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Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats undersöker finansieringsprocessen för besöksattraktioner i 

turismindustrin. Studiens syfte är att beskriva hur större besöksattraktioner sökt olika vägar för 

att finansiera uppstarten av sin verksamhet. Dessutom syftar uppsatsen till att se hur företagen i 

den inledande processen arbetat med affärsutveckling samt om och hur det påverkat möjligheten 

att realisera projektet. Uppsatsen ger kunskap i hur olika finansieringsalternativ kan se ut, samt 

vilken roll affärsutvecklingen har för att attrahera finansiering till besöksattraktionen. För att 

besvara de framtagna frågeställningarna för studien har kvalitativa intervjuer genomförts med 

fem svenska etablerade besöksattraktioner.  En intervju har även genomförts med en entreprenör 

som är under finansieringsprocessen för att kunna tas fram på marknaden. Intervjuerna har 

genomförts för att ge svar på vilka finansieringsval som gjorts, vilka hinder som påträffats, 

vilken roll affärsutveckling haft i processen samt hur den vidare finansieringen av attraktioner 

ser ut. Resultatet av studien visar att bidrag, riskkapital, banklån och “bootstrapping” har 

används för att finansiera besöksattraktionerna. Att kunna finansiera en projektgrupp ansågs vara 

en viktig del av initieringsprocessen. Affärsplanen har även fungerat som ett verktyg för att 

erhålla finansieringen i utvecklingsprocessen hos två av besöksattraktionerna. Tillgången till rätt 

kontakter vid sökandet efter finansiärer i utvecklingen ansågs även som en viktig del hos två av 

besöksattraktionerna. Samarbeten, partnerskap och sidoverksamheter anses även vara vitala för 

den fortsatta finansieringen av attraktionen. 

 

Nyckelord: Besöksattraktioner, finansiering, upplevelseindustrin 

Abstract 

This bachelor thesis examines the funding process for visitor attractions in the tourism industry. 

The purpose of this study is to describe how the larger experience attractions have sought various 

ways to finance the start up of their business. In addition, the study aims to see how companies 

in the initial process worked with business development and if and how it has affected the ability 

to realize the project. To answer the questions developed for the study, qualitative interviews 

were conducted with five Swedish established visitor attractions. An interview was also carried 

out with an entrepreneur in the funding process. The interviews were conducted to provide 

information on the funding choices made, obstacles encountered, how business development is 

used in the process and how the further financing of the attractions might look like. The results 

of the study show that venture capital, bank loans and “bootstrapping” has been used to finance 

the visit attractions. The funding of the project group was considered an important part of the 

start up process. The business plan has functioned as a tool to obtain funding in the development 

process at two of the visitor attractions. Access to the right people in the search for funding in the 

development was considered as an important part by two of the visitor attractions. 

Collaborations, a partnership and ancillary activity is also considered important for the continued 

funding of the attraction. 

 

Keywords: Visitor attractions, financing, experience industry 
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1. Inledning 

 
Inledningsvis ges en introduktion till uppsatsens berörda ämne där besöksattraktioner 

och finansiering beskrivs i sin helhet. Vidare introduceras problematiken kring 

finansieringsprocessen och affärsutvecklingen för besöksattraktioner i turismindustrin. 

Därefter beskrivs syftet och de valda frågeställningarna för studien. Kapitlet avslutas med 

avgränsningar och en dispositionsbeskrivning. 

1.1 Bakgrund 

Intresset för turism och besöksnäringen har ökat under de senaste åren (ETOUR-

Tillväxtanalys, 2012) och målet för regeringens politik är att Sverige ska ha en hög 

attraktionskraft och en långsiktig konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till hållbar tillväxt 

och ökad sysselsättning. Regeringen vill även främja både besöksnäringen, och genomföra 

såväl generella som särskilda insatser för att främja svensk turism (Regeringen, 2012). 

Förutom att turism och resande bidrar till att skapa förståelse och broar mellan människor från 

olika platser och kulturer är den också ett handelsskapande och välståndsbyggande verktyg 

(Tillväxtverket, 2011, s.6).  

 

Besöksattraktioner ses som en stor komponent i det turistiska systemet och det finns ingen 

tvekan om besöksattraktioners avgörande roll i utvecklingen och framgången av 

turistdestinationer. Grundläggande fungerar besöksattraktioner som en dragkraft till 

destinationen, medan de också kan fungera som aktörer för förändring, sociala möjliggörare 

och vinstgivande enheter. Besöksattraktioner är även grunden för turismen, då de genererar 

själva besöket till destinationen och skapar därför en hel industri i sig själv (Fyall et al. 2003, 

s.1-6). Yeoman (2008, s.3) påstår att framtidens turismindustri kommer att fokuseras kring 

upplevelser och även O´Dell (2005, s.12) påpekar att upplevelser har blivit den mest populära 

handelsvaran som marknaden har att erbjuda. Med kreativitet, nytänkande och ett sätt att få 

ihop finansieringen verkar det inte finnas några gränser på vad som går att utveckla i 

upplevelseindustrin (Fernström, 2011, s.113). Att utveckla destinationen till ett 

upplevelsecentra blir en av de viktigaste faktorerna för överlevnad och tillväxt i framtiden 

(Fernström, 2011, s.93).  

 

Att utveckla en besöksattraktion är dock oftast ett stort och ett komplicerat projekt. En av de 

största bitarna i utvecklingen av en ny besöksattraktion är finansieringen. Att utveckla en 

besöksattraktion kräver en stor initial finansiering vilket gör finansieringsprocessen blir 

invecklad och helt avgörande för attraktionens förverkligande. Genom att öka förståelsen och 

kunskapen kring finansieringsprocessen av besöksattraktioner så ökar chanserna för lyckade 

projekt vilket i sin tur bidrar till turistnäringen och en hållbar tillväxt. 

 

Det finns i dagsläget flera olika typer av finansieringslösningar för att etablera 

besöksattraktioner inom upplevelseindustrin. De olika finansieringslösningarna skapar olika 

förutsättningar för projekten, vilket skapar ett intresse att undersöka vilka 

finansieringslösningar som används och vad detta skapar för resultat. Finansieringen kan ske 

både i form av statligt bidrag, lån och privata investeringar (Morrison et al. 1999, s.109-118), 

vilket har en stor påverkan på vilken typ av finansiering som används i utvecklingen av 

turismprodukter. Projektets bakomliggande förutsättningar såsom en bra affärsplan och 

lyckad affärsutveckling påverkar även attraktionsprojektets framgång. Då det krävs ett stort 

kapital för att utveckla besöksattraktioner på en destination behövs det därför en bra affärsidé 
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för att få finansiering till utvecklingen, och finansieringsprocessen kan därför se väldigt olika 

ut.  

1.2 Problemformulering  

Besöksattraktioner utgör kärnan i turistnäringen i många destinationer och utan dessa skulle 

det inte vara samma efterfrågan på andra komponenter i det turistiska systemet (Drummond & 

Yeoman, 2001). Utvecklingen av attraktioner blir därför en stor del av hela destinationens 

utveckling och framgång. Besöksattraktioners komplexitet gör att finansieringen av dess 

utvecklingsprocess är beroende av dess kontext, vilket gör att finansieringen kan se väldigt 

olika ut. Eftersom attraktioner ses som den primära drivkraften för resande och kärnan i 

turistprodukten (Beech & Chadwick, 2006, s.287), är det av stor vikt att dess 

finansieringsprocess leder till att attraktionen blir bestående på destinationen (Leask, 2010). 

Projekt av större storlek är då ofta beroende av extern finansiering och investerare för att 

kunna utveckla och färdigställa attraktionen. Tidigare forskning talar även för vikten av 

affärsplanens betydelse för att attrahera finansiering (Morrison, Rimmington & Williams, 

1999). Det finns idag få studier om anledningen till misslyckande företagssatsningar i 

turismindustrin. Garrod et al. (2007) tar dock upp brist på kapital och svag ledning och 

hantering som möjliga skäl bakom misslyckande satsningar. En undersökning om ämnet kan 

därför ge en fördjupad inblick i hur olika projekt arbetar med finansiering för att utveckla en 

attraktion samt vilken roll affärsutveckling har för att attrahera finansiering.  

1.3 Frågeställningar 

 

Vilka finansieringsmöjligheter förekommer för besöksattraktioner inom upplevelseindustrin? 

 

På vilket sätt används affärsutveckling i finansieringsprocessen av besöksattraktioner? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att tydliggöra den problematik som finansieringsprocessen kan 

innebära i utvecklingen av besöksattraktioner i Sverige.  

1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till ändamålsbyggda attraktioner inom turismindustrin som fokuserar på 

att sälja upplevelser istället för varor. Undersökningen kommer både behandla etablerade 

samt icke-etablerade besöksattraktioner som ännu inte lanserats på marknaden. En 

avgränsning har även gjorts till attraktioner som är människobyggda och ändamålsbyggda 

med ett klart syfte. Studien kommer att avgränsas till att beröra och undersöka 

finansieringsprocessen och inte fokusera på själva projektprocessen för att ta fram 

etableringen på marknaden. Undersökningen kommer även att beröra attraktioner med minst 

ett regionalt upptagningsområde, då attraktioner med endast ett lokalt upptagningsområde ej 

ses som en del av turismprodukten (Swarbrooke, 2000, s.12) och därför inte anses kunna 

representera attraktioner i allmänhet i denna undersökning. En klassificering av regional 

upptagningsförmåga görs utifrån Swarbrooke´s (2000, s.12) förklaring om att attraktionen 

ska, eller ha som syfte att i framtiden locka besökare från ett regionalt område eller större. 

1.6 Disposition 

I denna uppsats undersöks hur finansieringsprocessen ser ut för att utveckla och ta fram 

besöksattraktioner inom upplevelseindustrin. I uppsatsens första del presenteras de metoder 

som tillämpats i undersökningen, samt hur urvalsprocessen sett ut och hur intervjuguiden har 
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framarbetats. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion där författarna kritiskt granskar den 

valda metoden och tar upp dess för- och nackdelar. Vidare presenteras en teoretisk 

referensram där relevanta begrepp, litteratur och tidigare forskning kring besöksattraktioner 

och dess utveckling sett ut för att kartlägga vilka strategier som finns för 

finansieringsprocessen. Nästkommande kapitel behandlar den empiriska undersökningen där 

intervjuerna med de företagen som ingått i undersökningen presenteras. Vidare presenteras en 

analys och tolkning av de data som hämtats från den empiriska undersökningen. I detta 

kapitel knyts empirisk data ihop med undersökningens teoretiska referensram för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Därefter presenteras de slutsatser författarna kommit fram till 

samt en avslutande diskussion där även förslag till framtida forskning läggs fram. 
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2. Metod 

 
Inledningsvis beskrivs vilken metod som är vald för undersökningen där en motivering till 

tillämpningen redogörs. Vidare beskrivs hur bearbetning, organisering och analys av den 

empiriska data har sett ut i studien. Därefter beskrivs hur urvalsprocessen sett ut samt en 

presentation av de företag som medverkat i undersökningen. Avslutningsvis följer en 

metoddiskussion där fördelar och nackdelar med den valda metoden diskuteras i förhållande 

till studien som genomförts. 

2.1 Val av metod 

Den här undersökningen är en kvalitativ studie med inslag av en induktiv forskningsansats, 

där vi bygger en koppling mellan teori och empiri genom att dra slutsatser på grundval av det 

empiriska materialet (Bryman & Bell, 2005, s.25).  

 

I denna studie har vi använt ett konstruktionistiskt synsätt i insamlandet av data samt vid 

analys och tolkning av materialet. Bryman (2008, s. 36) menar att ett konstruktionistiskt 

synsätt ifrågasätter åsikten om att kategorier som organisation och kultur är på förhand givna 

enheter, eller att individerna i dem uppfattar dem som en yttre verklighet som de ej kan 

påverka. Istället för att se organisationen som en på förhand fixerad ordning, kan den genom 

konstruktionism ses som framförhandlad ordning som utarbetats av individerna som ingår i 

den. Den sociala ordningen kan även ses som varande i kontinuerlig förändring, till skillnad 

mot den klassiska objektivistiska synen på ordningen. Verkligheten i undersökningen ses 

därför inte som en fixerad ordning, utan ses som påverkad och konstruerad efter dess kontext 

och skapad av individerna i den (Bryman, 2008, s.37). Utifrån det konstruktionistiska 

synsättet, utgår vi från att människor är aktiva när det gäller konstruktionen av verkligheten 

(Bryman, 2008, s.39). Förhållningssättet att organisationer och företag är beroende av ett 

vardagligt samspel som påverkar dess ordning är därför framträdande i studien. 
 

För att besvara de valda frågeställningarna fokuseras undersökningen på en fallstudie genom 

intervjuer med sex besöksattraktioner för att undersöka hur respektive finansieringsprocess 

ser ut. Fallstudien fokuserar på att nå insikten om ett fenomen som rör personer och 

situationer i dess sociala verklighet (Dalen, 2007, s.11). En av intervjuns fördelar är dess 

flexibilitet, och därför valdes den som huvudsaklig metod. Forskaren kan genom intervjun 

enkelt ställa följdfrågor, sondera svar och gå in på känslor på ett sätt som kan vara omöjligt 

vid till exempel en enkätundersökning (Bell, 2006, s.158).  

2.2 Studiens genomförande 

Studien inleddes med en litteraturgenomgång för att skapa en teoretisk referensram för det 

kommande arbetet, och som en utgångspunkt för den empiriska undersökningen. Begrepp 

som “new venture financing”, “financing visitor attractions” samt “development visitor 

attractions” användes som sökord på databaserna "Emerald", "Science Direct", "Business 

Source Premier" och "SAGE". Detta för att hitta generella finansieringsalternativ för 

besöksattraktioner, samt vilken roll affärsutvecklingen har för att attrahera finansiering till 

besöksattraktionen. 
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2.3 Kvalitativ intervju 

Intervjun ses som den mest använda metoden i kvalitativ forskning och det är dess flexibilitet 

som gör den så attraktiv (Bryman & Bell, 2005, s.160). I kvalitativ forskning betonas det 

generella när det gäller datainhämtning, och respondentens egna uppfattningar och synsätt tas 

tillvara. I motsats till kvantitativa intervjuer, där nya riktningar under intervjun anses 

störande, uppfattas det i kvalitativa intervjuer istället visa på respondentens ståndpunkter i 

ämnet (Bryman & Bell, 2005, s.161). En kvalitativ fältstudie med intervjuer som 

tillvägagångssätt ansågs därför passande för den valda frågeställningen, eftersom metoden 

fångar upp det som respondenten anser vara viktigt och får genom intervjuerna fylliga och 

detaljerade svar (Bryman & Bell, 2005, s.361). Därav kan en kvalitativ fältstudie ge 

djupgående empirisk data som besvarar hur finansieringsprocessen ser ut för 

besöksattraktionerna som behandlas i undersökningen. I motsats till en kvantitativ 

forskaransats som fokuserar kring generalisering, vill vi genom en kvalitativ ansats istället gå 

in mer på djupet och rekonstruera tidigare skeenden utifrån en viss situation, i enlighet med 

Bryman och Bell (2005, s.184). 
 

Det finns tre olika sorters intervjuer: strukturerad, ostrukturerad och semi-strukturerad. För 

denna studie har semi-strukturerade intervjuer genomförts. Vid kvalitativa intervjuer utformas 

oftast en intervjuguide som stöd och underlag vid en semi-strukturerad intervju. En 

intervjuguide är ofta en lista med nyckelord eller färdiga frågor organiserade i olika teman 

som är lämpliga för frågeställningen i undersökningen. Intervjuguiden behöver inte innehålla 

färdigformulerade frågor men kan göra det. En av semi-strukturerade intervjuns fördelar är 

dess flexibilitet. Intervjun kan hoppa mellan frågorna eller teman i intervjuguiden och är inte 

styrd av ordningen. Detta gör att intervjun kan liknas vid ett naturligt samtal och den som 

intervjuas har större möjlighet att tala fritt och ett sidospår kan följas upp. Nya frågor kan 

uppstå under intervjun och intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor. En nackdel kan 

dock vara att frågorna måste formuleras på plats (Hay, 2010, s.110). 

2.3.1 Telefonintervjuer  

I studien genomfördes fem telefonintervjuer, dels på grund av geografiskt avstånd men också 

för att några av respondenterna på grund av tidsbrist och arbetsbelastning hade som önskan att 

intervjun genomfördes per telefon. 
 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s.44) blir telefonintervjuer mer formella än 

muntliga intervjuer, vilket kan vara en nackdel om man vill finna nyanser i kultur eller 

föreställningar inom en viss grupp. Vidare menar de att telefonintervjuer fungerar bäst för 

frågor om bestämda sakförhållanden, som hur ett företag eller en organisation planerar för att 

hantera vissa problem. Även Trost (2010, s.42) menar att telefonintervjuer inte är lämpade för 

mer in- och djupgående svar. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001 s.86) menar att en 

nackdel med telefonintervjuer är att det är svårt att ställa känsliga eller komplicerade frågor. 

Trots insikten om att mer djupgående information kunnat gå förlorad och för att inkludera de 

respondenter som föredrog denna sorts intervju genomfördes telefonintervjuer med 

Universeum, Urtidsparken, Fotografiska samt Alfons Åbergs Kulturhus. En kompletterande 

telefonintervju med initiativtagaren till Junibacken, Staffan Götestam, gjordes också den per 

telefon. 

2.3.2 Muntliga intervjuer 

Två av studiens intervjuer, Maria Reuterskiöld för Junibacken samt Björn Edlund för Tom 

Tits, genomfördes “face-to-face”. Fördelen med en muntlig intervju är att gester och 

ansiktsuttryck kan fångas upp som annars lätt går förlorad vid telefonintervju och även för 

respondenten kan det vara lättare att läsa av intervjuaren. Andra fördelar är intervjusituationen 
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blir kontrollerad, och det är lättare att skapa förtroende mellan intervjuare och intervjuad. 

Dessutom kan det vara enklare att ställa mer komplicerade frågor, särskilt om frågorna har 

skickats i förväg. Däremot kan det även här vara svårt att ställa känsliga frågor då anonymitet 

inte finns (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s.85). 

2.3.3 Intervjuernas praktiska genomförande 

En generell intervjuguide iordningställdes med huvudfrågor och följdfrågor sorterade under 

olika teman relevanta för frågeställningen. Dessa skickades ut före intervjun till de 

respondenter som tackat jag att delta i studien. Detta som ett led i att öka möjligheten att få 

bra och konkreta svar relevanta för studien samt ge respondenten möjlighet att förbereda sig. 

Inför varje intervju specificerades intervjuguiden ytterligare med hänsyn till förhandsstudien 

av sekundärdata, till exempel böcker och tidningsartiklar (se bilaga 2-8). Trots detta ställdes 

relativt liknande frågor till alla respondenter och på så vis underlättades jämförelser i analysen 

av materialet från intervjuerna. 
 

