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1 Inledning 

När jag fick klartecken att läsa c-kursen i aug 2008 började jag genast att fundera på ett ämne 

som jag skulle vilja skriva om. Jag har ett stort intresse av kulturarv och hur de används 

kommersiellt och började fundera på vilka kulturarv som finns i närområdet som jag skulle 

vilja undersöka närmare. Samtidigt arbetade jag fortfarande kvar på mitt sommarjobb nere på 

Astrid Lindgrens värld i Vimmerby och när jag sa till en kollega att jag skulle skriva en c-

uppsats under hösten föreslog hon skämtsamt att jag skulle skriva om parken. Denna idé var 

inte helt dum tyckte jag och började då fundera på hur jag skulle kunna kombinera mitt 

intresse med en undersökning av parken. Under sommaren har jag blivit varse om hur hårt 

parken arbetar för att vara en park i Astrids anda och jag har förstått att det ligger mycket 

arbete och många förkastade idéer bakom parkens utseende. Detta är ett mycket intressant 

problem och jag valde därför att skriva om kulturarvet som en turistisk resurs med Astrid 

Lindgrens värld i fokus. Under arbetets gång började jag fundera på om det fanns liknande 

scenarion och kom då att tänka på Stieg Larsson och hans serie om Millennium. Böckerna har 

blivit omåttligt populära och ska nu bli film och det ordnas Milleniumvandringar i Stockholm. 

Både Stieg Larsson och Astrid Lindgren är en del av vårt litterära kulturarv, det som gör oss 

svenskar till dem vi är. Och i dagens samhälle upptäcker allt fler att kulturarvet är en tillgång i 

många olika sammanhang, alltifrån rekreation, forskning och turism, till företagande och 

regional utveckling.1 Kulturarven får även allt större plats inom turistindustrin, det har blivit 

modernt att besöka historiska sevärdheter. Filmer och tv-serier skildrar vår historia vilket gör 

att människor vill besöka de kända platserna och kulturarven. Människor upptäcker att de kan 

tjäna pengar på att använda sig av kulturarven, vilket blir en ledande faktor för att bevara 

dem. Viktigt här är att inte enbart se till den kommersiella sidan av kulturarven, det man kan 

tjäna pengar på, utan även att se till bevarandet, dvs. att kulturarven får vara kvar. De 

motsättningar som uppkommer mellan att bevara ett kulturarv men samtidigt använda det för 

kommersiellt bruk är en svår balansgång och något som debatteras allt mer i tidningar och på 

museer. Det är alltså tal om hur kulturarven ska förvaltas och bevaras för framtiden vilket 

även är en fråga för Astrid Lindgrens värld som är ett företag som bygger på Astrid Lindgrens 

litterära verk tillika ett av Sveriges största kulturarv. Huruvida parken är en 

kulturarvsförvaltare eller ett kommersiellt företag ämnar jag diskutera i slutdiskussionen. 

                                                 
1http://www.raa.se/cms/showdocument/documents/extern_webbplats/2004/februari/kulturarv_i_tiden_vision_oc
h_strategi_2004_2006.pdf besökt 19/10-08. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett kulturarv används som en turistisk 

resurs med Astrid Lindgrens värld som exempel. Detta syfte mynnar ut i följande 

frågeställningar: 

 Hur påverkas kulturarvet av den turistiska kommersialiseringen? 

 Hur arbetar Astrid Lindgrens värld för att både använda men också bevara det kulturarv 

Astrid Lindgren lämnat efter sig? 

 Hur värdefullt är det för en plats att kallas genuin och äkta? 

1.2 Kort forskningsbakgrund 
Efter en databassökning kan jag konstatera att det inte finns några C- eller D-uppsatser som 

handlar om Astrid Lindgrens värld. Däremot finns det en hel del uppsatser med nyckelord 

”kulturarv” och ”äkthet”. Dessa uppsatser har gett mig tips om litteratur att söka vidare på till 

min uppsats. Det finns en hel del forskning som rör Småland och dess olika attraktioner. 

Centrum för kommunstrategiska studier håller på med en studie av Vimmerby och hur de 

använder sig av kulturarvet, vilket kommer att resultera i en antologi.  

1.3. Material och metod 
Som jag tidigare nämnt valde jag uppsatsämne utifrån tidigare erfarenheter och intresse. Att 

ha arbetat en sommar i parken gör naturligtvis att jag sitter på mycket information och 

observationer som jag inte kunnat komma åt annars. Men å andra sidan innebär det att jag inte 

är helt opartisk och mitt tycke och tänkande påverkas säkerligen av att ha sett parken från 

insidan som jag har gjort. När jag började mitt arbete i parken hade jag inga tankar på att 

skriva en uppsats om det, men eftersom jag läser ett turismprogram är jag väldigt intresserad 

av hur det fungerar bakom kulisserna. Under sommaren har jag mött många människor med 

vitt skilda åsikter och jag har även då och då haft tillfälle att gå runt i parken och ta in intryck 

från besökare och aktiviteter.  

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

skriftliga materialet jag har använt har jag letat upp på bibliotek. Jag har sökt i 

biblioteksdatabaser på ord som ”kulturarv” och ”turism” och sedan försökt skapa mig en bild 

av det material jag fått upp. Det finns en hel del litteratur som behandlar kulturarv, 

destinationsutveckling, äkthet, upplevelseindustrin och kommersialisering. De författare jag 

använt mig mest av är Lena Mossberg, Joakim Karlén, Jonas Grundberg och Christina 

Frimodig. Lena Mossbergs bok ”storytelling” har gett mig aspekter på hur avgörande det kan 

vara för hur en historia framställs och att ”storytelling” blir allt viktigare när upplevelser 
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paketeras. Joakim Karléns bok ”Tio år med Astrid Lindgrens värld” har gett mig en insikt i 

hur parken paketerar sina resurser, vad som är det unika med parken och bakgrundshistoria 

om parken som jag inte hittat någon annanstans. Jonas Grundbergs bok ”kulturarv, turism och 

regional utveckling” har gett mig ett regionalt perspektiv på kopplingen mellan kulturav och 

turism och de problem som uppstår när dessa två branscher möts. Christina Frimodig är 

redaktör för boken ”I kulturarvets fotspår” som innehåller flera texter från olika författare med 

teman som berör kulturarv och turism. Boken har gett mig material för min diskussion om 

kulturarvets kommersialisering och dess bieffekter som diskuteras i kapitel 4. Mina skriftliga 

källor är i huvudsak böcker på svenska av svenska författare vilket inte varit ett medvetet val 

utan detta är den litteratur jag ansett vara mest relevant för min uppsats. Min uppsats rör 

kulturarv som en turistisk resurs ur ett svenskt perspektiv då mina exempel är lokaliserade i 

Sverige. Det skriftliga materialet innehåller både doktorsavhandlingar, studentuppsatser samt 

annan litteratur uteslutande från de sista fem åren vilket visar på att mitt ämne är aktuellt just 

nu. 

Jag har även sökt i databasen www.uppsatser.se på C- och D-uppsatser med nyckelord 

”kulturarv+äkthet” samt ”kulturarvsturism” och fick fram fyra uppsatser på vardera sökning, I 

denna databassökning ges inte någon förklaring på begreppen utan det går bara att söka på 

nyckelord i uppsatserna. Huvuddelen av uppsatserna var författade på Service management-

institutionen på campus Helsingborg. Jag tittade sedan på dessa uppsatsers källförteckningar 

för att få nya uppslag på material.  

I uppsatsen har jag använt material som jag hittat på internet. De sidor jag kände till sedan 

tidigare var parkens egen hemsida www.alv.se och Saltkråkan AB:s hemsida 

www.saltkrakan.se och på dessa sidor har jag främst hämtat praktisk information samt 

pressmeddelanden. Vimmerby kommuns hemsida www.vimmerby.se hade jag inte besökt 

innan uppsatsarbetet började men jag var medveten om att kommunen hade en egen hemsida 

sedan tidigare. Vimmerbys hemsida har gett mig bakgrundsinformation om kommunen samt 

gett mig tillgång till deras lokala utvecklingsplan (LUP).  

Internet innehåller väldigt mycket information och för att lyckas hitta relevant information har 

jag använt mig av www.google.se för att hitta artiklar och intervjuer som publicerats i 

tidningar och på nätet. Mina sökningar på Google gjorde att jag hittade flertalet 

tidningsartiklar och debattinlägg om händelser på Astrid Lindgrens värld. Flera av artiklarna 

rörde Saltkråkan AB:s köp av parken. De artiklar jag hittat på Google härstammar främst från 

Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Aftonbladet samt Vimmerby tidning. Särskilt avgörande 
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har Svenska Dagbladet varit som har publicerat artiklar om både Saltkråkan AB och parkens 

ägandeförhållande.  

De observationer jag refererar till är inte gjorda såsom observationer vanligtvis görs; 

nämligen med ett uppsåt att undersöka eller dokumentera något. Mina observationer är 

snarare intryck och reflexioner jag fått under min sommar i parken. Jag har spontant reagerat 

och tagit intryck av saker som hänt och som jag fått veta, men det har aldrig varit mitt uppsåt 

att ha med detta i en eventuell uppsats då jag ännu inte hade bestämt mig för vilket ämne jag 

ville skriva om när jag arbetade i parken. 

Det finns en del information om Astrid Lindgrens värld i form av broschyrer, hemsidor, 

tidningsartiklar och böcker. Men för att få mer material valde jag att göra fyra intervjuer med 

människor som besitter kunskap inom detta område. Det finns olika sätt att genomföra 

intervjuer beroende på vilket resultat som önskas. I mitt fall valde jag att upprätta en 

frågemall som jag sedan använde under intervjuerna. Denna frågemall var olika för alla de 

fyra intervjuerna och utformades med de olika personernas befattning, kompetens och 

personliga involvering i åtanke. Jag lät mig dock inte helt styras av denna mall utan lade till 

och strök frågor efterhand som intervjun fortlöpte. Intervjupersonerna fick inte ta del av 

frågorna innan intervjun och hade således endast en vag uppfattning om mitt ämne och varför 

jag ville intervjua dem. Jag valde att spela in intervjuerna eftersom det, enligt Kvale, minskar 

risken för att viktig information glöms.2 Jag transkriberade sedan intervjuerna ordagrant för 

att få dem så korrekta som möjligt och se till att jag inte förvrängde deras svar. Mats Brusman 

menar att hur intervjun genomförs påverkar slutresultatet eftersom jag som forskare blir en del 

av materialet eftersom det är jag som bestämmer intervjuns riktlinjer och genomförande.3 

Med detta i åtanke är alltså min egen roll som intervjuare av stor betydelse för intervjuns 

slutresultat. Jag hade, som jag nämnde tidigare, en intervjumall som jag utgick ifrån, vilket 

medför att jag redan innan intervjun hade bestämt mig för frågor som jag ansåg relevanta. Om 

jag enbart hade hållt mig till intervjumallen hade svaren kanske kunnat tolkas på ett annat sätt, 

men då jag lät intervjun formas efter hand visade jag en viss flexibilitet kring intervjuns 

genomförande och intervjupersonen kunde således själv till viss del styra frågorna. Under 

intervjuerna har jag därför försökt få intervjupersonernas egna åsikter och reflektioner 

eftersom deras uppfattning är betydande för min uppsats då personliga åsikter och reflektioner 

                                                 
2 Kvale, S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. S 147. 
3 Brusman, M  (2008). Den verkliga staden: Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter. 
Doktorsavhandling. Linköping. S 52. 
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sällan återfinns i litteraturen. För att få en inblick i personernas bakgrund och varför jag 

intervjuade dem kommer här en kort sammanställning över intervjupersonerna. 

Den första personen jag intervjuade var Loella Hermansson som hösten 2008 var inköps- och 

logistikansvarig för parken. Hon har arbetat i parken sedan våren 2003 med varierande 

arbetsuppgifter men har de senaste åren haft ansvarsposter på både försäljningssidan och 

matsidan. Anledningen till att jag valde en intervju med henne var för att hon har en väldigt 

stor kunskap om sortimentet och rutinerna vid inköp. Hon har stor vetskap om 

produktsortimentet och kan förklara varför vissa saker får säljas och vissa saker inte får säljas. 

Intervjun tog plats strax innan lunch på Linas kök som är den största restaurangen i Astrid 

Lindgrens värld. Personen var alltså i en invand miljö, i sina arbetskläder och med sina 

telefoner. Intervjun avbröts en gång då telefonen ringde. I övrigt fick vi vara ifred. 

Den andra personen jag intervjuade var Mikael Ahlerup som varit vd i parken sedan 2003. 

Han är en person som ofta blir intervjuad av media och ofta får uttala sig om händelser i eller 

kring Astrid Lindgrens värld. Innan intervjun började ville Mikael ha lite kort information om 

vad min uppsats skulle handla om och han frågade även om jag skulle transkribera intervjun. 

Jag svarade att jag skulle transkribera den och fick då intrycket av att han valde sina ord med 

större omsorg eftersom han skulle bli citerad. Det märktes att personen ifråga var van vid att 

bli intervjuad och van vid att uttrycka sig muntligt. Intervjun var under tidspress då jag gjorde 

intervjun innan jag började dagens arbete i parken så för min egen del kände jag en press av 

att få med så mycket som möjligt under den tid jag hade att avvara. 

Den tredje personen jag intervjuade är Anne Karlsson som är näringslivschef i Vimmerby 

kommun. Hon har tidigare arbetat inom den privata sektorn men började arbeta för 

kommunen 1994. Anledningen till att jag gjorde en intervju med henne var för att få ett 

utomstående perspektiv på parken och Vimmerby kommun. Jag hade fått tips från min 

handledare om att detta var en mycket kunnig person. Intervjun tog plats nere vid 

universitetets lokaler i Vimmerby, dit hennes projektgrupp skulle flytta men ännu inte kommit 

i ordning. Intervjun var inte under tidspress och den utfördes i ett avskalat och lugnt 

kontorsrum. Det märktes även här att Anne var van vid att uttrycka sig muntligt.   

Den fjärde och sista intervjupersonen var Leif Jonsson på centrum för kommunstrategiska 

studier i Norrköping. Han driver tillsammans med några andra forskare en studie av hur 

kulturarvet används i Vimmerby kommun och har genomfört intervjuer med både politiker 

och privatpersoner. Han var väldigt insatt i själva kommunens arbete och kunde ge en 

utomstående bild eftersom han inte har någon koppling till vare sig Vimmerby kommun eller 

Astrid Lindgrens värld.  
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De fyra personer jag har intervjuat har alltså olika relationer till mitt studieobjekt. Det var ett 

medvetet val att ta två personer från Astrid Lindgrens värld, dels VD:n som många gånger 

officiellt är parkens ansikte utåt och ofta uttalar sig om förändringar och målsättningar 

gällande parkens utveckling. Den andra personen har arbetat några år i parken i olika ledande 

befattningar och har en god insyn i verksamheten och förmedlar en mer personlig bild då 

denna person normalt sett inte uttalar sig officiellt om parken. De utomstående personerna 

valde jag med tanke på att få en person som hade en relation till Vimmerby, men ingen direkt 

koppling till parken då jag ville ha ett lokalt perspektiv samt en andra person som fick 

representera en forskares syn på Vimmerby som studieobjekt utan kopplingar till staden. Min 

avsikt med dessa intervjuer var att få fram material som inte finns tryckt, detta innefattar 

personliga åsikter, reflexioner och en insikt i olika personers betydelse och arbete för de olika 

projekten. Jag ville se om intervjupersonerna var medvetna om att det kan finnas 

motsättningar kring ett kulturarvs kommersialisering och då främst med Astrid Lindgrens 

värld i åtanke. Det material jag fått fram från intervjuerna är alltså många gånger personliga 

kommentarer som kan variera beroende på vem jag frågar. I dessa intervjuer finns inget rätt 

och fel.   

1.4 Avgränsningar 
I denna uppsats har jag valt att se på kulturarvet som en turistisk resurs vilket innebär att jag 

har velat se hur Astrid Lindgrens värld arbetar med Astrid Lindgrens kulturarv. Jag har 

medvetet fokuserat på företaget och de anställdas syn. Jag har inte eftersökt information eller 

åsikter från parkens besökare men en eller annan gästkommentar återfinns i texten. Vidare har 

jag även valt att fokusera på parken så som den ser ut idag då mina observationer är från 

sommaren 2008. De två personer jag intervjuat från parkens sida har båda varit i företaget i ca 

4-5 år vilket medför att det främst är parkens utveckling 2003-2008 som behandlas. 

