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Syfte 
Många besökare i Vimmerby kommer dit för att på olika sätt möta Astrid Lindgrens liv och 

författarskap. Det inkluderar att ta del av landskap och platser som går att känna igen från 
hennes berättelser. Med detta projekt vill vi med hjälp av digitala produkter och tjänster 
väva in Astrid Lindgrens liv och författarskap i den bygd och det landskap som hon växte 

upp i. På bestämda platser i vad vi kallar ett datorförstärkt landskap ska besökare med hjälp 
av informationsteknik kunna få ta del av berättelser och minnen som är kopplade till just 

den platsen.

Bakgrund 
Få områden fascinerar och engagerar människor på samma som natur och landskap. Varje 

ingrepp i ett älskat landskap väcker starka reaktioner. Fenomenet är inte bara svenskt. 
Samma intresse för naturen och det kulturlandskapet – särskilt vad som med större eller 
mindre rätt uppfattas som genuina, orörda miljöer – möter överallt i den industrialiserade 

världen. 

I ett europeiskt perspektiv ter sig det nordskandinaviska landskapet unikt, framförallt 

kanske för att naturen uppfattas som orörd. En jämförelse mellan det småländska 
hagmarkslandskapet och den holländska slättbygden är belysande. Å ena sidan "liens och 
mulens landskap", översållat av stenar och inslag av vilt växande vegetation, å andra sidan 

fullständigt plana agrara brukningsytor, kliniskt befriade från varje odlingshinder. 

Men landskapet är också scenen för historiens skådespel, som rymmer människans 

erfarenheter, förhoppningar, tankar och strategier för överlevnad. Replikerna finns delvis 
kvar, i form av minnen, namn, sägner som vi påminner oss när vi rör oss i landskapet. Vi kan 
tala om ”minnesknappar” (mnemotechnic pegs) i själva landskapet; vi kommer till en plats 

och plötsligt väcks ett minne till liv: "det var här det hände". Upplevelseindustrin betraktas 
som en av de snabbast expanderande tjänstesektorerna idag. Begreppet inkluderar fritid, 

rekreation, turism, media, reklam m.m. Dagens människa upplever ofta en rotlöshet i 
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tillvaron. Man söker efter upplevelser som ger insikt och förståelse på ett djupare plan. Det 
småländska hagmarkslandskapet, det landskap som träder fram i Astrid Lindgrens liv och 

författarskap är en stor tillgång i detta avseende. Turisten som besöker bygden slås av den 
rena vackra miljön, djuren och gårdarna och den ro alla intryck skänker. Samtidigt är detta 
ett hotat landskap. Betesdjuren blir ständigt färre och färre. Idyllen kommer att växa igen 

när inga djur längre betar i det. 

Vad är natur- och kulturturism, om inte ett sökande efter fördjupning. Efter nya intryck, som 

inte ligger färdiga för omedelbar konsumtion på de ytliga upplevelsernas smörgåsbord. 
Sådant man kan ta till sig först efter en viss  ansträngning, men som just därför ger så 
mycket större tillfredsställelse och dessutom lämnar beständiga avtryck i medvetandet? Här 

står natur- och kulturturismen på samma sida som utomhuspedagogiken och det 
platsbaserade lärandet, undervisningsmetoder som strävar efter att ge kunskaper och 

fördjupning genom sinnlig erfarenhet. Som vill visa hur landskapets  och platsernas  koder 
kan läsas av och deras budskap förstås och förstärkas i syfte att avslöja gömda kvaliteter 
och aspekter. 

Var kommer då detta projekt in i bilden? Dess  syfte är som nämndes att med hjälp av 
digitala produkter och tjänster väva in Astrid Lindgrens liv och författarskap i den bygd och 

det landskap som var hennes, men som också bebos  och besöks av så många andra. 
Kulturlandskapet i Vimmerby ger fortfarande enastående möjligheter till möten med 
Bullerbymiljöer. Vår vision är att skapa en plattform som gör dessa möten ännu mer givande 

och gagnande, både för ortsbor och besökare.  Det yttersta målet är att främja en utveckling 
som leder till att idyllen bevaras.

Projektmål
Målet för projektet är att ta fram en demonstrator av ett datorförstärkt landskap som 
tillgängliggör Astrid Lindgrens liv och författarskap i det landskap som hon berättar om och 

växte upp i. Den kommer att ha en arkitektur som går att återanvända för att bygga vidare 
eller bygga helt nya datorförstärkta landskap. Som ett led i detta kommer några platser i 
landskapet att dokumenteras och denna dokumentation ska utgöra innehållet i 

demonstratorn. Detta innehåll kan också användas i andra sammanhang som t.ex. i tryckt 
material eller på en webbplats. En teknisk utgångspunkt är att bygga på lättillgänglig teknik 

såsom mobiltelefoner genom vilka besökare i landskapet kan ta del av information om de 
platser man besöker. 

Forskningsfrågor
Vilka slags berättelser finns i bygden, var finns ”minnesknapparna”, och hur ska man på 
bästa sätt kommunicera de berättelserna? Denna övergripande fråga kan specificeras i 
nedanstående frågor:

1. Vilka platser är särskilt intressanta att dokumentera, vilka berättar, och vilka är 
berättelserna?

2. På vilka sätt kan den fysiska omgivningen och de informationstekniska lösningarna 
samspela för att kommunicera berättelserna och förstärka deras budskap? 

1. Hur kan datorförstärkta landskap användas för att vägleda och bistå i tolkningen och ge 

en djupare, intensivare upplevelse jämfört med ett konventionellt upplägg?

