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Prolog 

Innan vi hade bestämt oss för vad vår uppsats skulle handla om hade vi några idéer. Ingen av 

dem så mycket som snuddade vid ämnet upplevelseekonomi och vi hade då inte kunnat gissa 

att vi skulle lära oss så mycket om upplevelser och den ekonomi som kretsar runt dem. Det 

har varit en lärorik och berikande tid och det mesta har känts nytt för oss.  

Vi vill framförallt tacka vår handledare Lars Ekstrand som så positivt hejat på oss och knuffat 

oss framåt i vårt arbete. Han har på ett professionellt och uppmuntrande sätt gett oss snabb 

feedback som har varit till ovärderlig hjälp i vårt skrivande. Utan honom hade vi troligtvis 

inte valt att lära oss så mycket om upplevelser.  

Ett tack riktas också till vår handledningsgrupp där vi har getts möjlighet att ventilera och 

diskutera arbetet med uppsatsen under resans gång. Vi har efter varje träff lämnat gruppen 

med ny inspiration och tips för det fortsatta arbetet. 

Vi vill även tacka Kerstin Eriksson Anna Lena Söderblom och Irene Holmgren för att vi fick 

intervjua dem och att de tog sig tid för oss samt för deras engagemang.  

Vi hoppas att med den här uppsatsen kunna ge ett bidrag till ökad förståelse för 

upplevelseindustrin och genom den väcka intresse för att skapa platser för upplevelser och se 

värdet av det skapandet. Då menar vi inte bara det ekonomiska värdet utan även värdet av 

känslan som skapas för den enskilda individen. Vi ser gärna att ämnet upplevelseekonomi får 

större plats inom företagsekonomiutbildningarna i landet så att fler personer ges möjlighet att 

fördjupa sig i och finna glädje i ämnet.  

 

Trevlig läsning 

 

Johanna Hellbom  Madelene Svanberg    
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Vi vill även pröva att illustrera teorin i ett tänkt projekt som kan 

leva upp till upplevelseekonomins krav.  

Aim: To create a hotel idea with an experience theme evolving from the 

term experience economy, with its shifting meanings. We also 

want to see how the theory works in a practical example in a made 

up project that is able to meet the expectations of the experience 
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Sammanfattning 

Vi utforskar begreppet upplevelseekonomi och hur vi har hamnat i vad en del forskare anser 

vara Upplevelsesamhället. Ett samhälle där de basala behoven är uppfyllda och där vi söker 

minnesvärda och självförverkligande upplevelser.  

Vi har valt att studera tidigare forskning och presenterar delar av det vi har läst i ett inledande 

teoriavsnitt. Därefter observerar vi ett par upplevelserelaterade hotell för att se hur teorin kan 

se ut i verkliga pågående projekt. De hotell vi valt att titta närmare på är Icehotel i Jukkasjärvi 

samt Såstaholm i Täby. Vårt sätt att arbeta blir deduktivt, där vi utgår från befintliga begrepp 

och teorier för att kunna dra logiska slutsatser.  

Befintlig teori i upplevelseekonomi samt iakttagelser av två existerande hotell för upplevelser 

gav oss grunden till hur vi utformade vårt hotell i Östhammar med upplevelsetema – Hotell 

Badjäflar. I Hotell Badjäflar praktiseras det vi har lärt oss. Temat för hotellet blir sjuttiotal 

och miljön och aktiviteter kommer att präglas av decenniet. Vi väver in författaren och 

filmskaparen Lars Molin då vi använder marknadsföringsverktyget storytelling. Lars Molins 

film Badjävlar ligger som grund för en del av miljön i hotellprojektet. Anledningen till att vi 

väljer Lars Molin är att han levde och arbetade i Östhammar under just sjuttiotalet och det var 

här filmen Badjävlar spelades in. 

Våra diskussionskapitel består både i en utvärdering av Icehotel och Såstaholm och hur vårt 

Hotell Badjäflar kommer att fungera som upplevelse. Vår uppfattning är att både Icehotel och 

Såstaholm har lyckats med att skapa platser för upplevelser som deras gäster kommer att 

minnas och påverkas av. Hotell Badjäflar skulle enligt vår mening också kunna bli en unik 

och minnesvärd upplevelse för våra gäster. Vi avslutar med att reflektera över 

upplevelseekonomin idag, lyfter fram tankar om den allmänna skepticismen och ger förslag 

till fortsatta studier. 

Upplevelseekonomi innebär att skapa upplevelser som kunden länge minns och gärna 

rekommenderar till sina vänner. Helheten blir det viktiga och alla personer involverade i 

upplevelseskapandet har en roll att spela där kunden är i centrum. 

  



Abstract 

We study the term experience economy and how we live today in what some scientists call 

The Experience Society. That is a society where our basic needs are fulfilled and in which we 

seek experiences to remember and to express ourselves. 

We have chosen to study earlier research made in this subject and present part of what we 

have read in an initiating theory section. After this we observed a couple of “experience 

based” hotels to see how this theory can be practiced in real life. The hotels we chose were 

Icehotel in Jukkasjärvi and Såstaholm in Täby. These two hotels turned out to be excellent 

examples of “experience based” hotels in Sweden. We have chosen to use a deductive way of 

presenting our results. Deduction is when conclusions are drawn out of existing theories and 

concepts. 

This earlier research literature and our studies of two actual hotels for experiences gave us the 

basis for how our hotel in Östhammar is designed with an experience theme – Hotel 

Badjäflar. Hotel Badjäflar is where we practice our new knowledge. The theme is the 

seventies and the surroundings and our activities will all be influenced by this decade. For our 

storytelling parts we will use stories about the author and filmmaker Lars Molin. Parts of the 

hotel surroundings are based on his movie Badjävlar. The reason we chose Lars Molin is 

because he lived and worked in Östhammar during the seventies and it was also here the 

movie Badjävlar was made. 

Our discussion chapter involves an evaluation of both Icehotel and Såstaholm as well as how 

we think Hotell Badjäflar will work out as an experience. Our opinion is that both Icehotel 

and Såstaholm have succeeded well in creating places for experiences that their guests will 

remember and be affected by. According to us Hotel Badjäflar has the potential to be an 

experience to remember for our guests. Finally we reflect on how the experience economy is 

commonly looked upon and the scepticism surrounding it. We also give suggestions on 

continued studies for the essay.  

Experience economy is to create memorable experiences that the customer will remember for 

a long time and will gladly recommend to his or her friends. The totality of the experience is 

essential and each person involved in creating the experience has a role to play through which 

the customer is put in the leading role.  
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1 Inledning 

Upplevelseekonomi, - vad är det? De allra flesta i vår omgivning ställer den frågan när vi 

nämner begreppet.  

Upplevelseekonomi är: ”en samhällsekonomi där produktionen, distributionen och 

konsumtionen av upplevelser har fått en framskjuten plats. Det handlar om att ladda produkter 

med upplevelser så att de berör våra sinnen och appellerar till känslor.” (Per Strömberg, 2007 

s 6) 

För oss är upplevelseekonomi ett engagerande och inspirerande ämne. Ju mer vi läser desto 

mer inser vi hur angeläget det är med just upplevelser och vilket enormt behov det finns av 

det i dagens stressade samhälle. Många människor är idag mätta på traditionella varor och 

tjänster och vill i allt högre grad använda sin köpkraft till att uppleva eller köpa varor och 

tjänster som förmedlar en känsla. Vi anser att upplevelser behövs i samhället eftersom 

kreativa upplevelser av alla sorter inspirerar människan och är en vital del av livet.  

Upplevelser handlar om att väcka känslor, självförverkliga sig, infria sina drömmar, ta igen 

sig och framförallt skapa minnen. Det innebär en möjlighet att komma bort från vardagens 

tristess och kliva in i en värld av fiktion och eget skapande vilket kan ge välbefinnande. Man 

vet aldrig i förväg hur upplevelser påverkar en individ. En upplevelse för en person kan vara 

en helt annan upplevelse för en annan, den är individuell för varje person i varje ögonblick.  

Upplevelser finns hela tiden runtomkring oss. Tänk bara på alla upplevelser vi får ta del av 

när vi växer upp! Som barn är det en upplevelse att gå till affären med mamma eller att smaka 

på sanden i sandlådan. Under hela uppväxten samlar vi upplevelser längs livets väg och 

uppfylls av händelser som påverkar och utvecklar oss. Det räcker inte längre att gå till affären 

eller smaka på sanden för att få en upplevelse för det har vi redan gjort. Vi behöver ständigt 

göra något nytt och annorlunda som berör och förvandlas till minnen att njuta av i framtiden. 

I litteratur och på Internet finns beskrivningar på hur man kan göra för att skapa minnesvärda 

upplevelser.  Det viktigaste är att få kunden engagerad och inse betydelsen av att fokusera på 

andra värden än själva kärnprodukten. Framförallt Pine & Gilmores The experience economy 

och Mossbergs böcker Storytelling och Att skapa upplevelser – från OK till WOW är 

tankeväckande läsning. Efter att ha läst dessa böcker samt en hel del andra inom ämnet 

upplevelseekonomi och tittat på olika projekt som drivits i upplevelseekonomins anda så 

bestämde oss för att det här var något vi ville utforska.  

Var kunde vi få nytta av vår nyvunna kunskap? Vilken kärnprodukt kunde vi använda för att 

lägga till upplevelser? Vi kom fram till att vi ville skapa ett hotell med upplevelsetema. 

Hotellet skall inte bara att bli den basvara som behövs utan även en plats att längta till för att 

få uppleva. Vi vill skapa en miljö där vi genom god service och värdskap får entusiastiska 

kunder som uppskattar oss och gärna återkommer. Vårt projekt blir ett hotell där gästerna inte 

checkar ut utan att ha självförverkligat sig själva, realiserat sina drömmar och samlat minnen 

för livet.  
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1.1 Syfte 

Att utifrån begreppet upplevelseekonomi, med dess mångskiftande innebörd, skapa ett 

koncept till ett hotell med ett upplevelsetema. Vi vill även pröva prova att illustrera teorin i ett 

tänkt projekt som kan leva upp till upplevelseekonomins kriterier.  

1.2 Frågeställning 

Hur kan man, utifrån upplevelseekonomisk teoribildning kombinerat med ett retrotema, skapa 

ett förslag på ett hotellkoncept i Östhammar?  

1.3 Avgränsning 

Vi kommer att välja ut vissa delar i ämnet upplevelseekonomi och tillämpa den kunskapen på 

att skapa en hotellidé. De delar vi har valt att studera närmare är:  

Upplevelseekonomins fyra världar och hur våra sinnen påverkas av upplevelser.  

Storytelling som handlar om historiers betydelse för en upplevelseprodukt. 

Upplevelserummet och det som händer där. Upplevelserummet är oftast grunden för 

upplevelsen och är därmed den del som påverkar mest hur vi minns upplevelsen.  

Vi studerar även två temahotell som enligt vår mening är bra exempel på svensk 

upplevelseindustri.  

Vad gäller hotellidén har vi avgränsat oss till retro perioden sjuttiotal med inslag av Lars 

Molins film Badjävlar, som vi ger en närmare beskrivning av nedan. 

Berättelser om Lars Molin som person och hans filmer som spelats in i Östhammar med 

omgivning kommer vi att använda oss av vid skapandet av storytelling-konceptet till vårt 

hotell.  
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2 Bakgrund 

Dagens samhälle präglas av att människan söker upplevelser som ger emotionella värden och 

tillfredsställelse. En upplevelse behöver inte vara extraordinär, det räcker med att man som 

kund får ett personligt och trevligt bemötande från ett företag för att det skall bli en 

upplevelse. Upplevelser finns överallt, från affärer som säljer grönsaker med receptförslag till 

att vissa BB idag kan upplevas som spa. Upplevelser uppstår när ett företag medvetet 

använder en tjänst som plattform och varan man egentligen säljer som stöd till tjänsten. Det 

handlar om att utveckla ”vanliga” tjänster till att bli upplevelser för kunden.  

Idag betalar man för tjänster som man tidigare gjorde själv. För att förstå tillkomsten av 

upplevelser som begrepp och dess utveckling kan man blicka bakåt i tiden. För fyrtio år sedan 

skulle man aldrig ha betalat för att någon annan skulle byta oljan i bilen eller baka en tårta till 

ett kalas. Idag betalar vi för att företag skall ge oss upplevelser, för tjänster som vi förr utförde 

på egen hand, för varor som vi tidigare själv skapade och för råvaror som vi brukade odla 

hemma. 

Upplevelseekonomi kan vara så mycket… Vi började med att titta oss omkring i vår hemstad 

som är en liten stad vid Upplandskusten som heter Östhammar. Här finns idag inget hotell. 

Staden har tidigare haft ett stadshotell men den verksamheten lades ner för några år sedan och 

fastigheten såldes. Genom våra aktuella kunskaper inom upplevelseekonomi vill vi nu prova 

på att skapa ett temahotell där upplevelsen blir det centrala. Namnet på hotellet blir Hotell 

Badjäflar och det kommer att bli ett unikt inslag i staden. Vi vill locka hit badjävlar från alla 

jordens hörn för att trivas och inspireras.  

Temat vi har valt för hotellet är Lars Molins film Badjävlar samt retro med perioden 

sjuttiotal, eftersom filmen skapades i början av sjuttiotalet. Vi vill använda oss av filmnamnet 

på vårt hotell eftersom namnet skapar uppmärksamhet och sticker ut bland andra hotellnamn.   

Badjävlar var Lars första film och idén till den fick han när han insåg att sommargästerna 

(badjävlarna) behandlades annorlunda jämfört med den bofasta befolkningen och att de gjorde 

att hela staden förändrades sommartid. Filmen är en humoristisk skildring av sommarens 

motsättningar mellan badgäster och ortsbor, mellan hederlighet och ohederlighet, mellan 

ekonomiska övertag och vanlig klurighet. När filmen visades första gången 1971 rasade en 

folkstorm mot filmens svordomar, grovkornigheter och nakna människor. 

Vi kommer att använda oss av författaren och filmskaparen Lars Molin i storytelling-delen för 

att han är vida känd för sitt filmmakande och för att just filmerna Badjävlar och 

Midvinterduell spelades in i Östhammar med omnejd. Lars bodde i Östhammar och arbetade 

för Vägverket under några år och det var här han som 27-åring inledde karriären som 

författare och filmmakare.  
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3 Tillvägagångssätt 

Den teoridel vi presenterar är sekundärdata, vilket innebär att den redan är insamlad och 

tidigare publicerad. Vi har sökt information om ämnet upplevelser både i litteratur och på 

internet. Vår handledare gav oss litteraturrekommendationer däribland Lena Mossbergs och 

Pine & Gilmores böcker om upplevelser och storytelling. De visade sig vara användbara 

verktyg i vårt arbete med att skapa ett förslag till upplevelsehotell. Böckerna är att räkna som 

standardverk inom upplevelseekonomin och vi tyckte att det var betydelsefullt att utgå från 

dem. Vi har även tittat på annan litteratur inom upplevelseekonomi och upplevelseindustri. De 

delar i litteraturen som vi ansåg vara väsentliga vid skapandet av vår hotellidé blir också de 

delar som vi har presenterat i teoridelen.  

På internet använde vi sökord som upplevelseekonomi, upplevelser, upplevelseindustri, 

storytelling, experience economy m fl. för att kunna hitta så mycket information som möjligt.  

I vår empiri har vi observerat och studerat exempel på två etablerade temahotell. Att på det 

här sättet studera andra framstående verksamheter inom den bransch vi valt är en slags 

benchmarking. Hotellen vi valde är Icehotel där Torneälvsisen är temat och Såstaholm där 

teater är temat.  Här har vi använt internet och hotellens hemsidor som källa för insyn i deras 

upplevelsemiljöer. Vi bestämde oss för att studera hotellen via deras hemsidor eftersom det 

fanns mycket information om deras verksamheter där och för att vi tidsmässigt och 

avståndsmässigt fann det svårt att genomföra studien på något annat sätt.  

Underlag till Molintemat hämtade vi från filmerna Badjävlar och Midvinterduell som 

spelades in i och runt Östhammar. Från dessa underhållande filmer har vi hämta citat och 

idéer till några av de historier som vi använder oss av i hotellet. Vi hittade även en del förslag 

till rekvisita i filmerna som vi placerar i hotellet. 

Sjuttiotalsinspirationen vad gäller inredning, mode och andra tidstypiska detaljer hämtade vi 

ur faktalitteratur om sjuttiotalet. 

