafiken vilket ofta uppskattas av 

barnen och förhöjer deras start på besöket. Upplevelsen börjar då redan innan de 

kommit in i parken och Johansson menar att det är en bra start på att överträffa 

förväntningarna hos gästerna.   

 

“Vi jobbar också väldigt aktivt med den lilla extra omtanken, vi ska verkligen bry oss 

under kundernas besök.” (Johansson 2015) 

 

För att skapa värde för sina kunder handlar det enligt Angantyr, Bergqvist och 

Johansson om att ALV ska höja sin lägsta nivå och att hålla nivån hög hela tiden. En 

faktor som nämns i Johanssons förklaring om hur ALV skapar värde för sina gäster 

är deras matkoncept. Matkonceptet som de har är lite speciellt då det inom parkens 

område endast serveras husmanskost gjord på lokala råvaror, ingen snabbmat likt 

hamburgare, kebab och så vidare. Matkonceptet har varit en uppskattad del hos 

gästerna och något som ALV har satsat mycket på. Men gästerna behöver inte äta 

mat på de olika restaurangerna utan de kan ha med sig egen matsäck och om de vill 

grilla finns det platser att göra det på där ALV står för grillkol och tändvätska. 

 

Johansson menar att det även är viktigt för företaget att de ska vara tillgängliga för 

sina kunder. Tillgängligheten handlar till stor del om ekonomisk tillgänglighet och 

att parken därför inte ska ha onödigt höga priser. Han förklarar vidare att pengar inte 

var viktigt för Astrid Lindgren och därför är det inte viktigt för ALV heller i annan 

bemärkelse än att hålla igång ett fungerande företag. Pengar behövs för att driva 

verksamheten och för att kunna utvecklas, men de har inte fokus på pengar i första 

hand. Enligt Bergqvist använder sig inte företaget av så mycket specialerbjudanden 

och rabatter för att de inte vill uppfattas som säljande. Hon menar vidare att kunder 

som kommer till ALV ändå får ett mervärde när de besöker parken. Detta beror på att 

de enda som gästerna faktiskt måste betala är entrépriset och då ingår alla 

upplevelser som parken har att erbjuda.  I ALV:s gästenkät råder det spridda 

                                                
21 Nils-Magnus Angantyr Marknadskonsult Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
22 Martina Bergqvist Boende- och entréansvarig Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
23 Joacim Johansson VD Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
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meningar om hur prisvärt entrépriset är. Många tycker att det är alldeles för dyrt, 

speciellt för familjer med många barn och för ensamstående föräldrar. Dock är det 

väldigt många som anser att trots att priset är högt så är upplevelsen värd pengarna. 

Många gäster anser att de får mycket för pengarna med tanke på all teater och 

upplevelsen som parken ger.  

 

“Vi hade höga förväntningar och blev ändå väldigt positivt överraskade. Man får 

mycket för pengarna för både barn och föräldrar.” (Anonym 2014) 

 

Av de kundintervjuer som genomförts ansåg de flesta tillfrågade att entrépriset ligger 

i överkant. Dock har respondenterna stor förståelse för att det kostar mycket att driva 

parken och att entrépriserna behöver vara så pass höga när parken utvecklas och gör 

stora investeringar. Respondent sju menar dock att det är många barnfamiljer som 

inte har råd att åka till ALV på grund av entrépriset, och det hade varit bra om priset 

varit lägre så att fler fått möjlighet att uppleva parken. Hon poängterar trots det höga 

priset att kunderna får mycket för pengarna med allt som parken erbjuder. 

Respondent fyra anser att ALV ska vara för alla barn och att vissa barn blir åsidosatta 

när entrépriset är så högt som det är. Respondent ett berättar att hon brukar åka på 

lågsäsong och på höstmarknaden för att entrépriset är billigare då. Respondenten 

förklarar vidare att om priset varit lägre under högsäsong hade hon absolut åkt då, 

och då hade hon kanske till och med åkt flera gånger per år. Flera kunder från 

gästenkäten instämmer i att de eventuellt åkt oftare om entrépriset varit lägre. 

Respondent två anser att kunderna får mycket tillbaka för vad de betalar. Det är 

dessutom bra att det är upp till kunderna att bestämma om de vill spendera mer 

pengar när de väl är inne i parken. Respondent fem tycker att ett besök i parken 

absolut är värt pengarna, men att man som besökare nästan måste gå två dagar för att 

hinna med allt som finns att göra. Det blir lite dyrare, men respondenten anser att det 

är värt det för att slippa stressa vid ett besök i parken.   
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 Kunden i fokus 4.2
 
4.2.1 Kundrelationer 
Bergqvist24 berättar att företaget följer upp sina kunder med en stor gästundersökning 

där gästerna får svara på frågor om sitt besök i parken. Cirka 90 procent av responsen 

är positiv, vilket är väldigt bra enligt företaget. Sedan finns det negativ respons i 

resterande 10 procent, dock kan inte företaget ge någon respons på detta eftersom 

enkäten är anonym. Om gäster däremot hör av sig via e-post efter en dålig upplevelse 

i parken gör företaget sitt bästa för att kompensera denne. Ibland innebär det att 

kunden får ett nytt besök i parken för att förtaget ska kunna bevisa att de kan ge en 

bättre upplevelse. Parken tar emot en hel del återkoppling från kunder under själva 

besöket. Många gäster lämnar synpunkter till personalen som loggas och utvärderas 

för att eventuellt leda fram till förbättringar inom verksamheten. ALV skickar även 

ut nyhetsbrev via e-post när de har något att berätta för sina kunder. Dessa nyheter 

kan skickas till en enskild kundgrupp eller till samtliga kundgrupper beroende på 

innehåll och relevans för kunderna.   

 

De kunder som intervjuats har inte gett så mycket återkoppling till parken efter sina 

besök. Respondent fyra och sex känner personer som arbetar i parken och har gett en 

del återkoppling till dem, men ingen har skickat e-post till parken eller svarat på 

gästenkäten. Även om hon aldrig givit återkoppling så berättar respondent ett att hon 

och hennes barn alltid varit nöjda efter ett besök i parken. Respondent två och tre 

instämmer i detta och menar att de aldrig blivit missnöjda efter ett besök på ALV. 

Vissa respondenter förklarar att upplevelsen påverkas mycket av vädret och hur 

mycket folk det är i parken, men att parken ändå lyckas leverera en bra upplevelse 

dessa dagar. I gästenkäten ställs frågan “Hur nöjda är ni med besöket?”, och svaren 

på denna fråga är till allra största del positiva. Många hyllar de duktiga skådespelarna 

och den fantastiska teatern och de flesta är mer än nöjda med sitt besök. Den 

negativa responsen har mycket fokus på dåligt väder och för mycket folk, vilka är 

faktorer som parken inte riktigt kan råda över själva.  

 

                                                
24 Martina Bergqvist Boende- och entréansvarig Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
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Angantyr25 förklarar att det som till stor del lockar besökare till parken är 

rekommendationer från vänner och bekanta. Av de kunder som tillfrågats vid 

kundintervjuerna har samtliga rekommenderat ALV till vänner och bekanta. 

Respondent tre berättar att hon arbetat på ett gästhem utanför Vimmerby och att hon 

alltid rekommenderade ALV till barnfamiljer som kom dit. Respondent fem har 

släktingar i Skåne och förklarar att de besökt ALV efter att de blivit 

rekommenderade att åka dit. Respondent sex menar att alla som kommer till 

Vimmerby borde besöka ALV, och att hon alltid rekommenderar parken till personer 

som ska resa till Vimmerby.  

 

“(...) jag sprider bara positiva saker om parken och rekommenderar andra att 

besöka parken med sina barn.” (Respondent två 2015) 

 

Respondenterna nämner att de gärna skulle återvända till ALV i framtiden, 

respondent fem förklarar att han vill besöka ALV med framtida barnbarn och att han 

och hans fru även besöker parken utan barn. Han menar vidare att om en eventuell 

utveckling med andra öppettider skulle göra att han besökte parken både under 

sommar och vinter. Han tror att parkens attraktionskraft kommer att fortsätta vara 

stark och att gästerna inte kommer sluta besöka parken i framtiden.  

 

4.2.2 Förväntningar och upplevelse 
Enligt Johansson26 är gästernas förväntningar alltid i fokus. ALV jobbar alltid för att 

gästernas förväntningar ska överträffas när de gör sitt besök i parken men även när 

de inte besöker parken. Johansson poängterar att ALV arbetar med det ”lilla extra” 

vilket kan vara svårt att veta vad det är då det gästerna har olika preferenser att utgå 

ifrån men ALV försöker att tillgodose allas behov så gott de kan. Bergqvist27 

understryker att ALV har en förmåga att bemöta sina gäster på ett sätt som gör att de 

känner sig välkomna och trygga i parken under sitt besök. Att alla gäster som 

kommer till ALV ska känna sig välkomna, det är Angantyr, Bergqvist och Johansson 

eniga om. Vidare berättas om ett internt motto om att företaget ska kunna leverera 

fullt ut till gästerna varje dag.  Personalen ses som en viktig del i den kärnan som ska 

ge kunderna en bra upplevelse, att alltid ha ett leende på läpparna och bemöta alla 
                                                
25 Nils-Magnus Angantyr Marknadskonsult Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
26 Joacim Johansson VD Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
27 Martina Bergqvist Boende- och entréansvarig Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 



  
 

52 

gäster på ett bra sätt är en självklarhet och troligtvis en bidragande del i att ALV 

lyckas att få nöjda gäster, menar Bergqvist28. De kunder som intervjuats är överens 

om att personalen på ALV är mycket trevlig och serviceinriktad och ingen av de 

tillfrågade har någon gång fått dåligt bemötande vid ett besök i parken. Bergqvist 

förklarar vidare att företaget behandlar alla gäster lika, oavsett när på säsongen de 

besöker parken. Enda skillnaden mellan hög- och lågsäsong är att personalstyrkan är 

större under högsäsong, men alla gäster ska fortfarande få samma bemötande. Detta 

handlar om att personalen alltid måste vara trevlig och tillmötesgående, hälsa på 

gästerna och bemöta alla med ett leende.  

 

“Vi ska leverera värdskap i världsklass varje dag”. (Bergqvist 2015) 

 

Den trygghet som ALV vill förmedla tror Bergqvist stärker den upplevelse som 

gästerna får när de besöker parken. Inom parkens gränser finns det mycket att göra 

för gästerna och alla upplevelser är gratis efter att entrépriset är betalat. Angantyr, 

Bergqvist och Johansson29 är överens om att detta är en styrka för ALV som bidrar 

till att kunderna känner sig nöjda med sitt besök. De är också överens om det faktum 

att förväntningarna som gästerna har hela tiden höjs. Om ALV lyckas överträffa 

gästernas förväntningar så är förväntningarna höjda till nästa gång. Om en gäst 

dessutom berättar för en annan potentiell gäst om hur nöjd denne är med sitt besök så 

höjs förväntningarna även hos den potentiella gästen. Johansson menar att det goda 

omdömet sprids hela tiden och med detta höjs förväntningarna. Respondent två 

förklarar att ju bättre en upplevelse varit i parken, desto bättre vill hon att den ska 

vara nästa gång. Hon håller med andra ord med företaget om att förväntningarna höjs 

från besök till besök. Dock har varken hon eller hennes barn varit missnöjda efter ett 

besök, utan parken har alltid lyckats leva upp till deras förväntningar.  

 

Angantyr30 berättar att företaget i sin gästundersökning har frågan: Hur höga var 

dina förväntningar inför besöket och hur motsvarades dessa? Gästerna får då på en 

femgradig skala besvara hur väl ALV lyckats att leva upp till det som gästerna 

förväntar sig inför sitt besök. Johansson berättar vidare om gästundersökningen och 

                                                
28 Martina Bergqvist Boende- och entréansvarig Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
29 Joacim Johansson VD Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
30 Nils-Magnus Angantyr Marknadskonsult Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
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att ALV under de senaste åren har höjt gästernas förväntningar och återkommer till 

att gästens förväntningar alltid ska vara i centrum. En nöjd gäst beskrivs som en 

vandrande reklampelare, en ambassadör som håller ALV alerta och ser till att de 

förbättrar och förfinar sitt arbete för att nästa gäst ska få en lika värdefull upplevelse 

som gästen innan. Av de kunder som intervjuats har samtliga haft någon typ av 

förväntning inför ett besök på ALV. De anser att parken levt upp till förväntningarna 

och vissa anser även att parken överträffat förväntningarna. Respondent fem menar 

att teatern alltid överträffar hans förväntningar. Han tycker det är bra att allt som 

händer i parken är kul för både vuxna och barn. Respondent fyra förklarar att parken 

alltid lever upp till hennes förväntningar, men hon skulle inte säga att 

förväntningarna överträffas. Respondent två pratar om familjeförväntningar, hon 

menar att när familjen ska göra något under en dag så finns det förväntningar hos 

såväl barn som föräldrar. Hon utvecklar sitt resonemang med att barnen har 

förväntningar på att få träffa sina favoritkaraktärer och det är viktigt att det sker för 

att barnen ska ta med sig en positiv upplevelse från parken. Respondent tre menar att 

eftersom att hon växt upp i Vimmerby har hon inte förväntningar när hon besöker 

ALV dock vill hon gärna visa upp parken när det kommer besök. Vidare nämns av 

respondent fyra att det ofta finna höga förväntningar inför kommande säsong om 

ALV har byggt några nya miljöer eller utvecklat gamla miljöer.  

 

“Jag är supernöjd trodde inte det innan jag åkte men vilken dag det blev det kommer 

vi inte glömma. En härlig dag i sagornas värld.“ (Anonym 2014) 

 

Vidare förklarar Angantyr31 att ALV i sin gästundersökning legat bra till om en 

jämförelse görs mellan förväntningarna som gästen hade innan med de motsvarande 

som gästen har efter besöket. Glappet mellan förväntningar och upplevelse har till 

och med nästan alltid varit lite för stort. Han berättar vidare att glappet försvann 2014 

då förväntningarna och upplevelsen blev på exakt samma nivå. Detta tog ALV inte 

som positiv kritik utan de vill alltid överträffa det som kunderna förväntar sig innan 

och därför togs detta som en varningssignal för att företaget ska kunna förbättra de 

upplevda förväntningarna. Vad som dock måste tas i beaktning är enligt Angantyr att 

säsongen 2014 var en rekordsäsong där ALV nästan nådde upp till en drömgräns 
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med 500 000 gäster och de lyckades säkert överträffa förväntningarna hos många. 

Med tanke på att 60 % av besökarna har besökt ALV innan menar Angantyr32 att det 

blir svårare att leva upp till förväntningarna som gästerna har om de haft en fin 

upplevelse tidigare och därmed skruvat upp sina förväntningar. Om upplevelsen då 

inte blir lika bra som första gången eller så bra som de kommer ihåg den kan 

gästerna bli missnöjda även om upplevelsen är av hög kvalitet. Angantyr menar 

därför att ALV måste jobba med upplevelsen för kunderna, att de ska få den fina 

upplevelse som de vill att gästerna ska få. Det förklaras vidare att det är så som han 

ser på varumärkesvård, ett varumärke blir inte bättre än vad du själv gör det till och 

det poängteras att ALV hela tiden laddar sitt varumärke med olika kvalitativa inslag 

för att gästerna ska uppleva värde under sitt besök i parken.  

 

 Utveckling i fokus 4.3
 
4.3.1 Varumärkesutveckling  
Angantyr förklarar att ALV alltid har trott på sin produkt och har alltid jobbat för att 

vidareutveckla den. Han framhåller teateravdelningen som en utvecklingsmöjlighet 

där de arbetar för att alla ska få den bästa upplevelsen och förklarar vidare att parken 

öppnar upp sig för alla delar i samhället. Teckenspråkstolkning och blindtolkning är 

exempel på vad som görs för att nå alla besökare. Vidare berättar Angantyr att en 

grupp som är svåra att nå är nya svenskar, de har inte Astrid Lindgren-traditionen 

med sig vilket gör att ALV står lite i underläge, menar Angantyr. Han drar en 

personlig jämförelse från ett besök på Skara Sommarland där han menar att många 

folkgrupper var representerade. Han menar vidare att de andra temaparkerna som till 

exempel smyger in olika attraktioner för att höja attraktionskraften på sina parker. 

