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Förord	  
Av	  författaren	  Cecilia	  Vikström	  

Året	  var	  2008	  och	  jag	  blev	  antagen	  till	  en	  utbildning	  jag	  var	  osäker	  på	  om	  jag	  skulle	  slutföra.	  	  
Men	  den	  har	  gett	  mig	  en	  varm	  känsla	  och	  trots	  att	  jag	  vissa	  gånger	  ifrågasatt	  vad	  jag	  fått	  för	  kunskap	  och	  
om	  jag	  valt	  rätt	  så	  är	  jag	  idag	  otroligt	  nöjd	  och	  stolt	  över	  mig	  själv	  att	  jag	  slutfört	  utbildningen.	  Jag	  har	  
funnit	  gemenskap	  och	  skapat	  ett	  stort	  kontaktnät	  under	  min	  tid	  på	  universitetet.	  	  Under	  mina	  tre	  år	  har	  jag	  
även	  funnit	  vänner	  för	  livet,	  ett	  yrke	  jag	  känner	  att	  jag	  alltid	  kommer	  att	  utvecklas	  och	  se	  möjligheter	  i	  och	  
jag	  har	  fått	  en	  kandidat	  examen	  som	  gör	  att	  jag	  nu	  mer	  kan	  titulera	  mig	  som	  upplevelseproducent.	  
Utbildningen	  har	  uppfyllt	  min	  önskan	  om	  att	  äntligen	  hitta	  rätt.	  
	  
Uppsatsen	  och	  utbildningen	  hade	  aldrig	  genomförts	  utan	  min	  familj.	  Tack	  för	  att	  ni	  alltid	  stöttat	  och	  peppat	  
mig	  till	  att	  göra	  det	  jag	  vill	  och	  brinner	  för,	  all	  kärlek	  till	  er!	  	  
Sen	  vill	  jag	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  Erik	  för	  tiden	  vi	  skrivit	  denna	  uppsats	  tillsammans.	  Att	  skriva	  den	  
tillsammans	  med	  dig	  har	  varit	  lärorikt,	  ibland	  skrattretande	  och	  frustrerande,	  men	  också	  väldigt	  roligt.	  	  

	  

Av	  författaren	  Erik	  Holmström	  

Jag	  sökte	  till	  utbildningen	  Upplevelseproduktion	  utan	  några	  större	  förväntningar	  om	  vad	  den	  skulle	  
innebära.	  Det	  jag	  fastnade	  för	  var	  möjligheten	  att	  förgylla	  andra	  människors	  tillvaro	  vilket	  alltid	  varit	  något	  
jag	  känt	  starkt	  för.	  Att	  åstadkomma	  detta	  genom	  att	  producera	  upplevelser	  är	  ett	  fantastiskt	  sätt	  att	  
kombinera	  yrkesval	  och	  personliga	  mål.	  Under	  utbildningen	  har	  jag	  ständigt	  utmanats	  och	  utvecklats	  både	  
personligt	  och	  professionellt.	  Jag	  anser	  att	  utbildningen	  har	  gett	  mig	  ett	  försprång	  i	  branschen	  och	  en	  unik	  
kompetens	  som	  jag	  kan	  ta	  med	  mig	  i	  så	  många	  olika	  sammanhang	  i	  livet,	  vilket	  är	  en	  av	  tjusningarna	  med	  
utbildningen.	  

	  Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  mina	  nära	  och	  kära	  som	  trott	  på	  mig	  och	  hjälpt	  mig	  genom	  åren.	  Särskilt	  
vill	  jag	  tacka	  Cecilia	  som	  genom	  hela	  processen	  av	  att	  skriva	  den	  här	  uppsatsen	  har	  hållit	  humöret	  på	  topp	  
och	  fört	  oss	  framåt	  tillsammans,	  det	  har	  varit	  ett	  nöje	  att	  skriva	  uppsatsen	  med	  dig.	  

	  

Tillsammans	  vill	  vi	  rikta	  många	  varma	  tack	  till	  flera	  personer	  som	  hjälpt	  oss	  i	  samband	  med	  uppsatsen.	  	  

Våra	  intervjupersoner	  Mari	  Ramnek,	  Märit	  Torkelsson,	  Eva	  Rundfelt,	  Kaj	  Holmgren	  och	  våra	  anonyma	  
gäster	  som	  informanter,	  utan	  er	  hade	  studien	  inte	  blivit	  vad	  den	  är.	  	  
	  
Kristin	  Karlsson	  och	  Veronica	  Fjäll	  har	  under	  uppsatstiden	  skrattat	  i	  mängder,	  torkat	  tårar,	  bollat	  tankar,	  
stöttat	  och	  dragit	  djupa	  suckar	  tillsammans	  oss,	  ni	  är	  guld	  värda!	  	  

Caroline	  Stenbacka	  Nordström	  –	  En	  underbar	  handledare	  med	  öga	  för	  det	  lilla.	  	  
Tack	  för	  att	  du	  stått	  ut	  med	  frågor	  och	  förvirring	  och	  alltid	  hjälpt	  oss	  att	  se	  mållinjen	  igen	  genom	  inspiration	  
och	  tankeverksamhet.	  

	  

Cecilia	  Vikström,	  Erik	  Holmström	  
Piteå	  31	  Maj,	  2011	  
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Sammanfattning	   	  
	  

Syftet	  med	  uppsatsen	  är	  att	  undersöka	  hur	  en	  företagsledning	  bör	  arbeta	  för	  att	  skapa	  goda	  
förutsättningar	  för	  gästen	  att	  få	  en	  helhetsupplevelse.	  
För	  att	  avgränsa	  vårt	  syfte	  har	  vi	  valt	  att	  titta	  närmare	  på	  Gröna	  Lunds	  organisation.	  Vidare	  har	  vi	  
samlat	  empiri	  till	  studien	  utifrån	  tre	  perspektiv;	  konsulter,	  företagsledning	  och	  gäster.	  	  
För	  att	  nå	  ett	  resultat	  har	  vi	  genomfört	  kvalitativa	  intervjuer	  med	  personer	  som	  representerar	  de	  
tre	  nämnda	  perspektiven,	  som	  sedan	  kompletterats	  med	  en	  litteraturstudie	  för	  att	  definiera	  
relevanta	  begrepp.	  I	  analysen	  har	  vi	  sedan	  tolkat	  resultatet	  och	  tagit	  in	  litteratur	  för	  att	  till	  sist	  nå	  
våra	  konklusioner.	  
	  
I	  studien	  har	  det	  bland	  annat	  framgått	  att	  Gröna	  Lunds	  ledning	  bör	  vara	  konsekvent	  i	  sina	  mål,	  
visioner	  och	  iscensättandet	  av	  upplevelsen	  för	  att	  kunna	  nå	  sin	  egen	  vision.	  	  Vi	  har	  även	  sett	  att	  
medarbetarna	  är	  viktiga	  för	  gästens	  upplevelse	  och	  att	  företaget	  bör	  ta	  tillvara	  på	  den	  interna	  
kompetensen	  och	  erfarenheten	  hos	  sina	  medarbetare.	  Sammanfattningsvis	  kan	  sägas	  att	  den	  
interna	  funktionen	  är	  nyckeln	  till	  den	  externa	  framgången.	  
	  
Utöver	  detta	  har	  vi	  tagit	  fram	  ett	  antal	  förslag	  på	  förbättringsmöjligheter	  för	  Gröna	  Lund.	  
	  
Nyckelord;	  Upplevelseproduktion,	  företagsledning,	  value-‐in-‐use,	  helhetsupplevelse,	  värdskap,	  
storytelling	  
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Abstract	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  paper	  is	  to	  investigate	  how	  a	  management	  team	  should	  work	  to	  stage	  
good	  conditions	  for	  the	  guest	  to	  have	  a	  total	  experience.	  

In	  order	  to	  define	  our	  purpose,	  we	  have	  chosen	  to	  take	  a	  closer	  look	  at	  Gröna	  Lunds	  
organization.	  To	  get	  a	  broad	  picture,	  we	  have	  collected	  empirical	  data	  to	  study	  from	  three	  
perspectives:	  consultants,	  managers	  and	  guests.	  

In	  order	  to	  achieve	  a	  result,	  we	  have	  conducted	  interviews,	  supplemented	  by	  a	  literature	  
review	  to	  define	  the	  relevant	  concepts.	  In	  the	  analysis,	  we	  then	  interpreted	  the	  results	  and	  
taking	  into	  literature	  in	  order	  to	  finally	  reach	  our	  conclusions.	  

The	  study	  has	  shown	  that	  Gröna	  Lunds	  leadership	  must	  be	  consistent	  in	  their	  goals,	  visions	  
and	  staging	  of	  the	  experience	  setting	  to	  be	  able	  to	  achieve	  their	  own	  vision.	  We	  have	  also	  seen	  
that	  employees	  are	  important	  to	  the	  guest's	  experience	  and	  that	  the	  company	  should	  take	  
advantage	  of	  the	  internal	  competence	  and	  experience	  of	  its	  employees.	  In	  summary,	  the	  
internal	  function	  is	  the	  key	  to	  the	  external	  success.	  

In	  addition,	  we	  have	  developed	  a	  number	  of	  suggestions	  for	  improving	  opportunities	  for	  
Gröna	  Lund.	  

	  

Keywords:	  Experience	  Production,	  Management,	  Value-‐in-‐use,	  total	  experience,	  hospitality,	  
storytelling	  
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1	  

1	  Inledning	  
I	  det	  här	  kapitlet	  delger	  vi	  vår	  egen	  bakgrund	  till	  arbetet	  samt	  en	  kort	  beskrivning	  av	  
utbildningen	  Upplevelseproduktion	  vid	  Luleå	  Tekniska	  Universitet.	  Vidare	  kommer	  vi	  att	  
beskriva	  vad	  en	  upplevelse	  innebär	  samt	  hur	  processen	  i	  skapandet	  av	  en	  
upplevelseproduktion	  ser	  ut.	  

	  

1.1	  Utbildningen	  och	  vår	  bakgrund	  
Vi	  har	  båda	  förts	  till	  utbildningen,	  Upplevelseproduktion,	  av	  samma	  anledning;	  ett	  intresse	  att	  
arbeta	  med	  människor	  och	  vi	  brinner	  båda	  för	  att	  ge	  glädje	  och	  mening	  åt	  andra.	  Vi	  anser	  att	  
utbildningen	  ger	  oss	  de	  förutsättningar,	  breda	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  vi	  behöver	  för	  att	  agera	  
som	  upplevelseproducenter	  inom	  upplevelseindustrin.	  	  

På	  Institutionen	  för	  Konst,	  Kommunikation	  och	  lärande,	  vid	  Luleå	  tekniska	  universitet,	  har	  
utbildningen	  Upplevelseproduktion	  funnits	  sedan	  2002.	  	  
Enligt	  Luleå	  Tekniska	  universitet	  är	  Utbildningens	  mål;	  ”att	  förbereda	  studenterna	  för	  en	  framtid	  
inom	  den	  kreativa	  upplevelseindustrin	  som	  bland	  annat	  omfattar	  turism/besöksnäringen,	  media,	  
musik,	  scenkonst,	  events,	  evenemang	  och	  festivaler	  m.m.	  Inom	  upplevelseindustrin	  har	  vi	  
förskjutit	  fokus	  från	  producentperspektivet	  till	  mottagarperspektivet	  i	  produktutveckling	  och	  
upplevelsedesign".	  (Luleå	  Tekniska	  Universitet,	  2011)	  	  

Under	  vår	  utbildning	  har	  vi	  genomfört	  VFL,	  Verksamhetsförlagt	  lärande,	  under	  en	  termin,	  detta	  
genomfördes	  på	  Louder	  AB	  respektive	  Stockholm	  Filmfestival.	  Där	  såg	  vi	  att	  det	  fanns	  brister	  i	  
förståelsen	  för	  gästernas	  behov	  och	  förväntningar.	  Det	  lades	  mer	  fokus	  på	  att	  sänka	  kostnaderna	  
för	  företag	  och	  projekt	  än	  att	  skapa	  en	  minnesvärd	  upplevelse	  för	  gästerna.	  Det	  är	  snarare	  
målgruppen	  sponsorer	  som	  styrt	  upplevelseproduktionerna	  i	  det	  ekonomiska.	  Detta	  anser	  vi	  är	  
något	  som	  påverkat	  gästernas	  upplevelse	  negativt.	  
	  

	  

1.2	  Vad	  är	  en	  upplevelse?	  
En	  upplevelse	  är	  en	  händelse	  som	  engagerar	  individer	  på	  ett	  personligt	  plan,	  det	  handlar	  alltså	  
inte	  om	  att	  underhålla	  gästerna,	  utan	  om	  att	  engagera	  dem	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1999).	  	  Medan	  det	  är	  
gästen	  som	  upplever	  så	  är	  det	  företaget	  som	  producerar	  möjligheten	  till	  upplevelsen.	  Det	  är	  
därför	  varje	  individ	  som	  skapar	  sin	  egen	  upplevelse	  utifrån	  sina	  egna	  erfarenheter.	  (Mossberg	  
2003)	  Värdet	  av	  upplevelsen	  finns	  alltid	  kvar	  hos	  gästen,	  medan	  arbetet	  av	  
upplevelseproducenten	  som	  endast	  var	  ett	  verktyg,	  försvinner	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1999).	  Vad	  som	  
sedan	  utmärker	  en	  upplevelse	  från	  andra	  händelser	  är	  att	  det	  berör	  och	  engagerar	  individen	  på	  ett	  
personligt	  sätt	  (Berridge,	  2007).	  	  

Det	  är	  våra	  personliga	  faktorer	  som	  avgör	  vårt	  engagemang	  och	  i	  vilken	  utsträckning	  vi	  känner	  
intresse	  för	  något.	  Om	  individen	  inte	  har	  ett	  behov	  att	  fylla,	  eller	  en	  vilja	  att	  uppleva	  något,	  så	  
försvinner	  snabbt	  personens	  engagemang.	  (Mossberg,	  2003)	  	  

I	  vår	  studie	  använder	  vi	  oss	  av	  begreppet	  helhetsupplevelse,	  vilken	  enligt	  Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  
och	  Mossberg	  (2003)	  bör	  innehålla	  underhållning,	  utbildning,	  estetik,	  samt	  vara	  
självförverkligande	  för	  individen.	  	  
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1.2.1	  En	  meningsfull	  upplevelse	  
En	  meningsfull	  upplevelse	  är	  en	  kontinuerlig,	  interaktiv	  process	  av	  att	  göra	  eller	  uppleva	  något.	  
Det	  är	  handling	  och	  reaktion,	  orsak	  och	  verkan,	  som	  påverkar	  och	  har	  en	  mening	  för	  individen	  i	  
mer	  än	  ett	  sammanhang	  i	  dennes	  liv.	  En	  meningsfull	  upplevelse	  ger	  individen	  en	  ny	  bild	  av	  
omvärlden	  och/eller	  sig	  själv.	  (Snel,	  2004)	  

En	  upplevelse	  kan	  enligt	  Boswijk,	  Thijssen	  &	  Peelen	  (2007)	  delas	  in	  i	  två	  olika	  kategorier	  av	  
meningsskapande	  med	  hjälp	  av	  det	  tyska	  språket,	  erlebnis	  och	  erfahrung.	  Upplevelse	  (erlebnis)	  
och	  meningsfull	  upplevelse	  (erfahrung).	  Erlebnis	  är	  en	  omedelbar	  och	  relativt	  isolerad	  händelse	  
som	  skapar	  känslor,	  intryck	  och	  representerar	  ett	  visst	  värde	  för	  individen	  i	  den	  specifika	  
situationen.	  Det	  som	  vi	  till	  vardags	  benämner	  som	  ”att	  uppleva”.	  	  
Erfahrung	  är	  summan	  av	  alla	  interaktioner	  en	  individ	  har	  haft	  med	  sin	  omvärld	  och	  andra	  
människor	  och	  bidrar	  till	  individens	  samlade	  erfarenheter	  och	  upplevelser.	  Det	  är	  när	  en	  
upplevelse	  blir	  erfarenhetsskapande	  som	  den	  verkligen	  är	  meningsfull	  för	  individen	  och	  ger	  denne	  
en	  ny	  bild	  av	  omvärlden	  och/eller	  sig	  själv.	  (Boswijk	  et.	  al.,	  2007)	  
	  

1.3	  Upplevelseproduktionsprocessen	  
Begreppet	  upplevelseproduktion	  innebär	  att	  arbeta	  i	  en	  process	  där	  det	  handlar	  om	  att	  skapa	  
förutsättningar	  för	  en	  individs	  upplevelse.	  Upplevelseproduktionen	  resulterar	  sedan	  i	  en	  
upplevelseprodukt	  som	  består	  av	  ett	  erbjudande	  och	  förutsättningar	  för	  gästen	  att	  få	  en	  
upplevelse.	  Det	  är	  upplevelseproducenten	  som	  leder	  arbetsprocessen	  i	  en	  upplevelseproduktion.	  
(Gelter,	  2007)	  
Boswijk	  et.	  al	  (2007)	  menar	  att	  man	  endast	  kan	  iscensätta	  möjligheten	  för	  gästen	  att	  få	  en	  
upplevelse.	  Detta	  kan	  enligt	  dem	  göras	  i	  sex	  steg;	  tematisering,	  harmonisera	  intryck,	  eliminera	  
negativa	  ledtrådar,	  använda	  sig	  av	  memorabilia,	  engagera	  alla	  fem	  sinnen	  samt	  skapa	  en	  autentisk	  
helhet.	  Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  föreslår	  vidare	  att	  företag	  kan	  implementera	  ett	  teatertänk	  i	  sin	  
organisation	  för	  att	  nå	  dit.	  Det	  innebär	  teater	  (strategi),	  manus	  (process),	  scen	  (arbetsplatsen)	  och	  
uppträdande	  (medarbetarnas	  kontakt	  med	  gästerna).	  I	  en	  sådan	  företagsstruktur	  är	  arbetsplatsen	  
scenen,	  medarbetarna	  spelar	  roller	  i	  en	  föreställning	  och	  gästerna	  är	  åskådare.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  
1999)	  	  
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2	  Problemområde	  
I	  det	  här	  avsnittet	  ger	  vi	  en	  introduktion	  till	  de	  ämnesområden	  och	  problem	  studien	  innefattar,	  
samt	  varför	  vi	  anser	  att	  de	  är	  intressanta	  att	  undersöka.	  	  

