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Sammendrag 

Dette forprosjektet omhandler ulike sider rundt en eventuell etablering av Mummiparken i Karlstad. 
Formålet er å vurdere grunnlaget for en vellykket etablering sett i et lengre tidsperspektiv. 

Forprosjektet er også ment å furnere Kalstad Kommune med et grunnlag for å vurdere hvorvidt man 
skal realitetsbehandle støtte til etablering av Mummiparken herunder starte arbeidet med 
planlegging av tomteallokering, infrastruktur og premisser for å inngå et lengre samarbeide med 
Mummiparken. 

Forprosjektet konkluderer med at det er mange elementer som ligger til rette for en vellykket 
etablering.  

Forprosjektet peker på forhold som  

• At Karlstad har en svært god og sentral beliggenhet med kort vei til store befolkningssentra 
• Initiativtakerne har dokumentert erfaring fra etablering og drift av Mummiparken i Finland 

med 10 års historie 
• At opplevelsesturisme er i vekst 
• En betydelig lokal/regional befolkning og næringsliv som i samspill med Mummiparken 

gjensidig kan være en styrke for Mummiparken og Karlstad området som helhet 

Forprosjektet definerer en vellykket etablering som en etablering som tiltrekker et tilstrekkelig stort 
antall besøkende slik at parken samlet sett går i regnskapsmessig balanse innenfor et realistisk 
tidsperspektiv samtidig som det fremtidig potensiale er tilstede. Selv om datagrunnlaget foreløpig er 
begrenset, peker forprosjektet på et break even antall besøkende på ca. 150-250.000 besøkende pr. 
år. Det pekes også på at mange konkurrenter har besøkstall på mellom 500-750.000 pr. år.  
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1. Innledning 
1.1 Bakgrunn og formål 
Karlstad kommune har sammen med Livsson familien og rettighetshaverne til Mummifigurene, blitt 
enige om å gjennomføre et forprosjekt for å se på mulighetene til å utvikle, finansiere og bygge en 
Mummidal park i området rundt Karlstad. Kaluna AS har fått i oppdrag å utvikle og gjennomføre 
dette forprosjektet. 

 

1.2 Initiativtakere 
Karlstad kommune v (hvilken avdeling?) 

Livsson familien, xxxx 

Forfatter Tove Jansson er rettighetshaver til Mummidal. Hun har inngått en samarbeidsavtale med 
Livsson familien. 

Livsson familien gjennom selskapet …  

En kort presentasjon av konsulentselskapet Kaluna er vedlagt som vedlegg … 

1.3 Konseptbeskrivelse 
  

Mummiparken baserer seg på eventyret om Mummitrollene av forfatteren Tove Jansson. 
Grunntanken med parken er å gi besøkende en følelse av å stige inn i eventyret og bli en del av det. 
Helt sentralt står ideen om det personlige møtet med trollene, snakke med dem, klemme dem, 
kanskje ta en liten dans osv. 
Videre er ideen bak parken en sterk blanding av teater og det personlige møtet med de ulike 
mummifigurene som barna kjenner fra bøker og filmer. Ambisjonen er hele tiden at alt skal være 
ekte og naturtro. Intensjonen er at denne opplevelsen skal bidra til barnets egen fantasiopplevelse  
og innlevelse med Mummihistorien. For å sikre denne ”ekthet” finnes det ingen karuseller eller andre 
”tivoli-installasjoner” i parken. 

Primærmålgruppen for parken er barnefamilier med barn under og i småskolealder.  

Grunnmuren i Mummikonseptet bygger på følgende verdier: 

• Ikke vold og sikkerhet 
• Vennlighet og toleranse 
• Miljøbevissthet 
• Familien i sentrum 
• Pedagogiske tilnærminger 

Mummivärlden betsår av tre ulike produkter; Temaparken Mummiverden, Väskis Äventyrsö, og 
sommerteateret Emma.  

Väskis Äventyrsö er en eventyrplass for barn i skolealder. Det er en ”øy”/sted som aktiverer de eldre 
barna med å gjøre fysiske aktiviteter som klatring ol. 

Teater Emma er et profesjonellt sommerteater med primært voksne som målgruppe. 
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I tillegg eksisterer datterselskapet Mummin Evenemang AB som tilbyr opptredener ol. utenfor 
parken. 