Telefonintervjuerna bokades in på avtalad tid för att försäkra oss om att respondenten hade tid 

att genomföra intervjun. Samtalen spelades in via en iPhone och genom att använda 

högtalartelefon kunde en vara huvudintervjuare medan den andre förde anteckningar för att 

säkerställa materialet vid eventuellt tekniskt fel på inspelningsutrustningen samt möjligheten 

att göra noteringar redan här som kunde användas i analysen av intervjun. En annan fördel 

med detta tillvägagångssätt var att den som förde anteckningar hade möjlighet att ställa 

kompletterande frågor. 
 

Dessa är de två vanligaste teknikerna vid såväl muntliga som telefonintervjuer. Inspelning gör 

det enkelt att senare återgå till vad respondenterna faktiskt har sagt, samt att samtalet flyter 

lättare under intervjun då ”intervjuledaren” inte är upptagen med att anteckna och dessutom 

har större möjlighet att organisera nästa fråga. Inspelning av samtalet kan dock hämma 

respondenten i sina svar och detta måste tas i beaktande (Hay, 2010, s.119). 
 

Fördelarna med att spela in en intervju är att man kan lyssna om och om igen samt höra 

nyanser och tonfall, och man kan transkribera intervjun och läsa vad som sagts ordagrant. Vid 

ljudupptagning kan misstolkningar och felcitat kontrolleras i efterhand (Trost, 2010, s.76), 

och intervjuaren kan under intervjun koncentrera sig på frågorna istället för på att göra 

anteckningar. En av nackdelarna med telefonintervjuer är att gester och mimik går förlorat 

(Trost, 2010, s.75). Vissa människor vill inte bli inspelade vid en intervju och detta har vi 

tagit hänsyn till och vid intervjustart tillfrågat alla respondenter om de går med på 

ljudupptagning. Samtliga har svarat ja. 
 

Vid de muntliga intervjuerna användes samma arbetsfördelning. En huvudintervjuare och en 

som förde anteckningar. Dessa intervjuer blev mer som att samtal än en intervju med frågor 

och svar där båda intervjuarna deltog mer aktivt och kompletterade varandra. Trost (2010, 

s.67) anser att det kan vara en fördel att vara två under intervjun om man är samspelt och kan 

komplettera varandra. Trost ser med fördel att man är två som intervjuar vid intervjuer av just 

representanter av en organisation eller företag. 
 

Två av telefonintervjuerna genomfördes endast med en intervjuande. Detta på grund av kort 

varsel om tidpunkt för genomförandet samt sjukdom. Vid intervjun med Alfons Åbergs 

Kulturhus slutade inspelningen att fungera endast ett par minuter in i intervjun och intervjun 

finns endast sparad i form av minnesanteckningar. De övriga intervjuerna har transkriberats 

för att lättare kunna sätta sig in i, samt bearbeta materialet. 
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2.4 Urval 

Urvalsprocessen i studien skedde genom ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval kan 

användas i kvalitativa studier eftersom representativitet inte är lika viktigt som vid 

kvantitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2010, s.377). Även Ryen (2004, s.79) menar att 

man i kvalitativ forskning inte bör sträva efter ett representativt urval, utan efter variation i de 

variabler man valt att studera. 

2.4.1 Val av respondenter  

Besöksattraktionerna valdes utifrån att ha minst ett regionalt upptagningsområde, vilket 

grundades i Swarbrookes (2000, s.12) argumentation om att besöksattraktioner med endast ett 

lokalt upptagningsområde i sammanhanget ej kan ses som besöksattraktioner. 

För att skapa en spridning i variablerna valdes besöksattraktioner med olika målgrupper och 

syften (Ryen, 2004, s.78). 

 
Figur 2.2 Att göra ett kvalitativt urval med utgångspunkt i problemställning eller teorin. 

Modellen anpassad av författarna. 

 

De företag som fungerat som respondenter i undersökningen är idag både etablerade och icke 

etablerade besöksattraktioner på marknaden. Valet av det icke etablerade företaget har haft 

som syfte att ge inblick hur finansieringsprocessen ser ut under uppbyggnaden, medan valet 

av de etablerade företagen i studien har syftat till att se erfarenheterna kring finansiering av 

besöksattraktioner både initialt samt efter en tids drift. Första kontakten med attraktionerna 

togs per e-mail för att utröna om de var intresserade att delta i denna studie. Sex stycken 

tackade ja och dessa var belägna både i Göteborg och Stockholm. Dessa städer är Sveriges två 

största besöksdestinationer där alla större attraktioner spelar en stor roll både för 

lokalbefolkningen och turismen 

2.4.2 Intervjurespondenter och deras besöksattraktioner 

Här följer en presentation av de besöksattraktioner som deltagit i vår studie samt de 

respondenter som intervjuats. 
 

Alfons Åbergs Kulturhus, baseras på Gunilla Bergströms barnbokskaraktär Alfonts Åberg och 

syftet med attraktionen är att bidra till barns utveckling och skapa intresse för kultur via lek 
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och upplevelser. Kulturhusets drivs som en stiftelse men är ett aktiebolag. Respondenten 

Carina Kloek-Motin är verksamhetens VD och intervjun genomfördes per telefon den 14 maj. 

Christine Nilsson genomförd intervjun och det tog cirka 30 minuter.  
 

Fotografiska, är ett privatägt aktiebolag där huvudägarna Per och Jan Broman också är 

grundarna. Fotografiska öppnade i maj 2010 i Tullhuset på Stadsgårdskajen i Stockholm, och 

är tänkt att vara en mötesplats för människor och där fotografier från världsledande fotografer 

ställs ut. Intervjun genomfördes per telefon 17 april med Jan Thylander Ekonomichef på 

Fotografiska och varade cirka 20 minuter. Intervjun genomfördes av Anna Gyllencreutz och 

Christine Nilsson. 
 

Junibacken öppnade på Djurgården 1996 och är ett barnkulturhus med utgångspunkt i Astrid 

Lindgrens verk samt andra kända svenska barnboksförfattare. Målet är att simulera barns 

läsning och intresse för litteratur och kultur. Intervjun genomfördes i ett konferensrum på 

Junibacken den 18 april med Maria Reuterskiöld, Kommunikationschef för Junibacken. 

Intervjun varade i 40 minuter och närvarande var Anna Gyllencreutz samt Christine Nilsson. 

Ytterligare en intervju genomfördes den 10 maj med Junibackens grundare Staffan Götestam 

för kompletterande frågor. Intervjun genomfördes av Christine Nilsson och varade cirka 20 

min. 
 

Tom Tits, är ett vetenskapscenter, ett så kallat science center, där experiment och nyfikenhet 

ska väcka både barn och vuxnas intresse för naturvetenskap och teknik. Tom Tits ligger i 

Södertälje och har funnits sedan 1996. Tom Tits är ett kommunalägt bolag och idag är Björn 

Edlund VD. Den 19 april genomfördes en muntlig intervju med Björn Edlund. Närvarande 

vid intervjun var Anna Gyllencreutz samt Christine Nilsson. Intervjun genomfördes i museets 

café och resulterade i två halvtimmes intervjuer då Björn Edlund hade ett kort möte mitt i. 
 

Universeum öppnade 1996 i Göteborg och är ett science center med målsättningen att locka 

till nyfikenhet kring natur, teknik och matematik för främst barn och ungdomar. Universeum 

drivs som en stiftelse. Intervjun genomfördes den 15 april med Marcus Lidén, Ekonomichef 

på Universeum. Intervjun genomfördes per telefon och varade cirka 20 minuter Intervjun 

genomfördes av Anna Gyllencreutz och Christine Nilsson.  
 

Urtidsparken, existerar än så länge bara på pappret. Detta är studiens enda icke-existerande 

attraktion. Urtidsparken befinner sig inledningsfasen på finansieringsprocessen och har ännu 

inte hittat den plats där museet kan realiseras. Maria Rydbrink Raud, är VD och projektledare 

för Urtidsparken. En intervju med henne genomfördes 17 april per telefon. Intervjun varade i 

45 minuter och genomfördes av Anna Gyllencreutz och Christine Nilsson. 

 

2.5 Organisering, bearbetning och analys av data 

För att förbereda det inhämtade materialet för den kommande analysen valdes analysmetoden 

“The constant comparative method” (Buraway 1998; Peice 1998; Ragin 2000, se Hjerm & 

Lindegren, 2010, s.87) där författaren jämför de mönster hon hittills hittat med de nya data 

som bearbetats, och också med tidigare forskning på området i symbios med sina teoretiska 

perspektiv. Metoden delas i sin tur in i tre led: 

 

·      Reduktion av data (kodning) 

·      Presentation av data (tematisering) 

·      Slutsatser och verifiering (summering) 
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Hjerm och Lindegren (2010, s.88) menar att kodning, tematisering och summering ofta sker 

löpande, växelvis och parallellt (se Hjerm & Lindegren, 2010, figur 2.1). Processen går ut på 

att datamaterialet först ska ordnas grovt (kodning), sedan mer noggrant (tematisering), för att 

sedan kunna fungera som utgångspunkt för analys och slutsats (summering).  
 

 
Figur 2.1. Den kvalitativa analysprocessen 
 

Hjerm och Lindgren (2010, s.89) menar att analysen börjar redan då data samlas in, som ett 

exempel på de olika stegens samtidighet. Kodningen av det insamlade materialet fokuserar i 

studien således på att göra det textbaserade materialet mer hanterbart, samt att hitta mönster i 

materialet (Hjerm & Lindegren, 2010, s.91). Genom att identifiera nyckelpassager och 

centrala begrepp i det empiriska materialet för att sedan tillskriva dem koder, har våra data 

gradvis reducerats till en uppsättning kategorier: affärsplan, finansiering, samt verksamheten 

idag sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Kategorierna utvecklades genom tematisering för att 

återspegla materialets huvudinnehåll. Tematiseringen är dock inte enbart ett sorteringsarbete, 

utan en avgörande del för analysen. Tematiseringen hade i studien som syfte att hitta de 

mönster som uppfattades som mest betydelsefulla, dels i förhållande till den teoretiska 

referensramen och dels i förhållande till den kunskap som forskaren utvecklat om 

datamaterialet, som beskrivet av Hjerm och Lindegren (2010, s.94). Efter tematiseringen 

drogs sedan slutsatser utifrån det insamlade, kodade och tematiserade materialet.  

2.6 Etik 

Enligt Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning” (Vetenskapsrådet, 2002) innebär det grundläggande individskyddskravet att 

människor ska skyddas mot otillbörlig insyn i till exempel sina livsförhållanden, och får inte 

heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 

2002, s.5). Detta grundkrav innebär konkret att forskaren ska följa informationskravet 

(forskaren skall informera de som berörs av forskningen om syftet med den aktuella 

forskningsuppgiften) (Vetenskapsrådet, 2002, s.7), samtyckeskravet (en undersöknings 

deltagare bestämmer själva över sin medverkan) (Vetenskapsrådet, 2002, s.9), 
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konfidentialitetskravet (uppgifter om personer i en undersökning ska hållas så hemliga som 

möjligt, och ska förvaras så att det är omöjligt för obehöriga att ta del av dem) 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12) och nyttjandekravet (uppgifter om enskilda personer får enbart 

utnyttjas inom forskning) (Vetenskapsrådet, 2002 s.14). 
 

Vi följer dessa riktlinjer inom uppsatsen. Alla tillfrågade företag fick via e-mail information 

om undersökningens syfte och valde själva om de ville delta eller ej. De som ställde upp på 

intervju fick även intervjufrågorna i förväg och respondenterna informerades också om att 

intervjuerna skulle spelas in. Samtliga gav sitt samtycke till detta. Vi behandlar inga känsliga 

personuppgifter i detta arbete, och eventuella faktauppgifter av icke-personlig karaktär delas 

inte vidare. 
 

Ingen av våra respondenter har begärt att få vara anonym och de har blivit informerade om att 

allt de sagt under intervjuerna kommer att användas i denna kandidatuppsats och givit sitt 

samtycke till detta. Det skriftliga material vi tagit del av från respondenternas verksamhet har 

i uppsatsskrivandet endast använts som bakgrund och är inte källhänvisade till, på begäran av 

en av respondenterna. Dokumenten förvaras oåtkomligt för utomståenden och information 

som framkommit under intervjuerna används endast i denna uppsats. 

2.7 Metoddiskussion 

Bryman och Bell (2005, s.306) föreslår att kvalitativa studier kan bedömas och värderas 

utifrån andra kriterier än reliabilitet och validitet som kvantitativa forskare använder sig av. 

Guba och Lincoln (1994 se Bryman & Bell, 2005, s.306) föreslår två grundläggande kriterier 

för bedömning av en kvalitativ undersökning; trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består 

av ytterligare fyra delkriterier som är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2005, s.306). Trovärdigheten mäter i vad 

mån kausala påståenden får stöd av en studie i en bestämd miljö där forskarens uppgift blir att 

försöka avvisa alla potentiella hot mot dessa påståenden (Ryen, 2004, s.138). Fokuseringen på 

fördjupning i fältstudier leder fram till orsaksanalyser och forskaren kan då hänvisa till en 

djupare förståelse av fältet, och stärker då också tron på den kausalitet hon anger (Ryen, 2004, 

s.139). Detta argument har tagits i anspråk i undersökningen, då tillvägagångssättet är valt 

med syfte att förstå kausalitet mellan finansieringsprocesser, affärsutveckling och den 

fortsatta finansieringen hos olika besöksattraktioner. Att hämta empiriska data från semi-

strukturerade intervjuer ansågs därför vara en lämplig metod, då vi genom detta 

tillvägagångssätt kunde gå in mer på djupet och rekonstruera tidigare skeenden utifrån en 

specifik kontext (Bryman & Bell, 2005, s.184).  

 

Överförbarheten är enligt Ryen (2004, s. 139) ett mått om det kausala sammanhanget också 

gäller i andra miljöer än de studerade, och ger därav mått på studiens generaliserbarhet. Scale 

(se Ryen, 2004, s.139) samt Bryman och Bell (2005, s.184) menar att kvalitativa metoder 

söker beskrivning och djupare förståelse, i motsats till den kvantitativa forskningen som 

istället har en större fokus på generaliserbarhet. Trots detta menar vi att resultaten från denna 

studie kan jämföras med andra studier av besöksattraktioner, genom att analysera resultatet i 

förhållande till tidigare forskning och därmed göra en analytisk generalisering (Svensson & 

Ahrne, 2011, S 29). Studien har dock ej som mål att generalisera slutsatserna till en hel 

population, utan vill istället visa på exempel utifrån en viss kontext. 

 

Scale (se Ryen, 2004, s.139) argumenterar för att kvalitativa studier med omfattande 

beskrivningar av bestämda miljöer ger tillräckligt med detaljer om kontexten för att läsaren 

ska få en känsla och vara närvarande i texten och uppleva miljön, och skapar därmed god 
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överförbarhet (Ryen, 2004, s.139-140). Därför har en insikt och medvetenhet funnits att 

försöka beskriva det berörda ämnet och undersökningsobjektens kontext så detaljerat som 

möjligt. Detta för att ge läsaren en förståelse om den undersökta miljön i denna studie, samt 

för att undersökningen ska kunna utföras på andra miljöer än vad som berörs i denna uppsats. 

Ryen (2004, s.142) menar att transkribering av empiriska data, vilket har genomförts i denna 

studie, leder till en bättre pålitlighet för kvalitativa undersökningar. Under intervjun med 

Alfons Åbergs Kulturhus slutade dock tekniken för ljudupptagning att fungera. Anteckningar 

fördes istället för ljudupptagning och renskrevs i direkt anslutning till intervjun. Inhämtning, 

bearbetning och analys av data har även beskrivits så utförligt och tydligt som möjligt för att 

öka undersökningens pålitlighet.  

 

En undersöknings trovärdighet kan uppnås genom ett långvarigt engagemang på fältet, 

fortlöpande observationer, triangulering - att belysa ett problem ur olika vinklar - och 

medlemsvalidering - att bedöma de olika respondenternas relativa betydelse för resultatet 

(Ryen, 2004, s.140). Tidsperspektivet kan ha påverkat denna undersöknings trovärdighet 

genom att studien genomförts under relativt kort tid. Vid en längre tidsomfattning, kunde 

triangulering eller medlemsvalidering utförts för att öka studiens trovärdighet. En problematik 

angående studiens trovärdighet finns även då undersökningen behandlar ämnet finansiering, 

eftersom det valda ämnet kan innefatta affärshemligheter hos de medverkande företagen, och 

viss information kan ha utelämnats av respondenterna. En medvetenhet kring denna 

problematik har funnits genom hela undersökningen.  

 

Svårigheter har uppkommit i studien i förhållande att hitta respondenter som är villiga att 

ställa upp på intervju med frågor om deras val och möjligheter för finansiering i uppstarten av 

processen. Det har uppfattats som ännu svårare att hitta representanter för besöksattraktioner i 

uppstartsfasen, som idag kanske är helt utan finansiering, att medverka i denna studie. En del 

ansåg att just på grund av att de ej hittat sin finansieringsplattform, hade de ingenting att bidra 

med till denna studie. I något fall fick vi inte ens förklara att deras erfarenheter, även utan 

framgång; skulle varit värdefull kunskap för vår studie. Av de projekt som idag är i 

uppstartfasen som vi har haft kontakt med tackade endast Urtidsparken ja till att medverka. 

 

Båda intervjuarna var mer aktiva under de muntliga intervjuerna än under telefonintervjuerna 

men vi anser inte att det påverkat materialet i negativ riktning, då vi fick jämförbara svar med 

båda intervjumetoderna. Den av oss som förde anteckningar var under de första 

telefonintervjuerna, Universeum och Fotografiska, återhållsam med att flika in följdfrågor då 

vi befarade att det kunde störa eller förvirra respondenten. Efter dessa intervjuer insåg vi att 

detta inte var något problem, och i de senare telefonintervjuerna pratade båda intervjuarna 

mer.  

 

Intervjuareffekt (Svensson & Ahrne, 2011, s.21) innebär att intervjuns utfall påverkas av 

intervjuaren genom formulering av frågor och följdfrågor, och ska minimeras för att inte 

försämra objektiviteten i resultaten. Möjliga följder är till exempel att respondenten inte 

uppger sina verkliga åsikter, eller att svaren blir färgade av att respondenten vill göra ett gott 

intryck eller inte vill ta upp känsliga ämnen. De frågor som vi ställt är inte av särskilt känslig 

natur, och vi bedömer risken som liten i detta avseende. Det kan inte dock helt uteslutas att en 

viss intervjuareffekt har förkommit, men vi har varit medvetna om risken och har strävat efter 

att minimera den i vår formulering av frågor och följdfrågor. Vi har även tagit hänsyn till att 

respondenterna är intervjuade i sin roll som representanter för sitt företag och att deras 

uttalanden kan vara tillrättalagda. 
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3. Teoretisk referensram 

 
I kapitlet förklaras inledningsvis besöksattraktioner. Vidare beskrivs hur finansiering av en ny 

besöksattraktion kan se ut där inledande kostnader och finansieringsval beskrivs. 

