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Förord 
Dessa tre år på utbildningen upplevelseproduktion i Piteå har varit både givande och lärorika. 

Vi har fått gå en unik utbildning, och vi kommer därför att ha en unik yrkeskompetens i 

framtiden. Detta är vi mycket glada över och det känns sorligt att vi är en del av den sista 

klassen som examineras från denna utbildning. Vi tror dock att upplevelser är en del av 

framtiden, och vi hoppas att fler ska inse att det behövs kompetensutveckling inom området. 

Att skriva detta examensarbete har varit både intressant och utmanande för oss. Vi har lärt oss 

väldigt mycket och vi hoppas att vi kommer att ha användning av detta i vårt framtida 

yrkesliv. Vi vill rikta ett stort tack till alla kommuner som har bidragit med information till 

vårt examensarbete. Sedan vill vi även såklart rikta ett stort tack till vår handledare Hansi 

Gelter. Vi vill slutligen tacka varandra för ett gott samarbete och för att vi stöttat varandra i 

med- och motgångar.   

 

Josefine Andersson & Julia Lundberg 

Piteå 2016 

  



 

 

 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att definiera begreppet upplevelsekommun samt att placera in 

det i ett teoretiskt ramverk utifrån upplevelseekonomin. Begreppet upplevelsekommun 

används för närvarande av ett fåtal kommuner i Sverige, men trots detta är ordet inte tydligt 

definierat. För att kunna definiera begreppet har både hur de kommunerna som använder sig 

av ordet definierar det och hur ordet beskrivs i litteraturen undersökts i detta arbete. Detta har 

sedan sammanställts i en konceptuell modell. 

Uppsatsen utgår från ett positivistiskt förhållningsätt och tre olika metoder har använts för att 

kunna svara på uppsatsens forskningsfrågor. Metoderna som har använt är grundad teori, 

litteraturstudie och konceptuell forskning. I den grundade teorin har ansvariga på fyra 

kommuner intervjuats och de har berättat vad de lägger in i begreppet samt hur de använder 

sig av det. Resultatet som framgick av detta var att natur och kultur är viktigt för alla dessa 

kommuner medan det finns vissa andra attribut som är viktiga för många av dem. I 

litteraturstudien undersöktes dels begreppet städer i upplevelseekonomin. Detta för att koppla 

samman upplevelsekommun till upplevelseekonomin. Begreppet kreativ stad undersöktes 

även för att få klarhet i vad som skiljer dessa åt. Informationen som fanns med dessa två 

metoder sammanställdes sedan i en konceptuell modell som visar att en upplevelsekommun 

kan bestå av fyra delar: Utbud, Fysisk omgivning, Socialt och Uppfattning. Dessa fyra delar 

består i sin tur av olika attribut som är viktiga i en upplevelsekommun.  

Nyckelord:  

Upplevelsekommun, Upplevelseekonomin, Upplevelsesamhället, Konceptutveckling 

  



 

 

 

 

Abstract 
The purpose with this paper is to define the term experience municipality and to place it in a 

theoretical framework based on the experience economy. The term experience municipality is 

at the present used by a few municipalities in Sweden. But despite that the word is not clearly 

defined. To be able to define the term, we have examined both how the municipalities 

describe themselves as experience municipalities and how the word is used in the literature. 

We have then compiled the information in a conceptual model.  

The paper is based on a positivistic approach and we have used three different methods to 

answer our research questions. We have used grounded theory, literature studies and 

conceptual research. Within the grounded theory we have interviewed officials at four 

municipalities to hear their definition of the word and how they apply it in their municipality. 

The result we found with this method was that nature and culture is important in all of these 

municipalities, and that there are other attributes as well which are important to many of 

them.  In our literature study we examined the term cities in the experience economy to be 

able to connect the experience municipality to the experience economy. We also examined 

the term creative city to clarify the difference between the two of them. The information we 

found using these two methods we complied in a conceptual model that shows that an 

experience municipality consists by four parts: Content, Physical appearance, Social and 

Image. These four parts further consists by different attributes that are important in an 

experience municipality. 

Key words:  

Experience Municipality, Experience Economy, Experience Society, Conceptual 

Development 
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1.0 Inledning  
 

När arbetet med denna uppsats påbörjades var tanken att den skulle inriktas på området 

turism och därför börjades bakgrundsresearchen göras inom detta område. Tanken var att 

skriva om destinationsutveckling kopplat till upplevelsesamhället och när vi läste om detta 

stötte vi på begreppet upplevelsekommun. Ingen av oss hade hört begreppet förut, och vi 

insåg att det skulle vara intressant att ta reda på mer om detta begrepp samt att försöka sätta 

in det i ett teoretiskt ramverk och definiera dess betydelse. För att kunna göra detta har både 

upplevelseekonomin, de olika kommunerna som använder begreppet i Sverige och hur 

begreppet används i litteraturen studerats samt att allt detta till sist sammanställts i en 

konceptuell modell.  

2.0 Bakgrund  
 

I detta avsnitt tas bakgrunden till upplevelsesamhället, städer i den nya ekonomin och 

begreppet upplevelsekommun upp.  

2.1 Upplevelseekonomin   
För att få en bättre förståelse om varför upplevelsekommuner har dykt upp i dagens samhälle 

är det viktigt att förstå historien bakom samhällets utveckling. Under de senaste 

århundranden har det samhälle som vi lever i genomgått stora förändringar och strukturen ser 

betydligt annorlunda ut idag jämfört med för några hundra år sedan (Pink, 2006). Samhället 

har förändrats från att ha varit ett bondesamhälle till att under sekelskiftet mellan 1600-och 

1700-talet börja gå mot ett samhälle där kultur hade ett större värde. Under 1800-talet 

utvecklades samhället till ett industrisamhälle och människor började arbeta på stora fabriker 

med maskiner som effektiviserade produktionen. Den tidsålder som utvecklades efter det var 

informationssamhället och den framträdde i slutet på 1950-talet i USA (Pink, 2006; 

Pogukaeva, 2014). I jämförelse med industrisamhället definieras informationssamhället inte 

bara av information, tidsvärde och kunskap. Pogukaeva (2014) skriver i sin artikel att det 

även definieras som en tidsålder med mer avancerad teknik istället för endast användbara 

tjänster och råvaror.   
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Pink (2006) beskriver att vi nu lever i den tidsålder som kallas för den konceptuella åldern 

och fokus ligger nu på empati och att skapa. Detta är en tidsålder som präglas av 

globalisering och välstånd, men också av meningsskapare och människor som har kunskapen 

att kunna se mönster och olika förlopp (Pink, 2006). Sedan har teknologins utveckling även 

givit effektivare transportmedel och gjort det lättare att sprida information (Lorentzen, 2013). 

I denna tidsålder har arbetsmarknaden utvecklats och tjänster inom fabriksarbete har minskat 

rejält samtidigt som servicesektorn har förändrats och växt (Lorentzen, 2013; Pink, 2006). 

Teknologi eller arbetskraft i lågavlönade länder kan ersätta många kunskapsbaserade eller 

fysisk krävande jobb. Det gäller nu att utföra arbeten som uppfyller de kreativa, emotionella 

och estetiska behoven (Pink, 2006) Enligt Lorentzen (2013) måste vårt samhälle nu möta nya 

utmaningar men även möjligheter, och försök till att definiera dessa har lett till utvecklingen 

av olika koncept och begrepp för den nya ekonomin. Dessa är kreativa ekonomin, kulturella 

ekonomin, och upplevelseekonomin. För att förtydliga dessa tre begrepp så kan den kulturella 

ekonomin beskrivas genom att kulturella produkter och tjänster har växt under de senaste 

åren, att kulturen har fått en ökad betydelse eller som ett synsätt på kultur i näringslivet. Den 

kreativa ekonomin har det forskats mycket i och de två områden som har bidragit till dess 

framväxt är utvecklingen av kreativa industrier och den urbana och regionala utvecklingen i 

den kreativa åldern (Lorentzen, 2013). Upplevelseekonomin skiljer sig från de två 

ovanstående begreppen eftersom det inte har samma traditionella producentperspektiv med 

fokus på att sälja produkter (Lorentzen, 2009, 2013). Upplevelseekonomin ger istället ett nytt 

kundfokuserat synsätt där upplevelser kan resultera i ekonomiskt värde, fokus ligger inte på 

vad som säljs utan på vilket sätt det säljs (Lorentzen, 2009; Pine & Gilmore, 2011). Pine och 

Gilmore (2011) beskriver i sin bok The Experience Economy att värde för kunden kan skapas 

när den betalar för att uppleva minnesvärda händelser som ett företag iscensätter.   

Pine och Gilmore (2011) menar att vad människor är villiga att betala för olika saker har 

förändrats under samhällets skiftningar. För att förklara hur denna utveckling har sett ut har 

använder priset på en kopp kaffe som exempel. Först har kaffet sålts som råvara, d.v.s. som 

omalda kaffebönor som utvinns från naturen. Om kaffet istället säljs malt och paketerat i en 

butik, det vill säga som en tillverkad produkt, stiger priset per kopp. Om kaffet sedan säljs i 

ett café, där det levereras som en service då kaffet förbereds och serveras så blir priset ännu 

högre. Efter servicenivån kommer upplevelsenivån som enligt Pine och Gilmore (2011) nu 

börjar bli allt mer viktig i vår nya ekonomi. Här säljs kaffekoppen som en iscensatt 

upplevelse, t.ex. på ett café som ligger på en mycket speciell plats eller på ett café med ett 



 

3  

  

teama. På denna nivå kan kaffekoppen säljas till ytterligare ett högre pris. Pine och Gilmore 

(2011) menar att de olika nivåerna av det som säljs även följer med skiftningarna i samhället.  

Råvaror fick börja stå tillbaka för produkter i och med industrialiseringen, och sedan växte 

marknaden för tjänster i och med informationssamhällets utveckling. Idag menar Pine och 

Gilmore (2011) att produkter och tjänster inte är nog, utan nu vill konsumenter ha upplevelser 

i större utsträckning. Detta leder alltså till att upplevelser blir allt viktigare för företag och att 

vi går mot ett upplevelsesamhälle.   

En man vid namnet Abraham Maslow utvecklade på 50-60 talet en teori om hur människan 

prioriterar sina behov i en så kallad behovshierarki, detta gjorde han bland annat i sin bok 

"Toward a Psychology of Being" från 1962 (Boswijk, Peelen & Olthof, 2013; Wahlström,  

2002). I den modell som han skapade finns det fem stycken nivåer av behov och enligt 

Maslow ska de lägsta behoven tillfredsställas för att individen ska kunna uppnå den högsta 

nivån i hierarkin (Boswijk et. al. 2013). Den första nivån handlar om att tillfredsställa de 

fysiologiska behoven som tillgång till mat, sömn, värme, kunna uträtta sina behov osv. Sedan 

handlar nivå två om att känna trygghet och säkerhet, för sig själv eller också för sin familj. 

Nästa nivå går ut på att uppfylla de sociala behoven, ofta i form av att individen ska uppleva 

gemenskap eller känna grupptillhörighet. Den fjärde nivån handlar om behovet som vi har av 

att få uppskattning av andra, att uppleva självförtroende eller självrespekt. Det femte och sista 

behovet handlar om självförverkligande vilket handlar om personlig utveckling, att få nya 

kunskaper och förändras (Boswijk et. al. 2013; Wahlström, 2002). Flera har valt att använda 

Maslows teori under årens gång för att förklara upplevelsesamhällets utveckling, att vi har 

förflyttat oss högre upp i hierarkin eller trappan som den även kallas (Boswijk, et. al., 

Fernström, 2005; Lorentzen, 2009; Wahlström, 2002). Fler människor har idag resurser för 

att uppnå de längre nivåerna i behovshierarkin och strävar därför efter att nå toppen, det vill 

säga självförverkligande (Lorentzen, 2009). Detta innebär enligt Lorentzen (2009) att fler vill 

och har möjlighet att lägga pengar på lyxprodukter och fritidsaktiviteter, vilket stärker 

marknaden för upplevelseekonomin.   

2.2 Upplevelseindustrin  
I vårt nya upplevelsefokuserade samhälle växer även de kreativa och kulturella näringarna. 

Dessa benämns i Sverige som upplevelseindustrin och detta begrepp har definierats av 

KKstiftelsen på följande vis: "Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för människor och 

företag med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera 
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upplevelser i någon form" (Algotsson & Daal, 2007, s. 16). KK-stiftelsen har även delat in 

denna industri i femton olika delområden. Dessa är arkitektur, dator- och tv-spel, design, 

film, foto, konst, litteratur, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, 

turism/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande (Algotsson och Daal, 2007). I andra 

länder används andra begrepp för upplevelseindustrin, t.ex. i England, USA och Finland 

kallas det för kreativa industrier, medan Danmark och FN-organisationen UNESCO har 

benämnt begreppet med ett kulturfokus och definierar det istället som kulturella näringar 

respektive kulturindustrin. Men trots att olika termer används för att beskriva branschen så 

menas oftast ungefär samma delområden som KK-stiftelsen har beskrivit (Algotsson & Daal, 

2007; Nielsén, 2003). För att definiera vad upplevelsesamhället är och för att förklara 

skillnaden mellan det och begreppet upplevelseindustrin så har Nielsén (2003) skrivit om det 

i sin bok Om Upplevelseindustrin: "Enkelt kan man säga att "upplevelsesamhället" beskriver 

samhällsutvecklingen medan "upplevelseindustrin" innefattar de verksamheter som har sin 

kärnkompetens i att skapa eller leverera upplevelser." (Nielsén, 2003, s.41). Nielsén (2003) 

menar även att upplevelseindustrin kan användas som ett verktyg för att planera städer så att 

de blir attraktiva för inflyttare, företag och de som redan är bofasta.  

2.3 Städer i Upplevelseekonomin  
I och med upplevelseekonomins utveckling och upplevelseindustriernas framväxt så påverkas 

även hur städer planeras och vad som gör olika städer attraktiva. Beroende på vilket begrepp 

som används för att beskriva ekonomin, dvs. om begreppet upplevelseekonomi, kreativ 

ekonomi eller kulturell ekonomi används, så varierar beskrivningen av städer (Lorentzen, 

2013). I denna rapport ligger fokus främst på upplevelseekonomin, men eftersom att vi inte 

har funnit någon vedertagen definition av hur en stad i upplevelseekonomin ska se ut kommer 

vi även att upp det något mer etablerade uttrycket kreativ stad, samt en del allmänt om 

stadsutveckling.   

Idag har städer börjat gå mer mot att betraktas som sociala platser där det finns möjlighet att 

utveckla kultur och evenemang (Lorentzen, 2009). Städer har en väldigt viktig roll i 

upplevelseekonomin, inte bara som platser att bo och arbeta på utan även genom att erbjuda 

mötesplatser där kreativitet kan skapas (Boswijk et. Al. 2013). Städer och kommuner har 

även en viktig del i att utveckla upplevelsesamhället. Eftersom att det i Sverige är 

kommunerna som styr på lokal nivå så innebär det även att kommunerna kan styra 

upplevelsesamhällets utveckling på lokal nivå (Whalström, 2002). Enligt Whalström (2002)  
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är det viktigt för en kommun att tänka på vilken upplevelse människor får av deras ort 

eftersom att det påverkar om de vill bo eller arbeta där, eller om de vill komma dit på besök. 

För att en stad ska bli attraktiv så behövs det inte bara att människor har någonstans att bo 

och någonstans att arbeta. Enligt Mikunda (2004) kan de platser vi vistas på i en stad 

framförallt delas in tre kategorier. De första två är hem och arbete, där vi vistas mest. Efter 

detta kommer kategorin "third places". Dessa platser är en typ av urbana upplevelserum som 

människor kan besöka. Förr var det ofta caféer eller butiker men kan idag även vara 

flaggskeppsbutiker. Andra exempel på "third places" kan vara museum, barer, restauranger 

eller hotell (Mikunda, 2004). I en attraktiv stad kan den kreativa atmosfären även bidra till att 

stärka ekonomin i allmänhet (Lorentzen, 2009). Dessa olika delar beskriver hur en stad i 

upplevelseekonomin kan se ut, men vi har inte funnit någon tydlig eller vedertagen definition 

av vad en upplevelsestad är. Detta skiljer sig från den kreativa staden som är mer 

väldefinierad.  