Angantyr menar därför att de inte tror på sin produkt på det sätt som ALV gör, de 

kompenserar för att de är osäkra och säger att han tror på att vidareutveckla den 

ursprungliga produkten som en gång i tiden gjorde att ALV blev så stora som de 

blev. Utvecklingarna som redan gjorts i parken, menar respondent tre, gör 

upplevelsen bättre idag än vad den var förr och menar att det är kul för alla 

målgrupper att det nu sprängs i Mattisborgen vid Ronja Rövardotters födelse precis 

som i boken och att Pippi Långstrumps skepp också finns på plats. Respondent fyra 

håller med respondent tre i att utvecklingarna är bra och förklarar att ALV verkar 
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jobba för en bättre upplevelse för kunderna eftersom att fler får möjlighet att se 

teatrarna när det blir i större miljöer och anser att det nu är mycket bättre än innan. 

Respondent åtta poängterar att de utvecklingar som gjorts har gjort så att besökarna 

numer är mer delaktiga i skådespelet och att miljöerna är bättre för skådespelarna. 

Respondenterna i största allmänhet är nöjda med de utvecklingar som redan gjorts 

och ser fram emot fler.  

 

“Det är kul om det alltid är något nytt när man kommer” (Respondent nio 2015) 

 

Angantyr33 menar att utmaningen är stor för ALV att fortfarande leva som ett starkt 

varumärke i framtiden. Enligt Johansson34 är inget för evigt utan att det görs ett bra 

jobb. Vidare menas att en av ALV:s viktigaste uppgift ligger i att få barnen att 

fortsätta vilja läsa om Pippi Långstrump och Karlsson på taket men också att få 

föräldrarna att fortsätta vilja läsa för barnen när de inte kan läsa själva. Johansson 

förutspår att ALV kommer att stå sig bra i framtiden som varumärke, men ALV 

måste vårda det rätt för att de ska lyckas med detta. Det poängteras att det för ALV 

handlar om att få böckerna att fortsätta leva, lever böckerna vidare så lever ALV 

vidare. Respondent sju instämmer i det och tror att parkens attraktionskraft kommer 

minska i framtiden om inte föräldrar tar ansvar för att upprätthålla barnens intresse 

för Astrid Lindgrens böcker. Respondent tio ser en utmaning för ALV i att få 

kommande generationer att få upp ögonen för Astrid Lindgren och hennes 

berättelser, då det finns mycket som konkurrerar om barnens uppmärksamhet. 

Angantyr berättar att det var lättare fram till 2002 då Astrid Lindgren fortfarande var 

i livet, då kom det några gånger om året en löpsedel där det stod “Astrid tänker” eller 

“Astrid tycker”. Angantyr förklarar också att för några år sedan sändes ofta Astrid 

Lindgrens filmer och serier på bästa sändningstid och menar att det inte händer 

längre. Både Astrids förmåga att skapa löpsedlar om hon tyckte något och 

tillgängligheten är viktiga faktorer för att vidmakthålla intresset för Astrid Lindgrens 

berättelser. Idag drar ALV, SF och Rabén och Sjögrens bokförlag ett ganska stort 

lass för att bevara intresset men även privatteatrar har en del i bevarandet.  
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Bergqvist35 förklarar att för att parken ska behålla och öka sin attraktionskraft i 

framtiden så är det inte omöjligt att ALV måste likna filmerna mer än böckerna. Hon 

menar att hon tror att ALV fortfarande kommer att vara stora i framtiden och att 

parken fortfarande kommer att finnas kvar om 50 år men det kommer då att råda 

andra förutsättningar. Angantyr berättar om problemet att inte kunna spela alla 

teatrar som de skulle vilja, men de resurserna finns inte ännu. Då måste det byggas 

om och byggas till, detta har redan påbörjats då det numera går att ta in häst och vagn 

i Katthult när Emil i Lönneberga spelas och framförallt utvecklingen som gjort med 

Mattisborgen. Han förklarar att utvecklingen sker efter hand och allt kan inte ske 

med en gång. Han berättar vidare om picknick-teatern som ALV har där barnen är 

statister eller liknande vilket för med sig att besökarna kommer närmre än vad de 

varit förut. Respondent tre och fyra saknar karaktärerna från “Barnen i Bullerbyn” i 

parken, och respondent fyra menar att detta är en berättelse som hon tycker parken 

borde jobba mera med. Respondent ett hade gärna sett att Lotta från “Lotta på 

Bråkmakaregatan” fanns representerad i parken, då det är hennes favoritkaraktär. 

Flera respondenter saknar en miljö och karaktärer från berättelsen “Mio min Mio”. 

Respondent fem hade önskat att miljön för “Karlsson på taket” skulle byggas ut, då 

den i dagsläget är väldigt liten jämfört med de andra teatermiljöerna och det blir då 

väldigt trångt där under högsäsong.  

 

“Barnen i Bullerbyn tycker jag de borde utveckla mer, det borde byggas större och 

de borde ta in karaktärer.” (Respondent fyra 2015) 

 

Enligt Angantyr36 brukar parkens attraktionskraft vara högre de somrar när parken 

gjort stora utvecklingsprojekt. Dock förklarar han att parken slog besöksrekord 

säsongen 2014 utan att företaget byggt ut eller skapat någon ny miljö det året. 

Angantyr berättar vidare att när utvecklingar ska ske görs dessa med konceptet 

Astrid Lindgren i åtanke. Han tar upp ett exempel på en utveckling som parken gjort 

med allsång som ett inslag i dagsprogrammet. Företaget hade aldrig kunnat förutspå 

att det skulle bli en sådan ”fullständig fullträff” utvecklingsmässigt och nu går det 

inte att öppna en säsong utan att den är med på programmet. En utveckling som 

gjordes för att utöka verksamheten var höstmarknaden, en ny säsongsnutt och genom 
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höstmarknaden kom höstberättelser in i konceptet och eftersom det föll väl ut så 

undersöks nya möjligheter. Höstmarknaden är ett inslag som uppskattas av flera av 

de kunder som intervjuats. Respondent fem menar att höstmarknaden är väldigt bra 

och att känslan i parken blir annorlunda då. Han får en mysigare känsla när 

skådespelarna har på sig varmare kläder och han tror att detta även skulle fungera på 

vintern.  

 

4.3.2 Varumärkesutvidgning 
Johansson37 förklarar att om en utvidgning av ALV som varumärke ska göras så är 

det viktigt att parken inte släpper sina fyra hörnstenar, leken, mötet, miljön och 

teatern. Och menar att så fort ett varumärke blir spretigt så tappar det fokus och 

försöker vara något som det inte är och då är konceptet bortblåst. Den position som 

ett varumärke har är viktig och ALV ser sin position som de har idag som viktig, hela 

verksamheten med park, boende och teater är uppbyggd enligt Astrid Lindgrens 

värderingar. Att det diskuteras flitigt vilka utvecklingsmöjligheter som parken har 

råder det ingen tvekan om, Angantyr38, Bergqvist39 och Johansson förklarar att en 

utvidgning till vintersäsong är något som diskuteras en hel del till och från. Angantyr 

slår fast att en utvidgning mot den kallare delen av året kommer att ske, det är 

egentligen bara en fråga om när och hur.  

 

Johansson menar att för att en utvidgning ska vara lönsam för ALV så måste hänsyn 

tas till deras huvudmålgrupp, barnen. Vid en satsning på vintersäsong så måste 

öppettiderna anpassas så att barnen kan besöka ALV. Angantyr anser att 

vintersatsningen bör göras när barnen har jullov och sportlov och detta håller 

Bergqvist med om. Johansson ser möjligheter för parken att ha öppet innan jul då han 

menar att vid loven finns det mycket att konkurrera med. Han nämner sol- och 

badsemester och skidsemester som de främsta konkurrensmålen. Respondent sex 

berättar att hon och hennes familj brukar åka på skidsemester och att de inte skulle 

välja ALV istället för det. Dock menar hon att eftersom de bor i Vimmerby så hade 

de antagligen besökt ALV också om parken öppnat för vintersäsong. Flera av 

respondenterna instämmer i frågan om att det inte gäller att göra det ena istället för 

det andra, utan det skulle antagligen bli aktuellt att göra båda två. Johansson menar 
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att en utvidgning måste få ta tid, det är inte något som kommer att bli en fullskalig 

succé redan första året utan det tar kanske ett par säsonger innan det når upp till 

önskad nivå.  

 

Kunderna, det vill säga respondenterna, är nästintill helt överens om att en 

utvidgning till vintersäsong skulle konkurrera med det som de brukar göra på vintern 

och då nämns skidsemestrar som det som de flesta väljer att göra. Respondent ett och 

två som är bosatta i Kalmar respektive Nybro är mycket intresserade av en 

utvidgning till vintersäsong på ALV. Respondent två anser att det är en lagom utflykt 

att åka till Vimmerby över dagen och respondent ett tycker det är ett bra alternativ 

för barnfamiljer som vill hitta på något med baren på vintern. De respondenter som 

bor i Vimmerby menar att de förmodligen skulle besöka ALV om en vintersäsong 

blev aktuell. Under vintersäsong menar flertalet av respondenterna att det skulle vara 

kul att besöka karaktärerna i deras vintermiljö och detta håller även Bergqvist40 med 

om. Hon menar och tror att ALV på vintern skulle vara ”fantastisk”. Det finns nästan 

ett kapitel i varje bok om vintern och det menar Bergqvist skulle locka besök även på 

vintern till ALV.  

 

“Vem skulle inte vilja klättra i träden med Pippi och hämta paket?“ (Bergqvist 2015) 

 

Angantyr41 förklarar att de investeringar som görs i parken redan nu har tankarna ett 

steg längre fram, till exempel när Villa-Villekulla byggdes har kylelement byggts in i 

sjön för att göra det möjligt att göra en skridskobana av sjön och även vattenslangar 

är nedgrävda vid en kulle bakom Villa-Villekulla för att de ska kunna koppla på 

snökanoner och på så vis få en pulkabacke. Angantyr berättar att dessa tankar på att 

satsa på vintern på riktigt har funnits med sedan 2009 och att ALV har som en tanke 

att kanske inte hela parken ska vara vinteröppen men en del av den. Respondent åtta 

menar håller med om att hela parken inte borde vara öppen då barnfamiljer kanske 

inte orkar gå i parken en hel dag om det är kallt. Flera av respondenterna instämmer i 

detta resonemang. Vidare poängterar Angantyr möjligheterna när parken har ett eget 

boende som de själv styr över, inte förrän de har ett boende som är fullt utvecklat så 

kan andra säsongssnuttar vara att tänka på. Den satsning som ALV gör idag menar 
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Angantyr banar väg för att en utvidgning till vintersäsong skulle kunna ske i 

framtiden, det är en förutsättning poängterar han. Även Johanssons resonemang om 

att det är barnen som företaget måste jobba för kommer upp när Angantyr förklarar 

sina tankar på en vinterutveckling. Det är barnen som ska vilja besöka parken och då 

måste det ses till att barnen har möjlighet att göra detta även under vintern i så fall.  

 

Respondent fem berättar att han skulle vilja uppleva mer vinterbetonade aktiviteter 

på vintern. Det skulle vara mysigt att åka häst och släde med Emil eller åka lite 

skidor. Han menar att det även skulle vara kul för barnen att bara vara och leka på 

ALV, de skulle kunna kasta snöbollar, göra snöänglar och bygga snögubbar. 

Respondent tre hade velat gå runt i parken och bara mysa på vintern. Respondent fem 

tycker att det kan finnas lite facklor tända runt omkring i parken för att göra 

upplevelsen mysigare. Respondent sju hade gärna velat besöka ALV vid jul och baka 

pepparkakor på golvet med Pippi. Enligt respondent åtta måste parken kunna erbjuda 

gästerna ställen där de kan gå in och värma sig, om hon ska göra ett besök på vintern. 

Många av kunderna skulle tycka att det vore trevligt att åka skridskor med Pippi vid 

ett vinterbesök och respondent fyra hade tyckt att det vore roligt om barnen i 

Bullerbyn var där och åkte skridskor också.  

 

“Jag kan tänka mig Bullerbybarnen som åker skridskor.” (Respondent fyra 2015) 

 

Tankarna som Angantyr42 och Bergkvist43 har om en vinterutveckling stämmer 

överens, de vill att parken ska vara precis som på sommaren med teater och 

karaktärer på plats fast de då skulle fokusera på vinterdelarna och detaljerna ifrån 

berättelserna. Detta resonemang håller även de intervjuade kunderna med om. Om ett 

besök ska göras på vintern så vill de träffa karaktärerna precis som besökarna gör på 

sommaren. Bergqvist kommer dock in på att företaget idag är uppbyggt som en 

sommarverksamhet och att företagets semesterperiod ligger på vintern vilket gör att 

om ALV ska satsa på en vinterutveckling måste företaget strukturera om sitt 

välfungerande arbetssätt och idag finns inte kapacitet företagsmässigt till att göra 

detta. Samtidigt poängterar Bergqvist, precis som Angantyr, att i de investeringar 

som nu görs finns vintersäsongen med som baktanke. Hon förklarar att hon tror att 
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inom 10 år kommer ALV att ha vinteröppet, de måste bara våga satsa och vara 

beredda på att få konkurrera med de “vanliga” vinteraktiviteterna som folk gör idag. 

Det är en stor process som måste påbörjas och företaget måste därför vara beredda på 

att det kommer att ta tid innan de blir stora på vintern.  

 

Flertalet respondenter menar att de skulle kunna tänka sig att besöka ALV på vintern 

om en vinterutvidgning görs, dock finns det några som inte tycker att det är värt 

mödan och hellre gör andra aktiviteter på vintern då parken för de är förknippad med 

sommar och värme. Respondent sex förklarar att hon nog skulle besöka parken 

vintertid men att det beror på att hon bor i Vimmerby och det är nära, hade hon 

däremot bott i Stockholm så hade hon inte åkt till ALV. Vidare tror inte 

respondenten att en vintersatsning skulle dra så mycket folk utifrån utan det skulle 

vara de som bor i Vimmerby som skulle besöka parken då, Respondent nio förklarar 

att åka till ALV på vintern skulle vara för omständigt, att parken är något som hon 

förknippar med sommar och därför tror hon inte att hon skulle åka på vintern.  

 

“Vi är ingen självklar vinteranläggning.” (Bergqvist 2015) 

 

4.3.3 Konkurrenskraft 
Åldern spelar roll när gästerna ska välja park att besöka menar Angantyr44, åldern 

kan vara en stor och viktig anledning till hur besökarna väljer att planera vilken park 

som ska besökas. ALV vänder sig främst till barn i åldrarna 3-9 och deras familjer.  

Därför menas att ALV har en styrka om företaget jämförs med konkurrenterna då de 

har karaktärerna att luta sig mot. Karaktärerna är ALV:s starka kort, de som besöker 

ALV har ofta någon form av relation till dessa. När man som besökare kommer till 

ALV finns det något för hela familjegruppen förutsatt att besökaren gillar Astrid 

Lindgrens berättelser och kan leva sig in i dessa. Vidare jämförs ett besök på ALV 

med ett besök på Liseberg, då det kretsar kring karusellerna, de som älskar karuseller 

får ut något av besöket medan de andra står vid sidan och tittar på samt att under 

sommarmånaderna är kötiderna långa. Angantyr menar att det inte finns samma 

problem under ett besök på ALV. Johansson45 poängterar att det blir mycket köer på 

ALV också under högsäsong men att gästerna är beredda på detta och därför är det 
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inget problem. Han förklarar vidare att parken inte har någon gräns för hur många 

besökare de kan ta in under en dag, men att dagar när det är 10 000- 12 000 besökare 

i parken blir inte upplevelsen lika bra på grund av trängsel och att det blir fullt på de 

stora föreställningarna. Kunderna som intervjuats håller med om att upplevelsen 

försämras när det är mycket folk i parken. Ingen av dem uttryckte något problem 

med köer utan mer problem med sittplatser vid föreställningar och på caféer och 

restauranger. I gästenkäten påpekar dock vissa att långa köer inne i parken drog ner 

helhetsupplevelsen.  

 

Respondent sex berättar att hennes barn är så pass små att det inte är aktuellt än att 

åka till andra nöjesparker, men hon menar de antagligen kommer fortsätta besöka 

ALV även när barnen är lite större även om de besöker andra parker också. Flera 

respondenter håller med företaget om att ALV är roligt för alla i alla åldrar, medan 

många andra nöjesparker bara är roligt för dem som tycker om att åka karuseller. Av 

de intervjuade kunderna var det en del som skulle välja ALV framför andra parker i 

Sverige. Respondent fem tycker om teatern och hela upplevelsen och eftersom han 

inte är så förtjust i karuseller föredrar han ett besök på ALV framför andra 

nöjesparker. Respondent sju instämmer och anser att djurparker inte heller är så 

underhållande en varm sommardag när djuren ändå ligger och sover i skuggan, då är 

ett besök på ALV att föredra istället. Det är ändå en del av de tillfrågade som inte 

skulle välja ALV istället för andra parker, men de skulle antagligen besöka ALV 

också. 