	  

De	  företag	  som	  lyckas	  leverera	  ett	  värde	  till	  sina	  gäster	  kommer	  inte	  bara	  att	  vinna	  en	  plats	  i	  
deras	  hjärtan,	  de	  kommer	  dessutom	  tjäna	  stora	  pengar	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1999).	  
	  

Enligt	  Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  har	  upplevelser	  ett	  högt	  värde	  och	  efterfrågan	  ökar	  kontinuerligt.	  
Gästerna	  är	  därmed	  villiga	  att	  betala	  ett	  högt	  pris	  och	  att	  producera	  upplevelser	  blir	  således	  
väldigt	  lönsamt	  för	  företagen	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1999).	  	  
Meningsfulla	  upplevelser	  som	  via	  erfarenheter	  leder	  till	  att	  gästens	  åsikter,	  värderingar	  och	  
förhållanden	  förändras	  är	  mycket	  värdefulla	  ur	  ett	  ekonomiskt	  perspektiv	  (Boswijk	  et.al.,	  2007).	  
Odell	  och	  Billing	  (2005)	  skriver	  dessutom	  att	  upplevelser	  har	  blivit	  den	  hetaste	  handelsvaran	  som	  
marknaden	  har	  att	  erbjuda.	  Kotler	  och	  Keller	  (2009)	  hävdar	  att	  det	  enda	  sättet	  för	  ett	  företag	  att	  
bli	  framgångsrikt	  på	  dagens	  konkurrenskraftiga	  marknad	  med	  medvetna	  gäster,	  är	  att	  finjustera	  
och	  förbättra	  de	  upplevda	  värden	  som	  företagen	  erbjuder	  sina	  gäster.	  För	  att	  gästerna	  ska	  få	  ett	  
värde,	  måste	  upplevelsen	  överträffa	  gästens	  förväntningar	  (Schmitt,	  2003).	  En	  av	  de	  viktigaste	  
faktorerna	  för	  att	  lyckas	  med	  en	  upplevelseprodukt	  är	  ett	  bra	  ledarskap	  (Shaw	  &	  Ivens,	  2005).	  
”Ledarskap	  går	  ut	  på	  att	  få	  en	  grupp	  människor	  att	  fungera	  tillsammans	  för	  att	  prestera	  bra	  
resultat”	  (Nilsson,	  1999,	  sid	  5).	  Enligt	  Tonnquist	  (2004)	  är	  det	  först	  när	  du	  utvecklat	  ditt	  personliga	  
ledarskap	  som	  du	  kan	  bli	  en	  bra	  ledare	  för	  andra	  och	  att	  ett	  bra	  ledarskap	  förutsätter	  förmågan	  att	  
utveckla	  och	  förankra	  de	  rätta	  värderingarna	  i	  organisationen.	  
Vi	  ser	  här	  att	  det	  finns	  möjlighet	  att	  ha	  företagsekonomisk	  hållbarhet	  inom	  upplevelseproduktion	  
och	  att	  det	  krävs	  ett	  ledarskap	  som	  ser	  till	  helheten	  för	  att	  komma	  dit.	  	  

2.1	  Vad	  är	  det	  som	  gör	  en	  upplevelseprodukt	  värd	  att	  köpa?	  
Enligt	  Prahalad	  och	  Ramaswamy	  (2004)	  är	  värdet	  som	  gästen	  får	  ut	  av	  en	  upplevelse	  den	  centrala	  
delen	  i	  en	  upplevelseprodukt.	  Vidare	  menar	  Kotler	  och	  Keller	  (2009)	  att	  gäster	  idag	  ständigt	  vill	  
maximera	  det	  upplevda	  värdet	  av	  det	  de	  konsumerar,	  inom	  ramen	  för	  deras	  individuella	  
förutsättningar.	  Företagen	  kan	  öka	  det	  upplevda	  värdet	  för	  sina	  gäster	  genom	  att	  erbjuda	  
ekonomiska,	  funktionella	  eller	  känslomässiga	  fördelar	  med	  sitt	  erbjudande	  (Kotler	  &	  Keller,	  2009).	  
Med	  ekonomiska	  fördelar	  menar	  vi	  prisvärdhet,	  med	  de	  funktionella	  fördelarna	  syftar	  vi	  till	  det	  
praktiska,	  till	  exempel	  avstånd	  och	  tid.	  De	  känslomässiga	  fördelarna	  är	  själva	  upplevelsen	  av	  
produkten,	  det	  vill	  säga	  vilka	  känslor	  som	  framkallas	  och	  hur	  engagerad	  gästen	  är.	  	  

Enligt	  Johnston	  och	  Clark	  (2001)	  är	  det	  som	  ur	  gästens	  synvinkel	  skiljer	  ett	  bra	  företag	  från	  ett	  
medelmåttigt	  oftast	  kopplat	  till	  upplevelsen	  av	  produkten,	  snarare	  än	  ett	  konkret	  värde	  per	  krona.	  	  
Ett	  företag	  som	  producerar	  upplevelser	  erbjuder	  inte	  service	  eller	  produkter,	  de	  erbjuder	  
möjligheten	  till	  den	  slutgiltiga	  upplevelsen	  med	  värden,	  minnen	  och	  känslor	  som	  uppstår	  i	  
individen	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1999).	  	  
Vi	  kan	  se	  en	  tydlig	  tendens	  i	  samhället	  att	  gäster	  vill	  nå	  ett	  värde	  vid	  sin	  konsumering	  av	  en	  
upplevelseprodukt.	  	  
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På	  marknaden	  är	  det	  är	  inte	  längre	  hållbart	  att	  endast	  konkurrera	  med	  pris,	  kvalité	  eller	  leverans,	  
företagen	  måste	  lägga	  fokus	  på	  gästens	  upplevelse	  av	  produkten	  (Shaw	  och	  Ivens,	  2002).	  Företag	  
är	  på	  ständig	  jakt	  efter	  nya	  sätt	  att	  skapa	  värden	  för	  sina	  gäster	  och	  att	  differentiera	  sig	  själva	  och	  
sin	  produkt	  med	  hjälp	  av	  dessa	  värden.	  Detta	  för	  att	  attrahera	  nya	  gäster	  och	  behålla	  de	  befintliga	  
för	  att	  på	  så	  vis	  generera	  vinst.	  (Bendapudi	  och	  Leone	  2003,	  Shaw	  och	  Ivens	  2002)	  Även	  Mossberg	  
(2003)	  säger	  att	  vi	  går	  mot	  en	  marknad	  som	  mer	  och	  mer	  handlar	  om	  att	  företagen	  konkurrerar	  
genom	  att	  påverka	  gästernas	  känslor	  snarare	  än	  deras	  materiella	  eller	  logiska	  behov.	  Vi	  anser	  att	  
vi	  är	  där	  idag,	  2011	  och	  att	  det	  är	  dags	  för	  företagen	  att	  inse	  värdet	  av	  att	  producera	  
upplevelseprodukter.	  Därför	  är	  detta	  område	  enligt	  oss	  intressant	  att	  undersöka.	  	  
	  

2.2	  Upplevelsens	  dimensioner	  
För	  att	  ge	  klarhet	  i	  hur	  en	  upplevelseproducent	  kan	  skapa	  värde	  i	  en	  upplevelseproduktion	  
presenterar	  vi	  här	  en	  modell.	  Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  menar	  att	  en	  helhetsupplevelse	  bör	  
innehålla	  flera	  av	  upplevelsens	  dimensioner.	  Detta	  har	  dem	  illustrerat	  med	  en	  modell	  som	  består	  
av	  fyra	  dimensioner	  som	  handlar	  om	  fysisk	  och	  mental	  närvaro.	  Den	  horisontella	  axeln	  visar	  i	  
vilken	  utsträckning	  gästen	  är	  fysiskt	  delaktig	  och	  kan	  påverka	  upplevelsen	  på	  plats.	  
Den	  vertikala	  axeln	  visar	  vilken	  mental	  närvaro	  gästen	  har.	  I	  ena	  änden	  absorberar	  gästen	  
upplevelsen	  passivt,	  till	  exempel	  ser	  på	  TV,	  och	  I	  andra	  änden	  är	  gästen	  helt	  uppslukad	  av	  
upplevelsen.	  Mellan	  dessa	  dimensioner	  har	  dem	  även	  identifierat	  fyra	  olika	  typer	  av	  upplevelser,	  
dessa	  är	  Underhållning,	  utbildning,	  estetiska	  och	  självförverkligande.	  En	  helhetsupplevelse	  bör	  
innehålla	  samtliga	  dimensioner	  och	  engagera	  gästen	  i	  dessa.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1999)	  

	  

Fig	  1.	  Upplevelsens	  dimensioner.	  
Källa:	  Pine	  &	  Gilmore	  (1999)	  
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2.3	  Problemformulering	  
Vi	  har	  identifierat	  tre	  olika	  perspektiv	  inom	  vårt	  problemområde	  som	  vi	  anser	  är	  intressanta	  att	  
titta	  närmare	  på	  i	  anslutning	  till	  vårt	  syfte;	  konsulter,	  företagsledning	  och	  gäster.	  
För	  att	  avgränsa	  vår	  studie	  ytterligare	  har	  vi	  valt	  att	  titta	  närmare	  på	  Gröna	  Lund	  i	  Stockholm.	  
Detta	  för	  att	  Gröna	  Lund	  enligt	  oss	  erbjuder	  många	  olika	  typer	  av	  sinnesstimuli	  och	  därmed	  ger	  
bra	  förutsättningar	  för	  gästen	  att	  få	  en	  helhetsupplevelse.	  Det	  handlar	  om	  att	  gästerna	  ska	  känna	  
sig	  sedda	  och	  på	  något	  sätt	  påverkas	  av	  det	  som	  sker.	  
Först	  undersöker	  vi	  konsulternas	  syn	  på	  vilka	  medel	  de	  anser	  att	  ett	  företag	  bör	  arbeta	  med	  för	  att	  
skapa	  förutsättningar	  för	  sina	  gäster	  att	  få	  en	  helhetsupplevelse.	  Därefter	  ska	  vi	  titta	  på	  hur	  
ledningen	  på	  Gröna	  Lund	  arbetar	  med	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  sina	  gäster	  att	  få	  en	  
helhetsupplevelse.	  Det	  sista	  perspektivet	  är	  gästerna,	  där	  ska	  vi	  undersöka	  hur	  de	  uppfattar	  
upplevelsen	  på	  Gröna	  Lund.	  Lednings-‐	  och	  gästperspektivet	  har	  enligt	  oss	  ett	  tydligt	  samband	  i	  
upplevelseproduktionen.	  Vi	  menar	  att	  ledningen	  är	  kärnan	  i	  organisationen	  och	  att	  värdegrunden	  
måste	  byggas	  inifrån.	  Konsulterna	  har	  vi	  valt	  att	  ta	  in	  i	  studien	  för	  att	  utöver	  litteraturen	  och	  vår	  
egen	  kunskap	  inom	  området	  ge	  en	  djupare	  förståelse	  för	  dessa	  samband.	  

2.4	  Beskrivning	  av	  Gröna	  Lund	  
Gröna	  Lund	  är	  en	  av	  flera	  parker	  som	  sedan	  2007	  ingår	  i	  koncernen	  Parks	  and	  Resorts,	  som	  också	  
äger	  och	  driver	  Kolmården,	  Skara	  Sommarland,	  Vildmarkshotellet,	  Furuvik	  och	  Aquaria	  
vattenmuseum.	  Parks	  and	  Resorts	  Scandinavia	  är	  enligt	  Gröna	  Lunds	  hemsida	  (2011)	  en	  av	  de	  
ledande	  aktörerna	  inom	  upplevelseindustrin	  och	  deras	  parker	  är	  några	  av	  Sveriges	  mest	  populära.	  
De	  har	  sedan	  2007	  valt	  att	  varje	  år	  förändra	  och	  förnya	  tivolit.	  	  Deras	  tanke	  är	  att	  när	  Parks	  and	  
Resorts	  tar	  över	  en	  nöjesanläggning	  så	  är	  uppdraget	  att	  inneha	  kvalitet,	  sprida	  glädje	  via	  
attraktioner	  och	  att	  medarbetarna	  ska	  vara	  i	  toppform.	  (Parks	  &	  Resorts,	  2011)	  Gröna	  Lund	  är	  
Sveriges	  äldsta	  tivoli	  och	  har	  funnits	  på	  Djurgården	  i	  Stockholm	  sedan	  1883,	  men	  blev	  inte	  ett	  
aktiebolag	  förrän	  1917	  och	  tio	  år	  senare	  byggdes	  stora	  scenen.	  Idag	  är	  Gröna	  Lund	  en	  stadspark	  
med	  25	  åkattraktioner,	  dansbana,	  konserter,	  julmarknad,	  restauranger	  och	  tematiserade	  
områden.	  En	  av	  anledningarna	  till	  att	  Gröna	  Lund	  behållit	  sin	  publik	  under	  en	  så	  lång	  tid	  är	  att	  de	  
följt	  utvecklingen	  både	  i	  Stockholm	  och	  utomlands.	  (Gröna	  Lund,	  2011)	  

	  

2.5	  Syfte	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  bidra	  med	  kunskap	  om	  samband	  mellan	  ledningen,	  organisationens	  
arbete	  och	  gästens	  upplevelse.	  

2.6	  Forskningsfrågor	  
-‐	  Vad	  anser	  tillfrågade	  företagskonsulter	  att	  en	  företagsledning	  bör	  arbeta	  med	  för	  att	  skapa	  goda	  
förutsättningar	  för	  gästen	  att	  få	  en	  helhetsupplevelse?	  

-‐	  Vad	  arbetar	  ledningen	  på	  Gröna	  Lund	  med	  för	  att	  skapa	  goda	  förutsättningar	  för	  gästen	  att	  få	  en	  
helhetsupplevelse?	  

-‐	  Hur	  uppfattar	  de	  tillfrågade	  gästerna	  sin	  upplevelse	  på	  Gröna	  Lund?	  
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3	  Teori	  
I	  det	  här	  avsnittet	  presenterar	  vi	  tre	  teoretiska	  begrepp	  som	  vi	  anser	  relevanta	  för	  studien.	  Detta	  
för	  att	  ge	  läsaren	  en	  djupare	  förståelse	  i	  vår	  teoretiska	  utgångspunkt.	  

	  
3.1	  Företagsekonomisk	  hållbarhet	  
I	  vår	  studie	  väljer	  vi	  att	  definiera	  företagsekonomisk	  hållbarhet	  med	  att	  företaget	  ska	  generera	  
vinst.	  Med	  det	  menar	  vi	  att	  alla	  företagets	  utgifter	  med	  god	  marginal	  ska	  täckas	  med	  intäkter.	  	  