Den kreativa staden har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1938 när Lewis  

Mumford släppte boken ”The culture of cities” och sedan vidare till år 1961 när Jane Jacobs 

släppte sin bok ”The death and life och great American cities” (Shaw, 2014). Dessa två 

böcker grundade själva begreppet och de beskrev bland annat att en bra stad skulle ha rikt 

socialt, ekonomiskt och kulturellt liv, även att det ska vara en stad som frambringar 

engagemang och kreativitet. Under de följande åren släpptes fler böcker och andra verk som 

beskrev och utvecklade konceptet kring den kreativa staden. Richard Florida gjorde 

begreppet känt för många i sin bok ”Rise of the creative class” som släpptes i första utgåva 

2002 (Shaw, 2014). I denna bok beskriver Florida (2008) bland annat den kreativa ekonomin 

och den kreativa klassen. Han anser att vi lever i en kreativ ekonomi och att kreativitet är den 

centrala delen i ekonomisk utveckling. Florida (2008) menar att kreativitet går hand i hand 

med kunskap, och att de tillsammans kan hjälpa till att skapa framtidens innovationer. Han 

beskriver att den kreativa ekonomins utveckling har lett till att en ny klass av människor har 

växt fram. Florida (2008) beskriver den kreativa klassen som ”[…] människor som med hjälp 

av sin kreativitet genererar ett ökat ekonomiskt värde” (Florida, 2008, s.102). Han beskriver 

även denna klass som bland annat högutbildade och individer som gärna vill uppnå 

självförverkligande. Florida (2008) skriver i boken om att alla måste hjälpas åt för att bygga 

en ”kreativ gemenskap”, en gemenskap som gynnar den ekonomiska utvecklingen.  
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2.4  Begreppet "upplevelsekommun"  
 Vid en enkel webbsökning på ordet "upplevelsekommun" går det att se att flera kommuner 

använder eller har använt ordet tidigare i sina strategiska planer, b.la. i kulturplaner. Ordet 

används även i mer informella sammanhang t.ex. för att beskriva städer i tidningar, i politiska 

förslag och i arbetsmaterial. En tydlig likhet vi har sett mellan de olika sätten att använda 

ordet är att det ofta är väldigt odefinierat. Exempelvis skrev Bodens kommun i ett 

arbetsmaterial från 2008 att " …  Boden bör satsa på att bli en 

upplevelsekommun/eventstad" (Bodens kommun, 2008, s. 38). I detta sammanhang så tolkar 

vi det som att ordet upplevelsekommun likaställts med ordet eventstad. Någon mer detaljerad 

beskrivning av vad en upplevelsekommun innebär finns inte i dokumentet.   

När det gäller strategiska planer så har vi hittat fyra olika kommuner som använder eller har 

använt begreppet upplevelsekommun under de närmsta åren. Dessa kommuner är Växjö, 

Gislaved, Botkyrka och Högsby. Botkyrka använder i sin flerårsplan för åren 2016-2019 

begreppet upplevelsekommun i sin varumärkesbeskrivning, och de har aktivt arbetat med att 

profilera sig som en kreativ upplevelsekommun sedan början på 2000-talet. Detta gör 

kommunen genom att satsa på kultur, natur och idrott (Botkyrka kommun, 2016). Växjö 

kommun använder begreppet upplevelsekommun i omvärldsanalysmetodsavsnittet i deras 

verksamhetsplan för 2016-2017. Där skriver de att de att de har en utmaning framför sig i och 

med deras växande befolkning om de " [...] ska fortsätta vara en framträdande 

upplevelsekommun där kultur, idrott och fritidsutbud höjer kommunens attraktivitet." (Växjö 

kommun, 2016, s. 4). I samma dokument tas sedan målområdet "Uppleva och göra" upp där 

målen fokuseras på att ha ett rikt utbud av kultur, aktiviteter och upplevelser samt goda 

förutsättningar för rekreation och idrott. Deras fokusområden som upplevelsekommun är 

alltså enligt vår tolkning kultur, idrott och olika typer av fritidsaktiviteter.   

Högsby kommun använder begreppet upplevelsekommun på ett liknade sätt. I sin 

översiktsplan för 2012 har kommunen som ett av sina mål inom friluftsliv, kultur och 

fritidsaktiviteter att "Stärka Högbys identitet som natur- och upplevelsekommun" (Högsby 

kommun, 2012, s. 21). De har även utformat en strategi för att uppnå detta tillsammans med 

övriga mål inom kategorin. Strategin innehåller förutom punkter om naturskydd och 

utvecklande av fritidsaktiviteter även att ytterligare marknadsföra Högsbys naturupplevelser 

samt att identifiera utvecklingsbehovet för naturvärden och upplevelser (Högsby kommun, 

2012). Precis som både Växjö och Botkyrka verkar alltså Högsby koppla samman 
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upplevelsekommun med kultur, fritid och aktiviteter, med skillnaden att Högsby även 

beskriver sig som en naturkommun i samband med begreppet upplevelsekommun. Den fjärde 

och sista kommunen vi har hittat som använder begreppet är Gislaved. Kommunen beskriver 

i sin årsredovisning för 2014 att de har haft som mål att "[...] vara en industri- och 

upplevelsekommun präglad av förnyelse och differentiering i näringslivet" (Gislaved 

kommun, 2014, s. 17). Gislaved skiljer sig i detta från de andra kommunerna eftersom att de 

använder begreppet i näringslivssammanhang och inte med fokus på kultur, fritid eller 

varumärke. Vad de menar med upplevelsekommun i detta sammanhang finns däremot inte 

definierat ytterligare. Alla dessa fyra kommuner använder begreppet upplevelsekommun i sin 

interna kommunikation i olika planer eller redovisningar. Ingen av kommuner använder alltså 

ordet i sin externa kommunikation som marknadsföring. Vid en sökning på de olika 

kommuners hemsidor (med undantag för Botkyrka kommun) så hittades inte ens ordet 

upplevelsekommun (Gislaved kommun, 2016; Högsby kommun, 2016; Växjö kommun, 

2016).   

De fyra olika kommunerna använder alltså ordet upplevelsekommun på lite olika sätt, och för 

att kunna definiera begreppet kommer vad kommunerna lägger in i begreppet samt hur det 

beskrivs i litteraturen undersökas närmare.  

3.0 Problemområde  
 

I följande avsnitt beskrivs uppsatsens problemområde mer ingående.  

3.1 Problembeskrivning  
I dagens upplevelsesamhälle blir de kreativa och kulturella näringarna allt viktigare, och det 

blir även viktigt för företag att hitta kreativa människor att anställa (Boswijk et al. 2011). 

Detta i kombination med Svenska Turismrådets vision om att turism ska bli Sveriges nya 

basnäring skulle kunna leda till att städer och kommuner blir måna om att locka till sig 

kreativa människor, kreativa företag och turister (Strategi 2020, 2011). Att utveckla 

upplevelsekommuner anser vi skulle kunna vara ett steg i den riktningen men vi anser även 

att begreppet behöver definieras ytterligare.  

När vi har undersökt begreppet upplevelsekommun har vi inte hittat någon kommun som 

enligt vår uppfattning tydligt har definierat vad en upplevelsekommun är, trots att de själva 
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menar att de är eller strävar efter att bli en sådan. Tre av de fyra kommunerna som tas upp i 

bakgrundsbeskrivning kopplar samman begreppet med kultur och fritid, och även till viss del 

med natur och sport. Detta anser vi vara en allt för svag definition av detta begrepp och 

därför har vi valt att undersöka det ytterligare.  

Vi är intresserade av att undersöka detta ämne av flera anledningar. För det första så känner 

vi oss lockade att forska i ett relativt odefinierat begrepp. För det andra så är vi båda även 

intresserade av att arbeta kommunalt i framtiden och därför finner vi det lärorikt att studera 

hur kommuner aktivt arbetar i det nuvarande upplevelsesamhället.   

3.2 Studiens nytta  
Denna studie skulle kunna ha en viss nytta i samhället, speciellt för kommuner som är eller 

vill bli upplevelsekommuner. Genom att påbörja en definiering av begreppet så kan det bli 

lättare för kommuner som vill bli upplevelsekommuner att förstå vad de kan göra för att 

uppnå detta. För kommuner som redan anser sig vara upplevelsekommuner skulle det kunna 

vara positivt att få en gemensam bild över begreppet och hur det används i litteraturen och av 

andra kommuner. Att tydligt definiera begreppet skulle även kunna ha en nytta för andra. 

Exempelvis så skulle begreppet kunna användas för att locka turister, invånare och företag till 

en kommun om det skulle vara mer allmänt känt vad en upplevelsekommun är.   

3.3 Syfte  
Syftet med detta arbete är att definiera begreppet upplevelsekommun och placera det i ett 

teoretiskt ramverk utifrån upplevelseekonomin.  

3.4 Forskarfrågor  
Hur definieras begreppet upplevelsekommun av de kommuner som använder sig av det?  

Hur beskrivs städer i upplevelseekonomin i litteraturen?  

Baserat på svaren från forskarfråga ett och två, på vilket sätt anser vi att begreppet 

upplevelsekommun kan definieras?  

3.5 Avgränsningar  
En av avgränsningarna är att studera kommuner i Sverige och endast de som har använt 

begreppet upplevelsekommun i något officiellt dokument som fortfarande används 2016 

undersöks i denna uppsats. Med officiellt dokument menas i detta arbete exempelvis 
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årsredovisningar och antagna strategiska planer, inte arbetsdokument, tidningsartiklar, 

partipolitiska förslag eller liknande.   

Fokus i denna uppsats ligger inte på hur gästen upplever kommunerna, och inte heller på 

producentperspektivet då uppsatsens fokus inte ligger på hur kommunerna aktivt bör arbeta 

med upplevelser. Det som arbetet istället har inriktats på är att kartlägga begreppet 

upplevelsekommun med upplevelseekonomin som teoretiskt ramverk.   

Som tidigare har tagits upp i bakgrunden till detta arbete så finns det olika namn och 

tolkningar på det samhälle vi befinner oss i idag. I denna rapport har teorier kring 

upplevesekonomin med Pine och Gilmore som bas valts som utgångspunkt, och inte den 

kreativa ekonomin eller någon annan benämning på dagens samhälle. Anledningen till detta 

är att är dels för att Pine och Gilmore var tidiga med att mynta detta uttryck och för att denna 

tolkning är populär i Skandinavien (Lorentzen, 2013). Eftersom att städerna som undersöks i 

denna rapport ligger i Sverige så ansåg vi att det var bra att använda den tolkning av 

samhället som har fått störst fäste i det området. Dock kommer de andra begreppen kreativ 

ekonomi och kreativa städer att användas som jämförelse då vi ska definierar begreppet 

upplevelsekommun. Begreppen kulturell ekonomi och kulturella städer har vi valt att inte gå 

in ytterligare på, eftersom att vi anser att dessa begrepp står längre ifrån upplevelsebegreppet 

än vad den kreativa ekonomin och den kreativa staden gör.   

4.0 Metod  
 

Ett positivistiskt förhållningssätt har valts att användas i denna uppsats då arbetet har gjorts 

genom att observera verkligheten och sedan utgått från lämpliga vetenskapliga modeller och 

teorier för att förstå och förklara händelseförlopp i vår omgivande värld (Hartman, 2008).   

Som positivistisk metod har dels intervjuer valts för att kunna studera hur verkligheten ser ut, 

d.v.s. hur begreppet används idag. En litteraturstudie av vetenskapliga artiklar inom 

upplevelseekonomin har sedan valts att genomföras för att kunna förklara samband och 

skeenden. Baserat på detta har sedan ett koncept skapats.    

4.1 Forskningsfråga 1  
Hur definieras begreppet upplevelsekommun av de kommuner som använder sig av det?  
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4.1.1 Metodteori   
För att kunna besvara forskarfråga 1 har metoden grundad teori valts som utgångspunkt. 

Grundad teori skapades på 60-talet av två sociologer, Glaser och Strauss, och hade som syfte 

att stödja utvecklingen av teorier utifrån data (Johnson, 2014). Grundad teori börjar alltid 

med att empiri samlas in från verkligheten som sedan blir grunden till en ny teori som gäller 

för det som har studerats. I grundad teori ska den som gör forskningen alltså inte utgå från 

befintliga teorier för att testa dessa (Denscombe, 2009).  Eftersom att ett positivistiskt 

förhållningssätt har valts till denna uppsats så anpassar vi denna metod genom att använda 

den för att undersöka verkligenheten, och sedan kombinera detta med att undersöka metoder 

och teorier.   

Den huvudsakliga strategin som används i grundad teori är att jämföra den data som samlas 

in för att sedan kunna forma en lokal teori utifrån detta (Johnson, 2014). Glaser och Strauss 

som skapade metoden grundad teori blev senare oense om hur metoden ska användas. De 

delade upp sig i två olika inriktningar av grundad teori där Glaser använder sig av ett mer 

öppet och anpassningsbart förhållningssätt för att analysera data som håller sig till den första 

versionen av grundad teori, medan Strauss utvecklade ett mer systematiskt sätt att analysera 

(Cooney, 2010; Johnsson, 2014). Strauss inriktning får av en del kritik för att det exakta sättet 

som data ska analyseras på gör det svårare istället för lättare att analysera. Då kan istället 

Glasers mer fria sätt att analysera data kännas enklare för en del, medan andra tycker att det 

är enklare att använda de riktlinjer som Strauss har skapat (Cooney, 2010). Till denna rapport 

har Glasers inritning valts relativt lite data att analysera finns i detta arbete, och då det därför 

kan vara en fördel att analysera den mer fritt.  

Enligt Gustavsson (2004) passar grundad teori bra att använda när fenomen som saknar 

teoribildning ska undersökas eftersom att den utgår från empiri och bildar en teori grundat på 

detta, istället för att som många andra metoder testa en teori på verkligheten. Detta är en av 

anledningarna till att grundad teori har valts i denna rapport då arbetet går ut på att studera ett 

relativt nytt och odefinierat begrepp där det inte finns några tydliga teorier för tillfället. 

Eftersom att vi vill forma en teori utifrån hur de olika kommunerna som undersöks definierar 

begreppet upplevelsekommun, så passar det bra att använda empirisk data för att sedan bilda 

en teori utifrån det. Grundad teori används oftast i kvalitativa studier, men kan även användas 

i kvantitativa studier vilket var något som även skaparna Glaser och Strauss menade 

(Denscombe, 2009). Trots att metoden är starkt förknippad med just kvalitativa 
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förhållningssätt så har ett semikvalitativt förhållningssätt valts i detta arbete. Datan i detta 

arbete har analyserats genom att vilka beskrivningar som är vanligast har sammanställts, 

vilket blir en mer kvantitativ analys. Men även öppna frågor med en mer kvalitativ karaktär 

har använts för att de svarande ska kunna uttrycka deras tankar om begreppet så fritt som 

möjligt. Detta gör att denna studie har både kvalitativa och kvantitativa drag, och därför kan 

den kallas semikvalitativ.   

Enligt Gustavsson (2004) är det viktigt att den som använder metoden grundad teori går in 

med ett öppet sinne utan att ha för stor förförståelse om det som ska studeras eftersom att 

resultatet ska vara baserat på verkligheten och inte på teorier. I detta arbete innebär det att när 

data samlas in från kommunerna så är det viktigt att inte direkt skapa hypoteser och försöka 

hitta samband till litteratur och teorier inom ämnet, utan att teorin formas enbart från att 

analysera empirin. Att gå in med ett öppet sinne behöver dock inte betyda att den som forskar 

inte alls är insatt i ämnet, utan det går att ha god kännedom om vad som har gjorts inom 

ämnet så länge det inte står i vägen för nya teorier eller används för att analysera insamlad 

data (Denscombe, 2009).   

Det finns både för- och nackdelar med denna metod. En av fördelarna med metoden är att den 

bygger på och är förankrad i verkligheten, eftersom att empiri är grunden för att skapa teorier 

(Denscombe, 2009). Detta är den fördel med metoden som vi finner allra viktigast för denna 

rapport, eftersom att metoden har valts för att kunna forma en teori som är baserad på 

verkligheten. En annan fördel som var viktig för oss i valet av denna metod är att den är 

flexibel. Grundad teori går att använda tillsammans med många olika sätt att samla in data, 

och eftersom att grundad teori kan användas till explorativa studier behöver urval och liknade 

inte bestämmas helt i förväg (Denscombe, 2009). Detta passar i denna studie eftersom att ett 

relativt nytt begrepp utforskas och då det inte går att i förväg veta vart arbetet leder. Metoden 

har även en del nackdelar. En nackdel är att det kan vara väldigt svårt för en forskare att ha 

ett öppet sinne. Detta eftersom att det i princip är omöjligt att inte influeras av sina egna 

erfarenheter och kunskaper till en viss mån, trots försök till att ha ett öppet förhållningssätt 

(Gustavsson, 2004). Det här en nackdel som vi är medvetna om men eftersom att det inte går 

att göra något åt detta så anser vi att vinningarna som görs genom att få en teori som är 

förankrad i verkligheten är större. En annan nackdel som finns med denna teori är dock att 

den kan anses alltför fokuserad på empirin, och kan upplevas som något naiv utifrån att 

datainsamling och teoribildning är ganska komplext (Denscombe, 2009). Detta hoppas vi 
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kunna motverka senare i vår rapport då andra metoder med andra för- och nackdelar används. 