 

Bergqvist46 menar att de avgörande orsakerna som gör att besökarna väljer ALV är 

intresset för karaktärerna och berättelserna samt att det finns ett intresse för Astrid 

Lindgren hos hela familjen. Det är ett annorlunda besök som inte liknar något annat. 

I ALV:s fall har företaget en annorlunda utmaning framför sig om de jämförs med 

konkurrenterna som finns. Det skrivs inga nya böcker då Astrid Lindgrens inte är i 

livet längre utan företaget måste förlita sig på det som redan har skrivits. Dock menar 

Johansson47 att ifrån företagets sida hela tiden arbetar de för att vidareutveckla 

produkten med de medel som går att utveckla. Han förklarar vidare att inför varje 

säsong har det noga övervägs vilka nyheter som företaget ska ha just detta år, 
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Johansson framhåller ALV:s egen förmåga att vara innovativa. Med det arbetet som 

görs i parken varje dag, månad och år så är det möjligt att hålla parken som den är 

idag, en park där människor ska känna sig trygga och ha roligt. Respondent ett 

poängterar att hon väljer ALV framför andra parker just för att ALV är ALV och 

framhåller det faktum att barnen känner till karaktärerna och därför känner igen sig.  

 

En utvecklingsmöjlighet som respondent fem uttrycker är att ALV skulle bygga ett 

hotell. Byggande av ett hotell tror han skulle vara ett bra komplement till den 

nuvarande campingen. Bergqvist48 berättar att redan idag görs en stor satsning som 

kommer att vara klar till öppningen av parken i maj, denna satsning handlar om 

stugbyn där de rustar upp de nuvarande stugorna och sedan kommer en utbyggnad av 

stugbyn ske till nästa säsong. Bergqvist berättar att den satsningen som ALV gör på 

campingen kommer att ha en effekt på den kraft som gör att parken lockar till sig 

besökare. Hon menar vidare att denna satsning gör parkens boende mer 

konkurrenskraftigt gentemot andra boenden i Vimmerby. Företaget vill inte att 

boendeupplevelsen ska vara som den ALV-upplevelse som besökarna får i parken. 

Vidare förklarar Bergqvist att företaget skulle kunna använda sig även av 

karaktärerna här, t.ex. skulle de kunna säga “kom och bo i Pippis hus” och detta 

skulle förmodligen locka till sig många besökare. Men hon poängterar att alla har 

olika övertygelser och bilder av hur saker och ting ska se ut och Astrids berättelser är 

inget undantag. Därför väljer ALV att kalla boendebiten något annat för fortfarande 

kunna konkurrera med den upplevelse som de vill att gästerna ska få av såväl park 

som boende. Gästerna får då en upplevelse som de inte riktigt kan sätta fingret på 

och Bergqvist tror att detta kommer att gynna ALV.  

  

                                                
48 Martina Bergqvist Boende- och entréansvarig Astrid Lindgrens Värld, intervju 2015-04-07. 
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5. Analys och diskussion  
 
I detta kapitel relateras de teorier som togs upp i teorikapitlet och vår 

sammanställda empiriska data till varandra. Teorin och empirin diskuteras här av 

oss forskare i förhållande till forskningsfrågan och syftet. I kapitlet visar vi på 

relationer mellan teori och empiri som kommer ligga till grund för slutsatserna som 

presenteras i nästkommande kapitel.   

 

 Turistdestinationer som varumärken 5.1
 
5.1.1 Destinationsvarumärken 
Enligt Johansson fungerar ALV som ett destinationsvarumärke och som ett 

dragplåster till Vimmerby. Han förklarar vidare att anledningen till att ALV faktiskt 

är Astrid Lindgrens värld är att det är beläget i Vimmerby, där Astrid Lindgren är 

född och uppvuxen. Om parken istället legat i Stockholm hade den säkerligen fått 

fler besökare, men parken skulle då inte vara Astrid Lindgrens Värld på samma sätt. 

Angantyr, Bergqvist och Johansson är överens om att ALV i dagsläget är ett starkt 

varumärke. Ashton (2014) menar att ett varumärke är ett kraftfullt verktyg för en 

destinations framgång. Detta kan vi se passar in på ALV då de lyckats skapa en 

framgångsrik destination med hjälp av ett starkt varumärke. Enligt Voss, Roth och 

Chase (2008) har tjänster med upplevelse i fokus blivit av allt större intresse i dagens 

samhälle. Författarna förklarar vidare att när det gäller turistdestinationer blir 

destinationen själva upplevelsen. Turistdestinationer är enligt författarna ofta många 

olika upplevelser och dessa upplevelser bör utformas för att tillmötesgå målgruppens 

behov och efterfrågan.  

 

De kunder som intervjuats har svårt att tänka sig att ALV skulle ligga någon 

annanstans än i Vimmerby, och det är i just Vimmerby som de tycker parken hör 

hemma. Vi relaterar detta till Voss, Roths och Chases (2014) teori eftersom 

turistdestinationen ALV blir själva upplevelsen som kunderna får och denna 

upplevelse bör utformas efter vad kunderna vill ha. Vi kan se att kunderna vill att 

ALV ska ligga i Vimmerby för att de känner att upplevelsen blir annorlunda där och 

därmed uppfylls deras efterfrågan. Utifrån detta ser vi att parken ligger där den ska 

ligga, även om fler kanske besökt parken om den legat i Stockholm då den varit mer 

tillgänglig för fler. Detta leder oss in på att vissa kunder kanske inte valt att besöka 
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parken om den legat någon annanstans då känslan och upplevelsen inte blivit 

densamma som i Vimmerby.  

 

En av ALV:s styrkor ligger i deras namn, Astrid Lindgrens Värld. Namnet är enligt 

Angantyr, Bergqvist och Johansson är en fördel för varumärket som helhet. 

Företagets förmåga att kunna erbjuda en bra tjänst är en viktig del i den upplevelse 

som besökarna får i parken. Tjänster kännetecknas enligt Chernatony och  Riley 

(1999) av att de produceras och konsumeras samtidigt, de är immateriella, de kan 

inte lagras och de är heterogena. En av de viktigaste skillnaderna mellan 

produktvarumärken och tjänstevarumärken är enligt Salari och Motiee (2015) att 

inom tjänstesektorn blir företagets namn detsamma som varumärkets namn. Vi kan 

se att den ALV är ett tjänsteföretag där upplevelsen är företagets produkt. 

Upplevelsen är en produkt som stämmer överens med Chernatonys och Rileys (1999) 

beskrivning av en tjänst. Vi kan också se att för ALV blir företagets namn detsamma 

som varumärkets. 60 % av alla gäster som kommer till ALV har varit där förut, vilket 

kan relateras till Salari och Motiees (2015) påstående om att styrkan hos ett 

tjänstevarumärke ligger i företagets förmåga att bygga och behålla långsiktiga 

relationer med sina kunder.  

 

Med en hög igenkänningsfaktor och de priser som ALV har vunnit så förstås att 

ALV är ett starkt varumärke och de intervjuer som vi haft med företaget stärker även 

det. Angantyr berättar om det som gör att han anser ALV som ett starkt varumärke 

och poängterar att det är Astrid Lindgren själv. Han menar att berättelserna är ALV:s 

verktyg och det är de som ligger till grund för parkens verksamhet och ser till att 

varumärket håller sig starkt. Det faktum att varumärket i dagsläget är starkt tror vi 

har inverkan på parkens attraktionskraft, som tycks vara hög. Vid en utveckling tror 

vi att parken kan dra nytta av sitt etablerade varumärke.  

 

När ett destinationsvarumärke ska etableras på marknaden handlar det till stor del om 

personligheten bakom varumärket menar Morgan, Pritchard och Pride (2004). 

Författarna förklarar att företaget bör ha ett stort fokus på såväl hjärta som hjärna. 

Johansson menar att ALV är ett speciellt varumärke dock är varumärke ett ord som 

företaget inte gärna vill använda om sig själva, vilket kan tyckas vara konstigt då vi 

är vana att sätta etiketter på det mesta. Här handlar det dock om familjens önskan att 
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inte sätta etikett på personen Astrid Lindgren vilket vi kopplar till Morgan, Pritchard 

och Prides (2004) resonemang om att hjärtat är viktigt när ett destinationsvarumärke 

ska byggas upp. Varumärket ALV är byggt på Astrid Lindgrens berättelser och 

Astrid Lindgrens egna värderingar kommer alltid att spegla varumärket. När ALV 

bygger sin verksamhet är alltid Astrids värderingar och tankar i bakhuvudet vilket vi 

anser stärker parkens trovärdighet och kan koppla till det som Bergqvist nämner 

under intervjutillfället om äkthet. Företaget vill vara äkta och på det vis blir de också 

unika, det handlar om vad Astrid Lindgren själv ville att parken skulle vara för 

barnen, inte vad som gör att parken tjänar mest pengar vilket kan relateras till det 

som Skaalsvik och Olsen (2004) skriver om att ett varumärke definieras av att ha en 

egenskap som kännetecknar och särskiljer det i från andra företag.  

 

Basile, Miano och Scozzese (2014) menar att ändamålet med platsmarknadsföring är 

strävan efter en utmärkande identitet. Enligt Morgan, Pritchard och Pride (2004) 

karaktäriseras reklamen av att den är kostsam samt att reklam som marknadsför 

destinationsvarumärken ofta är banbrytande och väldigt kreativ. Angantyr förklarar 

att ALV använder sig mycket av skådespelare i sin marknadsföring. Han menar att 

eftersom produkten är relativt unik använder sig företaget av karaktärerna när de 

visar upp vad parken har att erbjuda. Angående reklamfilmerna på hemsidan anser 

respondent tre att ALV:s reklam är speciell då hon aldrig sett någon annan som 

marknadsför sig så. Samtliga företagsrepresentanter trycker på att ALV inte vill vara 

alltför kommersiella och tvinga på kunderna sin produkt. Flera respondenter tycker 

att reklamen som går på TV är tilltalande och de tror att den lockar till sig besökare. 

Vi kan se att ALV använder sig av relativt unik marknadsföring med hjälp av sina 

skådespelare. Detta relaterar vi till Morgans, Pritchards och Prides (2004) teori då vi 

anser att ALV:s reklam är kreativ och banbrytande. Zhangs och Huangs (2015) 

menar att det ökade intresset för turism skapar ett behov för företag inom 

turismbranschen att utveckla effektiva strategier för marknadsföring, vilket vi 

relaterar till att ALV:s kunder tilltalas av företagets marknadsföring. Till skillnad 

från andra företag vill ALV inte vara säljande i sin reklam, vilket vi ser som 

banbrytande eftersom det är ett väldigt ovanligt sätt att göra reklam på. Med hjälp av 

denna reklam kan vi se att ALV skapar en unik identitet vilket vi kan relatera till 

Basiles, Mianos och Scozzeses (2014) teori. Med tanke på att respondenterna anser 

att reklamen är tilltalande förstår vi att reklamen har inverkan på ALV:s 
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attraktionskraft. Det är dock flera respondenter som inte tagit del av reklam från 

parken och vi anser därför att ALV bör utöka sin marknadsföring i den mån det går 

för att öka sin attraktionskraft och då locka till sig ännu fler kunder.  

 

Branding är enligt Krystallis och Chrysochou (2014) en utmärkt strategi för att bygga 

fördelaktiga och långsiktiga relationer med sina kunder. Branding genererar 

dessutom ökat kundvärde, vilket resulterar i fler nöjda kunder och ökad lojalitet och 

högre attraktionskraft. Salamat Ullah Bhuiyan och Banik (2013) menar att branding 

är en viktig framgångsfaktor som har stor betydelse för en temaparks igenkänning. 

Johansson menar att ALV inte vill kalla sig för ett varumärke, eftersom Astrid 

Lindgrens familj inte vill se henne som ett varumärke. Varumärket är ändå starkt och 

har en hög igenkänningsfaktor. Utifrån Krystallis och Chrysochous (2014) teori och 

Johanssons uttalande förstår vi att även om ALV inte vill kalla sig för ett varumärke 

så är de det och företaget använder sig av branding vilket ger dem hög 

igenkänningsfaktor. Av de kunder som intervjuats har samtliga en positiv bild av 

företaget och de har även varit nöjda efter sina besök i parken. Samtliga av dessa 

kunder hade dessutom för avsikt att besöka parken fler gånger i framtiden. Vi ser att 

ALV lyckas bygga långsiktiga relationer med sina kunder, i alla fall med de som vi 

intervjuat och parken lyckas skapa kundvärde vilket resulterar i nöjda kunder. 

Lojaliteten som finns hos kunderna tror vi leder till ökad attraktionskraft för parken.  

 

Destinationen ALV har ett läge som många anser vara viktigt för varumärkets 

karaktär. Om parken skulle ha legat någon annanstans menar några av våra 

tillfrågade kunder att den skulle förlora den attraktionskraft som platsen faktiskt ger i 

och med att det är Astrid Lindgrens födelseort. Respondenterna och intervjuobjekten 

från företaget menar att Småland och Vimmerby är viktiga delar för den upplevelse 

som fås i parken. Angantyr berättar vidare att marken som parken ligger på har en 

nära anknytning till Astrid Lindgren själv då det var här som hon själv lekte när hon 

var barn och därmed fått inspiration till alla berättelser som hon skrev. 

Resonemanget som förs kring platsens betydelse stärks av Pereira, Correia & Schutz 

(2012) som skriver att en destination är en plats dit besökare reser för att uppleva 

något och gärna stannar en stund, vilket vi förstår att kunderna gärna gör på ALV. 

Besökare lägger minst en dag på sitt besök för att hinna med det som erbjuds i 

parken. Vad som Pereira, Correia och Schutz (2012) också poängterar att 
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destinationer måste skapa ett varumärke för att stärka sin position och betona det 

unika med platsen. Efter att ha gjort intervjuer med såväl kunder som företag har vi 

förstått att ALV har lyckats och arbetar med det. Unikhet och äkthet anser vi gå hand 

i hand och ifrån företagets sida förklaras att det är viktigt att allt som görs i parken 

överensstämmer med det som Astrid Lindgren själv ville att parken skulle utstråla. 

Angantyr förklarar att ALV är en unik plats och ett annorlunda besök vilket också 

Bergqvist poängterade. De har inte fokus på att sälja, de vill berätta. ALV har inte 

samma tänk som andra destinationer och pengarna är inte deras största drivkraft utan 

det är barnen och deras läsande som driver verksamheten framåt. Genom sin unikhet 

och äkthet kan vi se att ALV:s attraktionskraft skiljer sig ifrån andra nöjesparker, den 

attraherar på andra sätt.  

 

5.1.2 Värderingar 
Johansson förklarar att ALV:s främsta mål är att vara Astrid Lindgrens Värld på 

riktigt, de vill ha samma värderingar som Astrid Lindgren själv hade och vill kunna 

signalera ut det till besökarna. Värderingar som nämns som de viktigaste är rättvisa 

och respekt för framförallt barnen. Dessa värderingar ska därför spegla ALV:s 

verksamhet och det är då viktigt att alla som arbetar på ALV är medvetna om dessa 

värderingar som företaget står för. Den identitet som ALV vill skapa med dessa 

värderingar kan kopplas till den definition av varumärkesidentitet som Silveira, 

Lages och Simões (2013) skriver om. Författarna menar att varumärkesidentiteten 

definieras som det ett företag anser deras varumärke står för och vad det bör 

associeras med. Vi kan här se tydliga kopplingar mellan teori och empiri. Det är 

viktigt att företaget har kontroll över vad som varumärket associeras med för att 

kunna behålla de grundläggande tankarna som Astrid Lindgren själv ville att parken 

skulle associeras med. Vi förstår att ALV:s värderingar har stor inverkan på företaget 

och detta är något som vi ser att parken behöver hålla fast vid när den utvecklas i 

framtiden. Om företaget tappar sin identitet, och därmed förlorar Astrid Lindgrens 

värderingar, tror vi att varumärket skulle ta skada, vilket skulle kunna påverka 

parken och attraktionskraften negativt.  

 

Bergqvist nämner även glädje som en viktig del av hur varumärket uppfattas hos 

kunderna, vilket också stärks av respondenternas förklaringar om vad de associerar 

med parken. Vissa respondenter förklarar att ALV får dem att tänka på glädje, vissa 
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associerar parken med barndom och någon annan tänker på fina familjestunder. 