Gemensamt	  för	  alla	  företag	  handlar	  det	  om	  att	  se	  till	  det	  finansiella,	  oberoende	  på	  hur	  projektet	  
finansieras,	  för	  det	  är	  i	  slutändan	  alltid	  finansiärerna	  som	  avgör	  vad	  som	  ska	  produceras	  (Pine	  &	  
Gilmore,	  1999).	  	  

I	  arbetslivet	  handlar	  hållbarhet	  om	  att	  ta	  tillvara	  på	  resurser	  på	  bästa	  sätt	  och	  se	  möjligheter	  till	  
utveckling.	  För	  att	  ett	  projekt	  ska	  ha	  en	  företagsekonomiskt	  hållbar	  utveckling	  krävs	  ett	  starkt	  
ägarintresse	  under	  hela	  utvecklingsprocessen	  och	  en	  vilja	  att	  följa	  upp	  händelser,	  utvärdera	  och	  
fördela	  resurserna	  jämt	  både	  före	  under	  och	  efter	  ett	  projekt.	  För	  att	  nå	  en	  god	  hållbar	  utveckling	  
inom	  arbetslivet	  är	  även	  kommunikationen	  a	  och	  o	  för	  att	  lyckas.	  (Svensson,	  Aronsson,	  Randle,	  
Eklund,	  2007)	  

Företag	  som	  spelar	  en	  aktiv	  roll	  i	  skapandet	  av	  en	  upplevelseproduktion	  gör	  investeringar,	  stora	  
eller	  små,	  för	  att	  fylla	  upplevelseprodukten	  med	  innehåll	  (Boswijk	  et.	  al,	  2007).	  Dessa	  utgifter	  
måste	  täckas	  med	  intäkter,	  till	  exempel	  biljettpris.	  Dessutom	  bör	  det	  finnas	  utrymme	  för	  företaget	  
att	  generera	  vinst	  för	  att	  vi	  ska	  definiera	  det	  som	  företagsekonomiskt	  hållbart.	  Enligt	  Boswijk	  et.	  al	  
(2007)	  är	  gästerna	  beredda	  att	  betala	  ett	  högre	  pris	  för	  en	  meningsfull	  upplevelse,	  därför	  anser	  vi	  
att	  det	  är	  intressant	  att	  skapa	  meningsfulla	  upplevelser	  för	  företag.	  	  

	  

3.2	  Den	  tjänande	  ledaren	  
En	  tjänande	  ledare	  vet	  att	  alla	  människor	  i	  en	  organisation	  bidrar	  på	  många	  olika	  sätt	  till	  den	  
gemensamma	  framgången	  (Gunnarsson,	  2004).	  Som	  ledare	  handlar	  det	  om	  att	  få	  sina	  
medarbetare	  mot	  samma	  mål	  genom	  engagemang	  och	  för	  att	  uppnå	  detta	  menar	  Nilsson	  (1999)	  
att	  det	  krävs	  en	  känslomässig	  kontakt	  mellan	  ledare	  och	  medarbetare.	  	  
En	  ledare	  måste	  förstå	  sina	  medarbetare,	  ställa	  krav,	  men	  också	  hjälpa	  dem	  att	  följa	  upp	  deras	  
utveckling	  och	  framgång.	  Det	  handlar	  även	  om	  att	  en	  ledare	  måste	  kunna	  visa	  stolthet	  vid	  
framgång	  och	  vid	  ett	  eventuellt	  misslyckande	  kunna	  hjälpa	  sina	  anställda	  upp	  på	  fötter	  igen.	  
(Nilsson,	  1999)	  En	  framgångsrik	  ledare	  har	  en	  bra	  översikt	  över	  sin	  organisation	  och	  har	  insikt	  i	  
minsta	  detalj	  på	  vad	  som	  sker.	  Ofta	  är	  det	  de	  små	  sakerna	  som	  kan	  vara	  den	  avgörande	  faktorn	  för	  
en	  blivande	  affär	  eller	  en	  blivande	  gästs	  beslut,	  (Gunnarsson,	  2004)	  

	  

3.3	  Gästen	  och	  gästens	  behov	  
I	  den	  här	  uppsatsen	  använder	  vi	  oss	  av	  begreppet	  gäst,	  istället	  för	  kund	  eller	  konsument.	  Det	  är	  
vanligt	  förekommande	  inom	  upplevelseproduktion	  att	  tala	  om	  våra	  konsumenter	  som	  gäster	  
istället	  för	  kunder,	  klienter	  eller	  exempelvis	  åskådare,	  detta	  för	  att	  urskilja	  upplevelseproduktion	  
från	  den	  traditionella	  servicebranschen.	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1999)	  Skillnaden	  mellan	  begreppet	  gäst	  
och	  de	  mer	  traditionella	  begreppen	  kund	  och	  åskådare	  beskrivs	  av	  Gunnarsson	  &	  Blohm	  (2002)	  
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som	  att	  en	  gäst	  blir	  inbjuden	  till	  en	  upplevelse	  utifrån	  ett	  personligt	  intresse	  medan	  en	  kund	  eller	  
åskådare	  tar	  del	  av	  massproducerade	  erbjudanden.	  

Människors	  behov	  har	  genom	  tiderna	  förändrats	  och	  det	  har	  under	  olika	  tidsepoker	  skiljt	  sig	  åt	  
vart	  samhället	  i	  stort	  befunnit	  sig.	  För	  bondesamhället	  var	  det	  mat	  och	  överlevnad	  som	  stod	  i	  
fokus	  medan	  det	  under	  industrisamhället	  låg	  i	  fokus	  att	  hitta	  den	  materiella	  tryggheten.	  I	  det	  
västerländska	  samhället	  finns	  allt	  detta	  i	  rimliga	  mängder	  och	  människor	  strävar	  vidare	  mot	  
självförverkligande,	  gemenskap	  och	  uppskattning	  (Wahlström,	  2002).	  	  
Många	  upplevelseprodukter	  utgör	  en	  tillhörighet	  till	  en	  viss	  social	  grupp	  och	  en	  samhörighet.	  De	  
skrattar	  tillsammans	  och	  de	  talar	  om	  situationen,	  de	  upplever	  helt	  enkelt	  något	  tillsammans	  och	  
får	  ett	  gemensamt	  engagemang.	  (Mossberg,	  2003)	  För	  gästens	  del	  så	  har	  den	  sociala	  
gemenskapen	  en	  stor	  inverkan	  vid	  en	  upplevelse.	  Andra	  gäster	  kan	  förstärka	  eller	  förminska	  
tillfredsställelsen	  och	  den	  uppfattning	  som	  skapas.	  (Lehtinen	  &	  Lehtinen,	  1991)	  	  
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4	  Metod	  
I	  detta	  kapitel	  delger	  vi	  vårt	  vetenskapliga	  tillvägagångssätt	  för	  uppsatsen,	  samt	  beskriver	  och	  
argumenterar	  för	  vårt	  metodval.	  	  

	  
4.1	  Vetenskapligt	  förhållningssätt	  
Vår	  avsikt	  med	  studien	  är	  att	  samla	  in	  relevant	  information	  för	  att	  utifrån	  vårt	  syfte	  och	  vår	  empiri	  
kunna	  besvara	  våra	  forskningsfrågor.	  Därefter	  tolkas	  och	  analyseras	  det	  insamlade	  materialet	  för	  
att	  skapa	  en	  teoretisk	  förförståelse.	  	  Vi	  anser	  att	  ett	  hermeneutiskt	  förhållningssätt	  lämpar	  sig	  väl	  
för	  vårt	  syfte	  eftersom	  vi	  vill	  nå	  förståelse	  för	  en	  individ	  eller	  grupp	  individers	  livsvärld	  (Hartman,	  
2004).	  Genom	  att	  arbeta	  fram	  ett	  material	  på	  ett	  hermeneutiskt	  sätt	  tolkar	  vi	  personer,	  
handlingar,	  samtal	  och	  händelser	  (Persson,	  2011).Vi	  ser	  utifrån	  detta	  att	  en	  kvalitativ	  studie	  
lämpar	  sig	  väl	  för	  vår	  studie	  och	  vi	  gör	  sedan	  vår	  tolkning	  av	  informanternas	  berättelser	  för	  att	  nå	  
en	  förståelse	  för	  deras	  uppfattning	  av	  omvärlden.	  Det	  är	  först	  efter	  vår	  tolkning	  som	  materialet	  får	  
en	  betydelse	  (Hartman	  2004).	  Efter	  tolkningsprocessen	  analyserar	  vi	  inom	  empirin,	  mellan	  empirin	  
och	  mot	  teorin.	  Detta	  leder	  vidare	  till	  våra	  konklusioner	  och	  svar	  på	  de	  ställda	  forskningsfrågorna.	  	  

	  

4.2	  Kvalitativ	  undersökning	  
Vidare	  väljer	  vi	  att	  använda	  oss	  av	  en	  kvalitativ	  undersökning	  som	  kategoriserar	  individers	  
egenskaper	  och	  vi	  avgränsar	  oss	  på	  så	  sätt	  från	  klassificeringar	  i	  allmänhet	  (Hartman,	  2004).	  Patel	  
&	  Davidsson	  (2003)	  menar	  att	  en	  kvalitativ	  studie	  utförs	  i	  syfte	  för	  att	  nå	  en	  djupare	  förståelse	  för	  
individers	  egenskaper	  och	  uppfattning	  av	  omvärlden.	  
För	  att	  förankra	  kunskap	  om	  ämnesområdet	  i	  oss	  själva	  genomför	  vi	  en	  litteraturstudie	  innan	  vi	  
börjar	  med	  de	  kvalitativa	  intervjuerna.	  Litteraturstudien	  genomförs	  med	  ett	  kvalitativt	  urval	  med	  
relevans	  för	  valt	  ämnesområde	  och	  utifrån	  vår	  egen	  förförståelse.	  I	  den	  kvalitativa	  undersökningen	  
utför	  vi	  djupgående	  intervjuer	  för	  att	  nå	  individernas	  uppfattning	  av	  omvärlden.	  	  
I	  den	  öppna	  intervjun	  bestämmer	  informanterna	  själva	  vad	  och	  hur	  de	  vill	  berätta	  om	  sin	  
uppfattning	  av	  ett	  fenomen	  (Dahlén,	  2007).	  Vidare	  menar	  Dahlén	  (2007)	  att	  en	  annan	  viktig	  aspekt	  
vid	  en	  intervju	  är	  att	  låta	  informanterna	  få	  utrymme	  för	  tankar	  och	  funderingar,	  något	  som	  vi	  
också	  valt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  i	  vårt	  arbete.	  Dels	  för	  att	  de	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  kunna	  formulera	  sig	  
men	  också	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  dela	  med	  sig	  av	  sina	  berättelser	  (Dahlén,	  2007).	  Vi	  väljer	  att	  tala	  
om	  samtliga	  intervjupersoner	  som	  informanter.	  	  
Vi	  väljer	  även	  att	  använda	  oss	  av	  en	  intervjuguide,	  innehållande	  centrala	  ämnen	  och	  studiens	  syfte	  
(Dahlén	  2007),	  för	  att	  inte	  gå	  miste	  om	  relevant	  information.	  Vidare	  använder	  vi	  oss	  av	  en	  öppen	  
intervjuteknik	  för	  att	  låta	  informanterna	  berätta	  med	  egna	  ord	  om	  sin	  uppfattning,	  där	  
intervjuguiden	  fungerar	  som	  ett	  hjälpmedel.	  

4.3	  Val	  av	  intervjupersoner	  
Vi	  ser	  värdskapet	  som	  en	  stor	  del	  i	  en	  upplevelseproduktion.	  Personal	  och	  medarbetare	  har	  enligt	  
oss	  en	  stor	  inverkan	  på	  gästens	  upplevelse.	  	  
Gröna	  Lund	  arbetar	  idag	  ingående	  med	  värdskap	  inom	  sin	  organisaion.	  De	  har	  en	  akademi	  där	  de	  
utbildar	  sina	  anställda	  inom	  värdskap	  och	  de	  har	  insett	  värdskapets	  betydande	  del	  i	  gästens	  
upplevelse.	  	  
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Utifrån	  denna	  bakgrundsinformation	  har	  vi	  valt	  våra	  tre	  perspektiv,	  konsult,	  ledning	  och	  gäst,	  	  och	  
utifrån	  det	  har	  vi	  sedan	  valt	  våra	  intervjupersoner.	  	  

Valet	  av	  konsulter	  gjordes	  utifrån	  deras	  respektive	  arbetsområden	  som	  företagsutvecklare	  och	  
inspirationsföreläsare.	  De	  båda	  konsulterna	  arbetar	  med	  värdskap,	  men	  på	  olika	  sätt.	  Den	  ena	  
arbetar	  mer	  internt	  medan	  den	  andre	  arbetar	  mer	  med	  värdskapet	  gentemot	  gästerna.	  På	  så	  sätt	  
anser	  vi	  att	  de	  två	  konsulterna	  kan	  ge	  oss	  den	  kunskap	  ett	  företag	  bör	  arbeta	  efter	  för	  att	  nå	  ut	  till	  
gäster	  på	  ett	  annorlunda	  och	  bra	  sätt.	  	  
Båda	  konsulterna	  har	  sin	  bakgrund	  inom	  ekonomi	  och	  stor	  erfarenhet	  av	  människor	  och	  dess	  
beteenden,	  både	  som	  individer	  och	  grupp.	  Vi	  har	  kommit	  i	  kontakt	  med	  båda	  dessa	  konsulter	  
under	  vår	  utbildning	  och	  därmed	  tagit	  del	  av	  deras	  kompetens.	  Från	  egen	  erfarenhet	  och	  goda	  
referenser	  på	  hemsidor	  valde	  vi	  att	  intervjua	  dessa	  personer	  då	  vi	  ansåg	  att	  de	  hade	  bra	  kunskap,	  
information	  och	  erfarenhet	  att	  dela	  med	  sig	  av	  gällande	  värdskapet	  och	  gästens	  upplevelse	  av	  
något.	  	  

	  
Vad	  gäller	  ledningsperspektivet	  väljer	  vi	  två	  personer	  med	  hög	  position	  inom	  koncernen	  Parks	  and	  
Resorts,	  som	  äger	  och	  driver	  Gröna	  Lund.	  Den	  ena	  benämner	  sig	  själv	  som	  rekryteringsansvarig	  
och	  den	  andre	  som	  kvalitetsansvarig	  för	  gästmötet.	  	  Båda	  dessa	  personer	  anser	  vi	  har	  en	  
nyckelposition	  i	  upplevelseproduktionen.	  Shaw	  och	  Ivens	  (2005)	  menar	  på	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
välja	  rätt	  människor	  för	  att	  skapa	  gästens	  upplevelse,	  därför	  anser	  vi	  att	  rekryteringsansvarig	  har	  
en	  viktig	  roll	  i	  upplevelseproduktionen,	  då	  denne	  position	  har	  stor	  inverkan	  på	  den	  personal	  som	  
arbetar	  på	  plats.	  Titeln	  kvalitetsansvarig	  för	  gästmötet	  tolkar	  vi	  som	  en	  tjänst	  likande	  en	  
upplevelseproducents.	  Därför	  anser	  vi	  det	  intressant	  att	  undersöka	  hur	  den	  personen	  arbetar.	  När	  
det	  kommer	  till	  gästperspektivet	  väljer	  vi	  fyra	  informanter	  som	  besökt	  Grön	  Lund	  det	  senaste	  året.	  
Vi	  väljer	  att	  fokusera	  på	  vad	  både	  vi	  och	  konsulterna	  kallar	  för	  den	  nya	  generationen,	  det	  vill	  säga	  
personer	  i	  åldrarna	  20-‐30	  år	  (Kairosfuture,	  2011),	  detta	  eftersom	  att	  det	  framgått	  att	  de	  redan	  nu	  
som	  konsertbesökare	  tillhör	  Gröna	  Lunds	  målgrupp,	  men	  även	  i	  framtiden	  kommer	  att	  tillhöra	  
deras	  målgrupp	  men	  i	  form	  av	  nya	  företagare	  och	  blivande	  föräldrar.	  	  