1.5 Uppsatsens disposition 
I avsnitt 2 som även är mitt teoriavsnitt diskuterar jag mina definitioner av några viktiga 

begrepp som används i uppsatsen. 

I avsnitt 3 tar jag upp bakgrundsinformation om Astrid och hennes verk, historik om parkens 

utveckling samt reder ut vem som äger rättigheterna till Astrids verk och hur det hela 

fungerar. Även parkens betydelse för Vimmerby kommun tas upp här. 

I avsnitt 4 behandlar jag kulturarvet som en turistisk resurs. Vilka möjligheter och faror finns 

med ett kommersialiserat kulturarv? Hur arbetar Astrid Lindgrens värld och Vimmerby 

kommun med Astrids kulturarv? Här tas även en trend inom turismbranschen upp, 
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litteraturturism. Hur förvaltas ett författarskap efter författarens död? Vilka kommersiella 

möjligheter finns? 

I avsnitt 5 behandlas frågan om äkthet och genuinitet. Hur viktigt är det att en plats är äkta 

och genuin? Vad betyder det för Astrid Lindgrens värld och Vimmerby kommun? Avsnittet 

avslutas med en diskussion om parkens framtida ägandeskap. 

I avsnitt 6 följer sedan en summering av uppsatsen samt slutdiskussion. 

2. Teori 

2.1 Vad är ett kulturarv? 
Innan jag börjar diskutera Astrid Lindgrens värld som ett kulturarv är det viktigt att veta hur 

jag använder begreppet i min uppsats. Ett kulturarv kan vara allt från ett minnesmärke, som 

t.ex. arkitektoniska verk eller storslagna skulpturer, till byggnader som pga. sin utformning, 

enhetlighet eller placering i landskapet är av särskilt stort värde. Men också miljöer som är 

skapade av människan eller av naturen och människan i förening.4. Men vad ett kulturarv är 

kan också vara en personlig uppfattning och kan vara lika svårt att definiera som konst eller 

skönhet.5 Allt är inte skönt att beskåda men mycket är värt att bevara. Joakim Andersson 

menar att när ett kulturarv placeras på ett museum eller skyddas genom lagstiftning skapas 

kriterier för vad ett kulturarv är eller bör vara. Dessa kriterier påverkar urvalet av vad som ska 

kallas kulturarv och vad det har för värde. Dessa värden är dock inte oproblematiska utan kan 

orsaka konflikter då de inte alltid är eniga.6 Andersson poängterar dock att ett kulturarv inte 

alltid behöver ”tolkas, upplevas, användas, iscensättas eller skapas i enlighet med den 

institutionella praktikens inskrivna värden”.7 Vad ett kulturarv är kan alltså variera beroende 

på person. Jonas Grundberg menar att begreppet kulturarv även beror på i vilket sammanhang 

det används och för vilket syfte.8 En exakt definition av vad ett kulturarv är är alltså svår att 

ge. 

Är Astrid Lindgrens värld ett kulturarv? Astrid Lindgrens värld är ett kommersiellt företag, 

varför skulle parken vara ett kulturarv? Är det inte Astrids verk som är själva kulturarvet? 

Detta är en problematisk fråga då parken är så intimt förknippad med Astrids verk att de blir 

en förlängning av hennes böcker, det är här hennes sagor kommer till liv. Marken som parken 

                                                 
4 http://www.navalcity.org/pdf/varldsarvskon.pdf besökt 15/10-08 
5 Knowels, T.  & Dingle, A. (1996). The British Pub Within the Tourism Product”. I International Journal of 
Wine Marketing. ABI/INFORM Global. 
6 Andersson, J. (2008) Skilda världar: Samtida föreställningar om kulturarvsplatser. Doktorsavhandling.      
Linköping. S 48. 
7 Ibid. S 49. 
8 Grundberg, J. (2002). Kulturarv, turism och regional utveckling. ETOUR. Örnsköldsvik. S 13. 
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är byggd på är Astrids barndomstrakter, vilket säkert förstärker känslan av att gå på historisk 

mark under ett besök i parken. Under tre av intervjuerna jag genomförde frågade jag om de 

såg parken som ett kulturarv eller som ett kommersiellt företag. Jag förklarade inte 

innebörden av ordet kulturarv utan lät personerna själva associera fritt. Alla tre svarade att de 

såg parken som ett kulturarv. Två av personerna svarade dock att de även såg parken som ett 

kommersiellt företag. Mikael Ahlerup som också är parkens VD menade att han har ett stort 

ansvar för att Astrids verk förvaltas på rätt sätt i parken och att den utvecklas i hennes anda.9 

Parken förvaltar Astrids böcker och figurer och blir genom detta en förvaltare av ett kulturarv. 

Eftersom parken har nära anknytning till Astrids släktingar och att den är placerad på mark 

där Astrid växt upp får parken en legitimitet som är svår att överträffa inom turismbranschen. 

Det verkar alltså som att platsen har en betydelse för kulturarvet. Platsen i relation till 

kulturarvet diskuteras vidare i kapitel 4.2. 

2.2 Kulturarv som en konstruktion 
Att kulturarv konstrueras är idag inget ovanligt inom turismbranschen. Intressant här är hur 

kulturarvet konstrueras och hur besökarna uppfattar konstruktionen. Joakim Andersson menar 

att besökarnas identitet styr deras uppfattning om ett kulturarvs konstruktion och budskap. 

Tolkningen av kulturarvet blir således annorlunda från person till person.10 Det går inte att 

veta i förväg hur besökarna kommer att tolka budskapet. Andersson poängterar dock att trots 

att besökarna kanske inte uppfattat det producenterna vill förmedla behöver det inte innebära 

ett misslyckande. Besökarnas egna tolkningar kan skapa en ny betydelse av arrangemanget.11 

Andersson beskriver två olika synsätt som behandlar bruket av kulturarv i samtiden12. 

Antingen kan kulturarvet användas som en symbol för hur det en gång var, vilket gör att 

kulturarvet representerar en förfluten tid. Det andra synsättet innebär att kulturarvet används 

som en resurs för aktörer inom t.ex. turismbranschen. Kulturarvet kan användas på olika sätt 

för att marknadsföra en plats/ett fenomen.13 Kulturarvet som en resurs kan kopplas samman 

med diskussionen om det kommersialiserade kulturarvet i kapitel 4. 

2.3 Vad är turism? 
Turismens uppkomst är omdebatterad och i denna diskussion har Svenbjörn Kilander ett 

intressant perspektiv. Kilander menar att turismen växte fram under 1800-talet som ett uttryck 

                                                 
9 Intervju med Mikael Ahlerup 30/10-08. 
10 Andersson, J. S 46. 
11Ibid. S 47. 
12 Ibid. S 51. 
13 Ibid. S 45. 
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för det moderna samhällets framväxt. Med den industriella revolutionen kom tåget som 

möjliggjorde massresande. Den industriella revolutionen var grunden för ett mera strukturerat 

samhälle som skiljer på arbetstid och arbetsfri tid (fritid). Den arbetsfria tiden började sedan 

organiseras på ett sätt som möjliggjorde och lade grunden för en kommersiell turismbransch. 
14 Kilander menar att turisterna i första hand bör förstås som ”resande konsumenter av 

fritid”15 Det finns alltså en koppling mellan uppkomsten av fritid och etableringen av en 

turismbransch. I dagens samhälle finns det en klart markerad gräns mellan fritid och arbetstid 

vilket gör det möjligt för turismbranschen att marknadsföra vår fritid som en ypperlig tid för 

att vara turist. 

I den här uppsatsen har jag valt att använda Jonas Grundbergs definition som pekar ut 

turismen som ”…flyttad konsumtion. Turism blir konsumtion av tjänster och service på annat 

håll än den egna hemorten.”16  Även Kilander anser att turism är en konsumtionsvara där 

immateriella värden konsumeras och produceras.17 Turismen kan alltså sägas vara en vara 

som vi konsumerar när vi åker någonstans. Det finns flera inriktningar på turismen varav den 

relevanta för den här uppsatsen är kulturturism vilket kan sägas vara den turism som fokuserar 

på regional och lokal kultur och kulturarv.18 

2.4 Några turismbegrepp 
Det finns flera begrepp inom turismen som används i denna uppsats. Ett begrepp är ordet 

”arena”. Joakim Anderssons definition av arena är ”det utrymme där medieringen sker som 

riktar sig till en tänkt eller faktisk publik”.19 Hela Astrid Lindgrens värld och Vimmerby stad 

skulle alltså vara en arena enligt detta begrepp. 

Två begrepp som används i denna uppsats är ”plats” och ”destination”. Här använder jag mig 

av Lars Aronssons definition: ”i platsbegreppet innefattas allt socialt liv och all verksamhet på 

en plats medan en destination utgör en plats för turisterna som åker dit respektive den skapade 

turistiska strukturen på platsen.”20 

Ett annat begrepp som jag nämner i uppsatsen är ”upplevelser”. Detta begrepp kan definieras 

på flera olika sätt men Tom O’Dell menar att trots att upplevelser många gånger får en 

                                                 
14Kilander, S. (2008) En nationalrikedom av hälsoskatter: Jämtland och industrisamhället 1882-1910. Gidlunds 
förlag AB. S 28-32. 
15 Kilander, S. S 31. 
16 Grundberg, J. (2002). S 42. 
17 Kilander, S. S 33. 
18 Grundberg, J. (2002. S 44. 
19 Andersson, J S 45. 
20 Aronsson, L. ”Platsen är grunden för destinationen”. I: Bohlin, M & Elbe, J (red) (2007). Utveckla 
turistdestinationer: ett svenskt perspektiv. Uppsala publishing house. Stockholm. S 121. 
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materiell betydelse så är det inte en sak utan en process.21 En upplevelse kan alltså sägas vara 

ett förlopp istället för bara något materiellt.  

Ett ord som omnämns i främst kapitel 4 är ”storytelling” som är ett begrepp som används av 

Lena Mossberg. Med Storytelling menas att berätta eller berättande och kan innefatta 

berättelser, myter och fabler som kan vara skriftliga, bildliga eller både och. Lena Mossberg 

använder begreppet främst gällande hur organisationer bygger hela eller delar av sin 

kommersiella verksamhet runt en historia. 22 Storytelling är inte samma sak som tema som 

även det tas upp i denna uppsats. Tema är mer en idé eller en röd tråd som går igenom en 

verksamhet medan storytelling kan sägas vara alla berättelser som finns inom och runt en 

verksamhet. För att förstå skillnaden applicerar jag detta begrepp på Astrid Lindgrens värld. 

Parkens tema är Astrid Lindgrens sagoböcker då dem genomsyrar hela parken medan dess 

storytelling kan sägas vara Astrid Lindgren som helhet, både innefattande böcker, personliga 

egenskaper och Astrids liv och de historier som fanns runt henne, inte bara de som avspeglas i 

parken. 

3. Bakgrund 

3.1 Astrid Lindgren och hennes författarskap 

Astrid Lindgren, född Ericsson, föddes 1907 på gården Näs i Vimmerby. Hon växte upp på 

Näs men flyttade till Stockholm 1926 då hon födde en son, Lars. 1931 gifte hon sig med sin 

kontorschef Sture Lindgren. Hur var Astrid som mamma? Lars Lindgren har beskrivit henne 

så här:  
”Hon var inte en sån där mamma som satt stilla i parken på en bänk 

och tittade på sina lekande barn. Hon ville leka själv och jag 

misstänker att hon tyckte det var minst lika roligt som jag!”23.  

1934 föds dottern Karin. 1941 insjuknar Karin i lunginflammation och när hon ligger hemma 

ber hon Astrid berätta om Pippi Långstrump. Astrid berättar det ena äventyret efter det andra, 

men det är först 1944 som Astrid skriver ner sina berättelser om den tokiga flickan Pippi 

Långstrump. Berättelserna var tänkt som en födelsedagspresent till dottern Karin men Astrid 

skickade även iväg manuskriptet till Bonniers förlag, som dock valde att inte trycka 

manuskriptet. Astrid omarbetar berättelserna till att passa barn, och vinner en tävling som 

förlaget Rabén och Sjögren utlyst. Boken om Pippi Långstrump säljs slut gång på gång och är 

                                                 
21 O’Dell, T. (red.) (2002) Upplevelsens materialitet. Lund: studentlitteratur. S 34. 
22 Hanefors, M & Mossberg, L. (2007). ”Små och yviga steg mot framtiden”. I: Turisten i upplevelseindustrin. 
(komp A60 Linköpings universitet) delkurs ”turism, gestaltning, tolkning” på Turismprogrammet. 
23 http://www.astridlindgren.se/index_1024.htm Besökt 6/11-08. 
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en succé. Nu kommer fler berättelser från Astrid Lindgren, bl.a. alla vi barn i Bullerbyn och 

Nils Karlsson pyssling. Astrid tilldelas många priser under åren och blir en mycket uppskattad 

person. Men trots att de allra flesta av hennes böcker är barnböcker har hon vävt in sina, ofta 

starka, politiska åsikter. Bl.a. sagan om Pomperipossa kom till då Astrid gav sig in i debatten 

om de nya marginalskattereglerna. Men trots att Astrid är mest känd för sina barn- och 

ungdomsböcker skrev hon även bilderböcker, teaterpjäser, sagosamlingar och en debattbok.24 

Böckerna är översatta till 90 språk och har sålt i mer än 145 miljoner exemplar.25 2002 dog 

Astrid Lindgren, 94 år gammal, i sitt hem i Stockholm.26 Ett av de mest kända citaten från 

Astrids böcker och som ofta nämns i beskrivningar av henne är hämtat från boken om 

bröderna Lejonhjärta och detta citat får avsluta berättelsen om Astrid: ”Men då sa Jonatan att 

det fanns saker som man måste göra, även om det var farligt. ’varför då?’, undrade jag. 

’annars är man ingen människa utan bara en liten lort’, sa Jonatan.”27
 

3.2 Vem äger Pippi? 
Astrid Lindgren lämnade onekligen efter sig ett stort kulturellt arv. Men vem äger egentligen 

rättigheterna till hennes verk och figurer? Detta är en viktig fråga som jag kommer att 

återkomma till i denna uppsats, men först en liten översikt över dessa förhållanden. Saltkråkan 

AB är ett företag som förvaltar rättigheterna till Astrids verk. Företaget ägs av Astrids barn 

och barnbarn och arbetar för att ”Astrid Lindgrens verk ska förbli en källa till glädje och 

inspiration för många människor och för att det ska ske på ett sätt som Astrid Lindgren själv 

skulle ha tyckt om.”28 Bolaget är ett aktiebolag som ägs av Astrids släktingar. 2007 gjorde 

bolaget en intäkt på 28 miljoner kronor på licenserna efter Astrids verk.29  

Om någon vill använda sig av Astrids verk i någon form måste de vända sig till Saltkråkan 

AB för att få tillstånd först. Företagets hemsida är mycket informativ och visar på ett tydligt 

sätt att namnet Astrid Lindgren och det hon stod för är strikt bevakat och låter sig inte 

utnyttjas utan godkännande. Att göra reklam för produkter eller evenemang är inte heller 

tillåtet med motiveringen att Astrids figurer endast lever i böcker, filmer och på teater. De 

lever i en annan värld än vi. Viktigt är också att karaktärerna inte möts, Pippi får inte möta 

Emil eftersom de inte bor i samma värld.  

                                                 
24 http://www.astridlindgren.se/index_1024.htm Besökt 6/11-08. 
25 http://www.saltkrakan.se/website1/sd_page/4/1/index.php Besökt 6/11-08. 
26 http://www.astridlindgren.se/index_1024.htm Besökt 6/11-08. 
27 www.astridlindgren.se/mer-fakta/citat Besökt 10/4-09. 
28 www.saltkrakan.se/website1/sd_page/2/1/index.php? Besökt 6/11. 
29http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2008%255C11%255C2
1%255C312505%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter  Besökt 26/11-08. 
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Det finns många kommersiella produkter ute på marknaden med Emil, Pippi och de andra 

figurerna. Saltkråkan AB samarbetar med ett antal produkttillverkare som via licens har rätt 

att utnyttja delar av Astrids verk. Men det finns väldigt strikta krav på dessa produkter, de ska 

vara av god kvalitet i både material och produktion. Prisnivån ska vara rimlig så att alla 

familjer har råd att köpa dem, och det kanske viktigaste av allt, produkterna ska göra barn 

glada och göra dem sugna på att leka.30 

 

3.3 Parkens historik och utveckling. 

Parken grundades 1981 av tre Vimmerbyfamiljer och kallades ”sagobyn”. De hade fått 

kontakt med Astrid genom en av papporna som arbetade som naprapat och hade Astrid som 

patient. Idén var att bygga ett Katthult i barnanpassad skala på de marker som en gång tillhört 

Astrids barndomshem Näs. Idén stötte dock på motstånd men ett personligt brev från Astrid 

möjliggjorde planerna.31 Parken bytte sedan ägare efter några år och såldes återigen 1999 men 

då till Vimmerby kommun som sedan dess äger parken. Hösten 2008 är det återigen tal om en 

försäljning, nu vill kommunen sälja 90 % av sitt innehav till bolaget Saltkråkan AB32 som är 

det bolag som äger rättigheterna till Astrids verk och dessutom drivs av hennes släktingar. 