 

1.4 Etterspørsel 
Etterspørselen etter fornøyelsesparker og/eller opplevelse av lokal historie og legender er 
vedvarende høy og bekreftes senest i Innovasjon Norges «Turistundersøkelse 2013» hvor 28% 
av turistene oppgir dette som sin primære aktivitet i ferien. 

Har vi noe tilsvarende fra Sverige? 
--------------------------- 

2 Markedsvurdering 
Fornøyelsesparker er parker som er organisert løst rundt en sentral ide eller tema. Disse 
fornøyelsesparker vil vanligvis deles inn i forskjellige seksjoner som bruker ulike elementer for å 
formidle til besøkende at de er på et bestemt sted eller tid, eller også å fortelle en unik historie. 

Temaparker er blitt definert som parker som markedsfører seg rundt en fortelling, tema uten at 
fartsfylte attraksjoner er mål for markedsføringen 

Det finnes mange hundre fornøyelses-/temaparker i Norden.  

2.1 Geografisk plassering 
Karlstads geografiske plassering vurderes som svært sentralt m.h.t beliggenhet for etablering av en 
temapark. 
Innen en radius på 3 timers kjøring har man et nedslagsfelt på 64% av Sverige befolkning. 

 

Innenfor den samme 3-timers radiusen når man også de større markedene på det sentrale 
Østlandet i Norge med en befolkning på nesten 3 mill. mennesker. 

2.2 Det regionale markedet  
 

I Karlstad bor det i underkant av 100 000 mennesker. Dersom man regner med Värmland som et 
regionalt marked bor det ca. 270 000 mennesker i dette området.  
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Reisetiden for denne befolkningen er mellom 1 og 1,5 timer med bil. 

  Sammenlikning med Dyreparken i Kristiansand, Norge: 

Kristiansand har ca. 87 000 innbyggere. Det anslåes at det bor ca. 125.000 i regionen. 
Dyreparken selger ca. 35 000 årskort og befolkningen bruker parken som et rekreasjons- og 
turområde. 1 

Det regionale markedet kan således spille en vesentlig rolle for både Mummidalens generelle 
inntektsgrunnlag samt være et attraktivt tilskudd til det lokale tilbudet i Karlstad-området. 

2.3 Ferie og fritid/turistmarkedet 
Ferie og fritidsmarkedet – turistmarkedet – vil være en primær målgruppe for parken i 
hovedsesongen juni-august, men er også interessant for skuldersesongene vår og høst. 
Befolkningstallet innen 3 timers kjøring i Sverige er på mer enn 6 millioner mennesker. Nå vil ikke 
alle disse være i målgruppen, men understreker potensialet for vellykket etablering av en temapark i 
Karlstad regionen. 

I tillegg kommer besøkende fra andre land. Det nære østlandsområdet i Norge utgjør en populasjon 
på 2, 5 millioner (konservativt beregnet Oslo med omegn), inkluderer man Bergen, Stavanger og 
Sørlandet stiger dette til ca. 3,6 mill.  

 

All erfaring med temaparker er at dette ofte er reisens mål. Til Karlstad er det mulig å kjøre selv fra 
Bergen eller Midt-Norge. 

                                                      
1 Informasjon fra CEO Gunnar Grossvold i eierselskapet til Dyreparken i Kristiansand 

Avstand i Avstand i 
Avstand til Karlstad fra…. kjøretid (min) km

ARVIKA 59 75
DEGERFORS 52 68
EDA 1, 49 126
FILIPSTAD 47 60
FORSHAGA 21 17
GRUMS 35 35
HAGFORS 1,05 83
HAMMARÖ 18 14
KARLSKOGA 46 64
KIL 20 23
KRISTINEHAMN 32 41
MUNKFORS 56 59
STORFORS 1,06 82
SUNNE 53 67
SÄFFLE 46 57
TORSBY 1,18 104
ÅRJÄNG 1,16 99
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2.4 Special interest 
Markedet består av potensielle besøkende som i dag ikke omfattes av regional- eller turistmarkedet, 
men som ut fra særskilt interesse for fornøyelsesparker generelt og Mummitemaet spesielt velger å 
legge sin reise til regionen for å oppleve Mummi Parken. Erfaringer fra Finnland viser at spesielt 
asiater er begeistret for mummitrollene. 