Avslutningsvis följer en presentation av ekonomisk förvaltning och affärsutveckling i 

turismindustrin. 

3.1 Besöksattraktioner  

Beech och Chadwick (2006, s.287) menar att besöks- och turistattraktioner har blivit erkända 

som den primära komponenten eller “first power” i det som Leiper (1990, se Beech & 

Chadwick, 2006, s.287) kallar det turistiska systemet. Även Fyall et al. (2002) argumenterar 

för besöksattraktioners viktiga roll i det turistiska systemet. Fyall et al. (2002) menar att utan 

besöksattraktioner, kan det hävdas att det inte finns någon grund för turismen. Besöks- och 

turistattraktioner är en vital komponent av länders turismindustri, eftersom de stimulerar 

själva resandet till en destination (Beech & Chadwick, 2006, s.287). Besöksattraktioner spelar 

en avgörande roll i framgången för en destination, där de fungerar som viktiga drivkrafter för 

besök och som resurser för det lokala samhället (Leask, 2010). Det finns inga tvivel om den 

avgörande roll som turistattraktioner har i utveckling och framgång i ett turistmål (Fyall et al. 

2008, s.3). Effektiv förvaltning av besöksattraktioner är även enligt Leask (2010) av central 

betydelse och en nyckelfaktor till destinationens och landets framgång i förhållande till dess 

turistiska produkter. Prideaux (2002) menar dock att en destination endast kan uppnå status 

från en attraktion om ett specifikt eller signifikant värde tilldelas attraktionen, och att detta 

värde kan kommuniceras till besökarna. Fernström (2011, s.115) menar att destinationer 

behöver eldsjälar eller entreprenörer, som oförtröttligt driver fram utvecklingen. Det är även 

att det är viktigt att alltid ha med kommunen som delägare och intressent i en turismsatsning 

på en destination. Politiker behövs även av flera skäl, dels för att de besitter centrala 

kontakter, dels för att satsa på den lokala infrastrukturen samt att ha med i finansieringen, dels 

att vara med i projekt som förändrar stadsplaneringen. Hendersen (2007) menar dock att det 

finns möjligheter till konflikter inom och mellan den offentliga sektorn, privata företag och 

samhället som helhet inom attraktionsutveckling. Eftersom besöksattraktioner är avgörande 

för en destinations framgång innebär planering och utveckling av sådana attraktioner dock 

flera utmaningar för alla inblandade parter. Regering och kommun kommer att bli delaktiga i 

denna utmaning då utvecklingen berör den allmänna planeringen för platsen, samtidigt som 

dess delaktighet ökar i samband med attraktionens storlek. Yun-qi (2010) påstår även att ett 

av de huvudsakliga problemen med utvecklingen av besöksattraktioner är begränsade 

finansieringskanaler och brist på kapital och att detta kan bero på brist på investeringar inom 

besöksnäringen samt otillräckliga statliga anslag. 
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3.2 Finansiering av besöksattraktioner 

Tassiopoulos (2008, s.154) menar att startkapitalet för en ny turismsatsning fokuserar på 

kostnader såsom konstruktionskostnader, utrustningskostnader, rörelsekapital, distribution 

och marknadsföringskostnader (se figur 3.1). 

 

Konstruktionskostnader Byggnader, inventarier, installationer, utvecklingskostnader 

Utrustningskostnader Tillverkningsutrustning och verktyg 

Rörelsekapital Kredit för köpare, lager och förbrukningsvaror, 

förpackningsmaterial 

Distribution Fordon, lagring, omlagring 

Marknadsföringskostnader Marknadsresearch, "ad-buys" för lansering, PR-mix 

 

Figur 3.1 Budget för startkapital för nya turismsatsningar 

3.2.1 Korta- och långsiktiga banklån 

Morrison et al. (1999, s.109) menar att nya turismsatsningar kan erhålla finansiering från 

långsiktiga och kortsiktiga lån från banker, dock kan lånegränserna vara relativt låga och 

restriktiva. Walker (1989) påstår att stora företag har lättare än små- och medelstora företag 

att erhålla lånefinansiering, men Bruns (2003, se Landström, 2003, s.116) menar dock att 

även större företag kan ha svårt att erhålla lånefinansiering från banker. Bruns (2003, se 

Landström, 2003, s.129) menar istället att ett företags svårighet att finansiera sina 

kapitalbehov genom banklån är mer beroende av om företaget är ägarlett eller om det är ett 

noterat företag, och att finansieringsproblemet ej ligger i företagets storlek. För att uppskatta 

sannolikheten från ett företag att erhålla finansiering i form av lån från en bank behöver 

banken dock bedöma företagets risk. Myers (1984) påstår att riskfyllda företag ej bör erhålla 

lika mycket finansiering från lån, då fördelen med skulden inte överväger den finansiella oron 

som lånefinansieringen medför. Myers (1984) menar dock att materiella tillgångar är en bättre 

grund vid lånefinansiering, då dessa tillgångar behåller sitt värde i jämförelse med 

immateriella tillgångar. För att kunna erhålla ett lån, menar Morrison et al. (1999, s.110), att 

banken behöver se en fullständig affärsplan inklusive prognostiserade handelssiffror och 

kassaflödesprognoser för att säkerställa att verksamheten är en lönsam satsning. Morrison et 

al (1999, s.110) argumenterar dock för att säkerhet är en viktig variabel för att ett företag eller 

projekt ska få erhålla ett lån, men att många företagare och entreprenörer inte besitter 

tillräckligt med tillgångar för att säkerställa finansiering och därmed har svårt att skaffa 

tillräckligt med kapital genom banklån. 

3.2.2 Riskkapital 

Riskkapital är finansiering som medverkar direkt i den permanenta kapitalfinansieringen av 

verksamheten (Morrison et al. 1999, s.112). Detta står i motsats till lånekapital, som tenderar 

att vara för en fast tidsperiod. Företagsänglar är privatpersoner som är tillgängliga för 

riskkapitalinvesteringar och är ofta människor som är rika genom sin egen framgång. 

Företagsänglarna kan därför göra en stor skillnad för den nya satsningens möjligheter genom 

nyttan av sina erfarenheter och kunskaper (Morrison et al. 1999, s.113). En företagare som 

överväger riskkapital har dock ett stort beslut att fatta eftersom riskkapital kräver att 
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entreprenören avstår från ägarandelar över en del av verksamheten. Företaget eller 

affärsängeln som tillhandahåller riskkapital kommer att ta en del av aktierna i utbyte mot 

finansiering (Morrison et al. 1999, s.112). Sonya (2012) pekar dock på detta partnerskap som 

ett effektivt sätt att stödja initiativ på turismens utveckling. Zhang och Sole (2010) menar 

dock att europeiska privata investerare har kritiserats för att vara ovilliga att investera i 

nystartade företag samt att de har mer bestraffande inställning till konkurs och är mer 

misstänksamma mot företag (Wooldridge, 2009, se Zhang & Sole, 2010). Fredriksen (1997, 

se Landström, 2003, s.173) menar ändå att en fördel att använda riskkapital som finansiering 

är att ett riskkapital kan tillföra både kapital och kompetens i form av affärsutveckling. Även 

Timmons och Bygrave (1986, se Landström, 2003, s.173) pekar på kompetensen en 

riskkapitalist kan tillföra. Detta genom att påstå att själva kapitalet är den minst viktiga 

komponenten i en riskkapitalinvestering. Klofsten och Olofsson (1985, se Landström, 2003, 

s.176) menar dock att tillgången till kapital är det vanligaste motivet att välja riskkapitalister 

som partners i ett projekt.  

3.2.3 "Bootstrapping" 

Ett företag kan även använda finansiell "bootstrapping" vilket innebär att företagare kan få 

tillgång till nödvändiga resurser genom att använda tillvägagångssätt som minimerar eller 

eliminerar behovet av viss eller all extern finansiering (Landström, 2003, s.19). 

"Bootstrapping" uppstår när en företagare kompletterar rörelsekapitalet vars syfte är att 

finansiera den nya satsningen med medel från andra källor (Morrison et al. 1999, s.119). 

Exempel på sådana metoder är enligt Landström (2003, s.19) lån av maskiner från andra 

företag, arbetsinsatser av släkt och vänner till låga eller icke marknadsmässiga löner eller att 

köpa begagnade resurser istället för nya. Andra exempel på finansiell "bootstrapping" är 

enligt Winborg (2001) att bygga kompetens utan kostnad genom att engagera studenter i 

examensprojekt, att aktivt söka kunder som efterfrågar konsulthjälp inom det område som 

företaget vill fördjupa sig inom samt att arrangera så att en kund eller en annan aktör bekostar 

marknadsföringen av företagets varumärke utan kostnad för företaget. Winborg (2001) menar 

att finansiell "bootstrapping" används som en metod av företag för att tillgodose behovet av 

resurser utan att förlita sig på långsiktig extern finansiering. Morrison et al. (1999, s.121) 

menar att samtidigt som det ej är något fel med att använda "bootstrapping" för att bevara 

värdefulla finansiella medel, kan vissa "bootstrappingmetoder" vara ett tecken på en sista 

utväg för företaget. Om situationen är sådan att företagaren måste använda dem, i motsats till 

att välja att använda dem, är det ett säkert tecken på att den ekonomiska situationen är mycket 

ansträngd (Morrison et al. 1999, s.121). 

3.2.4 Bidrag och “fundraising” 

Ett bidrag innebär finansiella medel som företaget eller entreprenören inte behöver betala 

tillbaka till dess ursprungliga källa (Morrison et al 1999, s.118). Dock kan bidragsfinansiering 

vara mycket svåråtkomligt och ansökningsförfarandet kan vara betungande. Vissa geografiska 

platser kan locka bidragsmedel för att uppmuntra tillväxten av nya företag och arbetstillfällen 

i innerstadsområden eller fattigare regioner i landet (Morrison et al. 1999, s.118). Ofta är 

kultur svårfinansierat och med enbart bidrag klarar sig inte nyetablerade företag att finansiera 

sin verksamhet utan behöver ofta ytterligare investeringar (Kulturrådet, 2010). Graci (2012) 

menar att en viljestark och entusiastisk ledare ofta är en katalysator för partnerskap och en 

förutsättning för att erhålla bidrag för turismutveckling. Det samma beskriver Kulturrådet 

(2010) att vid en statlig satsning via bidrag till en kulturinstans kan skapa ringar på vattnet 

och höja statusen på attraktionen och bidra till högre intresse för utomstående privata 

intressenter. De menar att bidragssamarbeten bör belysas samtidigt för att visa på betydelsen 

av företaget de satsar på genom att visa yttre finansiärer att projektet är värt att satsa på då de 

har en grund att stå på. Kulturanalys (2013) beskriver fenomenet “crowdfunding” som ett 
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alternativ till finansiering av attraktioner inom turismbranschen. Med "crowdfunding" menas 

att gräsrotsorganisationer 
1
går in och hjälper till att samla in bidrag viralt, ofta via sociala 

medier. Insamlingarna bygger på många men ofta små donationer av privatpersoner. Dessa 

insamlingar kan bygga en grund för mindre investeringar men då det är tidskrävande och utan 

ett långvarigt intresse för projektet kan insamlingen dö ut innan målet är nått. Kritiken mot 

"crowdfunding" är att den kan ses som tiggeri och bidrar till sämre renommé för företaget 

(Kulturanalys, 2013).  

3.2.5 Offentlig sektor  

Staten och regeringar är på alla nivåer viktiga vid fastställandet av ramen för företagande och 

investeringar i turismindustrin (Qin et al. 2011). Problemet fokuserat kring effektivt offentligt 

stöd får dock allt större uppmärksamhet inom turistnäringen (Bernini & Pellegrini, 2013). 

Bernini och Pellegrini (2013) menar att motivationen för statens finansiella bidrag för turism 

skiljer sig avsevärt mellan olika länder och regioner. I många utvecklingsländer är 

subventionsprogram för turism kopplat i direkt samband med landets utvecklingsstrategi, 

eftersom turismen kan ha betydande positiva effekter på den ekonomiska tillväxten (Bernini 

& Pellegrini, 2013). Regeringens roll i utvecklingen av turism har utvecklats från att i 

huvudsakligen fokusera på en ekonomisk inriktning till att istället även omfatta ekonomiska- 

och sociokulturella effekter, politiskt ansvar, maktrelationer och miljömedvetenhet (Kerr, 

Barron & Wood, 2001, se Yang et al. 2008). Yang et al. (2008) menar dock att regeringens 

roll i utvecklandet av turism är mest vanligt i utvecklingsländer där turismplanering och 

marknadsföring tenderar att vara direkt styrd av regeringen. 

3.3 Ekonomisk styrning och affärsutveckling i turismindustrin 

De finansiella val som ett företag gör påverkas enligt Winborg (2000) av företagets egna 

karaktär, vilket innefattar företagets storlek, utvecklingsskede, bransch samt om företaget 

satsar på tillväxt eller ej. Eckhardt et al. (2006) menar även att extern finansiering är en viktig 

del av en nysatsnings skapandeprocess. Detta eftersom de inledande kostnaderna är dyra, och 

ofta måste utvecklas innan den nya satsningen skapar intäkter från försäljning av nya 

produkter eller tjänster. Eftersom entreprenörer ofta är begränsade i förhållande till de kapital 

som behövs för att utveckla en ny satsning, blir finansieringen centralt för arbetet med 

entreprenörskap. Möjligheten till finansiering är dock förenat med svårigheter eftersom 

entreprenörer besitter information om sig själva och sina möjligheter som de potentiella 

finansiärerna inte besitter (Shane & Cable, 2002). Innan finansieringsvalen övervägs, är det 

därför viktigt att inse den avgörande betydelsen av det nya företagets affärsplan (Morrison et 

al. 1999, s.105). Utan en trovärdig affärsplan, är det omöjligt att övertala någon av de externa 

källor för att avsätta finansiering till en nysatsning, även i situationer där betydande 

ekonomisk trygghet är tillgänglig. Att attrahera finansiering krävs inte bara för att ett företag 

ska få tillräcklig avkastning, utan dess ledning behöver även kunna skapa förtroende för 

potentiella investerare (Morrison et al. 1999, s.39). En välutvecklad affärsplan hjälper 

projektet att hantera förändringar effektivt och innebär ofta skillnaden mellan en långsiktig 

framgång och misslyckande (Somineaux & Stroud, 2011). Investerare behöver därför se att 

affärsplanen är lovande om de ska satsa stora kapital i de tidiga faserna av utvecklingen 

(McKinsey & Company, 2007, s.23). Beech och Chadwick (2006, s.297) pekar även på valet 

att utveckla strategiska partnerskap med andra företag i utvecklandet av besöksattraktioner. 

Sådana partnerskap fokuserar oftast på marknadsföring och PR, men kan även utökas till att 

dela på resurser (Beech & Chadwick, 2006, s.297). Watson och McCracken (2002) pekar 

                                                 
1
 Gräsrotsorganisation är en formell eller informell organisation som ofta är politisk där verksamhet styrs lokalt 

av medlemmarna i organisationens och inte av förtroendevalda ombud eller centrala organ. 
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även på behovet hos besöksattraktioner att vara framtidsorienterad, anpassningsbar och 

flexibel för att möta utmaningarna i den konkurrensutsatta miljön. Morrison et al. (1999, s.99) 

påstår dock att den största anledningen till misslyckande företagssatsningar och konkurs i 

turismindustrin är bristen på ekonomiska medel. Även Bartholo et al. (2008) argumenterar för 

att finansieringen är ett av de största problemen i samband med mega-projekt i 

turismindustrin.  

 

Att finansiera besöksattraktioner på 2010-talet är inte ett olösligt problem, men det kommer 

att innebära förpackningar med andra mindre riskfyllda kassaflöden eller generering av 

indirekta fördelar för investerare (Bland, 2001, s.12, se Fyall et al. 2008, s.5).  

 

Morrison et al. (1999, s.99) menar att om det är problem med företagets marknadsföring, 

kvalitetskontroll eller kundservice, kan det leda till att det blir problem med företagets 

kommande intäkter. Företaget kommer då lida brist på finansiering så snart startkapitalet tar 

slut. Entreprenörer inom turismindustrin arbetar oftast i mycket osäkra miljöer och med låga 

nivåer av information (Morrison et al.1999, s.102). Detta har en stor påverkan på vilken typ 

av finansiering som används i utvecklingen av turismprodukter. Fyall et al. (2008, s.5) hävdar 

att tolkningen av resurser bör ha ett ökat fokus på att möta behoven hos större marknader eller 

mer specifika nischmarknader. Page och Getz (1997, s.39) påstår dock att processen att finna 

finansiering är det avgörande hindret som endast en minoritet av potentiella nya 

turismsatsningar kan övervinna. 
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4. Empiri 

 
I kapitlet presenteras resultaten av de intervjuer som genomförts i studien. En presentation 

redogörs av Alfons Åbergs Kulturhus, Fotografiska, Junibacken, Tom Tits, Universeum och 

Urtidsparken där det empiriska materialet delas upp i "Finansiering", "Affärsutveckling" 

samt "Verksamheten idag sett ur ett ekonomiskt perspektiv". 

4.1 Alfons Åbergs Kulturhus 

Alfons Åbergs Kulturhus är ett barnkulturhus i Göteborg som ämnar verka för barns 

utveckling genom lek, lärdom och kulturupplevelse. Kulturhuset öppnade 25:e oktober 2012 

och projektet startades 2011. Projektet stammar från författarinnan till Alfons Åberg, Gunilla 

Bergströms, idé om att använda Alfons Åberg som en grund för att skapa ett kulturhus där 

barn både kan lära och utveckla sig men samtidigt skapa en rolig besöksattraktion. Utöver 

huvudsyftet kommer de att erbjuda olika föreläsningar för vuxna och ett barnlitterärt bokpris 

kommer årligen delas ut. Idén fick Gunilla Bergström efter att både intressenter från Norge 

och Tyskland velat öppna motsvarande attraktion med hjälp av hennes varumärke i deras 

länder men hon ville att kulturhuset, om det skulle bli av, skulle husera i hennes hemstad 

Göteborg. Efter att Bergström presenterat idén för Göteborgs kommun startade de ett 

samarbete och en projektgrupp tillsattes med Carina Kloek-Matin som projektledare och som 

idag är VD för Alfons Åbergs Kulturhus. Alfons Åbergs Kulturhus fick genom kommunens 

hjälp hyra  Fröhuset vid Trädgårdsföreningens område, en k-märkt fastighet som ligger i 

anslutning till sportarenan Gamla Ullevi och närheten av Universeum och Liseberg. 

 

Verksamheten bedrivs i stiftelseform genom en nybildad stiftelse. Avsikten är att stiftelsens 

styrelse ska bestå till en tredjedel vardera av följande: staden, författarinnans släkt och 

relevanta personer i samhället i övrigt. Kulturhuset drivs som ett helägt dotterbolag i 

aktiebolagsform och allt överskott återfinansieras i verksamheten berättar Kloek-Matin. 