För att få ett mer detaljrikt underlag till Lars Molin-delen i vårt tema genomförde vi en 

intervju med Lars Molinsällskapets ordförande, Irene Holmgren. Vi träffades hemma hos 

henne där hon hade tillgång till sin samling av kuriosa om Lars Molin. Hon lät oss få kopior 

av några artiklar och gav oss litteraturtips om Molin. Vi fick också ta del av Lars Molin-

sällskapets medlemsblad.  

Genom att göra en kortare telefonintervju med Kerstin Eriksson på turistbyrån i Östhammar 

och Öregrund fick vi en bättre bild över turism och besöksnäringen i kommunen. Hon har 

flera års erfarenhet av hur hotellsituationen ser ut i kommunen och gav oss en översiktlig 

redogörelse om den.  

För att testa vårt hotellförslag på en person i beslutsfattande ställning här i vår kommun lät vi 

Anna Lena Söderblom läsa vårt förslag. Anna Lena är politiskt aktiv och för närvarande vice 

kommunalstyrelseordförande i Östhammars kommun. Hon har en bred arbetslivserfarenhet 

med varierande yrkesroller bakom sig och har även varit aktiv i den lokala 

företagarföreningen. Att hon är född på fyrtiotalet såg vi som ett plus eftersom hon därmed 
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tillhör vårt hotells främsta målgrupp.  Efter att hon läst förslaget genomförde vi en intervju 

med henne för att få en uppfattning om hur vårt hotell skulle mottas på kommunkontoret. 

Intervjuerna väver vi in i vårt diskussionskapitel om Hotell Badjäflar. 

Inför intervjuerna förberedde vi några frågor som vi medvetet lät vara öppna för att lämna 

utrymme för en så spontan diskussion som möjligt. Denna intervjuteknik är ett exempel på en 

så kallad ostruktuerad intervju. Om man inför en intervju inte vet vilket kunskap som är 

väsentlig kan man på det här sättet lämna frågorna öppna för att komma fram till oväntade 

aspekter. (Eriksson&Wiedersheim, 2006)  

Vi valde att genomföra intervjuerna med Holmgren och Söderblom personligen för att kunna 

följa upp frågorna direkt och genomföra dem mer som samtal. Personliga intervjuer blir ofta 

mer förtroendeingivande och oväntad information kan därmed komma fram. Att använda sig 

av termer och verbala uttryck på det här sättet är exempel på kvalitativ metod där utrymme 

ges för nyanser. (Eriksson&Wiedersheim, 2006)  

Vi kopplar sedan ihop teorier, observationer och intervjuer med vårt hotellprojekt och därefter 

diskuterar vi vad vi har kommit fram till och hur teorierna skulle kunna illustreras. Det är ett 

så kallat deduktivt arbetssätt där vi utgår från befintliga begrepp och teorier för att därefter dra 

logiska slutsatser. (Eriksson&Wiedersheim, 2006 s 83)  
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4 Teori 

Nedanstående teoriavsnitt har varit grunden för vårt hotellkoncept. Vi vill dela med oss av 

den kunskap vi har lärt oss för att skapa en förståelse för hur vi har tänkt när vi formade vårt 

hotell.  Kapitlet inleds med att kort beskriva vad vi uppfattar som det postindustriella 

samhället och hur behovet av upplevelser ökar i samhället. Därefter går vi igenom teorin för 

upplevelseindustrin, produkten upplevelser, upplevelserummet, storytelling och tematisering. 

Vi tittar även kort på teorier om att marknadsföra upplevelser. 

4.1 Samhälle i förändring 

Världsekonomin står inför ett skifte där tjänsteekonomins betydelse lämnar plats åt en ny 

ekonomi där ”bara” varor och tjänster inte längre räcker till. Historiskt sett så sker skiften i 

ekonomin med jämna mellanrum allteftersom samhället utvecklas. Jordbrukssamhället 

dominerade länge världsekonomin och på sjuttonhundratalet sysselsattes mer än 80 %  av 

USAs befolkning av jordbruket. Idag är motsvarande andel 3% och huvudskälet till den 

dramatiska förändringen var de oerhörda framstegen med att förbättra produktiviteten för 

jordbrukarna. Det var här, med början i automatiseringen av jordbruket, som  

industrisamhällets tid började.(Pine&Gilmore, 1999) 

Idag befinner vi oss i vad forskare och andra karakteriserar som en postindustriell tid där 

industrier i klassisk mening får mindre betydelse allteftersom en del fabriker flyttas till länder 

med billigare produktionskostnader.  (Lindsjöö, 2001) Andelen arbetskraft i industrisektorn 

minskar därmed och återfinns till stor del i servicenäringen. Industrisamhället anses ha 

passerat och därifrån gick vi gradvis in i ett informationssamhälle som nu är på väg att övergå 

i ett kunskaps- och upplevelsesamhälle. Den materiella industrin har till stor del övertagits av 

tjänsteindustrin. (Seeman, 2003) Pine och Gilmore menar att tjänstesektorn nu står inför en 

omställning där producenter av tjänster inte längre kan konkurrera med enbart priset. I och 

med att tjänster i allt större utsträckning automatiseras så kommer de i högre grad att liknas 

vid varor allteftersom den personliga delen försvinner. Internet är den kraft som framförallt 

ligger bakom utvecklingen med att minimera personlig service i en köpsituation.  

Konsumenter vill ha skillnader i utbudet, de vill ha personlig service och inte bara rätt pris. 

Det medför att leverantörer idag lägger till upplevelser till sina produkter för att kunna 

differentiera sig gentemot konkurrenterna. Pine och Gilmore spår att upplevelserelaterade 

yrken kommer att överta arbeten från tjänstesektorn.  

Upplevelseindustrin anses idag vara det snabbast växande ekonomiska området i världen. 

(Seeman, 2003)  

Bengt Johannisson ger en annan vinkling av samhällsförändringen. Han menar att det 

tidigare industrisamhället präglades av en standardiserad produktion där materiellt välstånd 

var huvudmålet. När den tidigare generationen nu ersätts med människor som är uppväxta 

med en digitaliserad värld innebär det en förändring där det sociala kapitalets värde ökar. 

En värld där behovet av genuina relationer och gemenskap blir allt värdefullare. 

(Johannisson, 2007) 
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Vi lever i en tid där man inte behöver arbeta fysiskt i samma utsträckning som förr vilket gör 

att människan får tid över till annat. Det gör att det idag finns en stor marknad där det är 

möjligt att kommersiellt exploatera upplevelsebehovet. Individen har tid och resurser för att 

producera och konsumera upplevelser och är villig att betala för att uppleva. (Lindsjöö, 2001)  

Dagens samhälle kännetecknas samtidigt av att människan lever i ständig tidsbrist. Ju mer 

tekniken utvecklas desto mer stressade blir vi och desto mer ont om tid verkar vi få. 

(Fernström, 2005) I sin bok Nextopia nämner Micael Dahlén att tid idag är människans 

främsta bristvara och att det är något man är rädd om. Ett högt pris sätts på tiden och det 

innebär att man vill få ut så mycket som möjligt av den tid man har. (Dahlén, 2008) Om 

människan ska kunna ta sig ur stressträsket och istället tänka positivt kan upplevelser bidra till 

att människan verkligen tar sig tid, stannar upp och reflekterar. (Fernström, 2005) Författaren 

Johan Norbergs konkreta tips för tidspressade människor att bli lyckligare är att börja tänka på 

vad som är viktigt för egen del. Planera in egen tid på schemat, tid med sin partner, tid för 

träning, tid för rekreation och tänka: ”Detta är min tid, enbart min tid and let the rest be 

damned’…” Han menar att lycka är snarare något vi gör än något vi har. (Mårgård, 2010) 

4.2 Från råvara till upplevelse 

Den ökade välfärden i västvärlden har lett till att människan sprängt Maslows trappteori om 

individens grundläggande behov. Behovstrappan är i många fall mättad och man söker vidare 

uppåt mot andra behov och mål. (Gustafsson, 2004) Enligt författarna Jensen och 

Featherstone söker dagens människa drömsamhället där den känslomässiga tillfredsställelsen 

är det väsentliga. I drömsamhället efterlyser individen känsloladdade välbehagliga 

upplevelser och vill få sina drömmar uppfyllda. Den strukturerade vardagen känns 

händelsefattig och produkter köps inte bara för dess traditionella mening utan för de livsstilar, 

historier och upplevelser som produkterna uttrycker och medför. ( Mossberg & Johansen 

2006) 

Produkter har i dagens samhälle fått ett nytt ekonomiskt värde. Pine och Gilmore beskriver 

den utvecklingen enligt nedanstående modell där det första steget är den odifferentierade 

råvaran och det sista är där kreativiteten dominerar. 
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http://www.designhan.cn/wp-content/uploads/2009/03/001.jpg 

Längst ner i modellen finns Commodities som är råvaran när den är som billigast, mest 

odifferentierad och där den har minst konkurrenskraft. På nästa nivå kommer Goods och det 

är en materiell vara som tillverkas av handelsvaror som har differentieras och därmed blivit 

lite dyrare. Den tredje nivån är Services, vilket är en immateriell produkt eller tjänst som har 

utformats för en specifik mottagare. Högst upp finns Experiences där det är själva upplevelsen 

som är produkten. Här är produkten mest differentierad, dyrast och samtidigt 

konkurrenskraftigast. Upplevelser är minnesvärda och engagerar mottagaren emotionellt på 

ett personligt sätt. Det är på den här nivån kunden betalar för tiden som spenderas hos 

företaget. (Pine&Gilmore, 1999) Enligt Fernström är steget när vi går från ren service till 

upplevelse företagets värdskap. Värdskap är konsten att få kunden att känna sig väntad och 

välkommen. Här visar vi vår omtanke och kan bestämma hur vi vill ta hand om våra kunder. 

Nyckelpersonerna vid upplevelseskapandet är företagets medarbetare och här handlar det om 

att göra ett gott första intryck, bjuda på sig själv, dela med sig och skapa trivsel. (Fernström, 

2005) 

4.3 Upplevelseindustrin  /  Upplevelseekonomin  

Ordet industri som tillägg till upplevelse används för att poängtera att upplevelser är 

jämbördiga med övrig industri. (Lindsjöö, 2001) Upplevelseindustri är ett samlingsnamn för 

de branscher med ett stort kreativt moment i produktionen och där framgången drivs av att 

konsumenten har ett behov av att uppleva. I den här nya ekonomin, där många val erbjuds, 

behöver man kunna sticka ut från mängden och erbjuda produkter utöver det vanliga för att bli 

konkurrenskraftig.  

Upplevelsen är en del i mycket av det som säljs idag vare sig det gäller produkter eller tjänster 

eller rena upplevelser. Arbetet inom upplevelseindustrin handlar om att producera ett värde 

bortom den direkta funktionen av varan eller tjänsten det vill säga att det förutom varan även 

produceras en immateriell upplevelse. Upplevelsen som skapas kan vara ett speciellt märke 
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som symboliserar en värdering eller en berättelse om företaget som säljer produkten. 

(Gustafsson, 2004)  

För att ett företag skall lyckas skapa upplevelser måste ett väldefinierat tema först skapas som 

formar grunden till upplevelsen. Därefter bör upplevelsen utföras så att den gör ett bestående 

intryck på kunden t.ex. att de anställda på en restaurang känner igen stamgästerna och kan ge 

dem deras vanliga beställning utan att fråga. För det tredje måste man eliminera alla intryck 

som stör temat och de anställda får inte lämna sin karaktär när de arbetar. För det fjärde skall 

det finnas en blandning av minnessaker som t.ex. souvenirer för att ge en förlängning av 

upplevelsen. Till sist skall upplevelsen engagera sinnena hos kunden och därigenom bli så 

minnesrik som möjligt.(Pine&Gilmore, 1999) 

”De som inte har upplevelser har inget på jorden att göra” Artisten Olle Ljungström. 

(Lindsjöö, 2001 s 126)  

Ett utmärkt exempel på ett samhälle som är uppbyggt kring upplevelseindustrin är Las Vegas. 

Där finns en dygnet runt möjlighet att uppleva magiska shower, fantastiska temahotell, 

spänningen i att spela, tivoli och mycket annat som attraherar alla åldrar.  Upplevelser kan 

även vara av negativ karaktär. I Las Vegas finns upplevelser som spelberoende, droger och 

prostitution i stor utsträckning som även de blir en del av upplevelseekonomin. 

(Pine&Gilmore, 1999 s xi)  

KK stiftelsens
1
 mål är att Sverige skall bli ledande inom upplevelseindustrin och det kommer 

att krävas kompetens på området för att nå målet. Här finns ett outtalat behov av samspel 

mellan kreativitet och traditionellt näringsliv. Kreativiteten kommer att bli det avgörande 

medlet för konkurrens och samhället borde därför se till att skolan tidigt uppmuntrar till kultur 

och skapande. En önskan för framtiden är att alla branscher förstår att kreativiteten är en 

nödvändig egenskap för framgång. (Lindsjöö, 2001)  

4.4 Produkten upplevelser 

Produkten upplevelser går inte att ta på eftersom den är immateriell och för att på ett enkelt 

sätt förklara begreppet kan man tänka att produkten består av en andlig och en fysisk del. Den 

fysiska delen är hårdvaran och den andliga är mjukvaran som blir det väsentliga vid 

försäljning av upplevelser. (Lindsjöö, 2001 s 49) 

”The best things in life are not things.” (Pine&Gilmore, 1999 s 20) 

Upplevelser har funnits i alla tider men har inte alltid varit en uttalad produkt. Jämfört med en 

ordinär tjänst där kunden köper en uppsättning immateriella aktiviteter, som utförs och 

levereras, innebär ett upplevelseköp att individen engageras personligen. Kunden betalar för 

att njuta av en serie minnesvärda händelser som ett företag iscensätter och det som kunden 

köper skall ge förnimmelser som ger avtryck i sinnet. (Pine&Gilmore, 1999) Vid ett 

                                                      
1
 Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) är högskolornas forskningsfinansiär. 

De stödjer forskning vid Sveriges högskolor och nya universitet som sker i samverkan med näringslivet. 
KK stiftelsen bildades 1994 och har sedan dess satsat mer än sex miljarder kronor i över 2000 projekt. 
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upplevelseköp skall kunden överraskas och bli mer än nöjd. Om mottagaren dessutom 

förvånas och upplevelsen uppfattas som värdefull kan priset ökas ytterligare. (Lindsjöö, 2001)  

Upplevelser finns överallt och kan ta sig uttryck i former som design av produkter, arkitektur 

och mode. Det kan även vara resor, film, dataspel mm. Ju bättre upplevelse en produkt 

framkallar desto bättre styrka och lönsamhet uppnås. Att binda upplevelser kring en vara eller 

tjänst är ett utmärkt sätt att differentiera sitt erbjudande på och producenter har allt att vinna 

på att förvandla sin produkt till en minnesvärd händelse. (Pine&Gilmore, 1999) Det kan vara 

svårt att sätta en prislapp på en upplevelse eftersom värdet är en sak och priset en annan. Det 

gäller att prioritera och värdera vårt välbefinnande samt se vikten av upplevelser som en del 

av ”receptet” för produkten och priset. (Lindsjöö, 2001)  

Upplevelser är individuella och om producenterna inte förstår vad som efterfrågas får de svårt 

att lyckas. När upplevelseprodukter skapas bör man som företag fråga sig hur livet kan bli lite 

roligare för människan.  Att se vad det är som gör att människan försöker få loss tid och 

pengar för att uppleva blir det viktigaste vid skapandet av en upplevelse. (Lindsjöö, 2001)   

En upplevelse kan delas med andra och genom andra förstärkas eller reduceras. Upplevelsen 

kan vara både positiv och negativ beroende på vilka känslor och tillstånd som människan 

genomgår när de upplever. För att en upplevelse skall uppstå och bli meningsfull krävs 

engagemang från mottagaren. Engagemanget gör att en upplevelse sätter sig djupare än andra 

händelser som passerar förbi. (Nielsen, 2003) 

”Nyttigt är inte bara det som kan användas till föda, skydd eller läkemedel; nyttigt är även det 

som låter vackert och är vackert. Därför är inte bara vetet och potatisen nyttiga, eller plogen 

och lien, utan också fågeln som sjunger så ljuvt och blomman som lyser på ängen”. Carl von 

Linné (Nielsen, 2003 s 47)  

4.4.1 Upplevelseekonomins fyra världar 

En upplevelse kan enligt Pine och Gilmore engagera mottagaren via olika dimensioner, de så 

kallade fyra världarna. De beskriver den underhållande världen, den utbildande världen, den 

estetiska världen och världen med verklighetsflykt. Nedan presenteras en teoretisk modell 

som illustrerar hur människan kan fängslas av de olika världarna. 
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http://srdc.msstate.edu/ecommerce/curricula/exp_economy/module1_4.htm 

I den underhållande världen (entertainment) är personen passivt deltagande och absorberas av 

upplevelsen som t.ex. vid ett biobesök. Den underhållande världen innebär varken 

ansträngning eller medskapande. Här behöver människan bara se, skratta och njuta av 

upplevelsen. Som upplevelsearrangör skall man engagera sig i vad som kan göras för att få 

alla besökare att känna att de mår bra av upplevelsen. (Pine&Gilmore, 1999) Vid en 

underhållande upplevelse vill deltagaren känna. (Mossberg, 2003) 

I den utbildande världen (educational) är personen själv delaktig och lär sig något. Den 

utbildande aspekten av upplevelsen innebär ett aktivt deltagande och för 

upplevelseentreprenören innebär det att tänka ut vad kunden skall lära sig av upplevelsen. 