Dette segmentet blir vurdert som «special interest» og vurderes ikke inn i potensialberegninger o.l.  

Av besökarna til Mummiparken i Finland kommer ungefär en fjärdedel från utlandet. Profilen har 
förändrats något under årens lopp beroende på världsekonomiska/politiska förändringar. Som 
exempel kan nämnas att ryssarnas andel har minskat märkbart under krisen i Ryssland. Utländska 
besökare kan grovt indelas på följande vis med utgångspunkten att ungefär 25 % av den totala 
mängden besökare kommer från utlandet:  

 
För japanernas del har målgruppen ändrats under åren. Tidigare var besökarna i huvudsak 
medelålders medan målgruppen i dag består av unga kvinnor (25+). Från Asien beräknas så 
småningom besökare både från Hong Kong och från det kinesiska fastlandet samt från Taiwan. I 
Sydkorea blir Mummintrollen i rask takt allt mer kända.  

I Ryssland är Mummintrollen välkända och när ekonomin återhämtat sig kommer också turismen till 
Finland, som ryssarna betraktar som hemmamarknad, troligtvis att öka snabbt. Även i Polen är 
Mummintrollen välkända.  

För en eventuell park i Sverige har Storbritannien en stor potential, liksom också Norge och 
Danmark.   

 

2.5 Øvrige markedssegmenter  
 

Vår vurdering er at parken vil ha store muligheter til å utvikle et samarbeid med lokale virksomheter. 
Dette vil kunne øke samspillet mellom lokalt næringsliv og således tiltrekke nye kundegrupper, f. eks 
bedrifter, konferanser, mm. 

Kaluna legger til grunn at dette vil kunne være et potensiale på noe sikt.  
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2.6 Konkurrenter 
 

For å kunne fremskaffe relevant informasjon gitt den aktuelle problemstillingen Mummi til Karlstad 
har vi valgt å se nærmere på de største temaparkene i Norden og i regionen spesielt. 

De største og mest kjente parkene i Norden er Legoland og Tivoli i Danmark, Liseberg, Grøna Lund, 
Astrid Lindgrens Vârld, Skara Sommarland og  Nordens Ark i Sverige, mens Norge har Dyreparken, 
Tusenfryd, Hunderfossen, Kongeparken og Bø i Sommarland som de største fornøyelseparkene. 

Oversikt over tema- og fornøyelsesparker i Norden: 

 

Nærmeste konkurrenter som  har beliggenhet i regionmarkedet – ca 2 timers kjøring er: 

Nordens Ark, Bohuslån,  
Tusenfryd, Oslo 
Gøna Lund 
Sommarland, skara 
Kolmården 
 

Ingen av disse parkene er rene temaparker, men er former for temaparker med tillegg av dyr, 
karuseller, vannsklier mm. 

Det eksisterer ingen konkurrenter til Mummiparken i umiddelbar nærhet til Karlstad. Den antatt 
største konkurrenten til Mummiparken vil være Astrid Lindsgrens Vimmerby; ca. 300 km. avstand.  

De fleste parker er godt besøkt selv om dette varierer i forhold til størrelse. Besøkstall er ikke 
offentlig tilgjengelige, og estimatene under er hentet fra diverse kilder og referer seg til ulike år: 

Navn Land Type park

Liseberg, Gøteborg Fornøyelse

Nordens Ark, Bohuslån Fornøyelse

Gøna Lund, Stockholm¨ Fornøyelse

Sommarland, Skara Fornøyelse

Kolmården Tema

Astrid Lindgren, Vimmerby Tema

High Chaparral, Småland Tema

Sagolandet, Tomteland Tema

Junibacken, Stockholm Fornøyelse

Mariebergsskogen Tema

Western Farm Boden Tema

Tom Tits experiment Tema

Universeum, Gøteborg Tema

Tivoli, København DK Fornøyelse

Legoland, DK Tema

Mummidalen, Finland FN Tema

Tusenfryd, Oslo Fornøyelse

Dyreparken Fornøyelse

Hunderfossen Tema

Kongeparken Gjesdal Fornøyelse
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2.7 Sponsorer og lokale samarbeidspartnere 
Mumminvärlden har en etablerad modell för samarbetsparter. Modellen bygger på att man har 
huvudsakliga samarbetsparter samt mediepartners. Samarbetet bygger i första hand på gemensam 
marknadsföring där Mumminvärlden strävar efter att dra nytta av den extra synlighet som 
samarbetspartnern ger i marknadsföringen.   