Denna affär kommer att diskuteras längre in i uppsatsen. 

Under åren har parken utvecklats till en teaterpark som 2008 besöktes av 400 776 personer 

vilket är en nedgång med 6 % mot rekordåret 200733 som innebar Astrids 100-årsjubileum 

och således inte kan räknas som ett normalt besöksår. Ca 30 % av parkens besökare är 

utländska besökare. 2007 hade parken en omsättning på 109 miljoner kr. Parken sysselsätter 

24 helårsanställda och ca 350 personer under sommaren.34 Astrid Lindgrens Värld ska enligt 

stadgarna stimulera barn till läsande och skrivande.35 Parkens besöksantal har mångdubblats 

sedan öppnandet under 80-talet och besöksantalet stiger stadigt. Dock går det att urskilja 

trender i besöksantalet. De år när det hänt något speciellt i anknytning till Astrid, hennes 

figurer eller nybyggnationer i parken har besöksantalet stigit kraftigt. Exempel på detta är när 

Pippi fyllde 50 år och Astrids 100-års jubileum. Enligt parkens Vd Mikael Ahlerup blir det 

dock ingen större ökning av besöksantalet de år Emil eller Karlsson jubilerar.36 

                                                 
 30 www.saltkrakan.se/website1/sd_page/6/1/index.php Besökt 6/11-08. 
31 Karlén, J. (2004). Tio år med Astrid Lindgrens värld: Tankar om turism och upplevelseindustri. SICSAC AB. 
Vimmerby. S 61. 
32 http://www.astridlindgrensworld.com/pages/alv_2_press.asp?Lang=swe&sida=Om_ALV&IdVal=20080925 
Besökt 26/11-08.  
33 http://www.presstext.se/online/display.php?set=S1&xid=TT200809041170296460 Besökt 4/3-09. 
34 http://www.alv.se/pages/aktuellt/Saltkrakan_ALV_20080925.doc.pdf Besökt 3/10-08. 
35 http://www.alv.se/pages/alv_2_press.asp?Lang=swe&sida=Om_ALV&IdVal=press27 Besökt 15/10-08. 
36 Intervju med Mikael Ahlerup 30/10-08. 
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Parken styrs av en styrelse som består av Ulrica Messing, Mats Wedin (VD för Liseberg), 

Nils Nyman (Astrids barnbarn) och Karin Mattson (f.d. ordförande i Svenska 

idrottsförbundet). Detta är alltså externa människor som bestämmer budget, besöksmål och 

ombyggnader i parken. Under styrelsen finns VD Mikael Ahlerup och det finns även ett 

programråd som är en rådgivande organisation som består av Astrids väninnor, hennes barn 

Karin Mattsson och Nils Nyman och deras barn.37 

Det finns fyra grundpelare för Astrid Lindgrens värld: lek, miljö, teater och möte. Detta är 

grunden för att skapa en park som denna. Men grundpelarna förklarar inte varför folk kommer 

till parken. Man leker i miljöerna, leken leder till möten, möten övergår till teater, teater sker i 

miljöerna och så vidare. Det som gör att parken blir unik är att alla aktiviteter får näring från 

Astrids författarskap.38 

4 Kulturarvet som en turistisk resurs 
Kulturarvet som en turistisk resurs är fortfarande en relativt ny företeelse i Sverige. Vi ligger 

långt efter många andra länder i Europa som under lång tid fokuserat på turism som bygger på 

kultur och historia.39 Utomlands är det populärt med så kallade ”visitor centres” där det går att 

få information från guider, utställningar och liknande. Sedan ett antal år tillbaka pågår dock 

en debatt om kulturarvets kommersialisering i Sverige. Det går att skönja två sidor i den här 

diskussionen: ena sidan som menar att kommersialiseringen förstör kulturarven, andra sidan 

menar att det är ett måste för att rent ekonomiskt kunna bevara våra kulturarv. Var människor 

än står i den här debatten så är det ett faktum. Det är inte längre en fråga om kulturarven 

kommersialiseras utan hur de kommersialiseras. I detta kapitel avser jag att titta närmare på 

hur den kommersiella turismbranschen påverkar kulturarvet.  

Kulturarvet har blivit kommersiellt, vilket kan leda till både motsättningar och möjligheter då 

fler besökare får upp ögonen för det.40 Fler besökare påverkar slitaget negativt, men å andra 

sidan, om ingen besöker kulturarvet, varför ska det då sparas? Kulturen kan sägas ha blivit 

omvandlat till kulturprodukter, vilket förvandlar historien till handelsvara.41 Historien som 

handelsvara blir extra komplicerad eftersom vi som köpare av handelsvara (konsumenter) inte 

alltid kan avgöra äktheten och det autentiska. Har det verkligen hänt eller är det uppdiktat? 

                                                 
37 Intervju med Loella Hermansson 29/10-08. 
38 Karlén, J. S 19-24. 
39Grundberg, J. ”Kulturturism – risk eller möjlighet?” I: Christina Frimodig (red.) (2003) I kulturarvets fotspår – 
nya möjligheter för svensk turism. ETOUR. Östersund. S 12. 
40 Braunerhielm, L. (2006) Plats för Kulturarv och turism: Grythyttan – en fallstudie av upplevelser, värderingar 
och intressen. Doktorsavhandling. Karlstad.  S 65. 
41 Ibid. S 65. 
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Hur mycket av historien är sann? Ett exempel på detta är Guillous böcker om Arn där 

huvudkaraktären Arn är uppdiktad medan platserna han besöker och sägs ha bott på existerar 

idag. En stor del av historien i böckerna är sann, men exakt vad kan ibland vara svårt att 

avgöra för den allmänne läsaren. Braunerhielm menar att det inom bl.a. kulturarvssektorn 

förekommer historieanvändning för att stärka upplevelser.42 Vår historia är ett kulturarv som 

lyfts fram genom Arn-böckerna och stärker upplevelsen av dessa historiskt förankrade platser. 

För hur många skulle egentligen besöka dessa platser om inte Guillou skrivit om dem? Å 

andra sidan menar forskare som Peter Aronsson att historieanvändningen utanför akademin 

länge setts som ett missbruk av densamma. 43 Aronsson påpekar samtidigt att historia används 

i allt fler miljöer och med fler syften och av fler människor än vad det någonsin tidigare 

gjorts.44 Vad får detta för konsekvenser i framtiden? 

 
”Att inlemma kulturarv i upplevelseindustrin innebär att lyfta fram kommersiella 

intressen och värderingar. Det medför också en kommersialisering av kulturarv, vilket i 

alla lägen inte bara ses som en möjlighet utan även väcker oro”.45 

 

Braunerhielm lyfter fram det kommersiellas övertag av kulturarvet. När kulturarvet exponeras 

är det de kommersiella intressena och värderingarna som syns. Vad innebär det för 

kulturarvet? Risken är att vi får ett kulturarv där bara några sidor bevaras, det som är 

kommersiellt gångbart. Detta i sin tur medför att vår historia eller uppfattningar om historien 

förändras och vår bild blir skev. Våra kulturarv kommer i framtiden spegla det samhälle och 

de människor som lever idag, och eftersom samhället präglas av kommersiella processer bör 

kulturarvet även i framtiden spegla detta.46 Det bästa vore kanske ett ökat samarbete mellan 

kulturarvssektor och turismnäring eftersom det skapar ökad förståelse för varandras 

värderingar och skapar nya möjligheter. Kulturarvssektorn är inte helt igenom positiv till den 

allt större kommersialiseringen som jag nämnde tidigare. Deras fyra största argument för att 

inte kommersialisera kulturarven är: 

1. Ett stort besökstryck gör att slitaget på kulturarven ökar och det finns besöksmål som fått 

stänga p.g.a. sin popularitet och att slitaget blivit för stort.  

2. Många arkeologer och byggnadsvårdare anser att bevarandet av kulturarvet är det viktiga, 

oavsett publiktillströmning eller inte.  

                                                 
42 Ibid. S 65. 
43 Aronsson, P. (2004). Historiebruk- Att använda det förflutna. Lund. S 7. 
44 Ibid. S 13. 
45 Braunerhielm, L. (2006). S 65. 
46 Ibid. S 187. 
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3. Det finns en fara när ett kulturarv hamnar i händerna på andra än de sakkunniga. De som 

ska göra kulturarvet turistiskt gångbart har ofta inte den kunskap om kulturarv och vård som 

sakkunniga har och det finns risk att kulturarvets hela mening förändras. 

4. Alla ska ha tillgång till kulturarvet, oavsett plånbok. Kulturarven ska inte vara beroende av 

turismen utan oberoende finansieras av statliga medel.47  

Dessa fyra argument möjliggör en opartisk vård av våra kulturarv samt ger alla möjlighet att 

besöka dem, men samtidigt kan dessa argument även ifrågasättas. Varför ska ett kulturarv 

bevaras om ingen besöker det? Kan verkligen allting sparas till framtiden? Är allt som sparas 

intressant? Argument tre betonar vikten av kunskap om våra kulturarv, men här skulle de 

sakkunniga kunna arbeta för ett ökat samarbete med turismbranschen för att se till att rätt 

kunskap finns hos aktörerna. Argument fyra betonar att kulturarven ska finansieras av statliga 

medel, men hur många kulturarv har staten egentligen råd att finansiera? Ett exempel på detta 

är Statens Fastighetsverk (SFV) som förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker.  

SFV har fått i uppdrag att utreda 550 statligt ägda byggnader runtom i Sverige för att utröna 

deras kulturhistoriska värde och se vilka som är lämpliga för ett statligt ägande. Ungefär 90% 

av byggnaderna anses ha tillräckligt stort kulturhistoriskt värde för att stanna kvar i statlig ägo 

medan de resterande byggnaderna eventuellt kommer att säljas ut eller utvärderas ytterligare 

för att se om det finns andra bevarandeaspekter som kan motivera ett statligt ägande.48 Denna 

utförsäljning pekar på att det finns en förståelse för att alla kulturarv inte kan bevaras i statlig 

regi, det blir helt enkelt för dyrt. SFV är det verk som förvaltar de flesta av våra 

kulturhistoriska byggnader runtom i landet och är således en företrädare för 

kulturarvsbranschen. Trots att de företräder kulturarvsbranschen verkar de vara positiva till att 

göra om sina byggnader till besöksmål. Enligt Ulrika Bergström som är kulturarvschef för 

SFV finns det planer på att utveckla 20 fastigheter till stora besöksmål som skulle bidra till 

ökade skatteintäkter, ökad tillgänglighet och fler arbetstillfällen.49  Detta uttalande stämmer 

väl in på Braunerhielms teori om att kulturarvssektorn har blivit allt mer 

konsumtionsorienterad och att de till viss del accepterat att kulturarvet paketeras och 

förmedlas som en kommersiell produkt, men att toleransen av detta är mycket olika.50 Trots 

att kulturarvssektorn och turismbranschen närmar sig varandra finns det motsättningar även 

                                                 
47 Grundberg, J. ”Kulturturism – risk eller möjlighet?” I: Christina Frimodig (red.) (2003) I kulturarvets fotspår – 
nya möjligheter för svensk turism. S13-16. 
48http://www.sfv.se/cms/sfv/aktuellt/press/press_2009/sfv_lamnar_forslag_till_ny_kulturhistorisk_fastighetsport
folj.html Besökt 19/3-09.  
49http://www.sfv.se/cms/sfv/aktuellt/press/press_2009/sfv_lamnar_forslag_till_ny_kulturhistorisk_fastighetsport
folj.html Besökt 19/3-09. 
50 Braunerhielm, L. S 196-200. 
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inom turismbranschen. Kultur och kulturarv blir ofta missuppfattat som något som inte har 

med affärsverksamhet och lönsamhet att göra. Den här typen av kulturturism anses inte vara 

lönsam.51 Det finns dock flera argument som talar emot detta. Grundberg menar att det 

behövs fler skäl än de rent kommersiella för att ett kulturarv ska kunna kommersialiseras på 

ett lyckat sätt. Andra motiv kan vara att det är något folk är stolta över eller identifierar sig 

med, eller något som betytt mycket för nationen. Men det kommersiella motivet behövs för att 

motivera varför något ska bevaras och för att dra besökare till området.52 Det kommersiella 

motivet är alltså en viktig del i bevarandet, men inte huvudmotivet. 

Kulturarv som blivit kommersialiserade och utvecklats till populära turistdestinationer kallar 

Braunerhielm för kulturarvsdestinationer. Detta kan t.ex. vara Arns rike, men begreppet skulle 

mycket väl kunna passa in på även Vimmerby. Här finns ett kulturarv i form av Astrid 

Lindgren och Arns rike har historien om Arn. Båda platserna har kommersialiserats och är 

omtalade i media och är populära besöksmål. Dessa destinationer är inte som de traditionella 

kulturarven som drivs utan vinstsyfte och med motivation att bevaras för framtiden, utan 

dessa drivs istället med ett vinstintresse53 Det kommersiella syftet är tydligt på dessa 

destinationer. Att en destination huvudsakligen drivs av ett vinstintresse istället för ett 

bevarandesyfte kan göra stor skillnad på hur destinationen marknadsförs, restaureras och 

kommersialiseras. Destinationer som är i statlig ägo som inte måste vara vinstdrivande 

behöver inte satsa lika aggressivt på kringaktiviteter eller souvenirer i anslutning till ett besök. 

Naturligtvis drivs inte statens kulturarv med en ambition att gå med förlust, och de måste 

precis som andra företag få det hela att gå runt. Om ett statligt museum går med förlust 

kommer det förmodligen inte att läggas ner som ett privatägt och vinstdrivande företag 

förmodligen fått göra när kapitalet är slut, för det finns en, om än något snäv, statlig 

kulturbudget som fördelar resurserna till de statliga museerna. Denna problematik var även 

något Erik Lövgren tog upp under en gästföreläsning på universitetet. Många museer är dåliga 

på att få in pengar till verksamheten och kan inte bygga om eller modernisera sina lokaler 

eller utrustning p.g.a. detta. Det har inom kultursektorn ansetts vara fult att ta betalt av 

företagen, men hur ska verksamheten annars finansieras? Redan på 1400-talet fanns 

mecenatverksamhet, varför skulle det vara fult? För att museerna ska överleva gäller att de 

tänker kreativt och kan marknadsföra sig mot dem som sitter på kapitalet, nämligen företagen. 

                                                 
51 Grundberg, J. ”Kulturturism – risk eller möjlighet?” I: Christina Frimodig (red.) (2003) I kulturarvets fotspår – 
nya möjligheter för svensk turism. S 12. 
52 Ibid.S -15. 
53 Braunerhielm, L. S 202. 
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Sponsorer och samarbeten är ett bra sätt för museerna att få in välbehövliga extrapengar54 och 

tittar man på t.ex. Astrid Lindgrens värld har de sponsorer bl.a. i form av GB-glass, SF 

(Svensk Filmindustri), Södra, Festis, Ford och Cloetta. Detta är välkända och stabila företag 

som profilerar sig genom att vara sponsor till parken. Företag inom turismbranschen är 

generellt duktiga på att skaffa sponsorer och detta är något som de statligt ägda kulturarven 

skulle kunna ta efter för att bättre kunna överleva och fortsätta utvecklas. Å andra sidan 

nämnde jag tidigare att kulturarvssektorn ansåg att kulturarvet skulle vara oberoende och 

statligt finansierat, men med SFV:s utredning och utförsäljning verkar det som att inte alla 

kulturarv kan vara kvar i statligt ägo, och då skulle turismbranschen kunna vara en förebild 

för hur byggnaderna ska utnyttjas istället. 

Det finns som jag nu lagt fram både för- och nackdelar med att kommersialisera våra 

kulturarv. Fördelarna är många: ökat intresse ger fler intäkter, arbeten och möjlighet att 

uppleva vår historia. Men å andra sidan medför fler besökare också ett ökat slitage. Om inte 

den rätta kunskapen finns, vad är det då för historia som berättas? Lösningen torde vara att 

med kunskap och långsiktighet se till att våra kulturarv kommersialiseras på ett bra sätt, och 

att turismbranschen och kultursektorn har en fortsatt öppen diskussion. 