Därför anser vi att grundad teori är bra till att svara på just denna forskarfråga trots att den 

inte har koppling till tidigare teorier inom ämnet.  

4.1.2 Genomförande: Datainsamling  
Intervjuer har använts för att samla in data från de olika kommunerna som har valts att 

studeras. För att hitta dessa kommuner har sökmotorn Google använts och ordet har använts 

"upplevelsekommun" som sökterm. Ca. 1490 träffar fanns då och alla dessa scannades, men 

endast fyra kommuner som passade in rapportens avgränsningar hittades. Dessa är, som 

tidigare beskrivet, att endast kommuner i Sverige och som fortfartfarande använder begreppet 

upplevelsekommun i ett officiellt, aktuellt dokument undersökts. De fyra kommunerna som 

fanns inom denna avgränsning var Botkyrka, Gislaved, Högsby och Växjö.  

Intervjuer är ett tillvägagångsätt som är bra att använda då åsikter och uppfattningar ska 

samlas in eftersom att de ger möjlighet att gå in djupare på saker än surveyundersökningar 

samt att ta upp detaljer från relativt få intervjupersoner (Denscombe, 2009). Detta har passat 

bra i denna forskning då ett relativt odefinierat begrepp samt hur kommunerna som använder 

sig av detta begrepp beskriver dess innebörd har undersökts. Eftersom att endast fyra 

kommuner som passar in i rapportens avgränsningar gällande användandet av begreppet 

upplevelsekommun har hittats så har alla blivit kontaktade med förfrågan om intervju. Vi 

ansåg att det inte krävdes något urval bland dessa då de var så få. Alla fyra kommunerna som 

kontaktades för intervju svarade att de kunde delta.   

Intervjuerna har genomförts över telefon med tre av kommunerna. Botkyrka valde dock att 

svara på frågorna via mail och hänvisa till delar av deras hemsida. Anledningen till att 

telefonintervjuer användes var i första hand att det inte fanns någon ekonomisk möjlighet för 

oss att ta oss till de olika kommunerna för intervjuer ansikte mot ansikte, då ingen av 

kommunerna fanns i närheten av platsen vi befann oss på vid rapportskrivandet. Nackdelar 

med detta är exempelvis att intervjuer ansikte mot ansikte oftast innebär att respondenten blir 

mer öppen och därför ger bättre svar, samt att respondenten kan bli störd av sin omgivning 

vid en telefonintervju (Novick, 2007). Även om vi var medvetna om dessa nackdelar valdes 

ändå telefonintervjuer som metod eftersom att de ekonomiska fördelarna vägde tyngre i detta 

fall.   



 

13  

  

I denna rapport har semistrukturerade intervjuer använts för att ge de svarande möjlighet att 

öppet uttrycka sig. Med semistrukturerade intervjuer menas att den som intervjuar förbereder 

ett antal frågor med öppna svar, och är flexibel vid intervjun då det gäller frågornas 

följdordning och låter den som blir intervjuad utveckla sina svar (Denscombe, 2009). 

Intervjupersonerna fick även frågorna skickade till sig i förväg så de kunde förbereda sig mer 

och få möjligheten att ge mer genomtänka svar.   

4.1.3 Validitet och reliabilitet  

Med validitet menas hur precis data är och huruvida rätt metod i förhållande 

tillforskningsfrågorna har använts vid datainsamlingen. Med reliabilitet eller trovärdighet 

menas hur trovärdigt mätinstrumentet är och om samma resultat skulle fås om samma 

undersökning gjordes om med samma instrument (Denscombe, 2009). Valet av grundad teori 

som metod för att besvara forskningsfråga 1 bedömer vi som ett acceptabelt metodval vad 

gäller validitet. Eftersom att metoden bidrar till att skapa en lokal teori för de kommuner som 

har valts att undersöks i denna rapport så kan den användas för att besvara forskningsfrågan. 

När det gäller metoden intervjuer som har valts för att samla in data, kan det vara svårt att få 

hög reliabilitet eftersom respondenten kan påverkas av många olika faktorer som kan ha en 

betydande effekt på svaret som denne ger (Bell, 2011). Eftersom att samma frågor har 

använts till alla respondenter har det gett en acceptabel reliabilitet då samma instrument har 

nyttjats till alla intervjuer (Denscombe, 2009).  

4.2 Forskningsfråga 2  
Hur beskrivs städer inom upplevelseekonomin i litteraturen?  

4.2.1 Metodteori  
För att kunna svara på forskningsfråga 2 har litteraturstudier valts för att på så vis kunna 

kartlägga vad begreppet upplevelsekommun har för stöd i befintliga teorier och metoder inom 

upplevelseekonomin. Genom att studera litteratur skapar vi oss en översikt över vad som 

redan har skrivits inom ämnet (Backman, 2008). Att kunna överblicka vad som redan är känt 

på ett strukturerat sätt är en fördel med denna metod. Det finns även en risk med denna metod 

då det är lätt hänt att fakta bara staplas på varandra utan någon större tolkning eller med 

någon tydlig struktur (Backman, 2008). Detta problem var vi medvetna om och har försökt 

att undvika det genom att välja ut artiklar på ett strukturerat sätt. Backman (2008) menar att 

dokument i en urvalsprocess kan granskas med hjälp följande fem punkter:  
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Förutsättningar och antaganden - denna punkt handlar om att studera vilka antaganden 

författaren har gjort och om de är trovärdiga och relevanta.  

Giltighet - denna punkt berör hur trovärdigt dokumentet är utifrån hur väl understödda 

argument och påståenden är samt hur väl de passar till litteraturen som refereras.  

Konsistens - denna punkt handlar om huruvida dokumentets innehåll är konsistent eller om 

det är motsägelsefullt.  

Implikationer - denna punkt handlar om vissa implikationer leder till vissa utsagor medan 

andra inte har tagits upp och om dessa implikationer stärker argumenten.  

Betydelse - den sista punkten berör utsagorna och hur betydelsefulla de är, om några utsagor 

har fått extra fokus samt om författaren har rimliga argument för utsagans betydelse.  

(Backman, 2008).  

Genom att utgå från dessa fem punkter har urvalet i denna litteraturstudie blivit mer 

strukturerat och har minskat risken att artiklarna blir slumpvis valda utan sammanhang och 

analys.   

4.2.2 Genomförande: Litteraturstudie  
När denna litteraturstudie påbörjades testades fyra olika söktermer. Dessa var "Cities in the  

Experience Economy", "Creative City", "Experience Society" och "Experience  

Municipality". Då vi anser att ingen av dessa söktermer exakt motsvarar innebörden av det 

svenska ordet upplevelsekommun och ingen av dem gav nog många relevanta träffar valdes 

det att ha flera söktermer som på olika sätt relaterar till ordet och kan ge olika vinklingar på 

hur en upplevelsekommun skulle kunna se ut. Anledningen till att den första söktermen 

"Cities in the Experience Economy" valdes var att vi ansåg att det var det närmaste sättet att 

beskriva det som arbetet faktiskt syftar till att ta reda på, dvs. hur städer i 

upplevelseekonomin kan se ut och hur de kan vara uppbyggda. Detta gav dock inte nog 

många relevanta träffar. Därför valdes även använda den andra söktermen "Creative City". 

Anledningen till att denna sökterm valdes var att kreativa städer är ett begrepp som dök upp i 

bakgrundsresearchen till detta arbete då det ibland kopplas samman med 

upplevelseekonomin. Vi bedömde att sättet som kreativa städer beskrivs på borde kunna 

anpassas till att beskriva hur städer inom upplevelseekonomin kan se ut, och valde därför att 

använda det som sökterm för att kunna utforska begreppet ytterligare. Den näst sista 

söktermen "Experience Society" valdes för att ta reda på mer om upplevelsesamhället samt 

för att kunna se om det fanns några kopplingar till städer utifrån det. Denna sökterm 
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fungerade dock inte alls, då den genererade irrelevanta träffar. Den sista termen "Experience 

Municipality" valdes eftersom att det är en direktöversättning från det svenska begreppet 

upplevelsekommun. Dock hittades inte några relevanta träffar på sökningen av denna term 

heller, anledningen till detta kan vara att begreppet inte är så känt och eventuellt inte har 

samma innebörd i andra länder än Sverige.   

Alla sökningar har gjorts med hjälp av Luleå tekniska universitets artikel- och 

databassökverktyg och de avgränsningarna som har använts är att artiklar är peer rewied, 

finns i heltextformat och är publicerade från 2005 och framåt. Vid alla sökningar har de 100 

första artiklarna scannats. Vid scanningen har artiklar som är skrivna på andra språk än 

svenska och engelska sorterats bort eftersom att vi inte har haft någon möjlighet att översätta 

från andra språk. Vid sökning på termen "Cities in the Experience Economy" så fanns 255 

604 träffar varav 10 stycken av de 100 första handlade om städer i upplevelseekonomin eller 

den kreativa ekonomin. Dessa 10 artiklar lästes igenom i sin helhet varav 6 stycken 

bedömdes relevanta.  

Vid sökningen på termen "Creative City" fanns 235 832 träffar. Av de 100 första artiklarna 

behandlade 40 stycken av dem kreativa städer eller kreativitet i städer på olika sätt. För att 

sålla artiklarna användes punkterna beskrivna i metodavsnittet samt relevans för 

forskningsfrågan. Detta gjordes eftersom vi ville behålla de artiklar som hade en mer 

övergripande bild på hur en kreativ stad kan se ut och inte de artiklar som fokuserade på 

endast en del av det. De artiklar som behandlade kundperspektivet togs även bort då detta 

inte var relevant för i detta arbete. Efter sållningen bestod 10 artiklar. Med de två sista 

söktermerna "Experiende Society" och "Experience Municipality" hittades 1 803 487 

respektive 84 526 träffar, och på båda söktermerna scannades de hundra första artiklarna.  

Ingen av dessa söktermer genererade dock i några relevanta träffar.Utöver artiklarna har som 

hittades på databaserna så har även boken "Handbook on the Experience Economy" använts 

till denna litteraturstudie (Sundbo & Sørensen,2013). I boken finns det 24 stycken artiklar 

och den söktes igenom för att finna artiklar som behandlade städer och kommuner i 

upplevelseekonomin på något sätt. De artiklar som behandlade detta område var totalt 3 

stycken.  
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Tabell 4.1. Översikt över söktermer och träffar i artikelsökning   

Sökord  Cities in the  

Experience  

Economy  

Creative City  Experience 

Society  

Experience  

Municipality  

Träffar  255 604  235 832  1 803 487  84 526  

Scannade  100  100  100  100  

Relevanta  6  10  0  0  

  

4.2.3 Validitet och reliabilitet  
Av anledningen att vi har själva valt de artiklar som ingår i litteraturgranskning så kan 

metodens reliabilitet uppfattas som lägre, eftersom att det är svårt att vid ett urval vara helt 

neutral och att det därför kan finnas en risk att valet av källor blir partiskt till viss del 

(Cooper, 2016). För att motverka detta har försök till att ha ett kritiskt förhållningssätt till 

materialet, fakta och information som samlats in gjorts, för att på så vis kunna få högre 

reliabilitet (Bell, 2011).  Försök till att arbeta på ett strukturerat sätt både i sökningen och i 

granskningen av artiklarna har även gjorts, exempelvis genom att använda de tidigare 

beskrivna punkterna för att kunna göra ett urval. Detta innebär att vi har försökt bedöma alla 

artiklar så likartat som möjligt för att på så sätt kunna öka reliabiliteten. Vi anser att metoden 

har en acceptabel validitet eftersom att litteraturstudie kan antas vara ett lämpligt sätt att 

undersöka hur ett begrepp används i litteraturen. Försök till att öka validiteten har även gjorts 

genom att använda oss av flera sökord för att försäkra oss om att rätt begrepp har undersökts.   

4.3 Forskningsfråga 3  
Baserat på svaren från forskarfråga ett och två, på vilket sätt anser vi att begreppet 

upplevelsekommun kan definieras?  

4.3.1 Metodteori: Konceptuell forskning  
Ett koncept är en idé som har skapats av någon som sedan strukturerats upp med mer 

generella begrepp för att bli mer överskådligt och förståeligt (Xin, Tirbe & Chambers, 2013). 

Oftast är koncept kopplade till något specifikt, exempelvis ett evenemang, en viss 

kommunikation eller ett objekt (Meredith, 1993). Att skapa koncept är alltså ett sätt att ta 

idéer som en individ kommit på kring en särskild sak eller händelse och sedan strukturera 

dem på ett sådant vis att andra enkelt kan ta del av och använda dem. Konceptuell forskning 

kan användas som en del i en större forskning för att sammanställa empirisk data samt att 

skapa hypoteser och forskningsfrågor (Xin et. al., 2013). I detta arbete har den konceptuella 

forskningen endast använts till att sammanställa data, eftersom att konceptet baseras på dels 
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empirin som har samlats in i forskningsfråga 1 och litteraturen som har studerats i 

forskningsfråga 2. Konceptuell forskning kan även kombineras med modellbildning. Enligt 

Meredith (1993) är en modell ett förenklat sätt att beskriva processer, händelser eller objekt. 

Den förklarar inte hur eller varför saker är som de är, utan visar, beskriver eller reflekterar 

verkligheten.  Med hjälp av en modell kan alltså ett koncept beskrivas på ett tydligt sätt, även 

om modellen i sig inte innehåller någon förklaring (Meredith, 1993). Detta har använts i 

denna rapport då en modell har skapats för att beskrev ett koncept.  

Enligt Xin et. al. (2013) kan konceptuell forskning ibland anses mindre trovärdig eftersom att 

den på vissa sätt är subjektiv. Detta betyder dock inte att den som forskar kan göra som den 

vill, utan den konceptuella forskningen måste genomföras med öppenhet och vetenskaplig 

noggrannhet (Xin et. al., 2013). Kritiken mot subjektiviteten i den konceptuella forskningen 

kan dock argumenteras mot genom att säga att allt som är viktigt går inte att räkna. Därför 

kan koncept ha en stor betydelse även om det inte går att varken bevisa eller motbevisa det 

som skapas i ett koncept (Ibid.). För att lyckas med att hålla forskningen öppen och 

genomföra den med noggrannhet så finns det flera punkter som bör följas. I denna rapport 

följs de punkter som Xin, et. al. (2013) beskriver i sin artikel "Conceptual reaserch in 

tourism". Dessa punkter ser som följande:  

• Forskningen ska vara väldokumenterad och genomförandet transparant.  

• En genomgående litteraturgranskning ska göras.  

• Argument ska vägas mot varandra.  

• Bevis för och emot konceptet ska systematiskt sökas upp och värderas.  

• Retoriken bör vara logisk och genomtänkt.  

• Flera metoder bör användas för att se problemet från olika vinklar.  

• Forskningen ska göra så att något som inte var synligt tidigare blir synligt.  

• Resultatet ska stämma överens med forskningsfrågan.   

• En utvärdering av det egna tyckandet och vilka personliga åsikter som kan ha 

spelat in under skapandet av konceptet bör göras.   

(Xin et. al., 2013).   