Samarbetsparterna syns i Mumminvärldens marknadsföringskommunikation och utöver detta 
erbjuds de synlighet på parkområdet i så kallade synlighetselement. Avtalen är oftast fleråriga (2-3 
år). De längsta samarbetena har varat i upp till tio år. Under säsongen 2016 var de huvudsakliga 
samarbetsparterna Unilever (Ingman Glass), MTV 3 (Junior betalkanal) och Gigantti (Elgiganten).  

Samarbetsparter på den sk. nivå 2 är i huvudsak varu- och tjänsteleverantörer. Partnerskapet syns i 
huvudsak endast på parkens område och i det ingår möjligheter till försäljning och promotion. 
Sådana samarbetsparter är bl.a. GVK (målfärgstillverkare), Hartwall (dryckesleverantör), Muuti 
(mellanmålssmoothie).  

När samarbetsparterna väljs ut kontrollerar man deras lämplighet för Mumminvärlden. Företagen ska 
ha ett rent etiskt samvete och ett företagsvarumärke som inte står i strid med Mumminvärldens 
varumärke och värderingar.  

Dessutom samarbetar vi också kring försäljning och marknadsföring med bl.a. rederier, flygbolag 
och ett flertal hotell. 

Navn Land
Tema
park

Be-   
søkende Kilde

Liseberg, Gøteborg SE 2 350 000     Travel news 06.10.14
Nordens Ark, Bohuslån SE 100 000         Wikipedia
Gøna Lund SE 1 538 000     selskapets hjemmeside
Sommarland, skara SE 300 000         pm Sommarland
Kolmården SE x? na
Astrid Lindgren, Vimmerby SE x 475 000         visit Sweden
High Chaparral, Småland* SE x 290 000         reiseplaneten.no
Sagolandet, tomteland SE x 50 000           vg.no
Junibacken SE 400 000         http://www.reiseguidesverige.com/posts/28400
Western Farm Boden SE x na
Tom Tits experiment SE x 190 000         Wikipedia
Universeum SE x na
Mummidalen, Finland FN x 190 000         Livsson
Rovaniemi Nisseland FN 300 000         Aftenposten 21.08.15
Dyreparken NO 1 025 000 Grossvold
Hunderfossen NO x 272 000         Vgnett
Kongeparken Gjesdal NO 250 000         Lundgruppen
Tusenfryd, Oslo NO 475 000         Wikipedia
Tivoli, København DK 3 700 000     Wikipedia
Legoland DK x 1 700 000 Google
* Tallene er ca tall for typisk antall besøkende
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3 Suksesskriterier 
Det er vår oppfatning at etableringen av en temapark i Karlstad vil kunne være en lønnsom 
investering, både rent bedriftsøkonomisk og i betydning av lokalt tilbud, arbeidsplasser, lokalt 
kulturtilbud. 

Kaluna mener at det er viktig at Mummikonseptet utviklers og tilpasses en målgruppen anno 2020 – 
2030 m.h.t innhold og aktiviteter. Videre er det vår oppfatniing at det vil være uheldig om man ikke 
benyttet de vakre naturomgivelsene til å legge vekt på fysiske aktiviteter for hele familien. 

Livsson familien har lang erfaring med markedsføring og drift av temaparker. Det vil bli viktig å 
investere i tilstrekkelig markedsføring i lansering av parken og opprettholdes av dette til merkevaren 
blir kjent og etablert som en viktig attraksjon for Karlstad regionen. 