Ashton (2014) menar att destinationsimage definieras som värderingar, tankar och 

intryck som kunderna associerar med destinationen. Återigen kan vi se en koppling 

mellan teori och empiri då ALV:s image är glädje, barndom och fina familjestunder 

utifrån de kunder vi intervjuat. Den empiri som vi fått av våra företagsintervjuer och 

kundintervjuer kan också kopplas till det som Heldt Cassel (2011) skriver om, 

förmågan hos en destination att kunna attrahera turister till platsen. Då behövs 

positiva bilder och upplevelser hos kunderna vilket respondenterna stärker då de 

förklarar vad de förknippar med parken. Vidare anser vi som forskare att ALV har 

lyckas skapa något som skiljer parken från andra parker. Med hjälp av det som 

parken står och verkar för har de lyckats nå ett steg längre än vad andra parker har. 

Vi ser att de associationer som gästerna har med varumärket går hand i hand med det 

som varumärket står för även om företag och kunder inte beskriver värderingarna 

med samma ord.  

 

ALV tror på sitt koncept och lever fullt ut efter det och skapar därmed sin 

varumärkessjäl. Varumärkessjälen beskriver Hultén, Broweus och van Dijk (2011) 

som företagets identitet, känslor och värderingar. ALV har tydliga känslor och 

värderingar, det vill säga kärnvärden, som de arbetar efter och vi tror att dessa värden 

har lyst igenom till besökarna och därmed skapat en positiv image av företaget som 

helhet. Att lyckas kommunicera sina värderingar är en konst. Vi som forskare ser 

väldigt positivt på det faktum att ALV har lyckats så pass bra som de har. Glädjen är 

en viktig aspekt som de tillfrågade kunderna pratade mycket om under intervjuerna 

och glädjen och förmåga att sprida glädje är något som parken jobbar aktivt med. Vi 

kan se att detta till stor del stämmer överens med det som parken vill förmedla till 

sina kunder vilket visar på en enhetlighet inom företaget. Detta anser vi vara positivt 

då företaget verkligen lyckas visa för sina kunder vad de står för och hur de vill 

uppfattas, vilket gynnar varumärket och parken.  

 

5.1.3 Marknadsmix för tjänster 
Salamat Ullah Bhuiyan och Banik (2013) tar upp en teori där de menar att 

marknadsstrategin ”sju P” lämpar sig särskilt bra för temaparker. De sju P:na står 

enligt författarna för produkt, pris, plats, påverkan, personer, procedur och fysiska 
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faciliteter. Vi kan se att ALV har en väldigt speciell produkt, vilket vi relaterar till 

Angantyrs uttalande att produkten tema- och teaterpark är relativt unik. Parkens 

produkt är en speciell upplevelse utöver det vanliga för alla som besöker parken. Vid 

de utvecklingar av varumärket som genomförts i parken har produkten förändras, 

eftersom upplevelsen då blivit annorlunda. Utifrån kundernas uttalanden förstår vi att 

produkten förändrats till det bättre i och med de utbyggnader och förändringar som 

gjorts. En utvidgning av varumärket till vintersäsong skulle innebära en väldigt 

annorlunda produkt jämfört med den som erbjudits, även om parken fortfarande 

skulle erbjuda en upplevelse utöver det vanliga. Priset är enligt Kushwaha och 

Agrawal (2015) det som kunder måste uppoffra för att erhålla en produkt. Enligt 

gästenkäten tycker många att produkten är helt klart prisvärd, medan andra tycker att 

entrépriset är alldeles för högt. Respondent ett menar att hon skulle besöka parken 

flera gånger per år om inträdet varit billigare och detta är det flera från gästenkäten 

som instämmer i. Johansson menar att pengar inte ska vara viktigt för företaget och 

att de inte ska ha onödigt höga priser. Utifrån dessa uttalanden anser vi att ALV bör 

tänka över sina entrépriser då vi ser att dessa har inverkan på parkens 

attraktionskraft. 

 

Johansson menar att ALV fungerar som ett dragplåster till Vimmerby som plats. 

Både företag och kunder är överens om att ALV ska ligga i Vimmerby, och det var 

även det som Astrid Lindgren själv ville. Pooler (2003) anser att läge är väldigt 

viktigt och att företag bör placera sig bra i förhållande till kunder och konkurrenter. 

Vi kan se att läget har både fördelar och nackdelar, men att det inte råder några 

tveksamheter om att ALV ska ligga i Vimmerby. En nackdel med läget är att det inte 

är särskilt geografiskt tillgängligt trots att det ligger på lika avstånd från Sveriges tre 

största städer. Den stora fördelen med läget är att parken är placerad i Astrid 

Lindgrens hemstad och att det finns en särskild känsla med läget i Vimmerby och 

Småland. Platsen skulle vara densamma på vintern med samma för- och nackdelar. 

Dock ser vi att tillgängligheten skulle bli sämre på vintern med tanke på dåligt 

väglag, mörker och kyla.  

 

Påverkan är enligt Salamat Ullah Bhuiyan och Banik (2013) kommunikation som 

företag använder för att skapa medvetenhet hos sina kunder. Angantyr förklarar att 

ALV använder sig av tryckt annonsering, Internet och TV i sin 
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marknadskommunikation. Vi kan se att ALV är väldigt noga med hur de vill synas 

och höras för att inte uppfattas som alltför säljande. Marknadskommunikationen kan 

dock tyckas vara lite blygsam då flera av de intervjuade kunderna inte tagit del av 

någon marknadsföring från ALV. Med tanke på de budgetrestriktioner som Angantyr 

nämner för marknadsföringen kan vi förstå att företaget verkligen försöker utnyttja 

de medel som finns i dagsläget, och vi tror ändå att de når ut till en stor del av sin 

kundkrets. Om en vintersäsong skulle bli aktuell för parken ser vi att det är viktigt för 

parken att utöka sin marknadskommunikation för att göra kunderna medvetna om 

denna satsning och på så sätt locka dem till parken. Personer spelar enligt Salamat 

Ullah Bhuiyan och Banik (2013) en viktig roll för temaparker vid påverkan av 

kunderna. ALV går enligt Angantyr mycket på personlighet när de väljer sin personal 

för att de vill ha medarbeta verkligen tycker om att hjälpa andra. Företaget vill också 

att alla gäster ska få ett bra bemötande och att de ska uppleva god servicekvalitet. Vi 

anser att det är viktigt att företaget är lika noggranna med sin personal vid 

vintersäsong som vid övriga säsonger. Kunderna tycker idag att personalen är väldigt 

serviceinriktad och att de brukar får bra hjälp och ett trevligt bemötande från 

personalen.  

 

Salamat Ullah Bhuiyan och Banik (2013) förklarar att proceduren för temaparker är 

viktigt när parken är öppen såväl som när den är stängd. Bergqvist menar att en 

varumärkesutvidgning skulle innebära en del organisatoriska förändringar på grund 

av semestrar och ledigheter som i dagsläget ligger under vintern. Vi kan se att denna 

omställning skulle påverka ALV:s procedur då de skulle behöva lägga om sitt 

organisatoriska upplägg och de skulle behöva fler resurser och mer personal under 

vinterhalvåret. Detta kan ses som lite utav ett hinder i dagsläget, men med planering 

så tror vi att parken kan lösa detta. Fysiska faciliteter (physical facilities) är enligt 

Salamat Ullah Bhuiyan och Banik (2013) viktigt för att tillgodose kundernas behov. 

Angantyr förklarar att en utvidgning till vintersäsong inte kommer kunna vara aktuell 

innan parken utvecklat boendemöjligheterna för besökarna. Vi förstår att parken 

måste kunna erbjuda sina kunder boende även under vintersäsong, så en utbyggnad 

av stugbyn är i högsta grad aktuell. Ännu ett boendealternativ, som nämns av 

respondent fem, är om parken skulle bygga ett hotell och erbjuda sina gäster ett 

sådant boende. Detta är något som vi tror att gästerna skulle uppskatta, särskilt på 
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vintern och som skulle öka parkens attraktionskraft under denna säsongssnutt då vi 

antar att många skulle föredra ett sådant boende framför exempelvis stugor.  

 

5.1.4 Kundrelationer 
Enligt Bergqvist arbetar ALV med återkoppling med hjälp av en gästenkät som delas 

ut till parkens besökare. Vissa kunder hör av sig via e-post till parken med respons 

efter sitt besök och denna respons är ibland negativ. ALV arbetar då för att försöka 

skapa en ny upplevelse för denna gäst och på så sätt göra kunden nöjd. Vi kan 

relatera detta till Parments (2008) teori att om företaget tar hand om kunder som fått 

en dålig upplevelse av varumärket kan detta resultera i att kunden inte sprider 

negativa tankar om produkt och företag. Dock menar Bergqvist att den mesta 

responsen som företaget får är positiv. Är kunden nöjd finns det enligt Parment 

(2008) möjlighet att utveckla relationen genom att hålla kontakt efter köpet. Denna 

relation är viktig för företaget då det i denna grupp finns möjlighet till kontakt med 

personer som redan tycker om företagets produkter. Bergqvist förklarar att ALV 

håller kontakt med kunder med hjälp av nyhetsbrev och sociala medier. Även om 

ALV i dagsläget använder sig av återkoppling till sina kunder ser vi 

utvecklingsmöjligheter inom detta. Den negativa responsen anser vi att företaget 

hanterar bra, men när det gäller den positiva responsen skulle företaget kunna arbeta 

mer för att bevara och utveckla relationen med dessa kunder. Då dessa kunder redan 

tycker om företagets produkt tror vi att de är enklare att attrahera igen och de kanske 

också kan attrahera nya kunder till företaget. Företaget borde därför anstränga sig 

mer för att nå dessa kunder med marknadskommunikation som ämnar öka parkens 

attraktionskraft. 

 

Angantyr menar att många av parkens besökare kommer till parken på grund av 

rekommendationer från vänner och bekanta. Samtliga av de kunder som vi intervjuat 

har någon gång rekommenderat ALV till någon annan. WOM är enligt Pine och 

Gilmore (1999) när kunder talar om ett varumärke med andra kunder och positiv 

WOM kan enligt författarna öka varumärkets attraktionskraft. Mossberg och 

Johansen (2006) beskriver WOM som mer trovärdig reklam för företaget, produkten 

eller tjänsten än den reklam som företaget själva står för. Utifrån detta förstår vi att 

ALV i dagsläget har ett väldigt gott rykte eftersom kunderna sprider positiv WOM. 

Detta är något som vi ser har inverkan på företagets attraktionskraft eftersom WOM 
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ses som mer trovärdig reklam än den som företag själv sänder ut. Detta kan vi även 

relatera till Fernströms (2005) teori som säger att välrespekterade företag får goda 

referenser och lojala kunder. Vi kan se att ALV är välrespekterat bland kunderna och 

det är självklart positivt för företaget att ha ett gott rykte. Detta är något som vi tror 

att företaget kommer kunna ha stor nytta av vid framtida utvecklingar. Det är dock 

viktigt att utvecklingarna lever upp till kundernas förväntningar, annars förstår vi att 

företagets rykte kan försämras och därmed kan attraktionskraften komma att minska.  

 

Morgan och Pritchard (2004) skriver att byggande av ett starkt och meningsfullt 

destinationsvarumärke handlar om att skapa en känslofylld relation mellan 

destinationen och de potentiella besökarna. Berry och Seltman (2007) anser att 

kundernas interaktioner med företaget är av stor vikt för varumärket och att det är 

viktigt att skapa kundtillfredsställelse för att varumärket ska behålla sin styrka. 

Utifrån detta tror vi att om ALV fortsätter skapa bra upplevelser för sina kunder 

kommer varumärket att stärkas, och därmed kommer attraktionskraften att bevaras 

och eventuellt öka. Vi relaterar detta till respondent fems tro om att parkens 

attraktionskraft kommer att fortsätta vara stark och att gästerna inte kommer sluta 

besöka parken i framtiden. 

 

Conradi (2012) skriver att varumärket blir mer attraktivt och attraktionskraften ökar 

om kunden uppfattar varumärket som något drivande och unikt, det som menas med 

drivande är här företagets skicklighet att introducera nya saker. Vi kan relatera detta 

till respondent fyras uttalande att ALV är en unik park som skiljer sig från andra 

nöjesparker och vi kan se att parken verkligen särskiljer sig från sina konkurrenter. 

Vi vet att ALV gjort stora utvecklingar de senaste åren och vi ser att de ha en 

förmåga att introducera nya saker i parken. Angantyr förklarar att parkens 

attraktionskraft brukar vara högre de somrar när parken gjort stora 

utvecklingsprojekt. Dock slog parken besöksrekord sommaren 2014 utan att ha 

introducerat någon ny miljö det året. I och med utvecklingar som görs förstår vi att 

parkens attraktionskraft ökar men vi kan också se att attraktionskraften är hög även 

när parken inte utvecklas. Att säsongen 2014 blev så bra kan dock bero på många 

anledningar och än är det ingen som vet om denna säsong endast var en avvikelse 

från hur det varit tidigare. Trots detta kan vi se att det finns en tydlig relation mellan 

utveckling och ökad attraktionskraft.  
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5.1.5 Förväntningar och upplevelse 
Johansson menar att upplevelsen alltid är i fokus och att företaget alltid anstränger 

sig för att överträffa kundernas förväntningar. De flesta av de intervjuade kunderna 

har på något sätt haft förväntningar inför sina besök i parken. Förväntningarna har 

varierat mellan olika kunder, men det handlar till stor del om förväntningar på teater, 

skådespelare och upplevelsen överlag. Dagens konsumenter söker enligt Cleff, Lin 

och Walter (2014) efter mer än bara en produkt, de vill ha tillfredsställelse för sina 

känslomässiga behov och ha kul. Författarna menar vidare att företag därför tvingas 

underhålla, stimulera och påverka konsumenterna genom upplevelsen som företaget 

skapar för dem. Vi kan se att ALV:s kunder har förväntningar på att företaget ska 

leverera en upplevelse som tillfredsställer deras behov, men vi förstår att behoven 

skiljer sig mellan olika kunder. Generellt kan vi dock relatera kundernas uttalanden 

till Cleff, Lin och Walters (2014) teori och se att kunderna är ute efter att ha kul för 

att på så sätt tillfredsställa känslomässiga behov. Det är därför upp till ALV att skapa 

en upplevelse som underhåller och stimulerar kunderna för att på så sätt skapa 

kundtillfredsställelse. Detta är något som företaget är på i dagsläget, men det kan 

vara en utmaning att lyckas med detta när varumärket utvecklas.  

 

Angantyr berättar att kundernas förväntningar ändras från gång till gång och att om 

man som kund en gång haft en bra upplevelse så höjs förväntningarna till nästa gång. 

Respondent två instämmer i detta och menar att hennes förväntningar höjts till nästa 

gång när hon varit nöjd efter ett besök. Respondent fyra har ofta förväntningar inför 

utvecklingar som parken gör och dessa förväntningar är ofta höga. Vid vidare 

varumärkesutvecklingar förstår vi därför att det är viktig att ALV vet vad kunderna 

har för förväntningar på parken. Vi ser det som viktigt att parken är medveten om 

vad kunderna vill uppleva vid ett besök, inte minst vid utvecklingar och den 

eventuella utvidgningen till vintersäsong. Det gäller kanske speciellt de kunder som 

besökt parken tidigare, då deras förväntningar kan vara högre än nya besökares. Vi 

tror att kunder som varit nöjda efter ett besök i parken på sommaren eller 

höstmarknaden skulle ha höga förväntningar vid ett besök i parken på vintern, och 

detta är något som måste finnas i åtanke hos ALV.  
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Carlsson (2011) och Berry och Seltman (2007) menar att tjänsteföretag förmedlar ett 

löfte om en upplevelse till sina kunder och Carlsson (2011) förklarar att löftet kan 

vara extra trygghet eller en unik upplevelse. Vi relaterar denna teori till Bergqvist 

resonemang om att ALV vill erbjuda sina kunder just det, trygghet och en unik 

upplevelse. Poulsson och Kale (2004) har urskilt de viktigaste elementen för att 

upplevelsen ska bli positiv för kunden. Dessa är enligt författarna att kunden ska lära 

sig något, vara engagerad, en överraskning ska vara inkluderad och händelsen ska 

kännas relevant och innefatta något nytt. Även om kunderna inte uttalat sig om just 

de här elementen tror vi att ALV till stor del lever upp till dessa. Det är osäkert om 

kunderna lär sig något av ett besök i parken men de måste i alla fall vara engagerade 

eftersom de själva behöver söka upp de olika miljöerna och eventuellt delta i 

improvisationsteater. Överraskningar får man som kund garanterat vid ett besök på 

ALV då det ständigt händer saker i parken överallt. Allt som händer är antagligen 

relevant för upplevelsen och det händer nog oftast något nytt i den bemärkelse att det 

är något som kunden inte upplevt tidigare.    