4.3.2 Genomförande: Skapande av koncept  
För att skapa ett koncept så har det första av de sju stegen som Meredith (1993) beskriver i 

sin artikel "Theory Buildning through Conceptual Methods" använts i denna rapport. Det 

första steget heter ”Conceptual Description” och i detta steg utvecklas konceptuella modeller 
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som beskriver fenomen eller någon händelse. Utformningen av denna typ av modell är 

relativt fri och anpassningsbar. Meredith (1993) skriver att modellen kan vara enkel eller 

avancerad och kan representera resultatet ur forskarens synvinkel eller de som deltagit i 

forskningen och blivit observerade. Utformningen av den konceptuella modellen är alltså 

valbar och kan anpassas efter vad den har för syfte att beskriva, men den ska inte förklara 

varför vissa händelser sker. Meredith (1993) är tydlig med att klargöra att en modell 

reflekterar och beskriver fenomen eller processer, men modeller förklarar inte varför det 

händer. Denna metod valdes eftersom den ger en relativt fri tolkning och kunde anpassas 

efter arbetets syfte med modellen och slutligen med arbetes resultat oavsett dess utfall. Detta 

första steg valdes att användas detta i denna rapport dels för att det är ett flexibelt sätt att 

skapa modeller och dels för att det endast behövdes skapas en beskrivande modell. Vår 

mening i detta arbete var endast beskriva hur en upplevelsekommun ser ut baserat på det som 

funnits under detta arbete, inte varför det är så. Därför bedömer vi att det räcker att endast 

använda det första steget i detta fall.   

  

Figur 4.2 Types of Conceptual Models (modifierad efter Meredith, 1993. s. 5).  

  

För att kunna utveckla detta koncept gjordes först en sammanställning av empirin som fåtts 

fram genom att skapa en grundad teori under forskningsfråga 1 med vad som fåtts fram av 

litteraturstudien som gjordes under forskningsfråga 2. För att få den insamlade informationen 

mer överskådlig så grupperades och kategoriserades den. En lista över de viktigaste 

punkterna som hittats under forskningsfråga 1 och 2 gjordes, sedan grupperades de efter 

vilken funktion de har i kommunen. Detta ledde till att fyra olika kategorier bildades; Utbud, 

Fysisk omgivning, Socialt och Uppfattning. Utifrån dessa fyra delar skapade vi sedan vår 

konceptuella modell.  
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4.3.3 Validitet och reliabilitet   
Eftersom att det inte finns någon tydlig standard för kvalitén på en konceptuell forskning så 

kan validiteten och reliabiliteten på denna metod anses vara svårbedömd (Xin, et. al., 2012). 

Detta ser vi som en nackdel med metoden, men denna metod har ändå valts att användas 

eftersom att det är ett sätt att formulera idéerna som har skapats utifrån svaren som har fåtts 

på forskningsfråga 1 och 2 på ett enkelt och överskådligt sätt. Genom att en del av vår 

konceptuella modell har baserats på empirisk insamlad, beskrivande data kan det enligt 

Meredith (1993) ändå öka den externa validiteten i resultatet. Eftersom att idéerna som 

konceptet beskriver baseras både på verkligheten i och med den grundade teorin i 

forskningsfråga 1 och på litteraturen som undersökts i forskningsfråga 2, så anser vi att 

konceptet skulle kunna antas vara välgrundat och att det skulle kunna bidra till att arbetets 

kvalité har ökat.  

4.4 Etiska aspekter  
Den som forskar måste alltid bedriva sin forskning på ett etiskt sätt. Detta kan innebära olika 

saker som att deltagares rättigheter och värdighet ska respekteras, ingen ska komma till skada 

genom att vara med i forskningen, forskaren ska vara ärlig, de medverkandes integritet ska 

skyddas samt att de som deltar i undersökningen ska ge sitt godkännande till det  

(Denscombe, 2009). Då intervjuer har använts som datainsamlingsmetod var det viktigt att de 

som bidrog med information möjligheten erbjöds möjlighet att vara anonyma om de skulle 

vilja det, och att intervjuerna genomfördes på ett etiskt sätt där exempelvis inspelning av 

ljudfiler inte genomförs utan godkännande. Detta är viktigt eftersom att det hör till god 

forskningsetik att tydligt informera de som deltar i undersökningar om vad som kommer att 

ske och vad som förväntas av alla inblandade (Bell, 2011). För att med noggrannhet se till att 

detta följdes i denna uppsats inleddes alla intervjuer som skedde över telefon med att 

intervjupersonen frågades ifall de godkände att samtalet spelades in. Sedan frågades den 

intervjuade om han eller hon godkände att deras namn och kommunernas namn användes i 

uppsatsen. En av personerna ville inte ha med sitt namn i uppsatsens, vilket ledde till ett val 

att inte ha med några personnamn överhuvudtaget. Detta gjordes för att skydda de 

intervjuades integritet och för att göra det svårare för läsare att ta reda på vem som har svarat 

på frågorna. Alla intervjuade godkände dock att namnet på kommunen de arbetar på 

användes i uppsatsen. Enligt Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002) är det i 

undersökningar viktigt att alla involverade personer ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Den som forskar ska även vara medveten om att för många personliga 
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detaljer i det skrivna arbetet kan göra så att det går att räkna ut vem den anonyma person är 

även om namn inte nämns (Vetenskapsrådet, 2002).  I denna rapport skulle utlämnandet av 

kommunens namn kunna vara en sådan detalj som gör att de anonyma personernas identiteter 

går att lista ut. Detta är vi medvetna om men vi gör bedömningen att det inte har några etiska 

konsekvenser i detta fall eftersom att de anonyma personerna i fråga har godkänt att 

kommunens namn nämns i texten.  

När det gäller litteraturinsamlingen så är det viktigt att vi är ärliga och opartiska i vår 

sammanställning av informationen för att den inte ska bli missvisande. Detta gäller även i 

utformandet av konceptet eftersom att det är lätt att bli subjektiv då det handlar om egna 

tolkningar. De etiska konsekvenserna som detta arbete skulle kunna ha, är den eventuella 

påverkan på de kommunerna som har undersökts. Det skulle kunna vara känsligt att 

informationen de har bidragit med har analyserats och det finns även risk att vi har feltolkat 

något. För att undvika detta så har vi försökt vara så noggranna som möjligt i vår 

informationsinsamling samt att vi har försökt att analysera svaren med ett öppet sinne i den 

mån det går.  

5.0 Resultat  
 

I denna del så kommer resultatet av vårt arbete att redovisas. Resultat är uppdelat efter varje 

forskningsfråga.  

5.1 Forskningsfråga 1  
Till forskningsfråga 1 har fyra olika kommuner bidragit med empiri genom att delta i 

intervjuer (för att se intervjuerna i full längd se bilaga 1-4). Svaren från dessa intervjuer har 

nedan sammanställts i en tabell där ord plockats ut från intervjusvaren och listats. I tabellen 

visas de ord intervjupersonerna använt för att beskriva hur de definierar sig som 

upplevelsekommun, hur de arbetar som upplevelsekommun eller hur de arbetar för att 

bibehålla sin stämpel som upplevelsekommun. Utöver dessa faktorer har denna undersökning 

även visat att vissa kommuner använder begreppet upplevelsekommun i olika inriktningar. 

Den intervjuade i Gislaved kommun berättade att de ser på begreppet upplevelsekommun 

utifrån ett besöksnäringsperspektiv, medan Växjö och Botkyrka använder begreppet mer för 

att bli attraktiva kommuner som människor vill flytta till (Kommunarbetare 2, personlig 
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kommunikation, 30 mars, 2016; Kommunarbetare 4, personlig kommunikation, 23 mars, 

2016; Kommunarbetare 1, personlig kommunikation, 12 april, 2016). Växjö har för att kunna 

uppnå detta fokuserat mycket på fritid och Kommunarbetare 4 som svarade på intervjun 

uttryckte det på följande: "Ah, man ska kunna göra någonting på sin fritid också, man ska 

inte bara behöva bara bo och jobba utan man ska ha lite annat också efter arbetets slut" 

(Kommunarbetare 4, personlig kommunikation, 23 mars, 2016). Hur mycket kommunerna 

arbetar med begreppet har även skilt sig åt till viss del. Högsby är den kommun som arbetar 

minst med begreppet. Detta eftersom begreppet upplevelsekommun skrevs in i deras 

översiktsplan 2006 och att de personer som valde att ha med just det ordet i översiktsplanen 

inte arbetar på kommunen längre. Av den anledningen var de som arbetar på kommunen vid 

skrivandet av denna rapport inte helt säkra på vad tanken med ordet var då det togs med i 

översiktsplanen (Kommunarbetare 3, personlig kommunikation, 6 april, 2016). Botkyrka är 

den kommun som har arbetat med begreppet längst då de påbörjade en upplevelsesatsning 

redan i slutet på 90-talet, men de har idag ändrat lite riktning på sin satsning genom den nya 

strategin "Kreativa Botkyrka", som fokuserar mer på kreativitet än upplevelser. Dock så har 

de fortfarande som mål att bli en kreativ upplevelsekommun och har med begreppet i deras 

varumärkesplattform (Kommunarbetare 1, personlig kommunikation, 12 april, 2016).  

Tabell 5.1. Faktorer för en upplevelsekommun baserat på intervjuer  

Gislaved   Växjö   Botkyrka   Högsby   

Natur- och 

kulturaktiviteter   

Aktiviteter inom 

kultur, natur, fritid och 

sport   

Satsning på kultur, 

natur, idrott, 

kreativitet och 

upplevelser   

Kultur- och 

naturmiljöer   

Besöksnäring   En kommun man vill  

flytta till   

Attrahera företag och 

inflyttare samt skapa 

jobbtillfällen   

Turism   

Attraktivt samhälle för 

besökare och invånare   

Det ska finnas något 

för  

alla   

Förändra bilden av 

förorten   

   

Säsongsöverskridande   Stort utbud att välja på   Medborgarens  

perspektiv   

   

Stiftelser   Spontanmötesplatser   Genomföra egna idéer      

   Aktiviteter året runt   Kreativa mötesplatser      

   Hela kommunen   Kreativ stadsmiljö      

   Föreningar   Utbildning      

   Jämställt   Föreningar och företag      

   Ständig utveckling   Varumärke      
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För att sedan kunna forma en grundad teori baserat på den insamlade empirin så har en vidare 

sammanställning gjorts i form av en figur där de olika faktorerna som använts av flera eller 

alla kommuner har listats. Utifrån denna sammanställning så går det att se att de viktigaste 

faktorerna för att vara en upplevelsekommun är att kommunen satsar på kultur och natur, 

eftersom att dessa två faktorer har nämnts av alla kommuner. Utöver detta så går det även att 

se att en upplevelsekommun bör arbeta med någon av faktorerna turism, ha aktiviteter året 

runt, arbeta för att bli en kommun som människor vill flytta till, stötta föreningar och 

stiftelser samt erbjuda mötesplatser i kommunen. Detta eftersom att dessa faktorer har nämnts 

av två eller tre kommuner. Därför ser den grundade teorin som har skapts i denna rapport 

baserat på empirin som har fåtts från dessa fyra kommuner ut som figuren nedan. Kultur och 

natur utgör grunden i upplevelsekommunen medan de övriga cirklarna beskriver andra 

viktiga faktorer där kommunen i alla fall bör arbeta med någon av dem beroende på vilket 

perspektiv de har på begreppet upplevelsekommun.  

 

Figur 5.1. Översikt av den grundade teorin som skapats utifrån de fyra kommunerna som undersökts.   

5.2 Forskningsfråga 2  
Eftersom att två olika sökord har använts i vår litteraturgranskning så har två olika termer 

studerats den kreativa staden och upplevelsestaden. Upplevelsestaden är det ord som enligt 

oss stämmer bäst överens med ordet upplevelsekommun då det utgår från upplevelser, till 
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skillnad från frasen den kreativa staden som utgår från kreativitet. Även om dessa olika 

begrepp skiljer sig ganska mycket från varandra har det varit en fördel att studera båda för att 

kunna se likheter och skillnader.   

5.2.1 Städer i upplevelseekonomin  
När det gäller artiklarna som har hittas vid sökningen på frasen "Cities in the Experience 

Economy" så kommer flera av dem från samma tidskrift, och av dessa har många ett danskt 

perspektiv och några har även samma författare. Fem av de sex artiklarna utgår från Pine och 

Gilmores definition av upplevelseekonomin när de skriver om städer inom denna ekonomi  

(Lorentzen, 2009; Lorentzen & Hansen, 2009; Marling, Jensen & Kiib, 2009; Smidt-Jensen, 

Skytt & Winther, 2009;Therklidsen, Hansen & Lorentzen, 2009). Den sista artikeln utgår 

istället från den kreativa ekonomin (O'Connor & Shaw, 2014). Vad som bör ingå i 

definitionen av en upplevelsestad baserat på dessa artiklar är något spretigt, då olika element 

som bör ingå syns i olika artiklar. O'Connor och Shaw (2014) tar i sin artikel, som egentligen 

berör den kreativa staden, upp att en sådan stad bör ha en själ. Det kan t.ex. vara ett 

universitet, någon typ av religiöst centrum eller platser för kultur eller forskning. Även om 

detta egentligen rör den kreativa staden så har vi valt att ta med det i denna sammanställning 

eftersom att vi anser att det även skulle kunna stämma in på en upplevelsestad. En av 

anledningarna till att städer är viktiga i upplevelseekonomin är enligt Lorentzen (2009) att 

upplevelser ofta är knutna till en särskild plats. Hon menar att platsbundna upplevelser kan 

delas in fyra kategorier: evenemang, aktiviteter, service och platser. Evenemang kan till 

exempel vara konserter eller sportevenemang. Aktiviteter kan handla om shopping, vandring 

eller att skapa hantverk. Service handlar om t.ex. spaanläggningar, temarestauranger eller 

konstgallerier medan platser är ställen som i sig själva är en upplevelse (Lorentzen, 2009). 

Alla dessa fyra kategorier är alltså olika delar som skulle kunna ingå i en upplevelsestad, och 

just eftersom att de inte går att flytta på så spelar staden en väldigt stor roll i denna typ av 

upplevelser. En annan vinkel som finns på staden i upplevelseekonomin är att erbjuda den 

sortens upplevelser som invånare och besökare önskar sig. Therkildsen et. al. (2009) menar 

att i upplevelseekonomin har de människor som har råd med det börjat spendera mer på saker 

som festivaler, museum, kulturmiljöer och liknade. Människor vill ha mer upplevelser i 

vardagen, och dessa ska vara minnesvärda och transformerande. En annan del som skulle 

kunna vara viktig i en upplevelsestad är allmänna mötesplatser. Merling et. Al. (2009) menar 

att inte alla upplevelser måste var kommersiella, utan att upplevelsestaden även bör innehålla 

allmänna mötesplatser där olika grupper kan träffas och lära sig av och interagera med 
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varandra. Det skulle även kunna vara så att det finns olika typer av upplevelsestäder, som 

Lorentzen (2009) visar på då hon tar upp Evans fem typstäder i sin artikel. Hon menar att 

dessa skulle kunna vara en inspiration i skapandet av en upplevelsestad. De fem typstäderna 

är kulturstaden, den historiska staden, nattlivsstaden, shoppingstaden och turiststaden 

(Lorentzen, 2009). Lorentzen (2009) menar även att för att kunna uppfylla kriterierna för 

dessa så måste staden i fråga vara relativt stor. Detta betyder dock inte att små städer inte kan 

bli upplevelsestäder, eftersom att en upplevelsestad kan inte enbart bestå av kulturaktiviteter 

eller ett rikt utbud i allmänhet. Det viktigaste är istället stadens atmosfär, och för att skapa en 

attraktiv atmosfär måste staden inte vara stor.  

Även om utvecklingen av kreativa städer ofta handlar om större städer så behöver detta inte 

vara fallet då det gäller städer inom upplevelseekonomin. Inom upplevelseekonomin är det 

fortfarande så att industrierna som är kopplade till upplevelser oftast har en högre 

koncentration i städerna (Smidt-Jensen, et. al., 2009). De som bor i eller nära större städer har 

oftast bättre ekonomi och har därför större möjlighet att fylla deras fritid med upplevelser och 

lyxprodukter, vilket gör att efterfrågan på sådant ökar på dessa ställen (Lorentzen & Jahn 

Hansen, 2009). Men trots detta så finns det även en möjlighet för små städer att utvecklas 

inom upplevelseekonomin. Även om det bara är stora städer som har kapacitet för att bli 

upplevelsekomplex med varierade utbud och mycket att erbjuda, så kan även små orter skapa 

säljbara upplevelseprodukter genom att använda sin natur, kultur eller andra unika attribut 

som staden kan ha (Lorentzen, 2009). Städerna ska kunna locka både människor att flytta till 

dem och företag att etablera sig, och för att kunna göra detta måste både små och stora städer 

se till att det är lätt att ta sig dit, vilket kan vara en punkt som särskilt mindre orter kan 

behöva ha i åtanke om de vill bli upplevelsestäder (Lorentzen & Jahn Hansen, 2009). Att ha 

bra infrastruktur är dock inte en garanti för att lyckas som upplevelsestad, utan för mindre 

orter kan det även vara viktigt att ha relationer till andra städer (ibid.) Små orter kan dock ha 

en fördel då kontakterna inom orten ofta är väldigt bra, så trots att de saknar de globala 

kontakterna som större städer kan ha så kan de ändå skapa upplevelser med hjälp av lokala 

nätverk (Lorentzen, 2009).   