Aktiviteter och information som engagerar personen skall väljas ut. Ett bra exempel på den 

utbildande världen är ett museum där en utställning pågår och där besökaren samtidigt får 

möjlighet att prova på olika experiment. (Pine&Gilmore, 1999) En deltagare i den utbildande 

världen vill lära. Det krävs inte att deltagaren behöver ta sig hemifrån vare sig i den 

underhållande eller i den utbildande världen. Ett exempel kan vara att titta på tv som kan vara 

både underhållande och lärorikt på samma gång. (Mossberg, 2003) 

I verklighetsflykt världen (escapist) kan upplevelser vara besök på nöjesparker eller ett 

paintball spel. Här blir människan en del av upplevelsen och är aktiv i skapandet. I 

verklighetsflykt världen lockas besökaren till att gå upp i en aktivitet och bli en del av 

upplevelsen som presenteras. (Pine&Gilmore, 1999) I verklighetsflykts världen vill deltagaren 

göra något. (Mossberg, 2003) 

I skönhetsvärlden (esthetic) är människan en passiv deltagare men går ändå upp i upplevelsen. 

Ett exempel kan vara att åka till Grand Canyon och låta sig uppslukas av den fantastiska 

naturupplevelsen. Det kan ofta vara betydelsefullt för helheten att göra upplevelsen så estetisk 

som möjligt. Det estetiska är det som gör att besökarna vill komma in, sätta sig ned och känna 

att de bara kan vara.  Miljön skall därför vara så inbjudande och bekväm som möjligt. 

http://srdc.msstate.edu/ecommerce/curricula/exp_economy/module1_4.htm
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(Pine&Gilmore, 1999) Mossberg beskriver historiskt estetiska upplevelser som exempelvis ett 

slottsbesök som ett romantiskt upplevelserum där deltagaren har möjlighet att stilla sin 

nostalgi efter ett förlorat förflutet. Personer som tar del av skönhetsvärlden vill bara vara där. 

(Mossberg, 2003) 

Upplevelser kan självklart vara en blandning av alla eller flera av ovanstående världar som 

gör upplevelsen rikare ändå. Underhållande upplevelser kan få människan att ändra sin 

världsbild medan utbildande upplevelser får personer att tänka över hur de passar in i 

världsbilden. Verklighetsflyktupplevelser innebär oftast att individen lyfter sin förmåga och 

karaktär till nya höjder medan estetiska upplevelser ger personen en mer utvecklad känsla för 

det vackra och tillåter sig att förundras och uppskatta det i världen. Det är framförallt i 

skönhetsvärlden som livsglädjen påverkas. För att skapa en så rik och fantastisk upplevelse 

som möjligt bör man medvetet ta med en del av varje värld i upplevelsen. Pine och Gilmore 

nämner The sweet spot som symboliserar det läge där den perfekta blandningen av de fyra 

världarna uppnås. Det är i det här läget upplevelsen blir som mest behaglig, balanserad och 

”mittiprick”. (Pine&Gilmore, 1999) Termens betydelse kommer från början från sportens 

värld där The sweet spot är den punkt på exempelvis ett tennisracket där bollen träffas av en 

fullkomligt balanserad och klockren kraft. (wikipedia.org) 

4.4.2 Engagera våra fem sinnen 

Det är våra sinnen som ger oss det första intrycket vid mötet med nya miljöer och därför är 

det viktigt att ta bort alla negativa intryck som kan finnas i miljön. (Fernström, 2005) Syn, 

hörsel, lukt, smak och känsel påverkas när vi upplever och ju fler sinnen som berörs desto 

bättre absorption av upplevelsen får kunden. (Mossberg & Johansen, 2006) Vid skapandet av 

en upplevelse kan man lista de intryck man vill förstärka. När de bästa intrycken 

sammanställts görs en noggrann utvärdering av vilken effekt varje intryck har för våra fem 

sinnen. Intrycken bearbetas därefter kreativt för att slutligen föras samman och skapa en total 

upplevelse. Intrycken skall vara väl avvägda, kunden får inte överösas då det kan ge en 

negativ effekt på upplevelsen. För att förlänga den sensoriska upplevelsen i minnet lägger 

man dessutom till minnessaker som souvenirer. (Pine&Gilmore, 1999) 

Våra emotionella värden spelar en avgörande roll för helhetsupplevelsen och via sinnena 

förstärks hela upplevelsen. (Fernström, 2005) Om alla sinnen är med har det effekt på de 

känslor man får för upplevelsen vilket ökar graden av deltagande och ger ett förstärkt minne. 

Människors känslor påverkas av ljuv musik, höga ljud, skön formgivning, tydliga färger, 

karaktäristiska dofter, behagligt ljus mm.  (Mossberg & Johansen, 2006) Ett bra exempel är 

skoputsaren på flygplatsen som snärtar med sin putstrasa. Ljudet av trasan gör inte skorna 

renare men det ökar graden av upplevelse och engagerar kunden lite extra.  

Att lägga till en sinnessensation gör att den enklaste servicetjänst förvandlas till en 

upplevelse. Att öka kundens sensoriska samspel med en produkt är det enklaste sättet att göra 

en vara mer upplevelserik. Exempel på varor som engagerar flera sinnen samtidigt är ett gott 

vin, sockervadd eller en cigarr. Andra produkter kan framhäva enstaka sinnen som hörsel, lukt 

eller känsel. Tillverkarens fokus är då riktat mot enbart ett sinne för att differentiera 
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produkten. Exempel är tuschpennor med doft eller ljudet av en bildörr som stängs tyst och 

smidigt. (Pine&Gilmore, 1999)  

Enligt Petter Nyhaugs rapport Trendlab09 blir den estetiska köpupplevelsen viktigare i 

framtiden. Idag riktar 73 procent av marknadsföringen in sig på det visuella och alltfler inser 

att även de andra sinnena skall engageras för bästa helhetsupplevelse. Dofter är en trend idag 

och vissa butikskedjor, framförallt i USA, använder sig av speciella dofter i sina butiker för 

att kunden skall känna igen sig. Dofter tar man omedvetet till sig vilket leder till 

igenkännande och därmed en ökad köplust hos kunderna. (Heimer, 2009) 

4.4.3 Storytelling 

“En historia som enkelt kan bli ihågkommen, har ett tydligt budskap och lätt kan berättas 

vidare, det är Storytelling.” (Dennisdotter, 2007)  

Att arbeta med storytelling är att söka, samla och ”skörda” berättelser som kan finnas i ett 

företag. Berättelserna används sedan i varumärket för att visa kunder vad de kan dra nytta av 

och anledningen till företagets existens. När varumärket befolkas av berättelser kan det hjälpa 

företaget och dess kunder att förstå organisationens kultur. Alla berättelser har ett värde, ett 

berättarkapital, och storytelling blir verktyget som hjälper berättarkapitalet att arbeta för 

företaget. Storytelling är en kulturell och emotionell kommunikation som riktar sig till 

människors hjärta. (Heijbel, 2009)  

Berättandet har alltid varit kommunikationens hjärta och den som behärskar berättarkonsten 

har ett starkt verktyg för att samla människor omkring sig. En historia når ut till alla, såväl 

unga som gamla, intresserade och ointresserade, kunniga och okunniga. Genom historier får 

människan tillfälle att fly vardagen eftersom man för en stund uppslukas av en berättelse som 

skiljer sig från det vanliga livet. Ju mer underhållande en berättelse är desto mer gillar man 

personen bakom berättelsen vilket medför att berättelsen får större kraft. (Mossberg & 

Johansen, 2006)  

Människan har genom berättelser och berättande skapat sig en identitet och verklighet och vi 

omges dagligen av historier. Genom berättelser omvandlas information till att förstås av andra 

och låta den bli mer meningsfull och minnesvärd. Storytelling handlar just om konsten att 

kunna berätta en historia och med den kunna förmedla en känsla. (Dennisdotter, 2007) Genom 

berättelser skapas uppmärksamhet, förväntningar och förstärkta minnen. (Pine&Gilmore, 

1999) 

Det var länge sen ett företag kunde konkurrera med enbart priset på en produkt och 

storytelling blir ett redskap för att differentiera och öka värdet hos produkten. Ett företag som 

skall skapa en historia för att sticka ut bör välja att fokusera på en egenskap som är speciell 

för just den tjänst eller produkt som man erbjuder. Det kan vara historier eller fabler men även 

myter som knyts an till företaget. Genom historierna kan företaget involvera människor 

känslomässigt, stimulera föreställningar om företaget, kommunicera kunskap och roa.  

Berättelser ger insamlade lärdomar och erfarenheter samtidigt som de förmedlar självkänsla 

och samhörighet. (Mossberg & Johansen, 2006) Skildringen av företagets story kan vara sann 
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eller påhittad, det väsentliga är att den förmedlar en speciell känsla eller produkt och att den 

inger trovärdighet.  Det är just trovärdigheten som avgör om en person kommer att attraheras 

eller inte. (Dennisdotter, 2007) 

Mossberg skriver om destinationsutveckling och beskriver att storytelling i filmturism är ett 

växande område, där intresset för en destination ökar tack vare en film eller ett TV program.  

Ett bra exempel är Ystad där turistbyrån anordnar stadsvandringen ”I Wallanders Spår”. 

Identiteten hos en plats kan vara mer eller mindre intressant för en kommun att marknadsföra. 

Ystad stoltserar nog gärna med sina ”Wallander miljöer” medan Åmål kanske inte känner sig 

lika lockad av att lyfta fram filmen ”Fucking Åmål”. Ett annat exempel på positiv 

destinationsutveckling är Jukkasjärvi där Icehotel finns. Där har grundaren för hotellet blivit 

så central för ortens utveckling att utan honom skulle inte Jukkasjärvi vara lika känt världen 

över. (Mossberg, Johansen 2006)  

Företag kan använda sig av storytelling både internt och externt. Vid intern storytelling vill 

man inom organisationen skapa och stärka värderingar samt bygga lojala band till företaget 

och dess kultur.  En intern story är därför en historia som skall bli igenkänd inom företaget 

och som är nödvändig för att etablera och stärka värderingarna inom verksamheten. Här kan 

man inte hitta på utan det måste finnas verklighetsförankring i det som berättas.  Hjältar 

skapas vid intern storytelling med syfte att motivera personalen. (Dennisdotter, 2007)  

Vid extern storytelling används historier för varumärkesetablering samt vid konsument- och 

samhällsberättelser. Här är sanningshalten i berättelsen däremot inte lika viktig som vid intern 

storytelling men berättelsen får för den skull inte göra att kunden känner sig lurad. Historien 

som sprids till kunderna måste vara väl genomarbetad och prägla hela organisationen och den 

skall på ett trovärdigt sätt förmedlas till omvärlden. (Dennisdotter, 2007)  

4.4.4 Upplevelserummet 

Upplevelserummet är den fysiska omgivningen där tjänster produceras, levereras och 

konsumeras . (Mossberg, 2003)  

  

(Mossberg, 2003 s 110 ) 
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I upplevelserummet pågår ett samspel mellan besökaren, rummets personal, andra människor 

som befinner sig i rummet och rummets miljö. Souvenirer räknas också som ett tillbehör i 

upplevelserummet. Genom det iscensatta samspelet kan företaget påverka besökarens sinnen 

och ge dem upplevelser. Allt som sker i upplevelserummet skapas för att göra intryck på 

personers känslor, deltagande, absorbering och kontroll. Centralt i det hela är deltagandet och 

besökaren betraktas som en medproducent. (Mossberg & Johanssen, 2006)  

I boken Upplevelseindustrins turistmiljöer nämner företaget Stylt att kunden skall vandra in 

och ut i hotellrumsfiktionen med friktion. Mötet mellan kunden och upplevelserummet skall 

skapa en omtumlande upplevelse för personen som upplever. Den skall väcka känslor och 

upplevelser och slutligen skall upplevelsen ge människan minnen av en plats som stod för 

något positivt och en önskan att återvända. (Strömberg, 2007)  

4.4.4.1 Upplevelserummet som en teater 

”Visst är inredning scenografi. Men, på en teater räcker det inte med bra aktörer för att skapa 

illusion. På samma sätt är en bra personal och god mat inte tillräckligt inom restaurang. Det 

krävs en inspirerande miljö för att gästerna skall känna sig hemma och få upplevelser…..” 

(Strömberg, 2007 s 129)  

Ord är betydelsefulla, för att inte säga avgörande, då ett företag vill träda in i 

upplevelseekonomins värld. Att kalla sin tjänst för en upplevelse, arbetet för en teater och 

intervjuerna för auditions väcker garanterat nyfikenhet och uppmärksamhet skapas för att föra 

företaget ett steg högre i upplevelseekonomin. Istället för att på en restaurang säga att ”Ert 

bord är klart” kan man säga ”Ditt äventyr är på väg att börja” när kunden sätter sig till bords. 

Det gör en måltid till mer av en upplevelse (Pine&Gilmore, 1999) 

Upplevelserummet kan sättas upp som en teater med ett företags historia som ramverk. Det 

blir en miljö där företaget får en möjlighet att ge kunden en föreställning och där tjänsterna 

eller produkterna som skall säljas visas upp. För att skapa en teater måste företaget dra 

riktlinjer om vad som skall hända på och bakom scenen, vad aktörerna skall göra och hur man 

vill att publiken skall uppfatta det som visas upp. Ett uppträdande skapas där en historia 

kommer att genomsyra alla delar. Det som skall synas visas upp på scenen. Vad som händer 

bakom scenen är vad kunden inte ska se men ändå krävs för att upplevelsen skall bli 

fullkomlig. Aktörerna är de anställda som agerar på ett visst sätt i upplevelseskapandet och 

publiken är kunderna.  

Arrangören skall tänka på vad publiken förväntas göra vid uppträdandet för att de skall få ut 

så mycket som möjligt av det hela.  Själva uppträdandet är skapandet av föreställningen och 

souvenirer kan bli en del av rekvisitan. De anställda måste ge en uppvisning i professionell 

kompetens med mål att lyckas få kunden uppmärksam och vilja leva sig in i dramat för en 

stund. (Mossberg & Johanssen, 2006)  

För att få verksamheten med upplevelser att blomstra skall man tydligt sätta upp sin scen. 

Vänta inte. Gör. Deklarera därefter: ”Det här är min scen!” (Pine&Gilmore, 1999 s 112) 
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4.4.4.2 Miljön i Upplevelserummet 

När man talar om miljön i upplevelserummet menar man yttre faktorer som tillgänglighet, 

landskap och parkering men även inre faktorerna som design, layout, dekor och utrustning.  

Upplevelserummet delas in i atmosfäriska faktorer, designfaktorer och sociala faktorer. 

Atmosfäriska faktorer är bakgrundsförhållanden som temperatur och ljudnivå.  Designfaktorer 

är de visuella tecken som finns runt omkring kunden. De kan vara estetiska, som t.ex. 

arkitektur eller funktionella, som layout och komfort.  Sociala faktorer är de människor som 

finns i upplevelserummet det vill säga personalen och kunderna. (Mossberg, 2003) 

Miljön är betydelsefull vid kundupplevelsen eftersom människan upplever den med sina fem 

sinnen. Allt som finns i upplevelserummet påverkar människors uppfattning om platsen och 

de personer och produkter som återfinns där. Genom den miljö som skapas kan olika känslor 

förmedlas och det gör att besökaren får klarhet i vilken rumslig situation den befinner sig. 

Personen kan relatera till omgivningen och får möjlighet att hitta och uppleva säkerhet. 

(Mossberg, 2003) I upplevelserummet skall det tydligt framgå vart besökaren skall gå och 

göra för att inte känna sig vilsen. Ett exempel kan vara hur en hotellgäst hittar till sitt rum. 