 

4.1 Litteraturturism – ett kommersiellt kulturarv. 

Turismen är idag den största näringsgrenen i världen,55 vilket bidrar till dess snabba 

utveckling och trendsättande. Människor vill som ett led i sin egen utveckling ut och resa och 

uppleva saker. Trender kommer och går inom turismbranschen och Lena Mossberg menar att 

det inom turismbranschen har blivit en allt starkare trend att utveckla koncept kring fiktiva 

eller verkliga personer,56 vilket kan kopplas samman med litteraturturism. Litteraturturism 

innebär att människor vill uppleva och se de platser där författaren har vuxit upp och där 

inspiration till böckerna uppkommit. De vill uppleva miljön och figurerna som de har läst om 

i böckerna och bli en del av sagan. Men även författarens hem kan vara en stark resurs för 

turismen då den används för att visa upp personen bakom böckerna.57 Litteraturturism kan 

sägas vara ett kommersiellt kulturarv då det använder sig av en författare, dess verk eller 

miljöer som är en del av vårt svenska kulturarv.  

Det finns flera exempel på hur miljöer och byggnader blivit stora turistattraktioner efter att ha 

varit omnämnda i populära böcker och filmer. Ett exempel är Milleniumvandringarna i 
                                                 
54 Gästföreläsning med Erik Lövgren 12/11-08 genom föreningen SeKeL, Linköpings universitet. 
55 Bohlin, M & Elbe, J (red) (2007). Utveckla turistdestinationer. S 11. 
56 Hanefors, M & Mossberg, L. (2007). ”Små och yviga steg mot framtiden”. I: Turisten i upplevelseindustrin.  
57 Litteraturturism i Vimmerby. B-uppsats på turismprogrammet Handelshögskolan BBS. Kalmar. S 9. 
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Stockholm som syftar på Stieg Larssons omåttligt populära trilogi om Mikael Blomkvist och 

Lisbeth Salander. Vandringen börjar på Södermalm och avslutas på Söders höjder. 

Naturligtvis besöks Mikael Blomkvists och Lisbeth Salanders hus och restaurangen Samirs 

gryta. Vandringen avslutas utanför Stieg Larssons stamfik. Det är populärt att fotografera på 

dessa vandringar, eller som en deltagare uttrycker det ”Det är bra att ha bevis på att miljöerna 

verkligen finns. Det gör böckerna ännu mer verkliga.”58 Detta uttalande visar på hur viktigt 

det är att få en fysisk bild av något som upplevts genom en bok eller film. Den fysiska bilden 

förstärker alltså böckernas känsla av äkthet. 

En annan författare som också har kommersialiserats på detta sätt är Jens Lapidus som är 

känd för sina böcker ”snabba cash” och ”aldrig fucka upp”. Det finns vandringar som går 

mellan centralen och hotell Stureplan och genom kvarteren där böckerna utspelas. Arrangören 

av både Millenium- och Lapidusvandringarna är Stadsmuseet. Stadsmuseet menar att de 

försöker hitta nya målgrupper till sina arrangemang och därför erbjuder dessa två teman. 

Milleniumvandringarna har varit slutsålda hela hösten och stadsmuseet har fått sätta in extra 

turer. Om man vill följa med på en vandring till våren gäller det att vara snabb då trycket är 

hårt på biljetterna.59  

Det verkar som att allt fler får upp ögonen för att litteraturturism är en växande trend och med 

det följer även ökade förtjänstmöjligheter och arbetstillfällen. För kreativa personer finns det 

säkerligen mer potential än bara vandringar. Ambulerande utställningar som visar rekvisita 

från filmerna eller delar av författarens ägodelar skulle kunna vara en möjlighet. Eller varför 

inte skrivarverkstäder där deltagarna får lära sig hur en bra deckare skrivs och vilka 

ingredienser som bör finnas med? Möjligheterna är oändliga för den som är kreativ och 

beredd att ge sig in i en ständigt föränderlig bransch. 

En viktig förutsättning för litteraturturismen är den fysiska platsen. Vilken betydelse platsen 

har för turismen diskuteras i nästa avsnitt. 

 

4.2 Platsens betydelse 

Platsen för ett kulturarv eller ett besöksmål kan säkert vara en bidragande faktor till dess 

popularitet. En plats som är lättillgänglig och har goda kommunikationer är lätt att besöka ur 

ett praktiskt perspektiv, men även platsens betydelse spelar roll för dess popularitet. Besökare 

åker till Vimmerby för att se Astrid Lindgrens födelseort och besöka Astrid Lindgrens värld. 

Vad hade hänt med turisttillströmningen om Vimmerby hade haft ett Astrid-land men inte 

                                                 
58 www.sd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_2021101.svd Besökt 18/11. 
59 www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1269497.svd Besökt 13/11. 

 20

http://www.sd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_2021101.svd
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1269497.svd


varit hennes födelseort? Platsen kan sägas få en identitet som Astrids födelseort. Lars 

Aronsson betraktar denna kulturella platsidentitet som ett verktyg för utveckling på lokal och 

regional nivå, ett försök att skapa en attraktiv bild av en plats.60 Vimmerby stads identitet 

verkar vara intimt förknippad med Astrid Lindgren och utifrån detta skapas en bild som sedan 

marknadsförs. Det är dock viktigt att denna bild också upplevs, för bilden existerar främst 

som föreställning inom turismnäringen och hos besökare,61 om ingen upplever det finns det 

heller ingenting att bygga på. 

Dagens samhälle benämns ofta som ”det globaliserade samhället”. Internet har revolutionerat 

den mängd information vi kan hitta och genom snabba kommunikationer har rummets avstånd 

krympt, men det faktiska avståndet platser emellan finns dock kvar.62 I vårt globaliserade 

samhälle får regionerna en ny roll och betydelse och det har blivit ännu viktigare att skapa en 

attraktiv utvecklingsmiljö i konkurrens med andra regioner.63 Enligt Grundberg är ”ett rikt 

och aktivt kultur- och föreningsliv, en välutvecklad lokal, positiv kulturell identitet och en 

attraktiv historisk kulturmiljö”64 avgörande för hur den ekonomiska utvecklingen för en 

region kommer att se ut, alltså destinationsutvecklingen. 65 Tom O’Dell nämner begreppet 

”place marketing” alltså ”platsmarknadsföring” som framhäver de unika och nya upplevelser 

en resenär kan hitta på ett resmål/en plats. O’Dell menar att dessa upplevelser dock är 

utformade enligt ett ganska standardiserat koncept, ett koncept som verkar fungera.66 Det 

intressanta i denna diskussion är alltså att en plats försök att vara unik och ny ingalunda är en 

unik företeelse utan snarare är ett globaliserat recept på framgång.  

En plats är basen för socialt liv, för kulturella sammanhang och för aktiviteter.67 Platsen kan 

sägas vara en arena för en potentiell turismverksamhet, det viktiga här är att hitta det unika för 

platsen och marknadsföra denna bild till besökarna.68 Platsens arena är även något som 

Joakim Andersson tar upp. Genom att applicera Anderssons definition av en arena som en 

plats där medieringen sker69 på Astrid Lindgrens värld så bör även hela Vimmerby inkluderas 

                                                 
60Aronsson, L. ”Platsen är grunden för destinationen.” I: Bohlin, M & Elbe, J (red) (2007). Utveckla 
turistdestinationer. S 120. 
61 Heldt Cassel, S. ”Platsen som idé och turistprodukt – image som tillgång och begränsning för 
turismutveckling.” I: Bohlin, M & Elbe, J (red) (2007). Utveckla turistdestinationer. S 160. 
62 Aronsson, L ”Platsen är grunden för destinationen.” I: Bohlin, M & Elbe, J (red) (2007). Utveckla 
turistdestinationer. S 110. 
63 Grundberg, J. (2002) S 36. 
64 Grundberg, J. (2002). S 38. 
65 Grundberg, J. (2002). S 38-40. 
66 O’Dell, T. (red.) (2002) S 23. 
67Aronsson, L. ”Platsen är grunden för destinationen.” I: Bohlin, M & Elbe, J (red) (2007). Utveckla 
turistdestinationer. S 110. 
68 Ibid. S 118-119. 
69 Andersson, J. S 45. 
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i detta begrepp då även själva staden är en attraktion för besökarna som vill se Astrids 

barndomsstad. Vimmerby och Astrid Lindgrens värld skulle kunna uppfattas som ett 

”upplevelseskap”, vilket enligt Tom O’Dell alltså är ett landskap för upplevelse.70 

En plats unika attraktioner kan vara vitt skilda, men en möjlig marknadsföringsstrategi är 

litteraturturismen som jag diskuterade i föregående kapitel. Även Susanna Heldt Cassel 

nämner litteratur som en möjlig faktor för att bygga upp en säljande bild av ett område.71 

Inspelningsplatser för filmer och skildringsmiljöerna i böcker är platser som besöks, men blir 

en bok mer äkta om platserna finns i verkligheten och om handlingen är sann? Det spelar 

säkerligen en viss roll om de beskrivna platserna går att besöka eller inte. Astrid Lindgrens 

figurer är alla påhittade men sägs ha drag av personer Astrid växt upp med eller träffat under 

sitt liv. Den välkända snickarbod där Emil spenderade många timmar fanns kvar efter 

filminspelningarna och var ett populärt besöksmål tills boden brann ner 2005.72 Snickarboden 

användes alltså som kuliss till filminspelningarna och är inte den snickarbod Astrid berättade 

om i sina böcker. Men eftersom filmen spelades in där ger det platsen en viss status och 

människor dras till att besöka den. För trots att snickarboden inte var den egentliga 

snickarboden så har Astrid varit där under filminspelningarna vilket är något platsens ägare 

lägger tyngdpunkt på för att locka turister. 

De personer som följer med på dessa vandringar eller besöker platser som snickarboden, har 

ofta läst böckerna vilket betyder att de har tagit del av ett litterärt kulturarv i vårt samhälle. 

När de går på vandringen/besöker platsen deltar de i en kommersiell variant av det litterära 

kulturarvet. Om vi nu betraktar de människor som följer med på denna typ av vandring som 

kulturarvsturister kan vi applicera Birgitta Svenssons teori om att dessa turister ofta beskriver 

sina besök på kulturarvsplatser både som en genväg till ett slags autenticitet och till sin egen 

självförståelse.73 Genom att få bekräftat att platserna finns i verkligheten bekräftas också 

böckerna. Men personen som gör resan eller besöket måste också förstås utifrån varför den 

följer med. Eller som Kjell-Åke Aronsson påpekar: det turistiska resandet blir ett redskap för 

den personliga utvecklingen.74 Att ha läst Millennium-trilogin torde snart vara ett måste för de 

personer som vill verka allmänbildade och hänga med i diskussioner. Att då dessutom ha 

besökt platserna där boken utspelar sig ger säkerligen lite extra tyngd åt den person som 

                                                 
70 O’Dell, T (red.) (2002). S 28. 
71 Heldt Cassel, S. ”Platsen som idé och turistprodukt – image som tillgång och begränsning för 
turismutveckling.” I: Bohlin, M & Elbe, J (red) (2007). Utveckla turistdestinationer. S 150. 
72 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_451343.svd Besökt 18/11-08. 
73 O’Dell, T. (1999) Nonstop! Turist i upplevelseindustrialismen. Lund. S 119. 
74Aronsson, K-Å. ”Kulturturism – en trend i tiden?” I: Frimodig, C (Red). (2003). I kulturarvets fotspår – nya 
möjligheter för svensk turism. S 52. 
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deltagit. Det blir ett sätt att vara först med något, att bekräfta att något bra har upplevts. Detta 

kan bli en form av personlig utveckling men också innebära stress och krav på vad som måste 

upplevas.  

Människor dras alltså till platser där filmer/böcker utspelar sig eller spelats in på. Därmed inte 

sagt att handlingen eller karaktärerna i en bok måste finnas för att vi ska vilja besöka platsen. 

Det verkar alltså inte spela någon roll om handlingen är sann eller om karaktärerna existerar, 

så länge platsen finns kommer människor att besöka den. På Nya Zeeland beräknas till 

exempel att var tionde turist besöker landet på grund av filmerna om Sagan om ringen.75 

Detta kan tolkas som att människor längtar efter att hålla sig kvar i fantasivärlden efter att ha 

läst boken eller sett filmen. Blom & Nilsson menar att vi söker efter det vi inte har just här 

och nu.76  

helårsbasis79 och omsätter ca 550 miljoner kronor om året.80De flesta besökare har åkt en lång 

                                                

Författare och filmmakare har i och med litteraturturismtrenden många 

utvecklingsmöjligheter som inte uppenbarats tidigare. En bok är inte längre bara en bok. Den 

senaste tiden har många böcker filmatiserats och människor vill besöka platserna de både läst 

om och sett på film. Dessa platsbesök kan skapa möjligheter för nya entreprenörer och 

aktiviteter och nya sätt att locka folk till kommuner eller städer som normalt sett inte är några 

turistattraktioner. Det gäller bara att hitta det unika för platsen och sedan förvalta det väl, 

vilket jag kommer att diskutera i kapitel 4.6. 

4.3 Vad vore Vimmerby utan Astrid Lindgren? 
Att Astrid är en förebild för Vimmerby kommun märks tydligt vid ett besök i staden. Överallt 

hittas anknytningar till Astrid, en del uppenbara, en del får man leta lite efter. Arvet efter 

Astrid synliggörs i Vimmerby genom museet på hennes barndomshem Näs, hennes gravsten, 

och framförallt genom Astrid Lindgrens värld. Vimmerby skulle säkerligen inte vara en 

turistmagnet om inte Astrid växt upp här, lika säkert som att parken inte skulle ha legat här. 

Att parken har en stor betydelse för orten kan förstås vid en titt på antalet besökande gäster. 

Under en säsong kommer runt 400 000 besökare och under de mest publiktäta dagarna har 

parken uppemot 10 000 besökare77. Detta kan jämföras med Vimmerbys befolkning som är ca 

8000 invånare.78 Besöksnäringen i Vimmerby sysselsätter över 1000 personer på 

 
75 Mossberg, L. (2006) Storytelling. Lund. S 13. 
76 Blom, T & Nilsson, M ”Från Herodotos till Lonely Planet – turismen genom tiderna”. I: Bohlin, M & Elbe, J 
(red) (2007). Utveckla turistdestinationer. S 48. 
77 Egen notering från sommaren 2008. 
78 http://www.vimmerby.se/templates/www_page____809.aspx Besökt 20/11-08. 
79 http://www.vimmerby.se/upload/8470/öp_2007_070607_lupen_klar.pdf  S 7. Besökt 3/12-08. 
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bit för att komma till parken och med detta uppstår ett boendebehov. Dessutom kombinerar 

gästerna gärna sitt besök i parken med andra aktiviteter i regionen när de ändå är här. Det är 

nu lokalhandlarna får sin beskärda del med kanotuthyrning, servicetjänster, restauranger, 

upplevelser etc. I de småländska turistbroschyrerna framgår det att de främsta attraktionerna 

för fritidsresandet är naturupplevelser och naturbaserade aktiviteter, besök i någon av de tre 

residensstäderna Växjö, Jönköping och Kalmar, Glasriket eller Astrid Lindgrens värld. 

Småland är kort sagt ett starkt varumärke som har använts för att profilera regionen.81  

Vimmerby kommuns lokala utvecklingsplan (Lupen) visar tydligt hur viktig Astrid Lindgren 

 finns ett stort foto av en blond liten tjej med 

                                                                                                                                                        

är för kommunen. Lupen visar hur kommunen arbetar när det gäller strategi för tillväxt och 

ekonomisk utveckling. I Lupen konstateras att den allra största tillgången för kommunen är 

Astrid Lindgrens namn. Vimmerby är uppenbarligen beroende av inkomsterna från turisterna, 

men att se påstående efter påstående om hur mycket Astrid betytt för kommunen är mycket 

intressant då de använder henne som en unik resurs och möjlighet att profilera sin kommun. 

Men det är inte bara hennes verk som får stå modell, nej kommunen vill visa att precis som 

Astrid är det här en kommun som vågar vara annorlunda, som vågar säga ifrån och arbeta 

efter mallar som känns rätt. Kommunens ledord är ansvar, mod och fantasi. Detta är ord som 

kopplas tillbaka till Astrids böcker. Ansvaret består i att alla ska få plats och att allas bidrag är 

lika värdefulla, alla ska vara delaktiga och ansvarstagande. Mod består i att känna tillräcklig 

trygghet så att man vågar utvecklas, precis som Ronja eller Jonatan Lejonhjärta. Med fantasi 

menas att alla barn kan bli något, oberoende av sitt ursprung. Genom fantasin får vi verktyg 

för att skapa en bättre framtid tillsammans.82  

På framsidan av den lokala utvecklingsplanen

rosa klänning. Tjejen tittar rakt in i kameran från sin gunga och fotot är idylliskt. Men något 

jag reagerade på var trycket på tjejens klänning. Det är en bild på Nallemaja, bamses dotter. 