	  

4.4	  Genomförande	  och	  analys	  av	  intervjuer	  
Vi	  genomför	  majoriteten	  av	  intervjuerna	  i	  studien	  via	  telefon	  och	  ett	  fåtal	  genomförs	  i	  direkt	  
personlig	  kontakt.	  De	  berättelser	  informanterna	  ger	  i	  intervjuerna	  är	  en	  del	  av	  arbetsmaterialet	  
och	  det	  är	  därmed	  viktigt	  att	  svaren	  blir	  så	  rika	  och	  fylliga	  som	  möjligt	  (Dahlén,	  2007).	  Detta	  
åstadkommer	  vi	  genom	  att	  låta	  informanterna	  berätta	  fritt	  och	  öppet	  med	  egna	  ord,	  där	  vår	  roll	  i	  
intervjuerna	  är	  att	  iaktta,	  lyssna	  och	  komma	  med	  relevanta	  följdfrågor.	  Under	  intervjun	  gäller	  det	  
att	  vara	  lyhörd	  och	  ställa	  för	  studien	  relevanta	  och	  omsorgsfulla	  följdfrågor	  (Kvale,	  1997).	  	  I	  vår	  
studie	  får	  informanterna,	  med	  egna	  ord	  delge	  sin	  uppfattning	  av	  omvärlden	  och	  olika	  fenomen.	  
När	  intervjuerna	  är	  utförda	  transkriberar	  vi	  dem.	  I	  presentationen	  av	  resultatet	  har	  vi	  även	  valt	  att	  
göra	  ett	  kvalitativt	  urval	  av	  information	  som	  är	  relevant	  för	  studiens	  syfte.	  Vidare	  sammanfattar	  vi	  
informanternas	  berättelser	  och	  formulerar	  om	  dem	  till	  löpande	  text.	  Detta	  har	  vi	  valt	  att	  göra	  för	  
att	  texten	  ska	  bli	  mer	  läsvänlig.	  
Sedan	  analyseras	  och	  diskuteras	  resultatet,	  gentemot	  litteratur	  inom	  ämnet.	  	  	  	  
I	  vår	  bearbetningsprocess	  har	  vi	  arbetat	  efter	  fyra	  steg;	  1)	  Bekanta	  sig	  med	  empiri.	  2)	  
Uppmärksamma	  likheter	  och	  skillnader	  i	  utsagorna	  i	  intervjuerna.	  3)	  Kategorisera	  uppfattningar	  i	  
beskrivningskategorier,	  samt,	  4)	  Studera	  den	  underliggande	  strukturen	  i	  kategori	  systemet.	  (Patel	  
&	  Davidsson,	  2003)	  	  



10	  

	  

4.5	  Konklusionernas	  genomförande	  
I	  våra	  konklusioner	  infinner	  sig	  empiri	  som	  genererats	  vid	  intervjuerna,	  vilket	  innebär	  att	  vi	  arbetar	  
med	  en	  induktiv	  ansats.	  Med	  det	  menas	  att	  vi	  drar	  allmänna	  slutsatser	  från	  empiri	  som	  
framkommit	  vid	  exempelvis	  intervjuer	  (Hartman,	  2004),	  för	  att	  sedan	  analysera	  detta	  utifrån	  teori.	  
För	  att	  kunna	  tolka	  vår	  empiriska	  studie	  krävs	  förförståelse	  från	  oss	  som	  skribenter.	  Vår	  
förförståelse	  är	  något	  vi	  får	  genom	  våra	  erfarenheter	  och	  den	  tar	  form	  i	  ord,	  handlingar,	  rörelser	  
och	  begrepp	  (Persson,	  2011).	  Resultatet	  är	  en	  sammansmältning	  av	  vår	  egen	  och	  informanternas	  
förförståelse,	  vilket	  innebär	  att	  vi	  aldrig	  kommer	  att	  kunna	  nå	  en	  fullständig	  förståelse	  för	  en	  
annan	  persons	  livsvärld	  (Hartman,	  2004).	  
Vi	  har	  valt	  att	  analysera	  intervjuerna	  enskilt,	  för	  att	  sedan	  analysera	  dem	  gentemot	  de	  andra	  
intervjuerna	  i	  samma	  perspektiv.	  Utifrån	  detta	  drar	  vi	  våra	  egna	  konklusioner	  utifrånstudiens	  syfte	  
och	  forskningsfrågor.	  För	  att	  sedan	  avsluta	  med	  en	  diskussion.	  Enligt	  Lantz	  (1993)	  är	  det	  studiens	  
resultat	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  våra	  konklusioner.	  	  

4.6	  Diskussionens	  genomförande	  
I	  diskussionen	  ska	  arbetets	  upplägg	  och	  vad	  som	  kan	  ha	  haft	  inverkan	  på	  resultatet	  diskuteras	  och	  
huruvida	  resultatet	  avviker	  från	  studiens	  syfte	  (Patel	  &	  Davidsson,	  2003).	  	  	  
Utöver	  detta	  kommer	  vi	  i	  vår	  slutdiskussion,	  utifrån	  våra	  informanters	  uppfattning	  av	  omvärlden	  
att	  diskutera	  vår	  syn	  på	  studien	  och	  för	  företaget	  möjlig	  användbarhet.	  Vi	  diskuterar	  arbetets	  
kvalitetsaspekter,	  samt	  om	  studien	  uppnår	  validitet	  i	  kvalitativ	  forskning.	  	  

	  

4.7	  Kvalitetsbegrepp	  
Validitet	  har	  inte	  samma	  innebörd	  för	  en	  kvalitativ	  studie	  som	  det	  har	  för	  en	  kvantitativ.	  En	  
kvantitativ	  studie	  avser	  att	  mäta	  om	  rätt	  företeelse	  är	  studerad.	  Medan	  begreppet	  validitet	  i	  
en	  kvalitativ	  studie	  handlar	  om	  kvalitet	  i	  sin	  helhet	  av	  studien	  och	  forskningsprocessens	  alla	  
delar.	  Många	  kvalitativa	  forskare	  använder	  sig	  av	  begreppet	  validitet	  inom	  kvalitativ	  forskning	  
i	  dess	  vidare	  bemärkelse,	  då	  validitet	  är	  svårt	  att	  uppnå	  i	  en	  kvalitativ	  studie.	  Det	  kan	  handla	  
om	  hur	  väl	  forskaren	  förmår	  sig	  tillämpa	  och	  använda	  sin	  förförståelse	  genom	  hela	  arbetet.	  
Vad	  gäller	  datainsamlingen	  handlar	  det	  om	  att	  se	  om	  forskaren	  har	  samlat	  in	  tillräcklig	  empiri	  
för	  att	  göra	  sin	  tolkning	  av	  den	  studerades	  livsvärld.	  Validiteten	  kan	  vidare	  kopplas	  till	  hur	  
forskaren	  lyckas	  fånga	  motsättningar	  och	  likheter,	  alltså	  relationer	  mellan	  den	  insamlade	  
empirin	  och	  om	  detta	  tillför	  relevant	  kunskap	  till	  det	  studerade.	  Varje	  kvalitativ	  studie	  är	  
således	  unik	  och	  egen,	  vilket	  gör	  det	  svårt	  att	  sätta	  regler	  och	  procedurer	  för	  att	  säkerställa	  
validiteten.	  (Patel	  &	  Davidsson,	  2003)	  

	  

4.8	  Arbetsfördelning	  mellan	  skribenterna	  
Arbetsfördelningen	  i	  uppsatsen	  är	  indelad	  i	  ;	  Genomförande	  och	  transkribering	  av	  
intervjuerna	  samt	  övriga	  delar.	  Cecilia	  har	  genomfört	  intervjuer	  och	  transkribering	  av	  
företagsledning	  och	  konsulter	  medan	  Erik	  har	  intervjuat	  och	  transkriberat	  resultatet	  av	  
gästerna.	  	  
Samtliga	  resterande	  delar	  i	  uppsatsen	  har	  genomförts	  gemensamt	  där	  vi	  båda	  haft	  lika	  stor	  
delaktighet	  i	  dessa	  genom	  samskrivande	  av	  uppsatsen.	  	  
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5	  Resultat	  	  
Här	  presenterar	  vi	  resultaten	  av	  våra	  intervjuer,	  uppdelade	  i	  kategorierna	  konsult,	  ledning	  och	  
gäst.	  Först	  har	  vi	  valt	  att	  delge	  konsulternas	  syn	  på	  hur	  företag	  bör	  arbeta	  för	  att	  nå	  framgång.	  
Sedan	  hur	  företagsledningen	  på	  Gröna	  Lund	  valt	  att	  arbeta	  med	  företaget	  och	  tillsist	  gästens	  
slutupplevelse	  av	  den	  produkt	  som	  ledningen	  skapat.	  Vad	  gäller	  konsulterna	  och	  företagsledningen	  
har	  vi	  valt	  att	  beskriva	  dem	  med	  deras	  arbetsposition	  och	  gästerna	  har	  vi	  valt	  att	  benämna	  som	  
gäst	  1,	  gäst	  2,	  gäst	  3	  och	  gäst	  4.	  

	  
5.1	  Konsulter	  	  
I	  det	  här	  avsnittet	  presenterar	  vi	  närmare	  företagsutvecklings-‐	  och	  inspirationskonsulternas	  
resultat.	  

5.1.1	  Mari	  Ramnek	  -‐	  Företagsutvecklare	  
Vår	  första	  konsult	  tror	  att	  Workshops	  är	  något	  som	  kommer	  att	  ligga	  allt	  mer	  i	  framkant	  bland	  
företag.	  Men	  för	  att	  lyckas	  använda	  sig	  utav	  det	  arbetssättet	  krävs	  modiga	  och	  mogna	  ledare	  med	  
ett	  coachande	  förhållningssätt,	  som	  är	  ärligt	  intresserade	  av	  sina	  medarbetare.	  Ledaren	  måste	  
vara	  medveten	  om	  den	  kapacitet	  som	  redan	  finns	  i	  företaget	  och	  att	  lära	  sig	  utnyttja	  den.	  För	  att	  
ta	  företaget	  vidare	  i	  sin	  utveckling	  krävs	  också	  att	  det	  finns	  en	  bra	  struktur,	  rygggrad	  som	  vår	  
konsult	  valt	  att	  kalla	  det.	  Företag	  och	  organisationer	  måste	  också	  kunna	  kommunicera	  ut	  detta	  till	  
sina	  medarbetare,	  även	  vilka	  befogenheter	  de	  har	  och	  gärna	  ta	  fram	  manualer	  och	  riktlinjer	  för	  
företagets	  arbetssätt.	  Speciellt	  med	  den	  nya	  generationen,	  de	  unga	  som	  nyligen	  entrat	  
arbetsmarknaden,	  de	  vill	  inte	  arbeta	  på	  samma	  sätt	  och	  de	  kommer	  heller	  inte	  att	  stanna	  på	  
samma	  arbetsplast	  under	  lika	  lång	  tid.	  De	  vill	  ha	  ett	  coachande	  ledarskap	  och	  ingen	  ledare	  som	  
bara	  pekar	  med	  hela	  handen.	  Att	  arbeta	  med	  visioner	  och	  värderingar	  är	  därmed	  en	  stor	  faktor	  till	  
om	  ett	  företag	  lyckas	  eller	  ej	  och	  de	  måste	  även	  inse,	  vilket	  vår	  konsult	  också	  anser	  att	  många	  inte	  
gjort,	  vidden	  av	  vad	  ett	  företag	  kan	  tjäna	  i	  pengar	  om	  det	  kontinuerligt	  arbetas	  med	  just	  visioner	  
och	  värderingar.	  Men	  självklart	  måste	  ett	  företag	  se	  till	  att	  pengar	  inte	  är	  det	  enda	  som	  styr,	  man	  
måste	  även	  ha	  ett	  mänskligt	  mål,	  de	  två	  dansar	  tango,	  säger	  konsulten.	  Ett	  sätt	  att	  nå	  detta	  är	  
genom	  att	  först	  jobba	  med	  ledningen	  och	  sedan	  medarbetarna.	  Först	  när	  visioner	  och	  värderingar	  
är	  förmedlare	  till	  alla	  dessa	  kan	  arbetet	  gå	  vidare	  till	  det	  externa	  mötet	  och	  dess	  effekter.	  Extra	  
viktigt	  är	  detta	  med	  dem	  som	  är	  tillfälligt	  anställda,	  redan	  vid	  rekrytering	  måste	  företagen	  börja	  
medla	  sina	  visioner	  och	  sin	  ryggrad.	  Man	  måste	  ju	  nämligen	  fungera	  internt	  för	  att	  nå	  ut	  externt,	  
säger	  konsulten.	  	  
	  	  

5.1.2	  Märit	  Torkelsson	  -‐	  Inspirationsföreläsare	  
”Ju	  mer	  fokus	  företaget	  lägger	  på	  gästen,	  desto	  större	  än	  chansen	  att	  bli	  framgångsrik!!	  ”	  
	  –	  Märit	  Torkelsson	  

Vår	  inspirationsföreläsare	  är	  övertygad	  om	  att	  det	  är	  de	  små	  sakerna	  som	  gör	  den	  stora	  skillnaden.	  
Exempelvis	  att	  någon	  ser,	  hör	  och	  visar	  ett	  ärligt	  intresse	  för	  mina	  behov	  just	  för	  stunden,	  att	  
känna	  sig	  bekväm,	  trygg	  och	  välkomnad	  med	  ett	  leende.	  Allt	  handlar	  om	  att	  lyckas	  skapa	  
förutsättningar	  för	  gästens	  helhetsupplevelse	  och	  det	  är	  många	  aspekter	  att	  ta	  hänsyn	  till.	  
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Konsulten	  menar	  på	  att	  vi	  endast	  kan	  ge	  förutsättningarna	  till	  en	  bra	  helhetsupplevelse	  och	  att	  
upplevelsen	  uppstår	  i	  individen.	  En	  del	  av	  helhetsupplevelsen	  är	  just	  värdskapet,	  vilket	  också	  är	  ett	  
verktyg	  på	  väg	  mot	  målet.	  Men	  för	  att	  skapa	  en	  helhetsupplevelse	  måste	  det	  börja	  internt	  innan	  
det	  kan	  nå	  ut	  externt.	  Nu	  i	  generationsskifte	  är	  det	  också	  ett	  arbetsskifte,	  beteenden	  förändras	  
och	  dagens	  generation	  är	  mer	  egocentriska.	  Liksom	  företag	  skräddarsyr	  sina	  upplevelser	  bör	  de	  
även	  skräddarsy	  sitt	  sätt	  att	  arbeta,	  då	  den	  nya	  generationen	  inte	  vill	  arbeta	  på	  samma	  sätt.	  	  
Många	  företag	  pratar	  om	  gästen	  i	  fokus,	  men	  ger	  tyvärr	  sällan	  sina	  medarbetare	  mandaten	  att	  
sätta	  dem	  först.	  Det	  krävs	  ett	  oroligt	  bra	  ledarskap	  med	  mänsklig	  kontakt	  för	  att	  lyckas.	  Ledaren	  
måste	  göra	  klart	  både	  för	  sig	  själv	  och	  för	  sina	  medarbetare	  vad	  som	  är	  viktigt	  och	  vem	  de	  finns	  till	  
för.	  Ledare	  måste	  också	  förstå	  vinsten	  av	  att	  investera	  i	  tiden	  till	  att	  utveckla	  företagets	  mål	  och	  
visioner,	  vad	  effekten	  blir	  i	  längden	  av	  att	  arbeta	  med	  personliga	  värden	  och	  inte	  bara	  pengar.	  
Värdet	  i	  upplevelsen	  lever	  vidare	  om	  det	  är	  ett	  bra	  genomförande	  där	  det	  finns	  engagemang,	  
vilket	  skapas	  genom	  just	  bra	  visioner.	  Det	  ger	  även	  en	  otroligt	  positiv	  känsla	  och	  stora	  fördelar	  till	  
företaget.	  	  
Ofta	  berättar	  vi	  för	  våra	  medarbetare	  hur	  saker	  ska	  göras,	  men	  aldrig	  varför,	  vilket	  är	  det	  
viktigaste.	  Som	  ledare	  bör	  man	  också	  finnas	  till	  hands	  för	  sina	  medarbetare,	  se	  till	  att	  de	  vågar	  ta	  
egna	  beslut	  och	  få	  dem	  att	  känna	  en	  intern	  trygghet.	  Vad	  företag	  alltid	  ska	  tänka	  är	  enligt	  
konsulten	  att	  om	  du	  lever	  vidare	  i	  gästens	  minne,	  så	  lever	  du	  vidare	  som	  företag!	  	  
	  
Som	  kompletterande	  resultat	  har	  vi	  i	  efterhand	  bett	  inspirationsföreläsaren	  om	  en	  definition	  av	  
den	  nya	  generationen.	  Svaret	  blev	  personer	  i	  åldrarna	  20-‐30	  år.	  
	  
 

5.2	  Företagsledning	  
Här	  Presenterar	  vi	  resultaten	  från	  intervjuerna	  med	  personerna	  från	  ledningen	  på	  Parks	  and	  
Resorts.	  	  