I dessa sex artiklar har framförallt de positiva aspekterna av upplevelsestäder tagits upp, men 

i två av dem har även viss kritik nämnts. Marling et. al. (2009) menar att det finns en risk att 

minoriteter och små grupper blir överkörda eller bortglömda då städer ska skapa varumärken, 

och detta kan göra att städer blir mer enformiga. Smidt-Jensen et. al. (2009) kritiserar även att 
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upplevelseekonomin antas vara ett verktyg för att utveckla små orter, eftersom att det inte 

finns nog mycket forskning som visar på hur små städer utvecklas för att kunna stödja 

påståendet att upplevelser kan bidra till att utveckla små orter.  

5.2.2 Perspektiv kring städer från "Handbook on the Experience 

Economy"  
I den sökning som genomfördes i boken "Handbook on the Experience Economy" hittades 

som tidigare nämnt tre stycken relevanta artiklar (Sundbo & Sørensen, 2013). Två av 

artiklarna utgår från upplevelseekonomin (Cooke, 2013; Svanbo, Larsen, Haldrup & 

Bærenholdt, 2013) medan den tredje artikeln vid namnet "Post-industrial growth: experience, 

culture creative economics?" (Lorentzen, 2013) utgår från den kulturella ekonomin, den 

kreativa ekonomin och upplevelseekonomin. Denna artikel beskriver de tre olika 

ekonomierna och definierar deras olikheter. En av artiklarna som utgår från 

upplevelseekonomin heter ”From Creative cluster to innovation platform: the rise of the 

Doctor Who experience in Creative City Cardiff" och går in mest på de kreativa industrierna 

och analyserar hur de kan påverka regionala innovationssystem i den växande 

upplevelseekonomin (Cooke, 2013). Den andra artikeln som utgår från upplevelseekonomin 

heter "Experiencing spatial design" och beskriver ekonomins ursprung som en del i den 

postkulturella ekonomin (Svanbo et. al., 2013).   

Svanbo et. al. (2013) skriver om hur den fysiska omgivningen kan bidra till att skapa 

upplevelser samt hur besökare upplever det, detta undersöks i artikeln genom att analysera tre 

olika fältstudier på tre olika platser. Genom dessa tre fältstudier drar författarna till artikeln 

slutsatsen att det är omöjligt att designa upplevelser men att det däremot går att designa för 

upplevelser. Anledningen till att de anser detta är för att det inte går att förutse hur en 

upplevelse blir i slutändan. Det går bara skapa alla förutsättningar för en upplevelse i den 

fysiska och sociala omgivningen, resultatet av en upplevelse är även mycket beroende av hur 

stort besökarens engagemang är. I artikeln skriver de att upplevelser kan skapas i flera olika 

omgivningar, från fysiska postmoderna omgivningar till moderna byggnader och tillfälliga 

byggnationer eller olika scener. Det som är essentiellt för att designa för en upplevelse är de 

samlade processer som skapas mellan omgivningens fysiska och sociala delar (Svanbo et. al 

2013). Detta diskuteras även i artikeln "Post-industrial growth: experience, culture creative 

economics?" (Lorentzen, 2013). Där skriver Lorentzen (2013) även att det inte finns något 

som en konstgjord och oäkta upplevelse. Vidare skriver hon om att samhället har utvecklats 
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till ett upplevelsesamhälle och även att upplevelsebaserade aktiviteter är viktigt för samhället. 

Detta är viktigt för alla arbeten och tjänster i samhället och även för den lokala och regionala 

utvecklingen.   

Vidare står det i artikeln att platsen i upplevelseekonomin är i teorin är neutral och kan alltså 

finnas i både större och mindre städer. Lorenzen (2013) skriver att upplevelsebaserade 

innovationer är möjligt inom alla sorters verksamheter och av den anledningen kan platsen 

enligt teorin vara vartsomhelst. I praktiken har det dock visat sig att sådana innovationer 

centraliseras där efterfrågan för upplevelser är hög, och det koncentreras mycket mer i större 

städer än mindre orter. Dessa innovationer koncentreras även på platser som narrativt sett är 

väldigt starka. Lorentzen (2013) skriver vidare att platser som erbjuder historier kan hjälpa 

till att öka värdet för tjänster eller produkter. Sådana narrativa platser kan vara värdefulla för 

både invånare och besökare, detta gäller både mindre landsbygder och större städer. 

Lorentzen (2013) skriver även om flera kommuner i Danmark som arbetar med ett 

upplevelsesynsätt. Dessa kommuner har bland annat skapat en policy för utvecklingsarbete 

som består av flera fokuspunkter. Fokuspunkterna består utav att arbeta med kulturutbudet, 

att bostäderna ska ha hög kvalité, turismområdet, resurser till fritid och rekreation, att skydda 

miljön osv. I artikeln står det även att lokala ledningar och städer runt om i världen föredrar 

att använda sig av ett upplevelsebaserat synsätt i deras arbete. Nationella och internationella 

stiftelser fokuserar mer på tillväxten av de kulturella och kreativa industrierna (Lorentzen, 

2013).   

Storbritannien är ett land som har arbetat med de kreativa industrierna sedan slutet av 90talet. 

I artikeln ”From Creative cluster to innovation platform: the rise of the Doctor Who  

experience in Creative City Cardiff" skriver Cooke (2013) att de har arbetat i flera år med att 

definiera och överblicka det breda området. Staden Cardiff arbetar aktivt med TV, film och 

digital media vilket i artikeln definieras som tre av de mest självklara delarna i den kreativa 

industrin. Det har även blivit en destination för filmturism genom de många filmer och serier 

som producerats där. Det kreativa klustret i Cardiff samarbetar mycket med universiteten och 

detta har lett till bland annat öppningen av en skola med fokus på de kreativa och kulturella 

industrierna. I staden finns även en organisation som finansierar projekt inom den kreativa 

sektorn, dessa projekt är bland annat inom musik, film, ny media eller TV. Artikeln beskriver 

kreativa industrier som en viktig del för utveckling av större städer och även att 
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mediaproduktionskluster såsom det i Cardiff kan bidra till mer innovativa tjänster och 

produkter (Cooke, 2013).  

5.2.3 Kreativa städer   
I den sökning som gjordes med söktermen ”Creative City” hittades som tidigare sagt ett stort 

antal relevanta träffar men dessa sållades ner till tio stycken i slutändan. Två av dessa artiklar 

utgår från den kreativa ekonomin när de beskriver den kreativa staden och tre utgår från både 

den kulturella och kreativa ekonomin (Anttiroiko, 2014; Cohen, 2011; Kong, 2014; Raui, 

2013 & Redaelli, 2011). De resterande artiklarna utgår inte från någon särskild ekonomi utan 

beskriver utvecklingen av den kreativa staden genom de kreativa eller kulturella industrierna 

(Arandelovic, 2015; Collis & Felton, 2010; Costa, Magalães, Vasconcelos & Sugahara, 2008;  

Maryunani & Mirzanti, 2015 & Shaw, 2014). Artikeln ” Grounding mobile policies: Ad hoc 

networks and the creative city in Bandung, Indonesia” diskuterar den kreativa staden 

Bandung och hur de har anammat den brittiska uppfattningen av den kreativa ekonomin 

istället för den amerikanska. Den brittiska kreativa ekonomin fokuserar främst på att stödja 

de områden som definieras som kreativa istället för på urban utveckling som är centralt i den 

amerikanska kreativa ekonomi policyn (Cohen, 2014).   

Alla artiklar är eniga om att den kreativa statspolicyn eller kreativa platsen inte är anpassad 

för mindre orter och landsbygder, den är mer lämpad för större urbana städer (Anttiroiko, 

2014; Arandelovic, 2015; Cohen, 2011; Collis & Felton, 2010; Costa, Magalães, Vasconcelos  

& Sugahara, 2008; Kong, 2014; Maryunani & Mirzanti, 2015; Ratui, 2013; Redaelli, 2011 & 

Shaw, 2014). Två av artiklarna har dock varit väldigt kritiska mot detta och diskuterat att den 

kreativa stadspolicyn borde vara mer lämpad för mindre landsbygder eller förorter, och att 

det borde utvecklas en policy som passar dem bättre (Collis & Felton, 2010; Anttiroiko, 

2014).    

Många av artiklarna nämner Richard Florida och vad han har betytt för utvecklingen av den 

kreativa staden. Flera har dock kritiserat hans kreativa stadspolicy eller beskrivningen av den 

kreativa klassen (Anttiroiko, 2014; Collins & Felton, 2010; Kong, 2014; Ratiu, 2013 & 

Shaw, 2014). Enligt Florida ska en stad fokusera på mjuk infrastruktur som till exempel 

caféer, gallerier eller cykelstigar, detta fokus håller inte i längden. Det är viktigt att staden 

som anammar den kreativa stadspolicyn också fokuserar på den hårda infrastrukturen som 

bland annat kontorsbyggnader, motorvägar och parkeringar (Shaw, 2014). Artikeln  
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”Transnational Mobilities and the Making of Creative Cities” skriver om kritik mot Floridas 

kreativa klass. Enligt Florida hänger kreativitet ihop med vara välutbildad, kritiker anser att 

det finns mer bakom kreativitet och kreativa människor än endast utbildning (Kong, 2014).  

Flera av artiklarna nämner ”UNESCO Creative Cities network” vilket är ett projekt som 

grundades i början av 2000-talet (Arandelovic, 2014; Collis & Felton, 2010; Maryunani & 

Mirzanti, 2015; Ratiu, 2013 & Redaelli, 2011). Projektets fokus ligger på att städer runt om i 

världen ska samverka och arbeta för hållbar utveckling genom att fokusera på vissa kulturella 

och kreativa punkter (Maryunani & Mirzanti, 2015). Städerna som ansöker om att få vara 

med i detta nätverk måste uppfylla vissa krav och det ska bland annat finnas designfaciliteter 

och skolor, etablerade eller nystartade företag inom den kreativa industrin och kulturella 

evenemang i staden. UNESCOs kreativa nätverk beskriver sju kreativa områden och dessa är 

film, design, litteratur, hantverk, konst inom media, gastronomi och folkmusik (Arandelovic, 

2015).   

När det kommer till vilka delar som ingår i en kreativ stad har alla artiklar tre gemensamma 

element som de tagit upp, dessa är kultur, konst och kreativitet. Dessa tre element tas i utryck 

på lite olika sätt beroende på vad städerna har för fokus och inspiration eller stadens 

befintliga förutsättningar (Anttiroiko, 2014; Arandelovic, 2015; Cohen, 2011; Collis & 

Felton, 2010; Costa, Magalães, Vasconcelos & Sugahara, 2008; Kong, 2014; Maryunani & 

Mirzanti, 2015; Ratui, 2013; Redaelli, 2011 & Shaw, 2014).  

5.3 Forskningsfråga 3  
Som tidigare beskrivet i metodavsnittet så har information från forskningsfråga 1 och 2 

sammanställts för att skapa en konceptuella modell. Först sammanställdes vilka de viktigaste 

delarna i resultatet från forskningsfråga 2 var. Vi valde dock att inte använda det resultat som 

ficks i litteratursökningen med söktermen "Creative City" i konceptutvecklingen i 

forskarfråga 3. Detta gjordes för att vi ansåg att den kreativa staden låg för långt bort från 

begreppet upplevelsekommun. Från resultatet som ficks utifrån söktermen städer i 

upplevelseekonomin valde vi ut följande ord och fraser som de viktigaste:   

• Mötesplatser  

• Små och stora städer  

• Kultur, historia, nattliv, shopping eller turism  

• Atmosfär  
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• Locka företag och invånare att flytta till staden  

• Kundorienterat  

• Utseende  

• Infrastruktur  

Dessa punkter samt punkterna från vår grundade teori (se figur 5.1) har sedan delats in i fyra 

kategorier baserat på deras funktion i upplevelsekommunen. Dessa fyra kategorier fick bli 

grunden till den konceptuella modellen, då vi baserat på våra tidigare resultat anser att 

kategorierna beskriver fyra delar som bör finnas i en upplevelsekommun. De olika delarna 

namngavs med följande namn: Utbud, Fysik omgivning, Socialt och Uppfattning. Inom varje 

del finns sedan olika attribut. En upplevelsekommun bör enligt denna konceptuella modell ha 

något från alla de olika delarna, men måste inte ha alla attribut inom varje del. De olika 

delarna kan beskrivas som följande:  

Utbud handlar om vad kommunen har ett erbjuda och vilka olika typer av aktiviteter som bör 

finnas. De olika typerna av utbud som finns med i denna del är kultur, natur, sport, turism, 

säsongsöverskridande aktiviteter, nattliv, historia, shopping och fritid. Dessa har alltså valts 

både baserat på vilka attribut som nämns kring upplevelsestäder i litteraturen, och vad de 

olika kommunerna som den grundade teorin baserar sig på arbetar med. En 

upplevelsekommun behöver inte kunna erbjuda alla dessa saker, men i alla fall något av det.  

Enligt Lorentzen (2009) så måste städer ofta vara stora för att kunna uppfylla alla aspekter av 

vad en upplevelsestad skulle kunna innehålla. Men hon menar även att en upplevelsestad kan 

vara mindre eftersom att den inte nödvändigtvis måste baseras på ett traditionellt kulturutbud 

då det endast är en del av upplevelseproduktion i sin helhet (Lorentzen, 2009).   

Fysisk omgivning berör hur staden ser ut och hur stor eller liten den är. Lorenzon (2013) 

skriver i artikeln "Post-industrial growth: experience, culture creative economics?" att enligt 

teorin är platsen i upplevelseekonomin neutral. Detta betyder att upplevelseplatsen kan finnas 

både i större urbana städer eller mindre orter och landsbygder (Lorenzon, 2013).  Artikeln 

"Experiencing spatial design" (Svanbo et. al., 2013) diskuterar just den fysiska aspekten i 

upplevelseplatsen och författaren beskriver att upplevelser kan skapas i omgivningar som är 

moderna eller postmoderna, det spelar heller ingen roll om de omgivningarna är tillfälliga 

eller permanenta (Svanbo et. al., 2013). Att ha bra infrastruktur kan vara en fördel för både 

större och mindre upplevelsestäder så att folk enkelt kan ta sig till andra platser. För mindre 

städer och landsbygder kan det dock vara ännu viktigare med ett brett kontaktnät mot andra 
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städer, detta är viktigt inte bara för att de ska kunna vara mer konkurrenskraftiga utan även 

för att kunna utvecklas (Lorentzen & Hansen, 2009).   

Socialt handlar om på vilket sätt en upplevelsekommun bör stötta och verka för möjligheter 

till att mötas och ha ett socialt liv. Marling et. al. (2009) menar att en upplevelsestad bör 

innehålla platser där människor kan träffas, umgås och lära av varandra, och på så sätt skapa 

nya mötesplatser. Detta var även något som några av de kommunerna som intervjuades för 

forskningsfråga 1 nämnde. Kommunarbetare 4 som intervjuades för Växjö berättar att de 

tycker att det är viktigt att det finns spontanmötesplaster i kommunen där människor kan 

mötas oavsett om de är intresserade av sport, kultur eller något annat (personlig 

kommunikation, 23 mars, 2016). Även Botkyrkas kommun arbetar med att erbjuda tillåtande 

och kreativa mötesplatser (Kommunarbetare 1, personlig kommunikation, 12 april, 2016). 