4.1.1 Finansiering 

För finansieringen av barnkulturhuset stod, enligt VD:n Carina Kloek-Matin, Göteborgs stad 

och husets fem grundare. Göteborgs kommun gick in med 12 miljoner kronor som gått till 

renovering och hyra av Fröhuset och de miljonerna kommer portioneras ut enligt bestämd 

plan under en femårs period. Carina Kloek-Matin berättar att de pengarna är mer som ett lån 

som betalas tillbaka genom hyran av Fröhuset. Resterande av finansieringen kom från de fem 

grundarna från näringslivet, Carl Bennet AB, Coop, SKF, Volvo och Wallenstam. De 

investerade två miljoner var och det kapitalet har gått till att bygga upp och driva 

verksamheten. Kloek-Matin menar att det är grundarna som gått in med det kapital som 

förverkligade attraktionen.  

 

Finansiering gick relativt enkelt och utan större hinder och det som projektet uppfattade som 

svårt var att nå en helhet. Kloek-Matin berättar att det inte var svårt för Gunilla Bergström att 

sälja in idén hos Göteborg Kommun då kommunen vid det tillfället saknade en starkt renodlad 

barnattraktion till de yngre barnen som hade grund i lärande och kultur. Samtidigt är Alfons 

Åberg ett starkt varumärke med stora internationella framgångar och en av de största 

barnbokskaraktärerna i Sverige och med den styrkan blev konceptet mer trovärdigt. Projektet 

gjorde jämförelser med Junibacken i Stockholm och insåg att detta var en liknande idé förstod 

de snabbt att konceptet skulle kunna gå att genomföra och att det hade goda utsikter att gå 

med vinst i framtiden berättar Kloek-Matin. Projektgruppen kontaktade också Junibacken i ett 

senare sked för att erhålla kompetens och ta del av deras erfarenheter under utformningen av 

Kulturhuset. I och med att kommunen snabbt förstod att detta koncept skulle locka många 
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besökare agerade de relativt omgående för att starta upp projektet. Göteborgs Kommun ville 

stå bakom en attraktion som skulle passa bra in i aktivitetsutbudet i staden och finansierade 

den projektgrupp som skulle realisera visionen berättar Alfons Åbergs VD och dåvarande 

projektledare Carina Kloek-Matin. 

4.1.2 Affärsutveckling 

Processen med att starta upp Alfons Åbergs Kulturhus har sedan idén uppkom 2009 gått fort 

och smidigt enligt Carina Kloek-Matin. Efter uppvaktandet hos kommunen 2009 la en initial 

grupp inom kommunen upp en förstudie om hur kulturhuset skulle kunna finansieras och hur 

det i stora drag skulle kunna se ut ekonomiskt. Arbetet resulterade i en rapport 2010 och blev 

startskottet för projektet. Efter det slutgiltiga beslutet i kommunen togs 2011 tillsattes en 

projektgrupp som hade som funktion att förverkliga idén berättar Kloek-Matin. De snabba 

turerna kring utvecklingen av kulturhuset mötte en viss skepsis och flera menade på att 

upphandlingen av Fröhuset (GP, 2012) inte gick helt rätt till och det fanns moderata 

kommunalpolitiker som ställde sig frågande till kommunens agerande, dock utan gehör 

(Expressen, 2012).   

 

I den tillsatta projektgruppen, som Kloek-Matin ledde, fanns det bland annat arkitekter, 

representanter från kommunen  så som stadsplanerare och politiker, medlemmar från 

idrottsföreningar, parkförvaltare, kulturarbetare och ekonomer. De arbetade fram en plan för 

hur det skulle gå att genomföra projektet och hur visionen skulle bli till verklighet. En 

verksamhetsplan arbetades fram med både verksamhetsbeskrivning och 

verksamhetsfinansieringen som innehåll. Utöver det så kom gruppen fram till exakt hur 

projektet skulle formas och se ut som slutprodukt berättar Kloek-Matin.  

 

Alfons Åbergs Kulturhus tog in extern hjälp så som expertis från Junibacken. Staffan 

Götestam, grundare av Junibacken, konsulterades och rådfrågades över verksamhetstips och 

de fick ta del av Junibackens erfarenheter. Kloek-Matin påpekade att utan erfarenheter och 

personer med kompetens hade arbetet varit svårare och osäkrare. Hon menar att erfarenheter 

väger tungt i uppstarten av stora projekt och att titta på tidigare lyckade satsningar är vitalt för 

framgång.  

 

Projektgruppen fokuserade på att sätta en realistisk budget som både innefattade 

verksamhetsfinansiering och senare drift. Lösningen enligt Kloek-Matin blev att de redan i 

projektstadiet säkrade vidare kommunal finansiering genom att upprätta en femårsplan för 

driftsbidrag. Vilket betydde att viss del av de pengarna som kommunen skulle gå in med 

skulle portioneras ut för att säkerställa de första årens driftkostnader. Enligt Kloek-Matin 

erfarenheter var denna del av planeringen viktig då de första åren alltid innebär höga 

kostnader och att etablera en ny attraktion kräver tid och kostar mycket pengar. 

Projektgruppen blev enligt Kloek-Matin en lyckad satsning och när verksamhetsplan 

färdigställts och projektet gått in i fasen för att realiseras gick hon över som VD för 

dotterbolaget som driver Alfons Åbergs Kulturhus. Den verksamhetsplan som upprättades i 

projektgruppen omvandlades till en affärsplan och den användes för att knyta till sig den sista 

finansieringen från näringslivet och genom affärsplanen visade de behov och planer inför 

framtiden. Kloek-Matin berättar att affärsplanen är det ekonomiskt viktigaste dokument de 

har och mycket av hennes arbete styrs av planen och det är genom den de bygger sin 

utveckling. 

4.1.3 Verksamheten idag sett ur ett ekonomiskt perspektiv 

Ett halvår har gått sedan invigningen av Alfons Åbergs Kulturhus och arbetet kan byta fokus 

till viss del och annan finansieringsmodell kan komma att utvecklas. Carina Kloek-Matin 
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berättar att tiden omprioriteras och att de precis har startat arbetet med att arbeta fram 

sponsor- och samarbetspartneravtal. Hon beskriver att fram tills nu har tiden för detta inte 

funnits men att tankarna och planeringen för arbetet alltid varit närvarande. Kloek-Matin 

anser att just sponsoravtal kommer vara viktiga för framtiden och att det kommer gynna 

verksamheten med både kompetens och ekonomiska fördelar. 

 

Eftersom företaget drivs som en stiftelse finns inge avkastningskrav och eventuell vinst 

kommer alltid att återinvesteras i verksamheten och det menar Kloek-Matin är en trygghet för 

dem och hon vet då att kravet på överkommersialisering och exploatering inte är 

överhängande. De har idag ett café som är öppet under dagtid och en presentbutik som säljer 

Alfons-relaterade produkter. Utvecklingen inom restaurang och event har Kloek-Matin inga 

planer på i dagsläget men hon tror och vill se detta arbete fortskrida och ser tillväxtpotentialen 

inom de områdena inför framtiden. Hon avslutar med att berätta att realistiska 

förhoppningarna är att inom fem år visa ett positivt resultat och vinst i verksamheten. 

4.2 Fotografiska 

Fotografiska är som namnet antyder ett fotografiskt museum och grundades av bröderna Per 

och Jan Broman. Båda två har ett gediget förflutet i den fotografiska branschen samt inom 

PR. De var med och arrangerade fotomässor, och under en av dessa mässor anordnande de en 

fotoutställning med David LaChapelle. Utställningen blev oerhört välbesökt och där föddes 

idén att försöka göra en mer permanent verksamhet av fotoutställningar berättar 

ekonomichefen Jan Thylander inledningsvis.  

 

Fotografiskas ambition är att vara en av världens främsta samlingsplatser för fotografi samt 

att vara en inspirerande mötesplats dit folk har lust att komma (Fotografiska, 2013). Museet 

öppnade i maj 2010 och blev genast en succé. År 2011 omsatte museet 110 miljoner och har 

en stab med 150 anställda (Alltomstockholm, 2012). På Fotografiska finns idag också bland 

annat en restaurang, butik samt kursverksamhet. Museet är helt privatfinansierat och det är 

idag sju aktieägare förutom bröderna som äger majoriteten berättar Thylander. 

4.2.1 Finansiering 

Bröderna Per och Jan Broman valde redan från början att endast söka privata finansiärer till 

projektet. Jan Thylander, ekonomichef på Fotografiska idag, berättar att de inte ville ha bidrag 

från varken stat eller kommun och att detta gjorde dem mer fria att bestämma riktning och 

innehåll utan att vara styrda av regler och förordningar. Bröderna Broman gjorde en lista med 

möjliga finansiärer de ville uppvakta och drev projektet med att söka finansiering samtidigt 

som de letade efter en lämplig lokal. Redan från början såg de vikten av att ha 

ekonomikunniga personer inom projektet och knöt Jan Thylander till sig. Thylander som varit 

med från starten arbetar som ekonomichef på Fotografiska idag. Han betonar att det var enbart 

bröderna som skötte kontakterna med potentiella finansiärer och han själv arbetade mer i 

bakgrunden. 

 

Av en slump fick bröderna Broberg veta att det tilltänkta Abba-museet inte längre skulle 

uppföras i Tullhuset vid Stadsgårdskajen. Thylander berättar att bröderna redan samma 

eftermiddag hade ett möte med Stockholms Hamnar och undertecknade ett kontrakt på 

Tullhuset. När väl lokalfrågan var löst föll den mesta finansieringen på plats relativt enkelt. 

En stor depositionssumma skulle betalas för Tullhuset och investeringssumman 

konkretiserades. Thylander beskriver att bröderna hade en mycket bra affärsidé och att få ihop 

den summa de tänkt sig gick utan större svårigheter. Personal och lokal är oftast de största 

posterna vid en nyinvestering, enligt Thylander, och när väl lokalfrågan var löst var det 
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betydligt enklare att göra kalkyler och beräkningar. Det blev också lättare att visa upp något 

konkret för möjliga finansiärer och på så vis få dem att investera i projektet (Veckans affärer, 

2012). Initialt var det depositionssumman för Tullhuset som behövdes, i övrigt behövdes inga 

större investeringssummor, menar Thylander. För inventarier och datorer vände man sig till 

leasingföretag och det var aldrig frågan om att använda sig av någon av storbankerna. 

4.2.2 Affärsutveckling 

Enligt Jan Thylander på Fotografiska hade bröderna Broman en väl utarbetad affärsplan som i 

högsta grad användes i finansieringsprocessen för att presentera idén och konceptet för 

framtida finansiärer. Affärsplanen var en snygg upptryckt broschyr som reviderades allt 

eftersom finansiärerna anslöt. I broschyren presenterades bland annat Tullhuset, 

besökskalkyler samt en femårsplan. 

 

I den ursprungliga affärsidén fanns redan tanken på Fotografiska som en mötesplats för 

människor att träffas och umgås, ”Vi är för alla” skriver de på sin hemsida idag (Fotografiska, 

2013). Restaurang och café ingick i det ursprungliga konceptet enligt Thylander men var 

tänkta att drivas av utomstående entreprenörer. Dock insåg man snabbt att de inte fick 

restaurangens koncept att stämma överens med sina egna idéer och kontrakten sades upp 

redan hösten 2010, och restaurangverksamheten har sedan dess drivits inom det egna bolaget. 

Idag erbjuder Fotografiska även utbildning inom foto, föreläsningar, workshops, konserter, 

ståuppklubbar, möjlighet till konferenser och events, samt den nya nattklubbssatsningen ”F 1-

6” (Fotografiska, 2013). 

 

De som investerade i Fotografiska beskriver Jan Thylander som mer eller mindre 

konstintresserade och några av dem fanns i brödernas bekantskapskretsen redan från början. 

Det har dock aldrig varit fråga om att finansiärerna skulle vara delaktiga i den konstnärliga 

verksamheten på Fotografiska utan insatsen är helt ekonomisk, enligt Thylander. 

4.2.3 Verksamheten idag sett ur ett ekonomiskt perspektiv 

Den absolut viktigaste inkomstkällan för Fotografiska är intäkterna från besökarna berättar 

Jan Thylander. Därefter kommer deras sidoverksamheter så som café, restaurang och 

kursverksamhet. Besökssiffrorna är viktiga och man jobbar aktivt med att hålla dem uppe. 

Thylander nämner även att arbetet med sponsring är viktigt. Fotografiska arbetar med 

sponsring på ett medvetet sätt där de väljer ut samarbetspartners som de tycker passar 

företagets image och den bild de vill ge av Fotografiska. Vissa företag söker de upp och andra 

söker upp dem. Det gäller att dra nytta av varandra menar Thylander. Företagen kan till 

exempel ha sina konferenser på Fotografiska och de kan använda företagens produkter, eller 

företagen kan ge ett bidrag. En annan möjlighet är att företagen kan synas i Fotografiskas 

tidning som marknadsför utställningarna, fortsätter Thylander. Det finns olika grader av 

sponsring, eller partners, som Fotografiska kallar sina samarbetspartners. Företagen kan välja 

mellan att vara huvudpartners, partners eller vänner. Hur de ska kunna dra nytt av varandra 

regleras inför varje avtal berättar Thylander. 

 

Ekonomin för Fotografiska ser bra ut idag. Verksamheten går runt och är, som Thylander 

säger, självfinansierad och något behov för vidare ekonomiskt stöd finns inte. Men det finns 

planer på att eventuellt vidareutveckla konceptet och möjligen utöka Fotografiska på ett 

internationellt plan. Skulle dessa planer realiseras kommer de säkerligen att använda sig av 

samma framgångsrika finansieringsprocess avslutar Thylander. 
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4.3 Junibacken 

Junibacken är ett stimulerande barnkulturhus som baseras på upplevelser tagna från Astrid 

Lindgrens verk och från andra svenska barnboksförfattare och illustratörer. Huset, som det ser 

ut idag, och besöksattraktionen, har funnits sedan 1996 och syftet med Junibacken är att skapa 

intresse för att läsa och främja barns förhållande till kultur genom barnböcker. Maria 

Reuterskiöld, som är kommunikationschef på Junibacken, berättar att deras målgrupp är barn i 

åldrarna noll till åtta år och att de är en kommersiellt drivet besöksattraktion där barnen får 

uppleva hela museet med alla sinnena. Idén till Junibacken berättar Reuterskiöld kommer från 

initiativtagaren Staffan Götestam som presenterade sin idé om ett kulturhus för barn för 

Astrid Lindgren som anslöt sig med förbehåll att det inte enbart skulle vara hennes alster som 

presenterades utan att alla svenska barnboksförfattare skulle inkluderas.  

 

Junibacken startades med framtagande av ”Sagotåget” som var och fortfarande är 

huvudattraktionen i huset och idag har huset utvecklats med fler attraktioner så som 

”Sagotorget” och tillfälliga utställningar har tillkommit berättar Reuterskiöld. Bolaget ägs av 

ett aktiebolag, Sagolekhuset AB, men drivs som en stiftelse och Junibacken finansierades 

nästan enbart av Peder Wallenberg som avsade sig återbetalnings- eller avkastningskrav från 

starten. 

4.3.1 Finansiering 

Finansieringen av Junibacken kom till största del från Peder Wallenberg. Resterande pengar 

kom från redan anslutna samarbetspartnerna Semper, Arla och SJ samt att Staffan Götestam 

och Fredrik Uhrström gick in som aktieägare beskriver Maria Reuterskiöld. Tillknytandet av 

Peder Wallenberg uppkom genom gemensamma kontakter och nätverkande som förde de två 

parterna samman men även tillfälligheter spelade roll i det hela berättar Staffan Götestam, 

grundaren av Junibacken. Av en tillfällighet kom Götestam i kontakt med Peder Wallenberg 

via gemensamma kontakter och berättade om sin idé för Peder som då valde att gå in i 

projektet. I egenskap som mecenat
2
 hade han ett personligt intresse av kultur och förstod 

vikten av projektet och ansåg att idén både behövdes och skulle vara genomförbar. Götestam 

berättar att få riskkapitalister skulle se möjligheter med att investera i kultur och specifikt 

barnkultur och för att hitta kapital bör man vända sig till specifika personer med ett uttalat 

intresse och kunskap om ämnet.      

 

Junibacken flyttade in i det hus de huserar i efter att Götestam identifierat att huset stod tomt 

och ur bruk så han kontaktade Kungliga Djurgårdens Förvaltning med en förfrågan om att 

arrendera marken och huset. Huset är ursprungligen från marinen och var först en min- och 

torpedverkstad. Att få igenom önskemålet om att arrendera marken var, enligt Maria 

Reuterskiöld relativt enkelt då området runt omkring redan var avmilitäriserat och fått en 

turistisk prägel med till exempel Nordiska museet och Vasamuseet. Hon berättar vidare om 

betydelsen av placeringen och kraften av Kungliga Djurgårdens varumärke som hon tror har 

en viss del att göra med Junibackens höga besöksantal. Reuterskiöld menar att platsen är 

betydelsefull genom att via de andra turistiska företagen i området skapas synergieffekter och 

att de jobbar med varandra för besökarna och att de inte ser varandra som konkurrenter utan 

som samarbetspartners. I princip är de flesta företagarna i området med i Kungliga 

Djurgårdens Intressenter, som fungerar som en destinationsmarknadsföringsorganisation som 

marknadsför hela området. Kungliga Djurgårdens Intressenter kommer att husera vid 

Djurgårdsbrons fäste i ett nybyggt besökcentra. Detta är också en viktig del i Junibackens 

                                                 
2
 En mecenat är en person eller organisation som främjar konst, litteratur eller andra kulturyttringar med 

ekonomiskt bistånd eller genom andra former. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Konst
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marknadsföring anser Reuterskiöld. Platsens betydelse håller Götestam med om och 

förklarade att när väl kontraktet med huset blev klart blev det startskottet för den vidare 

utvecklingen och att det var då projektet kunde konkretiseras och finansieringen föll direkt på 

plats. 

4.3.2 Affärsutveckling 

Grundaren Staffan Götestam berättar i intervjun att det var han och Fredrik Uhrström som 

sjösatte projektet och gick från idé till handling. Götestam var den med de konstnärliga 

visionerna medan Uhrström jobbade med de hårda delarna så som affärsutvecklingen och 

finansieringsförslag. De båda två skapade initialt en affärsplan och en kostnadskalkyl men 

Götestam berättar att det var deras förmåga att sitta på de rätt kontakterna och förvaltningen 

av tillfälligheter som var viktigast i det tidiga stadiet vid sökandet efter finansiär. Han trycker 

också på att kompetensen inom affärsutvecklingen är vital, dels bör det finnas kreativ 

kompetens inom ämnet men utan någon som kan hantera affärsutveckling rätt blir det svårt att 

hitta och knyta till sig investerare. Götestam berättar att han anser att ett projekt inte kan leva 

på enbart eldsjälar, utan det måste finnas ekonomiskt kunniga nyckelpersoner som delar 

intresset och förståelsen för projektets betydelse för att projektet ska kunna realiseras med 

bästa möjliga utfall.  