Det går även att se loggan för klädesplagget som säljs i en av Sveriges största klädkedjor.83 

Att så tydligt sätta en annan seriefigur på framsidan av Vimmerby kommuns utvecklingsplan 

ter sig väldigt konstigt. Det finns fullt med kläder som har Pippis logga, vore inte det bättre 

för enhetlighetens skull? Eller har fotografen helt enkelt inte reagerat över det faktum att 

trycket är med Nallemaja?  

 
80http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2008%255C11%255C2
1%255C312505%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter besökt 26/11-08. 
81 Larson, M. (red) (2003) Svensk turismforskning: en tvärvetenskaplig antologi om turister, turistdestinationer 
och turistorganisationer. ETOUR. Örnsköldsvik. S 132. 
82 http://www.vimmerby.se/upload/8470/öp_2007_070607_lupen_klar.pdf  S 6. Besökt 3/12-08. 
83 http://www.vimmerby.se/upload/8470/öp_2007_070607_lupen_klar.pdf  S 1. Besökt 3/12-08. 
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 Parkens förre VD Joakim Karlén konstaterar att parken i början var en komplementaktivitet 

för de turister som besökte regionen, men att parken numera blivit huvudanledningen för att 

förlägga sitt besök till regionen.84 Karlén hävdar vidare att ALV tjänar på att det finns 

attraktioner och aktiviteter av kvalitet i omgivningarna, eftersom många besökare reser långt 

för att besöka parken kanske de väljer regionen just därför att det finns annat att göra också. 85 

Många handlare i Vimmerby har klagat på att besökarna stannar för länge i parken och inte 

utnyttjar utbudet utanför parken till fullo. Dessa klagomål ökade efter det att kommunen tog 

över verksamheten 1999. Att kommunen konkurrerar med privata alternativ och företagare 

ses inte med blida ögon. Debatten i Vimmerby tidning har stundtals varit hård och många 

röster har höjts. Kritikerna menar att kommunen inte ska konkurrera med privata alternativ, en 

kommun ska inte driva ett företag.86 Nu när Saltkråkan AB köper parken av Vimmerby 

kommun tystnar förmodligen denna debatt.  

Men trots att det uppenbarligen finns folk i bygden som är kritiska mot parken och dess 

kommersialisering så innebär parken stora inkomstmöjligheter både för staden och för 

kringliggande orter. Det är ju trots allt lokalbefolkningens vardag och vardagsmiljö som blir 

destinationen.87 Utan parken skulle de flesta av den drygt halv miljon människor som årligen 

kommer till Vimmerby säkerligen inte dyka upp. Vad skulle då Vimmerbyborna livnära sig 

på? Det finns såklart arbetstillfällen i Vimmerby med omnejd, men inte tillräckligt för att 

kunna sysselsätta alla invånare. Lokalbefolkningens stolthet och företagsamhet kan öka med 

hjälp av något som är unikt för bygden.88 Det unika för Vimmerby är just Astrid Lindgren 

vilket för med sig möjligheter för olika verksamheter kopplade till ett besök i Astrid 

Lindgrens värld såsom boende, rekreationsmöjligheter och kulinariska upplevelser. 

Slutligen kan det alltså konstateras att Astrid och hennes författarskap betyder otroligt mycket 

för Vimmerby kommun, ur flera perspektiv. Genom Astrid har Vimmerby kommun fått en 

chans att profilera sig och Vimmerbybornas identitet kan säkerligen stärkas av detta. Enligt 

Lena Mossberg är det genom en enhetlig berättelse, alltså ”storytelling” som ett företag kan 

skapa en helhetsbild av sitt koncept, gestalta sitt varumärke och ge kunderna en upplevelse. 89 

Genom att både Vimmerby kommun och Astrid Lindgrens värld arbetar efter samma ledord 

och berättelse ökar detta möjligheterna för att öka kundernas upplevelse och att öka 
                                                 
84 Karlén, J. S 64-65. 
85 Karlén, J. S 68-69. 
86 http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/29452/1/87/  & 
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/29976/1/68/  Besökt 10/12-08. 
87 Mossberg, L. (2006) S 130. 
88 Praesto, A. ”Kulturturistiskt korståg i Västra Götaland.” I: Frimodig, C (red.) (2003) I kulturarvets fotspår – 
nya möjligheter för svensk turism. S 23 
89 Hanefors, M & Mossberg, L. (2007). ”Små och yviga steg mot framtiden”. I: Turisten i upplevelseindustrin.  
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Vimmerbys turism. Astrids verk ger stora inkomstmöjligheter och en chans att sätta lilla 

Vimmerby på den internationella kartan. Det faktum att alla inte är positiva till denna 

utveckling är naturligt, men som Anne Karlsson påpekade under vår intervju, gäller det att se 

möjligheterna, inte problemen.90 

4.4 Att använda och bevara ett författarskap. 
I detta kapitel kommer jag att diskutera hur olika ett författarskap kan förvaltas efter en 

författares död. I vissa fall finns författarens vilja nedskrivet i ett testamente, men det är inte 

säkert att författarskapet är säkrat genom detta. Arvingar eller släktingar kan både hjälpa och 

stjälpa ett kulturarv. Jag tänkte titta närmare på två fall: Stieg Larsson och Astrid Lindgren.  

Stieg Larsson var känd i en del kretsar innan han blev känd för den stora massan med 

Milleniumtrilogin. Han grundade tidningen Expo, var en av världens främsta experter på 

högerextremism och föreläste både i Sverige och utomlands. Tack vare sin kunskap om 

högerextremisterna levde han och hans sambo under dödshot. Hans död kom plötsligt och 

oväntat, han fick en hjärtattack en dag på kontoret och dog. En månad innan han dog hade han 

sålt rättigheterna till sin trilogi till tyska och norska bokförlag, trots att böckerna inte ens var 

utgivna i Sverige. De svenska produktionsbolagen slogs samtidigt om filmrättigheterna.91 

Böckerna har enligt uppgifter hösten 2008 sålts i 2,7 miljoner exemplar och fått ta emot flera 

betydande priser.92 Stieg Larsson fick tyvärr aldrig själv se framgången av sitt arbete med 

trilogin. Eftersom hans död var hastig fanns det inget testamente som reglerade hans 

författarskap eller rättigheterna till det. Han var inte heller gift med sin sambo sedan 32 år 

tillbaka. De som fick ärva hans rättigheter och pengar var istället till mestadels hans far och 

bror. Stieg Larssons sambo är naturligtvis ledsen över det här och säger i en intervju: ”… 

Även om det inte innefattar några pengar vore det lämpligare att jag åtminstone fick förvalta 

författarskapet – så att allt inte råexploateras och blir någonting som det inte var tänkt.”93 Här 

ser vi ett tydligt exempel på hur ett författarskap förvaltas på ett sätt som den avlidne 

författaren inte önskat. Hans sambo som har insyn i vad Stieg Larsson hade önskat och hur 

han skulle ha gjort har nu inga rättigheter att kunna styra författarskapet och arvet efter honom 

i den anda han skulle ha velat. Istället riskerar hans namn och verk att bli en miljonindustri. 

Men samtidigt är det svårt att veta vad Stieg Larsson hade kunnat acceptera eller säga nej till. 

Även om inte alla författare styrs av kommersiella värden är det ändå ett erkännande att det 

                                                 
90 Intervju med Anne Karlsson 29/10-08. 
91 www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1068419.svd Besökt 18/11-08. 
92 http://www.stieglarsson.se Besökt 20/11-08 
93 www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1068419.svd Besökt 18/11-08. 
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man producerat blir bästsäljare och långfilmer. Om han hade levt idag hade han då sagt nej till 

denna kommersialiserade sida av hans böcker? I en intervju berättar Stiegs sambo att 

Milleniumböckerna var tänkt som en pensionsförsäkring som skulle kunna betala av en del av 

lånen på lägenheten och som skulle göra att de kunde köpa bättre skydd och leva ett 

drägligare liv.94 Pengar är alltså inte irrelevant i frågor som denna.  

I fallet Stieg Larsson märks en tydlig skillnad mot Astrids släktingar som står enade bakom ett 

bolag och har full koll på allt som rör Astrids verk och liv. Men finns det någon fara i att arvet 

styrs väldigt kontrollerat? Vad händer när det skett några generationsskiften inom Saltkråkan 

AB, finns Astrids anda fortfarande kvar då? Kommer släktingarna stå lika enade som idag? 

När jag frågade Loella Hermansson på Astrid Lindgrens värld om vad hon trodde om Astrids 

arv så var hon helt säker på att allt kommer att fortsätta i Astrids anda, för den syn som finns 

hos släktingarna är något som ärvs ner generation efter generation.95 Hur det blir får 

framtiden utvisa. Pengar och makt har alltid varit, och kommer alltid vara, en mycket viktig 

blev en del av det svenska folkhemmet, vem har inte en 

åsikt om Astrid eller hennes böcker? 

 

rarvsförvaltare? 

r 

                                                

faktor. 

Med det jag nu diskuterat i åtanke kan det konstateras att en författares arv kan förvaltas på 

många olika sätt och att det trots att det finns goda intentioner i bevarandet av författarskapet 

är det inte alltid så enkelt som det ser ut. Att reglera sina ägodelar och livsverk i ett testamente 

kan vara nog så viktigt, men det finns ju tyvärr inte alltid. Förvaltandet av författarskapet vilar 

på de efterlevande släktingarna och att upprätthålla och förvalta något efter en känd och 

bestämd dam som t.ex. Astrid Lindgren, är säkerligen inte lätt. Det ligger mycket press och 

många krav, både från allmänhet, företag och kända personer, för Astrid var en älskad 

författare som i och med sina böcker 

4.5 Astrid Lindgrens värld – kulturarv eller kommersiellt företag? 
För att förstå hur ett företag som Astrid Lindgrens värld fungerar krävs en diskussion om vad

parken egentligen är. Representerar parken ett kulturarv efter Astrids sagor eller är den helt 

igenom ett kommersiellt företag? Eller kan parken t.o.m. sägas vara en kultu

Vilken roll spelar detta för parkens profilering och kundernas upplevelser? 

Om parken drivs med synen att den representerar ett kulturarv eller är en kulturarvsförvaltare 

efter Astrids sagor kommer de kommersiella värderingarna i andrahand. Syftet med parken ä

då att bevara och berätta Astrids sagor. Om parken drivs som ett kommersiellt företag är de 

 
94 www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1068419.svd Besökt 18/11-08. 
95 Intervju med Loella Hermansson 29/10-08. 
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ekonomiska värderingarna avgörande. Parken som en upplevelse och turistattraktion är 

fokus. Utifrån dessa två ställningstaganden är det en stor skillnad i hur företaget drivs. 

Motsättningar uppkommer när dessa två syften kombineras. G

då i 

år det att driva ett företag på ett 

arorna kostar. Detta är ett genomgående tema i hela parken. Nästan all reklam 

                                                

kommersiellt sätt om dess produkt klassas som ett kulturarv? 

Astrid Lindgrens värld kan sägas vara en kommersialiserad produkt av Astrid Lindgrens 

böcker då den är till för att uppleva Astrids sagor samtidigt som det går att köpa souvenirer 

och leksaker som har anknytning till sagan. Parken lockar dit besökare genom reklam på tv, 

Internet och i tidningar.  Parken drivs som ett vinstdrivande företag och vinsten går tillbaka in 

i företaget igen och investeras i förbättringar och utbyggnader. Om vi jämför parken med t.ex. 

Gröna Lund eller Liseberg framträder en del skillnader. I Astrid Lindgrens värld har de 

medvetet valt att inte sälja ballonger eller sockervadd, för det går att köpa i de andra parkerna. 

Om en sak går att få tag i överallt blir den inte spännande och unik längre. Vidare har Astrid 

Lindgrens värld inte heller några reklamskyltar för glass vilket de andra parkerna har. I 

anslutning till frysboxen finns en egengjord träskylt där det finns en bild av glassen och vad 

den kostar, men ingen varumärkesplacering finns. Både frys- och kylboxar är inbyggda i 

neutralt målade träboxar som döljer reklamen. I kylarna finns ingen reklam för de olika 

märkena, utan dryckesflaskorna står bara där. Egenhändigt gjorda prislappar utan reklam visar 

vad de olika v

är borttagen. 

Vem granskar produktsortimentet? Och vilka produkter får säljas? För att en produkt ska få 

säljas i parken gäller att man måste få medgivande från dem som har licensen till figuren, 

vilket oftast är Saltkråkan AB eller den aktuella bokens/figurens illustratör. Om 

försäljningsavdelningen har sett att det finns en önskan från kunderna om nappar med Pippi 

på tar de kontakt med licensinnehavaren (i detta fall Saltkråkan AB) och presenterar idén. Om 

det som i detta fall är en produkt som Saltkråkan inte godkänner finns inget mer att göra, men 

om det har säljpotential ombeds försäljningsavdelningen presentera ett provexemplar så att de 

får se, känna och testa produkten innan de säger ja eller nej. En Pippinapp skulle bli en 

kommersiell succé, så varför blev det ett nej? Med den enkla anledningen att Pippi inte skulle 

ha använt en napp.96 Ett annat exempel är när ett företag för några år sedan tog fram en 

Pippisparbössa, det tycktes vara en genial idé. Men när denna idé presenterades för Astrid sa 

hon bara ” Nja, Pippi sparade ju inga pengar, hon kastade ju bara ut dem"97 och då blev det 

ingen sparbössa. Men trots denna noggrannhet har det ändå förekommit produkter som 

 
96 Intervju med Loella Hermansson 29/10-08.  
97 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article56204.ab Besökt 15/12-08. 
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tillkommit utan Saltkråkans eller Astrids godkännande. Ett exempel på detta är en Pippidocka 

som producerades 2002 och var en vuxnare version av Pippi med bröst, getingmidja och 

spetstrosor. När Astrids släktingar fick reda på detta togs produkten bort från leksaksbutikerna 

runtom i landet, men produktionsbolaget hävdade att Astrid hade godkänt dockan innan hon 

dog. Astrids släktingar gav sig dock inte eftersom Astrid uttryckligen hade sagt att Pippi 

aldrig skulle bli äldre än nio år.98 Nils Nyman säger i en artikel att Saltkråkan AB har märkt 

en allt större rovdrift från andra företag som försökt sig på att marknadsföra sitt varumärke 

med hjälp av Pippi.99 Det går åt mer och mer tid till att varumärkesskydda figurernas namn. 

Saltkråkan AB har bl.a. stämt hotell Villa Villekulla, Svensk Filmindustri och Vanish AB för 

varumärkesintrång och vilseledande marknadsföring. Saltkråkan AB har tackat nej till många 

produkter genom åren, bl.a. en hel del datorspel. I en artikel frågar reportern om inte ett 

kunskapsspel med Pippi vore en bra produkt, varpå Nils Nyman svarar att Pippi inte ens 

Karlssons kuckelimuckmedicin? Pippis krumelurpiller skulle enligt Mikael lätt kunna bli 

                                                

kunde läsa…100Detta är tydliga exempel på hur Astrids anda och figurer förvaltas. 

Denna filosofi kan te sig ganska så enkel, men är svår att förstå innan man förstått tanken 

bakom hela parken. När jag började min säsong i maj 2008 hade jag inte en tanke på detta 

utan tänkte snarare förbryllat att det var konstigt att de inte hade tänkt på att ta fram saker som 

kunderna hela tiden frågade efter. Allteftersom jag frågade mina chefer fick jag allt större 

inblick i hur det hela fungerade och att det inte var så enkelt som jag trodde från första början. 