Om besökaren redan innan själva vistelsen känner sig förvirrad kan det medföra att graden av 

positiv upplevelse sjunker. Samtidigt kan det vara bra att tänka på att inte vara övertydlig och 

meningslösa instruktioner som ändå är helt uppenbara bör därför undvikas. (Pine&Gilmore, 

1999) 

I vissa upplevelserum blir vi glada och upprymda medan andra rum gör oss nedstämda och 

deprimerade. Atmosfären i rummet påverkar hur mycket tid och pengar som spenderas av 

kunderna. Upplevelserummet kan skapa fysiska reaktioner hos besökaren som att personen 

fryser eller känner obehag, vilket i sin tur påverkar hur länge besökaren stannar i 

upplevelserummet. En omgivning som framkallar känslor av välbehag gör att människor 

söker sig dit. (Mossberg, 2003)  

Genom upplevelserummet kan företaget positioneras och differentieras från konkurrenterna. 

Karaktären på upplevelserummet ger företaget en möjlighet att förmedla sin affärsidé. 

Interiören i ett rum kan visa vilken målgrupp företaget vill attrahera. Attribut som dämpad 

eller livlig ljudnivå, dekorationer, belysning mm kan användas för att förmedla tjänstens 

karaktär. Lugn musik ger bättre försäljningssiffror.  Svag belysning erbjuder en lugn och 

avslappnad miljö medan stark belysning kan inge obehag. Människan blir mer rofylld av kalla 

färger som blå medan graden av upphetsning stiger av varma färger som röd. Blå 

rekommenderas därför vid inredning där man vill öka inköpen eftersom det anses skapa en 

mer positiv och behaglig effekt. I restaurangmiljöer har det visat sig att färgtoner i rött och 

grönt är lämpliga för matsmältningen och att levande ljus bidrar till värme och intimitet i 

rummet.(Mossberg, 2003) 

4.4.4.3 Personalen i Upplevelserummet 

Personalen är självklart en central del i upplevelserummets uppbyggnad och det är 

medarbetarna som är nyckelpersonerna i mötet med kunden. De anställda bör alltid överträffa 

kundens förväntningar och helst ge kunden positiva överraskningar. Motiverade medarbetare 

som är stolta över sitt arbete och som är beredda att gå i dialog med kunden och verkligen 
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lyssna, är en enorm tillgång för ett företag. (Fernström, 2005) Därför gäller det att anställa rätt 

personal som passar in i företaget med dess tematiserig och idé. Man bör se de anställda som 

skådespelare som har olika roller vilket innebär att man redan vid anställningstillfället måste 

ha rollfördelningen klar för sig. Vilka tjänster kommer kunderna att se och vilka tjänster sker 

utom synhåll för kunden? Vilka arbetskläder skall personalen ha?  

Personalen ingår i det scenrum som skapas och därför skall helheten hos personalen 

(aktörerna) göra intryck på kunderna (publiken). (Mossberg & Johanssen, 2006) Vid ett möte 

är deltagaren och personalen ömsesidigt beroende av varandra eftersom det beteende som 

väljs av den ena partnern påverkar den andres uppfattning. (Mossberg, 2003)  

Personalen skall tränas i att lösa problem, kunna improvisera och överraska. Hur skall 

aktiviteterna under besöket arrangeras? När påbörjas arbetet? När skall höjdpunkten nås? När 

skall arbetet avslutas?  Rytm och tempo kan vara avgörande för kundens upplevelse och 

tillfredsställelse. (Mossberg, 2003) Ett bra exempel är servitrisen på en restaurang som 

taktfullt serverar de olika maträtterna i lagom tid. Hon ser hur lång tid varje rätt tar och 

planerar serveringen och avdukningen. Här är takten väsentlig för hur bra upplevelsen blir. 

Den personal som agerar i bakgrunden är också avgörande för hur kunden värderar sin 

upplevelse. En underbart regisserad upplevelse kan förvandlas till en pinsam akt om t ex 

kockens mat är helt misslyckad och inte motsvarar kundens förväntningar.  

Personalen skall alltid agera professionellt på scenen. Att t ex tala till en annan kollega om 

vad som händer i helgen över huvudet på en kund är inte acceptabelt och bör ske bakom 

scenen. Personalen skall i alla lägen med kunder tänka på att de har en publik och endast i 

utrymmen där kunderna inte vistas kan de ”kliva av scenen”. Att få personalen att målinriktat 

gå in för sitt arbete spiller över i passion för företaget och kunderna och skapar möten att 

minnas för besökarna.  

Dramametaforen är en användbar väg för företaget att förstå och utveckla uppträdandet för att 

kundens upplevelse ska bli så fantastisk som möjligt.  (Mossberg, 2003) Det är angeläget att 

var och en i personalen tar ansvar för sin tilldelade roll och ger den en fängslande karaktär för 

att sedan tillsammans forma en ensemble som engagerar kunderna. (Pine&Gilmore, 1999) 

4.4.4.4 Andra kunder i Upplevelserummet 

När människor upplever något gör de ofta det tillsammans med andra människor, möten som 

kan vara både en glädje och en plåga. Människan har ett behov av social gemenskap och att få 

möjlighet att knyta nya kontakter. (Fernström, 2005) Vissa människor behöver mer social 

samvaro än andra och i och med det får andra kunder större betydelse. Som företag skall man 

se till att skapa bra kund till kund relation och en lämplig kundmix. Den kan bestå av faktorer 

som ålder, beteende, kön mm. Genom att skapa en bra kundfördelning får man dem att känna 

gemenskap och att de känner igen sig i varandras sätt att vara och uppträda. Företag bör sträva 

efter att kunden inte skall känna sig som en ”outsider” eftersom det kan skapa en känsla av 

stress.  Om en kund känner sig igenkänd och får uppmärksamhet ger det oftast en känsla av 

lycka och välbehag. Nyckelorden för en lyckad mix av kunder blir därför gemenskap, glädje 

och tillhörighet. (Mossberg, 2003) 
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4.4.5 Tematisering 

För att gestalta ett upplevelserum kan man använda sig av tematisering. Det innebär att välja 

ett temaämne och därefter hålla sin upplevelse så långt som möjligt inom ämnet. Exempel på 

teman kan vara Disney (Disneyland) eller Rock (Hard Rock Café) där kunden vet vilken miljö 

som väntar vid besöket. (Pine&Gilmore, 1999) När en upplevelse formas och tematisering 

används skapas en ekonomi där vikten ligger vid att paketera, visualisera och levandegöra 

produkten. Tematiseringen kan användas som en formel där man byter ut motiv och ämne 

allteftersom omvärlden förändras.  

Ett tema är ofta tänjbart med stora expansionsmöjligheter och blir en samling traditionella 

markörer som pekar i samma riktning. Det är hela tiden möjlig att till produkter addera nya 

element och aktiviteter som associeras till temat. Genom att både interiörer och aktiviteter 

knyts till det valda temat skapas en helhetsupplevelse som bidrar till att förstärka helheten. 

(Strömberg, 2007) Att använda ett tema optimalt inkluderar givetvis att kunden deltar och 

bidrar till fullkomligheten. Vanliga teman för upplevelser är tropiskt paradis, vilda västern, 

nostalgi men även katastrofer. (Pine&Gilmore, 1999) 

För att få en temaidé att slå igenom skall den miljö som skapas påverka upplevelsen och 

känslan av tid och rum. Det är betydelsefullt att temat driver designelementen framåt mot en 

enhetlighet som fullkomligt uppslukar kunden vilket blir hela andemeningen med 

tematiseringen. Intrycken som gästerna får skall helst harmonisera med hur arrangören vill att 

upplevelsen skall beskrivas. (Pine&Gilmore, 1999) 

Upplevelseskaparen skall eliminera så mycket som möjligt av det som kan tänkas distrahera 

tanken från temat. Alla ytor där kunden kommer att röra sig skall så mycket som möjligt 

överensstämma med temat eftersom de skall tjäna upplevelsens syfte och designas därefter. 

Även in och utgången beaktas eftersom det är där kunden välkomnas samt blir den sista 

kunden ser innan besöket avslutas. Personalutrymmen behöver endast designas i funktionellt 

syfte. Personalen som har en stor del i tematiseringen bör spela sina roller väl och leva sig in i 

temat. (Pine&Gilmore, 1999) 

4.5 Att marknadsföra upplevelser 

För att företag skall kunna sälja sina upplevelserelaterade produkter eller tjänster måste de 

skräddarsys och på olika sätt berika kunden. Massproduktion och standardprodukter 

försvinner och istället hamnar fokus på personliga erbjudanden till den enskilda individen. 

(Mossberg, 2003) Dagens marknadsförare måste samtidigt ha tidseffektiviteten i åtanke för att 

nå framtida kunder där målet blir att erbjuda avkopplande aktiviteter med drömmar, fantasier 

och behagliga upplevelser. (Mossberg & Johanssen, 2006) 

Vid marknadsföring av upplevelserelaterade produkter kan storytelling och word-of-mouth 

användas. Med hjälp av storytelling kan man verbalisera och visualisera sitt budskap och 

genom den visa hela verksamhetens erbjudande. Genom att skapa en historia om företaget 

eller produkten som är unik och förför målgruppen sprids budskapet vidare till nya kunder. 

(Mossberg & Johanssen, 2006) Fernström menar att behovet av marknadsföringssatsningar 

minskar i takt med att positiv word-of-mouth drar till sig nya kunder och ger en större 

återförköpsfrekvens. (Fernström, 2005) 
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4.5.1 Word-of-mouth 

Word-of-mouth eller rykten uppstår när människor umgås med varandra och berättar om saker 

och upplevelser de har gjort. Inom upplevelseindustrin spelar word-of-mouth en stor roll 

eftersom här frambringas känslor som genererar samtal människor emellan. Samtalen kan 

handla om resor, restaurangbesök, teaterupplevelser och dylikt. En person som i och med t.ex. 

ett restaurangbesök berättar inlevelsefullt om miljön och beskriver sina känslor i samband 

med besöket kan få en annan person att längta till samma ställe. En positivt beskriven 

upplevelse kan vara det som avgör en persons val av restaurang.  En persons ord kan väga 

tyngre än företagets annons i dagspressen. (Mossberg, 2003)  

Vid återköp av tjänster är word-of-mouth betydelsefullt och det är ofta den fysiska 

omgivningen som beskrivs. (Mossberg, 2003) Om kunden får en positiv upplevelse så medför 

det bra word-of-mouth om företaget och dess produkt vilket lägger god grund för en långvarig 

relation till kunden. De långvariga kundrelationerna kan ha stor betydelse för ett företags 

framgång. Man menar att upplevelser och relationer går hand i hand och det är oftast mycket 

mer effektivt att bearbeta existerande kunder än att jaga nya. (Lindsjöö, 2001)  

”Om du ger någon en dålig upplevelse kommer han att varna andra” (Branson, 2008 s 48) 

Missnöjda kunder kan sprida negativ word-of-mouth om ett företag och det kan bli förödande 

för en affärsverksamhet. Här blir det angeläget att reda ut kundernas problem direkt och ge 

dem en bättre service än vad de förväntat sig. De kan då bli dina lojala vänner livet ut. 

(Branson, 2008)  

Word-of-mouth är inte ett verktyg i den mening att företaget kan arbeta fram en strategi för 

hur det skall tillämpas utan det är snarare en effekt av att företaget har gjort ett gott arbete 

med upplevelsen. Det skall också tilläggas att det inte är givet att en nöjd kund nödvändigtvis 

innebär positiv word-of-mouth. Det är snarare den personliga relationen mellan en kund och 

en anställd som i de allra flesta fall mynnar ut i ett positivt word-of-mouth beteende.  

Rykten startar inte bara av sig självt i marknadsföringssammanhang utan ofta ligger det 

mycket finurlig marknadsföringsstrategi bakom. Om ryktet dessutom kopplas ihop med en 

story kan effekten bli än mer positiv. (Mossberg & Johansen, 2006)  

4.5.2 Kundvärde 

Genom sina produkter skapar företaget kundvärden som binder kunden till företaget. Något 

som anses motiverande ur kundsynpunkt är att tillåta kunden att påverka utfallet av 

upplevelsen och låta den vara med i ett rollspel. Upplevelserelaterade produkter anses vara 

lojalitetsbindande. Upplevelser bör studeras ur ett mottagar-/kund perspektiv istället för ett 

bransch-/leverantörsperspektiv eftersom upplevelsen inte kan mätas från leverantörens 

synvinkel då den är unik för mottagaren (Lindsjöö, 2001) 

Kunder har ofta bildat sig en föreställning om vad de förväntar sig vi ett köp och som företag 

måste man leva upp till förväntningarna. De har ofta omedvetna behov som de i förväg inte 

vet om och det är när företaget kan tillfredsställa de outtalade behoven som de trognaste 

kunderna förvärvas. (Röst m fl, 2003)  
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Branson beskriver hur man inom Virgin koncernen alltid försöker ge kundvärden genom att 

göra det roligt för sina kunder och få dem att känna sig delaktiga i det som upplevs. Kundens 

upplevelse är företagets fokus. Bransons personliga motivation är att hitta på nya sätt att göra 

det roligt för folk och gärna på de mest oanade platser och oväntade sätt. (Branson, 2008) 

Företag bör medvetet variera upplevelsen och hålla den vid liv genom att ändra lite i den 

befintliga idén eller lägga till nya moment. Fem år anses vara en gräns för hur lång tid det kan 

gå utan att genomföra någon slags förändring. (Pine&Gilmore, 1999)  

”Been there, done that…” Är ett känt citat som vi tycker speglar väl hur angeläget det är med 

förnyelse. (Pine&Gilmore, 1999) 

4.5.3 Positionering 

 

http://micco.se/2009/05/den-viktigaste-marknadsforingsstrategin/ 091121 

Positionering kan sägas vara skillnaden mellan att upplevas som unik eller vara en bland alla 

andra. Rätt positionerad produkt kan motivera ett högre pris och ge frekvent återkommande 

kunder. Det är väsentligt att placera sig i kunders medvetande och därmed skapa automatiska 

associationer till varumärket som leder till att företagets varumärke blir valt. Det handlar om 

särskiljning av varumärken och att positiva åsikter skall visualiseras bara genom att se 

varumärket. Särskiljningen sker automatiskt och är ett resultat av vad företaget har gjort, hur 

personalen har uppträtt och vilket värde som läggs i medvetandet om produkten. Det kan 

också handla om att identifiera sig via en viss produkt.   T ex att kunden känner sig ”coolare” 

med en Macintosh än med en PC.  

Kunden avgör positioneringseffekten då det är i kundens hjärna som en automatisk sortering 

sker, även om marknadskommunikationen har betydelse. Att vara annorlunda fungerar och 

när varan, tjänsten eller upplevelsen upplevs som annorlunda får den en speciell plats i 

hjärnan och hjärtat hos konsumenten.  
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För att lyckas positionera sig med ett tydligt budskap och för rätt målgrupp bör man titta på 

hur marknaden ser ut idag och vilken konkurrens som förekommer just för tillfället. Det måste 

finnas resurser för att erövra och behålla positionen samt skapa önskvärda associationer till 

varumärket. (Grönholm, 2009) 
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5 Empiri 

Här vill vi beskriva två framstående temahotell i Sverige: Icehotel i Jukkasjärvi och 

Såstaholm i Täby. Vi vill visa hur de har använt ovanstående teorier om upplevelser för att 

skapa sig ett namn och bli platser att minnas inom hotell- och turistnäringen. Vi påstår att 

skaparna av de här hotellen på ett kaxigt sätt tagit klivet fullt ut inom upplevelseekonomin, 

verkligen genomfört sina idéer och gjort det med stor framgång!   

5.1 Icehotel i Jukkasjärvi 

”Om man kan bygga ett hotell av is, i en liten by 200 km norr om polcirkeln, och få 

människor från hela världen att gapa av hänförelse - då är ingenting omöjligt.” 

(www.icehotel.se Yngve Bergkvist VD och Grundare av Icehotel)  

Icehotel i Jukkasjärvi erbjuder, enligt många inom turistnäringen, en av Sveriges bästa 

upplevelser. Det är känt för att vara världens största hotell byggt av is och snö. Hotellet ligger 

i det tystaste av Norrland och har utnämnts till ett av Sveriges sju underverk. Ett helt nytt 

ishotell skapas varje vinter eftersom våren och dess värmande sol smälter ner de årliga 

isbyggnationerna.  Varje år skapas ett unikt hotell och inget hotell blir det andra likt. Arbetet 

med att skapa Icehotel påbörjas i november varje år. Isen man använder har skördats våren 

innan och lagrats i kalla utrymmen.  