5.2.1	  Kaj	  Holmgren	  -‐	  Rekryteringsansvarig	  
”Vi	  vill	  erbjuda	  en	  helhetsupplevelse	  i	  världsklass,	  varje	  gång.”	  –	  Kaj	  Holmgren	  

Rekryteringsansvarig	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  de	  säsongsanställda	  får	  ta	  del	  av	  företagets	  mål	  
och	  visioner	  samt	  vilken	  betydelse	  medarbetarna	  har	  för	  gästen.	  	  
På	  Gröna	  Lund	  är	  medarbetarna	  artister	  i	  en	  föreställning,	  där	  området	  är	  scenen	  och	  gästerna	  är	  
publiken.	  För	  att	  lyckas	  med	  en	  framgångsrik	  nöjespark	  är	  artisterna	  det	  viktigaste	  verktyget,	  även	  
i	  ett	  långsiktigt	  ekonomiskt	  perspektiv.	  För	  att	  nå	  dit	  måste	  rekryteringspersonalen	  vara	  medveten	  
om	  detta	  och	  han	  påpekar	  även	  vikten	  av	  att	  ha	  ett	  fungerande	  ledarskap	  och	  en	  fungerande	  
kommunikation.	  Det	  handlar	  också	  om	  att	  parken	  måste	  ha	  en	  fungerande	  utbildning	  och	  
kompetensutveckling.	  	  

För	  4	  år	  sedan	  bestämde	  sig	  Gröna	  Lund	  för	  att	  göra	  en	  omorganisering	  för	  att	  förbättra	  
värdskapet	  eftersom	  undersökningar	  visade	  att	  gästerna	  saknade	  uppmärksamhet	  mellan	  till	  
exempelvis	  restaurangen	  och	  åkattraktionen.	  För	  att	  nå	  det	  målet	  och	  ge	  medarbetarna	  en	  känsla	  
för	  helhet	  och	  ansvar	  använder	  de	  sig	  av	  coachning,	  kommunikation	  och	  ledarskap.	  	  
Målet	  för	  Gröna	  Lund	  är	  att	  medarbetarna	  så	  småningom	  ska	  ha	  mandat	  att	  själva	  agera	  och	  
kompensera	  för	  eventuella	  missnöjen,	  de	  är	  en	  god	  bit	  på	  väg,	  men	  inte	  riktigt	  där	  ännu,	  menar	  
rekryteringsansvarige.	  

De	  vill	  kunna	  erbjuda	  sina	  gäster	  en	  helhetsupplevelse,	  bestående	  av	  bra	  miljö,	  bra	  och	  häftiga	  
åkattraktioner,	  trevliga,	  sociala	  och	  servicemedvetna	  medarbetare	  och	  de	  vill	  överträffa	  gästernas	  
förväntningar.	  	  
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Inför	  framtiden	  tror	  Gröna	  Lunds	  rekryteringsansvarige	  att	  det	  kommer	  ställas	  högre	  krav	  på	  
helhetsupplevelser	  där	  destination	  och	  tematisering	  kommer	  bli	  allt	  viktigare.	  Det	  kommer	  krävas	  
att	  produkten/tjänsten	  är	  prisvärd.	  	  

5.2.2	  Eva	  Rundfelt	  -‐	  Kvalitetsansvarig	  för	  gästmötet	  
Varje	  vecka	  gör	  Gröna	  Lund	  gästundersökningar,	  med	  totalt	  ca.1500	  gäster	  per	  säsong,	  som	  de	  
sedan	  följer	  upp	  vid	  ett	  driftmöte	  varje	  vecka.	  	  	  

Gröna	  Lund	  har	  för	  avsikt	  att	  rikta	  sig	  till	  en	  bred	  målgrupp.	  Först	  är	  det	  barnfamiljer,	  sen	  kommer	  
konsertbesökare	  och	  företagsgäster.	  Det	  gör	  att	  man	  kan	  vara	  här	  i	  så	  många	  olika	  avseenden,	  
menar	  Kvalitetsansvarig	  för	  gästmötet.	  Men	  de	  har	  även	  valt	  att	  rikta	  sig	  lite	  extra	  mot	  
konsertbesökarna	  och	  ge	  dem	  möjligheten	  att	  köpa	  en	  produkt	  som	  erbjuder	  52	  konserter	  under	  
hela	  sommaren	  till	  ett	  pris	  av	  189kronor.	  Att	  ge	  gästerna	  möjligheten	  till	  billiga	  konserter	  
resulterar	  i	  återbesök	  och	  merköp.	  	  

För	  att	  arbeta	  målinriktat	  har	  Gröna	  Lund	  fyra	  led-‐	  och	  värdeord	  som	  de	  följer;	  Säkerhet,	  omtanke,	  
upplevelse	  och	  effektivitet.	  Säkerheten	  är	  den	  viktigaste	  aspekten	  och	  därför	  tar	  de	  också	  in	  extra	  
vakter	  och	  sjukvårdare	  vid	  konserter	  där	  de	  förväntar	  sig	  en	  yngre	  publik.	  	  

Gröna	  Lunds	  vision	  är	  att	  erbjuda	  en	  helhetsupplevelse	  i	  världsklass,	  detta	  försöker	  de	  att	  ge	  sina	  
gäster	  genom	  att	  låta	  alla	  anställda	  genomgå	  en	  kvalitetsutbildning	  som	  ger	  dem	  kunskap	  om	  
mötet	  med	  gästerna.	  Kvalitetsansvarig	  för	  gästmötet	  säger	  själv	  att	  detta	  inte	  ses	  som	  en	  kostnad	  
utan	  att	  det	  är	  en	  investering	  på	  alla	  sätt	  och	  vis.	  Alla	  gäster	  ska	  få	  samma	  upplevelse,	  oavsett	  om	  
de	  gör	  sitt	  besök	  i	  maj,	  juni	  eller	  september.	  Med	  helhetsupplevelse	  menar	  Gröna	  Lund	  att	  de	  vill	  
att	  gästerna	  ska	  gå	  från	  parken,	  supernöjda	  med	  sin	  dag	  och	  att	  de	  ska	  ha	  fått	  något	  extra,	  vilket	  
ledningen	  utifrån	  enkäter	  också	  tror	  att	  de	  känner.	  Men	  nyckeln	  till	  det	  hela	  är	  om	  gästerna	  
känner	  sig	  sedda.	  Just	  därför	  har	  de	  också	  valt	  att	  kalla	  dem	  gäster	  istället	  för	  besökare,	  för	  det	  är	  
någon	  man	  tar	  hand	  om.	  	  

Som	  ett	  resultat	  av	  omorganisationen	  anser	  de	  nu	  sig	  själva	  ligga	  i	  framkant	  med	  urvalet	  av	  
medarbetare.	  Efter	  anställning	  och	  utbildning	  måste	  de	  anställda	  nå	  ett	  engagemang,	  vilket	  de	  valt	  
att	  frambringa	  genom	  servicechefer	  som	  ska	  peppa	  och	  coacha	  de	  anställda	  på	  fältet	  och	  
samtidigt	  vara	  med	  i	  mötet	  med	  gästerna.	  Däremot	  berättar	  kvalitetsansvarig	  för	  gästmötet	  att	  de	  
inte	  arbetar	  med	  delmål,	  då	  det	  för	  personal	  vid	  en	  åkattraktion	  är	  svårare	  att	  uppnå	  ett	  säljmål	  än	  
för	  någon	  som	  arbetar	  i	  ett	  lotteristånd.	  Men	  alla	  medarbetare	  har	  ett	  stort	  mål	  att	  alltid	  tänka	  på,	  
hur	  nöjda	  gästerna	  är.	  	  
Kvalitetsansvarig	  för	  gästmötet	  tror	  att	  den	  ekonomiska	  skillnaden	  mellan	  spontanbesökare	  och	  
planerade	  besök	  är	  marginell,	  men	  att	  det	  handlar	  om	  olika	  antal	  besök.	  Hon	  menar	  på	  att	  en	  
barnfamilj	  ofta	  spenderar	  mer	  under	  sina	  planerade	  besök	  medan	  en	  spontan	  gäst	  spenderar	  
mindre	  men	  vid	  fler	  tillfällen,	  vilket	  i	  slutet	  av	  säsongen	  jämnar	  ut	  sig	  ekonomiskt	  sett.	  	  

	  

5.3	  Gästerna	  
Nedan	  presenterar	  vi	  resultaten	  av	  gästintervjuerna.	  Vi	  har	  även	  valt	  att	  ge	  en	  kort	  demografisk	  
beskrivning	  av	  varje	  gäst.	  

5.3.1	  Gäst	  1	  
Kvinna,	  24	  år,	  Bor	  i	  Stockholm	  
	  
Gäst	  1	  var	  där	  sommaren	  2010	  med	  sina	  kompisar	  och	  huvudmålet	  med	  besöket	  var	  en	  konsert.	  
Hon	  berättar	  att	  det	  var	  för	  mycket	  folk	  på	  just	  den	  konserten,	  eftersom	  det	  var	  publikrekord,	  
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vilket	  gjorde	  att	  hon	  kände	  sig	  otrygg.	  
Hon	  berättar	  vidare	  om	  ett	  annat	  besök	  på	  Gröna	  Lund,	  sommaren	  2009.	  Det	  var	  en	  solig	  dag	  och	  
återigen	  var	  hon	  där	  med	  sina	  vänner.	  De	  hade	  en	  minnesvärd	  upplevelse	  och	  spenderade	  hela	  
dagen	  tillsammans	  på	  Gröna	  Lund.	  Hon	  berättar	  att	  det	  mest	  minnesvärda	  med	  dagen	  var	  det	  
soliga	  och	  varma	  vädret	  i	  kombination	  med	  det	  sociala	  umgänget	  med	  sina	  vänner,	  vilket	  skapade	  
en	  härlig	  stämning	  i	  gruppen.	  	  
När	  hon	  var	  yngre	  var	  hon	  mer	  intresserad	  av	  att	  åka	  åkattraktioner,	  nu	  handlar	  det	  mer	  om	  den	  
sociala	  biten	  och	  vilka	  hon	  är	  där	  med.	  
Hon	  påpekar	  att	  hon	  blir	  glad	  och	  lycklig	  under	  och	  efter	  besöket	  men	  att	  det	  inte	  har	  förändrat	  
henne.	  Det	  enda	  hon	  kan	  tänka	  på	  då	  vi	  frågar	  henne	  hur	  besöket	  påverkat	  henne	  är	  att	  hennes	  
umgängeskrets	  nu	  är	  mer	  benägna	  att	  träffas	  och	  göra	  saker	  tillsammans.	  	  
Hon	  tycker	  även	  att	  utbudet	  på	  restaurangerna	  är	  bristfälligt	  och	  anser	  att	  det	  bara	  finns	  
”skräpmat”,	  så	  som	  pizza,	  hamburgare	  och	  nachos.	  Mat	  som	  gör	  henne	  illamående	  i	  samband	  med	  
åkattraktioner.	  Hon	  efterfrågar	  nyttiga	  och	  hälsosamma	  alternativ	  på	  maten.	  
”Gröna	  Lund	  är	  mest	  platt,	  och	  asfalt”	  säger	  hon	  och	  önskar	  att	  det	  fanns	  mer	  grönområden,	  kullar	  
och	  träd.	  
Hon	  tycker	  att	  Gröna	  Lund	  ger	  en	  härlig	  feststämning	  och	  tycker	  att	  det	  är	  en	  bra	  plats	  att	  umgås	  
med	  vänner	  på.	  Hon	  tycker	  det	  är	  synd	  att	  den	  enda	  baren	  på	  Gröna	  Lund	  nästan	  alltid	  är	  full,	  
eftersom	  det	  är	  trevligt	  att	  ta	  en	  öl	  i	  solen	  med	  vännerna.	  Men	  överlag	  har	  hon	  en	  mycket	  positiv	  
bild	  av	  Gröna	  Lund.	  

5.3.2	  Gäst	  2	  
Man,	  24	  år,	  Bor	  i	  Stockholm	  
	  
Gäst	  2	  var	  på	  Gröna	  Lund	  senast	  sommaren	  2010	  och	  huvudmålet	  med	  besöket	  var	  en	  konsert.	  
Han	  var	  där	  med	  vänner	  och	  påpekar	  att	  det	  var	  väldigt	  mycket	  folk	  den	  kvällen.	  Han	  tycker	  att	  det	  
trots	  folkmängden	  ändå	  flöt	  på	  bra	  och	  det	  gick	  till	  exempel	  snabbt	  att	  beställa	  och	  få	  sin	  mat	  trots	  
det.	  
Den	  främsta	  anledningen	  till	  att	  han	  besöker	  Gröna	  Lund	  är	  för	  att	  gå	  på	  konsert	  eller	  umgås	  med	  
vänner.	  Han	  kan	  tänka	  sig	  att	  han	  dras	  dit	  för	  att	  Gröna	  Lund	  är	  ett	  starkt	  varumärke	  också.	  
Hans	  besök	  på	  Gröna	  Lund	  har	  inte	  påverkat	  honom	  eller	  satt	  några	  spår	  i	  hans	  personlighet	  eller	  
omvärldsbild.	  Han	  har	  enbart	  positiva	  minnen	  från	  Gröna	  Lund,	  något	  som	  enligt	  honom	  kan	  ha	  
att	  göra	  med	  att	  han	  endast	  är	  där	  då	  han	  är	  ledig	  och	  då	  är	  han	  oftast	  på	  bra	  humör.	  
Hans	  tydligaste	  minnesbild	  från	  Gröna	  Lund	  är	  att	  han	  sitter	  på	  en	  parkbänk	  och	  äter	  en	  glass.	  
Vidare	  tror	  han	  att	  han	  har	  dålig	  kunskap	  om	  vad	  man	  kan	  uppleva	  på	  Gröna	  Lund,	  samt	  att	  han	  
kanske	  inte	  är	  rätt	  målgrupp.	  Han	  ser	  dock	  stora	  möjligheter	  med	  Gröna	  Lund	  eftersom	  han	  varit	  i	  
kontakt	  med	  de	  via	  arbetet	  och	  sett	  en	  annan	  sida	  än	  den	  man	  ser	  som	  gäst.	  
Han	  tycker	  att	  Gröna	  Lund	  handlar	  mest	  om	  att	  umgås	  och	  ”hänga”	  med	  vänner.	  
Gröna	  Lund	  är	  inte	  ett	  tivoli,	  utan	  mer	  ett	  trevligt	  ställe	  att	  umgås	  på,	  i	  hans	  mening.	  
Han	  tror	  dock	  att	  han	  kommer	  söka	  sig	  till	  Gröna	  Lund	  i	  framtiden,	  då	  han	  är	  äldre	  och	  har	  barn.	  
Eftersom	  han	  tror	  att	  det	  kan	  bli	  en	  starkare	  upplevelse	  då.	  

5.3.3	  Gäst	  3	  
Man,	  24	  år,	  Bor	  i	  Piteå	  
	  
Gäst	  3	  var	  senast	  på	  Gröna	  Lund	  sommaren	  2010	  och	  huvudmålet	  med	  besöket	  var	  en	  konsert.	  
Han	  var	  inte	  där	  för	  åkattraktionerna	  utan	  framförallt	  för	  konserten,	  som	  han	  överlag	  tycker	  är	  
väldigt	  prisvärda	  på	  Gröna	  Lund.	  Det	  är	  ett	  billigt	  och	  trevligt	  sätt	  att	  se	  konserter,	  menar	  han.	  
Om	  han	  är	  nöjd	  med	  besöket	  eller	  inte	  har	  mycket	  att	  göra	  med	  vädret.	  Det	  påverkar	  dessutom	  
hans	  benägenhet	  att	  besöka	  Gröna	  Lund	  över	  huvudtaget.	  
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Han	  påpekar	  att	  förväntningarna	  och	  själva	  besöket	  var	  mycket	  häftigare	  när	  han	  var	  yngre	  och	  
berättar	  att	  han	  kunde	  se	  fram	  emot	  ett	  besök	  flera	  veckor	  i	  förväg	  och	  jämför	  känslan	  han	  hade	  
dagen	  innan	  besöket	  som	  känslan	  man	  hade	  dagen	  innan	  sin	  födelsedag.	  Han	  tyckte	  att	  det	  som	  
var	  häftigt	  och	  coolt	  med	  besöken	  då	  han	  var	  ung	  inte	  var	  något	  specifikt,	  utan	  helheten.	  ”Allt	  var	  
häftigt	  och	  ballt”	  säger	  han.	  
Han	  tycker	  att	  Gröna	  Lund	  mestadels	  handlar	  om	  åkattraktioner	  men	  att	  hans	  besök	  är	  spontana	  
och	  först	  och	  främst	  handlar	  om	  konserter	  och	  socialt	  umgänge.	  
Hans	  mest	  minnesvärda	  besök	  på	  Gröna	  Lund	  var	  då	  han	  var	  ung	  och	  beskriver	  det	  som	  en	  häftig	  
upplevelse	  med	  hela	  familjen	  där	  stämningen	  var	  på	  topp.	  
Det	  bästa	  med	  Gröna	  Lund	  tycker	  han	  är	  helheten,	  snarare	  än	  något	  specifikt.	  	  
-‐	  ”Alla	  sinnen	  stimuleras”	  och	  han	  tycker	  dessutom	  att	  ”parken	  känns	  genomtänkt”.	  
-‐	  ”Det	  är	  en	  skön	  feeling	  på	  Grönan”.	  
	  