4.3.3 Verksamheten idag sett ur ett ekonomiskt perspektiv 

Idag är verksamheten finansierat av entréintäkter, försäljningsintäkter i bokhandeln, café- och 

restaurangintäkter samt inkomster från deras populära event- och festverksamhet berättar 

kommunikationschefen Reuterskiöld. Junibacken är ett vinstdrivande företag men hela 

vinsten går tillbaka i verksamheten för nysatsningar, underhåll och personal.  

Reuterskiöld berättar att arbetet med sponsorer är viktigt men inte en livlina utan det skapar 

större möjligheter för utveckling och samarbeten. I dag arbetar Junibacken med Bonniers 

förlag och de har i normala fall sponsorcykler som sträcker sig över tre år. Samarbetet går dels 

ut på kunskap och nätverksutbyte med författare och upphovsmän men också till stor del 

ekonomiskt. De hjälper till med finansieringen av nya utställningar och resurser som 

kompetens och kontakter med upphovsmän, förklarar Reuterskiöld. 

 

Staffan Götestam som än idag är delaktig i det kreativa arbetet och är med om nybeslut av 

utställningar och samarbetsbeslut berättar att verksamheten har från starten sett i princip 

likadan ut. Huvudägaren har aldrig uppvaktat honom om att omorganisera affärsmodellen och 

det har alltid funnits garantier för nyinvesteringar vid behov. Detta har skapat trygghet och 

stärkt deras varumärke och alltid underlättat deras arbete med samarbetspartners och 

sponsorer. Det har aldrig och är inte heller nu aktuellt för Junibacken att kontakta Stockholm 

Stad med delaktighet och det beskriver både Götestam och Reuterskiöld. Det har varit viktigt 

för deras kreativa process och för att stå självständigt samt att aldrig hämmas eller 

kontrolleras av andra. Däremot har det, enligt Reuterskiöld, ibland legat dem i fatet genom att 

de då ses som en ren kommersiell verksamhet och att de då får kämpa hårdare för medial 

uppmärksamhet eftersom media då inte vill ”gynna” och ge gratis reklam till dem. 

 

Både Götestam och Reuterskiöld menar att Junibackens affärsmodell och ägarstruktur har 

varit väldigt gynnsam för verksamheten och har möjliggjort utvecklingen och framgångarna 

för attraktionen och kommer i framtiden fortsätta att skapa möjligheter för företaget. 

4.4 Tom Tits 

Tom Tits Experiment AB, enbart kallat Tom Tits nedan, är i dag Sveriges största science 

center, ett vetenskapscentrum med syfte att stimulera framförallt barn och ungdomars intresse 

för teknik och naturvetenskap. Tom Tits affärsidé är att väcka människors intresse för 



 

 24 

naturvetenskap och teknik genom drygt sexhundra experiment som deltagarna själva utför 

berättar VD Björn Edlund. 

 

Verksamheten startade som en utställning i Södertälje konsthall år 1985. Initiativtagare var 

läraren Klas Fresk, som hade en idé om att göra naturvetenskap roligt för barn och vuxna 

genom enkla och fantasieggande experiment som de själva fick utföra. Utställningen blev en 

succé då över 45 000 besökare såg utställningen på 65 dagar, och publikrekordet för 

konsthallen håller sig än idag, 25 år senare. I och med succén i konsthallen föddes idén om en 

permanent utställning. År 1987 fick Tom Tits tillgång till lokaler i fastigheten som kallas 

Centrifugen, som man delade med 36 andra företag och föreningar som Tom Tits undan för 

undan har trängt ut. Tom Tits drevs som stiftelse, med kommunen och Lärarhögskolan som 

stiftare, fram till 2006, då en lagändring gjorde att man valde göra om ägandeformen och Tom 

Tits blev ett aktiebolag med Södertälje kommun som enda ägare (Fresk & Westerlund, 2010, 

s.327). 

4.4.1 Finansiering 

Klas Fresk, Tom Tits initiativtagare, grundare och första VD, hade i början på 1980-talet hört 

talas om så kallade science centers där man på att ett lustfyllt sätt lät barn och ungdomar göra 

vetenskapliga experiment. Han frågade sig ”Skulle detta låta sig göras i Sverige?”. Starten 

blev möjlig genom 25 000 kronor som Klas Fresk fick från Lärarhögskolan där han jobbade, 

för att utreda möjligheterna till ett science center i Sverige. Det var svårt att finna en 

ändamålsenlig lokal, men till slut föreslog en kollega till Klas Fresk att de kunde göra en 

science-utställning i Södertälje konsthall, vilket också skedde. Klas Fresk har själv beskrivit 

arbetet med att hitta finansiering som ”tiggarvandringar” (Fresk & Westerlund, 2010, s. 79). 

Finansieringen till utställningen kom till slut från skolförvaltningen, Kulturrådet med 48 000 

kr, Skolkansliet, och Forskningsrådsnämnden (FRN) med 40 000 kr. 

 

Den vidare finansieringsprocessen beskriver Klas Fresk på följande sätt ”Jag var som en 

medeltida Djäkne, gick med hatten i handen från dörr till dörr”, och man sökte pengar hos 

Länsstyrelsen, Företagarcentrum, KTH, Lärarhögskolan, och skolkansliet (Fresk & 

Westerlund, 2010, s.105). Kommunen satsade 500 000 kr i hopp om att det skulle leda till nya 

jobb, från FRN fick de 500 000 kr och från Sekretariatet för Forskningsinformation 300 000 

kr. Total startade projektet med en budget på 1,4 miljoner som skulle räcka till byggmaterial, 

hyror, inventarier samt ciderflaskorna till invigningen (Fresk & Westerlund, 2010, s.325), och 

alltså inte till någon personal. 

4.4.2 Affärsutveckling 

Projektet med att bygga upp Tom Tits som ett science center var mycket småskaligt, och 

byggde på frivilligarbete och entusiasters engagemang. Som Klas Fresk uttrycker det: ”Vi 

startade med tusenlappar i budgeten, principen var: vi snickrar när vi har råd att köpa brädor, 

och när vi har 100 kronor köpte vi brädor för 200 kronor och fortsatte att bygga. Det var helt 

fel sätt men det har fungerat för Tom Tits” (Fresk och Westerlund, 2010, s.162). 

 

Björn Edlund, VD för Tom Tits idag, berättar i vår intervju att Tom Tits inte hade någon 

affärsplan från början, och saknade långsiktigt ekonomiskt tänkande. I och med osäkerheten 

kring finansieringen byggde man på utställningen när det fanns pengar, utan att veta om eller 

när det skulle komma ytterligare pengar. Idag finns däremot en fungerande affärsplan som 

revideras varje år. Det faktum att man i kommunen hörde till undervisningssegmentet, det vill 

säga, att man administrativt lyder under skolförvaltningen och inte kultursegmentet menar 

Edlund är mycket viktigt, inte bara för att man därmed får mer pengar, utan för att utbildning 

kräver satsningar under lång tid, och därmed ger en ekonomisk långsiktighet. 
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Kultursatsningar är ofta små och kortsiktiga, menar Edlund, och Tom Tits ska ses som ett 

undervisningsprojekt. 

4.4.3 Verksamheten idag sett ur ett ekonomiskt perspektiv 

Björn Edlund menar att Tom Tits inte sköttes särskilt affärsmässigt från början, och om man 

hade tänkt mer på ekonomin och faktiskt kalkylerat bättre hade verksamheten kunnat utökas 

samt bära sin egen kostnad på ett annat sätt. Idag ser det ljusare ut, men fram till  år 2013 har 

Tom Tits gått med underskott alla år utom ett, och kommunen har ständigt fått skjuta till 

pengar. Bristen på någon ekonomiansvarig i början menar Björn Edlund är tydlig. Klas Fresk 

pratar själv om ”den försmädliga miljonen” som alltid saknades (Fresk och Westerlund, 2010, 

s.332), men menar att Tom Tits har blivit just som det är idag på grund av att man inte byggt 

allting med en gång utan för att utveckling har skett när pengar fanns (Fresk & Westerlund, 

2010, s.162). 

 

Sidoverksamheterna är viktiga, enligt Edlund. Tom Tits har både restaurang- och 

caféverksamhet samt en butik. Utöver detta ger de kurser och genomför lärarfortbildningar 

samt bedriver förskola. Alla dessa är viktiga inkomstkällor men viktigast är fortfarande 

antalet besökare och biljett intäkterna de genererar menar Edlund. 

 

Tom Tits har alltid arbetat med sponsorer. De två stora industrierna AstraZeneca som bidragit 

till parken, kemiutställningen och vattenutställningen och Scania som bidragit till 

utställningen Maskineriet) i Södertälje har båda bidragit genom åren till nya utställningar 

(Fresk & Westerlund, 2010, s.302). 

 

Björn Edlund berättar att de även nu arbetar med sponsring men i mycket liten skala. De är 

dessutom väldigt restriktiva med vem som får vara med och sponsra. Det är fortfarande fråga 

om de stora företagen på orten, AstraZeneca och Scania men i övrigt vill Edlund inte tala om 

vilka företag det är. Edlund nämner dessutom att det inkommer små donationer emellanåt. 

Oftast sponsras Tom Tits med produkter och mer sällan pengar. Som exempel nämner Edlund 

när de behövde 180 liter diskmedel till sin såpbubbelshow, eller som när de förra året behövde 

en ny värmekamera och av en slump fick möjlighet att få en, sponsrat av det företag som 

tillverkar dem. ”Jag önskar att det var resultatet av medvetet arbete”, berättar Björn Edlund, 

”men det var chefen för företaget som erbjöd sig”. Edlund påpekar vidare att de behöver bli 

mycket bättre på att arbeta med sponsring och ha en tydligare idé om vad de kan erbjuda i 

utbyte, och tillägger att här kommer event- och konferens möjligheterna in. Just nu håller 

lokaler på att iordningställas och en projektanställd ser på möjligheten att utveckla denna 

verksamhet för Tom Tits. Någon större konkurrens inom denna bransch erbjuder inte 

Södertälje, menar Edlund. Björn Edlund spår en framtid med sponsring och större samarbete 

mellan kulturinstitutioner och företag, och sneglar på USA där företagssponsring av 

kultursektorn är stort. 

 

Ett nytt grepp som Tom Tits provade förra året var att ta in en extern utställning. Då hade man 

utställningen Body Works, som visar konserverade människokroppars anatomi. Björn Edlund 

förklarar att detta främst var tänkt som ett sätt att skapa uppmärksamhet och PR för Tom Tits, 

vilket fungerade mycket bra, men att det också var mycket lyckat ur ekonomisk synvinkel, då 

Tom Tits gick med vinst för första gången på 25 år. 

4.5 Universeum 

Universeum är en besöksattraktion i form av ett science center som funnits i Göteborg sedan 

2001 med uppdraget att stimulera barn och ungdomars intresse för naturvetenskap, teknik och 
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matematik. Marcus Lidén som är ekonomichef på Universeum menar att de arbetar aktivt med 

att locka barn och ungdomar till attraktionen, både i form av gäster och skolelever, vilket är 

de två största målgrupperna för besöksattraktionen. Idén till Universeums framtagning kom 

från Göteborgs Universitet, Chalmers, Göteborgsregionen och Västsvenska 

handelskammaren. Lidén berättar att Göteborgs Universitet och Chalmers ville ha fler 

sökande till naturvetenskapliga och tekniska ämnen, medan Västsvenska handelskammaren 

ville ha fler ingenjörer, då det uppfattades finnas en brist på detta i framtiden. Att utveckla 

Universeum kunde därför verka positivt för dessa ändamål. De fyra grundarna; Göteborgs 

Universitet, Chalmers, Göteborgsregionen och Västsvenska Handelskammaren gick samman 

och bildade en stiftelse som idag äger Universeum. 

4.5.1 Finansiering 

Finansieringen på 370 miljoner kronor för att ta fram Universeum kom enligt Lidén från dels 

bidrag från näringslivet och olika institutioner, dels från banklån. Bidragen som Universeum 

erhöll för att ta fram attraktionen till marknaden kom från Universeums samarbetspartners 

med 72 Mkr, kommunerna i Göteborgsregionen med 50 Mk, Göteborgs universitet och 

Chalmers tekniska högskola med 20 Mkr, Västsvenska Industri- och Handelskammaren med 

15 Mkr, svenska staten med 50 Mkr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med 70 Mkr, KK-

stiftelsen med 35 Mkr, Svenskt Näringsliv med 20 Mkr samt övriga fonder och stiftelser med 

14 Mkr (Universeum, 2013). Lidén menar att bidragen var tänkta att täcka alla kostnader för 

framtagningen av attraktionen, men då ambitionerna blev högre fick banklån täcka de nya 

investeringarna. Lidén framhåller dock att det är viktigt med bra kontakter när man söker 

finansiering i form av bidrag, då det kan vara relativt svårt att erhålla sådan finansiering. En 

finansieringsgrupp bildades på 1990-talet med huvudfokus att söka intressenter för 

finansieringen av attraktionen. Den stora initiala kostnaden var att bygga fastigheten, menar 

Lidén, medan verksamheten idag behöver finansiering för driftkostnader och 

utvecklingskostnader. Platsen för att bygga Universeum bestämdes i diskussion med 

Göteborgs kommun till det centrala evenemangsstråket i Göteborg.  

4.5.2 Affärsutveckling 

Marcus Lidén menar att affärsplanen som skapades vid starten av Universeum har reviderats 

med åren. Lidén beskriver att uppdraget har varit detsamma, men revidering sker fortlöpande i 

takt med att omvärlden förändras. Affärsplanen har även reviderats i förhållande till att 

Universeum som verksamhet vill växa och locka fler besökare. I Universeums fall användes 

affärsplanen som ett verktyg i finansieringsprocessen, och var en förutsättning för att hitta 

finansiering. Lidén beskriver Universeums affärsplan som ett sätt att beskriva vad 

Universeum ville göra och varför, och att den därav var ett viktigt verktyg när finansieringen 

söktes. Affärsplanen låg även till grund för att kunna erhålla de lån från banken som behövdes 

för att färdigställa Universeum.  

4.5.3 Verksamheten idag sett ur ett ekonomiskt perspektiv 

Den viktigaste källan för kapital till verksamheten kommer idag från Universeums besökare. 

Dock arbetar Universeum fortfarande i partnerskap med näringslivet som stödjer dem 

ekonomiskt och innehållsmässigt Berättar Lidén. Ett samarbete finns även med Skolverket 

och Västra Götalandsregionen som bidrar ekonomiskt till Universeum. Lidén påpekar dock att 

detta är för att Universeum ska kunna ta emot skolelever till ett kraftigt reducerat pris. 

Samarbeten används även för att få ett större djup i verksamhetens program. Lidén berättar 

här om ett testprojekt som Universeum gjorde tillsammans med AstraZeneca, en 

eftermiddagsverksamhet för ungdomar där de kunde genomföra och testa olika experiment. I 

detta fall var det AstraZeneca som sponsrat både ekonomiskt och innehållsmässigt. Lidén 

berättar att det från början av Universeums utveckling var tänkt att de skulle arbeta väldigt 
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aktivt med näringslivet, Göteborgs Universitet, Chalmers och Göteborgsregionen, vilket har 

fungerat genom alla år. Lidén påpekar att de fortfarande är viktiga för verksamheten, då det 

anses vara viktigt för framtiden att samarbeta med sina olika externa partners. Lidén menar att 

de anser att Universeum har en lyckad affärsmodell. Från ett ekonomiskt perspektiv har 

attraktionen haft en god ekonomisk utveckling och visar idag en vinst varje år. Universeum 

har dock inget avkastningskrav från sina ägare och behöver därför ej visa på en vinst. Det 

viktigaste är, enligt Lidén, att istället kunna utveckla verksamheten. 

4.6 Urtidsparken 

Urtidsparken är ett nyskapande projekt som står inför utmaningen att samla in finansiering för 

att starta upp sin verksamhet och gå från idé till verklighet. Visionen är att skapa en unik 

naturvetenskaplig upplevelsepark som kommer innehålla lärande utställningar, levande djur, 

närhet till natur och en stark koppling till ekologi och klimat berättar Maria Rydbrink Raud i 

intervjun. Urtidsparken vill bli Sveriges största nya ”Edutainment”
3
-satsning. Det ska vara ett 

utbud av idéer och kunskaper, förmedlade i en dramatisk inramning. Skaparen och visionären 

av Urtidsparken är Maria Rydbrink Raud. Projektet är idag i ett kritiskt läge då hon saknar 

både affärsutvecklare och finansiering. 

4.6.1 Finansiering 

Då projektet inte är aktivt i den meningen att de inte fått in några investerare än finns det 

hittills ingen finansiering. Rydbrink Raud berättar att det som behövs nu är de 

utvecklingspengar som kan starta upp en projektgrupp som kan skapa konceptet och 

projektera för realisering. Det är enligt Rydbrink Raud 5-8 miljoner som behövs för att 

utveckla projektet och pengarna skulle gå till projektgruppen för att kunna skapa en verklig 

affärsplan med mer exakta detaljer om kostnader, drift och husbyggnad med mera. Dessvärre 

är det dessa pengar som är svåra att få då de aldrig kan komma med en garanti att projektet 

blir verklighet. Utvecklingspengarna är vitalt för Urtidsparken i dagsläget men svårast att 

finna enligt Rydbrink Raud. 

 

Maria Rydbrink Raud berättar att söka bidrag som aktiebolag kan vara svårt då staten och 

kommuner sällan går in med pengar till kommersiella bolag och helst heller inte till 

kulturinstanser då deras budget sällan tillåter större satsningar inom den sektorn. Det 

Urtidsparken försöker att hålla sig borta från är stora koncerner och vill helst hitta en eldsjäl 

som kan gå in med mycket egna pengar utan några förbehåll. De är inte intresserade av att gå 

ihop med en kommersiell jätte då de befarar att deras grundvision kommer att åsidosättas 

beskriver Rydbrink Raud. 

 

En annan strategi som visionären Rydbrink Raud har funderat över är ”fundraising” där någon 

annan går ut och söker pengarna och sedan får en viss procent av de insamlade resurserna. 

Däremot har ingen ansats tagits för att hitta någon sådan person än, utan Rydbrink Raud 

berättar att med den nya affärsplanen som hon har fått hjälp med från bland annat studenter 

från Södertörns högskola kan hon inleda arbetet på nytt att finna en affärsutvecklare eller 

dylikt. Rydbrink Raud är väldigt fokuserad och engagerad i förverkligandet av Urtidsparken 

och kommer inte ge upp förrän hon testat alla vägar berättar hon. 

4.6.2 Affärsutveckling 

Maria Rydbrink Raud  börjar med att berätta att från början var ett samarbete med Huddinge 

kommun aktuellt med förslag om att de skulle vara delaktiga och en projektgrupp tillsattes. 