 ”Inte bara ett hotell av is och snö utan ett helt fång av livsberikande ögonblick” 

(www.icehotel.se)  

Vid skapandet av Icehotel vill man göra varje års hotell unik i sin konst och design. Både 

erfarna och oerfarna is konstnärer från hela världen kommer för att skapa de olika rummen i 

hotellet. Hotellet är estetiskt uppbyggt med mycket ljus och former för att locka ögat och ge 

sinnet upplevelser. Kylan är det som främst lockar gästerna, att uppleva hur det är att sova i 

ett rum gjort av is och snö. 

 

Pelarsalen i Icehotel i Jukkasjärvi 2007. Skulpturer av Jörgen Westin (januari, 2007) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ishotellet_i_Jukkasj%C3%A4rvi 091128 

http://www.icehotel.se/
http://www.icehotel.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ishotellet_i_Jukkasj%C3%A4rvi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Main_hall_ICEHOTEL_Sweden.jpg
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När årets Icehotel står klart, sträcker det sig över en yta av ca 5000 kvm och har ungefär 80 

rum, en bar, reception och pelarsal. Strax intill hotellet finns en kyrka som även den byggts av 

is och snö.  

När säsongen är slut, i mitten av april, återger man isen till Torneälven. Hotellet stängs när 

solen tinar upp snöväggarna och isen smälter tillbaka till älven för att gå vidare i naturens 

kretslopp. 

5.1.1 Storyn bakom hotellet 

”Vi har hela Torneälven full med is men vi gör inget av den”. (www.icehotel.se) Grundaren 

Yngve Bergkvist konstaterande då han besökte en snö och is festival i Japan 1988 

Icehotel har en historia som uppfattas som sann. Det hela började 1988 då ägaren till 

nuvarande Icehotel funderade på hur man skulle kunna locka gäster att besöka hotellet 

vintertid. Han begav sig ut i världen, till kyliga länder, för att se hur de gjort för att få gäster 

att bevista dem och hur de skapat attraktioner för att locka kunder. Han besökte bland annat 

Japan och gästade där en snö och is festival. Det besöket utmynnade sedan i att man 

november 1989 arrangerade ett is seminarium i Jukkasjärvi. Till detta evenemang inbjöds två 

japanska kökschefer och is konstnärer som instruerade kursdeltagarna i konsten att arbeta med 

is. Året därpå byggdes den första snöbyggnaden i Jukkasjärvi, en 60 kvm stor valvformad 

byggnad där man samma år höll en konstutställning.  

De första övernattande gästerna i kallt boende hade man 1992. Det var kunder till hotellet i 

Jukkasjärvi som ville komma upp och bo några nätter. På den tiden fanns det bara ett varmt 

hotellboende i Jukkasjärvi och det var fullbelagt. Lösningen på problemet blev att 

hotellägaren erbjöd gästerna att övernatta i is igloon som fanns i anslutning till hotellet. 

Hotellet erbjöd att hålla med varma sovsäckar mm och gästerna tyckte att det verkade 

spännande och ville gärna testa. Hotellet ordnade en kortare överlevnadsutbildning för 

gästerna innan de gick i säng och man väntade med spänning på nästa dag. Hur det skulle gå 

för gästerna? Hur skulle de lösa toalettbesöken och hur skulle de uppleva komforten på 

rummet? Alla sov ju i samma rum! Morgonen efter väntade man med spänd förväntan på 

gästernas reaktion. Efter morgonbastu och frukost utdelades diplom som bevis på att de 

överlevt natten i -5 C. Gästerna var helt fascinerade av upplevelsen och strålade av lycka.  

Den här händelsen blev Icehotel´s startskott. 

5.1.2 Aktiviteter 

De aktiviteter som finns i anslutning till vistelsen är vintertid att åka hundspann, prova på is 

skulptering, köra ”Icedriving”, uppleva älgsafari till häst, åka på skoterturer mm. Det är även 

möjligt att besöka Icehotel på sommaren, utan själva ishotellet. Då kan gästerna uppleva 
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midnattssol och intensiv grönska. Aktiviteter sommartid är forsränning, flugfiske och 

vildmarksövningar och utflykter.  

På hemsidan talar man om att man vill erbjuda sinnliga och världsunika upplevelser inom 

konst, natur, boende och gastronomi. Restaurangen serverar middagar innehållande mestadels 

lokala råvaror från Lapplands djupa skogar, höga fjäll och rena älvar.  Flera av restaurangens 

maträtter serveras på tallrikar och skålar gjorda av kristallklar is från Torne Älv.  

Tanken är att upplevelserna skall ske på ett sätt som speglar alla årstider.  

5.2 Såstaholm i Täby 

”På Såstaholm har DU huvudrollen och detta är platsen där du bokstavligen tar plats på 

scenen och låter stjärnan i dig komma fram.“ www.sastaholm.se 

Såstaholm Konferens ligger i en historiskt mycket intressant miljö i Täby, Stockholm.  Det är 

ett temahotell där konceptet är uppbyggt kring teater. På hemsidan där hotellfakta presenteras 

finns en upplysning om hur långt det är till Hollywood med flyg (11,5 h) för att förstärka 

kopplingen till teater.  

Såstaholm har tagit vara på den unika historia som finns förknippad med byggnaderna och de 

har skapat ett varumärke som bygger på teaterhistorian. Man har valt varumärket "Hos oss har 

du huvudrollen" och det visar direkt hur hotellet ser på sin uppgift att låta teatertemat 

genomsyra vistelsen. Man tänker sig att varje möte, middag, fest eller övernattning är till för 

en huvudrollsinnehavare och alla kunder ska behandlas som en sådan. Det är en utmaning för 

hotellet att allt kan göras lite bättre och det är vad som inspirerar dem. På hemsidan står att 

läsa att hotellet är 93 stjärnigt som även är rumsantalet. Varje rum är uppkallat efter en stjärna 

som en gång har bott på hotellet. Rummen är inredda i art deco
2
 stil.  

5.2.1 Storyn bakom hotellet 

Hotellet har en fascinerande historia som förmedlar hotellets kultur och sätter sin prägel på 

hur kunden visualiserar upplevelsen. 1918 köptes hotellet av Svenska Teaterförbundet som 

skulle använda byggnaden som ett ålderdomshem för pensionerade skådespelare som på den 

tiden hade det fattigt. Hotellet döptes av förbundet till Höstsol och blev en kär hemvist för 

teaterpensionärer som behövde någonstans att bo under sitt åldrande. Till Höstsol kom artister 

av varierande slag; sångare, dansare, en och annan musiker och inspicient, men framförallt 

skådespelare från teater, revy och film. Alla hade en lång yrkesbana bakom sig. Man hade 

celebra besök som Gustav VI Adolf, Karl Gerhard, Zarah Leander m fl.  

                                                      

2
 en stil som var mycket populär inom inredning mellan 1925 och 1940 och som ansågs vara 

en blandning av olika stilar från tjugotalet. (http://en.wikipedia.org/wiki/Art_Deco)  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Art_Deco
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Höstsol var en viktig institution för teaterfolket under 60 år. Det ansågs inte bara vara en 

fristad för trötta artister utan även en länk mellan gångna tiders teaterkonst och nutidens. Här 

kunde pensionärerna förmedla sina minnen och kunskaper till yngre generationer. 1981 

tvingades man sälja Höstsol pga. de samhällsförändringar som inträffade. De äldre 

skådespelarna valde att bo hemma istället för på Höstsol eftersom de fick ökade bostadsbidrag 

och höjda pensioner. Totalt har 250 skådespelare haft Höstsol som sitt hem. 1997 köptes 

institutionen av Winn Hotels och vid övertagandet ändrade man namnet till Såstaholm efter 

det tidigare gårdsnamnet som var Såsta. Såstaholm bedrivs idag som hotell och 

konferensanläggning.  

5.2.2 Personalen 

 På Såstaholm är personalens välmående av hög prioritet. De vårdas och uppmuntras till 

personlig och professionell utveckling i vetskap om deras strategiska betydelse. Man lägger 

mycket tid på ett ständigt lärande och utvärdering av arbetet. Personalen skall alltid få det stöd 

som krävs och i gengäld får företaget glada, personliga, stolta, motiverade och yrkesskickliga 

medarbetare. Hotellets strävan är att i alla lägen erbjuda gästerna det allra bästa. En del av 

personalen deltar i teateraktiviteterna som finns på hotellet och uppträder även för gästerna 

vid vissa tillfällen. 

5.2.3 Aktiviteter 

Såstaholm erbjuder en rad aktiviteter eftersom man vill att alla gäster skall ha möjlighet att 

hitta en aktivitet som skapar gemenskap och lockar till avspännande skratt. Hotellet erbjuder 

utomhusaktiviteter som vattenskidåkning, fiske och lerduveskytte. I närheten finns tillgång till 

golfbanor. Man kan gå tipspromenader och välja mellan tre olika teman: Filmklassiker, 

Besserwissern - onödigt vetande eller Barnprogram - förr och nu. Möjlighet till spel som 

krocket, brännboll, boule mm finns. En bastu samt en relaxavdelning vid namn Så som i 

himmelen finns tillgänglig för alla gäster.  

Såstaholms historiska miljö, med ett förflutet som pensionat för skådespelare och andra 

konstnärer, har inspirerat till de mer teaterinriktade aktiviteterna. Gästerna kan vara med i 

teateruppsättningar som t.ex. ”Herrgårdsmord", ”Middag med Macbeth” eller ”Kändismord” 

där de tillsammans med erfarna skådespelare och regissörer skapar ett interaktivt skådespel.  

Möjlighet ges även till att lyfta fram någon särskild person i ett improviserat "Här-är-ditt-liv" 

där hotellpersonalen är med och intervjuar den utvalda personen på scenen och samtidigt 

spelar upp scener ur dennes liv. Det erbjuds även improviserad opera där man lyssnar eller 

deltar själv.  

På Såstaholm har man skapat en avdelning som kallas Backstage där det finns en kostymateljé 

med kläder för divan, superman eller clownen. I Backstage ligger även sminklogen som är 

rummet där du verkligen känner dig som en stjärna och där de små detaljerna är viktiga. 

 Lokalen Cabaret ligger vägg i vägg med Backstage och det är en ”partylokal” med scen, 

karaoke och spotify. Här hittar man det mesta för en riktig show eller dans och sång i din 

egen, chefens eller kollegornas regi.  
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Bild från Backstage www.sastaholm.se 

Vintertid eller vid dåligt väder är gästerna välkomna inomhus för en choklad- eller 

dryckesprovning med hotellets egen sommelier eller för att designa smycken i glas. En annan 

aktivitet är ”Visionsmålning” där man kan måla sina visioner och mål med sprayburkar eller 

pensel. Övriga aktiviteter är ”Självförsvar” och ”Antikronden” m fl. Här finns verkligen en 

uppsjö av aktiviteter och som gäst kan man återvända och ändå uppleva och göra saker som 

man inte gjorde vid det föregående besöket.  

5.3 Hur representeras teorin i hotellen? 

Här gör vi en sammanfattande analys av de valda hotellen och tittar på vilka delar i teorin 

som de har använt sig av. När vi observerade hur Icehotel i Jukkasjärvi och Såstaholm i Täby 

utvecklat sina koncept kan vi konstatera att de följer flera punkter i litteraturen kring 

upplevelseekonomi.  

5.3.1 De fyra världarna  

I hotellen finns de fyra världarna representerade. Påtagligast representeras världen 

verklighetsflykt där gästen kommer bort från sin vardag och deltar aktivt i upplevelsen.  

Den estetiska världen är tydlig hos båda eftersom man valt att satsa mycket på miljön.  På 

Icehotel är isen det estetiska där miljöer skapas med is och snö i fantastisk design och med 

underbara skulpturer. Man använder sig även av olika ljussättningar som gör rummen 

sensationella. På Såstaholm är allt inrett med teaterns miljö i åtanke. Rummen är unikt 

designade och har namn efter skådespelare som bott på Såstaholm och varje rum har 

stjärnstatus. I båda hotellen har man lyckats med att skapa en lockande miljö för sina gäster. 

Nöjesvärlden och den utbildande världen inkluderas i det stora utbudet av aktiviteter som 

hotellen erbjuder där gästens alla sinnen matas med intryck.  

Vi anser att man tydligt har fått med de fyra världarna på båda hotellen.  

5.3.2 Storytelling 

Båda hotellen har en story att berätta och det gör man på ett tydligt sätt på respektive 

hemsidor. Historierna kring hotellen blir en stor del av vår egen visualisering av upplevelsen 

på hotellen. Vi ser framför oss hur man jobbar med isblocken i Jukkasjärvi eller hur de 

pensionerade skådespelarna hasade runt i korridorerna på Såstaholm. 
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5.3.3 Upplevelserummet 

Den yttre fysiska miljön är särpräglad hos hotellen, framförallt när det gäller Icehotel. Icehotel 

är otillgängligt beläget, det är mörkt större delen av dygnet, det är kallt och tystnaden är 

påtaglig. Egenskaper som under andra omständigheter skulle kunna innebära en flopp blir här 

WOW!  Såstaholm å andra sidan är uppfört i naturskön miljö och många möjligheter ges att 

njuta av de vackra omgivningarna. 

Skaparna av Icehotel har lyckats med att linda in produkten hotell i en särpräglad upplevelse. 

Med det menar vi att hotellet är en svåröverträffad upplevelse med den speciella hotellmiljön 

och de säregna rummen. Som gäst måste Du engageras, vara en medskapare, nästan en 

informell medarbetare och faktiskt gå med på att sova på en is säng i ett rum där det är minus 

fem - åtta grader annars blir det inte mycket till positiv upplevelse. Här spelar även andra 

gäster en viktig roll eftersom att hotellet ligger så avsides kan man inte göra så mycket annat 

än att umgås med andra och vara med på hotellets aktiviteter.  

På Såstaholm bygger hela upplevelsen på teater. Här behöver vi inte anstränga oss för att 

enligt teorin visualisera upplevelserummet som en teater, det finns redan där. 

Dramametaforen framgår tydligt och pågår ständigt.  Personalen är en viktig del i Såstaholms 

upplevelsen enligt deras hemsida. Man ser på sin personal som en förutsättning för att skapa 

den miljö där gästen har huvudrollen, personalen blir närmast iscensättare. Stor vikt läggs vid 

att utvärdera arbetet för att personalen skall känna sig motiverad och rustad för att kunna spela 

sin roll väl i Teater Såstaholm.  

5.3.4 Tematisering 

Hotellen har tydliga tematiseringar. På Icehotel är det Torneälvsisen som blir den röda tråden 

genom hela upplevelsen. Gästen sover, äter, dricker och är omgiven av is under hela vistelsen. 

På Såstaholm är teatern det tydligt genomgående temat och aktiviteterna som bjuds är 

koncentrerade kring det. Gästen involveras och får en individuell upplevelse där 

förutsättningen är att delta i spelet. Man erbjuder inspirerande föredrag och ger tillfälle att 

vara med i eller beskåda hotellets shower.  

5.3.5 Marknadsföring 

Icehotel är ett exempel på hur man kan ta mer betalt för en differentierad upplevelseprodukt. 

Här kostar ett dubbelrum med en is säng dubbelt så mycket som för ett varmboende i 

Stockholm med i övrig jämförbar standard. Det visar hur upplevelsedelen i produkten och 

tjänsten värderas högt. Gästerna betalar gärna extra för upplevelsen av att sova på is och att en 

hel natt omges av is och snö. Känslan och graden av upplevelse blir unik för varje gäst och 

varje tillfälle. 

”Ett måste för den moderne upptäcktsresenären” Står att läsa på Icehotels hemsida. Vi skulle 

vilja säga ett måste för upplevelsekonstnären då vi tror att det här hotellet är ett av de mest 

ovanliga i världen.  

”Såstaholm Hotell & Konferens har behållit känslan av det som Såstaholm en gång var, 

teaterparadiset Höstsol, i kombination med modern, ombonad design och lustfyllda 

överraskningar. Såstaholm erbjuder kreativa och välsmakande måltider, allt från frukost till 
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nattamat och en varm, sprallig och gästvänlig personal med stor professionalitet.” 

Motiveringen från Svenska Möten för ”Årets Svenska Mötesplats 2009” (www.sastaholm.se) 

Utmärkelsen är en god grund för word-of-mouth som blir den bästa reklamen för 

upplevelsehotellet. Såstaholm kostar lite mer om man vill ta del av den totala upplevelsen och 

priset kan lätt motiveras då man bevisligen lyckats med att hålla god kvalitet. 

  

http://www.sastaholm.se/
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6 Vårt Projekt 

Här kommer vi nu att presentera vårt hotellkoncept där vi använt de kunskaper i 

upplevelseekonomi som vi har lärt oss av litteraturen och via vår studie av två verkliga 

upplevelsehotell.  