 

Nysveen och Pedersen (2014) förklarar att co-creation är ett begrepp som innebär att 

kunderna arbetar tillsammans med ett varumärke för att skapa kundvärde och en 

bättre kundupplevelse. Vi tror verkligen inte att upplevelsen på ALV hade varit 

densamma om det inte varit för alla besökare. Som kund hade man säkerligen fått en 

sämre upplevelse om parken inte haft andra besökare samtidigt. Dock anser flera av 

de intervjuade kunderna att det ibland är alldeles för mycket besökare på ALV, vilket 

gör att det inte finns sittplatser på caféer, restauranger och vid föreställningar samt att 

vissa teatrar blir svåra att se när det är många besökare på plats. Utifrån detta förstår 

vi att man som besökare vill att parken ska ha “lagom” många gäster vid ett besök, 

alltså inte för få och inte för många. Vi vet att detta är något som företaget tänkt på 

vid de utvecklingar som gjorts då de byggt större läktare för att göra plats för fler 

personer. Dessa utvecklingar når dock inte hela vägen då vissa tillfrågade kunder 

anser att det fortfarande finns för få platser vid exempelvis Mattisborgen och Villa-

Villekulla. Vid framtida utvecklingar bör företaget lägga större vikt på detta för att 

tillfredsställa kundernas behov.  
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Shaw och Ivens (2002) beskriver kundupplevelse som hur kunderna upplever det 

som företaget erbjuder. Upplevelsen påverkas enligt författarna mycket av vad 

kunderna hade för förväntningar innan en produkt konsumeras. De kunder som 

intervjuats är ganska överens om att ALV är bra på att leva upp till deras 

förväntningar men det råder spridda meningar om huruvida förväntningarna 

överträffas. Bergqvist förklarar att företaget arbetar mycket med bemötande för att 

tillmötesgå kundernas förväntningar. Johansson menar att företaget alltid vill 

överträffa dessa förväntningar och att företaget därför vill erbjuda gästen det “lilla 

extra”. Vi kan se att företaget behöver arbeta mer med det “lilla extra” för att 

verkligen överträffa kundernas förväntningar, då flera av de som intervjuats anser att 

parken bara lever upp till förväntningarna men inte överträffar dem.  

 

Enligt Fernström (2005) kräver alla upplevelser någon form av upplevelsevärld. 

Upplevelsevärlden har stor inverkan på den upplevelse som kunden får, och det är 

också en viktig del när det gäller att bygga image och tema för upplevelsen. Vid en 

vinterutvidgning tror Bergqvist att ALV skulle vara en fantastisk plats, och 

upplevelsen skulle helt klart bli annorlunda när gästerna får besöka karaktärerna i 

sina vintermiljöer. Vi kan se att parkens upplevelsevärld på vintern skulle skilja sig 

mycket från den på sommaren, med tanke på väder temperatur och omgivning. Detta 

skulle skapa en upplevelse för besökarna som de inte kan få någon annanstans eller 

någon annan tid på året. Detta tror vi skulle öka parkens attraktionskraft på vintern. 

Om parken gör en framgångsrik utvidgning som kunderna är nöjda med kan vi se att 

detta även kan öka parkens attraktionskraft på sommaren.  

 

 Utveckling av turistdestinationer 5.2
 
5.2.1 Varumärkesutveckling 
Angantyr förklarar att ALV alltid arbetar för att utveckla sin produkt och har alltid 

gjort det. Dock menar han att ALV är en speciell temapark som inte arbetar som 

andra temaparker. Han vidareutvecklar sitt resonemang om ALV:s sätt att arbeta och 

förklarar att ALV inte har samma tänk som de andra temaparkerna. Företaget sätter 

inte in nya attraktioner för att höja attraktionskraften utan de vidareutvecklar istället 

det som företaget är bra på och det som har gjort att de blivit så pass stora som de är 

idag. ALV:s sätt att arbeta med utveckling överensstämmer med det som Groucutt 
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(2007) skriver om varumärkesutveckling. Författaren menar att det som gör att vissa 

varumärken överlever har att göra med hur väl de anpassar sig och utvecklas med sin 

omgivning. Han beskriver vidare att innovation inte behöver innebära radikala 

förändringar utan kan vara små och kontinuerliga förändringar vilket vi tycker passar 

bra in på hur det sätt som ALV arbetar idag. Ifrån företagets sida arbetar de 

kontinuerligt för att de ska utveckla sitt varumärke, vi har kunnat se ett 

utvecklingsmönster då satsningar görs på till exempel camping och boende för att nu 

utveckla dessa för att sedan kunna utveckla varumärket ytterligare. Att varumärken 

måste utvecklas ses idag som en självklarhet dock kan det vara svårt att sätta fingret 

på vad den utvecklingen ska vara eller vilken utmaning som ska satsas på först. 

Gerzema och Lebar (2008) skriver om förmågan att utvecklas vilket Angantyr, 

Bergqvist och Johansson anser är viktigt för ALV. Företaget arbetar med ständig 

utveckling vilket gör att de hänger med bra och inte ännu riskerar att försvinna. Det 

är snarare så att just nu växer de, de gör satsningar på såväl park som boende vilket 

vi bara ser positiva kopplingar kring och om vi tänker på framtiden så kommer 

parken att fortsätta utvecklas vilket också kan kopplas till det som Olins (2008) 

skriver om företags utveckling med sin omvärld. Om parken fortsätter utvecklas kan 

vi se att ALV kommer fortsätta vara attraktiva på marknaden för turistdestinationer 

under kommande år. 

 

Johansson och Angantyr slår båda fast i att det finns stora utmaningar i att ALV ska 

fortsätta vara ett starkt varumärke. Johansson förutspår att ALV som varumärke 

kommer att stå sig bra i framtiden men att varumärket måste vårdas. Han poängterar 

att för ALV handlar det om att få böckerna att fortsätta leva vidare och drar 

slutsatsen att lever böckerna vidare så lever ALV vidare.  Butler (2006) skriver om 

destinationer och dess livscykel med de olika faserna som en destination kan befinna 

sig i, introduktion, tillväxt, mognad, mättnad och nedgång. Vi anser att ALV står 

med en fot i tillväxt och en fot i mognad. Företaget har fortfarande en stor efterfrågan 

då de förra säsongen var nära att spräcka ”drömgränsen” på 500 000 besökare under 

en säsong. Den stora efterfrågan ställer krav på ALV som destination för att de ska 

kunna tillgodose det som kunderna efterfrågar, respondent sju instämmer i företagets 

framtidsvisioner om att ALV är beroende av att böckerna fortsätter att leva vidare 

och att parkens attraktionskraft kommer att minska om föräldrar inte tar ansvar för att 
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upprätthålla barnens intresse för Astrid Lindgren och hennes berättelser. Respondent 

tio poängterar däremot att det finns väldigt mycket som konkurrerar om barns 

uppmärksamhet idag och det kan vara ett hot mot ALV:s framtida existens. Vi 

instämmer i respondentens uttalande och med tanke på hur samhället utvecklas kan 

vi se att böcker möter hårt motstånd mot datorer, Tv-spel och surfplattor. Därmed ser 

vi en risk för att intresset för Astrid Lindgrens böcker minskar i framtida 

generationer. Med all säkerhet kommer ALV nå en punkt där de inte kommer att 

kunna växa mer och till slut hamna i nedgångsfasen dock tror inte vi att detta 

kommer hända inom den närmsta tiden. Ifrån företagets sida görs nu stora satsningar 

på boendet och detta kommer att stimulera och förmodligen öka efterfrågan på besök 

i parken. Detta anser vi vara en positiv åtgärd för att kunna locka till sig fler besökare 

och därmed lyckas öka attraktionskraften till parken.  

 

Butler (2006) skriver att investeringar som görs i destinationer har olika 

utgångspunkter beroende på vad destinationen har för förutsättningar och för ALV 

finns det just nu goda förutsättningar. Företaget är som sagt nära att slå sin 

drömgräns med 500 000 besökare under en säsong vilket gör att de motiveras av att 

förbättra den redan väl fungerande parken och dess attraktionskraft. Vidare berättar 

Bergqvist att satsningar görs redan nu på en större och bättre stugby. Till årets säsong 

har de gamla stugorna rustats upp och till nästa säsong kommer det byggas fler 

stugor. Återigen ser vi tydliga kopplingar mellan teori och empiri, Dzeng och Lee 

(2007) skriver om vikten att utveckla faciliteterna för att en temapark ska kunna 

fortsätta att vara attraktiv och locka till sig besökare. De skriver också om att en 

temapark tillhandahåller logi så kan det påverka lönsamheten positivt vilket vi anser 

att ALV lyckas med, efter vad vi har förstått så har de bra beläggning på sina bäddar 

under säsong.  

 

Vidare beskriver Dzeng och Lee (2007) att de utvecklingar som görs måste gå hand i 

hand med de utvecklingar som görs på attraktioner i temaparken annars kan det 

innebära bortkastade resurser. De utvecklingar som görs av ALV tycker vi stämmer 

överens med det som företaget vill uppnå med parken och det boende som de själva 

driver.  Företaget ser till att boendet håller samma kvalitet som parken i och med den 
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boendesatsningen som görs. Att ALV satsar på sitt boende kommer också förutom 

utveckling av varumärket ge en möjlighet till utvidgning av varumärket, vilket vi 

anser vara ett steg i riktning mot ett varumärke med en högre attraktionskraft i 

framtiden. Vi ser därför möjligheten att ALV inom en snar framtid kan spräcka sin 

drömgräns med 500 000 besökare under en säsong. Detta är något som vi ser skulle 

innebära nya utmaningar för parken och som skulle innebära att företaget behöver 

fortsätta utvecklas för att öka attraktionskraften ytterligare. 

 

5.2.2 Varumärkesutvidgning 
Om en utvidgning av ALV som varumärke ska kunna göras menar Johansson att det 

är viktigt att företaget inte släpper sina fyra hörnstenar, leken, mötet, miljön och 

teatern. Med detta menar han att så fort ett varumärke blir spretigt så tappar det sitt 

koncept. Vidare berättar Johansson att en vinterutvidgning är något som diskuteras 

flitigt i företaget och detta stärks av Angantyr som menar att utvidgningen kommer 

att ske, det är egentligen bara en fråga om när och hur. ALV har idag en god 

verksamhet med park, boende och teater som är uppbyggda efter Astrid Lindgrens 

värderingar och ett väl inarbetat koncept som ALV är stolta över. Vikten av att vara 

konsekvent vid varumärkesutveckling skriver Singh et al. (2012) om och menar att 

ett misslyckande av en varumärkesutvidgning kan innebära att varumärket tar skada 

och att lojala kunder sviker företaget. Vi som forskare håller med såväl företag som 

Singh et al. (2012) om att det är viktigt att företaget är enhetlig i sin utveckling och 

utvidgning av varumärket för att inte tappa det som har gjort att det blivit det 

varumärke som det är idag. Vi anser att ALV måste vara konsekventa när de ska 

genomföra sin utvidgning, de måste luta sig mot de värderingar och tankar som 

företaget genomsyras av för att utvecklingen ska kunna bli lyckad. Hörnstenarna tror 

vi spelar en betydande roll för att en eventuell utvidgning ska kunna genomföras och 

räknas som lyckad. Företaget måste lägga fokus på det som görs bra på sommaren 

och sedan överföra detta till en vintersatsning. Alla karaktärer behöver inte vara på 

plats, men vi tror att de karaktärer som parken väljer att ha påverkar 

attraktionskraften vid vintersäsong. Sommarsäsongen är idag väldigt väl utvecklad 

och håller hög kvalitet vilket borde vara en fördel den dag som det bestäms att 

vintersäsongen ska dra igång. Kundernas erfarenheter från sommaren ser vi kommer 
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vara till stor användning för företaget och att dessa erfarenheter kommer öka parkens 

attraktionskraft. 

 

Angantyr förklarar att vid investeringarna som görs i parken finns framtida 

utvecklingar i åtanke. Med detta menar han att redan nu har en vinterutvidgning 

tagits i beaktning. Det har förberetts för att parken ska kunna skapa ett 

vinterlandskap och is på sjön bakom Villa-Villekulla. Tankarna att verkligen satsa på 

vintern har funnits med sedan 2009 och tanken är bara att en del av parken ska vara 

öppen under vintertid. Vidare berättas att boendeutvecklingen är en förutsättning för 

att parken ska kunna satsa på vintersäsong. Angantyr menar att företaget måste 

kunna styra över boendesituationen för att kunna göra vintersatsningen 

överhuvudtaget. Bergqvist förklarar att parken inte är en självklar vinterpark och att 

en sådan utvidgning skulle innebära organisatoriska förändringar för företaget. Paul 

och Datta (2013) skriver att utvidgning av varumärken har blivit ett populärt sätt att 

utveckla sitt varumärke och beskriver denna metod som framgångsrik då företagen 

redan använder sig av ett redan etablerat varumärke när utvidgningen görs. Spencer 

(1995) menar dock att det är viktigt att vara objektiv vid utvidgning av ett starkt 

varumärke och inte förlita sig för mycket varumärket.  

 

Vi som forskare, företaget och respondenterna är överens om att det finns goda 

möjligheter för ALV att utveckla sin verksamhet till vintersäsong. Det finns kapitel i 

nästan varje bok som utspelar sig i vintertid, vilket skapar förutsättningar för parken 

att utvidga till vintersäsong och då ha karaktärer på plats precis som på sommaren. 

Vi ser goda möjligheter för ALV att lyckas med en vintersatsning med tanke på de 

utvecklingar som redan gjorts och de planer som parken har. Utifrån Pauls och 

Dattas (2013) teori kan vi se att ALV har en fördel i att de redan har ett starkt 

varumärke som skapar goda förutsättningar för hög attraktionskraft även på vintern. 

Dock kan vi se att bara för att sommaren och hösten lyckats bra för företaget innebär 

inte det att vinterutvidgningen automatiskt kommer fungera för företaget. Utifrån 

Spencers (1995) teori ser vi därför vikten av att ALV inte förlitar sig för mycket på 

sitt starka varumärke, eftersom parken inte är en självklar vinterpark.  
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Johansson förklarar att ALV:s eventuella utvidgning till en vintersäsong måste 

anpassas efter barnen. Därför kommer en eventuell satsning på vintersäsong läggas 

under perioder då barn har möjlighet att besöka parken. Detta håller vi som forskare 

med företaget om då det är barnen som ska vara i fokus för parkens verksamhet och 

det är därför rätt att barnen kommer prioriteras när företaget tänker 

utvecklingstankar. Angantyr och Bergqvist menar att verksamhet på vintern skulle 

läggas vid jullov respektive sportlov, medan Johansson anser att en julsatsning skulle 

passa för utvidgning. Många av de intervjuade besökarna åker på skidsemester under 

vinterloven, vilket skulle konkurrera med ALV:s verksamhet. Med företaget och 

kundernas tankar och åsikter i bakhuvudet resonerar vi oss fram till att en satsning 

med jullov som fokus skulle passa ALV:s verksamhet bäst. Parken skulle då vara 

öppen veckan innan jul, då skulle barnen skulle få ta del av julaspekterna av 

berättelserna, t.ex. hämta paket med Pippi Långstrump i träden.  Efter jul skulle 

parken också hålla öppet resten av jullovet men då inte med julfokusering utan med 

vinterupplevelse från berättelserna. Dock anser vi att parken inte bör ha öppet under 

sportloven, eftersom många barnfamiljer åker på skidsemester då. Utifrån 

kundintervjuerna kan vi se att det skulle vara svårt för ALV att konkurrera med 

skidsemestrar då de tillfrågade inte skulle välja ALV framför det.  