Vissa kommuner har även berättat att de arbetar med stiftelser och föreningar, vilket vi tolkar 

som en viktig del av det sociala i en upplevelsekommun (Kommunarbetare 4, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2016; Kommunarbetare 2, personlig kommunikation, 30 mars, 

2016)  

Uppfattning handlar om stadens känsla och vilken atmosfär staden har. En 

upplevelsekommun bör vara en stad som företag vill etablera sig i och en stad som människor 

vill flytta till eller besöka. Enligt Lorentzen och Hansen (2009) så kan en upplevelsestad 

erbjuda mjuka värden för företag som vill etablera sig, attraktiva besöksmål för turister och i 

viss mån locka till sig kreativa människor som vill bosätta sig där. Även  några av 

kommunerna som intervjuades till forskningsfråga 1 menade att de arbetade med att bli en 

upplevelsekommun för att kunna locka till sig nya invånare (Kommunarbetare 4, personlig 

kommunikation, 23 mars, 2016; Kommunarbetare 1, personlig kommunikation, 12 april, 

2016). En upplevelsekommun ska även erbjuda det som invånare och besökare vill ha, alltså 

ha ett kundstyrt fokus. Detta skriver Lorentzen (2013) om och beskriver att 

upplevelseekonomin har ett synsätt som är kundfokuserat och att det mer än något annat 

handlar om att involvera kunden (Lorentzen, 2013).  
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Figur 5.2. Konceptuell modell över vad en upplevelsekommun är.  

5.4 Resultatdiskussion  
Utifrån resultatet från detta arbete går det att dra slutsatsen att ordet upplevelsekommun är ett 

väldigt spretigt begrepp. Om begreppet kreativ stad dessutom blandas in, så som det har 

gjorts i denna rapport, blir begreppet ännu mer svårdefinierat. På grund av att det som 

hittades i detta arbete kopplat till termen kreativ stad var allt för olikt det som hittades kring 

begreppet upplevelsestad så valde vi att plocka bort det i vårt slutgiltiga resultat i 

forskningsfråga 3. Det finns många olika tolkningar om hur en stad inom upplevesekonomin 

bör se ut, och ingen stämmer helt överens med någon annan. En upptäckt som dock har gjorts 

i och med detta arbete är att det finns vissa attribut och egenskaper som återkommer ofta i 

beskrivningen av upplevelsekommuner och upplevelsestäder, både vad gäller intervjuerna 

som har gjorts och det som fanns i litteraturstudien. Dessa attribut handlar främst om vad 

staden ska erbjuda, hur den ska se ut, hur den ska verka för möten mellan människor och 

vilka känslor den ska väcka hos människor. Detta ledde till att vi utvecklade en konceptuell 

modell som visar på dessa fyra delar som har varit återkommande i vårt arbete.  

Eftersom att konceptuell forskning som är relativt subjektiv användes i sista sammanställning 

av resultatet, är det viktigt att vi som har gjort detta arbete reflekterar över vilka av våra egna 

åsikter som kan ha spelat in skapandet av den konceptuella modellen. Eftersom att vi har 

studerat ämnet upplevelseproduktion under de senaste tre åren finns det en stor risk att 
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kunskaper som vi lärt oss tidigare har styrt vårt val när vi har skapat modellen. Detta har 

försökt att undgås genom att endast använda den nya informationen som tagits fram i denna 

rapport, men eftersom att vi redan har kunskaper i ämnet är det i princip omöjligt att det inte 

har influerat oss på något sätt. Att vi har ett personligt intresse inom ämnet kan även ha lett 

till att vi har varit alltför positivt inställda till vårt resultat. Dock har försök att leta efter både 

positiva och negativa aspekter i datainsamlingen gjorts för att få en så objektiv bild som 

möjligt.   

Den konceptuella modellen som har skapats beskriver endast bilden av hur en 

upplevelsekommun kan se ut baserat på de upptäckter som har gjorts under vår forskning. 

Den tar alltså inte upp hur besökare, invånare eller företag upplever staden eller hur en 

kommun praktiskt ska gå till väga för att bli en upplevelsekommun. Enligt Gelter (2011) kan 

skapandet av upplevelser analyseras dels ur ett gästperspektiv och dels ur ett 

producentperspektiv. Gästperspektivet innebär att upplevelsen studeras utifrån vad gästen 

upplever, medan producentperspektivet utgår från hur producenten skapar upplevelsen. I 

detta fall har det inte skett något aktivt arbete med någon av dessa perspektiv som vinkel, 

utan främst har försök till att kartlägga begreppet gjorts, för ta reda på vad en  

upplevelsekommun är samt hur det som begrepp passar in i upplevelseekonomin. Skulle den 

konceptuella modellen ändå analyseras utifrån dessa två synvinklar så går det att konstatera 

att den berör på båda perspektiv. De olika delarna som enligt den definition som tagits fram i 

denna rapport bör ingå i en upplevelsekommun visar både på vad invånare eller turister bör 

kunna uppleva i staden, men också vad de som producerar upplevelsen (eller i det här fallet 

planerar upplevelsekommunen) bör arbeta med och erbjuda.   

Eftersom att detta arbete har varit avgränsat till att endast undersöka kommuner i Sverige så 

får resultatet främst ett svenskt perspektiv. I litteraturundersökning hittades dock exempel 

från andra länder, framför allt från Danmark, vilket gör att detta arbete får en liten 

internationell koppling. Vi har valt att inte aktivt söka efter definitioner av begreppet 

utomlands eftersom att vi ansåg att det inte fanns utrymme till detta i arbetets omfattning.  

Detta skulle dock vara en intressant aspekt i vidare forskning att ta reda på mer om hur 

begreppet används utomlands, samt vilka likheter och olikheter det kan finns mellan 

upplevelsekommuner i Sverige och andra länder.  

Slutligen så anser vi att vårt resultat har svarat på de forskningsfrågor som har ställts. Första 

forskningsfrågan var: Hur definieras begreppet upplevelsekommun av de kommuner som 
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använder sig av det? Denna fråga anser vi att vi har svarat på genom att skapa en grundad 

teori baserat på vad de olika kommunerna som har undersökt säger om begreppet 

upplevelsekommun. Eftersom att de har intervjuats om deras syn på begreppet och vad de 

lägger in för betydelse i ordet anser vi att arbetet har kunnat leda till en acceptabel definition 

som gäller för de fyra undersökta kommunerna baserat på informationen de har gett oss. Den 

andra frågan var: Hur beskrivs städer i upplevelseekonomin i litteraturen? Denna fråga anser 

vi att har kunnat besvaras i denna uppsats genom den gjorda litteraturstudien. Även om det 

inte har gått att undersöka just ordet upplevelsekommun eftersom att den exakta 

motsvarigheten till det svenska begreppet inte finns i litteraturen anser vi att de söktermer 

som har valts har kunnat skapa en bild över hur städer eller kommuner i upplevelseekonomin 

beskrivs i litteraturen. Den sista frågan var: Baserat på svaren från forskarfråga ett och två, 

på vilket sätt anser vi att begreppet upplevelsekommun kan definieras?  Vi anser att denna 

fråga har besvarats genom skapandet den konceptuella modellen eftersom att svaren från 

forskningsfråga 1 och 2 har sammanställts i denna. Även om denna modell till stor del har 

skapats med hjälp av våra egna tolkningar av informationen så skulle den kunna anses vara 

ett acceptabelt resultat eftersom att våra tolkningar har baserats på empiri från de undersökta 

kommunerna samt på en litteraturstudie.   

6.0 Diskussion  
 

I detta avsnitt diskuteras arbetets syfte, resultat, metod och kvalité.   

Syftet med detta arbete har varit att definiera begreppet upplevelsekommun och placera det i 

teoretiskt ramverk utifrån upplevelseekonomin. Genom användningen av tre olika metoder 

och tre olika forskarfrågor så har det gått att få flera vinklar kring ämnet och det har hjälpt 

oss att kunna uppfylla vårt syfte. Det har varit en utmaning för oss att tolka det teoretiska 

ramverk som har arbetet har skett inom, vi upplevde i början av skrivandet av denna uppsats 

att upplevelseekonomin delvis överlappar den kulturella och den kreativa ekonomin. Alla 

dessa tre ekonomierna behövdes studeras ordentligt för att bena ut vilka skillnader och 

likheter dessa har. Efter researcharbetet valdes det i slutändan att utgå från endast 

upplevelseekonomin eftersom vi upplevde att de andra ekonomierna inte har liknande fokus 

eller metoder. Vi ansåg dock att det behövdes kunskap om den kulturella och den kreativa 
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ekonomin för att se vart gränserna går mellan dem och upplevelseekonomin. De har även 

fungerat som goda referenspunkter under arbetats gång.   

Den första metoden som användes var intervjuer för att samla in empiri till en grundad teori. 

Kommunerna som intervjuades hittades genom att söka på ordet upplevelsekommun på 

internet. En tydlig avgränsning gjordes i och med att endast intervjua kommuner som 

använde sig av ordet upplevelsekommun i officiella dokument, något som vi upplevde som 

väldigt positivt då det gjorde vårt urval mycket enklare. När det gäller kvalitén på 

intervjusvaren så har den varierat mycket beroende på vem som har svarat på frågorna. Dels 

så har kommunerna arbetat olika mycket med begreppet upplevelsekommun. Vissa arbetar 

väldigt aktivt med det medan andra arbetar väldigt lite med det, och detta påverkade hur 

utförligt de kunde beskriva vad begreppet innebär i deras verksamhet. Svaren har även 

varierat beroende på vilken position den som har svarat på frågorna har haft. En av de 

svarande är ordförande i kultur och fritidsnämnden, en är utvecklingsstrateg, en är 

turismstrateg och en är utvecklingsledare. Deras olika positioner har påverkat vinklingen på 

deras svar och vilket fokus inom begreppet upplevelsekommun de har haft. På grund av att 

det var det bästa alternativet sett till storleken på arbetet och på våra ekonomiska resurser så 

genomfördes intervjuerna över telefon. En av de intervjuade hade dock inte möjlighet att 

medverka i en telefonintervju utan valde att svara på frågorna i ett mail. Detta anser vi var 

negativt då det innebar att det inte fanns samma möjlighet att ställa följdfrågor som i de 

tidigare intervjuerna. När de gäller den geografiska placeringen av kommunerna som har 

studerats så är de inte särskilt utspridda. Botkyrka kommun ligger utanför Stockholm och de 

andra tre kommunerna ligger i Småland. Detta kan ha haft en inverkan på resultatet, och det 

hade varit intressant att se hur upplevelsekommuner i andra delar av Sverige skulle kunna se 

ut. Det hade även varit intressant att veta varför just kommuner belägna inom detta område 

har valt att använda begreppet upplevelsekommun men något som förklarar detta har vi inte 

upptäckt.  

I detta arbete har en grundad teori valts som metod till forskningsfråga 1, även om metoden 

är anpassad för kvalitativ forskning och vår forskning inte är renodlat kvalitativ. Detta har 

dock fungerat bra i detta arbete eftersom att metoden har hjälpt oss att samla in och analysera 

empiri. Det har även fungerat bra i denna rapport eftersom att olika metoder har använts och 

eftersom att arbetet inte har varit baserat helt på en grundad teori. I litteraturstudien som 

gjordes för att besvara forskarfråga 2 har vi upplevt att det varit svårt att finna en sökterm på 
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engelska som översätter och har samma innebörd som ordet upplevelsekommun på svenska. 

Denna svårighet har vi försökt överkomma genom att använda oss av olika söktermer som 

kan spegla och representera upplevelsekommun på flera sätt. Genom att göra på det sättet 

anser vi att vi fick en bredare bild av begreppet och kunde undersöka det utifrån olika 

perspektiv. Den första söktermen som användes, "Cities in the Experience Economy", 

resulterade i sex relevanta träffar. Flera av dessa artiklar kom från samma tidskrift och från 

universitet i Danmark, och två av dem hade även samma författare. Detta har både negativa 

och positiva effekter på vårt resultat. Det negativa är att det kan ge en smal bild av begreppet 

upplevelsekommun då så många är skrivna i ur danskt perspektiv och av människor som 

verkar ha en relativt lik uppfattning av upplevelsestaden. Det positiva är att eftersom att 

Danmark ligger så nära Sverige så kan perspektivet passa bra just i vår undersökning. Trots 

att dessa källor är väldigt lika varandra gjordes ett val att använda dessa eftersom att det var 

den mest relevanta informationen som hittades i vår litteraturstudie.  

Begreppet kreativ stad valdes att undersökas i litteraturstudien trots att det inte har samma 

innebörd som en upplevelsestad eller en upplevelsekommun. Anledningen till valet av att 

undersöka detta begrepp var att vi i början inte förstod vad skillnaden mellan dem var och att 

vi trodde att den kreativa staden hade många likheter med upplevelsestaden. Under tiden 

studien genomfördes upptäcktes det dock att det fanns väldigt många stora skillnader. Därför 

har det inte används något av det vi fann kopplat till termen kreativ stad då definition av 

upplevelsekommunen bildades. Men trots detta så anser vi att det var positivt för vårt arbete 

att undersöka även denna term eftersom att den har fungerat som en referenspunkt och 

eftersom att det gjorde att det gick att reda ut både det begreppet och vad en stad i 

upplevelseekonomin är ordentligt. När det gäller tolkningen av artiklarna i litteratursökningen 

så kan reliabiliteten påverkas eftersom det kan tolkas annorlunda när någon annan läser och 

analyserar dem. Genom våra olika erfarenheter och kunskaper kan vårt fokus skilja sig från 

en person med en annan bakgrund. Enligt Denscombe (2012) skapas data genom att den 

används och tolkas av den som forskar, vilket gör det i princip omöjligt att alltid vara 

objektiv. Han menar även att istället för att ha ett enskilt mätinstrument blir forskaren nästan 

en del av mätinstrumentet, vilket gör att det är svårt att säga om någon annan skulle få samma 

resultat (Denscombe, 2012).  

När den konceptuella modellen skapades försökte vi att vara så objektiva som möjligt, men 

en av nackdelarna med metoden är att den till viss del är subjektiv (Xin et. al., 2012). För att 
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vara så objektiva som möjligt så baserades hela konceptet på den informationen som fåtts 

fram genom forskningsfråga 1 och 2. Informationen kategoriserades och sorterades sedan för 

att få fram ett koncept. Eftersom att det användes information som fåtts fram med hjälp av två 

olika metoder som bas anser vi att vår konceptuella modell blir något mindre subjektiv. 

Eftersom att vi ändå har gjort en sållning och en uppdelning bland denna information så har 

det inte varit möjligt för oss att vara objektiva, eftersom att våra personliga åsikter och 

erfarenheter omöjligt går att skärma av från ett sådant beslut. Då denna nackdel med metoden 

inte går att undgå, så anser vi ändå att vi gjort vårt bästa för att öka objektiviteten, validiteten 

och reliabiliteten i denna metod genom att ta välgrundade beslut baserade på information och 

genom att analysera data strukturerat.  

I skrivandet av denna uppsatts har försök gjorts för att på bästa sätt använda sig av god 

forskningsetik under arbetets gång. Fokusen har framförallt varit på att de intervjuer som har 

gjorts har genomförts på ett etiskt sätt, där alla medverkande har fått information om vad 

deras svar ska användas till och där alla deltagare har fått möjlighet att vara anonyma om de 

hade velat det. Eftersom att en person ville detta gjordes valet att inte ta med några 

personnamn alls i uppsatsen. Det hör även till god forskningsetik att den som forskar är ärlig 

(Denscombe, 2009). Detta har hafts i åtanke vid skapandet av den konceptuella modellen. 

Eftersom att metoden innebär att det inte går att vara helt objektiv har försök gjorts att vara 

ärliga med detta och även med att våra tidigare erfarenheter och kunskaper inom ämnet 

upplevelseproduktion kan ha påverkat vårt resultat. När det gäller studiens resultat så anser vi 

främst att det kan ha etiska konsekvenserna för de kommuner som vi har undersökt. Det finns 

en risk att inforamtionen de har bidragit med har feltolkats på något sätt eller att vårt arbete 

på något vis går emot vad de anser att en upplevelsekommun är. Försök till att undvika detta 

har gjorts genom att analysera deras data med ett så öppet sinne som möjligt, men det finns 

ändå en risk att det uppstår etiska konsekvenser. I övrigt anser vi att vårt resultat inte 

innehåller några känsliga upptäckter och därför inte bör ha några större etiska konsekvenser.  

När det gäller studiens kvalité i allmänhet har den försökt höjas den genom att använda flera 

metoder. Metoderna som används är först grundad teori och litteraturstudier för att både få 

med empiri och teori, och sedan konceptuell forskning för att lägga ihop dessa och skapa en 

gemensam bild av vad vi kommit fram till. Detta resulterade i en konceptuell modell som 

beskriver vad en upplevelsekommun är. På det sättet anser vi att våra metoder har verkat för 

att uppfylla vårt syfte. Studiens kvalité hade dock kunnat höjas ytterligare genom att vara mer 
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omfattande. Exempelvis hade kommunerna kunnat undersökas mer, och mer litteratur hade 

kunnat tas upp i litteraturstudien. Detta var dock inte möjligt att göras i den omfattningen 

som detta arbete har. Vi anser alltså att studien har en godtagbar validitet eftersom det har 

används metoder som är relativt anpassade till forskarfrågorna och som har verkat för att 

uppfylla studiens syfte.  