3.1 SWOT 
Styrker: 

 Konseptet møter etterspørselen til 
turistmarkedet 

 Sterk historiefortelling med voksende 
internasjonal interesse 

 Godt omdømme- relevante verdier 
 Ingen klare konkurrenter i 

nærmarked, svak konkurranse i 
regionmarkedet 

 Lønnsomt bransjesegment med 
god markedsvekst 

 Kjent teknologi og driftsform 
 Etablert merkevare 

Svakheter: 
 
 Ikke kjent i Karlstad regionen 
 Sesongvariabel drift setter store krav 

til fleksibel kostnadsstruktur 
 

Muligheter: 
 En ledig posisjon innen et 

sterkt markedssegment 
 Godt utgangspunkt for en sterk 

og troverdig historiefortelling 
 Potensialet for turistvekst i regionen 

er stort 
 Tilgjengelig areal tilstrekkelig til 

fremtidige utvidelser pluss realisering av 
utbyggingsgevinster gjennom 
utbyggingsutvikling 

Trusler: 

 Svekket økonomisk utvikling nasjonalt 
og internasjonalt kan gi redusert 
reisevirksomhet og privatforbruk 

 Attraktive konkurrenter kan bli realisert 
og overskygge MW 

 Internasjonal interesse MW kan 
forsvinne 

 Utbyggings- og driftskostnader kan 
bli høyere enn prognosert 

 

3.2  Markedsføring 
Tillväxten ska skapas med hjälp av marknadsföring och samarbetsparter. Marknadsföringen inriktas 
på potentiella områden eller målgrupper (Norge, Danmark, Ryssland, Asien och även Finland).  
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Tillväxten och lönsamheten påverkas också av åtgärder som främjar en längre säsong, 
produktifiering av nya säsonger, en förlängd vistelse samt av nya målgrupper (t.ex. 
konferensgäster).   

3.3  Samarbeide 
I rapporten «Hur utvecklar vi hållbara turistdestinationer?» utarbeidet av Tillvaxtverket januar 2017 
konkluderer man bl.a. at «Samverkan är nyckeln». Vi sakser fra rapporten2: 

 

4 «Whats in it for Karlstad?» 
 

5 Pris og inntektsstrategi 
 

5.1 Pris og inntektserfaringer fra Mummidalen, Finland 
Mumminvärlden Ab:s totalförsäljning 2015 var EUR 6,76 milj.   
 
                                                      
2 https://tillvaxtverket.se/download/18.402f8e871599694d0b7c0247/1485443961763/Info_0640_webb_tillg.pdf 



Forprosjekt Karlstad kommune 
• • • 

 
 

12 

Grovt sett består företagets totala omsättning av fire huvudfaktorer:   

 
 

 
Säsongens längd i Mumminvärlden år 2016 var 79 dagar. Dessutom varar Trollvintern i februari i 9 
dagar. De viktigaste månaderna ur intäktssynvinkel är sommarmånaderna. Mellan 
sommarmånaderna fördelar sig försäljningen grovt sett på följande vis:  
 

 
 
Mumminvärldens intäkter baserar sig på tre olika produkter: 

• själva temaparken Mumminvärlden 
• Väskis Äventyrsö  
• Teater Emma. 

Intäkterna från de olika produkterna fördelar sig grovt sett på följande vis:  
 

 
 

Antall totalt besøkende i Finland var i 2015 ca. 230.000, hvorav 171.000 betalende. Snitt inntelt pr. 
Betalende besøkende var på ca. EUR 40. 
Tabellen under viser prismatrisen i Mummi parken i Finland: 

0%

50%

100%

Muminvärlden Väskis Äventyrsö Teater Emma

Salgsinntekter pr. produkt
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5.2 Prisoversikt viktigste konkurrenter 
 

 

 

6 Organisering 
 

6.1 Juridisk organisering i Finland 
Mumminvärlden är  ett privatägt aktiebolag, 30 % av aktiestocken är i bolagets egen ägo. Bolaget ägs 
av Crea Art Holding Ag, som är registrerat i Schweiz och ägs av Livson Group Oy (Ted och Tim Livson) 
med en andel på 75 % och av Shani Rapp med en andel på 25 %.  
Bolaget har ett dotterbolag, Mummin Evenemang Ab som erbjuder uppträdanden med Mummintroll 
utanför parken och har en egen mumminlicens. 