 

Respondent sju förklarar att hon gärna vill besöka ALV vid jul och bakat 

pepparkakor på golvet med Pippi. Många av kunderna skulle tycka att det vore 

trevligt att åka skridskor med Pippi vid ett vinterbesök och respondent fyra hade 

tyckt att det vore roligt om barnen i Bullerbyn var där och åkte skridskor. De 

företagsrepresentanter som intervjuats är överens om att karaktärer skulle finnas på 

plats om parken skulle ha vinteröppet, dock inte alla karaktärer som finns under 

sommaren. Sood och Keller (2012) menar att co-branding är något som kan göra 

signifikant skillnad vid en varumärkesutvidgning. Detta är enligt Cornelis (2010) 

något som Disney och Universal utnyttjat i sina verksamheter genom att integrera 

välkända varumärken i form av karaktärer i sina nöjesparker. Författaren förklarar 

vidare att det är viktigt att varumärkena passar ihop och att co-branding därför bör 

användas med försiktighet. Att integrera välkända varumärken som karaktärer är 

något som vi vet att ALV gör redan idag. Denna typ av co-branding skulle kanske 

kunna utnyttjas ytterligare vid en utvidgning av varumärket till vintersäsong. Vi ser 
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det som en självklarhet att karaktärer som Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga 

ska finnas med även på vintern, men vi ser också en möjlighet för ALV att ta in 

mindre kända karaktärer. Liksom respondent fyra anser vi att barnen i Bullerbyn är 

karaktärer som skulle vara passande för vintersäsong. Vi ser möjligheter för 

Bullerbybarnen att leka i snön och åka skridskor med besökande barn. En annan 

karaktär som vi tycker skulle passa bra på vintern är Kajsa Kavat. Hon skulle kunna 

gå runt med en korg och bjuda besökare på polkagrisar. Genom att integrera dessa 

mindre karaktärer i verksamheten ser vi en möjlighet för ALV att öka sin 

attraktionskraft på vintern, eftersom dessa karaktärer inte går att träffa på sommaren. 

Vi anser att varumärket ALV passar utmärkt ihop med de varumärken som används i 

verksamheten och de som skulle kunna användas på vintern. Därför ser vi att risken 

för misslyckad co-branding för parken är mycket låg.  

 

Angantyr och Bergqvist har samma tänk när det gäller vinterutveckling, båda två 

poängterar att om en utveckling görs så ska det vara precis som på sommaren med 

karaktärer på plats och teaterspel. Däremot skulle då vintern i berättelserna vara i 

fokus. De intervjuade kunderna håller med om detta resonemang och poängterar att 

vid ett besök under vintern vill besökarna träffa på karaktärerna precis som på 

sommaren. Conradi (2012) skriver om farorna med att utveckla ett starkt varumärke 

med utvidgning, risk finns att företaget tappar sin kärnverksamhet och då även 

kunderna om den blir misslyckad. Utvidgningen måste passa ihop med det 

ursprungliga i varumärket. För generellt gäller att ju bättre en utvidgning passar för 

varumärket desto bättre kommer kundernas respons att bli på utvidgningen. Vi som 

forskare ser en utvidgning av ALV som ett positivt steg i dess utveckling men vi ser 

också vikten av att utvecklingen är väl genomtänkt när den genomförs. ALV är redan 

idag duktiga på att hålla fast vid sitt ursprung och vi tror inte att det kommer att 

släppas bara för att en utvidgning görs av varumärket. Företaget kommer hålla fast 

vid de värderingar och den kärnverksamhet som de har idag, men en utvecklad 

sådan. Dock ser vi risker med varumärkets associationer, då flera kunder idag 

associerar parken med sommar. Parken måste ta detta i beaktning innan utvidgningen 

görs och med hjälp av till exempel marknadskommunikation få kunderna att se ALV 

som en vinterpark.   
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5.2.3 Värdeskapande  
Johansson menar att allt som sker i parken görs i syfte att skapa värde för besökarna. 

Parken anstränger sig alltid för att överraska kunderna för att på så sätt ge dem mer 

än vad de förväntat sig, vilket företaget menar genererar kundvärde. Vi relaterar detta 

till Kotler, Armstrong och Parments (2013) teori om att kunderna idag ställer allt 

högre krav på att produkter ska vara prisvärda och att det därför är viktigt att företag 

anstränger sig för att skapa värde för kunderna. Chernatony och McDonald (2003) 

skriver att varumärken kan öka sin attraktionskraft genom att skapa värde för sina 

kunder. Författarna menar också att starka varumärken garanterar framtida inkomster 

på grund av lojala kunder och deras villighet att konsumera varumärkets varor och 

tjänster. Vi kan se att ALV verkligen försöker skapa värde för kunderna. Detta gör de 

genom att ständigt överraska sina kunder och ge dem mer än vad de förväntar sig, 

vilket vi ser som ett bra sätt att skapa kundvärde. Om företaget fortsätter skapa värde 

för sina kunder kan vi se att parkens attraktionskraft antagligen kommer öka. I och 

med att ALV i dagsläget har ett starkt varumärke tror vi, utifrån Chernatonys och 

McDonalds (2003) teori, inte att ALV:s attraktionskraft kommer att minska inom den 

närmaste framtiden på grund av lojalitet hos kunderna och deras vilja att besöka 

parken. Företagsrepresentanterna menar även att parken skapar värde genom att hela 

tiden försöka höja sin lägstanivå. Om företaget håller en hög nivå menar de att 

kundvärdet ökar. Johansson förklarar att en bidragande faktor till ökat kundvärde är 

ALV:s matkoncept som enligt honom är mycket uppskattat bland kunderna. 

Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) menar att företagets viktigaste uppgift är att 

skapa förutsättningar för värdeskapande, vilket vi kan se att ALV anstränger sig för 

att göra i och med att höja sin lägstanivå och genom sitt matkoncept.  

 

Jung et al. (2014) skriver om vikten att skapa kundvärde för sina kunder och Chen 

(2015) definierar kundvärde som skillnaden mellan det som kunden betalar och det 

som upplevs. Bergqvist är övertygad om att besökarna känner att de får ett värde när 

de besöker ALV, hon är säker på att kunderna känner att de får mer än vad de betalar 

för. Vi håller med i detta i och med att allt ingår när besökarna väl har betalat entré 

och de då får leka, besöka karaktärerna och se teatrar utan att betala mer så tror vi att 

kunderna upplever ett värde på sitt besök vilket också stärks av de kunder som vi 

intervjuat. Vi tror att det kundvärde som skapas har positiv inverkan på ALV:s 
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attraktionskraft. Med hjälp av utveckling ser vi möjligheter för parken att öka 

kundvärdet ytterligare och på så sätt även öka sin attraktionskraft ännu mer.  

 

ALV vill enligt Johansson vara ekonomiskt tillgänglig för sina kunder, vilket innebär 

att parken försöker hålla ner priserna så att så många som möjligt ges möjlighet att 

besöka parken. Bergqvist menar att ALV inte använder sig så mycket av speciella 

erbjudanden eller rabatter för att företaget inte vill uppfattas som säljande. De flesta 

av de kunder som intervjuats anser att entrépriset är i överkant och på gränsen till för 

dyrt. Det finns dock en stor mängd kunder som i gästenkäten uttrycker att trots att 

priset är dyrt så är besöket ändå värt pengarna, men respondent sju tycker det är synd 

att parken inte är tillgänglig för de barnfamiljer som inte har råd med entrépriset. 

Eriksson (1999) förklarar att det finns två olika typer av mervärde, vilka är 

emotionellt och ekonomiskt mervärde. Författaren menar att när företag fokuserar 

mycket på ekonomiskt mervärde kan kunderna förlorar fokus på produkten och bara 

fokusera på priset. Chernatony och McDonald (2003) beskriver framgång hos 

varumärken utifrån deras förmåga att attrahera kunder genom att förmedla värde som 

är högre än det på liknande produkter eller ett värde som är högre än priset.  

 

Utifrån empiri och teori i stycket ovan kan vi se att ALV i dagsläget har ett entrépris 

som är på gränsen till för högt, då parken inte är tillgänglig för alla som vill besöka 

den och många som besöker parken tycker att priset är högt. Vi förstår att det är dyrt 

för parken att hela tiden utvecklas och i och med detta förstår vi även att parken 

behöver ha ett entrépris som gör det möjligt för företaget att fortsätta utvecklas. Detta 

skulle kunna innebära att priset för kunderna blir ännu högre om företaget investerar 

i till exempel en utvidgning till vintersäsong och vi ser att det är en nackdel som 

måste finns i åtanke vid en sådan eller någon annan utveckling. Dock tror vi att 

entrépriset på vintern skulle vara lägre än det på sommaren eftersom hela parken inte 

skulle vara öppen då, vilket skulle göra parken mer ekonomiskt tillgänglig under den 

perioden. Eftersom ALV i dagsläget inte arbetar särskilt mycket med rabatter och 

liknande ser vi att fokus ligger mer på produkt än på pris, vilket då borde skapa mer 

emotionellt värde än ekonomiskt värde. Detta är något som vi tror att parken lyckas 

bra med då många gäster anser att upplevelsen, det vill säga produkten, är så pass bra 

att den är värd entrépriset. Vi anser att ALV bör fortsätta arbeta så vid fortsatta 

utvecklingar av parken och varumärket.  



  
 

84 

5.2.4 Konkurrenskraft 
ALV lutar sig mot karaktärer i sin förmåga att konkurrera med sina konkurrenter, det 

är karaktärerna som företaget framhåller som sitt starka kort. Angantyr berättar att 

när besökarna kommer till ALV finns det genom karaktärerna något för hela familjen 

dock måste familjen i sig ha ett intresse av Astrid Lindgrens berättelser för att kunna 

skapa denna relation. Vidare förklarar Angantyr att ett besök på ALV skiljer sig ifrån 

ett besök på en annan turistdestination exempelvis Liseberg där besöket kretsar kring 

karusellerna. Detta kan kopplas till det som Grant (2010) skriver om 

differentieringsfördel som innebär att företag erbjuder unika produkter som är 

differentierade från konkurrenternas. Vi kan se att ALV har en differentieringsfördel 

i och med att företagets produkt skiljer sig ifrån konkurrenternas. Eftersom tjänster 

på en destinationsmarknad inte skiljer sig så mycket kan en differentiering vara en 

avgörande faktor när turister ska välja destination menar Iordache, Cebuc och Panoiu 

(2009). Att ALV skiljer sig håller såväl vi som forskare med om, men även företaget 

och de tillfrågade kunderna. Det faktum att ALV är roligt för alla åldrar framhålls av 

respondenterna. Genom att vara annorlunda mot andra parker i jämförelse tror vi att 

ALV bygger en fördel och vi återkommer till det som har skrivits tidigare om att 

ALV endast tar betalt en gång och sen ingår alla aktiviteter i detta pris. Detta menar 

vi ger dem en stor fördel om en jämförelse görs med dess konkurrenter och detta ser 

vi som en stark konkurrerande kraft som de kan räkna som en styrka för företaget. 

 

Bergqvist förklarar precis som Angantyr att karaktärerna spelar en nyckelroll för att 

besökarna ska välja ALV framför en annan park, det är ett annorlunda besök som 

inte liknar något annat menar hon. Grant (2010) skriver om differentiering som 

konkurrensmedel och menar att när det används så fokuserar företaget på service, 

kvalitet, utveckling och att göra reklam för varumärket. De tre första kan vi absolut 

hålla med om som något som ALV gör, dock är den fjärde lite mindre passande. 

Självklart görs reklam för varumärket och de marknadsför sig för att locka till sig 

besökare. Men marknadsföringen är inte riktigt likadan som för andra företag som 

gör reklam för sitt varumärke, ALV vill istället använda sig av en berättande 

marknadsföring, de vill berätta om varumärket och dess kvaliteter inte sälja det på 

traditionella viset. Vi kan se tydliga kopplingar till att ALV arbetar med service, det 

är väldigt viktigt i deras verksamhet samt kvaliteten den genomsyrar allt som görs i 
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samband med varumärket. Utveckling är också något vi kan se att ALV arbetar 

mycket med vilket vi kopplar till Grants (2010) teori. 

 

Den utveckling som görs syftar till vidareutveckling av den redan befintliga 

produkten, Johansson förklarade att företaget inför varje säsong noga överväger vilka 

sorts nyheter som parken ska ha just för det året. Vidare framhålls företagets egen 

förmåga att vara innovativa, det är de satsningar som görs idag, varje månad och 

varje år som gör att parken kan hålla den kvalitet som den gör. Melin (1997) skriver 

om företags förmåga att utveckla sin inre konkurrenskraft för att utveckla sitt 

varumärke, vilket vi anser att ALV gör. Företaget rannsakar sig själva inför 

kommande satsningar och ser till att det passar in den inriktning som företaget har. 

Men vad som verkligen stämmer överens med ALV som företag är deras förmåga att 

länka sin produkt till landskap och traditioner, vilket enligt Bonow och Rytkönen 

(2013) kan hjälpa varumärket att stärkas. Här blir kopplingarna tydliga för oss, när vi 

själva tänker på ALV ser vi ett småländskt landskap framför oss, precis som det är i 

Astrid Lindgrens böcker och vi får en direkt koppling till platsen med den bilden 

framför oss.  

 

Salamat Ullah Bhuiyan och Banik (2013) förklarar att temaparker kan förbättra sin 

konkurrenskraft genom att utnyttja vissa framgångsfaktorer. Dessa faktorer är enligt 

författarna att framhäva unika egenskaper hos parken, vara innovativa, finna balans 

mellan kapacitet och köer, se till att verksamheten fungerar oavsett väder samt att ha 

ett brett utbud av attraktioner. Samtliga företagsrepresentanter framhåller ALV:s 

unikhet som en av parkens styrkor. Detta är även något som kunderna håller med om, 

då ALV till stor del skiljer sig från andra nöjesparker. Därmed kan vi se att ALV i 

dagsläget är bra på att utnyttja denna framgångsfaktor och att detta ökar parkens 

konkurrenskraft. Johansson menar att ALV är innovativa på så sätt att de utvecklar 

parken och försöker ha någon typ av nyhet varje eller vart annat år. Innovation är 

något som vi ser att ALV använder sig av i sin verksamhet. Dock anser vi att ALV 

till viss del är begränsade i och med att allt de gör utgår från Astrid Lindgrens 

böcker. Jämfört med konkurrenterna kan vi tänka oss att en ny åkattraktion på 

Liseberg är enklare att konkurrera med än en nybyggd teatermiljö på ALV.  
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Johansson förklarar också att parken inte har någon gräns för hur många besökare de 

kan ta in men att det blir trångt när parken har över 10 000 besökare. De intervjuade 

kunderna uttrycker inget problem med långa köer men däremot upplever de problem 

med sittplatser vid föreställningar och på matställen när det är många besökare i 

parken. Vi kan se att ALV tycks hålla en bra balans mellan kapacitet och köer. Dock 

anser vi att parken borde satsa mer på utökad kapacitet vid de olika miljöerna så att 

fler besökare får möjlighet att se de stora föreställningarna. Verksamheten på ALV är 

igång oavsett väder och föreställningar ställs aldrig in om det inte är extremt oväder. 

Utifrån gästenkäten och kundintervjuerna förstår vi att regn drar ner upplevelsen, 

men de är samtidigt medvetna om detta inte är något som parken kan påverka. Vi kan 

se att ALV fungerar oavsett väder men att upplevelsen ändå blir sämre när det 

regnar. Ett alternativ för att förbättra upplevelsen skulle kunna vara att ha någon typ 

av tak eller parasoll vid läktarna som kan fällas ut under regniga dagar. ALV:s 

attraktioner ser vi är teatrarna i de olika miljöerna runt om i parken. Samtliga av 

dessa attraktioner är en kombination av inövade föreställningar och 

improvisationsteater. Samtidigt har utbudet en bredd i och med att det är stor skillnad 

mellan de olika föreställningarna och besökarna kan välja att se det som de är mest 

intresserade av. Vi anser att det är svårt att jämföra ALV:s utbud med utbudet på 

nöjesfält och i djurparker eftersom produkterna är så annorlunda. Med tanke på att 

teater antagligen är roligare för hela familjen på ett annat sätt tror vi dock att ALV:s 

utbud har en fördel i det.   
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6. Slutsats och bidrag 
 
Detta är uppsatsens sista kapitel där de slutsatser presenteras som vi kommit fram 

till i denna undersökning. I kapitlet besvaras forskningsfrågan utifrån uppsatsens 

syfte med utgångspunkt i analysen och diskussionen som förts om forskningsområdet. 

Här beskrivs våra slutsatser i form av slutsatser, praktiskt bidrag, teoretiskt bidrag 

samt förslag på framtida forskning.  

 

 Slutsatser 6.1
Den frågeställning som uppsatsen utgått ifrån och som vi besvarar i detta kapitel är 

följande, “Hur bör turistdestinationer utveckla sitt starka varumärke för att öka 

destinationens attraktionskraft?”. Svaret på denna fråga är komplext och vi är 

medvetna om att våra slutsatser inte innebär någon allmän helhetslösning för alla 

turistdestinationer. Slutsatserna behandlar snarare möjliga strategier och 

tillvägagångssätt som är av relevans för turistdestinationers utveckling. Detta 

beskrivs även i syftet som har sin utgångspunkt i forskningsfrågan och som 

återkopplas nedan.  