7.0 Vidare forskning  
 

Det finns många olika intressanta områden som skulle kunna studeras ytterligare kopplat till 

begreppet upplevelsekommun. Till att börja med så skulle vad en upplevelsekommun är 

kunna undersökas mer genomgående, och även begreppet upplevelsestad skulle kunna 

studeras mer. Det hade även varit intressant att undersöka begreppet ur ett mer internationellt 

perspektiv, och att se hur det används i andra länder. Denna rapport pekar på att det finns ett 

kunskapsglapp inom detta område då det inte finns nog mycket forskning för att något av 

dessa begrepp skulle kunna räknas som vedertagna. Det skulle även vara intressant att se 

forskning om hur en stad eller kommun bör göra för att få ett upplevelsefokus. Exempelvis så 

skulle det eventuellt behövas modeller för utveckling av upplevelsestäder och 

upplevelsekommuner. Eftersom att den konceptuella modellen som har skapats i detta arbete 

är baserad på den begränsade forskningen som finns idag och en lokal teori, så skulle den 

behöva utökas och forskas mer kring för att se om vår beskrivning av en upplevelsekommun 

stämmer överens med begreppet i ett större perspektiv. Det skulle även kunna vara intressant 

att studera hur begreppet upplevelsekommun kan användas i marknadsföringssyfte för att 

locka nya invånare, företagsetableringar och turister. I denna uppsats har ett val att inte gå in 

på detta gjorts eftersom att det inte har funnits tid till detta inom vår tidsram, men det hade 

varit intressant att studera hur begreppet kan användas för att skapa varumärken för städer.   
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Intervju Botkyrka kommun  
Intervjuare: Josefine Andersson     

Intervjuperson: Kommunarbetare 1 

Datum: 2016-04-12  

1. Ni har beskrivit er kommun som en Upplevelsekommun i ert dokument Flerårsplan 2016-

2019, hur definierar ni begreppet Upplevelsekommun?  

I slutet av 90-talet och i spåret av den ekonomiska krisen såg Botkyrka kommun möjligheter 

att attrahera företag och inflyttare, stimulera lokala jobbtillfällen och ändra omvärldens 

schablonbild av ”förorten”. Det var upprinnelsen till ”upplevelsesatsningen”, som syftade till 

att vidga arbetsmarknaden och skapa attraktivitet genom satsningar på kultur och upplevelser. 

Samtidigt utvecklades kommunens stöd till den sociala ekonomin. Som en följd av detta 

grundades det kreativa klustret Subtopia i Alby och cirkuskompaniet Cirkus Cirkör 

etablerade sig i kommunen.   

Bilden av Botkyrka har genom kommunens satsningar på kultur, kreativitet och upplevelser 

stärkts i omvärlden, men satsningarna har inte alltid upplevts som angelägna för 

medborgarna. Samtidigt ser vi en trend med allt fler aktiviteter från lokalsamhället. Det 

handlar om initiativ inom socialt entreprenörskap, kultur, kreativitet och politik som 

tillsammans skapar en mer varierad bild av Botkyrka.   

Genom strategin Kreativa Botkyrka tar vi nu nästa steg och ändrar samtidigt fokus från 

medborgarperspektiv till medborgarens perspektiv. Vi behöver se till att det blir lättare att ta 

egna initiativ och genomföra idéer i Botkyrka. Vi behöver också bli bättre på att säkerställa 

att lokala idéer och initiativ blir en del av berättelsen om Botkyrka med syfte att bidra till 

ökad attraktivitet, hemkänsla och förebilder.    

(http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/kreativabotkyrka/dethararkreativabotkyrka)  

För att uppnå önskad varumärkesposition finns en strategi kallad Kreativa Botkyrka som 

antogs av kommunfullmäktige 2014 och har ersatt Botkyrkas upplevelsesatsning. Strategi 

Kreativa Botkyrka:  

http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kreativa%20Botkyrka.pd   

http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/kreativabotkyrka/dethararkreativabotkyrka
http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/kreativabotkyrka/dethararkreativabotkyrka
http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/kreativabotkyrka/dethararkreativabotkyrka
http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kreativa%20Botkyrka.pd
http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kreativa%20Botkyrka.pd
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Ni hittar även att en av våra önskade positioner i vår varumärkesplattform är att Botkyrka är 

en upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott (se bifogad).   

2.    Vad ska en sådan kommun kunna erbjuda? (För invånare, besökare och näringsliv)  

Strategin banar väg för att Botkyrka kommun ska:   

·         möjliggöra så att det blir lättare att ta egna initiativ och genomföra idéer i Botkyrka,  

·         erbjuda tillåtande och kreativa mötesplatser,  

·         bli bättre på att visa upp lokala idéer och initiativ,  

·         utveckla stadsmiljön med kultur och kreativitet,  

·         skapa utrymme för kreativa uttryck i den fysiska planeringen,  

·         ge utbildning och kunskap för att frigöra kreativitet och  

·         och mäta och följa upp Botkyrkas kreativa klimat  

Strategin är indelad i två utvecklingsområden: Kommunen som möjliggörare och Utrymme 

för kreativitet.  

Utvecklingsområde 1: Kommunen som möjliggörare handlar om den kommunala 

organisationens förmåga att se till att Botkyrka ska vara en plats där människor, föreningar 

och företag kan förverkliga och få uppmärksamhet för sina idéer och initiativ. Se vidare 

strategi.  

Utvecklingsområde 2: Utrymme för kreativitet handlar om att utveckla platsen Botkyrka så 

att Botkyrkabor har tillgång till kreativa fysiska och sociala miljöer för att utveckla sina idéer 

och sitt skapande.  Spännande arkitektur, konst och kultur ska användas mer i  

stadsutvecklingen och synliggöras i kommunens olika delar. Botkyrkaborna ska ha likvärdig 

tillgång till utbildning och kompetensutveckling för att frigöra sin kreativitet. Se vidare 

strategi.  

(http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/kreativabotkyrka/dethararkreativabotkyrka)   

3.   Hur arbetar ni aktivt i kommunen för att kunna bibehålla er stämpel som 

Upplevelsekommun?   

 Inom ramen för strategi kreativa Botkyrka finns en styrgrupp som ska säkra att strategin 

genomförs och följs upp inom berörda förvaltningar, bolag och stiftelse.  

http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/kreativabotkyrka/dethararkreativabotkyrka
http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/kreativabotkyrka/dethararkreativabotkyrka
http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/kreativabotkyrka/dethararkreativabotkyrka


 

46  

  

 På operativ nivå sker en mängd olika initiativ gällande nya startstöd, nya verksamheter inom 

coachning, nya fysiska mötesplatser samt framförallt vidareutveckling av kommunens 

befintliga verksamheter så att de i ännu högre grad än idag möter lokala behov utifrån 

politiska ambitioner om att bli en ”kreativ upplevelsekommun” (varumärkestrategi).  

 Några exempel på operativ verksamhet och  projekt finner ni här  

http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/kreativabotkyrka/dethararkreativabotkyrka  

 Ett aktuellt exempel på ett initiativ som Botkyrka kommun har möjliggjort från tidig fas 

och som vi ser som ett bra exempel på denna strategi är Changers Hub som drivs av en 

enskild aktör med stöd från kommunen:  http://www.changershub.se/#menu-1  

  

     

http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/kreativabotkyrka/dethararkreativabotkyrka
http://www.botkyrka.se/naringslivocharbete/kreativabotkyrka/dethararkreativabotkyrka
http://www.changershub.se/#menu-1
http://www.changershub.se/#menu-1
http://www.changershub.se/#menu-1
http://www.changershub.se/#menu-1
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Bilaga 2: Intervju Gislaved Kommun  
Intervjuare: Josefine Andersson  

Intervjuperson: Kommunarbetare 2 

Datum: 2016-03-30   

Josefine: Ni har beskrivit er kommun som Upplevelsekommun i ehh i flera dokument 

faktiskt, i Årsredovisningar mellan 2012 och 2014 och Mål och budget nu 2014 till 2018, och 

då undrar vi (harklar sig) hur ni definierar begreppet upplevelsekommun?   

(Paus på grund av brutet samtal)  

Kommunarbetare 2: Hallå!  

Josefine: Hej! Är du tillbaka (Hehe).  

Kommunarbetare 2: Hej! Ja jag vet inte riktigt vad som händer (hehe).  

Josefine: Vad som händer, jag tror jag har full mottagning eehm.  

Kommunarbetare 2: Ehh knasigt! Det kan hända att det är svaj här ifrån hehe!  

Josefine: Ja asså, men ska jag köra frågan igen?  

Kommunarbetare 2: Ja men vi fortsätter där, ni hörde ja beroende på vilken inriktning som 

man har så är det ju olika hur man definierar begreppet, men som sagt jag jobbar ju som 

turismstrateg och ser ju det utifrån besöksnäringsbegreppet då och upplevelserna som vi kan 

erbjuda ifrån Gislaveds kommun.  

Josefine: Ja  

Kommunarbetare 2: Och i grannkommunerna också. Så det är så jag definierar det, eller den 

inriktning jag har när på det när jag använder dom här begreppen.   

Josefine: Ja precis hur man kan … vad man kan erbjuda i turismområdet, och för för all.. 

både vad heter det... För dom som bor där också då eller hur tänker ni?  

Kommunarbetare 2: Ja det är för både besökare och innevånare i kommunen ehh som är ett 

attraktivt samhälle som bra för liksom. Och vi jobbar ju kontinuerligt med detta i 

besöksnäringsstrategier och utvecklingsplaner för olika områden i olika delar av 

kommunerna.   

Josefine: Jamen precis.  

Kommunarbetare 2: Det, jo det jobbar vi ganska mycket med.  

Josefine: Eeh okej.  

Kommunarbetare 2: Och då är det både mot besökare och invånare då.   

Josefine: Ja har ni någonting i framtiden vad ni vill åstadkomma i, vad heter det, ehm.. Som 

den här Mål och Budget 2014-2018 och i... vad ska jag säga... i turismområdet som 
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upplevelsekommun, är det något mer som vi vill åstadkomma där eh eller hur ni tänkt att 

jobba framåt så?  

Kommunarbetare 2: Ja vi jobbar ju utifrån en besöksnäringsstrategi som är antagen av våra 

politiker 2014, och det gör man ju över hela landet. En nationell besöksnäringsstrategi där 

man har som mål att fördubbla turismomsättningen, och det är det ju många kommuner och 

vi också som har hakat på den linjen och skrivit en egen besöksnäringsstrategi då. Så vårt mål 

är att fördubbla till 2020, omsättningen.  Josefine: Ja precis, juste den har man läst yes  

Kommunarbetare 2: Jaa den kan ni kika på också, den finns online (ohörbart ord) 

Josefine: Ja men det har vi gjort litegrann faktiskt ändå eeh...  

Kommunarbetare 2: Ja men vad trevligt!  

Josefine: ...2020, Jo men...  

Kommunarbetare 2: Kanon!  

Josefine:  ...vi är intresserade av det här, det är därför vi skriver c-arbete hehe!  

Kommunarbetare 2: Jaa, ahh det tycker jag låter härligt. Det är ett fantastiskt område att 

arbeta inom. Så det jättekul! Josefine: Ja men va nice!   

Kommunarbetare 2: (Ohörbart ord)  

Josefine: Jag tänkte gå vidare nästan till lite, till...eeh andra frågan sådär. Om vad ni...  

Kommunarbetare 2: Mmm  

Josefine: ...vad du tycker att en upplevelsekommun rent allmänt ska kunna erbjuda för 

invånare, besökare och näringslivet så? Eeh.. om du pratar liksom vad en sådan kommun och 

huvud taget i Sverige.   

Kommunarbetare 2: Aaa, aa precis. Nej men jag tycker det är viktigt att ha ett stort utbud av 

både natur och kulturaktiviteter.  

Josefine: Mmm  

Kommunarbetare 2: Så man har en valfrihet där, och dom två i kombination med varandra det 

stärker ett område. Så har man bra, både bra natur och kulturupplevelser så stärker man ju..ah 

attraktiviteten i hela regionen kan man ju säga....  

Josefine: Ja precis.  

Kommunarbetare 2: ...så det, det jag tycker det är jätteviktigt   

Josefine: Ja men det håller vi med om, eeh...att man...natur och...kultur och eh..turismen som 

du pratar om också då ehm...vad heter det... att det är liksom en del av en 

upplevelsekommuns utbud och eh.. hur dom...vad man jobbar med som upplevelsekommun.  
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Kommunarbetare 2: Ja precis, precis. Och det är otroligt viktigt att man har det 

säsongsöverskridande så att det inte är bara sommar eller vinterperiod som man har ett 

attraktivt utbud utan det måste ju finnas året runt för att det ska bli en helhetsdestination eller 

hur man ska säga.  

Josefine: Ja men precis det håller vi verkligen med om! Och det, det är ju ofta sådär väldigt 

inriktat, många...liksom många kommuner har ju antingen sin vintersäsong med skidåkning 

eller någonting och det som händer då. Eller om man är en sommarkommun som...ehh som  

bland annat Pite där vi är som erbjuder väldigt mycket sommaraktiviteter och så vidare  

Kommunarbetare 2: Ja precis  

Josefine: Och det... vi håller nog med om...jag håller nog definitivt med om att...eh det är ju 

bra att kunna göra så, erbjuda allting.. alltså året runt.  

Kommunarbetare 2: Ja, och det är ju viktigt att man får sina företag och jobba med det också 

att man....man har en vilja att arbeta över säsongsgränserna. Ehh.. som till exempel så har vi 

ju Isaberg mountain resort jag vet inte om ni känner till det, men det är ju södra Sveriges 

störta skidanläggning. Och där man ju helt vänt om från att bara varit en... en 

vinterdestination till att också vara året runt destination med mountain bike leder... o man har 

träningsläger och arrangerar mycket uppe vid sidan av då. Så det är ju otroligt viktigt att man 

får sina företag och inse det också...  

Josefine: Jaa  

Kommunarbetare 2: ..att det är viktigt att man jobbar säsongöverskridande   

Josefine: Ja men precis, det är ju.. hur viktigt som helst. Eh..men jag tänkte om jag går 

vidare...vidare till fråga (harklar sig) fråga tre ehh... och vilket har du redan har gått in på 

eh..men  

Kommunarbetare 2: Ja hehe! Nu pratar jag lite över ehh...över frågorna här, men aah  

Josefine: Du får gärna gå in på på det, det är inte det jag menar utan det är ju bra liksom. Det 

är jättekul och höra allting, det är inte det jag menar hehe. Men...  

Kommunarbetare 2: Nej hehe! Precis, men i Gislaveds kommun så jobbar man ju mycket 

med stiftelser också vi har ju inte jättemycket egen regi eller vad man ska säga utan vi har 

stiftelser som arbetar... ah Torghuset till exempel... exempel i Smålandsstenar som har ju 

biograf och man hade konserter...eh man har ett aktivt utbud av aktiviteter ehh, det är det man 

har där.  

Josefine: Och det är som händer aktivt i kommunen hela tiden när ni, liksom att ni är en  

Upplevelsekommun genom att..eh.. jobba med det och så..eh  
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Kommunarbetare 2: Ja precis, och då via stiftelserna då och d.. samma sak i Isaberg som jag 

nämnde tidigare det är ju också en stiftelse..  

Josefine: Mmm  

Kommunarbetare 2: ...som ägs till största delen av Gislaveds kommun och även av Gnosjö 

Kommun då... så att där har man ju ett litet annat fokus i och med att man jobbar med dom 

här stiftelserna då.  

Josefine: Ja precis  

Kommunarbetare 2: Som...ja, som kan jobba vidare på ett helt annat sätt än vad man kan göra 

i kommunal regi enbart.   

Josefine: Ja  

Kommunarbetare 2: Ehh..så det, det gör vi ju och sen har vi ju våra strategier som vi arbetar 

utefter. Och det är ju som sagt den här strategin som jag har varit lite inne på där.  

Josefine: Mm  

Kommunarbetare 2: Och vi tycker det är viktigt att man gör det i hela området, inte bara är 

Gislaveds kommun utan våra besökare ser ju inga gränser utan vi jobbar nära samarbete med 

dom andra kommunerna runt omkring här också.   