Prisstrategi/kanal Billettluke Web  Ticket 
master Studenter

Endagsbiljett 28,00 € 27,00 €   -   - 
Tvådagarsbiljett 38,00 € 37,00 €   -   - 
MV + Väski 43,00 € 42,00 €   -   - 
Väski 24,00 € 23,00 €   -   - 
Teater Emma 33,00 €  - 35,50 € 31,00 €
Trollvinter 20,00 € 19,00 €
Parkering + transport 8,00 €  -   -   - 

(Tall i EUR) Pippi Liseberg Tivoli* Legoland Dyreparken Tusenfryd Mummi**
Voksen 42,22             37,22             27,50             44,88             47,67             46,56               27,00             
Barn 30,00             24,44             27,50             42,38             45,44             38,78               
Familie 144,44           6,85               110,00           174,50           186,22           170,67             112,00           
Årskort -                 122,22           38,75             81,13             -                 88,78               
* Tivoli attraksjoner betales seperat
** Mummi må betale for emma og væski ved siden av



Forprosjekt Karlstad kommune 
• • • 

 
 

14 

 

 

6.2 Juridisk organisering i Karlstad 
Det arbeides med den formelle organiseringen. Eierne tar sikte på å beholde aksjemajoritet. Et 
alternativ kan være å etablere et svensk datterbolag som søster til Mummivärden OY; Mummivärden 
AB som kan forestå etabelring og drift av Mummindalen i Karlstad. 

Selskapets aksjekapital vil være på et nivå som sikrer finansiering, drift og forpliktelser til ansatte, 
partnere og kommunale/offentlige myndigheter. 

Kaluna vil orientere mer så snart dette arbeidet har funnet sin form. 

6.3 Ansatte 
Alle ansatte vil bli ansatt i det svenske aksjeselskapet. I Mummivärden OY var 
ansettelsessituasjonen i 2016 som følger: 

 

 

6 Drifts og investeringskalkyler 
6.1 Investeringsbehov og finansieringsplan 
 

Livson Group OY
75%

Shani Rapp
25 %

Crea Art Holding AG
Sveits

Muminvärlden OY

Mumin Evenemang 
OY

Fast ansatte Sesong ansatte Årsverk Betalende gjester
Finland 9 226 47 171000
Karlstad
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6.2 Behov for ansatte og innkjøp av driftstilbehør 
 

6.3 Eiendomsutvikling 
 

6.3.1 Området 
Områdeskraven beror delvis på regiontypen, infrastrukturen o.s.v. I början kommer vi att behöva en 
yta på ungefär 10-12 hektar. Expansion i ett senare skede ska vara möjlig och tas med i beräkningen.  
Området ska vara beläget i en fridfull och naturlig plats nära havet eller en sjö.  
 
Mummindalen är den viktiga plats där Mummintrollet och hans vänner bor. Dalen är lugn och långt 
borta från världens sorl. Mummindalen omges av Ensliga bergen och havet. Mummindalen har en flod 
som inte rinner ut i havet. Huvudbyggnaden i dalen är det blå Mumminhuset.    
Beskrivningen ovan utgör den bild som man vill eftersträva i utseendet på parken. Det viktiga är en 
naturlig och mångfacetterad miljö, naturens konturer, träd och klippor, havet i närheten o.s.v. Det här 
ger möjlighet att skapa olika typer av utrymmen och stämningar.  
Närvaron av havet eller av en sjö är önskvärd, likaså en kustlinje och möjligheten att simma. Vattnet 
gör det möjligt att erbjuda vattenaktiviteter, vilket är särskilt viktigt sommartid.  
Målet är att skapa en atmosfär som om man stiger in i en annan värld än den vi vanligen lever i. Det 
ska kännas som att stiga in i en sagobok och som om man är en del av den.  
   
Några nyckelord:  
 

• autentisk  
• sagolik  
• naturlig  
• trygg och säker  
• fantasifull  
• vacker  
• och det viktigaste, mumminlik, vad än det kan tänkas innebära. 

 
6.3.2 Infrastruktur 
 

• lättillgängligt, det ska gå att ta sig dit med bil, buss, husvagn, cykel o.s.v.  
• parkeringsområde, uppskattningsvis för ungefär 800-1 000 bilar   
• särskild väg för service- och räddningsfordon  
• det ska vara enkelt för småbarn att gå där, likaså ska det gå att ta sig fram med barnvagn, 

rullstol o.s.v.  
• avloppssystem, elektricitet och friskt vatten tillgängligt i de flesta delarna av parken  
• möjlighet att använda området året runt  
• inte för nära privata hus, industri, shoppingcentra o.s.v. 