 

Vi har i och med denna studie undersökt potentiella utvecklingsmöjligheter och 

tänkbara strategier som kan vara användbara för ALV och andra turistdestinationer 

med starka varumärken. Vi har även utforskat tillvägagångssätt för utveckling av 

turistdestinationer som kommer vara till praktisk nytta för dessa. Studien har vidare 

granskat hur en varumärkesutveckling bör utföras för att öka attraktionskraften till en 

turistdestination. Inom forskningsområdet har vi med vår undersökning skapat ny 

teori som förbättrar och utökar den teori som fanns tidigare. 

 

För att en utveckling av en turistdestination ska bli framgångsrik krävs att 

marknadens intresse tas i beaktning. Om marknaden inte tycks vara intresserad av 

den utveckling företaget ämnar göra ser vi stora risker för att utvecklingen inte blir 

framgångsrik. Efter att ha undersökt ALV som ett företag med utvecklingstankar kan 

vi konstatera att en utveckling kan bli misslyckad om inte intresset på marknaden är 

tillräckligt stort. Tillgänglighet och förmåga att kunna göra ett besök på destinationen 

spelar en viktig roll när besökaren väljer platser att besöka. Vad som från 

undersökningen kunde utläsas var att kunder som bor i närheten av Vimmerby var 
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väldigt intresserade av idén med en vintersäsong och skulle mer än gärna besöka 

parken även vintertid dock mycket på grund av närheten till parken. Vi anser att 

ALV och andra turistdestinationer inte kan låta sina utvecklingsplaner baseras på de 

invånare som bor allra närmast destinationen, utan de måste se utvecklingen ur ett 

större perspektiv. Det går inte som destination att överleva på de invånare som bor 

närmast, speciellt om destinationen ligger i en småstad. Dock är det även viktigt att 

dessa besökare tilltalas av idén och utvecklingen då de kan vara återkommande 

gäster varje år och som sprider positiva tankar om platsen. För att lyckas med en 

utveckling drar vi slutsatsen att turistdestinationer måste studera efterfrågan och 

behov på marknaden och bland sina kunder innan utvecklingen görs.    

 

Ett sätt att öka attraktionskraften till en turistdestination vid en utveckling ligger i att 

använda sig av co-branding. Co-branding kan hjälpa till att attrahera besökare som 

tilltalas av destinationens varumärke såväl som besökare som tilltalas av det andra 

varumärket. I ALV:s fall handlar det om att utnyttja de starka karaktärerna som de 

har tillgängliga och som själva kan räknas som varumärken i sig. Pippi Långstrump 

och Emil i Lönneberga är varumärken som har en stark attraktionskraft och som kan 

hjälpa ALV att attrahera besökare och förstärka den kundupplevelse som parken 

skapar. Vid utveckling av varumärket ser vi därför att ALV bör utnyttja Astrid 

Lindgrens karaktärer ytterligare för att öka sin attraktionskraft. Detta kan de göra 

genom att till exempel integrera mindre karaktärer på vintrarna som besökarna inte 

kan träffa på sommaren. Vad gäller co-branding för turistdestinationer i allmänhet 

bör det dock användas med försiktighet. Det som måste finnas i åtanke är att när 

varumärken samarbetar kan de ses som ett och samma varumärke, och händer något 

olämpligt med det ena kan det även skada det andra. Det spelar därför stor roll vilka 

varumärken företag väljer att samarbeta med och det är viktigt att målen med 

samarbetet stämmer överens mellan parterna. Annars ser vi att det finns risk för 

misslyckad co-branding och det kan skada varumärket och dess attraktionskraft. Om 

varumärket skadas kan det ha negativ inverkan på företagets kundrelationer vilket 

kan innebära att lojala kunder sviker företaget och att varumärkets rykte försämras. 

Därmed drar vi slutsatsen att för att öka sin attraktionskraft vid 

varumärkesutveckling bör turistdestinationer använda sig av co-branding, dock bör 

detta göras med noga eftertanke.   
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En annan viktig aspekt att ta med i utvecklingstankarna för turistdestinationer är 

priset, eftersom det spelar alltid en betydande roll för destinationens attraktionskraft. 

När det gäller prissättning behöver företag lägga sig på en nivå som täcker deras 

omkostnader, men som samtidigt är rimligt att betala för ett besök. Vad gäller ALV 

och en eventuell vinterutvidgning anser vi att de inte kan ligga på samma prisnivå 

under vintern som parken har på sommaren. Hela parken kommer förmodligen inte 

vara öppen och mindre personalstyrka kommer därför krävas. Dessa två aspekter bör 

därmed leda till lägre omkostnader under vintern jämfört med sommaren. Vi tänker 

oss att ett pris som är ett mellanting mellan priserna vid sommar och höst eventuellt 

skulle vara rimligt på vintern. På hösten tas redan ett betydligt lägre pris än under 

sommarsäsong, men att lägga sig på en mellannivå bör vara rätt nivå att välja. Priset 

är en faktor som bör tänkas över även för andra turistdestinationer som väljer att 

utveckla sig, då priset alltid är av intresse för både kunder och företag. När 

turistdestinationer utvecklar sin verksamhet behöver prisnivån alltid finnas i åtanke 

och anpassas efter erbjudande och omkostnader. Utifrån den undersökning som 

utförts drar vi slutsatsen att när turistdestinationer utvecklar sitt varumärke bör priset 

anpassas efter utvecklingen. Vi drar också slutsatsen att attraktionskraften blir högre 

ju lägre priset är så länge upplevelsen lever upp till eller överträffar kundernas 

förväntningar.  

 

När en utveckling av en turistdestination görs kommer en produktförändring som ett 

naturligt steg. Vid en utvidgning till vintersäsong för ALV:s del ser vi att 

produkterna som erbjuds inne i parken måste förändras. Tjänster som de skulle kunna 

erbjuda är pulkauthyrning, häst och slädtur i parken och uppvärmda uteserveringar 

där gästerna kan värma sig under vinterdagarna i parken. ALV menade själva att 

boendet är en förutsättning för att de ska kunna utveckla sin verksamhet och detta 

håller vi med om. En utveckling som önskades från en av de tillfrågade kunderna var 

ett hotell. Ett hotell tror vi skulle öka attraktionskraften till ALV. Idag efterfrågas 

bekväma alternativ när det gäller boende och vi drar därför slutsatsen att om 

kunderna får möjlighet till ett bra boende till rimligt pris så kommer 

attraktionskraften öka. Att produkten utvecklas när varumärket gör det ser vi som 

relevant för alla turistdestinationer. Vi kan också se att turistdestinationer med 

produkter som skiljer sig från konkurrenternas blir mer konkurrenskraftiga. Utifrån 
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detta drar vi slutsatsen att turistdestinationer bör förändra sin produkt vid 

varumärkesutvidgning för att öka sin attraktionskraft.  

 

I och med denna undersökning har vi kommit fram till att marknadsmixen för tjänster 

är av stor vikt för turistdestinationer och hur de bör gå till väga vid utveckling av ett 

starkt varumärke. Dock ser vi att vissa P:n är mer väsentliga än andra för just 

turistdestinationer med ett redan starkt varumärke. Etablerade 

destinationsvarumärken har med all säkerhet också en väletablerad produkt. Vid 

utveckling av destinationen förändras produkten och därför anser vi att detta P är 

viktigt att ha i åtanke för att platsen med hjälp av detta ska kunna öka sin 

attraktionskraft. Priset är ett P som vi ser alltid är centralt för både kunder och 

företag. Därav kan vi se att turistdestinationer alltid bör tänka över sina priser både 

vid utveckling och i sin ordinära verksamhet. Turistdestinationer som etablerat sitt 

varumärke har redan en plats, och därför kan vi se att just detta P inte är av hög 

väsentlighet såvida varumärket inte ämnar flytta till en ny plats eller utvidga sitt 

varumärke till en ytterligare destination. 

 

Påverkan är något som företag i allmänhet, inklusive turistdestinationer, bör utnyttja 

i sin verksamhet. Utifrån vår undersökning förstår vi att redan starka varumärken 

kanske inte behöver använda sig av påverkan i samma utsträckning som mindre 

etablerade varumärken eftersom varumärket i sig attraherar kunder. Vi ser dock att 

påverkan är ett P som kan öka en turistdestinations attraktionskraft, och därför är det 

centralt vid varumärkesutveckling. Personer som arbetar på turistdestinationer har 

stor inverkan på kundernas upplevelse och därmed ser vi att detta P är av väsentlig 

vikt för turistdestinationer och deras varumärke. Vid utveckling anser vi att 

destinationsvarumärken behöver integrera relevanta personer i verksamheten för att 

utvecklingen ska bli framgångsrik. Vi förstår att proceduren är av vikt för 

turistdestinationer, speciellt vid varumärkesutveckling. Företag måste då tänka över 

och eventuellt förändra företagets procedur i förhållande till organisatoriskt upplägg 

och eventuellt anpassa detta till utvecklingar som görs. Turistdestinationer utnyttjar 

till stor del fysiska faciliteter i sin verksamhet och vi kan därför se att detta P är 

viktigt för turistdestinationer och deras varumärken. Vid varumärkesutveckling tror 

vi inte att faciliteter i sig har särskilt stor inverkan på attraktionskraften. Det kan 

däremot ha stor inverkan på kundupplevelsen, vilket kan leda till positiv WOM som i 
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sin tur kan leda till ökad attraktionskraft.  

 

Utöver de sju P:n som teorin tar upp som väsentliga för tjänstevarumärken har vi 

kommit fram till tre ytterligare P:n som är av väsentlig vikt för turistdestinationer, 

varav ett främst är viktigt för temaparker. Det första av dessa P:n är process som 

syftar till utvecklingsprocessen för destinationsvarumärken. Med detta menar vi att 

utveckling är en kontinuerlig process och inte något som görs enstaka gånger. Detta 

anser vi är viktigt för turistdestinationer då de ständigt behöver följa marknadstrender 

och överträffa kundernas förväntningar. Vi har kommit fram till att utveckling 

behöver göras om och om igen för att ett varumärke ska behålla sin styrka och öka 

sin attraktionskraft. Det andra P:t som vi anser vara viktigt specifikt för 

turistdestinationer men  även för andra varumärken är personlighet. Vid utveckling 

av ett varumärke har vi insett att det är viktigt att bevara företagets identitet och att 

företagets värderingar finns med i alla utvecklingar som görs. Utifrån studien har vi 

förstått att ett destinationsvarumärke kan bli spretigt och tappa fokus om det inte 

håller fast vid sin identitet och sina värderingar. Studien är gjord för 

turistdestinationer och vi har därför kommit fram till att personlighet är viktiga för 

just destinationsvarumärken. Vi inser att detta P även kan vara av nytta för andra 

typer av varumärken. Det tredje P:t som vi kommit fram till lämpar sig främst för 

temaparker som turistdestinationer och det är program. Utifrån studien har vi 

kommit fram till att besökare av temaparker uppskattar schemalagda aktiviteter och 

händelser. Vi kan se att detta är något som temaparker bör utnyttjat vid 

varumärkesutvecklingar för att öka sin attraktionskraft. Schemalagda aktiviteter 

behöver inte vara ett dagligt inslag i verksamheten, utan det skulle även kunna vara 

ett veckoprogram med händelser under en specifik vecka eller ett sommarprogram 

med schemalagda händelser som kommer ske specifika dagar under sommaren.    

 

I resonemanget som förts har forskningsfrågan besvarats med rekommendationer i 

tillvägagångssätt och möjliga strategier vid varumärkesutveckling för 

turistdestinationer. Svaret i form av praktiskt och teoretiskt bidrag konkretiseras 

nedan under respektive rubrik.  
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 Praktiskt bidrag 6.2
Vårt praktiska bidrag i och med denna studie är rekommendationer till 

turistdestinationer i deras utvecklingsprocess för att öka varumärkets attraktionskraft. 

Vi har kommit fram till att det är viktigt för turistdestinationer att använda sig av 

marknadsundersökningar för att kontrollera efterfrågan på marknaden. Co-branding 

är något som vi identifierat som en användbar metod vid varumärkesutveckling för 

att öka en destinations attraktionskraft. Priset har utifrån studien stor inverkan på en 

turistdestinations förmåga att attrahera kunder och produktens förändrade utförande 

har också en betydande roll vid varumärkesutveckling. Dessa delar spelar en viktig 

roll i utvecklingen och förmågan att öka destinationens attraktionskraft.  

 

 Teoretiskt bidrag 6.3
Det teoretiska bidrag som vi kommit fram till i och med denna studie är en 

reformerad version av marknadsmixen sju P för tjänstevarumärken. Den modell som 

vår studie resulterat i är istället en marknadsmix med tio P som lämpar sig för 

turistdestinationer i allmänhet och för temaparker i synnerhet som har ett redan starkt 

varumärke. Utöver de befintliga P:na har vi lagt till process, personlighet och 

program. Vårt teoretiska bidrag visas i modellen nedan. 

 
Figur 2. Marknadsmix med tio P för turistdestinationer (Källa: egen) 
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 Framtida forskning  6.4
Vår undersökning har utmynnat i en reformerad version av marknadsmixen för 

tjänstevarumärken. Denna anser vi att forskare i framtiden bör utnyttja för att 

utveckla kunskapen inom forskningsområdet ännu mer. Idag finns det mycket 

forskning om turistdestinationer dock mindre om deras attraktionskraft. Vår modell 

är ett första steg i undersökandet om hur utveckling kan ske för att turistdestinationer 

ska kunna öka sin attraktionskraft. I denna studie har endast ett starkt varumärke 

undersökts, och det är endast sådana varumärken som vårt resultat gäller. Därför 

föreslår vi att framtida forskning bör utföras där utveckling och attraktionskraft 

undersöks för svaga eller nyetablerade varumärken. Genom studier utifrån det 

perspektivet skulle forskningen bli ännu bredare, vilket skulle gynna såväl 

turistdestinationerna som dess besökare. I denna studie identifierade vi ett problem 

med att barn i framtiden eventuellt inte kommer ha samma intresse för Astrid 

Lindgrens berättelser som barn har idag. Därmed ser vi möjligheter för framtida 

forskning att studera hur ALV bör gå tillväga för at bevara sitt starka varumärke 

genom att upprätthålla barnens intresse för Astrid Lindgren i framtiden.  
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I 
 

Bilagor  
 
1. Profiler för företagsrepresentanter 
 
Representant 1 
Namn: Joacim Johansson 
Befattning: VD 
Tid i företaget: 10 månader 
 
Representant 2 
Namn: Martina Bergqvist 
Befattning: Boende- och entréansvarig 
Tid i företaget: 8 år 
 
Representant 3 
Namn: Nils-Magnus Angantyr 
Befattning: Före detta marknadschef, numera marknadskonsult  
Tid i företaget: 20 år 
 

  



  
 

II 

2. Kundprofiler 
 
Respondent 1: Kvinna 25 Nybro, personlig intervju.  

Respondent 2: Kvinna 43 Kalmar, personlig intervju. 

Respondent 3: Tjej 17 Vimmerby, personlig intervju. 

Respondent 4: Kvinna 43 Vimmerby, personlig intervju. 

Respondent 5: Man 45 Storebro, personlig intervju. 

Respondent 6: Kvinna 31 Vimmerby, personlig intervju. 

Respondent 7: Kvinna 54 Tranås, telefonintervju. 

Respondent 8: Kvinna 51 Stockholm, telefonintervju. 

Respondent 9: Kvinna 41 Stockholm, telefonintervju. 

Respondent 10: Kvinna 46 Kalmar, intervju via e-post.  

 
 
  



  
 

III 

3. Intervjuguide för företagsintervjuer 
 
Varumärke - Identitet och image 
Kan du berätta om Astrid Lindgrens Värld och er verksamhet? 

• Vision, affärsidé, målgrupp 
 
Vad står varumärket Astrid Lindgrens Värld för? 

• Vilka värderingar har företaget? 
• Vad förknippar ni med ert varumärke? 

 
Vad vill ni att era gäster ska förknippa med ert varumärke? 
 
En stor del av ALV:s varumärke är Astrid Lindgrens karaktärer. Hur påverkar 
varumärken som Pippi Långstrump och Karlsson på taket varumärket ALV och tvärt 
om? 

• Om Pippi skulle förknippas med något negativt, hur skulle det påverka ALV? 
• Om ALV skulle förknippas med något negativt, hur skulle det påverka Pippi? 

 
Vad är det som gör ALV till ett starkt varumärke? 
Vad tror du att ALV har för potential att överleva som varumärke i framtiden?  
 