                                                 
3
Edutainment är underhållning som skapats och används i undervisande syften. 
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Dessvärre kom inte parterna fram till någon bra lösning för vart Urtidsparken kunde byggas 

utan vissa hinder uppstod och den ursprungliga planen med att uppföra projektet vid Kungens 

Kurva handelsplats fick skrotas då det var fråga om att bygga i anslutning till en nationalpark 

och den processen att få igenom det skulle ta för många år att lösa. Samtidigt hoppade den 

ursprungliga affärsutvecklaren av vid den tidspunkten de sökte ny plats i Huddinge Kommun 

och skulle starta upp en finansieringsplan för användning vid sökande av finansiärer. Därav 

avstannade projektet och är till dags datum fortfarande i utvecklingsstadiet och Rydbrink 

Raud berättar att hon är i full fart att hitta en ny affärsutvecklare. Hon beskriver sig själv som 

kulturprojektledare som behöver en affärsutvecklare och finansieringskunnig medarbetare för 

att fortsätta med detta projekt. 

 

Under våren 2012 startades arbetet med att finna en ny affärsutvecklare och Rydbrink Raud 

berättar att  hon mötte flertalet män inom finansieringsbranschen för att presentera idén och 

för att få råd och tips. Hon hade den ursprungliga affärsplanen som den initiala 

projektgruppen tagit fram tillsammans med Huddinge kommun när platsen fortfarande var 

Kungens Kurva. Det som kom ut av de mötena var att de flesta rådde Maria Rydbrink Raud 

att hitta finansiären först och sen kan man se efter passande plats och samarbetspartner. De 

ansåg att med rätt pengar bakom idén skulle flertalet kommuner uppvakta Urtidsparken med 

fördelaktiga erbjudanden. De Rydbrink Raud mötte menade på att har man pengarna kommer 

kommunerna att slåss om idén och skapa möjligheten för realisering. Vilket då betydde att 

Urtidsparken fick tänka om och lägga den initiala affärsplanen åt sidan och en ny fick 

upprättas som baserades på kärnidén och inte baserat på platsen. Den nya affärsplanen som 

mer var som en ”roligare power point”, som Rydbrink Raud beskriver den, är upprättad under 

vintern 2013 med hjälp av studenter från Södertörns Högskola. Men däremot saknar de en 

nyckelperson i näringslivet som kan sälja in projektet och finna rätta personer att presentera 

projektet för. 

 

Med hjälp av den nya presentationen har Rydbrink Raud fått god respons och hon har åter 

igen fått intresserade områden kring Stockholm som lovat dem bygglov och gett dem grönt 

ljus. Men hon har inte fått några garantier om finansiering. De vill att hon ska ha ett 

utvecklingskapital klart som kan dra igång projektet. Vilket hon dessvärre ej har fått ihop. 

 

Utöver skillnaden att hitta pengarna före platsen har Rydbrink Raud fått rådet att synas mer i 

media, skapa ett namn för Urtidsparken och projicera ut dess budskap. Detta gick också emot 

hennes första affärsutvecklares strategi som var sparsam med det och de syntes enbart när det 

var Huddinge kommun som ville uppmärksamma samarbetet. 

 

En ny affärsutvecklare sökes för tillfället men Maria Rydbrink Raud kan inte arbeta med detta 

mer än på fritiden då hon i dagsläget jobbar heltid som projektledare på Utbildnings Radion. 

Detta har bidragit till att projektet står still och har svårt att komma framåt då tiden inte finns 

att prioriteras för Urtidsparken. Det som Rydbrink Raud fokuserar på just nu är att fortsätta 

samarbetet med Södertörn Högskola där studenter engageras i olika projekt för att hjälpa 

Urtidsparken. Detta är ett led i att effektivisera och skära i kostnader och tid berättar Rydbrink 

Raud. De pågående projekten är dels en personalgrupp som ser över kostnaderna för personal 

och drift och en affärsutvecklingsgrupp som ser efter presentationen inför nya investerare. 

 

Rydbrink Raud berättar att en av dagens idéer är att hitta en person som kan arbeta med 

”fundraising”. Hon tänker sig en modell där personen samlar in pengar för att sedan ta en viss 

del av det insamlade kapitalet. Dock berättar hon att någon sådan person inte är funnen och 
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kan vara svår att överhuvudtaget hittas när det handlar om så pass mycket pengar som 

Urtidsparken behöver. 

4.6.3 Verksamheten idag sett ur ett ekonomiskt perspektiv 

Då verksamheten inte är verklighet finns det lite att tillföra under denna rubrik. Rydbrink 

Raud beskriver att när projektet lanseras kommer hon att tidigt satsa på café- och 

restaurangverksamhet för att skapa en större spridning på inkomstposterna. Hon vill ta in 

samarbeten med viktiga intressenter från näringslivet som är inom ämnet men då det är långt 

dit ville Rydbrink Raud inte spekulera om vilka det kunde tänkas vara. Det som däremot var 

viktigt var att eventuella sponsorpartner skulle vara företag som verkade i det 

naturvetenskapliga ämnet och att de skulle vara engagerade. 

 

Urtidsparken är en aspirerande science park och Maria Rydbrink Rauds vision är att de 

kommer följa mönster som tidigare science parks visat i både utformning som 

kringverksamhet, innehåll och profil.  
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5. Analys och tolkning 

 
I kapitlet presenteras en analys av de intervjuer som genomförts i undersökningen. Analysen 

delas upp i "Finansiering", "Affärsutveckling" samt "Verksamheten idag sett ur ett 

ekonomiskt perspektiv" för att följa de teman som satts upp i empirin. Analysen har som syfte 

att lyfta fram det mest framträdande i studien avseende affärsutvecklingen och 

finansieringsprocessen hos besöksattraktioner. 

5.1 Finansiering 

Tassiopoulos (2008, s.154) menar att startkapitalet för en ny turismsatsning fokuserar på 

kostnader för konstruktion, utrustning, rörelsekapital, distribution och marknadsföring. Vi kan 

utifrån vår studie se att även kostnader för en projektgrupp är en viktig del av i utvecklingen 

av en besöksattraktion. Arbetet med Alfons Åbergs Kulturhus startade i en projektgrupp som 

finansierades av Göteborgs kommun och i den projektgruppen togs alla förutsättningarna 

fram som kom att skapa besöksattraktionen. Carina Kloek-Matin som idag är VD för Alfons 

Åbergs Kulturhus blev anställd av Göteborgs kommun att projektleda gruppen. Även 

Universeum hade en projektgrupp som arbetade med att söka finansiering och realisera 

visionen. Arbetet med Urtidsparken står idag still, då de saknar det startkapital som kan 

finansiera en projektgrupp som kan utveckla konceptet, söka vidare finansiering, projektera 

byggnationen och kalkylera driftskostnader. Tom Tits startade på initiativ av läraren Klas 

Fresk, som ville öppna ett "science center" i Sverige, och började med ett startkapital på 25 

000 kronor från Lärarhögskolan för att göra en vetenskapsutställning i Södertälje konsthall. 

Den utställningen blev startskottet för Tom Tits, och fungerade i praktiken som en 

projektgrupp eller förstudie som plockade fram ett koncept, och var därför troligen avgörande 

för att Tom Tits finns idag.  
 

Fotografiska, Junibacken och Universeum är exempel på lyckade företagssatsningar i 

turismindustrin, med en relativt enkel finansieringsprocess. En anledning till detta kan finnas i 

Fyalls et al. (2008) påstående att utvecklingen idag behöver möta behoven i en mer nischad 

marknad. Syftet med att utveckla till exempel Universeum var för att öka ungdomars intresse 

för naturvetenskap, matematik och teknik, något som det vid etableringen inte fanns någon 

motsvarighet till i Göteborgsområdet. Målet var att detta skulle gynna både högre utbildning 

med fler studerande och näringslivet med fler ingenjörer, vilket Göteborg Universitet, 

Chalmers och Västsvenska handelskammaren efterfrågade och därför var villiga att satsa 

pengar på i detta projekt. Detta visar även exempel på indirekta fördelar för investerarna, 

vilket Bartholo et al. (2008) argumenterar för som en lösning på de finansiella problem som 

kan finnas i samband med mega-projekt i turismindustrin. 
 

Precis som Beech & Chadwick (2006) argumenterar för vikten av att utveckla strategiska 

partnerskap med andra företag i turismutveckling som Universeum är uppbyggd. De har med 

sina finansiärer och samarbetspartners inom näringslivet och naturvetenskapliga institutioner 

skapat ett behov på marknaden genom att med en gemensam front marknadsföra sina syften 

med attraktionen. Alfons Åbergs Kulturhus och Junibacken har funnit sin nischmarknad inom 

svensk barnkultur där de med starka svenska varumärken hittat varsin lucka i utbudet inom 

besöksattraktioner för barn. Med sina koncept grundade i starka barnbokskaraktärer och 

svenska folkkära författare, har Alfons Åbergs Kulturhus och Junibacken haft en enklare 

process att finna samarbetspartners och finansiärer. För Fotografiska var det relativt enkelt att 

hitta finansiärer, då de hade en stark affärsidé och ett koncept som kompletterade 

kulturutbudet i Stockholm. Eftersom det tidigare inte fanns något fast museum för fotokonst i 

internationell klass i Stockholm, kunde riskkapitalister med ett intresse för foto och konst med 
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lätthet knytas till projektet. Detta utgör ett undantag, då privat finansiering av fasta 

kulturinstitutioner vanligen är svår att få att, och förklaras troligen av fotografiskas träffsäkra 

utfyllnad i en viktig lucka i kulturutbudet. 
 

Fernström (2011, s.115) menar att det kan vara en fördel att ha med kommunen som 

intressent i en turismsatsning på en destination. I Universeums fall bestämdes platsen för 

attraktionen i diskussion med Göteborgs kommun, och deras delaktighet gjorde att 

Universeum fick en central plats i Göteborg. Detsamma gällde för Alfons Åbergs Kulturhus, 

där det var Göteborgs kommun som efter att förslaget lagts fram förstod vikten av 

attraktionen, och såg potentialen i hur detta koncept skulle komplettera deras turistiska 

upplevelseutbud. Eftersom de saknades ett kulturhus för barn, valde de att gå in med 

finansiering, lokal och kompetens. Detta går i linje med Leask (2010) som pekar på att 

attraktioner spelar en viktig roll för en destinations framgång samt är viktiga resurser för 

samhället. Urtidsparken var kopplad till Huddinge kommun i sitt första försök att etablera sig, 

och de undersökte tillsammans platser och möjligheter för att utveckla konceptet. Men här 

gick inte samarbetet lika bra och utvecklingen stannade av, då initiativtagaren Maria 

Rydbrink Raud ansåg att de inte kunde komma vidare tillsammans eftersom de hade skilda 

avsikter med projektet. Beech & Chadwick (2006) påtalar att en besöksattraktion stimulerar 

och skapar reseanledningar, och detta kan kopplas till i princip alla de undersökta 

attraktionerna, antingen genom kommunalt partnerskap eller utarrenderande av mark och 

byggnader. Kommunens delaktighet kan grundas i Hendersens (2007) påstående att 

utvecklingen av attraktionen berör den allmänna planeringen för destinationen. Göteborgs 

kommun hade identifierat en avsaknad av barnkultur och med Alfons Åbergs kulturhus kunde 

det behovet fyllas. Urtidsparken pratade tillsammans med kommunen om att stärka 

Huddinges profil angående utbildning, genom att koppla ihop Urtidsparken med Karolinska 

Universitet och Södertörns Högskola och planerade att lokalisera Urtidsparken i samband 

med dem. Hendersen (2007) menar även att kommunens delaktighet ökar i förhållande till 

attraktionens storlek, vilket belyser vikten av kommunens delaktighet i Universeums 

uppkomst med deras stora och krävande utveckling.  

 

Prideaux (2002) talar för att en attraktion endast kan höja statusen för en destination om ett 

specifikt eller signifikant värde tilldelas attraktionen. Att Universeum i sin utveckling hade 

det specifika målet att öka ungdomars intresse för naturvetenskap, matematik och teknik, kan 

ha bidragit till olika intressenters delaktighet i utvecklingen, då detta kan ha talat för olika 

positiva effekter för kommunen, universiteten och näringslivet. Alfons Åbergs Kulturhus hade 

samma funktion genom främjandet av barnkultur och passade väl in i ramen för att bredda 

destination Göteborgs utbud. Enligt Junibacken var detta också en av anledningarna till att de 

fick arrendera marken på Kungliga Djurgården, då Kungliga Djurgårdsförvaltningen vid 

uppvaktandet från Junibacken ansåg att konceptet skulle höja värdet på Djurgårdens 

attraktioner. Junibacken sågs som ett intressant projekt som kompletterade utbudet på 

destinationen. Här bistod kommunen inte med finansiering, men med uthyrningen av huset, 

som blev en viktig faktor för Junibacken i processen att finna investerare. Staffan Götestam, 

grundaren av Junibacken, menar att finansieringen föll på plats när huset garanterades. 

Detsamma gäller Fotografiska, som framhåller vikten av att tullhuset blev tillgängligt som 

lokal, samt Tom Tits, som kom igång ordentligt först när de fått plats i byggnaden 

Centrifugen. Den besöksattraktion som bryter mönstret är återigen Urtidsparken, som först 

hade en plats att vara på och en kommun i ryggen men ändå inte kunde finna någon starkare 

finansiär.  
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Tillgångar är enligt Myers (1984) en god grund för att erhålla banklån eller säkra finansiärer, 

och en förutbestämd fastighet som attraktionen kommer husera i är en bra tillgång. Detta visar 

både Alfons Åbergs Kulturhus, Fotografiska och Junibacken, även om de inte utnyttjade 

fastighetens förvärv som säkerhet för ett lån, men de använde det till finansieringen i och med 

uppvaktandet av investerare. Specifikt vill vi nämna Fotografiska, där huvudfinansiären tog 

sig an projektet efter ett besök i deras lokal. Morrison et al (1999) menar att nya 

turismsatsningar bör satsa på lång- eller kortsiktiga lån men att höga belopp kan vara svåra att 

erhålla. Alla de företag vi har undersökt, exklusive Urtidsparken, har lån på både kort och 

lång sikt men ingen av dem har använt detta som en större del av finansieringen.  
 

Bartholo et al. (2008) beskriver att processen att finna finansiering är det avgörande hindret 

och det största problemet för potentiella nya turismsatsningar att övervinna, och Yun-qi 

(2010) fyller i med att investeringar i besöksnäringen är svåra att få samt att statliga bidrag är 

knappa. Detta exemplifieras enbart av Urtidsparken, medan de andra undersökta 

attraktionerna Alfons Åbergs Kulturhus, Junibacken, Tom Tits och Universeum, samtliga haft 

lyckade finansieringsprocesser och klarat utan några större problem att gå från vision till 

verklighet enligt respondenterna. De har med sina unika affärsidéer klarat sig där andra 

misslyckats, och i fallen Junibacken och Fotografiska enbart finansierat sina satsningar privat 

utan offentliga medel.  

 

Inom området finansiering har denna studie påvisat att en projektgrupp som startar igång idén 

ett av, enligt oss, de avgörande faktorerna för att starta en finansieringsprocess. Utöver denna 

projektgrupp påvisar de undersökta företagen på att de alla lyckats hitta en nischad marknad i 

den destination de verkar i och i och med det funnit sin plats och skapat värde för platsen och 

funnit argument att knyta tills sig finansiärer. Vi anser också att affärsidén och 

kontaktskapande måste vara starkt från starten för ytterligare minimera riskerna för eventuella 

finansiärer. Den faktor som skiljer de undersökta företagen mest, som vi utrönt, är att de 

Göteborgsbaserade besöksattraktionerna har alla tagit hjälp av kommunen och via dem startat 

eller delfinansierat uppstarten av idén tillskillnad från de från Stockholm där de alla i princip 

står utan kommunal inblandning. 

5.2 Affärsutveckling 

Morrison et al. (1999) pekar på vikten av affärsplanen som ett verktyg i 

finansieringsprocessen vid utveckling av besöksattraktioner. För både Universeum och 

Fotografiska ansågs affärsplanen vara en förutsättning för att hitta finansiering. För 

Universeum visade affärsplanen vad de ville åstadkomma och detta låg till grund för att 

erhålla lån från banken. Detta ligger i linje med Morrisons et al. (1999) argument om att en 

trovärdig affärsplan är en förutsättning för att förmå externa finansiärer att medverka i 

finansiering av en ny turismsatsning. Precis som Watson och McCracken (2002) menar att 

besöksattraktioner behöver vara framtidsorienterade för att möta de utmaningar som finns i 

dess konkurrensutsatta miljö, visar Universeum och Fotografiska en medvetenhet om detta då 

de ständigt reviderar affärsplanen i takt med att omvärlden förändras, för att kunna möta 

utmaningar. Tom Tits startade utan någon affärsplan eller någon plan för hur fortsatt 

finansiering skulle se ut. Kommunen fick hela tiden skjuta till pengar och Tom Tits uppvisade 

aldrig någon lönsamhet och drevs utan större affärsmässig grund. Frågan är om Tom Tits 

hade funnits idag om kravet på lönsamhet hade varit med från början. Idag finns en helt annan 

medvetenhet och fokus på besökssiffror och lönsamhet och idag har även Tom Tits en 

affärsplan. Somineaux & Stroud (2011) påstår att en välutvecklad affärsplan ofta är skillnaden 

mellan en långsiktig framgång och misslyckande. Alfons Åbergs Kulturhus skapade en 

omfattande verksamhetsplan och affärsplan under projektarbetet och lade sin grund genom 
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det arbetet. Universeum kan visa att affärsplanen har verkat positivt för projektets utveckling i 

sin helhet, men från intervjun går det ej att avgöra om affärsplanen var avgörande för 

Universeums framgång. Resultatet visar dock att affärsplanen varit ett verktyg för att övertyga 

externa källor att bidra till projektets finansiering. Detta går även i likhet med McKinsey & 

Companys (2007, s.23) påstående att investerare behöver se att affärsplanen är lovande om de 

ska satsa stora kapital i de tidiga faserna av utvecklingen. Alfons Åbergs Kulturhus arbetade 

fram en affärsplan i sin projektgrupp och de delar åsikten att utan den och ett aktivt 

vidarearbete hade inte kulturhuset blivit av. Investerare och samarbetspartners baserar sin 

ställning på den presenterade affärsplanen, menar Alfons Åbergs Kulturhus VD Carina 

Kloek-Matin. Junibacken skapade en affärsplan som främst Fredrik Uhrström arbetade med 

initialt, men enligt Staffan Götestam var den inte ett avgörande verktyg, utan det var främst 

ett personligt engagemang som gjorde att finansiären anslöt sig. Däremot trycker Götestam på 

faktorn att upplevelsebaserade attraktioner bör ha en driven affärsutvecklare som kan 

branschen och har de rätta kontakterna. Utan en professionell finansieringsexpert kan det bli 

svårt att knyta till sig investerare även om man har stor kunskap och erfarenhet i själva ämnet 

eller syftet attraktionen ska ha. Enligt Fernström (2011) behövs det eldsjälar eller 

entreprenörer som driver fram utvecklingen. Det är Maria Rydbrink Raud som driver idén om 

Urtidsparken men hon har ingen affärsutvecklare idag vid sin sida och hennes projekt står 

still.  