 
 
6.3.3 Parkering:  
Ska finnas i parkens omedelbara närhet. Familjedimensionerade parkeringsplatser. Separat utrymme 
för bussar, husvagnar o.s.v. Behovet av parkeringsplatser beror på det förväntade antalet kunder per 
dag. Uppskattningsvis 800-1000 bilar per dag under högsäsong.  
Detaljplan:  
Den ska vara lös och tillåtande i stället för strikt och föreskrivande. Det ska finnas många möjligheter 
till att vara kreativ och innovativ.  Trafikarrangemangen spelar en stor roll.  
Där ska finnas möjlighet att i ett senare skede utvidga parken och t.ex. bygga ett hotell eller en 
vattenpark i anslutning till parken.  
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6.4 Driftskalkyle 
 

 

 

6.5 Reinvesteringer/videreutvikling av parken 
 

I det första skedet, alltså under den första säsongen, planeras parken så att det kommer att finnas 
centrala funktioner, konstruktioner och byggnader och en grundläggande infrastruktur kommer att 
byggas upp. Av de planerade investeringarna blir uppskattningsvis 2/3 klart under den första 
verksamhetsperioden. 
 
Under det andra skedet, d.v.s. under de följande åren (uppskattningsvis 7-10 år) skapas årligen nya 
funktioner, konstruktioner eller byggnader som kompletterar parkens sagovärld och/eller 
försäljningsfunktioner. Målet är således att ge marknadsföringen innehåll och att förmedla en bild av 
förnyelse/utvidgning. Målet är att nyheterna ska finansieras genom intern finansiering.  
 
I det tredje skedet investeras i funktioner som stöder parken eller som ger mervärde. Det här kan t.ex. 
vara minigolf med tema, en vattenpark, en husdjurspark eller en trafikpark. Om förutsättningarna och 
förväntningarna finns kan man i anknytning till parken investera i ett campingområde, en stugby eller 
t.o.m. ett hotell. Allt ska finnas i anknytning till parken och de stödjande funktionerna kommer att ha 
Mummintema.  
 
En separat sommarteaterverksamhet för vuxna i anknytning till parken bör övervägas när 
utredningsarbetet om det är gjort. Beslutet beror bl.a. På läget och konkurrensen.  

Kurs EUR SEK 10                           
PROFIT AND LOSS ACCOUNT  

(Number of vistors)         200 000                 300 000   400 000   500 000        200 000   300 000         400 000         500 000 
Sales    94 303 033,3            141 454 550     185 939 390     230 424 240 
Other operating income                             -                          -                          -   
Gross income    94 303 033         141 454 550     185 939 390     230 424 240 471,5            471,5       464,8              460,8             

-                 -            -                   -                  
Operating expenses -                 -            -                   -                  
Raw materials       18 000 000              26 277 270          34 369 700          42 462 120 90,0                87,6           85,9                 84,9                 
External services         6 400 000                9 000 000          11 000 000          13 000 000 32,0                30,0           27,5                 26,0                 
Wages and salaries       21 200 000              31 200 000          39 680 000          44 160 000 106,0              104,0         99,2                 88,3                 
Pension expanses         4 400 000                5 928 000            7 539 200            8 390 400 22,0                19,8           18,8                 16,8                 
Other social security expenses         1 100 000                1 560 000            1 984 000            2 208 000 5,5                  5,2             5,0                   4,4                   
Depreciation         1 000 000                1 250 000            1 250 000            1 250 000 5,0                  4,2             3,1                   2,5                   
Depreciation, buildings         7 000 000                9 333 330          10 000 000          10 666 670 35,0                31,1           25,0                 21,3                 
Depreciation of tools and equipment         8 000 000              11 250 000          12 500 000          13 750 000 40,0                37,5           31,3                 27,5                 
Other operating expenses       28 000 000              39 365 450          48 353 940          57 342 420 140,0              131,2         120,9               114,7               
Total operating costs 95 100 000   135 164 050            166 676 840     193 229 610 475,5            450,5       416,7              386,5             