Kundupplevelse, Kundrelationer, Mervärde 
Hur vill ni att kunderna ska uppleva parken? 

• Hur vill ni skapa mervärde? 
• Får kunderna mer än vad de betalar för? På vilket sätt? 

 
Hur säkerställer ni att gästerna får en bra upplevelse vid sitt besök? 
Hur påverkar vädret kundupplevelsen? 
Hur arbetar ni för att motverka långa köer? 
Hur arbetar ni för att gästerna ska få sittplatser i restauranger och vid föreställningar? 
 
Hur bygger företaget relationer med sina kunder? 

• Återkoppling och uppföljning 
 
Vad tror du att kunderna har för förväntningar inför ett besök? 

• Tror du att ALV lever upp till förväntningarna? 
• Tror du att kunderna generellt sätt är nöjda efter ett besök i parken?  

 
Hur hanterar ALV missnöje hos kunder?  

• Kan kunder få kompensation för en dålig upplevelse? 
• Hur tror du att ALV:s rykte är i dagsläget? Bra/dåligt? På vilket sätt?  

 
Konkurrenskraft 
Vad får era kunder att välja ALV framför era konkurrenter? 

• Vad har ni för styrkor och svagheter?  
 
Hur skiljer sig ALV från sina konkurrenter? 

• Erbjudande och Priser 
 
Är ALV mer innovativa än sina konkurrenter? Hur? 



  
 

IV 

Destinationsvarumärke 
Hur påverkar det geografiska läget ert företag? 
Är ni tillräckligt tillgängliga för era gäster?  
Vad tror du skulle vara annorlunda med ALV om det hade legat på en annan plats?  
Hur tror du att ALV kommer stå sig som destination i framtiden?  
 
Varumärkesutveckling och utvidgning 
Hur arbetar ALV för att utveckla sitt varumärke? 

• Utbyggnader och andra utvecklingar? 
• Hur långt i förväg planerar ni framtida utvecklingar? 

 
Vad vill du se för utveckling av företaget i framtiden?  

• Hur skulle du vilja att en utvidgning av ALV:s varumärke skulle se ut?  
 
Hur skulle en utvidgning till vintersäsong kunna fungera?  

• Vad skulle parken erbjuda under vintersäsong? 
 
Hur tror du att en misslyckad utveckling till vintersäsong skulle påverka ALV:s 
varumärke? 
 
Camping 
Hur vill Astrid Lindgrens Värld att gästerna ska uppleva campingen och stugbyn? 

• På vilket sätt ska boendet vara en del av kundupplevelsen? 
• Ska boendet vara upplevelse i sig eller ska den endast ses som extratjänst ni 

erbjuder? 
 
Vad tror du får era gäster att välja er camping och stugby framför andra boenden i 
Vimmerby?  
Vi vet att stugbyn håller på att utvecklas, vad kommer hända med den?  
Varför ser ni ett behov av att utveckla camping och boende? 
Vill ni utveckla boendet ytterligare i framtiden? Hur? 
 
Marknadsföring 
Hur ser ALV:s marknadsföring ut idag? I vilka kanaler kan man hitta er?  
Vad ser du för utvecklingsmöjligheter för marknadsföringen för ALV? 
Hur skiljer sig ALV:s marknadsföring från konkurrenternas marknadsföring? 
Hur skulle du vilja att er marknadsföring såg ut i framtiden om man jämför med hur 
den ser ut idag? 
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4. Intervjuguide för kundintervjuer 
 
Image 
Vad förknippar du med varumärket ALV? 
 
Vilka värden tycker du att ALV står för? 
 
Kundupplevelse 
Vad hade du för förväntningar inför ditt besök? 
Hur var din upplevelse av parken? 
Motsvarade upplevelsen dina förväntningar? 
 
Har du varit flera gånger i parken? 

• Har dina förväntningar ändrats från gång till gång? 
• Skulle du kunna tänka dig att besöka parken igen? 

 
Vad tycker du om servicen på ALV? 
 
Kundrelationer 
Skulle du rekommendera ALV till vänner? 

• Varför/ varför inte? 
 
Har du någon gång givit ALV återkoppling efter ett besök?  
 
Varumärkesutvidgning 
(Om kunden varit på ALV de senaste 5 åren) 
Vad tycker du om utvecklingen av parkens miljöer?  

• T.ex. Villa-Villekulla, Mattisborgen, Saltkråkan och Katthult. 
 
Om ALV skulle utveckla sin verksamhet till vintersäsong, är detta något du skulle 
vilja besöka? 
 
Vad skulle du vilja göra/ uppleva under ett besök på ALV på vintern? 
 
Skulle du åka över dagen eller stanna över natt i Vimmerby under ett eventuellt 
vinterbesök? 

• Skulle du i sådana fall vilja bo i ALV:s stugby? 
• Varför/ varför inte? 

 

Värdeskapande 
Tycker du att man får mer än vad man betalar för vid ett besök på ALV?  
(Biljetter för 2 vuxna och 2 barn kostar 1300 kr för ett dagsbesök under högsäsong).  
 
Destinationsvarumärke 
Tycker du att det är svårt att ta sig till Vimmerby? 

• Vilket transportmedel använder du för att ta dig till ALV? 
• Hade du föredragit att ALV låg någon annanstans för tillgänglighetens skull? 

 
Tror du att upplevelsen hade varit densamma om parken legat någon annanstans? 
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• Varför/ varför inte? 
 
Marknadsföring 
Har du sett någon reklam/ marknadsföring från ALV? 

• Vart? Vilken typ? 
• TV/annonser/broschyrer/hemsida/internet/sociala medier 

 
Finns det något som ALV borde ändra i sin marknadsföring för att tilltala dig? 

• Erbjudanden eller kanaler? 
 
Konkurrenskraft 
Hur tycker du att ALV skiljer sig från andra nöjesparker i Sverige? 
 
Skulle du välja att besöka ALV framför andra parker på sommaren?  

• Varför/ varför inte? 
 
På vintern skulle ALV konkurrera med skidsemestrar och solresor. Skulle du kunna 
tänka dig att välja ALV framför dessa alternativ på vintern?  

• Varför/ varför inte? 
 
Bibehålla styrkan hos ett varumärke och stärka ett varumärke 
Hur tror du att framtiden ser ut för ALV?  

• Tror du att de kommer fortsätta ha ett starkt varumärke? 
• Tror du varumärket kommer bli ännu starkare? 
• Varför/ varför inte? 

 
Finns det något som du tycker att ALV borde utveckla eller anpassa för att 
tillmötesgå eller överträffa kundernas förväntningar i framtiden? 

• Vad och varför? 
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5. Operationaliseringstabell – Kundintervjuer 
 
Begrepp Indikatorer 
Turistdestinationer som 
varumärken 

 

Destinationsvarumärken o Tycker du att det är svårt att ta sig till Vimmerby? 
o Vilket transportmedel använder du för att ta dig till 

ALV? 
o Hade du föredragit att ALV låg någon annanstans för 

tillgänglighetens skull? 
o Tror du att upplevelsen hade varit densamma om 

parken legat någon annanstans? Varför/ varför inte? 
Identitet och image o Vad förknippar du med varumärket ALV? 

o Vilka värden tycker du att ALV står för? 
Marknadsmix för tjänster o Har du sett någon reklam/ marknadsföring från 

ALV? Vart? Vilken typ? 
o Finns det något som ALV borde ändra i sin 

marknadsföring för att tilltala dig? Erbjudanden 
eller kanaler? 

Kundrelationer o Skulle du rekommendera ALV till vänner? Varför/ 
varför inte? 

o Har du någon gång givit ALV återkoppling efter ett 
besök? 

Kundupplevelse o Vad hade du för förväntningar inför ditt besök? 
o Hur var din upplevelse av parken? 
o Har du varit flera gånger i parken? 
o Har dina förväntningar ändrats från gång till gång? 
o Skulle du kunna tänka dig att besöka parken igen? 
o Vad tycker du om servicen på ALV? 

Utveckling av en 
turistdestination 

 

Varumärkesutveckling o Vad tycker du om utvecklingen av parkens miljöer? 
o Finns det något som du tycker att ALV borde utveckla 

eller anpassa för att tillmötesgå eller överträffa 
kundernas förväntningar i framtiden? 

Varumärkesutvidgning o Om ALV skulle utveckla sin verksamhet till 
vintersäsong, är detta något du skulle vilja besöka? 

o Vad skulle du vilja göra/ uppleva under ett besök på 
ALV på vintern? 

o Skulle du åka över dagen eller stanna över natt i 
Vimmerby under ett eventuellt vinterbesök? 

o Skulle du i sådana fall vilja bo i ALV:s stugby? 
Varför/ varför inte? 

Värdeskapande o Tycker du att man får mer än vad man betalar för vid 
ett besök på ALV? 

o Motsvarade upplevelsen dina förväntningar? 
Konkurrenskraft o Hur tycker du att ALV skiljer sig från andra 

nöjesparker i Sverige? 
o Skulle du välja att besöka ALV framför andra parker 
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på sommaren? Varför/ varför inte? 
o På vintern skulle ALV konkurrera med skidsemestrar 

och solresor. Skulle du kunna tänka dig att välja ALV 
framför dessa alternativ på vintern? Varför/ varför 
inte? 

Ökad attraktionskraft  o Hur tror du att framtiden ser ut för ALV?  
o Tror du att de kommer fortsätta ha ett starkt 

varumärke? Varför/ varför inte? 
o Tror du varumärket kommer bli ännu starkare? 

Varför/ varför inte? 
o Finns det något som du tycker att ALV borde 

utveckla eller anpassa för att tillmötesgå eller 
överträffa kundernas förväntningar i framtiden? 
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6. Operationaliseringstabell – Företagsintervjuer 

Begrepp Indikatorer 
Turistdestinationer som 
varumärken 

 

Destinationsvarumärken o Kan du berätta om Astrid Lindgrens Värld och er 
verksamhet? (Vision, affärsidé, målgrupp) 

o Hur påverkar varumärken som Pippi Långstrump 
och Karlsson på taket varumärket ALV och tvärt om? 

o Vad är det som gör ALV till ett starkt varumärke? 
o Hur påverkar det geografiska läget ert företag? 
o Är ni tillräckligt tillgängliga för era gäster?  
o Vad tror du skulle vara annorlunda med ALV om det 

hade legat på en annan plats?  
Identitet och image o Vad står varumärket Astrid Lindgrens Värld för? 

o Vilka värderingar har företaget? 
o Vad förknippar ni med ert varumärke? 
o Vad vill ni att era gäster ska förknippa med ert 

varumärke? 
Marknadsmix för tjänster 
 

o Hur ser ALV:s marknadsföring ut idag?  
o I vilka kanaler kan man hitta er?  
o Vad ser du för utvecklingsmöjligheter för 

marknadsföringen för ALV? 
o Hur skiljer sig ALV:s marknadsföring från 

konkurrenternas marknadsföring? 
Kundrelationer o Hur bygger företaget relationer med sina 

kunder?(Återkoppling och uppföljning) 
o Hur hanterar ALV missnöje hos kunder?  
o Kan kunder få kompensation för en dålig upplevelse? 
o Hur tror du att ALV:s rykte är i dagsläget? 

Bra/dåligt? På vilket sätt? 
Kundupplevelse o Hur vill ni att kunderna ska uppleva parken? 

o Hur säkerställer ni att gästerna får en bra upplevelse 
vid sitt besök? 

o Hur arbetar ni för att motverka långa köer? 
o Hur arbetar ni för att gästerna ska få sittplatser i 

restauranger och vid föreställningar? 
o Vad tror du att kunderna har för förväntningar inför 

ett besök? 
o Tror du att kunderna generellt sätt är nöjda efter ett 

besök i parken? 
o Hur påverkar vädret kundupplevelsen? 
o Hur vill Astrid Lindgrens Värld att gästerna ska 

uppleva campingen och stugbyn? 
o På vilket sätt ska boendet vara en del av 

kundupplevelsen? 
o Ska boendet vara upplevelse i sig eller ska den endast 

ses som extratjänst ni erbjuder? 
Utveckling av en 
turistdestination 
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Varumärkesutveckling o Hur arbetar ALV för att utveckla sitt varumärke? 
o Hur långt i förväg planerar ni framtida utvecklingar? 
o Vi vet att stugbyn håller på att utvecklas, vad kommer 

hända med den? 
o Varför ser ni ett behov av att utveckla camping och 

boende? 
Varumärkesutvidgning o Hur skulle du vilja att en utvidgning av ALV:s 

varumärke skulle se ut?  
o Hur skulle en utvidgning till vintersäsong kunna 

fungera?  
o Vad skulle parken erbjuda under vintersäsong? 
o Hur tror du att en misslyckad utveckling till 

vintersäsong skulle påverka ALV:s varumärke? 
Värdeskapande o Hur vill ni skapa mervärde? 

o Får kunderna mer än vad de betalar för? 
o Tror du att ALV lever upp till förväntningarna? 

Konkurrenskraft o Vad får era kunder att välja ALV framför era 
konkurrenter? 

o Vad har ni för styrkor och svagheter? 
o Hur skiljer sig ALV från sina konkurrenter? 

(Erbjudande och priser) 
o Är ALV mer innovativa än sina konkurrenter? Hur? 
o Vad tror du får era gäster att välja er camping och 

stugby framför andra boenden i Vimmerby? 
Ökad attraktionskraft  o Vad tror du att ALV har för potential att överleva 

som varumärke i framtiden? 
o Hur tror du att ALV kommer stå sig som destination i 

framtiden? 
o Vad vill du se för utveckling av företaget i framtiden? 
o Vill ni utveckla boendet ytterligare i framtiden? Hur? 
o Hur skulle du vilja att er marknadsföring såg ut i 

framtiden om man jämför med hur den ser ut idag? 
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7. Visualisering av analysmetod  
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8. Profiler för Astrid Lindgrens karaktärer 
 

Pippi Långstrump: Pippi är världens starkaste tjej som bor i sitt hus, Villa 
Villekulla, med sin apa som heter Herr Nilsson och sin häst som heter Lilla Gubben. 
Pippi har rött hår och fräknar och tillsammans med sina vänner Tommy och Annika 
hittar hon på många roliga saker. 
Kling och Klang: Konstaplarna i staden där Pippi Långstrump bor som vill ta henne 
till ett barnhem. 
Emil i Lönneberga: En liten pojke som bor i Katthult med sin mamma och pappa 
och sin lillasyster Ida. Emil är känd för sin förmåga att göra hyss trots att han är en 
väldigt snäll pojke. När han gör hyss får han sitta i snickarboden och tälja trägubbar.  
Karlsson på Taket: Karlsson är en liten man som kan flyga med en propeller som 
han har på ryggen. Tillsammans med sin kompis ”Lillebror” brukar han fiffilura och 
jaga tjuvar.  
Barnen i Bullerbyn: Bullerbyn består av tre hus, vilka är Mellangården, Norrgården 
och Sörgården. I Mellangården bor Lisa och hennes bröder Bosse och Lasse, Britta 
och Anna bor i Norrgården och i Sörgården borr Olle och hans lillasyster Kerstin. 
Tillsammans är de Barnen i Bullerbyn och de hittar på allt möjligt och har väldigt 
roligt ihop. 
Kajsa Kavat: Kajsa är en liten flicka som bor hos sin mormor som bakar polkagrisar 
och säljer dem på torget. När mormodern bryter benet tar lilla Kajsa på sig ansvaret 
att själv sälja mormors karameller, vilket blir en stor succé på torget.   
Lotta på Bråkmakargatan: Lotta är en envis flicka som bor med sin familj på 
Bråkmakargatan. Hennes favoritleksak är en grisbjörn som heter Bamsen och hon 
umgås gärna med tant Berg som bor granne med familjen.   
Ronja Rövardotter: En ovädersnatt föds en rövardotter i Mattisborgen som heter 
Ronja. Ronja växer upp i Mattisskogen bland vildvittror, grådvärgar och rumpnissar. 
Tillsammans med sin bästa vän Birk hoppar hon över helvetesgapet, rider på 
vildhästar och skriker sitt vårskrik.  
Mio min Mio: Till Landet i Fjällran kommer Mio, där hans pappa är kung. Landet 
terroriseras av den onde riddar Kato som kidnappar barn och sprider skräck i riket. 
Med sin vän Jum-Jum rider Mio på en vit häst för att rädda de bortrövade barnen och 
för att besegra riddar Kato.  
 
 
Karaktärsbeskrivningarna är gjorda utifrån egna kunskaper om karaktärerna, därför 
anges inga andra källor. 
 