6.1 Låt ridån gå upp: Hotell Badjäflar i Östhammar! 

Återanvänd sjuttiotalet, koppla av och njut.  

Vi vill att våra gäster skall erbjudas en vistelse utöver det vanliga. Koppla av när du är här och 

lämna Hotell Badjäflar uppfylld av upplevelsen och laddad med energi för att återvända till 

vardagen. 

Badjäflar skall vara ett temahotell i sjuttiotalsanda där Du i samma ögonblick som Du kliver 

in i lobbyn önskar att Ditt hår var längre och omedelbart undrar när discot börjar. Atmosfären 

kommer att andas sjuttiotal och det blir en upplevelse att minnas vare sig Du upplever den för 

första gången eller återupplever det. Vi väver in filmen Badjävlar i miljön eftersom vi vill 

använda namnet till vårt hotellnamn. Vi vill även använda oss av filmen eftersom den utspelar 

sig i Östhammar och Öregrundsmiljöer och för att en del av platserna runt hotellet är likadana 

nu som de var 1971. Hotellet uppförs på den plats där Östhammars Hafsbadsanstalt låg för 

mer än 100 år sedan, därav f:et i vårt hotellnamn. Sommargäster som vintergäster välkomnas. 

”Sommargäster säger man på vårdad rikssvenska. Badjävlar säger man gärna om man är 

bofast. Badjävlar är ungefär samma sak som: såna där tokar som kommer ut och badar långt 

innan det är dags att ta av sig långkalsongerna. Men de nöjer sig inte med att bada i det 

iskalla vattnet, de kräver dessutom en service i form av läkare, vägar, båthamn m.m., vilket 

dessa små kommuner inte har råd med. Under några få hektiska sommarveckor femdubblas 

kommunens invånare.” Beskrivning av filmen som står att läsa på filmomslaget 

(www.cdon.se) 

Målgruppen vi vill locka till oss är gäster som vill återuppleva sjuttiotalet, framförallt 

fyrtiotalisterna, men ingen är på förhand utesluten. Personer som inte var med och upplevde 

sjuttiotalet skall även de få tillfälle att uppleva känslan av hur det var. Alla som vill ta del av 

upplevelsen är välkomna. Både nationella och internationella gäster välkomnas eftersom vi 

anser att avgränsningen aldrig får bli geografisk. Vi tror att en blandad målgrupp blir en 

lyckad mix där alla kan finna någon att känna tillhörighet med. Vi vill positionera oss i 

medvetandet hos våra potentiella gäster som en glad och annorlunda plats för inspiration i 

vardagen. 

6.1.1 Miljön 

6.1.1.1 Yttre miljö 

Omgivningen: Hotellet ligger invid Östhammarsfjärden där vi anlägger en sandstrand så nära 

hotellet som möjligt. Det finns idag en liten kaj vid stranden där vi bygger på en lång och 

ganska bred träbrygga. På bryggan placerar vi bänkar där gästerna kan sitta och filosofera och 

lyssna på havet och måsarna. 
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Parken låter vi vara som den är idag med lärkträd och askar som finns kvar sen den gamla 

havsbadanstaltens tid. I Parken skapar vi bersåer där vi kommer att placera ut mjölkpallar som 

bänkar. I den bortre delen av parken bygger vi en skateboardramp. 

Byggnader: Själva huvudbyggnaden kommer att likna den ursprungliga havsbadanstalten 

med ett par torn och en stor veranda ut mot vattnet. Vi målar den helst i två lite skarpare 

färger som turkos och lila för att den inte skall smälta in i omgivningen. Tornen toppas med 

flaggor i regnbågens alla färger som vajar vackert i havsbrisen. Anläggningen skall väcka 

uppmärksamhet och synas från havet. 

Badhuset byggs upp enligt ritningar från sekelskiftet över det badhus som tidigare fanns i 

Östhammar. Placeringen kommer att bli där det föregående badhuset låg, invid Lorentzholm, 

en liten ö alldeles i närheten av platsen för vår huvudbyggnad. Badhuset som är ett kallbadhus 

har en herr- och en damavdelning. Vi målar det inspirerade av sjuttiotalet med olika färger 

och blommönster. Badhuset kommer att synas bra från sjön och torget och det är viktigt för att 

skapa uppmärksamhet.  

Vi kommer att uppföra en paviljong i parken som passar för hotellets olika aktiviteter.   

6.1.1.2 Inre miljö 

Lobbyn: Innan vi ens kommer in i lobbyn passerar vi en vit Volvo Amazon som 

välkomnande står uppställd utanför. Den kan hyras av hotellets gäster för nostalgiska turer 

längs vägarna.  

Väl inne möts vi av musiken. Vi spelar David Bowie, Abba eller annan typisk sjuttiotalsmusik 

och har snygga bilder på artisterna som väggtapet bakom receptionen. Det kommer att finnas 

rökelser som glödande sprider en härlig doft och förstärker förnimmelsen av sjuttiotal. 

Utrymmet där gästerna kan sitta ned och vänta på att få checka in kommer att ha klassiska 70-

talsmöbler som äggstolen att snurra i och en schysst ryamatta som gärna är orange. En soffa 

kan stå här som matchar ryamattan och helst är i någon ton av brun som är den färg som 

förmedlar känslan av ombonad värme. Mot ena väggen har vi ett terrarium med vandrande 

pinnar som var ett populärt husdjur på sjuttiotalet.  

Baren: Vi namnger baren efter Lars Molin, där fondtapeten kommer att föreställa scener ur 

filmen Badjävlar. De övriga väggarna målas i en rogivande färg som inte stör upplevelsen. 

Sköna soffor och fåtöljer kommer att placeras ut i lokalen. De skall vara färgrika och 

stormönstrade i manchester eller sammet och inbjuda till att sätta sig ned i för att ta en drink. 

Belysningen skall vara dämpad för stämningens skull. 

Vissa kvällar spelar vi musik av Finn Zetterholms och Bengt Sändh från filmen Badjävlar för 

att förstärka känslan av att befinna sig i ”badjävelmiljön”. Eftersom vi befinner oss i 

sjuttiotals miljö sätter vi upp discokulan varje fredag och lördag och temat blir givetvis disco. 

I baren erbjuder vi typiska ”Badjäveldrinkar” som Öregrundare eller en Käftis 96%:a eller 

varför inte en Lars?  

Restaurangen: Eftersom vi placerar hotellet vid fjärden så kommer glasverandan där 

restaurangen finns ha utsikt mot vattnet. Serveringen skall även den ha en mönstrad och kul 
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inredning och här är det tapeterna som blir storblommiga och färgglada. Vi kommer att välja 

möblerna med omsorg och tänka på att de skall vara så bekväma som möjligt för att få 

gästerna att vilja dröja sig kvar och känna att de vill spendera. Möblerna skall ha färgskalor 

som lugnar och ger en lagom kontrast mot de storblommiga tapeterna. Under den mörka 

årstiden har vi levande ljus tända för att skapa en intim stämning och förmedla värme.  

Våra maträtter kommer att kryddas med upplevelser. Tidstypiska rätter serveras och det blir 

kalops, slottsstek med brunsås, dillkött, plankstek, chili con carne, stekt falukorv och stuvade 

morötter, fläsk med löksås, köttfärslimpa och självklart smörgåstårta. För den som inte önskar 

kött tillagas linsgryta alternativt böngryta med hembakat bröd. Lars Molin gillade att laga pytt 

i panna i en ”nudelparabol”, så att vi kommer att ha olika sorters ”Molinpytt” på menyn.  

Konferensdel: Vi kommer att ha en särskild avdelning för våra konferensgäster. Rummen 

skall vara flexibla för att kunna byggas om för de olika gruppernas behov. Vi vill erbjuda en 

miljö där deltagarna känner trygghet och vågar dela med sig av sina erfarenheter. Rummen 

skall inbjuda till kreativitet och avspänd stämning. Även här skall vi ha sjuttiotalsandan dock i 

mindre omfattning som t.ex. i lampor, gardiner och tavlor. Den här avdelningen är till för att 

ge mesta möjliga fokus på konferensens motiv.   

Rummen: Inredning var modernt på 70-talet så det finns mycket inspiration att hämta från 

den här tiden. Inget rum kommer att bli det andra likt eftersom vi har mycket olika 

inredningsdetaljer att välja på från den här tiden. Våra rum skall vara personliga samt ha en 

ombonad och avslappnad stil. Vi kommer att använda olika nyanser av lila, avokado grön, 

orange, turkos, brun och detaljer i guld. Färgerna kommer att gå igen i tapeter, möbler och 

andra textilier. Tapeterna vi väljer kommer att ha virvel- eller psykedeliska mönster. Golven i 

rummen täcks av heltäckningsmattor som matchar tapeterna. Fransar på fönsterlamporna blir 

ett måste och rislampor kommer att pryda taken. Badrummen kommer att innehålla en del 

plast som t.ex. plastspeglar och plastmattor som var tidstypiskt för sjuttiotalet. 

Toalettporslinet kommer att vara i färger som grönt, brunt eller gult. Gästerna kommer att 

lämna våra rum med en avkopplad känsla och känna sig höga av sjuttiotal, utan att vara 

påverkade av annat än miljön i sig.  

6.1.2 Medarbetare 

Arbetskläder: Klädseln på vår personal skall vara blommig eller med en massa cirklar, gärna 

batik. Det väsentliga är att det från topp till tå är sjuttiotalsinspirerat. V-jeans kommer att bli 

lite av en uniform om man jobbar hos oss.  

Egenskaper: Våra medarbetare skall tränas i värdskap och lära sig att ta väl hand om våra 

gäster. En annan viktig egenskap hos vår personal är att de gillar sjuttiotalstemat och det blir i 

det närmaste ett krav att känna sig bekväm i sjuttiotalets tid. Vår personal skall vara 

engagerad i temat och målinriktat gå in för sitt arbete för att skapa avtryck hos våra gäster. Vi 

väljer gärna personer med lite teaterapa i sig och som kan ta ansvar för sin roll. Vi vill att de 

utvecklar fascinerande karaktärer och har förmågan att engagera gästen till att få en så 

enastående upplevelse som möjligt. Utbildning i 70-talet för alla nyanställda för att de skall 

göra det bästa för kundens upplevelse blir obligatorisk.  
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Vi kommer även att se till att vår personal arbetar aktivt med att känna igen och komma ihåg 

våra stamgäster. Det är angeläget för oss eftersom vi är medvetna om att det skapar en känsla 

av lycka hos gästen. 

Övrigt: Ett plus för de anställda är om de är duktiga på skateboard och rullskridskor eftersom 

vi erbjuder våra gäster lektioner i dessa nöjen. Rullskridskorna blir ett arbetsredskap och en 

del av uniformen för personalen de kvällar vi har temafester på hotellet. 

6.1.3  Stories 

Vi skriver ned kortare stories om Lars Molin som vi placerar ut på olika platser i hotellet.  

Vid entrén kommer det att stå en staty över Lars Molin där vi placerar en plakett med texten: 

Lars Molin – en ömsint man som kunde få fram den lilla människans idéer. Här placerar vi 

också en liten berättelse om Lars liv i Östhammar. 

I baren sätter vi upp en story på väggen om varför vi har billiga priser i baren. Molin brukade 

grunda hemma för att slippa betala överpris på krogen. Det var för honom en fråga om vanlig 

”svensk vardagsekonomi”.  

Citat från Lars filmer som ”Dom är som Egyptens gräshoppor när de kommer…”,”110 på 

motorväg. Jävla förmyndarfasoner!” och ”Trakter som det här måste bli ett komplement till 

storstädernas ogästvänliga stenöknar.” kommer att sitta väggarna runt om i baren. 

I receptionen har vi ett antikt kassaskåp där vi har en berättelse om hur filmen Badjävlar låg 

inlåst i 10 månader innan man vågade ta ett beslut om visning på TV. Filmen låg i karantän 

för att den ansågs innehålla för mycket naket, fylla, sex och vassa dialoger. I en sekvens av 

filmen får man se ”En naken Ernst Günther på korta snabba ben i ett Öregrund som 

exploderade av grönska.” En annan orsak till att filmen låg i karantän var de inspelade 

intervjuscenerna med Olof Palme. Han hade vid intervjutillfället inte förstått i vilket 

sammanhang de skulle placeras. 

I receptionen låter vi ett kollegieblock ligga där varje gäst uppmuntras till att skriva ned små 

berättelser. Då Lars Molin arbetade som vägmästare hade han alltid med sig ett kollegieblock 

där han skrev ner vardagliga händelser som han sedan använde i sitt skrivande. Även det här 

blir en story. ”Om någon sorts berättelse är internationell så är det byskrönan.” (Ordfront, 

2002) 

Ett av Lars Molins stora intressen var flygplan. Framförallt modellen Caproni
3
. Därför 

kommer vi att skaffa några stiliga modeller i lagom storlek att sätta upp i taket i lobbyn och 

smycka ett par av gångarna mellan rummen med.  

                                                      

3
 Caprioni var ett tvåmotorigt italienskt bomb- och fjärrspaningsflygplan. Den togs fram 1936 

som ett "koloniflygplan". Med denna benämning avsågs ett spanings-, bomb- och 

transportflygplan för användning i Nordafrika.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Italienskt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bombflygplan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spaningsflygplan
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Vid mjölkpallarna i parken skriver vi ner historian om hur Lars Molin fick idén till filmen 

Midvinterduell. Berättelsen om mjölkpallen var en för Lars egenupplevd upplevelse. En natt 

när han var ute och plogade i Vägverkets regi råkade han köra in i en mjölkpall som låg dold 

bakom en snödriva och ett drama utspelades sig mellan honom och bonden som ägde 

mjölkpallen.  I filmen Midvinterduell vaktar bonden sin mjölkpall med gevär om nätterna 

eftersom vägverket hela tiden plogar bort den pga. ett beslut om att det endast skulle finnas en 

central mjölkpall i varje by, inte en per gård. Molin kunde verkligen konsten att använda sig 

av enkla episoder ur verkligheten för att skapa drama och litteratur. 

Vad gäller intern storytelling kommer vi att så småningom utveckla sanna berättelser om vårt 

hotell och hur det skapades. Det kommer att bildas myter som berättas för de anställda inom 

företaget för att skapa en känsla av gemenskap och lojalitet gentemot hotellet.  

6.1.4 Aktiviteter 

Bastubad med björkris på ”Molinvis” i bastun belägen vid stranden. Kan upplevas sommar 

som vinter. Vintertid är det möjligt att bada isvak för den som vill friskas upp! 

Nakenbad i badhuset.  

Spa kommer att finnas i anslutning till badhuset. Där kommer det finnas olika ”spa-

inspirerade” aktiviteter. Vi tycker att det blir perfekt att ha det i anslutning till badhuset och 

kommer att fylla aktiviteterna med inspiration från havet med bl.a. tångbad och 

lerinpackningar. 

Ridutflykter längs strandkanten och ut i den närbelägna skogen, där det finns fantastiskt 

härliga stigar. Lars Molin tyckte mycket om hästar och hade under en tid ett antal travhästar. 

Disco i paviljongen i parken sommartid, annars i ”Lars Molin baren”. Obligatorisk snurrande 

discokula. (70-tals garderob finns för den som vill få mer 70-tals känsla på discot.) Baccara, 

ABBA, Bee Gees, Boney M, David Bowie m fl. spelas flitigt under våra discokvällar. 

Sportkvällar i baren: ”Stenmarkskväll” och ”Borgkväll”. Då visar vi inspelade åk och 

matcher under hela kvällen och upplever lite sportnostalgi. Mellanöl och snittar, står på 

menyn under sportkvällarna. En återkommande aktivitet blir frågesport om sjuttiotalets olika 

sporthändelser.  

Molinsällskapet och diskussionsaftnar i baren. Vi vill gärna att Lars Molin sällskapet bokar 

in sina medlemsmöten i vår bar.  Lars Molin kallas ibland folkhemmets och den tjuriga 

landsbygdens suveräne skildrare och det här blir en fin plats för att hedra hans minne.  

Eftersom filmen Badjävlar till stor del handlade om politikers makt i ett litet samhälle 

kommer vi även att bjuda in lokalpolitiker till diskussionsaftnar där politik diskuteras under 

lite mer avslappnade former, gärna långt in på småtimmarna 

Molinvandring där vi med hjälp av Molinsällskapet ser till att det sätts upp plaketter vid 

vissa av de platser som var aktuella i hans filmer i Östhammar och Öregrund med kuriosa om 

Lars Molin och inspelningsplatserna. Vi förser gästerna med en vandringskarta, så kan de på 

egen hand vandra runt. 
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Filmkvällar i baren där vi visar Lars Molins filmer och tv-serier. 