OPERATING PROFIT        -796 967              6 290 500       19 262 550       37 194 630 -4,0                21,0           48,2                 74,4                 
operating profit % -0,8 % 4,4 % 10,4 % 16,1 %

Income from Group companies
Other income comprehe the fixed assets.
Interest income from Group companies
Other interest and financial income
Interest expenses from Group companies
Interest and other financial expenses from others
PROFIT BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS        -796 967                6 290 500          19 262 550          37 194 630 
Extraordinary income
Extraordinary expenses
PROFIT BEFORE APPROPRIATIONS AND TAXES          -796 967                6 290 500          19 262 550          37 194 630 
Income taxes          -159 393                   125 810            3 852 510            7 438 926         -0,80      0,42            9,63          14,88 
PROFIT OF THE FINANCIAL YEAR        -637 573              6 164 690       15 410 040       29 755 704 

MOOMINWORLD KARLSTAD

Gross Snittinntekt per besøkende
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I anknytning till parken kan även ett separat äventyrsbesöksmål i stil med Väskis Äventyrsö komma i 
fråga. Besöksmålet skulle ge mervärde till dem som besöker Mumminvärlden samtidigt som det också 
skulle ha en egen målgrupp och egna besökare. 
 

7 Fremdriftsplan 
Från det ögonblick när det finns ett definitivt beslut om ställe kan planeringen inför upprättandet och 
byggandet inledas. Om grundandet av parken kräver ny planläggning eller dylikt ska den tid som går 
åt till de här åtgärderna plussas på tidtabellen.  
 
För planeringen av parken, där byggplanering ingår, reserveras 6-10 månader. När alla tillstånd till 
bygget har beviljats reserveras 8-12 månader för bygget. Byggtiden påverkas bl.a. av hur färdigt 
området är (kommunalteknik, vägnät o.d.), av byggtidpunkt samt av planernas omfattning.  
 
Planeringen av marknadsföringen ska påbörjas tillräckligt tidigt så att kommunikation och 
marknadsföring kan inledas senast när byggandet inleds.  
 
Eksempel 
 

 
 
För planeringen av parken, där byggplanering ingår, reserveras 6-10 månader. När alla tillstånd till 
bygget har beviljats reserveras 8-12 månader för bygget. Byggtiden påverkas bl.a. av hur färdigt  
området är (kommunalteknik, vägnät o.d.), av byggtidpunkt samt av planernas omfattning.  
Öppningen av parken ska förläggas till slutet av våren eller början av sommaren. 
 
 

7.1 Videreutvikling av parken etter åpning 
I det första skedet, alltså under den första säsongen, planeras parken så att det kommer att finnas 
centrala funktioner, konstruktioner och byggnader och en grundläggande infrastruktur kommer att 
byggas upp. Av de planerade investeringarna blir uppskattningsvis 2/3 klart under den första 
verksamhetsperioden. 
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Under det andra skedet, d.v.s. under de följande åren (uppskattningsvis 7-10 år) skapas årligen nya 
funktioner, konstruktioner eller byggnader som kompletterar parkens sagovärld och/eller 
försäljningsfunktioner. Målet är således att ge marknadsföringen innehåll och att förmedla en bild av 
förnyelse/utvidgning. Målet är att nyheterna ska finansieras genom intern finansiering.  

 

I det tredje skedet investeras i funktioner som stöder parken eller som ger mervärde. Det här kan 
t.ex. vara minigolf med tema, en vattenpark, en husdjurspark eller en trafikpark. Om 
förutsättningarna och förväntningarna finns kan man i anknytning till parken investera i ett 
campingområde, en stugby eller t.o.m. ett hotell. Allt ska finnas i anknytning till parken och de 
stödjande funktionerna kommer att ha Mummintema.  

 

En separat sommarteaterverksamhet för vuxna i anknytning till parken bör övervägas när 
utredningsarbetet om det är gjort. Beslutet beror bl.a. På läget och konkurrensen.  

I anknytning till parken kan även ett separat äventyrsbesöksmål i stil med Väskis Äventyrsö komma i 
fråga. Besöksmålet skulle ge mervärde till dem som besöker Mumminvärlden samtidigt som det 
också skulle ha en egen målgrupp och egna besökare. 
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