5.3.4	  Gäst	  4	  
Man,	  25	  år,	  Bor	  i	  Gävle	  
	  
Gäst	  4	  var	  på	  Gröna	  Lund	  senast	  sommaren	  2010	  och	  huvudmålet	  med	  besöket	  var	  att	  få	  en	  
heldag	  med	  sin	  bror,	  svägerska	  och	  brorson.	  Besöket	  var	  planerat	  några	  dagar	  i	  förväg.	  
Han	  poängterar	  att	  de	  gick	  dit	  just	  den	  dagen	  eftersom	  vädret	  var	  bra.	  	  
Barnet	  i	  sällskapet	  uppskattade	  nog	  besöket	  mest,	  tror	  han.	  
Under	  sitt	  besök	  tycker	  han	  att	  spökhuset	  var	  en	  av	  de	  mest	  minnesvärda	  aktiviteterna.	  Han	  
rycktes	  med	  i	  upplevelsen	  och	  beskriver	  hur	  alla	  sinnen	  stimulerades	  i	  spökhuset.	  
Det	  andra	  minnesvärda	  var	  kombinationen	  av	  en	  heldag	  med	  trevligt	  umgänge	  och	  bra	  väder	  
vilket	  gjorde	  det	  till	  en	  helhetsupplevelse	  enligt	  honom.	  
Han	  kritiserar	  maten	  på	  Gröna	  Lund	  och	  menar	  på	  att	  den	  inte	  uppfyllde	  hans	  förväntningar.	  	  
	  
Då	  han	  var	  ung	  beskriver	  han	  att	  besöken	  gick	  ut	  mer	  på	  att	  åka	  attraktioner	  medan	  det	  idag	  
handlar	  mer	  om	  att	  träffas	  och	  umgås.	  
Om	  han	  får	  välja	  själv	  skulle	  han	  dock	  hellre	  umgås	  med	  vänner	  på	  en	  bar	  i	  till	  exempel	  gamla	  stan,	  
eftersom	  han	  inte	  uppskattar	  den	  livade	  miljö	  som	  ofta	  är	  på	  Gröna	  Lund.	  
Servicen	  var	  bra	  och	  personalen	  är	  oftast	  glad	  och	  trevligt,	  påpekar	  han.	  Han	  tror	  också	  att	  om	  
någonting	  hade	  gått	  snett	  eller	  ett	  problem	  uppstått,	  hade	  personalen	  hanterat	  det	  på	  ett	  bra	  sätt.	  
Han	  tycker	  dessutom	  det	  är	  bra	  att	  det	  alltid	  finns	  personal	  tillgänglig,	  att	  de	  är	  många.	  
Han	  har	  inte	  påverkats	  av	  besöket	  mer	  än	  att	  han	  blev	  på	  bra	  humör	  i	  samband	  med-‐	  och	  några	  
dagar	  efter	  besöket.	  
Han	  tror	  att	  Gröna	  Lunds	  mål	  är	  att	  göra	  sina	  besökare	  glada	  och	  att	  ge	  dem	  en	  bra	  dag.	  Det	  tycker	  
han	  att	  de	  har	  lyckats	  med.	  	  
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6	  Analys	  
I	  analysen	  har	  vi	  valt	  ut	  delar	  av	  resultatet	  för	  att	  analysera	  gentemot	  de	  andra	  perspektiven	  och	  
sedan	  jämföra	  mot	  litteratur	  utifrån	  studiens	  syfte.	  Vi	  har	  delat	  in	  analysen	  i	  två	  perspektiv,	  
företag	  och	  gäst.	  Resultaten	  från	  konsulternas	  intervjuer	  finns	  analyserat	  tillsammans	  med	  
företagsperspektivet	  och	  gästperspektivet.	  	  

	  
6.1	  Företagsperspektivet	  
Inom	  företagsperspektivet	  har	  vi	  delat	  upp	  analysen	  i	  tre	  olika	  delar,	  de	  	  presenteras	  nedan.	  

6.1.1	  Ledningens	  arbete	  med	  de	  anställda	  
Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  menar	  att	  en	  av	  de	  grundläggande	  delarna	  i	  en	  upplevelseproduktion	  är	  
att	  ledningen	  och	  medarbetarna	  har	  fokus	  på	  gästen.	  Vilket	  även	  våra	  konsulter	  påpekar	  vikten	  av,	  
flertalet	  gånger	  under	  intervjuerna.	  	  
Gröna	  Lund	  har	  genomfört	  en	  omfattande	  omorganisering	  i	  företaget,	  vilket	  enligt	  Shaw	  och	  Ivens	  
(2005)	  kräver	  ett	  bra	  ledarskap	  och	  att	  företagets	  ledning	  är	  beredda	  att	  ändra	  sina	  
grundvärderingar.	  Företagsledningen	  på	  Gröna	  Lund	  valde	  i	  samband	  med	  detta	  att	  införa	  
servicechefer	  som	  på	  fältet	  ska	  coacha	  och	  peppa	  sina	  medarbetare,	  enligt	  Shaw	  och	  Ivens	  (2005)	  
är	  det	  ledarens	  främsta	  roll.	  Ledaren	  ska	  dessutom	  finnas	  där	  för	  att	  motivera	  medarbetarna	  till	  
att	  utveckla	  sig	  själva,	  för	  att	  på	  så	  sätt	  förbättra	  gästens	  upplevelse.	  Företagets	  kultur	  ska	  vara	  
sådan	  att	  den	  ger	  medarbetarna	  självsäkerhet	  och	  mandat	  att	  agera	  i	  situationer	  som	  uppstår.	  
(Shaw	  &	  Ivens,	  2005)	  
Företag	  bör	  enligt	  våra	  konsulter	  vara	  medvetna	  om	  vilket	  värde	  det	  har	  för	  företaget	  att	  låta	  
medarbetarna	  agera	  och	  kompensera	  eventuella	  missnöjen	  vid	  en	  direkt	  kontakt	  med	  gästen.	  I	  vår	  
studie	  framgår	  även	  att	  Gröna	  Lund	  ser	  detta	  som	  en	  viktig	  aspekt,	  men	  att	  de	  som	  företag	  inte	  
kommit	  dit	  riktigt	  än.	  Enligt	  Schmitt	  (2003)	  är	  gästen	  nöjd	  om	  upplevelsen	  överstiger	  
förväntningarna	  och	  missnöjd	  om	  de	  understiger	  dem.	  	  
En	  av	  konsulterna	  menar	  också	  att	  det	  som	  ledare	  krävs	  att	  man	  är	  öppen	  för	  nya	  idéer	  och	  vågar	  
testa	  dessa.	  Boswijk	  et.	  al	  (2007)	  menar	  att	  i	  skapandet	  av	  upplevelser	  måste	  företaget	  först	  och	  
främst	  bortse	  från	  nuvarande	  mönster	  och	  på	  ett	  kreativt	  sätt	  hitta	  lösningar	  och	  nya	  koncept.	  
Gelter	  (2007)	  menar	  att	  en	  av	  upplevelseproducenternas	  viktigaste	  roller	  är	  just	  att	  leda	  det	  
kreativa	  arbetet	  i	  upplevelseproduktionen.	  	  
	  
Varje	  vecka	  genomför	  Gröna	  Lund	  kvantitativa	  gästundersökningar	  som	  de	  sedan	  följer	  upp	  en	  
gång	  i	  veckan	  under	  ett	  driftmöte.	  Driftmötena	  är	  till	  för	  att	  förbättra	  omgivningen	  så	  tidigt	  som	  
möjligt	  och	  är	  i	  och	  med	  det,	  enligt	  oss,	  ett	  centralt	  verktyg	  till	  den	  ekonomiska	  hållbarheten	  för	  
företaget.	  Sundbo	  (2008)	  menar	  att	  medarbetarna	  är	  en	  av	  de	  viktigaste	  komponenterna	  i	  
skapandet	  av	  en	  upplevelseprodukt.	  	  
Både	  vi	  och	  konsulterna	  anser	  att	  medarbetarna	  ofta	  innehar	  stor	  vetskap	  om	  gästens	  behov	  och	  
förväntningar.	  Gunnarsson	  (2004)	  skriver	  också	  om	  	  just	  detta,	  att	  en	  tjänande	  ledare	  vet	  att	  alla	  
människor	  i	  en	  organisation	  bidrar	  på	  många	  olika	  sätt	  till	  den	  gemensamma	  framgången.	  	  
	  

6.1.2	  Att	  nå	  sina	  visioner	  och	  mål	  
Gröna	  Lunds	  vision	  är	  enligt	  deras	  rekryteringsansvarige	  att	  ”erbjuda	  en	  helhetsupplevelse	  i	  
världsklass,	  varje	  gång”.	  En	  upplevelse	  är	  enligt	  Boswijk	  (2007)	  individuell	  i	  sin	  natur	  och	  därför	  
anser	  vi	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  för	  Gröna	  Lund	  att	  uppnå	  sin	  vision	  då	  deras	  upplevelse	  är	  



17	  

massproducerad.	  Enligt	  Shaw	  (2005)	  är	  det	  endast	  möjligt	  att	  skapa	  en	  massproducerad	  
helhetsupplevelse	  om	  företaget	  är	  konsekvent	  i	  sin	  vision,	  sina	  mål	  och	  iscensättandet	  av	  
upplevelsen.	  
Vi	  noterade	  att	  båda	  intervjupersonerna	  i	  ledningen	  poängterade	  vikten	  av	  en	  tydlig	  vision	  och	  ett	  
tydligt	  mål,	  men	  båda	  hade	  svårt	  att	  formulera	  innebörden	  av	  visionen.	  De	  menar	  att	  de	  erbjuder	  
en	  helhetsupplevelse	  i	  världsklass,	  men	  har	  samtidigt	  svårt	  att	  sätta	  ord	  på	  vad	  en	  
helhetsupplevelse	  innebär	  i	  deras	  vision.	  Vi	  anser	  att	  detta	  till	  viss	  del	  kan	  förklaras	  med	  att	  4	  år	  är	  
en	  kort	  tid	  för	  en	  så	  pass	  stor	  organisation	  att	  hinna	  förändra	  sina	  grundvärden.	  	  	  
Enligt	  Shaw	  (2005)	  ska	  alla	  anställda	  i	  en	  organisation,	  från	  ledning	  till	  personal	  ute	  på	  fältet,	  
kunna	  svara	  på;	  1)	  Vilken	  upplevelse	  de	  vill	  leverera	  till	  sina	  gäster?	  2)	  Vilka	  känslor	  de	  vill	  väcka	  
hos	  gästerna?	  	  3)	  Vilka	  sinnen	  ska	  de	  använda	  för	  att	  väcka	  dessa?	  Samt,	  4)	  Hur	  ska	  de	  gå	  till	  väga	  
för	  att	  åstadkomma	  detta?	  	  
Dock	  är	  det	  enligt	  Shaw	  och	  Ivens	  (2005)	  endast	  25%	  av	  ledare	  som	  kan	  ge	  en	  beskrivning	  av	  hur	  
ledarskapet	  påverkar	  gästens	  upplevelse,	  medan	  100%	  av	  ledarna	  faktiskt	  har	  förstått	  vikten	  av	  
ledarskapet	  och	  dess	  funktion	  för	  gästens	  upplevelse.	  Även	  våra	  konsulter	  bekräftar	  denna	  
problematik.	  
I	  vårt	  resultat	  har	  det	  också	  framgått	  att	  om	  ett	  företag	  lyckas	  skapa	  värde	  och	  leva	  vidare	  i	  
gästens	  minne	  kommer	  företaget	  även	  att	  leva	  vidare	  och	  växa.	  Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  menar	  
även	  dem	  att	  om	  ett	  företag	  skapar	  meningsfulla	  upplevelser	  så	  kommer	  det	  att	  generera	  vinst	  i	  
längden.	  
	  

6.1.3	  Att	  skapa	  engagerade	  medarbetare	  genom	  storytelling	  	  
Konsulterna	  menar	  även	  att	  gästens	  upplevelse	  till	  viss	  del	  grundar	  sig	  i	  medarbetarnas	  
engagemang,	  som	  i	  sin	  tur	  grundar	  sig	  i	  tydliga	  och	  bra	  visioner.	  	  
För	  att	  nå	  ett	  engagemang	  hos	  sina	  medarbetare	  nämner	  en	  av	  konsulterna	  Storytelling	  som	  ett	  
bra	  verktyg.	  Vilket	  vi	  också	  anser	  skulle	  vara	  ett	  bra	  verktyg	  för	  att	  förtydliga	  företagets	  visioner	  
och	  mål.	  Corporate	  storytelling	  beskrivs	  av	  Dennisdotter	  och	  Axenbrant	  (2008,	  sid	  12)	  som	  
”Berättande	  i	  organisationer	  eller	  företag	  i	  både	  interna	  och	  externa	  sammanhang”.	  Corporate	  
storytelling	  handlar	  om	  det	  interna	  och	  kan	  enligt	  Fog	  (2005)	  användas	  internt	  med	  två	  syften;	  
dels	  för	  att	  stärka	  företagskulturen	  och	  få	  de	  anställda	  att	  förstå	  företagets	  värderingar	  men	  även	  
för	  att	  visa	  vägen	  för	  de	  anställda	  om	  hur	  de	  ska	  agera	  i	  situationer	  för	  att	  upprätthålla	  företagets	  
vision.	  	  
	  

6.2	  Gästperspektivet	  
För	  att	  en	  gäst	  ska	  fatta	  ett	  beslut	  om	  att	  delta	  i	  en	  upplevelseprodukt	  måste	  det	  enligt	  Mossberg	  
(2003)	  och	  Boswijk	  et.	  al	  (2007)	  	  finnas	  ett	  behov	  eller	  en	  längtan	  att	  uppleva	  något	  som	  gästen	  
tror	  att	  den	  upplevelsen	  kommer	  att	  ge.	  Företagets	  första	  kontakt	  med	  gästen	  sker	  redan	  vid	  
marknadsföringen	  av	  upplevelsen,	  vilket	  innebär	  att	  de	  redan	  där	  kan	  styra	  gästens	  förväntningar	  
och	  känslor	  inför	  upplevelsen.	  Gästen	  befinner	  sig	  då	  i	  något	  som	  enligt	  Mossberg	  (2003)	  kallar	  för	  
pre-‐upplevelse	  och	  består	  av	  en	  längtan,	  en	  vilja	  eller	  ett	  behov	  hos	  gästen.	  Gästens	  upplevelse	  
börjar	  med	  en	  pre-‐upplevelse	  och	  den	  påverkar	  som	  tidigare	  nämnt	  gästens	  förväntningar.	  
Samtliga	  intervjuade	  gäster	  i	  studien	  menar	  att	  de	  hade	  mycket	  högre	  förväntningar	  på	  sitt	  besök	  
på	  Gröna	  Lund	  då	  de	  var	  yngre,	  men	  att	  det	  idag	  handlar	  om	  det	  sociala	  och	  umgänget	  med	  
vännerna.	  	  	  
Den	  sociala	  gemenskapen	  kan	  spela	  stor	  roll	  för	  upplevelsen	  och	  andra	  gäster	  kan	  förstärka	  eller	  
förminska	  gästens	  tillfredsställelse	  och	  uppfattning	  om	  kvalitet	  (Mossberg,	  2003).	  
I	  vår	  studie	  har	  det	  framgått	  att	  majoriteten	  av	  tillfrågade	  gäster	  valde	  att	  besöka	  Gröna	  lund	  för	  
en	  konsert.	  Där	  finns	  en	  gemenskap	  och	  social	  samhörighet.	  Vid	  en	  konsert	  är	  det	  också	  viktigt	  för	  
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företaget	  att	  tänka	  på	  säkerheten,	  då	  detta	  enligt	  Mossberg	  (2003)	  är	  en	  av	  de	  grundläggande	  
behov	  som	  vi	  människor	  har.	  Detta	  är	  också	  något	  Gröna	  Lund	  arbetar	  kontinuerligt	  med	  och	  
förstår	  vikten	  av	  för	  att	  deras	  gäster	  ska	  känna	  sig	  trygga.	  Trots	  detta	  har	  det	  i	  vår	  studie	  skilt	  sig	  åt	  
i	  svaren	  om	  gästerna	  känt	  sig	  trygga	  eller	  inte	  under	  sina	  besök.	  	  
Det	  sociala	  umgänget	  är	  ett	  av	  huvudmotiven	  till	  att	  gästerna	  i	  studien	  deltar	  i	  upplevelsen	  på	  
Gröna	  Lund,	  så	  som	  en	  konsert.	  Som	  företag	  är	  det	  därför	  viktigt	  att	  förstå	  subkulturer	  och	  sociala	  
grupper	  då	  de	  har	  en	  stor	  inverkan	  på	  upplevelsen.	  (Getz,	  2007)	  

	  

6.3	  Sammanfattning	  av	  resultat	  utifrån	  forskningsfrågorna	  
Här	  sammanfattar	  vi	  svaren	  på	  forskningsfrågorna	  utifrån	  vår	  tolkning	  av	  resultatet.	  	  