Personligen har jag inte reflekterat så mycket över att parken är nästintill reklamfri, att det 

inte finns någon köphysteri eller att de inte har det vanliga utbudet som de andra 

nöjesparkerna har. Det var först i samband med min uppsats som jag till fullo förstod hur hårt 

parken arbetar för att upplevas som smakfull och icke-kommersiell. Någonting som finns i 

parken och i alla andra parker är godis, och i Astrid Lindgrens värld finns en tablettask med 

”krumelurpiller” och Pippis ansikte utanpå asken. På asken finns den välkända ramsan ”kära 

lilla krumelur, jag vill inte bliva stur” som är ett citat av Pippi. Genom att äta dessa piller 

skulle man alltså aldrig behöva bli vuxen. Detta är ju en mycket kommersiell produkt som 

dessutom är en av parkens storsäljare. Varför tillåts den i parken? Jo för att parken inte skulle 

vara äkta utan den. Mikael Ahlerup menade att om vi går ut på stan och frågar barn om vad 

det är Pippi äter för att inte bli stor så vet nio av tio barn att det är krumelurpiller. Att inte 

sälja detta i parken skulle verka konstigt, varför finns inte Pippis krumelurpiller här? Eller 

 
98 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article112767.ab Besökt 15/12-08. 
99 http://www.e24.se/branscher/tjansteforetag/artikel_37343.e24 Besökt 15/12-08. 
100 http://www.e24.se/branscher/tjansteforetag/artikel_37343.e24 Besökt 15/12-08. 
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Sveriges mest sålda godis, men det finns ingen poäng i att sälja den utanför grindarna förutom 

för att tjäna pengar, och enbart det syftet räcker inte för att tillåta försäljning.101 

Något jag dock reflekterat över är att det inte finns en ”utgångsbutik” som det finns i bl.a. 

Kolmården. När en besökare lämnar Kolmården måste man gå ut via en butik som säljer allt 

ifrån t-shirtar till gosedjur och prydnadssaker. Detta finns inte i Astrid Lindgrens värld, även 

om souvenirbutiken är strategiskt belägen vid utgången behöver besökarna aldrig gå igenom 

den för att komma ut. Det finns en skylt utanför butiken som berättar att det finns saker att 

köpa, men inget mer. Utifrån är det svårt att se att den låga, röda träbyggnaden rymmer en 

gigantisk affär med tusentals olika leksaker. Detta var något jag var konfunderad över i 

början, att det inte gjordes mer reklam för butiken, det syns ju knappt utifrån att det är en 

butik och jag frågade mig själv om besökarna verkligen skulle hitta dit. Men det faktum att 

det inte finns någon köphysteri i parken och att besökarna aldrig måste gå in i någon butik 

poängterades av såväl Loella som Mikael under våra intervjuer och är alltså ett medvetet val. 

Parken arbetar ständigt för att den kommersiella sidan inte ska synas och för att barnen ska 

uppleva det som sitt land. Detta påpekade även Loella Hermansson under intervjun:  

 
”Vi försöker liksom att när vi bygger nåt nytt så hur ser barnen det, hur kommer 

de upp, som nu till nästa år ska vi försöka bygga om alla kassor så att alla barn 

kommer upp i våran höjd så att de kan stå och betala. När vi bygger den nya 

Pippimiljön bygger vi så att barn kan se, inte så att vuxna kan se, när vi bygger 

toaletter bygger vi små toaletter och inte bara vuxentoaletter utan vi försöker 

tänka barn i allt vi gör. För det är ju där fokuset ska ligga.”102 

 

Detta visar att det är barnen som är de viktiga, de står i fokus enligt parkens policy. Fastän vi 

lever i ett mycket kommersiellt samhälle är det inte alltid barnen som vill ha saker inne i 

affärerna, ibland är det faktiskt mer de vuxna som tilltalas av en del saker. Jag har under 

sommaren sett flera exempel på barn som har fått välja en valfri sak i butiken, och de har valt 

en liten nyckelring, eller t.o.m. en liten glass istället för en dyr leksak. Barn får vara barn här. 

Det är inte alltid heller de häftigaste attraktionerna som lockar, många gånger har jag gått 

förbi Rasmus lada och gärdsgårdarna runtomkring och sett barn klättra i timtal eller leka i 

höet om och om igen. Och detta är en av de stora behållningarna med att arbeta i parken, att se 

att barnen upplever den precis så som det är tänkt, med glädje, lek och energi. Barnen kan ha 

minst lika roligt genom att klättra på gärdsgårdarna som de skulle ha haft om de åkt en 

                                                 
101 Intervju med Mikael Ahlerup. 30/10-08. 
102 Intervju med Loella Hermansson 29/10-08. 

 30



karusell på Liseberg. Detta är ännu ett bevis på att det mest kommersiella inte alltid är det bäst 

säljande. ”I ena änden vill man tjäna pengar, i andra änden bevara det konstnärliga”103 som 

Loella uttryckte det. Mikael Ahlerup påtalade under intervjun att ju mer parken strävar efter 

att efterlikna ett kulturarv och inte vara så kommersiella, desto mer pengar tjänar de.104 Under 

intervjun frågade jag Mikael om gästerna märker av att parken har tagit bort reklamen och 

inte vill uppmana folk till köphysteri och han menade att det märks tydligt i de 

undersökningar som görs varje år. När gästerna går ut från parken får de en liten lapp där det 

står en Internetadress som de kan besöka och betygsätta sin vistelse i parken med. Svaren gås 

sedan igenom för att parken ska kunna bli bättre år för år.105 Mikael kommenterade att en del 

besökare klagade på att det inte finns mat för barn, det finns inga hamburgare eller liknande 

skräpmat. Det finns ett gatukök som serverar kycklingbitar, pommes frites och korv. Men det 

är alltså ett medvetet val från parkens sida. Och nästa år ska även pommes fritesen försvinna 

från menyn. Trots att pommesen ger en stor intäkt varje år är det med stolthet Mikael säger att 

det inte kommer att finnas några pommes frites nästa år. Parken går med vinst och kan nu 

plocka bort pommesen som inte passar in. Men om det skulle bli ett ramaskri från besökarna 

kommer det naturligtvis att omvärderas.106 Detta är ännu ett led i kvalitetsförbättringen av 

parken och en strävan mot att leva upp till identiteten av ett kulturarv. 

Något som Astrid Lindgrens värld är duktiga på är just att göra parken till ett koncept, något 

enhetligt. Under lång tid har fysiska varors förpackningar varit i fokus inom turismbranschen 

men nu börjar man titta på hur själva tjänsterna paketeras. Kundens samspel med personal, 

andra kunder, rummet och produkter/souvenirer spelar en stor roll för kundens upplevelser 

under konsumtionen.107 Det spelar ingen roll om man har en suverän produkt, om inte 

personalen är vänlig och tillmötesgående. I Astrid Lindgrens värld är personalen mycket 

viktig. Detta poängteras under hela sommaren genom de aktiviteter som deras personalklubb 

anordnar. Under en säsong bjuds de anställda på premiärfest, kräftskiva, bowling, tävlingar av 

olika slag och en avslutningsfest. Det anordnas även gratisresor till både Liseberg och 

Kolmården dit de anställda har fri entré. Sammantaget är det en god stämning och personalen 

verkar trivas, trots att parken arbetar för högtryck under större delen av säsongen. Det kan 

konstateras att de anställda blir en stor del i varför besökarna är nöjda med sin vistelse i 

parken. 

                                                 
103 Intervju med Loella Hermansson. 29/10-08. 
104 Intervju med Mikael Ahlerup 30/10-08. 
105 Intervju med Mikael Ahlerup 30/10-08. 
106 Intervju med Mikael Ahlerup 30/10-08. 
107 Mossberg, L. (2006). S 43. 
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Jag kan konstatera att trots att en del besökare saknar en del kommersiella produkter väljer 

Astrid Lindgrens värld ändå att tro på sina värderingar och inte tumma på det arv de fått 

förvalta. Att stå upp för sina värderingar och driva igenom dem som ett kommersiellt företag 

är säkerligen inte alltid lätt, men medverkar å andra sidan till att de anställda kan vara stolta 

över sitt företag och att få vara en del i den enorma apparat som parken faktiskt är. Dock 

skulle det kunna ske förbättringar inom detta område.  Parken skulle kunna bli ännu bättre på 

att föra fram detta budskap till de anställda. Jag har själv stött på många som inte haft en 

aning om hur hårt det arbetas för att reklamen inte ska synas eller hur noggrant produkterna 

väljs ut. Om detta verkligen kan förmedlas till de anställda kan detta medverka till att de 

känner större ansvar för sitt arbete och till fullo förstår parkens unika koncept. 

I detta avsnitt har jag försökt visa att parken inte bara är ett kommersiellt företag. När jag 

genomförde mina intervjuer frågade jag personerna om de såg parken som ett kulturarv eller 

som ett kommersiellt företag och fick skiftande svar. Två svarade kulturarv och en svarade 

både och108. Dock kan företaget ses som kulturarvsförvaltare då det egentliga kulturarvet är 

Astrids verk – parken i sig är just enbart en förvaltare. Sedan återstår det att se om parken som 

företeelse kommer att bli ett kulturarv över vår tids upplevelseindustri. 

4.6 Parkens och Vimmerbys utvecklingsmöjligheter. 
 

”Astrid Lindgrens Värld är inne i en spännande och stark period just nu och vi har 

en rad spännande utvecklingsprojekt på planeringsstadiet, vår tro på framtida 

tillväxt för besöksnäringen och för företaget är mycket stark.”109 

 

Så beskriver parkens VD dess utveckling och möjligheter i ett pressmeddelande 2007. 

Framtidsplanerna är stora och verksamheten växer så det knakar. Samtidigt finns ett problem 

som normalt sett inte återfinns i dessa stora och kommersiella parker, nämligen begränsade 

utvecklingsmöjligheter när det gäller tema och utbyggnader. Parken utgår som tidigare 

nämnts från Astrids böcker. Det finns ett begränsat antal böcker som inte kan utökas. Det 

finns ett begränsat antal karaktärer och miljöer och karaktärerna kan inte göra saker som de 

inte skulle ha gjort i böckerna. Emil kan inte hitta på nya hyss och Pippi kan inte flytta till ett 

annat hus. Det finns alltså en begränsning av det litterära, men Ahlerup påpekar att det inte 

finns några begränsningar gällande förädlingsprocessen av sagorna.110 Det finns fortfarande 

många miljöer som inte är med i parken. Ett exempel på detta är alla vintermiljöer. Eftersom 

                                                 
108 Avser intervjuerna med Loella Hermansson 29/10-08, Anne Karlsson 29/10-08 & Mikael Ahlerup 30/10-08. 
109 http://www.alv.se/pages/alv_2_press.asp?Lang=swe&sida=Om_ALV&IdVal=press27 besökt 10/10-08. 
110 Intervju med Mikael Ahlerup 30/10-08. 
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parken bara har öppet på sommaren har det inte varit aktuellt/möjligt med vintermiljöer men 

enligt Ahlerup finns långsiktiga planer på att hålla parken öppen även vintertid.111 Loella 

Hermansson menar att möjligheterna är många om parken skulle ställa om till att ha öppet 

även under vintern. Eftersom våra vintrar verkligen är vintrar skulle det gå att hyra in 

snökanoner och göra pulkabacke, skridskobana och det skulle finnas möjligheter till 

skidåkning.112  

Med en året-runt anläggning ökas också behovet av boendemöjligheter och enligt ett 

pressmeddelande ska parken tillsammans med Choice hotels och Svea fastigheter bygga en 

hotellanläggning bredvid parken.113 Anne Karlsson tror att denna hotellanläggning på sikt 

kommer locka ett annat besöksklientel till Vimmerby. I dagsläget saknas en stor 

konferensanläggning och med det nya hotellet skulle stora konferenser kunna hållas här. Detta 

skulle locka affärsturister då det blir allt vanligare att hålla konferenser och möten ute i landet 

istället för på Hotell Arlandia på Arlanda. Och eftersom Vimmerby är känt utomlands just 

p.g.a. Astrid skulle det vara av stort intresse för besökarna att samtidigt kunna besöka parken 

eller kanske Näs.114 Enligt kommunens utvecklingsplan är just boendet en av kommunens 

svagheter då det inte finns så stort utbud. Även inom restauranger, nöjen och kultur borde 

utbudet kunna förbättras.115 Vimmerby har med sin koppling till Astrid Lindgren blivit en 

populär konferens- och studieort för grupper inom barns lek, lärande och utveckling. Denna 

utveckling kan ge väldigt mycket i form av publicitet, nya satsningar och företagsetableringar.  

Och förutom den uppenbara kopplingen till turism och Astrid Lindgrens värld medför Astrids 

verk också flera utvecklingsmöjligheter. Linköpings universitet har tillsammans med 

Vimmerby kommun valt att förlägga en utbildning inom utomhuspedagogik i just Vimmerby. 

Det arbetas som bäst just nu för att kunna genomföra en utbildning. Vimmerby kommuns 

profil fokuserar på barns lek, lärande och utveckling och Anne Karlsson menar att profilen 

passar mycket bra med utomhuspedagogiken. Det finns en massa företag som är kopplade till 

barns lek och lärande både direkt och indirekt och de är intresserade av att veta varför deras 

produkter är attraktiva för barn. Det går lätt att definiera varför en klätterställning är bra: tåligt 

material och säker konstruktion, men varför använder barnen vissa delar av klätterställningen 

mer än andra? Det är här pedagogiken kommer ini bilden.116 Denna satsning kan säkert bära 

med sig ytterligare företagsetableringar och inte minst kommer den redan existerande 
                                                 
111 Intervju med Mikael Ahlerup 30/10-08. 
112 Intervju med Loella Hermansson 29/10-08. 
113 http://www.alv.se/pages/alv_2_press.asp?Lang=swe&sida=Om_ALV&IdVal=press27 besökt 10/10-08. 
114 Intervju med Anne Karlsson 29/10-08. 
115 http://www.vimmerby.se/upload/8470/öp_2007_070607_lupen_klar.pdf  S 7. Besökt 3/12-08. 
116 Intervju med Anne Karlsson 29/10-08. 
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marknaden för konferenser och studiebesök inom detta fält öka markant. Även Näs står inför 

en del förändringar. Det finns många önskemål och planer för hur Näs ska utvecklas eftersom 

gården har stor potential. Leif Jonsson menade att det bl.a. diskuteras om det går att ordna 

författarskolor för barnboksförfattare och liknande aktiviteter som inte är direkt kopplade till 

den turistiska verksamheten utan istället tillvaratar Astrids författarskap.117 Det finns alltså 

flera utvecklingsmöjligheter för Vimmerby kommun.  

Förutom att det sker förbättringar och byggnationer utanför parken måste även parken följa 

med i utvecklingen. Eftersom det är en utomhuspark är vädret väldigt viktigt. Under regniga 

dagar stannar besökarna inte lika länge, de är inte lika glada och köper inte lika mycket 

mat/dricka men handlar desto mer souvenirer. Men detta drar ändå ner besöksintrycket. Vad 

kan göras åt en sådan faktor? Och hur skulle det gå att ha öppet året runt när det svenska 

klimatet är som det är? Själva andan i parken är ju att detta är barnens värld, hit ska de få 

komma på barns villkor, springa runt, få frisk luft och leka på riktigt som det gjordes förr i 

tiden. Att ha en park inomhus rimmar alltså dåligt med parkens anda. Däremot skulle det 

kunna byggas några inomhusattraktioner. Enligt Mikael Ahlerup finns det planer på en 

inomhusteater med en fast ensemble i framtiden.118 Men detta är som sagt ännu på 

planeringsstadiet och inget som kommer förverkligas än på ett tag. Men vad görs konkret i 

parken idag när det regnar och är dåligt väder? När det regnar för mycket förflyttar sig alla 

karaktärerna till olika platser inomhus. Det vanligaste är att de olika restaurangerna och 

caféerna besöks, men även butikerna får påhälsning ibland. I parken verkar annars mottot ”det 

finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder” passa bra in då de familjer som är utrustade med 

varma kläder och regnkläder verkar uppskatta parken och dess attraktioner som mest. 

 

Utifrån de möjligheter jag har tagit upp i det här kapitlet har Vimmerby kommun stor 

potential för att bli en blomstrande kommun med ett rikt och brett näringsliv. En del av 

möjligheterna är inte direkt kopplade till turismen vilket visar att Vimmerby kommuns 

ansvariga verkar ha insett att det finns mer potential än att bara vara en turistattraktion. Men 

Vimmerbys plats på turistkartan ger orten unika möjligheter att utvecklas, det gäller att se 

möjligheterna och inte fokusera på problemen som Anne Karlsson sade under intervjun. Och 

Vimmerby kommun verkar vara på rätt spår här. Det verkar som att kommunen är medveten 

om detta och noggrant arbetar mot långsiktiga mål, men ännu har inte det kulturarv som följer 

med Astrids författarskap nått sin fulla potential. Lena Mossberg menar att hemligheten i att 

                                                 
117 Intervju med Leif Jonsson 27/11-08. 
118 Intervju med Mikael Ahlerup 30/10-08. 
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kunna bygga ett bestående värde för ett företag inte är att få kunderna att konsumera värdet 

utan att få dem till att bygga ett eget värde utifrån det företaget erbjuder.119 Genom att 

kunderna bygger ett eget värde skapas också en anledning till att de behöver en produkt och 

därmed finns det större chans att kunderna återkommer för att uppfylla sina behov. 