 

Affärsutvecklingen och affärsplanen är till för att minimera risker för investerare, och enligt 

Bruns (2003) bedömer banker företagets risk, så genom att påvisa kreditvärdighet är chansen 

större att banklån kan lösa viss finansiering. Morrison et al. (1999) beskriver att för att påvisa 

riskminimering behöver banken se en fullständig affärsplan inklusive prognostiserade 

handelssiffror och kassaflödesprognoser för att övertygande visa att den kommande 

verksamheten kommer bli en lönsam satsning. Detta var något alla våra företag höll med om 

och att de använder affärsplanen aktivt.  

 

Urtidsparken håller för tillfället med hjälp av studenter på att upprätta en säljande 

verksamhetsberättelse som ska användas som finansieringsverktyg för att intressera 

investerare. Maria Rydbrink Raud berättade att Urtidsparkens enda chans i dagsläget är att 

finna finansiering med så små medel som möjligt, och att jobba kostnadseffektivt är det enda 

som fungerar. Utan en projektgrupp får hon förlita sig på studenternas arbete med en 

professionell verksamhetsplan som hon kan använda vid investeringsmöten. Detta talar 

Winborg (2001) om, då hon menar att en form av finansiell “bootstrapping” är att 

effektivisera tid och kostnader genom att engagera studenter i projekt eller lägga ut uppgifter 

som examensprojekt. Finansiell “bootstrapping” är enligt Landström (2003) ett bra sätt att 

eliminera vissa kostnader eller viss behov av finansiering. Urtidsparken försöker att arbeta 

utan finansiering i dagsläget och då är finansiell effektivisering det enda som kan föra arbetet 

framåt. Däremot påpekar Morrison et al. (1999) att “bootstrapping” bör vara en sista utväg då 

det kan skvallra om att företaget sitter i en utsatt sits och att företaget har en ansträngd 

ekonomi, och det i sin tur kan avskräcka investerare. Här måste Urtidsparken avväga var 

gränsen för negativ effekt går och hur mycket de kan förlita sig på arbete utfört av studenter. 

Tom Tits tog hjälp av släkt och vänner i uppstarten av driften, vilket är en form av 

“bootstrapping” som nämns av Landström (2003). 

 

Analysen påvisar och vi vill betona vikten av en långsiktig planering och trycker på det vitala 

i att ha en fungerande och utförlig affärsplan. Besöksattraktioner med en stark affärsplan har 

en fördel för att söka finansiering genom uppvisande av mål och visioner för företaget och 

den verksamhet som kommer att bedrivas med uträknade prognoser över framtiden. Vi anser 
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att en vision inte är starkare än dess genomförande så därför är en stark affärsplan ett viktigt 

verktyg i skapandeprocessen och affärsutvecklingen. 

5.3 Verksamheten idag sett ur ett ekonomiskt perspektiv 

Junibacken och Universeum visar exempel på vikten av samarbeten och partnerskap för den 

fortsatta verksamheten och attraktiviteten av besöksattraktionen. I likhet med att Beech & 

Chadwicks (2006, s.297) argument om att strategiska partnerskap är viktiga i utvecklandet av 

besöksattraktioner, visar Junibacken och Universeum även på vikten av att etablera 

långsiktiga samarbetspartners på grund av deras viktiga bidrag till verksamheten och 

utvecklingen, både ekonomiskt och innehållsmässigt. Även Tom Tits visar exempel på 

samarbeten med AstraZeneca och Scania, som båda har bidragit innehållsmässigt till 

besöksattraktionens verksamhet. Tom Tits har insett vikten av denna typ av samarbeten, och 

håller i ett nuvarande projekt på att starta konferens- och eventverksamhet. Alfons Åbergs 

Kulturhus har precis kommit till en fas där de kan börja tänka på sponsorer och 

samarbetspartners, men det har inte prioriterats förrän nu, när verksamheten är igång. De 

påpekar dock att det arbetet kommer att utvecklas, och betonar vikten av partnerskap med 

betydelsefulla företag. De attraktioner som vi har undersökt har startat sitt arbete med 

sponsoravtal efter verksamheten etablerats, i kontrast mot Kulturrådets (2010) 

rekommendation att börja knyta till sig sponsorer redan i den inledande 

finansieringsprocessen, för att visa potentiella finansiärer att attraktionen har stöd i 

nyetableringen av andra företag eller organisationer. Sponsorerna som är knutna till de 

undersökta företagen är, enligt företagen själva, viktigast för utvecklingen av verksamheten 

och att de används för att föra företagen framåt och synas mer brett. Thylander på 

Fotografiska nämner vikten av att dra nytta av samarbetspartners utöver rent finansiella 

bidrag, genom att kunna erbjuda företagen att hålla sina konferenser på Fotografiska för att 

arbeta mer i utbytesform. 
 

Bland (2001, s.12, se Fyall et al. 2008, s.5) menar att en lösning på besöksattraktioners 

problem med finansiering kan vara paketlösningar med andra verksamheter med mindre 

riskfyllda kassaflöden. Tydliga exempel på detta visas från bland annat Tom Tits där Edlund 

menar att sidoverksamheter som restaurang- och caféverksamhet samt kommande 

konferensmöjligheter och butik är viktiga för besöksattraktionen. Junibacken har samma 

tankar och arbetar med en populär bokhandel, restaurang- och caféverksamhet samt 

företagsevenemang där alla delar är ekonomiskt framgångsrika. De startade med att lägga sin 

restaurangverksamhet på entreprenad men har för att kunna kontrollera helheten och utnyttja 

lokalerna mer effektivt och inkomstsäkert tagit över driften och helintegrerat denna med 

Junibacken.  

 

Avslutande visar analysen att samarbetspartners har varit gynnsamt för alla respondenterna 

men vi anser att arbetet med sponsorer och partnerskap bör utformas redan på projektnivån. 

Vi anser att det är viktigt att knyta till sig framtida sponsorer så fort som möjligt, dels för att 

visa finansiärer att det finns redan tillknutna intressenter men för att skapa och trygga 

framtida möjligheter. Som avslutning bör också nämnas att alla de undersökta företagen alla 

arbetar med kringarrangemang och vi kan inte annat än att instämma i att en besöksattraktion 

sällan kan klara sig på kärnattraktionen. Merförsäljning och utnyttjande av de befintliga 

lokalerna är idag ofta ett måste för bibehålla en god ekonomi och utvecklas.  
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6. Slutsats och diskussion 

 
I kapitlet presenteras inledningsvis de slutsatser som tagits i studien där de valda 

frågeställningarna för studien besvaras. En diskussion tas sedan upp i det som ansetts vara 

framträdande i undersökningen. Kapitlet avslutas sedan med förslag till fortsatt forskning 

som grundas i de slutsatser som undersökningen redogör för. 

6.1 Frågeställningar 

 

Vilka finansieringsmöjligheter förekommer för besöksattraktioner inom upplevelseindustrin? 

 

På vilket sätt används affärsutveckling i finansieringsprocessen av besöksattraktioner? 

6.2 Slutsats 

Utifrån analysen i vår studie kom vi fram till att finansieringsmöjligheterna varierar och i och 

med varje attraktions vision med projektet har olika strategier valts för att finna finansiering. 

Studien visar att det finns två vägar att gå vid val av finansiering, privat kapital via 

riskkapitalister eller offentlig finansiering från staten och främst kommunen. De 

respondenterna med finansiering från den offentliga sektorn har även finansiering från 

näringslivet.  
 

Studien visar att en lyckad finansieringsprocess kräver en god kompetens inom 

affärsutveckling och där en utförlig affärsplan spelat stor roll. Genom affärsplanen kan 

företagen visa finansiärer och samarbetspartners på direkta och indirekta fördelar med 

attraktionen samt hur lönsamheten kan se ut.  

6.3 Diskussion 

Som grund för slutsatsen har vi utgått från varje frågeställning för att sammanfatta analysen. 

Som svar på den första frågeställningen handlar det att initialt om att ta ställning till huruvida 

projektet ska vända sig mot institutioner och statliga instanser inom den offentliga sektorn för 

att finna samarbeten finansiellt eller rikta in sig mot privata aktörer som är villiga att investera 

i projektet. Vill företaget förlita sig på offentlig finansiering är det behovet för 

besöksattraktionen som kan ses som viktigast, om projektet skapar värde för området är 

chansen större att lyckas. Väljer däremot företaget att rikta in sig mot att finna privata 

investerare är det att föredra att hitta just rätt person, då studien visade att de 

privatfinansierade besöksattraktionerna har investerare vars personliga intresse låg nära 

besöksattraktionens syfte. Det andra klart identifierade sambandet vi fann för de lyckade 

satsningarna i studien och som hjälpt finansieringsprocesserna är att Alfons Åbergs 

Kulturhus, Fotografiska, Junibacken, Tom Tits och Universeum alla har övertygande 

affärsidéer och står som unika och ensamma projekt på respektive marknad. De har funnit sin 

plats och kompletterat destinationen, och i och med det övertygat investerare. En annan 

förlösande faktor för merparten av respondenterna var att de hade en klar och garanterad lokal 

och plats för attraktionen, vilket gjorde projektet mer påtagligt och verkligt för potentiella 

investerare. 
 

Slutsatserna som vi har dragit i den andra frågeställningen baseras på vikten av struktur och 

planering initialt i form av affärsplanering och projektering. Ett minutiöst förarbete och en 

tydlig utkristalliserad vision har alla respondenterna uppvisat och poängterat som en nyckel 

till framgång. De som senast etablerat sig, Alfons Åbergs Kulturhus, Fotografiska och 
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Universeum har alla också haft en stark affärsplan de förlitat sig på och presenterat som 

verktyg för att binda investerare. Idag är affärsplanen det verktyg som har största kraften för 

att minimera risker, och respondenterna visar att detta varit fallet i deras inledande arbete. Vi 

anser att det dessutom krävs ett starkt engagemang från nyckelpersoner och inte enbart från 

initiativtagaren utan också från en person eller grupp med stor insikt i den aktuella branschen 

som hanterar projektet genom ett företagsekonomiskt förhållningssätt. I större projekt som 

kräver högt engagemang angående förverkligandet av attraktionerna är en projektgrupp, som 

kan lägga fram en verksamhetsplanering, att föredra och i mindre krävande projekt är en 

affärsutvecklare mest fördelaktig att använda för uppstartens krävande bearbetning. För en 

lyckad affärsutveckling bör nätverkande och bearbetning av marknaden ske tidigt. Att tro på 

sitt projekt räcker inte idag, utan alla delar måste vara affärsmässiga och professionella. Att 

skapa en lyckad finansieringsprocess är att skapa en lyckad affärsutveckling från första 

början. Det planerade projektet bör vara snyggt presenterat, vara rimligt och genomförbart, 

och inte ge intryck av stora drömmar som enbart bygger på personligt engagemang, utan det 

ska bygga på erfarenhet och kompetens. 

 

Vi vill poängtera att respondenterna påpekade att dagens arbete med sponsorer och externa 

samarbeten är viktiga och bidragande till verksamheternas vidareutveckling, men att 

samarbeten startades först efter etablering. Analysen i studien visar att företag med fördel kan 

använda redan engagerade sponsorer för att ge ett seriöst intryck och slagkraft i projektet för 

att underlätta i finansieringsprocessen. Detta bör inte förbises av nya aspirerande attraktioner 

som vill etablera sig inom upplevelseindustrin.  
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur större besöksattraktioner sökt vägar för att 

finansiera uppstarten av sin verksamhet och se hur företagen i den inledande processen arbetat 

med affärsutveckling. Undersökningens analys visar på ett konstruktivistiskt perspektiv och 

studien indikerar på att förhållanden och följderna av projektens utformning är en fråga om 

kontext och inte om en fixerad ordning. Erfarenheter förändrar människors kunskap och syn 

på hur verkligheten ser ut och hanterar omständigheterna därefter. Alfons Åbergs Kulturhus 

tog hjälp av kompetensen hos Junibacken, Universeum utnyttjade sin ämneskunskap för att 

optimera konceptet och finansieringen. Junibacken använde sig av erfarenheten från 

branschen för att skapa den befintliga produkten och vände sig till ett tidigare upprättat 

nätverk för att finna rätt person att uppvakta för finansiering. Likt Junibacken, använde sig 

Fotografiska av de två upphovsmännens stora erfarenhet av branschen för att hitta potentiella 

investerare. De sistnämnda två företagen visste till vilka de skulle vända sig till för att finna 

rätt investerare, men utan den kunskapen hade det varit svårare. Detta är vad Urtidsparken för 

tillfället erfar och kommande nyetableringar också kan komma att inse. Det går inte att 

konstruera något om förutsättningarna inte finns där eller går att nå på egen hand. 

Problematiken ligger i att identifiera sina tillgångar och syna de potentiella 

tillkortakommanden som finns internt för att optimera finansieringsmöjligheterna och arbeta 

affärsmässigt. 

 

Intervjun med Urtidsparken visar att erfarenheter från olika strategier för affärsutveckling och 

finansieringsprocesser har förändrat projektet och dess verklighet under olika faser. Detta 

genom att Rydbrink Raud först försökte utgå ifrån platsen för besöksattraktionen för att finna 

investerare, men utan framgång ändrade de då strategin till att finna samarbetspartners och 

investerare före säkrandet av platsen för projektet. Hon har modifierat sin värdegrund och 

verklighet efter de erfarenheter som hon fått  genom den första, misslyckade ansatsen. 

Däremot har detta hittills inte förbättrat Urtidsparkens utveckling, utan de står fortfarande 
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still, vilket är ett tecken på att Rydbrink Raud ännu inte funnit vilken av de båda strategierna 

som passar projektet bäst. 

 

Respondenternas verkligheten visas genom dessa exempel vara påverkad och konstruerad av  

deras kontext och är därav skapad av individerna i den. Varje projekt bör därför arbeta fram 

en passande affärsmodell som är skräddarsydd efter deras behov. 

 

Denna studie har visat att alla de utvalda etablerade besöksattraktionerna har valt olika vägar 

och hanterat finansieringsmöjligheterna på olika sätt. Företagen har agerat utifrån de 

förutsättningar de själva har ansett vara tillgängliga och relevanta. För vissa har 

affärsutvecklingen varit vital och viktig i det inledande skedet medan för andra har den 

arbetats fram under verksamheten. Alla respondenter har agerat efter sina erfarenheter och 

möjligheter för att säkra finansiering till sitt projekt. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har undersökt fem lyckade attraktionsprojekt som idag är etablerade 

besöksattraktioner på marknaden och ett ännu ej finansierat projekt. Eftersom Morrison et al. 

(1999, s.99) påstår att den största anledningen till misslyckade företagssatsningar i 

turismindustrin är bristen på ekonomiska medel, kan det vara av intresse att även undersöka 

grunden bakom misslyckade attraktionsprojekt inom turismindustrin. En sådan studie kan ge 

insikt i hur en icke lyckad finansieringsprocess kan se ut, samt vilka faktorer som kan ligga 

till grund för detta. Svårigheten i en sådan ansats ligger dock i att dels identifiera misslyckade 

projekt och dels att sedan få dem att beskriva sin finansieringsprocess och blotta sitt 

misslyckande. 
 

Ett annat förslag, då denna studies samtliga projekt är olika, och där de flesta har egna 

koncept inom sin nisch, är att vidare forskning kan jämföra attraktioner inom en och samma 

bransch. Förslagsvis kan Sveriges alla science centers jämföras och ställa deras olika 

finansieringsprocesser och affärsmodeller mot varandra. Science centers är ett relativt nytt 

begrepp och har funnits sedan 1980-talet och har ofta amerikanska förebilder. Tom Tits var 

först i landet men idag finns ca 18 stycken spridda över hela Sverige med varierande storlek 

och omfattning. Alla science centers är medlemmar i Föreningen Svenska Science Center, 

vilket underlättar sökandet efter respondenter. En utveckling av denna undersökning kan ske 

med att jämföra olika svenska science centers olika finansieringsprocesser och se vilken 

driftsform de har valt och om det finns några för eller nackdelar med respektive företagsform. 

Relevanta frågeställningar kan avhandla om deras finansieringsprocess och affärsmodell 

skiljer sig åt beroende på storlek, geografiskt läge eller ägarform. 
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 I 

Bilagor 

 

Bilaga 1  

Ansvarsfördelning i uppsatsen 

Anna Gyllencreutz: Metod, intervjuer, empiri och transkribering av Tom Tits och Fotografiska, 

analys och slutsats.  

Christine Nilsson: Teori, intervjuer, empiri och transkribering av Alfons Åbergs Kulturhus, 

Junibacken och Urtidsparken, analys och slutsats.  

Emelie Wiklund: Inledning, teori, metod, empiri och transkribering av Universeum, analys och 

slutsats. 
 

Vi har alla har haft huvudansvar eller delat ansvar för olika kapitel men alla tre har varit 

delaktiga i allt som har skrivits och gemensam diskussion ligger till grund för samtliga kapitel. 
 

  



 

 II 

Bilaga 2 

Intervjufrågor Alfons Åbergs Kulturhus, VD Carina Kloek-Matin 

 

1. Vilken är din roll i företaget?  

 

2. Hur länge har du arbetet inom företaget?   

 

3. Berätta lite kort om Alfons kulturhus och historien bakom idén. 

 

4. När startade projektet och när tog processen fart? 

 4.1 Hur stort inflytande har Gunilla Bergström haft och del av utvecklandet? 

 4.2 Vilken instans drev den initiala utvecklingsgruppen? 

  

5. Hur ser ägarstrukturen idag, ni bedrivs som en stiftelse? 

5.1 Ni beskriver på hemsidan att stiftelsen ska styras av staden, släktingar och 

relevanta personer, gör den det och vilka sitter i styrelsen? 

 5.2 Drifter sker i ett helägt dotterbolag i aktiebolag. Vilka står som aktieägare?  

Affärsutveckling 

 

6. Hur ser er affärsidén ut?  

  

7. Användes en affärsplan som ett verktyg i finansieringsprocessen? 

 7.1 Hur stor roll hade den? 

 7.2 Har ni en extern affärsplan vi kan ta del av? 

Finansiering 

 

8. Hur har den övergripande finansieringsprocessen sett ut? 

 8.1 Hur stor del har varje del av stiftelsen stått för? 

 8.2 Söktes det efter ytterligare finansiärer? 

 8.3 Hur stor del står näringslivet för? 

 

9. Har ni fått bidrag från andra privata aktörer till verksamheten? 

9.1 Om ja, hur stor del? 

9.2 Om ja, hur gick processen till att få bidraget? 

9.3 Om ja, fanns det några speciella villkor eller förbehållningar med de avtalen. 

9.4 Om nej, varför inte? 

 

10. Hur såg kostnadskalkylen ut? 

10.1 Arbetades det utifrån ett satt belopp? 

10.2 Om ja, vad motiverade finansieringsbeloppet ni strävade efter?  

 

11. Vilka har varit det viktigaste inledande kostnaderna att få finansiering till? (Konceptet, 

byggnad, mark et cetera) 

  

 

 

 

12. Har ni påträffat hinder kring finansieringen av projektet? 
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 12.1 Om ja, hur arbetade ni vidare? 