6.3.1	  Konsulternas	  syn	  på	  vad	  som	  är	  viktigt	  för	  en	  företagsledning	  att	  arbeta	  med	  
• Ha	  tydliga	  visioner,	  mål	  och	  struktur	  
• Se	  till	  de	  anställdas	  behov	  och	  önskemål	  
• Ha	  ett	  coachande	  ledarskap	  
• Ta	  tillvara	  på	  den	  interna	  kompetensen	  
• Bör	  ha	  engagerade	  medarbetere	  
• Intern	  funktion	  är	  nyckeln	  till	  extern	  framgång	  

	  

6.3.2	  Ledningen	  på	  Gröna	  Lunds	  syn	  på	  sitt	  eget	  arbete	  med	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  
gästerna	  att	  få	  en	  helhetsupplevelse	  

• Akademiutbildning	  för	  medarbetarna	  
• Servicechefer	  på	  fältet	  
• Kvantitativa	  gästundersökningar	  
• Ser	  vikten	  av	  fungerande	  ledarskap	  och	  kommunikation	  
• Driftmöten	  för	  att	  kontinuerligt	  förbättra	  

	  

6.3.3	  Gästernas	  uppfattning	  av	  upplevelsen	  på	  Gröna	  Lund	  
• Social	  omgivning	  
• Önskar	  bättre	  matval	  
• Trodde	  sig	  inte	  tillhöra	  målgruppen	  för	  Gröna	  Lund	  
• Ingen	  av	  de	  tillfrågade	  hade	  en	  meningsfull	  upplevelse	  
• Samtliga	  tillfrågade	  har	  en	  positiv	  uppfattning	  av	  sitt	  besök	  
• Vädret	  har	  betydelse	  för	  uppfattningen	  av	  upplevelsen	  
• Det	  upplevdes	  att	  flera	  sinnen	  stimulerades	  under	  upplevelsen	  
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7	  Konklusioner	  
I	  det	  här	  avsnittet	  kommer	  vi	  utifrån	  vår	  resultatanalys	  och	  vår	  egen	  förförståelse	  att	  utveckla	  
några	  av	  de	  kopplingar	  och	  relationer	  som	  framkommit	  i	  studien.	  	  

	  
7.1	  Personliga	  mål	  som	  motivation	  
Gröna	  Lund	  söker	  medarbetare	  som	  känner	  ett	  personligt	  engagemang	  i	  sitt	  arbete	  och	  brinner	  för	  
att	  förgylla	  en	  annan	  människas	  dag.	  Konsulterna	  anser	  att	  ett	  företag	  måste	  vara	  medvetna	  om	  
den	  ekonomiska	  vinsten	  genom	  att	  ha	  tydliga	  mål	  och	  visioner,	  men	  även	  att	  den	  interna	  
kompetensen	  ofta	  är	  mer	  omfattande	  än	  man	  tror.	  Med	  många	  anställda	  blir	  den	  samlade	  
kompetensen	  och	  erfarenhet	  i	  företaget	  enormt	  stor.	  Detta	  är	  något	  vi	  anser	  att	  Gröna	  Lund	  bör	  
ta	  till	  vara	  på.	  Även	  en	  av	  konsulterna	  menar	  att	  företag	  bör	  ta	  tillvara	  på	  kompetensen	  som	  finns	  i	  
företaget.	  
Kvalitetsansvarig	  för	  gästmötet	  berättar	  att	  de	  anser	  att	  det	  är	  svårt	  med	  delmål	  eftersom	  vissa	  
arbetsuppgifter	  inte	  innebär	  försäljning.	  Gröna	  Lund	  ser	  delmål	  som	  ekonomiska,	  medan	  vi	  anser	  
att	  delmål	  även	  bör	  vara	  personliga.	  Vår	  uppfattning	  är	  att	  människor	  som	  har	  engagemang	  inför	  
arbetsuppgiften	  ofta	  ser	  personliga	  mål	  som	  motivation	  och	  där	  ser	  vi	  att	  det	  kan	  uppstå	  en	  
konflikt.	  Gröna	  Lund	  söker	  en	  typ	  av	  personer	  för	  anställning,	  men	  om	  de	  inte	  motiveras	  på	  ett	  
sätt	  som	  passar	  dem	  ser	  vi	  att	  det	  kan	  vara	  en	  bidragande	  orsak	  till	  att	  medarbetare	  inte	  
återkommer,	  vilket	  resulterar	  i	  minskad	  erfarenhet	  och	  kompetens,	  som	  i	  sin	  tur	  ger	  en	  ökad	  
kostnad	  eftersom	  företaget	  varje	  år	  måste	  nyrekrytera	  och	  ombilda.	  Detta	  leder	  också	  till	  att	  deras	  
trestegsutbildning	  på	  akademin	  då	  heller	  inte	  får	  den	  effekt	  som	  den	  är	  ämnad	  att	  ge.	  	  
	  

7.2	  	  Engagemang	  hos	  medarbetarna	  
För	  att	  nå	  målet	  med	  omorganisationen	  anser	  vi	  att	  Gröna	  Lunds	  medarbetare	  måste	  känna	  ett	  
genuint	  engagemang	  för	  sina	  arbetsuppgifter,	  men	  även	  för	  företaget	  i	  helhet.	  En	  av	  konsulterna	  i	  
studien	  styrker	  vårt	  påstående	  och	  menar	  att	  om	  ett	  företag	  har	  engagerade	  medarbetare	  får	  de	  
även	  en	  mer	  personlig	  kontakt	  med	  gästerna.	  En	  bättre	  kontakt	  med	  gästerna	  leder	  i	  sin	  tur	  till	  
ökade	  intäkter	  eftersom	  gästerna	  är	  mer	  benägna	  att	  återvända	  om	  det	  levererade	  värdet	  
överstiger	  deras	  förväntningar.	  
Vi	  anser	  också	  att	  om	  ett	  företag	  ska	  ta	  sig	  framåt	  måste	  det	  finnas	  ett	  driv	  och	  en	  vetskap	  om	  vad	  
som	  efterfrågas	  hos	  gästen,	  vilket	  ofta	  kommer	  automatiskt	  genom	  medarbetarna	  om	  de	  känner	  
ett	  engagemang	  för	  sitt	  arbete.	  Medarbetarna	  ser	  då	  gästerna	  på	  ett	  annat	  sätt	  och	  ser	  vad	  som	  
efterfrågas	  utan	  att	  behöva	  undersöka	  det,	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  en	  dynamisk	  arbetsplats	  där	  de	  
kontinuerligt	  ser	  vad	  som	  behöver	  förnyas	  och	  förändras.	  Enligt	  oss	  kräver	  detta	  också	  ett	  nära	  
samarbete	  mellan	  ledare	  och	  medarbetare,	  där	  ledaren	  måste	  förstå	  vikten	  av	  att	  ta	  
medarbetarna	  på	  allvar,	  att	  lyssna	  på	  deras	  åsikter	  och	  låta	  dem	  testa	  sina	  idéer.	  Ledaren	  måste	  
också	  förstå	  kopplingen	  som	  finns	  mellan	  medarbetarnas	  bemötande	  av	  gäster	  och	  gästers	  
återbesök	  som	  i	  sin	  tur	  också	  genererar	  mer	  intäkter.	  
	  

7.3	  Meningsfulla	  upplevelser	  bidrar	  till	  företagsekonomisk	  hållbarhet	  
Gröna	  Lund	  vill	  ge	  sina	  gäster	  en	  helhetsupplevelse	  i	  världsklass,	  varje	  gång,	  men	  	  enligt	  Pine	  och	  
Gilmore	  (1999)	  	  är	  en	  helhetsupplevelse	  individuell	  och	  komplex.	  För	  oss	  innefattar	  en	  
helhetsupplevelse	  allt	  från	  den	  första	  kontakten	  via	  marknadsföringen	  till	  minnena	  som	  finns	  kvar	  
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hos	  gästen	  efter	  besöket.	  Vi	  anser	  utifrån	  detta	  att	  Gröna	  Lund	  missar	  viktiga	  aspekter	  i	  
helhetsupplevelsen	  då	  de	  endast	  fokuserar	  på	  tiden	  då	  gästen	  befinner	  sig	  på	  Gröna	  Lund.	  Enligt	  
ledningen	  kan	  Gröna	  Lund	  ha	  så	  många	  som	  30	  000	  besökare	  på	  en	  dag,	  vilket	  enligt	  oss	  gör	  det	  
näst	  intill	  omöjligt	  att	  skapa	  de	  individuella	  förutsättningar	  som	  krävs	  för	  en	  helhetsupplevelse	  för	  
varje	  individ.	  	  
För	  att	  en	  upplevelse	  ska	  vara	  meningsfull	  krävs	  det	  att	  gästen	  får	  en	  ny	  bild	  av	  omvärlden	  
och/eller	  sig	  själv,	  samt	  att	  den	  skapar	  mening	  för	  individen	  i	  mer	  än	  ett	  sammanhang	  i	  livet	  (Snel,	  
2004).	  Om	  upplevelsen	  har	  varit	  meningsfull	  för	  gästen	  ökar	  chanserna	  till	  återköp	  och	  
benägenheten	  att	  betala	  ett	  högre	  pris	  (Boswik	  2008).	  	  För	  att	  nå	  dit	  anser	  både	  vi	  och	  en	  av	  
konsulterna	  att	  företaget	  bör	  fråga	  sig	  varför	  de	  driver	  sin	  verksamhet,	  vart	  de	  vill	  komma	  och	  vad	  
som	  är	  deras	  vision	  och	  mål.	  Vi	  ser	  detta	  som	  en	  viktig	  aspekt	  att	  utgå	  ifrån	  för	  att	  nå	  en	  
ekonomiskt	  bra	  balans	  och	  utifrån	  våra	  erfarenheter	  anser	  vi	  också	  att	  det	  är	  något	  som	  många	  
företag	  och	  organisationer	  tyvärr	  missar	  att	  uppmärksamma.	  Vi	  menar	  utifrån	  detta	  att	  företagets	  
ekonomiska	  hållbarhet	  är	  kopplad	  till	  den	  meningsfulla	  upplevelsen.	  	  
	  
	  

7.4	  Att	  leda	  utvecklingen	  
Rekryteringsansvarige	  på	  Gröna	  Lund	  anser	  att	  de	  ligger	  i	  framkant	  när	  det	  gäller	  arbetet	  med	  
gästen.	  Den	  information	  vi	  tagit	  del	  av	  i	  intervjuerna	  har	  gett	  oss	  bilden	  av	  att	  Gröna	  Lund	  ligger	  
långt	  fram	  i	  sitt	  gästarbete,	  utifrån	  de	  erfarenheter	  vi	  har.	  Med	  tanke	  på	  rekryteringsansvariges	  
påstående	  om	  detta	  och	  vår	  insikt	  om	  deras	  arbete	  i	  stort	  kan	  vi	  ana	  att	  de	  har	  en	  bra	  kunskap	  om	  
omvärlden	  och	  sina	  konkurrenter.	  	  
För	  att	  hamna	  än	  mer	  i	  framkant	  med	  sitt	  interna	  arbete	  anser	  vi	  att	  de	  kan	  använda	  sig	  av	  
storytelling	  redan	  i	  sin	  akademiutbildning.	  Idag	  är	  Gröna	  Lunds	  interna	  utbildning	  uppdelad	  i	  olika	  
steg	  och	  medarbetarna	  bygger	  på	  sin	  utbildning	  inför	  varje	  ny	  säsong	  de	  arbetar.	  I	  denna	  
utbildning	  anser	  vi	  att	  Gröna	  Lund	  kan	  implementera	  storytelling	  för	  att	  skapa	  engagemang	  och	  
förmedla	  företagets	  vision	  till	  medarbetarna.	  Vi	  anser	  att	  storytelling	  är	  ett	  bra	  verktyg	  eftersom	  
det	  berör	  medarbetarna	  känslomässigt	  och	  ger	  mening	  till	  deras	  arbetsuppgifter.	  Detta	  anser	  vi	  
kan	  leda	  till	  att	  deras	  värderingar	  och	  engagemang	  förändras.	  Vidare	  ser	  vi	  att	  storytelling	  på	  ett	  
effektivt	  sätt	  kan	  få	  medarbetarna	  att	  känna	  sig	  mer	  delaktiga	  i	  företagets	  framtid	  och	  vision.	  
Båda	  konsulterna	  i	  studien	  talar	  om	  den	  nya	  generationen,	  som	  enligt	  dem	  inte	  vill	  ha	  strikta	  
direktiv	  och	  order,	  utan	  istället	  ett	  coachande	  ledarskap.	  Därför	  anser	  vi	  att	  engagemangskapande	  
via	  storytelling	  är	  något	  som	  kommer	  passa	  den	  nya	  generationen.	  	  
	  
Shaw	  &	  Ivens	  (2005)	  menar	  att	  ledningen	  och	  företaget	  måste	  ha	  en	  vision	  gällande	  
företagskulturen,	  hur	  de	  arbetar	  och	  utvecklas	  internt.	  De	  väljer	  att	  exemplifiera	  Dell	  i	  USA	  som	  
varje	  dag	  tar	  15	  minuter	  tillsammans	  med	  sina	  anställda	  för	  en	  genomgång	  av	  dagens	  händelser	  
och	  gästernas	  positiva	  och	  negativa	  kritik,	  men	  även	  för	  att	  höra	  de	  anställdas	  åsikter.	  De	  menar	  
på	  att	  detta	  är,	  för	  företaget,	  ett	  ekonomiskt	  hållbart	  sätt	  att	  arbeta	  med	  utveckling.	  	  
Undermedvetet	  påverkar	  detta	  medarbetarnas	  syn	  på	  gästens	  upplevelse	  och	  tar	  till	  vara	  på	  
företagets	  interna	  kompetens.	  (Shaw	  &	  Ivens.	  2005).	  Detta	  anser	  vi	  är	  något	  som	  Gröna	  Lund	  bör	  
implementera	  i	  sitt	  arbete	  för	  att	  förbättra	  gästens	  upplevelse.	  
	  
Gröna	  Lund	  genomför	  som	  tidigare	  nämnt	  frekventa	  kvantitativa	  gästundersökningar.	  Vi	  anser	  att	  
dessa	  kan	  kompletteras	  med	  kvalitativa	  gästundersökningar	  av	  den	  typ	  som	  vi	  använt	  oss	  av	  i	  vår	  
studie.	  Detta	  för	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  individens	  upplevelse	  än	  vad	  man	  kan	  få	  vid	  
exempelvis	  en	  enkätundersökning.	  Problemet	  med	  den	  typen	  av	  intervjuer	  är	  att	  det	  tar	  längre	  tid	  
än	  att	  fylla	  i	  en	  enkät.	  Gröna	  Lund	  skulle	  i	  utbyte	  mot	  en	  intervju	  med	  en	  gäst	  kunna	  erbjuda	  till	  
exempel	  säsongskort	  eller	  andra	  förmåner.	  
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Vidare	  har	  vår	  studie	  visat	  på	  att	  två	  av	  fyra	  gäster	  varit	  missnöjda	  med	  maten	  och	  utbudet	  på	  
restauranger	  på	  Gröna	  Lund.	  Det	  som	  efterfrågas	  är	  hälsosamma	  alternativ.	  Vi	  anser	  att	  detta	  
önskemål	  kan	  tillgodoses	  genom	  att	  erbjuda	  slow	  food	  i	  parken.	  Slow	  food	  handlar	  om	  kvalitet,	  
god	  smak	  och	  lokala	  råvaror,	  som	  en	  kontrast	  till	  den	  standardiserade	  snabbmaten	  (NE.se,	  2011).	  
Detta	  anser	  vi	  vara	  en	  långsiktig	  trend	  som	  kommer	  att	  hålla	  i	  många	  år,	  eftersom	  den	  handlar	  om	  
lokala	  råvaror	  och	  mat	  som	  produceras	  på	  ett	  hållbart	  sätt.	  	  
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8	  Diskussion	  
I	  det	  här	  avsnittet	  har	  vi	  för	  avsikt	  att	  bland	  annat	  diskutera	  arbetets	  kvalitetsaspekter,	  huruvida	  
syftet	  är	  uppfyllt,	  om	  vi	  har	  funnit	  svar	  på	  de	  frågor	  som	  ställts.	  Vi	  kommer	  även	  att	  ge	  förslag	  på	  
praktiska	  utvecklingsmöjligheter	  för	  Gröna	  Lund	  samt	  förslag	  på	  fortsatt	  forskning.	  