När det gäller själva parken verkar de ansvariga ha insett att det gäller att förädla produkterna 

och leverera en bra och kvalitativ produkt. Mossberg menar att en bra historia kan berättas om 

och om igen, med olika teman och att flera historier kan kombineras till en120, och detta 

stämmer bra in på Astrid Lindgrens värld. Berättelserna är visserligen begränsade, men 

berättandet kan göras på många olika sätt så att det alltid blir en unik upplevelse. Är historien 

bara tillräckligt bra och unik så hörs den..”121 

5. Det äkta och genuina – en utopi? 
Inom både turism- och kulturarvsforskning diskuteras vikten av att en plats eller en byggnad 

är äkta eller genuin. Den behöver nödvändigtvis inte vara äkta, men den ska i alla fall kännas 

äkta. Detsamma gäller för den historia som berättas på platsen eller i byggnaden, har det som 

berättas verkligen hänt eller finns det möjlighet att det har hänt? Eller är historien helt 

uppdiktad? 

Erika Larsson menar att autenticiteten dels kan vara en riktig avbildning, eller en vilja att vara 

det, men även en känsla hos betraktaren. Larsson diskuterar autenticitet i fallet 

medeltidsveckan på Gotland. Medeltidsveckan ska ge besökarna en känsla av hur det var på 

medeltiden, men det finns ingen strävan efter att visa den riktiga medeltiden fullt ut, utan det 

som visas är ett hopkok av folks föreställningar om medeltiden, så som folk tror att det var. 

För många är medeltiden lika med slott, riddare, jungfrur, kyrkor, prinsar och prinsessor. Men 

hur många levde egentligen dessa fabulösa liv under medeltiden? För den stora massan var 

medeltiden en smutsig och orättvis tid. Larsson pekar här på att det inte alltid spelar roll om 

det är en felaktig bild som visas, det viktiga är att se på vilken funktion den fyller för 

människorna, den kan vara till glädje och inspiration trots att det är en felaktig bild.122 Det 

finns dock en rädsla inom kulturarvssektorn att det äkta och genuina försvinner när 

kulturarven kommersialiseras och görs till publikmagneter123, kulturarvet kan tolkas 

annorlunda och ge en annan bild än vad det gjorde tidigare. Detta kan såklart bli ett problem 
                                                 
119 Hanefors, M & Mossberg, L. (2007). ”Små och yviga steg mot framtiden”. I: Turisten i upplevelseindustrin.  
120 Mossberg, L. (2006). S 7. 
121 Ibid. S 5. 
122 Larsson, E. ”Medeltidsveckan på Gotland – En sann historiebild?” I: Christina Frimodig (red.) (2003) I 
kulturarvets fotspår. S 35-36. 
123 Grundberg, J. ”Kulturturism – risk eller möjlighet?” I: Christina Frimodig (red.) (2003) I kulturarvets fotspår 
– nya möjligheter för svensk turism. S 12.  
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då det kan vara svårt för besökare att avgöra vad som är äkta eller inte. De fakta som finns på 

besöksmålen antas vara korrekt och faktiskt ha hänt. Besökarna litar på dem som visar upp 

kulturarvet. Därför är det viktigt att sakkunniga personer finns med och granskar den 

information som ges ut. Hur ska besökarna annars kunna lita på informationen? Vikten av 

äkthet kan variera från fall till fall, och i nästa avsnitt kommer jag att titta närmare på hur 

viktigt detta är för Astrid Lindgrens värld och Vimmerby.  

5.1 Hur viktigt är äkthet för Astrid Lindgrens värld? 
För en attraktion som Astrid Lindgrens värld torde känslan av äkthet vara en viktig del av 

framgången då hela parken bygger på Astrids böcker, och Astrid växte som bekant upp i 

området vid parken. Bland det första jag lärde mig när jag arbetade i parken var just att Astrid 

lekte på området som barn, och att hon om vintrarna åkte skridskor här. Enligt Peter Aronsson 

kopplas autenticitet samman med platser där något faktiskt hänt och betraktas då av historiker 

som en kvarleva.124  Med detta i åtanke skulle Vimmerby kunna betraktas som en autentisk 

plats för Astrid Lindgrens barndom. 

Besökarna vet alltså att Astrid växte upp i detta område vilket ger platsen en känsla av 

genuinitet, men de vet också att karaktärerna från hennes böcker är påhittade. De vuxna 

besökarna vet att de inte träffar den riktiga Pippi eller Emil, men för barnen är det den riktiga 

Pippi som leker med dem och den riktige Emil som gör hyss. Detta kan ibland skapa problem 

när föräldrarna inte spelar med och inte låter barnen tro att det är den riktiga karaktären som 

står framför dem. Jag har varit med om detta flera gånger då föräldrar har frågat 

skådespelaren vad den heter på riktigt och vad den gör annars. Detta förstör illusionen som 

ALV är väldigt noga med att upprätthålla. Personalen blir noga instruerad om att bemöta 

karaktärerna som att de faktiskt ÄR Pippi, och inte bara en kollega. Detta gör att 

improvisationerna och händelserna i parken aldrig går att förutsäga då Dunderkarlsson och 

Blom kan komma in i Souvenirbutiken och börja stjäla saker och barnen förtjust ropar åt 

personalen att de försöker ta någonting och att man inte får göra så. Att få vara med om dessa 

improvisationer under sina arbetspass är verkligen en upplevelse. Så här kommenterade 

Loella Hermansson sina möten med Pippi: ” Jag blir blyg när Pippi kommer fram till mig, jag 

blir som ett litet barn, och det är så underbart att det blir så.”125 Barnen skiner upp som solar 

när de ser någon av figurerna och det är verkligen dagens höjdpunkt. Att få känna sig delaktig 

                                                 
124 Aronsson, P. (2002) Att uppleva historia. I: Lindstedt Cronberg, M (red.) En vänbok till Eva Österberg. 
Carlsson: Stockholm. (Komp A60, Linköpings universitet) delkurs ”turism, gestaltning, tolkning” 
Turismprogrammet Linköpings univsersitet. 
125 Intervju med Loella Hermansson 29/10-08. 
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i denna upplevelse inte bara som butiksbiträde utan även som en del av upplevelsen är något i 

alla fall jag kommer att minnas lång tid framöver. 

Sortimentet som finns i butiker och restauranger är till stor del hämtat från Astrids tid. På 

Linas kök serveras ordentlig husmanskost med hemlagat potatismos och olika tillbehör. 

Godiset som säljs i butikerna är gammaldags; polkastrutar, remmar och paraply- och 

knäckklubbor. Kunderna som kommer in i butiken gör förtjusta utrop när de känner igen 

barndomens godis. Kunderna upplever nostalgi och tänker tillbaka på sin barndom som 

många gånger får symbolisera det oförstörda, man minns samhället utan teknikens under som 

en utopi. Mossberg och Johansen menar att företagen medvetet riktar in sig på att erbjuda 

drömmar och fantasier. ”Konsumtionen av produkter eller upplevelser uppfyller våra 

drömmar och får oss att fly från vardagen.”126 Barndomens nostalgi har möjligheten att 

förflytta oss bakåt i tiden och få oss att drömma.  

Det kan slutligen konstateras att äkthet är en essentiell del av framgången för Astrid 

Lindgrens värld. Det ska kännas som att träda in i en saga när besökarna går in genom 

portarna till parken. Genom att hela tiden arbeta för att temat ska vara enhetligt och, viktigast 

av allt, att illusionen upprätthålls, får besökarna en känsla av att det är äkta. Turismbranschen 

i stort kan sägas vara beroende av människors föreställningsvärld om det äkta och genuina. 

Det kan tänkas att en plats som inte uppfattas som äkta eller genuin av besökarna trots att den 

är äkta kan få problem i form av svikande besöksantal och missnöjda kunder, men en plats 

som inte är äkta men som uppfattas som äkta av kunderna får inte samma problem eftersom 

gästernas uppfattning är att den är äkta. 

 

5.2 Vimmerby – ett handelscentrum influerat av Astrid Lindgren. 

Vimmerby har alltid varit känd som en handelsstad, det var hit de kringboende åkte när de 

skulle handla.127 Efter ett besök i Vimmerby stadskärna kan det konstateras att staden har 

kvar karaktären av hur det såg ut när Astrid växte upp här. De gamla, smala och trånga 

trähusen trängs på kullerstensgatorna och stämningen är pittoresk och småstadsaktig. Många 

av butikerna som återfinns i staden har funnits i flera generationer. Under intervjun påtalade 

Anne Karlsson att det inte finns ett enda trafikljus i Vimmerby, vilket jag faktiskt inte lagt 

märke till. Det var nämligen så att kommunen diskuterade huruvida man skulle sätta upp 

trafikljus eller inte, men bestämde sig till slut för att inte göra det eftersom det inte fanns 

                                                 
126 Mossberg, L. (2006). S 19. 
127 Intervju med Anne Karlsson 29/10-08. 
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några trafikljus på Astrids tid.128 Naturligtvis har staden ändrat utseende sedan Astrids tid, en 

del av dem mindre lyckade. Leif Jonsson menar att det gjordes en del ändringar i stadskärnan 

under 1960- och 70-talet som kommunen idag ångrar att de gjorde. Det diskuterades även om 

det skulle byggas en galleria, men dessa planer satte Astrid stopp för genom diverse insändare 

i tidningen och brev till politiker.129  

Om Vimmerby stad skulle ha byggts om väldigt mycket skulle såklart en del av attraktionen 

försvinna. Astrids sagor får oss att förflytta oss in i en drömvärld, och då passar inte en 

modern stad in i denna bild. Vimmerby kommun skulle kunna förlora mycket turister och få 

många besvikna besökare om staden skulle moderniseras och byggas om allt för mycket. Men 

vad får det för konsekvenser för staden att ha en historisk image? Det upplevs säkerligen som 

positivt av besökarna som får sina drömmar om den ”orörda staden” förverkligade, men hur är 

det för de boende som bor i staden år ut och år in? I detta sammanhang går det att tillämpa 

Eva Braunerhielms teori om betydelsen av mötet mellan aktörer på platsen, lokalbefolkning 

och turister. Lokalbefolkningens nöje eller missnöje med turisterna beror på hur mycket de 

kommer i kontakt med turisterna. Det kan gå från entusiasm över turismutveckling till apati 

och likgiltighet där turisterna tas för givna och sen vidare till en nivå av irritation där 

mättnaden har börjat komma och det krävs en expansion för att kunna ta emot fler besökare.  

Nästa nivå är då irritationen blir offentlig och turisterna bara representerar det negativa. Det 

sista steget är när man lärt sig leva med turismen och dess effekter men glömt glädjen med 

det. Det är sällan det går så långt, men i små orter där det samlas många turister är det större 

risk att det hamnar på den här nivån.130 Vart hamnar då Vimmerby i den här kurvan? 

Vimmerby skulle kunna platsa i den sista kategorin där lokalbefolkningen lärt sig att leva med 

turisterna men har glömt bort glädjen med det. Denna attityd kan säkert också ha att göra med 

Vimmerby kommuns strävan efter att vara Astrids barndomsstad. Det är säkerligen 

frustrerande att hela tiden behöva tänka på hur staden ser ut eller vad man får eller inte får 

göra, men å andra sidan, vad är viktigast? Turister eller lokalbefolkning? Går det att förändra 

lokalbefolkningens attityd till att åter vara glada för turisterna och inse vad de ger samhället? 

Susanna Heldt Cassel pekar här på att: 

”lokalbefolkningens attityder till platsens image och framförallt 

turismföretagares förmåga och vilja att använda sig av och omsätta 

                                                 
128 Intervju med Anne Karlsson 29/10-08. 
129 Intervju med Leif Jonsson 27/11-08. 
130 Braunerhielm, L. S 171. 
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destinationens image i konkreta produkter och upplevelser är av central 

betydelse”.131  

Hur lokalbefolkning och företagarna upplever sin stad har alltså betydelse för hur turisterna 

uppfattar platsens image. Vimmerby dras dessutom med andra problem som många andra 

småstäder, utbildningsgraden är låg, de flesta 18-25-åringar flyttar ut från kommunen för att 

studera, och väldigt få av dem återvänder igen när de är färdiga.132 Kommunen måste alltså 

bli mer attraktiv som bostadsort. Hur kan kommunen göras mer attraktiv? Vimmerby 

kommun ser sig själva som en företagarkommun, här frodas företagen och människors 

kreativitet. Tillverkningsindustrin svarar för hela 30 % av alla arbetstillfällen i Vimmerby 

kommun133, vilket är en väldigt hög siffra. Detta är en tillgång för kommunen som 

tillsammans med ett större boendeutbud, bättre kommunikationer till de större orterna och en 

satsning på bl.a. KY-utbildningar ska göra så att befolkningsantalet inte fortsätter att minska. 

Därför är det av största vikt att hålla fast vid myten om den gemytliga lilla småstaden där 

Astrid växte upp och försöka använda det till att utveckla samhället till att bli attraktivt för 

både boende och turister. 

                                                

5.3 Vem bör äga parken? 
När jag diskuterar äkthet och autenticitet i parken är det viktigt att känna till 

ägandeförhållandena då dessa kan påverka parkens äkthetsstämpel avsevärt. Parken har, som 

jag nämnde tidigare i uppsatsen sedan den öppnade i början av 80-talet haft flera ägare. 

Parkens ursprungliga grundare sålde vidare parken efter några år, då till en privat köpare som 

1999 valde att sälja parken till Vimmerby kommun.134 Den 25:e september gick ett 

pressmeddelande ut som deklarerade att ” Vimmerby kommun säljer 90 % av sitt 

aktieinnehav i Astrid Lindgrens Värld AB till familjeföretaget Saltkråkan för 22,5 miljoner 

kronor.”135 Kommunen äger idag 99,8% av parken och kommer alltså i framtiden fortfarande 

äga 9,8 %. De sista 0,2 % ägs av de tre män som en gång drog igång parken; Rein Soowik, 

Tommy Isacsson och Per Jalminger.136 Trots att de endast äger ett fåtal aktier har de 

förköpsrätt om kommunen säljer aktierna:  

 
131 Heldt Cassel, S. ”Platsen som idé och turistprodukt – image som tillgång och begränsning för 
turismutveckling.” I: Bohlin, M & Elbe, J (red) (2007). Utveckla turistdestinationer. S 151. 
132 http://www.vimmerby.se/upload/8470/öp_2007_070607_lupen_klar.pdf  S 6. Besökt 3/12-08. 
133 http://www.vimmerby.se/upload/8470/öp_2007_070607_lupen_klar.pdf  S 6. Besökt 3/12-08. 
134http://www.astridlindgrensworld.com/pages/alv_2_press.asp?Lang=swe&sida=Om_ALV&IdVal=20080925 
besökt 26/11-08.   
135 http://www.astridlindgrensworld.com/pages/alv_2_press.asp?Lang=swe&sida=Om_ALV&IdVal=20080925 
Besökt 26/11-08. 
136 http://www.vimmerbytidning.se/article/view/29395/ Besökt 26/11-08. 
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” så snart en aktieägare säljer aktier till någon som förut inte har aktier i 

bolaget, ska de redan befintliga aktieägarna få chansen genom så kallat 

hembud att köpa de sålda aktierna till samma pris som köparen betalt för 

dom.” 137 

Enligt ett uttalande till tidningarna verkar det som att dessa tre män är intresserade av att köpa 

parken.138 

Försäljningen har fått uppmärksamhet i media, bl.a. Vimmerby tidning och DN har publicerat 

artiklar om ägarbytet. Det största argumentet för försäljningen är att parken står inför stora 

utvecklingsmöjligheter och att det krävs stora ekonomiska satsningar som en icke-aggressiv 

ägare som Vimmerby kommun inte kan tillhandahålla.139 Under mina intervjuer påtalade alla 

fyra intervjupersonerna vikten av att ha en aggressiv och oberoende ägare som är beredd att 

satsa. Ett annat argument är att kommunen inte bör konkurrera med privata alternativ med 

tanke på planerna på ett stort hotell i anslutning till parken.140 

Genom att sälja parken till Astrids arvtagare säkerställs även kvaliteten i parken och dess 

framtida utveckling till något som Astrids namn gärna förknippas med.141 Men trots att det 

enligt pressmeddelandet verkar som att affären är på väg att avslutas har det uppkommit 

kritiska röster på vägen. Flera kända personer, bl.a. Bert Karlsson har uttalat sig om att 

prislappen på parken är alldeles för låg då det aktiebolag som äger parken har ett eget kapital 

på 65 miljoner kr och det faktum att parken förra året gjorde en vinst på 19,5 miljoner 

kronor.142 Kommunen å sin sida betonar att det är väldigt svårt att värdera ett aktiebolag som 