 

13. Vad har varit mest problematiskt med finansieringsprocessen? 

 13.1 Vad har orsakat denna problematik? 

 

14. Hur ser den vidare finansieringen ut idag? 

 14.1 Vad används nya investeringar till? 

 

15. Arbetar ni med sponsring och samarbetspartners? 

15.1 Jag läste i en rapport att initialt 4 sponsorer var klara innan projektet skulle 

dras igång och att de skulle erlägga 2 miljoner på 5 år var, vilka var de? 

 15.2 Hur kom dessa avtal till? 

 

16. Ni har statligt ekonomiskt stöd, hur ser samarbetet ut? 

 

17. Hur har det första året gått, rent ekonomiskt? 

Delaktighet 

 

17. Hur påverkar era huvudfinansiärer era ekonomiska beslut och arbete? 

 

Är det något mer du vill lägga till? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor Fotografiska, Ekonomichef Jan Thylander 

 

1. Vilken är din roll i företaget?  

 

2. Hur länge har du arbetet inom företaget?   

 

3. Berätta lite kort om Fotografiska och historian bakom idén. 

 

4. När startade projektet och när tog processen fart? 

 4.1 Fanns det en utvecklingsgrupp? 

  

5. Hur ser ägarstrukturen ut? 

 

6. Vad är motivationen/visionen med att starta attraktionen? 

Affärsutveckling 

 

7. Hur ser er affärsidén ut?  

7.1 Ingick initialt konceptet med work shops, kurser och event & konferens? 

  

8. Användes en affärsplan som ett verktyg i finansieringsprocessen? 

 8.1 Hur stor roll hade den? 

 

Finansiering 
 

9. Hur har den övergripande finansieringsprocessen sett ut utifrån ett tidsperspektiv? 

 

10. Hur såg kostnadskalkylen ut? 

10.1 Arbetades det utifrån ett satt belopp? 

10.2 Om ja, vad motiverade finansieringsbeloppet ni strävade efter?  

 

11. Vilka har varit det viktigaste inledande kostnaderna att få finansiering till? (Konceptet, 

byggnad, mark et cetera) 

 11.1 Har ni sökt olika typer av finansiering till olika delar av projektet? 

 11.2 Om ja, varför? 

 

12. Ni har initialt velat stå fria från statligt ekonomiskt stöd. Har ni ändrat er inställning? 

 12.1 Om ja, hur ser samarbetet ut? 

 12.3 Om ja, fanns det några speciella villkor eller förbehållningar med de avtalen. 

 12.4 Om nej, varför inte? 

 

13. Har ni fått bidrag från privata aktörer till projektet? 

13.1 Om ja, hur stor del? 

13.2 Om ja, hur gick processen till att få bidraget? 

13.3 Om ja, fanns det några speciella villkor eller förbehållningar med de avtalen. 

13.4 Om nej, varför inte? 

 

14. Ni har använt er av privata investerare/riskkapital i projektet. I hur stor omfattning? 

 14.1 Hur gick processen till att få finansieringen? 
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 14.2 Finns det några speciella villkor eller förbehållningar med de avtalen. 

14.3 Om nej, varför inte? 

 

15. Har ni påträffat hinder kring finansieringen av projektet? 

 15.1 Om ja, hur arbetade ni vidare? 

 

 

16. Vad har varit mest problematiskt med finansieringsprocessen? 

 16.1 Vad har orsakat denna problematik? 

 

 

17. Vad finns de för anledningar att ni valt ett visst finansieringssätt över ett annat? 

17.1 Vilka för- och nackdelar kan ni se i de olika alternativen? 

17:2 Har ni kunnat välja finansieringssätt? 

 

 

18. Hur ser den vidare finansieringen ut idag? 

 18.1 Vad används nya investeringar till? 

 

19. Arbetar ni med sponsring och samarbetspartners? 

 19.1 Om ja, hur då? 

 19.2 Om ja, hur viktiga för er är de avtalen? 

Delaktighet 

 

20. Hur påverkar era huvudfinansiärer era ekonomiska beslut och arbete? 

 

21. Är riskkapitalister/privata investerare inblandade i form av kompetens? 

21.1 Om ja, vad har de bidragit till? 

21.2 Om nej, varför inte? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor Junibacken, Kommunikationschef Maria Reuterskiöld 

 

1. Vilken är din roll i företaget?  

 

2. Hur länge har du arbetet inom företaget?   

 

3. Berätta lite kort om Junibacken och historian bakom idén. 

 

4. När startade projektet och när tog processen fart? 

 4.1 Fanns det initialt en utvecklingsgrupp eller var det Staffan Götestam och 

Fredrik Uhrström som drev hela processen? 

  

5. Hur ser ägarstrukturen ut då och idag? 

 5.1 Vilka står som aktieägare? 

 

Affärsutveckling 
 

6. Hur ser er affärsidén ut?  

  

7. Användes en affärsplan som ett verktyg i finansieringsprocessen? 

 7.1 Hur stor roll hade den? 

 7.2 Har ni en extern affärsplan vi kan ta del av? 

Finansiering 

 

8. Hur har den övergripande finansieringsprocessen ut? 

8.1 Peder Wallenberg är som sagt i princip huvudfinansiär, hur kom de i kontakt 

med honom och vad gav honom intresset att finansiera ngt kommersiellt utan krav 

på avkasting? 

 8.2 Var kom den sista finansieringen ifrån? 

 8.3 Söktes det efter ytterligare finansiärer innan kontakten knöts med Wallenberg 

 

9. Hur såg kostnadskalkylen ut? 

9.1 Arbetades det utifrån ett satt belopp? 

9.2 Om ja, vad motiverade finansieringsbeloppet ni strävade efter?  

 

10. Vilka har varit det viktigaste inledande kostnaderna att få finansiering till? (Konceptet, 

Byggnad, mark et cetera) 

 

11. Har ni fått bidrag från andra privata aktörer till verksamheten? 

11.1 Om ja, hur stor del? 

11.2 Om ja, hur gick processen till att få bidraget? 

11.3 Om ja, fanns det några speciella villkor eller förbehållningar med de avtalen. 

11.4 Om nej, varför inte? 

 

12. Har ni påträffat hinder kring finansieringen av projektet? 

 12.1 Om ja, hur arbetade ni vidare? 
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13. Vad har varit mest problematiskt med finansieringsprocessen? 

 13.1 Vad har orsakat denna problematik? 

 

14. Hur ser den vidare finansieringen ut idag? 

 14.1 Vad används nya investeringar till? 

 

15. Arbetar ni med sponsring och samarbetspartners? 

 15.1 Om ja, hur då? 

 15.2 Om ja, hur viktiga för er är de avtalen? 

 

16. Ni har inget statligt ekonomiskt stöd. Har ni samarbeten med Stockholm stads kommun? 

 16.1 Om ja, hur ser samarbetet ut? 

 16.2 Om nej, varför inte? 

 

Delaktighet 
 

17. Hur påverkar era huvudfinansiärer era ekonomiska beslut och arbete? 

 

Är det något mer du vill lägga till? 
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Bilaga 5 

Intervjufrågor Junibacken, Grundare Staffan Götestam 

1. Hur såg inledningsarbetet ut, hade ni någon projektgrupp som formade idén om 

barnkulturhuset eller var det du tillsammans med Fredrik Uhrström som ledde arbetet? 

 

2. Upprättades någon form av affärsplan eller kostnadskalkyl i uppstarten? 

 

3. Hur delaktig var Astrid Lindgren av affärsutvecklingen och finansieringsprocessen? 

 

4. Hur kommer det sig att Peder Wallenberg gick in och finansierade i stort sätt hela Junibacken 

och sedan väljer att ej ha avkastningskrav? (personligt intresse eller andra drivkraft och så 

vidare?)  

4.1Uppvaktades andra en Peder?  

 

5. Var det enbart pengar från Peder Wallenberg som finansierade projektet? 

5.1Om nej vart kom resten ifrån? 

 

6. Har det någonsin varit tal om att omforma strukturen och gå från stiftelsedrift till mer 

kommersiell drift med vinstavkastning?  

 

7. Upprättades någon form av affärsplan eller kostnadskalkyl i uppstarten? 
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Bilaga 6 

Intervjufrågor Tom Tits, VD Björn Edlund 

 

1. Vilken är din roll på Tom Tits?  

 

2. Hur länge har du arbetet inom företaget?  

 

3. Vem/vilka är entreprenören bakom projektet?  

 

4. Vad var Klas Fresk roll i den första utställningen? 

 

5. Hur ser ägarstrukturen ut då och nu? 

5.1 Var det kommunen som gick in och realiserade idén eller uppvaktades dem av 

Klas Fresk? 

 5.2 Hur påverkar det utvecklingen i sin helhet? 

 5.3 Fanns det någon projektgrupp för att få igång projektet? 

 

6. Vad var motivationen/syftet med att realisera attraktionen?  

Affärsutveckling 

 

7. Vad är affärsidén bakom projektet?  

 

8. Vad kan du berätta om Tom Tits affärsplan? 

 

9 Skapades en affärsplan initialt vid uppstarten? 

 9.1 Om ja, har den byggts på och reviderats under åren? 

 

10. Hur använde ni affärsplanen som ett verktyg i finansieringsprocessen? 

 

11. Vilken roll hade affärsplanen i finansieringsprocessen? 

 

12. Finns det någon extern affärsplan vi kan ta del av?  

Finansiering 

 

13. Hur har den övergripande finansieringsprocessen sett ut? 

 13.1 Finansierade kommunen hela projektet initialt? 

13.2 Fanns det några speciella villkor eller förbehållningar med avtalen med 

kommunen? 

 13.3 Är det dem som är verkställande? 

 

14. Hur såg kostnadskalkylen ut? 

14.1 Arbetades det utifrån ett satt belopp? 

14.2 Om ja, vad motiverade finansieringsbeloppet ni strävade efter?  

 

15. Vilka har varit det viktigaste inledande kostnaderna att få finansiering till? (Byggnad, mark 

et cetera) 

 15.1 Har ni sökt olika typer av finansiering till olika delar av projektet? 

 15.2 Om ja, varför? 
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 15.3 Om ja, vad prioriterades? 

 

16. Har ni fått bidrag från privata aktörer till projektet? 

16.1 Om ja, hur stor del? 

16.2 Om ja, hur gick processen till att få bidraget? 

16.3 Om ja, fanns det några speciella villkor eller förbehållningar med de avtalen. 

16.4 Om nej, varför inte? 

 

17. Har ni använt er av privata investerare/riskkapital i projektet? 

17.1 Om ja, i vilken omfattning? 

 17.2 Om ja, hur gick processen till att få finansieringen? 

 17.3 Om ja, fanns det några speciella villkor eller förbehållningar med de avtalen. 

17.4 Om nej, varför inte? 

 

18. Har ni påträffat hinder kring finansieringen av projektet? 

 18.1 Om ja, hur arbetades det vidare? 

 

19. Vad har varit mest problematiskt med finansieringsprocessen? 

 19.1 Vad har orsakat denna problematik? 

 

20. Vad finns de för anledningar att ni valt ett visst finansieringssätt över ett annat? 

20.1 Vilka för- och nackdelar kan ni se i det olika alternativen? 

20.2 Har ni kunnat välja finansieringssätt? 

 

21. Finns det något finansieringsalternativ ni anser vara bättre? 

 21.1 Om ja, varför? 

 

22. Hur ser den vidare finansieringen ut idag? 

 22.1 Vad används nya investeringar till? 

 22.2 Hur får ni nya medel? 

 22.3 Vilka är de som bidrar till förändring, ni eller kommunen? 

  

 

23. Arbetar ni med sponsring och samarbetspartners? 

 23.1 Om ja, hur då? 

 23.2 Om ja, hur viktiga för er är de avtalen? 

 23.3 Vi läste i årsberättelsen i 2011 om att ni ville starta upp nya samarbeten med 

matematik och naturvetenskap för att skapa bättre förståelse. Hur har det gått? 

 24.4 Bidrar dessa samarbeten ekonomiskt? 

Delaktighet 

 

25. Hur påverkar  kommunen era ekonomiska beslut och arbete? 

 

26. Finns det samarbeten med andra företag/aktörer? 

26.1 Om ja, vilka och vilken roll har de? 

26.2 På vilket sätt gynnar det utvecklingen av projektet? 

26.3 Om nej, varför inte? 
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Bilaga 7 

Intervjufrågor Universeum, Ekonomichef Marcus Lidén 

 

1. Berätta lite kort om Universum och om din position och historik. 

 

2. Kan du kort berätta om hur idén till Universeum startade? 

 2.1 Vem kom med idén till utvecklingen? 

 

3. Hur ser ägarstrukturen ut? 

 3.1 Har den förändrat sig sen starten? 

 3.2 Hur påverkar det finansieringen av projektet? 

 

4. Vad är motivationen/syftet med att bygga attraktionen? 

Affärsutveckling 

 

5. Skapades en affärsplan initialt vid uppstarten? 

 5.1 Om ja, har den byggts på och reviderats under åren? 

 5.2 Hur ser er affärsidén ut idag?  

 

6. Användes affärsplanen som ett verktyg i finansieringsprocessen? 

 6.1 Om ja, hur? 

 6.2 Har ni en extern affärsplan vi kan ta del av? 

Finansiering 

 

7. Hur såg kostnadskalkylen ut? 

 7.1 Bestämde finansieringen innehållet eller behövde ni kompromissa? 

 

8. PÅ hemsidan står det att ni hade budgeterat 320 miljoner kronor för projektets uppstart men 

att det gick på 370 miljoner. Och vad de pengarna gick till. 

8.1Var det svårt att få de extra 50 miljoner kronorna, kom de från de befintliga 

finansiärerna?  

8.2 När insåg ni att kostnadskalkylen sprack och ni behövde 50 miljoner till?  

 

9. Vilka har varit det viktigaste inledande kostnaderna att få finansiering till? (Byggnad, mark et 

cetera) 

 9.1 Har ni sökt olika typer av finansiering till olika delar av projektet? 

 9.2 De olika finansiärerna, hade de öronmärkta pengar till er, kom 

pengarna med förbehåll? 

 9.3 Vad prioriterades? 

 

10. Hur ansökte ni om de bidragen ni fick? 

 

11. Har ni påträffat hinder kring finansieringen av projektet? 

 11.1 Om ja, hur arbetade ni vidare? 

 

12. Vad har varit mest problematiskt med finansieringsprocessen? 

 12.1 Vad har orsakat denna problematik? 
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13. Hur ser den vidare finansieringen ut idag? 

 13.1 Vad används nya investeringar till? 

 

14. Ni jobbar idag med huvudpartners, partner och projektpartner, de bidrar med kunskap och 

innehåll till programverksamhet. Hur fungerar det? 

14.1Enligt hemsidan inleder Ni inget samarbete som innebär att verksamheten gör 

avkall på sin självständighet, hur fungerar det? 

 14.2 Hur viktiga för er är de avtalen? 

 14.3 Fanns denna samarbetsmodell med initialt när ni startade Universeum? 

 

15. Var er affärsmodell lyckad? 

 

Vill du tillägga någonting eller har frågor om arbetet? 
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Bilaga 8 

Intervjufrågor Urtidsparken, VD Maria Rybrink Raud 

 

1. Berätta lite om Urtidsparken och din roll i projektet?  

 

2. Hur och när kom du på idén?  

 2.1 Vilka fler finns i projektet 

 2.2 Jobbar ni enbart med Urtidsparken? 

 2.3 Om nej, hur mycket tid läggs ner på processen? 

 

3. Vad har ni för vision med Urtidsparken?  

Affärsutveckling  

 

4. Hur ser er affärsidé ut och vilken målgrupp vänder ni er till? 

 4.1 Om ni har skolklasser i åtanke har ni något samarbete med läroverket? 

 

5. Har ni en affärsplan upprättad?  

5.1 Hur använder ni affärsplanen som verktyg i processens läge ni är i nu? 

5.2 Finns det ngt material att ta del av? 

Finansiering 

 

6. Hur har den övergripande finansieringsprocessen sett ut i ett tidsperspektiv? 

 

7. Arbetades det idag utifrån ett satt belopp som ni vet att ni måste samla in för att starta 

projektet? 

7.2 Om ja, vad motiverade finansieringsbeloppet ni strävar efter?  

7.3 Har ni en kostnadsskalkyl? 

 

8. Ni skriver på hemsidan att ansökningar skickas och utreds om vilka  stiftelser som är 

passande. Vilka sökvägar använder ni nu idag och via vilka instanser uppvaktar ni för att finna 

finansiering? 

 

9. I dagsläget, har ni samarbetspartners knutna till er? 

 9.1 Om ja, hur starka är de banden? 

 9.2 Hur ser de samarbeten ut idag? 

 

10. Vilka är de viktigaste inledande kostnaderna att få finansiering till? (Byggnad, mark et 

cetera) 

 10.1 Söker ni olika typer av finansiering till olika delar av projektet? 

 10.2 Om ja, varför? 

 10.3 Om ja, vad prioriterades? 

 

10. Ni har berättat om att ni ej har statliga bidrag i projektet, är detta ett aktivt val eller har ni ej 

fått napp än? 

10.1 Hur ser möjligheterna ut att söka statligt/kommunalt bidrag? 

 

11. Har ni några kontakter från privata aktörer till projektet? 

 11.1 Om ja, hur stor del? 
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11.2 Om ja, hur ser den processen ut idag? 

 11.3 Om ja, fanns det några speciella villkor eller förbehållningar med de avtalen. 

11.4 Om nej, varför inte? 

 

12. Har ni påträffat hinder kring finansieringen av projektet? 

 12.1 Om ja, hur arbetade ni vidare? 

 

 

13. Vad har varit mest problematiskt med finansieringsprocessen? 

 13.1 Vad har orsakat denna problematik? 

 

14. Har ni använt er av finansiell “bootstrapping”?  

 14.1 Om ja, på vilket sätt? 

 14.2 Om nej, varför inte? 

 

15. Vad finns de för anledningar att ni valt ett visst finansieringssätt över ett annat? 

15.1 Vilka för- och nackdelar kan ni se i de olika alternativen? 

 

16. Finns det något finansieringsalternativ ni anser vara bättre? 

 16.1 Om ja, varför? 

 

17. Har ni några tankar om vidare finansiering, hur driften kommer att finansieras? 

 17.1 Om ja, berätta mer? 

 

18. Hur tror ni att ägarstrukturen kommer att se ut? 

 

Delaktighet 
 

19. Finns det samarbeten med andra företag/aktörer? 

19.1 Om ja, vilka och vilken roll har de? 

 

20. Hur ser samarbetet ut med Södertörns Högskola och turismsektionen? 

 

21. Hur ser samarbetet ut med Scandinavian Edutainment? 

 

Är det något du vill lägga till om framtiden och den processen ni är i nu? 

 