	  
8.1	  Slutdiskussion	  
Vi	  har	  i	  vår	  studie	  sett	  kopplingar	  mellan	  den	  interna	  organisationen,	  gästernas	  upplevelse	  och	  den	  
företagsekonomiska	  hållbarheten	  och	  det	  är	  vår	  åsikt	  att	  vi	  har	  bidragit	  med	  ny	  kunskap	  genom	  
vår	  analys	  och	  konklusion,	  där	  vår	  förkunskap	  har	  applicerats	  i	  nya	  situationer	  och	  sammanhang.	  
Vidare	  har	  vi	  jämfört	  studiens	  empiri	  och	  dragit	  egna	  slutsatser	  om	  hur	  Gröna	  Lund	  skulle	  kunna	  
utveckla	  sin	  upplevelseprodukt	  genom	  ledarskap	  och	  engagerade	  medarbetare	  för	  att	  detta	  
slutligen	  ska	  nå	  gästen	  och	  ge	  bättre	  förutsättningar	  för	  en	  helhetsupplevelse.	  Vidare	  anser	  vi	  att	  
vi	  har	  bidragit	  med	  kunskap	  som	  kan	  vara	  användbar	  för	  Gröna	  Lund.	  Detta	  då	  vår	  samlade	  
förförståelse,	  konsulternas	  åsikter,	  litteraturen,	  ledningens	  syn	  på	  sig	  själva	  och	  gästernas	  syn	  på	  
upplevelsen	  av	  Gröna	  Lund	  utgör	  en	  gedigen	  kunskapsbas	  som	  står	  till	  grund	  för	  våra	  
konklusioner.	  Vi	  anser	  således	  att	  vi	  har	  uppnått	  syftet	  med	  studien	  samt	  funnit	  svar	  på	  ställda	  
frågor.	  

För	  att	  uppnå	  giltighet	  handlar	  det	  om	  att	  mäta	  det	  som	  var	  avsett	  att	  mäta,	  en	  kvalitativ	  studie	  
avser	  dock	  inte	  att	  mäta	  något,	  vilket	  gör	  det	  svårare	  att	  uppnå	  giltighet	  i	  framförallt	  kvalitativa	  
studier	  (Stenbacka,2001).	  Då	  giltighet	  i	  en	  kvalitativ	  studie	  är	  svårt	  att	  uppnå	  menar	  Stenbacka	  
(2001)	  att	  det	  då	  är	  viktigt	  att	  ha	  andra	  tydliga	  delar,	  så	  som	  strategiskt	  relevant	  utvalda	  
informanter	  utifrån	  syftet.	  Vi	  anser	  att	  informanterna	  i	  vår	  studie	  är	  relevanta	  utifrån	  syftet	  
eftersom	  de	  ger	  oss	  olika	  perspektiv	  på	  samma	  problem	  och	  på	  så	  vis	  når	  vi	  en	  bredare	  förståelse	  
för	  ämnet.	  Därmed	  anser	  vi	  att	  studiens	  gilitighet	  stärks.	  	  	  
Vid	  en	  kvalitativ	  undersökning	  kan	  svaren	  alltid	  komma	  att	  ändras,	  vilket	  gör	  att	  många	  studier	  
inte	  har	  någon	  	  tillförlitlighet.	  	  Genom	  att	  vi	  tydligt	  angett	  våra	  metodval	  och	  vårt	  tillvägagångssätt	  	  
i	  vår	  process	  för	  studien	  så	  har	  vi	  enligt	  Patel	  och	  Davidsson	  (2003)	  också	  uppnått	  större	  
tillförlitlihet	  i	  vår	  studie.	  	  

	  I	  studien	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  en	  kvalitativ	  metod,	  vilket	  vi	  anser	  har	  fungerat	  väl	  eftersom	  det	  har	  
gett	  oss	  djupare	  förståelse	  för	  organisationens	  arbete	  och	  gästernas	  upplevelse.	  	  

Även	  det	  hermeneutiska	  förhållningssättet	  har	  hjälpt	  oss	  i	  alla	  delar	  i	  studien	  då	  vi	  vid	  flertalet	  
tillfällen	  har	  arbetat	  i	  en	  spiral	  och	  omprövat	  våra	  frågor,	  vårt	  syfte	  och	  vår	  metod.	  Detta	  har	  lett	  
till	  att	  studiens	  kvalitet	  har	  förhöjts	  eftersom	  vår	  förförståelse	  ökat	  med	  tiden	  och	  således	  gett	  oss	  
bättre	  förutsättningar	  att	  fatta	  beslut	  för	  studiens	  syfte.	  

Till	  en	  början	  hade	  vi	  för	  avsikt	  att	  göra	  en	  generell	  studie	  vars	  konklusion	  och	  praktiska	  
tillämpning	  skulle	  kunna	  appliceras	  inom	  vilken	  upplevelseproduktion	  som	  helst.	  Dock	  insåg	  vi	  att	  
vi	  behövde	  avgränsa	  studien,	  vilket	  gjorde	  arbetet	  smalare	  och	  det	  förenklade	  arbetet	  och	  valet	  av	  
informanter.	  Tack	  vare	  vår	  avgränsning	  anser	  vi	  att	  vi	  har	  fått	  mer	  relevanta	  och	  djupgående	  svar,	  
vilket	  även	  har	  gjort	  våra	  konklusioner	  mer	  konkreta	  och	  användbara.	  	  

	  



23	  

8.2	  praktisk	  tillämpning	  
Här	  presenterar	  vi	  förslag	  på	  praktisk	  tillämpning	  för	  Gröna	  Lund	  utifrån	  den	  empiri	  som	  
framkommit	  i	  studien	  och	  vår	  egen	  förförståelse.	  
	  

8.2.1	  Att	  genomföra	  undersökningar	  för	  att	  utvecklas	  internt	  och	  externt	  
För	  att	  arbeta	  vidare	  med	  sin	  nya	  organisation	  anser	  vi	  att	  Gröna	  Lund	  inte	  endast	  bör	  genomföra	  
kvantitativa	  gästundersökningar	  utan	  de	  bör	  även	  göra	  kvalitativa	  gästundersökningar	  av	  den	  typ	  
vi	  använt	  oss	  av	  i	  vår	  studie,	  som	  komplettering.	  Detta	  för	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  
individens	  upplevelse	  än	  vad	  som	  är	  möjligt	  att	  nå	  vid	  exempelvis	  en	  enkätundersökning.	  
Problemet	  med	  djupgående	  intervjuer	  är	  att	  det	  tar	  längre	  tid	  att	  besvara	  öppna	  frågor	  än	  att	  fylla	  
i	  en	  enkät	  med	  svarsalternativ.	  Gröna	  Lund	  skulle	  i	  utbyte	  mot	  en	  intervju	  med	  en	  gäst	  kunna	  
erbjuda	  till	  exempel	  säsongskort	  på	  nöjesparken,	  eller	  andra	  eventuella	  förmåner	  som	  tack	  för	  
hjälpen.	  Ett	  annat	  bra	  komplement	  till	  gästundersökningarna	  kan	  vara	  medarbetarundersökningar,	  
Shaw	  och	  Ivens	  (2005)	  menar	  att	  ledningen	  och	  företaget	  måste	  ha	  en	  vision	  gällande	  
företagskulturen,	  hur	  de	  arbetar	  och	  utvecklas	  internt.	  De	  väljer	  att	  exemplifiera	  Dell	  i	  USA	  som	  
varje	  dag	  tar	  15	  minuter	  tillsammans	  med	  sina	  anställda	  för	  en	  genomgång	  av	  dagens	  händelser	  
och	  gästernas	  positiva	  och	  negativa	  åsikter,	  men	  även	  för	  att	  ta	  del	  av	  de	  anställdas	  åsikter.	  Enligt	  
Shaw	  och	  Ivens	  (2005)	  är	  detta	  för	  företaget	  ett	  ekonomiskt	  hållbart	  sätt	  att	  arbeta	  med	  
utvecklingen.	  Det	  påverkar	  undermedvetet	  medarbetarnas	  syn	  på	  gästens	  upplevelse	  och	  tar	  till	  
vara	  på	  företagets	  interna	  kompetens.	  Detta	  anser	  vi	  är	  något	  som	  Gröna	  Lund	  bör	  implementera	  i	  
sitt	  arbete	  för	  att	  förbättra	  gästens	  upplevelse.	  Vi	  anser	  även	  att	  Gröna	  Lund	  bör	  undersöka	  och	  
utvärdera	  ledningens	  arbete.	  	  Utifrån	  vår	  vetskap	  görs	  varken	  medarbetarundersökningar	  eller	  
utvärderingar	  av	  ledningens	  arbete.	  Vi	  anser	  även	  att	  Gröna	  Lund	  bör	  ha	  en	  manual	  som	  
komplement	  för	  att	  visa	  alla	  medarbetare,	  men	  också	  ledningen.	  Hur	  företagets	  struktur	  och	  
ryggrad	  ser	  ut,	  hur	  de	  vill	  arbeta	  för	  att	  nå	  dit	  och	  återigen	  upprepa	  vad	  företaget	  står	  för	  och	  har	  
som	  vision.	  Manualen	  skulle	  kunna	  bestå	  av	  en	  berättelse,	  men	  med	  en	  punktvis	  sammanfattning	  i	  
slutet.	  
	  

8.2.2	  Implementera	  storytelling	  i	  akademin	  
För	  att	  hamna	  än	  mer	  i	  framkant	  med	  sitt	  interna	  arbete	  anser	  vi	  att	  de	  kan	  använda	  sig	  av	  
storytelling	  i	  sin	  akademi	  för	  att	  på	  så	  sätt	  effektivisera	  utbildningen.	  I	  denna	  utbildning	  anser	  vi	  
att	  Gröna	  Lund	  kan	  implementera	  storytelling	  för	  att	  skapa	  ett	  engagemang	  och	  för	  att	  på	  ett	  
kreativt	  sätt	  förmedla	  företagets	  vision	  till	  medarbetarna.	  Vi	  anser	  att	  storytelling	  är	  ett	  bra	  
verktyg	  som	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  berör	  medarbetarna	  känslomässigt	  och	  ger	  betydelse	  i	  deras	  
arbete.	  Om	  företaget	  lyckas	  få	  sina	  medarbetare	  att	  bli	  berörda	  anser	  vi	  att	  det	  kan	  leda	  till	  en	  
positiv	  förändring	  av	  deras	  värderingar	  och	  engagemang.	  Vidare	  ser	  vi	  också	  att	  storytelling	  på	  ett	  
kostnadseffektivt	  sätt	  kan	  få	  medarbetarna	  att	  känna	  sig	  mer	  delaktiga	  i	  företagets	  framtid	  och	  
vision.	  
Båda	  konsulterna	  i	  studien	  talar	  om	  den	  nya	  generationen,	  som	  enligt	  dem	  inte	  vill	  ha	  strikta	  
direktiv	  och	  order,	  utan	  istället	  ett	  coachande	  ledarskap.	  Därför	  anser	  vi	  att	  engagemangskapande	  
via	  storytelling	  är	  något	  som	  kommer	  att	  passa	  den	  nya	  generationen,	  vilka	  också	  är	  den	  kategori	  
som	  Gröna	  Lund	  vänder	  sig	  till	  vid	  sin	  rekrytering.	  	  
	  

8.2.3	  Slowfood	  som	  hälsosamt	  alternativ	  
Vidare	  har	  vår	  studie	  visat	  på	  att	  två	  av	  fyra	  gäster	  varit	  missnöjda	  med	  maten	  och	  utbudet	  på	  
restauranger	  på	  Gröna	  Lund.	  Det	  som	  efterfrågas	  är	  hälsosamma	  alternativ.	  Vi	  anser	  att	  detta	  
önskemål	  kan	  tillgodoses	  genom	  att	  erbjuda	  slow	  food	  i	  parken.	  Slow	  food	  handlar	  om	  kvalitet,	  
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god	  smak	  och	  lokala	  råvaror,	  som	  en	  kontrast	  till	  den	  standardiserade	  snabbmaten	  (NE.se,	  2011).	  
Detta	  anser	  vi	  vara	  en	  långsiktig	  trend	  som	  kommer	  att	  hålla	  i	  många	  år,	  eftersom	  den	  handlar	  om	  
lokala	  råvaror	  och	  mat	  som	  produceras	  på	  ett	  hållbart	  sätt.	  	  
	  

	  

8.3	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
I	  slutet	  av	  vår	  studie	  har	  vi	  identifierat	  områden	  som	  skulle	  vara	  av	  intresse	  för	  i	  första	  hand	  Gröna	  
Lund,	  men	  även	  akademiskt.	  Gröna	  Lund	  har	  som	  nämnt	  en	  egen	  utbildningsakademi	  för	  sina	  
medarbetare,	  vilken	  vi	  anser	  att	  de	  skulle	  kunna	  utveckla.	  Exempelvis	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att	  
utvärdera	  resultatet	  av	  två	  olika	  utbildningsmetoder.	  Dels	  den	  nuvarande	  som	  är	  av	  teoretisk	  
karaktär,	  men	  också	  som	  tidigare	  nämnt	  en	  utbildning	  baserad	  på	  storytelling.	  Hur	  skulle	  dessa	  två	  
utbildningsmetoder	  påverka	  medarbetarna	  i	  sitt	  arbete	  och	  i	  slutändan	  gästerna?	  	  

Vi	  har	  även	  sett	  att	  studien	  vi	  genomfört	  skulle	  kunna	  kompletteras	  med	  till	  exempel	  Gröna	  Lunds	  
egna	  gästundersökningar	  och	  en	  medarbetarundersökning.	  Detta	  skulle	  bli	  en	  betydligt	  mer	  
omfattande	  studie	  och	  resultatet	  skulle	  kunna	  bli	  än	  mer	  givande	  för	  företaget.	  	  
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Bilaga	  1,	  Intervjuguider	  
	  

Intervjuguide	  för	  Konsulter	  

• Presentation	  av	  respondenten	  
Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  du	  hamnade	  i	  just	  detta	  yrke?	  	  

• Aspekter	  för	  en	  lyckad	  upplevelseprodukt	  enligt	  experten	  	  
• Hur	  bör	  företag	  jobba	  med	  aspekterna?	  
• Definiera	  begrepp	  som	  uppkommer	  under	  intervjun	  

	  

Intervjuguide	  för	  Företagsledning	  

• Presentation	  av	  informanten	  	  
• Hur	  arbetar	  ni	  med	  era	  anställda	  idag?	  Finns	  någon	  vision?	  	  
• Gästperspektiv,	  gäst	  och	  gröna	  Lund	  
• Hur	  agerade	  ni	  då	  Hoffmaestro	  spelade	  hos	  er?	  Det	  var	  väldigt	  mycket	  folk,	  vissa	  som	  svimmade,	  

för	  att	  återfå	  tryggheten	  hos	  gästerna,	  hur	  agerade	  ni	  då?	  
• Definiera	  begrepp	  som	  uppkommer	  under	  intervjun	  

	  

Intervjugudie	  för	  Gäster	  

• Bakgrundsfakta.	  Ålder,	  hemort,	  besökte	  Gröna	  Lund	  senast..	  
• Berätta	  om	  besöket	  (När,	  varför,	  vad	  gjorde	  du,	  kringaktiviteter	  etc)	  
• Vad	  var	  minnesvärt?	  
• Har	  du	  med	  dig	  något/har	  det	  förändrat	  dig	  eller	  din	  bild	  av	  omgivningen?	  (Meningsfullhet)	  
• Vad	  tycker	  du	  var	  bra	  respektive	  mindre	  bra	  med	  upplevelsen?	  