Astrid Lindgrens värld då kommunen inte äger rättigheterna till Astrids verk. Kommunens 

argumentation till det låga priset är alltså att rättigheterna till figurerna och verken inte ingår i 

prislappen och inte kommer att göra det heller.143 Utan ett gott samarbete med Saltkråkan AB 

skulle alltså inte parken kunna använda Astrids karaktärer och vem skulle då vara intresserad 

av att driva något i parken? Området är så intimt förknippat med Astrid att det skulle vara 

väldigt svårt att göra något annat där. Och vad är egentligen parken värd då? Då är det bara 

den fysiska miljön som räknas. Detta argument förs även fram av Tomas Peterson, ledamot 

för moderaterna i kommunfullmäktige: 

                                                 
137 http://www.vimmerbytidning.se/article/view/29395 Besökt 26/11-08. 
138http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2008%255C11%255C
21%255C312505%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter besökt 26/11-08. 
139 Intervju med Mikael Ahlerup 30/10-08. 
140 Intervju med Anne Karlsson 29/10-08. 
141 http://www.alv.se/pages/aktuellt/Saltkrakan_ALV_20080925.doc.pdf Besökt 3/10-08. 
142http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2008%255C11%255C
21%255C312505%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter Besökt 26/11-08. 
143http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2008%255C11%255C
21%255C312505%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter Besökt 26/11-08. 
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”Vad är Parken värd? Ett antal lekmiljöer, scener, restauranger, 
övernattningsstugor, asfalterad p-plats – allt ute i kanten av en småländsk 
småstad ”in the middle of nowhere”. Utan en förnämlig verksamhet som bedrivs 
i dessa miljöer vore anläggningen väldigt lite värd. Vem skulle vilja köpa dessa 
miljöer och driva något annat där, eller flytta dessa till annan plats?”144 

 
Saltkråkan AB skulle säkert vara en mycket bra ägare till Astrid Lindgrens värld och kunna 

utveckla parken i Astrids anda. Rent teoretiskt skulle Saltkråkan mer eller mindre kunna 

tvinga fram en affär. Genom att välja att inte samarbeta med parken skulle det inte bli något 

Astrid Lindgrens värld. Denna tanke är inte helt omöjlig med tanke på det jag diskuterat i 

tidigare kapitel. Saltkråkan AB förvaltar noggrant arvet efter Astrid och deras huvudmål är 

inte att tjäna pengar, även om det givetvis är en viktig ingrediens eftersom de är ett företag. 

Nej deras huvudsakliga målsättning är att se till att Astrids arv förvaltas på bästa sätt.145 Om 

parken skulle förvandlas till något som inte Saltkråkan AB skulle tycka om skulle de 

säkerligen inte låta parken använda Astrids verk. Så jag ställer återigen frågan: vem kan 

egentligen förvalta Astrids arv bättre än hennes arvingar? 

Jag har med detta avsnitt velat visa hur viktigt rätt ägandeskap kan vara för ett företags 

utveckling och identitet. Genom att parken nu kommer vara knuten direkt till Astrids 

släktingar får parken en legitimitet som är svår att överträffa. Det här ÄR verkligen Astrid 

Lindgrens värld. 

6. Summerande slutdiskussion 
Min avsikt med denna uppsats har varit att diskutera kulturarvet som en turistisk resurs med 

Astrid Lindgrens värld som huvudexempel. Kulturarv används allt mer som en resurs inom 

turismbranschen och blir allt mer kommersiellt. Jonas Grundberg menar att det finns en rädsla 

inom kulturarvssektorn att det äkta och genuina försvinner när kulturarven kommersialiseras 

och görs till publikmagneter.146 Kulturarvsbranschen är alltså rädd för att fokus flyttas från 

det äkta och genuina till det kommersiellt gångbara, vilket inte alltid är lika med hela den 

historia som ett kulturarv representerar. Risken med alltför kommersialiserade kulturarv är att 

bara vissa delar av vår historia bevaras, det som är kommersiellt gångbart. Det kommersiellt 

gångbara är dessutom något som skiftar beroende på trender och konsumtionsmönster vilket 

gör att det som bekändes som värt att bevara för 50 år sedan inte nödvändigtvis behöver vara 

                                                 
144 http://kalmar.moderat.se/website3/1.0.3.0/127/1/index.php?item=art_art-s3/942&group=art_art_grp-s3/25 
Besökt 26/11-08. 
145 http://www.saltkrakan.se/website1/sd_page/12/1/index.php Besökt 10/12-08. 
146 Grundberg, J. ”Kulturturism – risk eller möjlighet?” I: Christina Frimodig (red.) (2003) I kulturarvets fotspår 
– nya möjligheter för svensk turism. S 12.  
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värt att bevara idag. Jonas Grundberg menar att det behövs mer än enbart kommersiella skäl 

för att göra en lyckad kommersialisering av ett kulturarv. Grundberg anger motiv som att det 

kan vara något som folk är stolta över eller identifierar sig med eller något som betytt mycket 

för nationen som skäl för en lyckad kommersialisering. 147 Om jag applicerar dessa skäl på 

Astrid Lindgrens värld skulle parken kunna uppfylla samtliga då människor både lokalt och 

nationellt kan sägas vara stolta över parken då den ger barnen en chans att uppleva Astrids 

sagor på ett mer levande sätt än böckerna kan göra, samtidigt tillåts barnen vara barn utan 

krav eller måsten under ett besök i parken. Människor kan även identifiera sig med Astrids 

sagor då de flesta som vuxit upp i Sverige har fått höra hennes sagor under barndomen. 

Astrids författarskap har även betytt mycket för nationen genom att ge Sverige positiv 

publicitet utomlands och gjort det möjligt för Sverige att skapa sig en unik image av att vara 

Astrids barndomsland. Astrid Lindgrens värld skulle med dessa kriterier i åtanke vara ett 

exempel på en lyckad kommersialisering. 

Det kommer ständigt nya kulturyttringar och kulturarv och eftersom definitionen av ett 

kulturarv kan variera från person till person kan det inkluderas otroligt många olika objekt i 

denna kategori. Jag menar att det är av stor vikt att turism- och kulturarvsbranschen möts och 

att en diskussion uppstår så att kulturarven kommersialiseras på ett sätt som både ger en 

korrekt bild av kulturarvet och samtidigt ger möjlighet till att användas som en turistisk 

resurs. Det är inte längre en fråga om kulturarven kommersialiseras utan snarare hur de 

kommersialiseras. Det är en svår balansgång att både bevara ett kulturarv men samtidigt 

använda det som en resurs inom turismbranschen. Det faktum att SFV (Statens fastighetsverk) 

nu utreder vilka byggnader som staten ska fortsätta förvalta och vilka som skulle kunna säljas 

samt överväger att göra 20 byggnader till besöksmål, styrker mitt påstående att kulturarven i 

allt högre grad kommersialiseras då det behövs pengar för att förvalta och bevara våra 

kulturarv, pengar som inte alltid finns hos staten. Lotta Braunerhielm menar att kultur idag 

omvandlas till kulturprodukter och att vår historia har blivit en handelsvara som används för 

att stärka upplevelser148, vilket stödjer mitt påstående om att kulturarvet har blivit 

kommersiellt, men frågan hur kulturarvet ska förvaltas återstår fortfarande att hitta en hållbar 

lösning på. 

Astrid Lindgrens författarskap är ett intressant exempel i frågan om kulturarvet som en 

turistisk resurs. Astrid Lindgrens namn finns idag på många kommersiella produkter i Astrid 

                                                 
147 Grundberg, J”Kulturturism – risk eller möjlighet?” I: Christina Frimodig (red.) (2003) I kulturarvets fotspår – 
nya möjligheter för svensk turism. S 12. 
148 Braunerhielm, L. (2006) S 65. 
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Líndgrens värld, leksaksbutiker och bokhandlar vilket pekar på att Astrid blivit en del av den 

allt mer kommersialiserade sidan av vårt kulturarv. Astrid Lindgren har lånat ut sitt namn till 

Astrid Lindgrens värld som kan sägas vara ett kommersiellt företag som grundar sig på 

Astrids litterära verk. Jag har i uppsatsen försökt visa att parken är en förvaltare av ett 

kulturarv, inte ett kulturarv i sig självt då parken endast förvaltar det litterära arvet efter Astrid 

Lindgren. De ansvariga i parken har med alla medel försökt skapa en park som ska vara så 

gott som reklamfri, barnvänlig och tillgänglig. Parken bygger på Astrids värderingar och 

genom att knyta hennes släktingar till parken i bl.a. programrådet, får den en form av 

legitimitet som är svår att överträffa inom turismbranschen, de ÄR verkligen Astrid Lindgrens 

värld. Astrids släktingar får genom sin involvering i parken ett ypperligt tillfälle att se till att 

Astrids verk inte exploateras och att de principer Astrid levde efter fortfarande upprätthålls. 

Det köp som nu håller på att genomföras innebär att Saltkråkan AB (som ägs av Astrids 

släktingar) köper parken vilket kan tolkas som en förening mellan det kommersiella och det 

litterära då Astrids släktingar nu kommer att ha kontroll över allt som bär Astrids namn. 

Parken länkas nu intimt samman med Astrids släktingar vilket kan öka besökarnas upplevelse 

av parken som äkta och genuin då den faktiskt kommer att ägas av hennes släktingar. En äkta 

och genuin känsla behöver dock inte vara äkta, men den ska kännas äkta enligt Erika 

Larsson149 vilket kan appliceras på Astrid Lindgrens värld som vill kännas som den äkta 

avbilden av Astrids författarskap men som faktiskt bara är en kommersiell förvaltare av 

detsamma. Frågan är vad som händer med parkens äkthetsstämpel om det skulle byggas fler 

Astrid Lindgrens värld runtom i världen? 

Det finns även en annan faktor som spelar in på upplevelsen av det äkta och genuina och det 

är själva platsen. Platsen för ett kulturarv är mycket viktigt ur flera perspektiv: dels det 

praktiska perspektivet som är förutsättningen för att det ska komma besökare; de måste kunna 

ta sig till platsen. Även platsens identitet eller image spelar en stor roll för om besökarna ska 

välja att besöka platsen, men även för deras uppfattning av den väl på plats. Platsen har stor 

betydelse för turism som grundar sig på litteratur, s.k. litteraturturism. Detta är en pågående 

trend som säkert är en bidragande faktor till Astrid Lindgrens världs popularitet. Stieg 

Larsson-vandringarna i Stockholm och besök på inspelningsplatser är ett uttryck för 

människors vilja att uppleva de litterära verken med alla sinnen, inte bara läsa eller se utan 

platsen får här en stark betydelse. En plats som kan kopplas till något unikt, även om det är 

skapat, är en plats som kan bli en potentiell turistattraktion. Naturligtvis finns det även andra 

                                                 
149 Larsson, E. ”Medeltidsveckan på Gotland – En sann historiebild?” I: Christina Frimodig (red.) (2003) I 
kulturarvets fotspår. S 35-36. 
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aspekter som spelar in på huruvida platsen faktiskt blir en turistattraktion, men genom att 

identifiera en plats unika egenskaper finns det något att arbeta med. I fallet Vimmerby är 

staden intimt förknippat med Astrid Lindgren vilket gör att besökarna väljer att komma till 

Vimmerby för att se hennes födelsestad, vilket kan sägas bli Vimmerbys kulturella identitet. 

Den kulturella platsidentiteten är mycket viktig enligt Lars Aronsson då den är ett verktyg för 

utveckling på lokal och regional nivå, helt enkelt ett försök att skapa en attraktiv bild av en 

plats.150  Väl på plats spelar stadens utseende roll för om staden lever upp till de uppbyggda 

förväntningarna av ”Astrid Lindgrens födelsestad”. Det faktum att Vimmerby anpassat sig till 

dessa förväntningar och inte ändrat stadsbilden nämnvärt är ett led i att förstärka den 

kulturella platsidentiteten. Susanna Heldt Cassel nämner litteratur som en möjlig faktor för att 

bygga upp en säljande bild av ett område,151 vilket Vimmerby har utnyttjat för att skapa sig en 

säljande bild utåt. Men finns det problem med denna säljande bild och hur ser 

lokalbefolkningen på turisttillströmningen? Lena Mossberg påpekar att det är 

lokalbefolkningens vardag och vardagsmiljö som blir destinationen152 vilket torde vara viktigt 

att tänka på för en liten kommun som Vimmerby. De 10 000 besökare som dagligen kommer 

till parken under de mest intensiva dagarna i juli ska alla äta och sova någonstans, och med 

tanke på att Vimmerbys befolkningsantal ligger på dryga 8000 personer är detta en svindlande 

summa turister för en så pass liten stad. Brist på parkeringsplatser och tomma hyllor i 

matbutikerna är vanliga klagomål från lokalbefolkningen. Finns det någon lösning på detta? 

Som jag nämnt i uppsatsen försöker Astrid Lindgrens värld nu att satsa på en längre säsong 

och kanske i framtiden även en året-runtanläggning vilket skulle kunna plana ut besöksantalet 

en del och kanske också irritationen hos lokalbefolkningen. Men då kommer det istället att 

finnas turister året runt vilket skapar andra sorters problem. Går det egentligen att undvika den 

här typen av problem och vad kan göras åt det? Parkens och kommunens utveckling under de 

kommande åren skulle kunna bli en mycket intressant forskarstudie.  

Författarskap kan användas på många olika sätt, bl.a. som en turistisk resurs vilket vi kan se i 

Astrid Lindgrens värld som tar sin grund i Astrids författarskap. En annan författare som 

används inom turismbranschen är Stieg Larsson. I uppsatsen har jag gett exempel på hur olika 

Astrids och Stiegs författarskap har förvaltats. Astrid har fått symbolisera det reglerade arvet 

där det finns en uttalad policy på vad som får och inte får göras medan Stieg har fått 

                                                 
150Aronsson, L. ”Platsen är grunden för destinationen.” I: Bohlin, M & Elbe, J (red) (2007). Utveckla 
turistdestinationer. S 120. 
151 Heldt Cassel, S. ”Platsen som idé och turistprodukt – image som tillgång och begränsning för 
turismutveckling.” I: Bohlin, M & Elbe, J (red) (2007). Utveckla turistdestinationer. S 150. 
152 Mossberg, L. (2006). S 130. 
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symbolisera det oreglerade arvet med tanke på att det inte fanns några förberedelser eller ens 

ett testamente som kan visa vad han hade önskat med sitt författarskap. Det finns faror med 

båda typerna av förvaltarskap och det viktiga är inte vad som är rätt utan att vara observant på 

att förvaltarskapet inte alltid behöver spegla författarens vilja. Det sätt som ett författarskap 

förvaltas på kan vara ett uttryck för samtiden och således vara ett kulturarv över vår tid. 

 

Avslutningsvis kan jag konstatera att Astrid Lindgrens värld bygger sitt koncept på idén om 

parken som en kulturarvsförvaltare efter Astrid Lindgren. Konceptet innebär att parken måste 

ta hänsyn till både kommersiella som ickekommersiella faktorer och denna balansgång är 

hårfin. Parken måste också ta hänsyn till att kunderna har allt fler faktorer att grunda sin 

bedömning av parken på och Lena Mossberg menar att kundens samspel med personal, andra 

kunder, rummet och produkter/souvenirer spelar en stor roll för kundens upplevelser under 

konsumtionen.153 Det är alltså många olika faktorer som påverkar kundernas upplevelse under 

ett besök och det finns områden som Astrid Lindgrens värld kan förbättra sig på, men jag 

anser att parken är ett utmärkt exempel på hur kultur möter turism i en smakfull och inte 

alltför kommersiell förpackning. Jag hoppas att parken fortsätter på den inslagna vägen och 

förvaltar kulturarvet väl – så att barn även i fortsättningen får leka och bara vara barn för en 

dag, utan måsten eller krav. Eller som Astrid själv uttryckte det en gång: ”Jag vill skriva för 

en läsekrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de läser. Därför behöver barn 

böcker.”154 

 

                                                 
153 Mossberg, L. (2006). S 43. 
154 www.astridlindgren.se/mer-fakta/citat Besökt 10/4-09. 
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