Båtutflykter. Antingen med små sportiga motorbåtar som hämtade ur filmen Badjävlar eller 

roddbåtar för den som vill ha motion. Självklart kommer våra gäster att kunna åka 

vattenskidor så länge vattnet är lagom varmt. Dessa aktiviteter blir som härligast på 

sensommaren när vattnet är uppvärmt och solnedgångarna fantastiska. 

Meditationskvällar i paviljongen i parken. Plyschklädsel blir obligatoriskt och gästerna skall 

här finna sitt inre lugn och släppa spänningarna från vardagens stress. 

Rullskridsko alternativt skateboard uthyrning och lektioner erbjuds. Cykelbanorna runt 

hotellet och ner mot det gamla torget i Östhammar är utmärkta platser att öva sig på. 

Miniskidåkning vintertid utför Kvarnbergets stup, som ligger ett stenkast från hotellet. 

Tävlingar ordnas varje lördag i mån av snö! Vi kan även ordna så att man kan åka miniskidor 

efter hotellets mopeder. 

Långfärdsskridskoturer vintertid runt Östhammarsfjärden och ut runt kobbar och skär. Vi 

samarbetar med den lokala skrinnarklubben som även kan erbjuda spännande turer längre ut 

mot havet. Även turer med skridskosegel kommer att anordnas. 

Batik: Lossa på snörena och blir hippie på nytt! Vi ordnar kurser i knytbatik där gästerna lär 

sig att färga och skapa tjusiga mönster på olika plagg. ”Batikandet” sker i parken sommartid 

där vi hänger upp det vi färgat på långa linor för att visa upp våra vackra alster. Det blir fint i 

parken och lockar andra intresserade.  

Drakflygning Eftersom det blåser ganska bra här vid vattnet kommer vi att under 

sensommaren ordna en drakfestival som föregås av kurser i drakbygge och drakflygning. Vi 

håller till bakom hotellet där det finns en stor öppen gräsyta. 

6.1.5 Souvenirer 

Souvenirer är viktigt för att förlänga upplevelsen och vi har tänkt erbjuda lite olika typer av 

souvenirer från Hotell Badjäflar. Vi kommer bl.a. att sälja: 

* ”Batikade” t-shirts med hotellets namn  

* ”Batikade” sängkläder 

* Drakar för flygning med hotellets namn på 

* Lars Molin-filmer och böcker 

* Nostalgiböcker om sjuttiotalet 

* Kokbok med recept från vår restaurang 

* Tatueringar en souvenir och ett minne som räcker hela livet! 

6.1.6 Förändring 

Vår vision är att var tionde år byta tema och om tio år kanske ha åttiotal som tema. Förnyelse 

är viktigt för att få gäster att återkomma och det är ett av våra mål.   
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6.2 Reflektioner och teorikoppling kring Hotell Badjäflar 

Det här avsnittet kopplar ihop vår empiri med de teorier vi har presenterat och vi förklarar 

sedan hur vi har använt oss av begreppen i vårt projekt. Här presenteras även reflektioner 

hämtade från vår intervju med Kerstin Eriksson på turistbyrån i Östhammar och Öregrund. 

Vi lät Anna Lena Söderblom från Östhammars kommunstyrelse läsa vårt hotellförslag och 

bad henne ge oss lite spontana kommentarer och svara på några frågor som vi hade förberett. 

6.2.1 Upplevelsehotell i Östhammar 

Efter att ha pratat med en representant från kommunen samt en från den lokala turistbyrån har 

vi förstått att Östhammar behöver ett hotell och vi tror på vår idé om att satsa på ett 

upplevelseinspirerat hotell. När vi berättar för Eriksson om vårt upplevelsehotell med 70-tals 

tema nämner hon att hon inte har märkt av att turisterna som kommer till Östhammars 

kommun söker just temahotell. Vi tror att det kan bero på att det inte finns något hotell som 

har satsat på upplevelseekonomins fördelar i vår kommun och man istället har nöjt sig med 

det som finns. 

Söderbloms spontana reaktion efter att hon läst om vårt hotell var att hon gillade idén och att 

hon trodde att hotellet skulle locka turister. Däremot tyckte hon namnet Badjäflar kunde ge en 

avskräckande effekt på turismen. Vi tror snarare att namnet blir suveränt i 

marknadsföringssammanhang och att vi med namnet får gratis uppmärksamhet. 

Hotell Badjäflar bygger på det vi har lärt oss både genom att studera exempel på temahotell i 

Sverige och det vi har läst i den valda litteraturen.  

Vi har enligt litteraturen tänkt på att involvera våra gäster i vistelsen för att de skall få mesta 

möjliga känsla av absorption och koppla bort vardagen. Vi förvandlar tjänsten hotellvistelse 

till en minnesvärd händelse som förstärks av att den upplevs tillsammans med andra personer. 

Då vi riktar oss till en blandad målgrupp tror vi att de flesta av våra gäster kommer att känna 

tillhörighet. 

Enligt Pine och Gilmores differentieringsstege anser vi att vi är på högsta steget, det mest 

differentierade och upplevelsebetonade. Basvaran ”en säng att sova i” har byggts på med 

service, ett tema och aktiviteter för att nå upplevelsestatus. 

6.2.2 De fyra världarna  

Enligt Pine och Gilmore kan en upplevelse engagera mottagaren genom de fyra världarna. Vi 

anser att alla fyra världar finns med i vårt hotell. Genom konceptet och aktiviteterna har vi 

försökt att nå The sweet spot där alla världar representeras mitt i prick. Söderblom anser att 

det är viktigt att engagera gästerna som besöker kommunen genom att erbjuda olika 

aktiviteter och hon menar att kommunen som helhet har mycket att erbjuda besökande gäster. 

Skönhetsvärlden där betoningen ligger på att man bara vill vara representeras genom den 

yttre och inre miljön. På vårt hotell får havet och vår vackra park stå för den yttre miljön och 

den inre miljön är sjuttiotalets olika stilar som visas på ett tilltalande och engagerande sätt. 

Våra gäster skall genom att besöka vårt hotell kunna stilla sin nostalgi efter ett förlorat 

förflutet, här upplever de 70-talet igen genom de genuint inredda rummen.  
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När vi talar med Söderblom pratar hon gärna om den yttre miljön och dess påverkan på 

människor. Hon poängterar betydelsen av att hotellet ligger nära havet och tillägger att idén 

om ett kallbadhus är lysande. Söderblom understryker att människan dras till vatten och eld. 

Hon tycker att kommunen har alla möjligheter att ge besökare vackra upplevelser genom vår 

vackra natur och miljö, närheten till havet och närmare 4 000 öar. Hon säger: 

”- Vi måste utnyttja närheten till vattnet! Tänk er, en utsikt som är en ny tavla varje dag” 

När Söderblom är ute på privata resor i Sverige och världen väljer hon gärna vackra 

upplevelseplatser där det finns närhet till natursköna promenadvägar för pauser emellan de 

aktiviteter som erbjuds. 

Även Eriksson nämner att det som i första hand efterfrågas vid turistbyrån är sjönära boende 

men också historiskt boende som att bo nära vallonbruken. Söderblom berättar att människor 

vill uppleva men även bli rekreerade på ett mentalt plan. Hon månar om folkhälsan och anser 

att de flesta politiska beslut som fattas idag påverkar det allmänna välmåendet och det skall 

alltid beaktas när beslut tas inom kommunen. Med vackra platser och saker att uppleva mår 

människan bra, enligt Söderblom. Hon menar att det är angeläget att skapa plattformar och att 

så långt det går bädda för att besöksnäringen skall blomstra. Det måste finnas mentala 

rekreationsplatser för folkhälsans skull. 

I vår hotellidé dominerar den underhållande världen med tanke på våra förnöjsamma 

aktiviteter som exempelvis filmvisning eller musiken från 70-talet som alltid spelas. Enligt 

Pine och Gilmore kan man genom den underhållande världen ge människor en möjlighet att 

skratta, njuta och känna utan att de aktivt deltar i någon aktivitet.   

Det är när aktivt deltagande krävs som vi får med den utbildade världen i hotellet. Genom att 

delta i aktiviteter ges de möjligheter att lära sig något nytt och det ökar graden av upplevelse. 

Våra gäster får bland annat tillfälle att lära sig om Lars Molin, skapa batik eller lära sig mer 

om politik på våra politikeraftnar. Söderblom gillade våra aktiviteter och hon tycker samtidigt 

att kommunen idag kan erbjuda det mesta som turister vill göra utom en backe att åka slalom 

nerför.  

När våra gäster besöker vårt hotell och kliver in i 70-talet sker en verklighetsflykt, de blir en 

del av upplevelsen och glömmer sin vardag. I vårt samtal med Eriksson framkom det att 

många av gästerna som idag besöker kommunen gärna vill göra saker när de kommer hit. 

Många besöker Vallonbruken som finns i vår kommun och Söderblom tillade att något som 

lockar är spökvandringen på Österbybruks herrgård.  Hon tycker att vi till våra hotell 

aktiviteter skall lägga till nattutflykter med stjärnskådning som hon menar skulle vara en 

lockande verklighetsflyktupplevelse.  

6.2.3 Sinnena  

Våra sinnen ger oss det första intrycket vid möte med nya miljöer och på hotell Badjäflar 

ämnar vi jobba med att ta bort alla störande intryck. Vi vill att gästerna genast känner 

sjuttiotals prägeln när de kommer till oss, därför har vi vår gamla Volvo stående vid 

uppfarten. Sinnena påverkas på hotell Badjäflar och enligt Mossberg blir kundens absorption 
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av upplevelsen än bättre ju fler sinnen man lyckas beröra. Vi spelar musik från sjuttiotalet, 

måsarna skriar och vi hör havets brus. Maten och smakerna för oss tillbaka till sjuttiotalet. 

Dofter är en trend idag enligt Petter Nyhaug och han menar att man tar till sig dofter 

omedvetet. I och med en doft kan en person känna igen saker som de tidigare upplevt.  Därför 

tror vi att doften av rökelse ger ”70-tals flashbacks” för våra gäster. Vi har även havsvinden 

som för med sig doften av hav och frihet och omger hela vistelsen. På vårt hotell är det färger 

och former som påverkar det visuella sinnet och bekväma möbler och lyckoframkallande 

aktiviteter får våra besökare att känna. Vi vill höja nivån på upplevelsen genom att påverka 

alla sinnen för våra gäster. 

Söderblom påstår att hon gillar helheten med Badjäflar och att det enda som stör hennes 

helhetsintryck är att vi på hotellbyggnaden vill behålla tornen som det var enligt den gamla 

ritningen av Östhammars Hafsbadsanstalt. ”- Man kan väl inte ha torn från 1800-talet på ett 

sjuttiotalshus!” Vi gillar idén med att ha tornen kvar på samma sätt som vi gillar f:et i 

Badjäflar.  

6.2.4 Storytelling 

Att arbeta med storytelling handlar om att söka, samla och ”skörda” berättelser som kan 

finnas inom eller runt omkring ett företag. Det avser även vi att göra på vårt hotell. Vi 

kommer att inrikta oss på Lars Molin i den externa storytellingen där vi har sökt rätt på 

anekdoter om honom och hans filmer. Vi vill att våra små stories om Lars Molin skall locka 

till nyfikenhet om honom och hans filmskapande. Våra gäster skall genom berättelserna få en 

möjlighet att uppleva hur det kunde vara vid den tid då Badjävlar spelades in.  

Enligt Mossberg kan människan genom berättelser och berättande skapa sig en identitet med 

det som berättas och man söker det som berättas i verkligheten. Det finns alla möjliga 

historier runt omkring oss i vår vardag. Det framkom tydligt då vi pratade med Eriksson på 

Turistbyrån angående vårt valda storytelling-tema. Hon säger att för henne är ”- Lars Molin 

som Astrid Lindgren, fast micro” och menar att det nog är få svenskar som inte har sett 

någonting som han har gjort på TV eller film. Hon berättar att när hon jobbar i Öregrund 

händer det lite då och då att turister kommer in och frågar ”- Vilket hus var det som de kräktes 

från?”,(en scen ur filmen Badjävlar). De har antingen sett filmen Badjävlar eller hört talas om 

den och att den spelades in i Öregrund. Det här är ett suveränt exempel på filmturism som 

enligt Mossberg är ett växande område.  

Den interna storien blir hur vi kom fram till och formade hotellet i med och motgångar. Vi 

kommer att samla berättelser om händelser under uppbyggnaden av hotellet för att kunna dela 

med oss till vår medarbetare. Det är historierna som kommer att knyta våra medarbetare till 

förtaget då de känner igen sig i allt som har hänt oss. De interna berättelserna kommer att 

hjälpa oss att bli ett bra sammansvetsat team som unisont hjälper fram temat och skapar god 

stämning. Vi vill differentiera oss gentemot konkurrerande verksamheter och utveckla stories 

som för fram vårt budskap om vår verksamhet 

Vid vår intervju med Söderblom framkom det att hon tyckte speciellt bra om Molintemat som 

vi använder oss av i vår storytelling. Hon tycker att det blir ett roligt inslag som ger karaktär 

åt hotellet. Hon nämner att hon känner sig ”färgad” vad gäller Molintemat eftersom hon kände 
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Lars då de umgicks privat när han bodde i Östhammar. Hon var dessutom en av de första som 

fick läsa manuset till Badjävlar. 

Vi kan här se att det vi läst i teorin om att människor gärna tar till sig historier och identifierar 

sig med dem eller uppslukas av dem stämmer bra med verkligheten. Vi får via våra intervjuer 

stöd för att människor söker sig till platser där det har hänt saker. Genom berättelser höjs 

upplevelsen till nya nivåer.  

6.2.5 Upplevelserummet 

Miljön i upplevelserummet handlar både om yttre och inre miljö. I den yttre miljön talar man 

om faktorer som tillgänglighet och landskap. När vi planerade vart vårt hotell skulle ligga 

kom vi fram till att Östhammar var en bra ort därför att det är ett vackert samhälle som ligger 

mitt i vårt avlånga land. Människor från hela Sverige har ”nära” till oss, något som är 

angeläget i dagens stressade samhälle där man inte vill lägga ner alltför mycket tid på resande. 

Söderblom berättar att man inom kommunen jobbar för att infrastrukturen skall förbättras. 

Hon berättar att hon träffade en person för många år sedan som sa till henne: 

 ”- Här finns världens potential att utveckla orten, men ni har ju för dåliga vägar!” 

Den kommentaren har hon tagit till sig och kommunen strävar efter att förbättra vägen mellan 

Östhammar och Uppsala. De är även intresserade av att i framtiden se till att det byggs en 

järnväg som ger bra tågförbindelser.  

I den inre miljön och med samspelet av rummets miljö, medarbetarna och andra gäster som 

finns i rummet kan man påverka besökarens sinnen och ge dem upplevelser. Det som sker i 

upplevelserummet ska göra intryck på personers känslor, deltagande, absorbering och 

kontroll.  Mossberg nämner att man genom den miljö som skapas kan förmedla olika känslor. 

Vissa rum gör att man blir glad och känner välbehag medan andra rum kan göra oss 

nedstämda och obekväma. Vi hoppas att den miljö vi skapat i hotellet skall ge oss lyckliga 

gäster.  

I och med att vi skapat varje rum unikt kommer förhoppningsvis våra gäster vilja se fler rum 

för att på så sätt höja upplevelsen. Kanske kommer våra gäster att finna sitt favoritrum och 

känna att de gärna vill återkomma dit. Vår förhoppning är att våra gäster skall tycka att det är 

roligt med 70-talsmiljön. Miljön skall kännas så rofylld att gästerna gärna vill stanna länge.  

Söderblom, som själv är född 1947, gillar förslaget med det svenska sjuttiotalet som präglar 

vårt hotell. Idén som vi har att våra hotellrum skall vara unika där ingen är den andra lik, 

uppskattade hon.  Hon upplyste oss om att det var på sjuttiotalet som man började förstå hur 

roligt det kunde vara med inredning och hon berättade om sitt egna första hem som inreddes 

med Ikea möbler där bland annat en soffa i brun manchester och orangea lampor ingick.  

Eftersom personalen enligt Fernström är en central del i upplevelserummets uppbyggnad 

kommer vi att nogsamt välja ut den för att kunna iscensätta vårt koncept så trovärdigt som 

möjligt. Vi ser gärna att personalen har glimten i ögat och känner empati för andra människor. 
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De måste bry sig om och verkligen gilla att ta hand om våra gäster. Alla i personalen 

involveras i temat för att gästen skall känna sig uppslukad av sjuttiotal och bli lite förvånad 

när man tar en promenad utanför området och ser att det är 2010.  