Hur bör tekniken väljas, designas och konstrueras för det datorförstärkta landskapet? 
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Denna tekniska fråga kan delas upp i följande särskilt intressanta frågor:

2. Hur får man precision i ett datorförstärkt landskap? GPS ger en grov placering, att ringa 

ett telefonnummer när man är på plats likaså. Men hur kan man skilja mellan saker i en 
interaktiv miljö där ett visst fysiskt objekt kan ge en viss information medan stubben 
bredvid den ger annan information? 

3. På vilket sätt kan man redigera ett datorförstärkt landskap? Dvs. göra det enkelt att sätta 
upp en ny plats på en rundvandring, ändra på saker på platsen, eller skapa en helt ny 

rundvandring.
4. Hur bör det datorförstärkta landskapet designas? Denna fråga kan specificeras 

ytterligare: 

a. Vad ska det datorförstärkta landskapet fylla för syfte för olika personer och i vilka 
situationer? 

b. Vad för sorts produkt eller tjänst ska det datorförstärkta landskapet vara (t.ex. 
interaktiv narrativ, guidning, skattjakt, eller interaktiv informationstavla)? 

c. Hur ska det datorförstärkta landskapet formges i termer av användning och 

komposition av funktioner och innehåll? 
d. Hur ska det datorförstärkta landskapet formges i termer av upplevelse och 

komposition av beteende och form?

Genomförande
Astrid Lindgrens Näs kommer att utgöra ett nav för arbetet. Linköpings universitet har 

sedan ett antal år genomfört den internationella Like-kursen i området, och underlaget för 
den kursen kommer att bilda utgångspunkt för valet av platser. Projektet sträcker sig över 2 
år och aktiviteterna är specificerade i Tabell 1. 

2010201020102010 2011201120112011

AktivitetQ1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Aktivitet

x x Utredning av tekniska möjligheter

x x x Framtagande av innehåll

x x x x Design

x x x Konstruktion

x Demonstration och utvärdering

x x x x x Analys och spridning av resultat

Tabell 1. Genomförande av projektet uppdelat i kvartal. 

Utredning av tekniska möjligheter: Leder fram till en beskrivning av möjligheter och 

begränsningar hos olika tekniska plattformar.

Framtagande av innehåll: Inkluderar bland annat insamling av arkivmaterial. Leder fram till 

innehåll i text, ljud, bild och video som kan användas i resterande projekt.

Design: Påbörjas  då tekniska möjligheter och begränsningar beskrivits och delar av 
innehållet tagits  fram. Genomförs i användarstudier, kravmodellering, ramverk för designen, 

detaljdesign och användartestning. Ett deltagande arbetssätt kommer att betonas för att 
tillsammans med berörda markägare och andra intressenter skapa en värdefull och 
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meningsfull design. Designuppdrag kommer att läggas i Sommardesignkontoret som 
Linköpings  universitet arrangerar i samarbete med SVID (Stiftelsen svensk industridesign) 

där studenter från designutbildningar runt om i Sverige samlas för att arbeta med skarpa 
projekt.

Konstruktion: Påbörjas  då ramverket för designen bestämts. Programmering genomförs 

genom att fristående systemdelar (inkrement) tas fram och testas. 

Demonstration och utvärdering: Användartestning och förevisning av projektets resultat.

Analys och spridning av resultat: Genomfört arbete måste analyseras  vetenskapligt och 
därefter kommer resultat att presenteras på vetenskapliga konferenser, i tidskrifter och/
eller bokform. Därtill kommer presentationer för näringsliv och offentlig verksamhet.

Budget 
Nedanstående projektbudget gäller endast rena lönekostnader (inklusive LKP) och utlägg. 
Det är exklusive eventuella övriga kostnader på universitetet eller institutionerna. Vad 

sådana övriga kostnader kan innebära i termer av exempelvis motfinansiering från andra 
projekt måste klargöras med ingående institutioners ekonomer innan föreslaget projekt 

startar. Arbetet utförs under 2010 och 2011.

Kostnadspost 2010 (tKr) 2011 (tKr)

Utredning av tekniska möjligheter 60 0

Framtagande av innehåll 150 120

Design 120 180

Konstruktion 120 180

Utvärdering och demonstration 0 150

Analys och spridning av resultat 0 240

Resor 20 60

Utrustning 20 40

Kostnad per år 490 970

Total kostnad 1460

Tabell 2. Budget i tusentals kronor (tKr) exklusive eventuella påslag från universitetet.

Kunskapsbidrag
Till forskningen bidrar projektet med kunskap om design och konstruktion av 

datorförstärkta landskap. Till offentlig verksamhet och näringsliv bidrar projektet med 
exempel på hur digitala landskap kan användas i fritids-, rekreations- och turismsektorn. 

Utvecklad arkitektur och innehåll kan även nyttjas  i andra tillämpningar eller utbyggnader 
av denna tillämpning.
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Sökande
Projektet kommer att bemannas med kompetenser i humaniora, datavetenskap, design och 
utomhuspedagogik (någon resursperson från Nationellt Centrum för Utomhuspedagogiks 

nätverk). Två huvudsakliga aktörer är dock drivande:

Mattias Arvola, projektledare, Filosofie doktor i kognitiva system. Forskare i 

interaktionsdesign och universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap, Linköpings 
universitet.

Jan Paul Strid, Filosofie doktor i nordiska språk, docent. Professor vid institutionen för 

kultur och kommunikation, Linköpings universitet. 