Vi kommer att uppmuntra vår personal att lära känna gästerna väl för att få dem att känna sig 

så bekväma som möjligt. De stammisar vi har ska uppleva att vi känner igen dem och vi lär 

oss vad de gillar för specifika drinkar/mat/låtar. Det skall alltid finnas personal tillgänglig i 

receptionen, ingen gäst skall behöva komma in genom entrén utan att veta vart han eller hon 

skall gå.  Allt för att öka gästernas känsla av harmoni. Vi kommer se till att det finns 

flexibilitet hos vår personal. Ingen kund ska känna att de bara har standardpaket att välja på 

utan möjlighet skall ges att skapa sin egen personliga upplevelse genom att välja ut de delar 

som de vill ska ingå i vistelsen och bli glada av att få återuppleva stämningen tillsammans 

med andra 

Vad gäller personalens bemötande menar Söderblom att det är otroligt viktigt med värdskap 

och ett bra bemötande. Hon nämner att det är något som de jobbar mycket med inom 

kommunen idag, att man ser till att möta varje besökare och se till att de får den hjälp de 

behöver snabbt och vänligt.  

Andra kunder har betydelser för hur upplevelsen blir och enligt Mossberg skall företag skapa 

en bra kund till kund relation och en lämplig kundmix. Den kan bestå av faktorer som ålder, 

beteende, kön mm. Vi har valt att vända oss till alla som vill återuppleva sjuttiotalet och då 

tänker vi i första hand på den mest uppenbara målgruppen fyrtiotalisterna, men även de som 

inte var med skall få möjlighet att uppleva hur det var. Mossberg menar att man, genom att 

skapa en bra fördelning av gäster, kan få dem att känna gemenskap och att de känner igen sig 

i varandras sätt att vara och uppträda. Vår förhoppning är att de som var med på sjuttiotalet 

gärna delar med sig av sina egna erfarenheter till de som inte var med. Vi vill inte att någon 

skall känna sig utanför.  

6.2.6 Tematisering 

Enligt Pine och Gilmore kan man för att gestalta ett upplevelserum använda sig av 

tematisering. Man väljer ett temaämne och håller därefter sin upplevelse så långt som möjligt 

inom ämnet. Temat i vårt hotell blir övervägande sjuttiotalet men vi vill få med Lars Molin 

och kopplingen till honom blir tydlig i och med vårt namnval. Upplevelserummets fysiska 

omgivning skall spegla temat och vi tänker genomgående på att dölja störande element som 

inte hör temat till. Ju bättre vi lyckas med att pricka in vårt tema desto mer kommer våra 

gäster att beröras och kunna vandra in och ut ur hotellet med friktion. Söderblom underströk 

vikten av att det finns ett genomgående tema och att vi har en röd tråd genom hela konceptet. 

Hon säger att: 

”- Den första tonårsgenerationen, fyrtiotalisterna, kommer att gilla sjuttiotalstemat!” 

Söderblom tror på teorin om att man ska bygga hotellet runt ett tema eftersom ett ”vanligt” 

hotell känns trist. Hon menar att det gäller att ta hand om ”engångsturisterna” de som besöker 

Östhammar en eller två gånger och att de skulle lockas hit av att det finns något annorlunda 

att besöka, som t ex ett sjuttiotals hotell. Affärsgästernas skall givetvis också tas om hand men 
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hon tror inte att de har samma behov av upplevelser som turisterna har. Här kan istället 

upplevelsen bli en bonus för dem.  

Strömberg beskriver ett tema som tänjbart med stora expansionsmöjligheter och att 

tematiseringen kan användas som en formel där man byter ut motiv och ämne allteftersom 

omvärlden förändras. Vi har som plan att byta ut vårt tema vart tionde år och om tio år istället 

ha åttiotal som tema. Förnyelse är viktigt för att få gäster att återkomma och det är ett av våra 

mål.  Söderblom tyckte att idén vi har om att byta temat från sjuttiotal till åttiotal om 10 år var 

toppen. Hon håller med om att människan behöver förnyelse för att vilja återkomma till 

samma plats. 

6.2.7 Marknadsföring 

Mossberg talar om Word-of-mouth eller rykten som uppstår när människor umgås med 

varandra och berättar om saker och upplevelser de har gjort. Vår förhoppning är att våra 

gäster förförs av vår upplevelse och sprider sin beskrivning av sin personligt fantastiska 

upplevelse vidare till andra människor och på så sätt lockas fler gäster till hotellet. Eftersom 

den fysiska miljön kommer att vara så säregen och besöket så känslomässigt engagerande 

kommer det att vara lätt att beskriva oss på ett positivt sätt för att därmed bli vår bästa 

publicitetskälla. Vår tanke är att personalen skall vara lyhörd för gästernas önskemål och om 

de är missnöjda med något så åtgärdas problemet direkt så långt det är möjligt.  

Politiker skall lockas till vårt hotell för att bli positivt inställda till verksamheten vilket ger 

tillfälle till att skapa betydelsefulla nätverk i verkligheten. Det är betydelsefullt för alla i 

kommunen att få politikerna att arbeta för orten och marknadsföra den.  

Sammanfattningsvis så säljer vi något utöver den vanliga hotellvistelsen, eftersom vi erbjuder 

mer än en säng och frukost på morgonen. Att bo hos oss på Hotell Badjäflar lämnar ingen 

oberörd, våra gäster lämnar oss med en avspänd inställning till vardagen och med ett 

berikande minne för livet. Vi vill positionera oss som en plats som automatiskt förknippas 

med att liva upp livet och en källa för ny frisk energi.  

6.2.7.1 Visit Östhammar 

Söderblom berättar för oss om Östhammars kommuns nya projekt Visit Östhammar som är ett 

samarbete mellan företag i Östhammars kommun. Visit Östhammar är ett aktiebolag där 

företag inom kommunen blir delägare genom att köpa aktier i bolaget. Målet med Visit 

Östhammar är att samarbetet mellan företagen och kommunen skall leda till att erbjuda 

”upplevelsepaket”, en kombination av aktiviteter och boende, till besökare. Hon berättar 

entusiastiskt att det idag redan är 59 företag som anslutit sig och hur värdefullt det är med 

samarbete mellan företagarna för att få en så bra helhetsupplevelse som möjligt för våra 

besökare. Hon menar att det är ”jätteviktigt” med kundbemötandet både från företagen och 

från kommunen för att skapa en så gästvänlig miljö som möjligt, man måste tänka på att sätta 

kommunen i fokus. Det är av största intresse att alla samarbetar för ett gott besöksklimat och 

göra kommunen attraktiv för en så komplett helhetsupplevelse som möjligt. För att målet skall 

kunna uppfyllas föreligger ett stort behov av fler övernattningsmöjligeter i hela kommunen 

och vi tror att Hotell Badjäflar skulle platsa i Visit Östhammar  
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7 Avslutande Slutsatser  

Avslutningsvis funderar vi över upplevelseindustri nu och i framtiden och även över den 

skepsis vi har mött hos omgivningen. Vi sammanfattar även tankar om upplevelseekonomins 

förekomst i Kommunhuset i Östhammar. Enligt vår uppfattning verkar det vara en blandning 

av kreativa och stagnerade grupper som tillsammans formar en beslutsfattande enhet – 

Östhammars Kommun.  ”Sugrörsperspektiv” kontra ”Screw it lets do it-perspektiv”. Det är 

dags att vi förbereder oss för det skorstenslösa samhället.  

”Upplevelseekonomin börjar i kommunalhuset” enligt Bengt Wahlström. (Fernström, 2005 s 

106) Med det menar han att om man ska lyckas med en ny verksamhet på en ort bör man få 

kommunalpolitikerna på sin sida och få dem att ta fram sin kreativa sida. De behöver släppa 

sitt byråkratiska tänkande och tänka i nya banor. Fernström  menar att politikernas fokus 

oftast hamnar på de kommunala verksamheterna skola, vård och omsorg. Vår upplevelse med 

mötet med kommunstyrelsen representant är att Fernströms resonemang inte stämmer överens 

med dagens styrelse i Östhammars kommun. Vi fick intrycket av att här pågår ständig rörelse 

och att kreativitet är något som uppmuntras och eftersöks för kommunens verksamhet. Man 

hade mycket bättre insikt i upplevelseekonomins värld än vad vi hade föreställt oss vilket 

gjorde oss positivt överraskade.  

Söderblom själv är av den åsikten att upplevelsenäringen är den idag störst växande näringen. 

Hon nämner att ett generationsskifte inom kommunen är på gång och upplever ibland att det 

kan vara trögt att diskutera utvecklingen av upplevelseekonomin inom sitt arbete. 

”- En del äldre herrar har bara ekonomi i huvudet och ser samhället ur ett sugrörsperspektiv”  

Man måste se samhället ur ett bredare perspektiv, samarbeta över gränserna. Stagnation, 

menar Söderblom, är farligt. Det ska hela tiden hända saker och kreativt samarbete är 

väsentligt för att inte fastna i en form. Vi håller med och hoppas verkligen att den relativt 

allmänna föreställningen (den som filmen Badjävlar i stort går ut på) om att kommunhuset 

innehåller fantasilös byråkrati inte stämmer i verkligheten.  

Som vi uppfattar situationen enligt  Anna Lena Söderblom så förefaller det vara två 

flaskhalsar i frågan varför det inte byggs ett hotell i Östhammar. Det ena problemet är 

infrastrukturen, vägarna hit är inte tillräckligt bra. Det finns ingen järnväg och ingen större 

bilväg för att underlätta för besökare att svänga in till Östhammar. Vi konstaterar att läget 

ändå är ypperligt eftersom Östhammar rent geografiskt har nära till flera större städer i 

Sverige. Det andra hindret är att det behövs pengar, investerare som är villiga att satsa och 

friskt våga chansa på ett stort och djärvt projekt.  

 

Om vi skulle genomföra vårt projekt i verkligheten så skulle vi behöva finna 

riskkapitalister/finansiärer samt tänka ut smarta lösningar för att våra besökare lätt skulle 

kunna ta sig hit. Kompanjonskap med ett skärgårdsbåtsföretag i närheten eller samarbete med 

ett lokalt bussbolag skulle kunna vara några av förslagen. Det är oerhört betydelsefullt med 

samverkan företag emellan på orten för att våra besökares helhetsintryck av upplevelsen skall 

bli så fulländat som möjligt.  
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Den allmänna skepticismen vi mötte, - vad beror den på? När vi trots omgivningens tvivel 

valde att fullfölja vår idé kände vi oss som Branson när han uttrycker ”Screw it lets do it!” 

(Branson, 2008 s 80) Samma känsla infann sig då vi tog mod till oss och presenterade hotellet 

för Anna Lena Söderblom som var oväntat positiv.  

 

Vi tror att den upplevda skepticismen som vi mött dels beror på att många människor idag, 

inklusive oss själva, hindras av ett omedvetet motstånd mot att tänka i andra banor än dem vi 

är vana vid. Nytänkandet fattas och blockerar vår förmåga att låta vår fantasi leda till 

konkretisering av kreativa idéer. Vad är det då för motstånd som binder oss till att inte ”ta ut 

svängarna” och släppa ut vår skaparkraft? Vi upplever att det är relativt vanligt i vårt samhälle 

att man är lite rädd att sticka ut och vara annorlunda och våga komma med förslag som skapar 

reaktioner hos omgivningen. Många vill vara som alla andra och lägger lock på sina idéer för 

att inte framstå som en ”konstig typ” istället för att spinna på. Det kan vara så att den 

allmänna uppfattningen är att kreativa yrken inte är på riktigt och att det är den ”vanliga” 

industrin som uppfattas som det normala. Allt annat är konstigt och avvikande. 

 

Ämnet upplevelseekonomi är högaktuellt och det är inte de oplanerade överraskningarna som 

ekonomin grundar sig i. Det är i allra högsta grad de planerade, styrda och iscensatta 

emotionella hänförelserna som blir alltmer centrala när vi talar om upplevelseekonomi. Vi 

efterlyser fler tillfällen att fördjupa sig i ämnet för att Sverige skall kunna få ett ännu bättre 

klimat för upplevelsenäringen. Samhället måste få den kunskap som krävs för att kunna 

iscensätta upplevelser i den nya ekonomin. Det är dags för det skorstenslösa samhället att ta 

plats och för att kunna vara med på tåget behöver fler få möjlighet att tränga in i 

upplevelseindustrins värld. Här tror vi att högskolan kan spela en aktiv roll för att uppmuntra 

till nytänkande, visa att man främjar innovationer, lyfta studenterna med positivism och föra 

dem framåt i sitt skapande. 
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8 Framtiden 

Dagens gränslöst digitaliserade värld är fascinerande sett ur ett historiskt perspektiv med 

tanke på hur fort utvecklingen har gått framåt. Men den digitaliserade världen för samtidigt 

med sig ett behov av mänskliga möten och samspel mellan människor blir mer uppskattat och 

viktigt för välbefinnandet. Vi tror att behovet av personlig kontakt kommer att öka och här får 

upplevelsenäringen en växande betydelse. 

De teorier vi har studerat speglas väl i de två temahotell vi har studerat och vi tror att fler 

upplevelse kreatörer kommer att uppmuntras av exempel som de här och att vi kommer att se 

mer av upplevelseekonomi framöver. Kunskap vinns ur handling och det är när vi börjar 

genomföra och släppa loss våra idéer som vi kommer att kliva framåt i Upplevelsesamhället. 

Det finns inte alltid en uppenbar koppling mellan det spektakulära och det mest vinstgivande. 

Vi måste ändå försöka och satsa för att vinna även om det till en början blir sensationen och 

känslan som blir vinsten. Sensationslystnaden blir en del av näringen till upplevelseindustrin. 

Människan vill bli påverkad och känna sig levande. 

När nu företagen kommer att arbeta alltmer med upplevelser för att differentierat sig själva 

och sina produkter kommer även upplevelser att bli standardiserade. I framtiden tror Pine och 

Gilmore att kunderna i större grad kommer att förutom upplevelsen även vilja åstadkomma en 

förändring, en transformation.  Med transformation menas att personen genomgår en 

bestående förändring som påverkar existensen. Det uppstår en varaktig konsekvens som ligger 

bortom konsumtionen och som består även när minnet av upplevelsen bleknar. Det kan vara 

en mer djupgående förändring hos en persons attityd, karaktär eller annan fundamental 

dimension som påverkar personens sätt. Transformationen blir den ultimata källan av alla 

behov och här blir köparen produkten och inser sina drömmar på ett livsomvälvande sätt. Det 

kommer att krävas en hel del av de nuvarande företagen att komma till denna nivå. 

(Pine&Gilmore, 1999) 

Vi anser att man skall vara vaksam på den kommersiella utvecklingen. Inledningsvis berättar 

vi om historiken runt upplevelseekonomin och hur de tidigare vardagliga sysslorna nu 

kommersialiseras. Vi tror inte att det är möjligt att sätta ett pris på de upplevelser som kanske 

påverkar människan mest. Upplevelsen att känna sig älskad eller upplevelsen av att vara nära 

naturen eller upplevelsen av att känna att man åstadkommer och skapar hyllad konst blir 

exempel på sådant som aldrig kan prissättas.  

”Det är långt för många (konstnärer) till business - sidan.” Framtidsforskaren Rolf Jensens 

förklaring till varför sammanblandningen mellan kulturproduktion och näringsliv inte 

fullbordas helt. (Lindsjöö, 2001 s 71) 

9 Förslag till fortsatta studier 

Det skulle vara intressant att veta mer om inställningen till upplevelseekonomi i kommunen. 

Att intervjua fler personer och ta reda på mer om vilka åsikter och mål som finns och vad som 

faktiskt omsätts i handling. Det tror vi eventuellt skulle ge en annorlunda bild av 
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upplevelseekonomins representation i kommunhuset. Vilka motstånd finns och hur skulle 

motståndet kunna övervinnas?  

Ett annat förslag är att välja ut ett befintligt temahotell och göra en mer djupgående studie. 

Hur arbetar man och vilka svårigheter kan det finnas att övervinna för att kunna skapa en 

minnesvärd upplevelse för sina gäster? Vad är det positiva med att driva ett temahotell och 

har man tid att låta sig själv berikas? 

Ett annat ämne att fördjupa sig ytterligare i är nästa steg i produkttrappan efter upplevelser, 

transformationer. En djupare studie i hur man gör för att nå dit, där produkten 

transformationer erbjuds och där kunden samtidigt själv är produkten. 
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