Josefine: Det är ju väldigt smart faktiskt, att..eh.. för det kan jag nog tänka mig att många 

tänker väldigt fokus på, på sin kommun och ändå tänka någonting lite längre..eh..åh  

Kommunarbetare 2: Ah  

Josefine: När för att ändå..eh..asså jag vet inte, både för dom som bor där om man tänker vad 

man erbjuder och sen liksom att samarbeta måste ju ändå ge någonting mer för, om man är 

till exempel är som besökare kan man ju eh..om man besöker en kommun så kan ni liksom 

pr.... ni kan åka dit till den kommunen och göra det här.. man kan ju liksom. Det är ju ett 

ganska bra sätt att locka turism, o det låter ju väldigt smart  

Kommunarbetare 2: Ja oo...ju större utbud vi har desto starkare blir det ju också i konkurrens 

med många andra. Och vi har ju..nu är vi ju en gränskommun, vi gränsar ju till nio olika 

kommuner i många olika län. Så vi...vi är väl kanske lite extrema på det hehe! Vi samarbetar 

väldigt, väldigt mycket med övriga kommuner vad gäller turismarbetet. Eh...och det olika 

från olika vilken inriktning man har, och vilken kapacitet man har också. Men vi ser det är 

jätteviktigt att vi gör det.   

Josefine: Mmm. Jag men verkligen ehh..det låter ändå som ni jobbar väldigt över..eh..vad 

heter det..både över gränserna och i... runt om i kommunen. Eh..och försöker verkligen året 

runt. Det känns som ni jobbar ändå aktivt med vad heter det... allt som vi tycker är viktigt.  

Eh..  
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Kommunarbetare 2: Aah  

Josefine: Eh.. Och det är intressant.  

Kommunarbetare 2: Och det tycker våra politiker också, hehe det måste jag tillägga där att 

dom är väldigt måna om turismutvecklingen och ser det som en... besöksnäringen som en 

bransch i tillväxt och att det är viktigt att vi hänger med redan från början.  

Josefine: Ja  

Kommunarbetare 2: Det är väldigt positivt, det är roligt att jobba i en sån kommun.  

Josefine: Jaa, men det är klart. Det förstår jag, jag blir lite sugen. ehh  

Kommunarbetare: Ja, jag förstår dig. Du kan komma ner till Småland sen när ni är färdiga!  
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Bilaga 3: Intervju Högsby kommun  

Intervjuare: Josefine Andersson    

Intervjuperson: Kommunarbetare 3 

Datum: 2016-04-06  

Josefine: Ni har ju beskrivit er kommun som en upplevelsekommun i er översiktsplan hur 

definierar ni begreppet upplevelsekommun?  

Kommunarbetare 3: Eh… Ja, jag var tvungen att kolla upp det här lite för det var ett tag sen 

den här översiktsplanen gjordes, man påbörjade arbetet 2006 och framställdes 2012, så det 

var ju ändå, det är ju ett par år sedan och så… Men jag tror, för jag var inte med i hela det här 

arbetet, jag var med i delar av det. Men jag tror man tänker sig upplevelsekommun utifrån 

dom natur- och kulturvärden som finns i kommunen då eller om vi tänker oss, eh.. ja, 

kulturmiljöer och naturmiljöer, då ska jag väl säga. Eh så om man tänker sig upplevelser 

utifrån att det finns mycket… ja det är inte så att det finns massa teatrar och konserthallar och 

sådana saker, utan det är mer natur och kulturmiljöer som man vill lyfta fram helt enkelt. 

Josefine: Ja, okej, då förstår jag. Det är intressant. Så ehm, mycket natur mycket kultur, och 

eh, hur man jobbar med det och eh, hur tänker du att en sån… en upplevelsekommun i 

allmänhet ska kunna erbjuda för invånare, besökare och näringsliv om man tänker så?  

Kommunarbetare 3: En gång till bara så, jag hänger med ordentligt.  

Josefine: Ja, men absolut! Hur tänker du att en  upplevelsekommun  rent allmänt ska kunna 

erbjuda för invånare, besökare och näringslivet så? Asså fråga två.   

Kommunarbetare 3: Mm. Eh.. I vårt fall… eh som ja, vi har fokuserat på dom här 

naturmiljöerna och kulturmiljöerna så är det väl mer att man… Ja i samband med att man tog 

fram den här översiktsplanen så…  

(samtalet bryts, Josefine ringer upp igen och intervjun fortsätter) Josefine: 

Kan du köra om svaret på fråga två för det försvann?  

Kommunarbetare 3: Ja, ja precis… eh, det var ju vad vi skulle erbjuda eller så, som jag 

nämnde tidigare det som fanns eh…  ja natur- och kulturmiljöer, att det är nog mestadels 

naturmiljöer som… som man tänker att det är det vi vill erbjuda då man pratar om 

upplevelsekommun då, och mycket utifrån dom utländska besökarna som vi har ganska stor 

omfattning av här i kommunen som då framförallt är från Danmark, Tyskland, Holland… Eh, 

och det dom är intresserade av, vilket man jämt sett, framförallt, ja skog, vatten eh.. ja, den 

typen av miljö  som dom inte har tillgång till hemma eller vad man ska säga då. Eh, du vet ju 
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säkert det att i Tyskland är det väldigt begränsat hur man får röra sig i skog och mark och så 

där, och så kommer dom hit då och här har vi allemansrätten och man kan göra nästan vad 

man vill upplever dom då ju. Så det är en stor… Asså det är någon form av frihetskänsla för 

dom att kunna ströva omkring i skog och mark och ja, och bara finnas till helt enkelt.   

Josefine: Ja, precis, ja förstår, ah.   

Kommunarbetare 3: Så det är väl… i mångt och mycket så tänker man sig nog att det är det 

som man vill lyfta fram som en upplevelse i Högsby kommun. För det finns ganska många… 

eh vad ska jag säga, orörda områden då som  inte människan har vart involverad i utan 

naturen har fått sköta sig själv kan man väl säga. Eh.. och dom områdena i sig blir ganska 

unika då. Så vi har ju nån sån där ekopark där det finns, eh.. djurarter som är ganska unika för 

vår del av Sverige och så där då. Eh.. så ja, lite så tänker jag, Och så tror jag att man tänkte då 

man jobbade fram det här programmet också.   

Josefine: Ja, så väldigt mycket naturfokus och dom upplevelser som naturen kan ge, både för 

dom som bor där och folk som besöker och… Ah, men jag förstår.   

Kommunarbetare 3: Ah, precis, och även, jag ska väl även nämna det där med tillgång till 

vatten och sjöar och det finns ganska många sjöar i kommunen som eh, ah.. har en rik 

tillgång på fisk, eller insjöfisk av olika de slag då så att det är ju… det finns ett stort intresse 

för sportfiskare att komma hit och fiska också då så att, eh… Det är väl också någonting man 

gärna lyfter fram då, möjligheten till att fiska då och.. det finns såklart eh.. Högsbyfiskekort 

eller vad vi ska kalla det, jag kommer inte ihåg exakt hur man, vad man benämner det nu men 

det är ett fiskekort och så får du tillgång till ett 30-tal sjöar då eller så, så du behöver inte lösa 

på varje sjö utan som sagt, du löser bara för ett. Eh så det är ett fiskekort då, sen så är de olika 

sjöarna anslutna till det här då eller så. Eller de olika vattenhålsområdena tror jag att det heter 

då. Josefine: Ja, okej. Ja vad intressant, att ni håller på.. Ja att höra hur ni arbetar och lite mer 

hur ni tänker kring det och hur ni jobbar, det är väldigt… väldigt intressant faktiskt. Ehm, 

men jag tänker sista frågan handlar ju mer om hur ni aktivt arbetar för att bibehålla er stämpel 

som upplevelsekommun ehm… och ni, du har ju sagt att det har ju som.. ni har på sätt och vis 

arbetat med det sen 2006, var det det? Eh..  

Kommunarbetare 3: Ja, översiktsplanen började vi arbeta med 2006 då eller så, ja.  

Josefine: Ja, hur tänker du asså, nu har du ju pratat mycket om att eh, att ni håller på mycket 

med naturupplevelser och fokus på det så ni arbetar, hur vill du, eller jag tänker du får ta den 

själv, men hur funderar du kring det, hur ni arbetar så annars, är det nåt mer som du vill 

nämna eller nåt?  
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Kommunarbetare 3: Eh… ja vad ska jag säga. Nu håller vi på med en… vi har ganska mycket 

naturmiljöer men det finns även kulturmiljöer då och eh, kulturmiljöer då. Och kulturmiljöer 

definierar man som miljöer som på något sätt har på.. eller de miljöer där deras uttagning på 

något sätt har påverkat människan då, genom tiden då. och vi håller nu på, eller vi startade 

förra året med framtagandet av ett kulturmiljöprogram och jag tror det står också i 

översiktsplanen att ett kulturmiljöprogram skulle vara framtaget till 2016 så att vi får väl se 

om vi hinner bli klara under året här då. Eh, men det arbetet pågår för fullt och där lyfter man 

ju också fram sådana kulturhistoriska miljöer som har präglat kommunens utformning kan 

man väl säga då. Det är mycket kopplat till eh.. dom grundläggande förutsättningarna som 

finns här med Emån som rinner rakt genom Högsby då. Eh.. och tillgången till det här 

vattenflödet har ju gjort att man har kunnat eh, ha olika kvarnar och eh, vad säger man, eh… 

ja, kvarnar där man har malt mjöl och så där, sånna saker då. Och man har kunnat ha sågverk 

och sånt som har vart drivna eller drivits med hjälp av vatten, sånna där saker då. Sånna miljöer 

kommer vi ju nu och lyfta fram lite mer här nu eller vi har ju påbörjat det arbetet och vi kommer 

ju även och leda fram till eh, ah, vad ska jag säga eh, att man kan använda det här i 

turistbroschyrer och liknande då och trycka mer på dom här sevärdheterna som finns här och… 

Utifrån ett historiskt perspektiv då. Så kan jag väl säga att vi jobbar med det rent konkret nu i 

alla fall då. Sen jobbar ju även turistbyrån med att lyfta fram dom här naturmiljöerna, 

fiskevårdsområdena och sånna här saker som finns sedan tidigare då i…så det är eh, det har 

man gjort sen många, många år eller så, men jag vågar faktiskt inte gå in på specifikt hur de 

jobbar utan de har ju varje år, jag vet att de tar fram en turistbroschyr för Högsby kommun 

varje år och så. Där lyfter man ju fram ah, dom här unika områdena som finns eller så. Men 

jag vet inte om dom gör något specifikt arbete kring det, det kan jag faktiskt inte svara på.   

Josefine: Ja, men det förstår jag. Men det är intressant ändå hur ni jobbar. Mm Faktiskt…  

Kommunarbetare 3: Ja det är väl… Vi är en väldigt liten kommun, vi är Kalmar läns minsta 

kommun eller så vi har ju något begränsade förutsättningar men ah, det vi har det är ju ah..det 

är väl,väl naturen och det här det man får försöka nyttja på nåt sätt lyfta fram att det finns 

unika områden som inte finns på andra orter i närheten i alla fall och så där… Åh, ah, lyfta 

fram det som intressanta besök-s och upplevelsemål då.  
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Bilaga 4: Intervju Växjö kommun  
Intervjuare: Josefine Andersson   

Intervjuperson: Kommunarbetare 4  

Datum: 2016-03-23   

Josefine: Ni har ju beskrivit er kommun som en upplevelsekommun i ett av era off... ehm... 

officiella dokument, ehh... hur definierar ni begreppet upplevelsekommun?  

Kommunarbetare 4: Ah, det kan man ju inte göra med ett ord, utan det är ju, när finns många 

olika aktiviteter om man säger både inom kultur- och fritidsområdet, eh, att man har ett stort 

utbud att välja me... på och att det sen ska passa alla. Eh, och samtidigt då en 

upplevelsekommun det ska ju vara för dom som kommer hit eller vill flytta hit, då ska det ju 

finnas bra barnomsorg, skola, kultur- och fritidsaktiviteter och så vidare, det har ju gjorts 

olika enkätundersökningar och det är det folk efterfrågar, biblioteken kommer också ganska 

högt upp. Asså, det ska vara en kommun man vill flytta till... att man ska uppleva det. Vi har 

ju rätt mycket här nere i Småland glesbygd, eh och där finns det ju mycket möjlighet till 

rekreation med elljusspår, campingplatser och så vidare och andra upplevelse.... Så det är väl 

det vi menar egentligen med en upplevelsekommun.  

Josefine: Ja.. Ja, men vad intressant! Ändå mycket kultur och mycket liksom.. Ah, men..  

Kommunarbetare 4: Ah.  

Josefine: Ja men jag förstår man vill vara där det känns intressant, det känns kul, det.. ah..  

Kommunarbetare 4: Ah, man ska kunna göra nånting på sin fritid också, man ska inte bara 

behöva bara bo och jobba utan man ska ha lite annat också efter arbetets slut.  

Josefine: Jamen, precis.  

Kommunarbetare 4: och att välja på så det ska passa alla åldrar och alla, alla smaker kan man 

väl säga för vi är ju olika människor.  

Josefine: Jamen precis, men att man kan ändå känna att det är nån sorts.. Eh som du började 

säga, det är lite kultur och lite... asså det är ändå mot ett.. Lite mot ett visst håll även om det 

är för alla, liksom.  

Kommunarbetare 4: Ah, precis och alla vill ju inte ha nån idrott, alla vill inte ha kultur men 

det ska finnas annat också, man...  

Josefine: Ja precis, inom samma.  

Kommunarbetare 4: Ja, asså..  

Josefine: Asså, inom samma tänk av en.. asså, ah.  
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Kommunarbetare 4: Ja.. Ah, för vi pratar ju väldigt mycket om spontanmötesplatser.  

Josefine: Ja.  

Kommunarbetare 4: Eh, och det kan vara ett bibliotek är ju en spontanmötesplats, vi brukar 

prata om spontanidrottsplats, eh och det innebär ju då att vi har tagit ett beslut i fullmäktige 

att det ska finnas spontanidrottsplaster i närheten av där det bor många människor, eh, att det 

inte ska vara så långt till en spontanidrottsplats, utan man ska när man kommer hem från 

skolan eller från jobbet kunna gå ut och kicka lite boll eller spela lite ... eller vad man nu vill 

göra.  

Josefine: Ja, precis.  

Kommunarbetare 4: Och det här tänker vi ju på när vi har nybyggen, det är lite svårt att 

liksom förtäta det som redan är gjort, men vi har det med oss i tänket när vi bygger nytt, att vi 

ska inte bara tänka på när vi bygger ett nytt bostadsområde att behövs en förskola eller en 

skola utan det måste också finnas en spontanidrottsplats, som kan se väldigt olika ut. Det kan 

vara allt från en lekplats till en, till en gräsplätt eller till en grusplan, det är lite olika.  

Josefine: Ja, det lät väldigt intressant faktiskt, just spontan att det ska liksom finnas lite var 

som helst, att en upplevelsekommun kan vara asså, allt ifrån det minsta till det största, asså på 

något sätt.  

Kommunarbetare 4: Ah, det behöver inte va SM-final i ishockey utan det kan vara en liten 

fotbollsplan där man kan kicka lite boll några stycken med ett litet mål, eller innebandy typ 

nånting när man ska vara i närheten av varandra. Det behöver inte vara organiserat man 

behöver inte vara med i en förening, det jag menar med en spontanidrottsplats. Alla vill ju 

inte vara med i föreningar och alla kanske inte heller har råd att vara med i föreningar.  

Josefine: Jamen precis!  

Kommunarbetare 4: Utan då ska man kunna göra det på egen hand så att säga.  

Josefine: Jamen, det är ju jätteintressant faktiskt, eh, eh, det tycker jag verkligen. Eh, vad 

tänkte jag på, om man går vidare till... nu har du ju ändå pratat hur ni.. hur ni, vad ni erbjuder 

och så, och jag tänker hur skulle du tänka vad en, en upplevelsekommun skulle kunna erbjuda 

i allmänhet liksom, tänker ni, eh, för jag har ju som andra frågan vad ska en sån kommun 

kunna erbjuda, för invånare, besökare näringsliv och så. Ehm... ehm.   

Kommunarbetarare 4: Ja, och där är det ju väldigt viktigt för om man nu ska få folk till att 

flytta vi måste ju, det är ju därför vi säger att vi är en upplevelsekommun och vi vill ju ha folk 

hit. Och då är det ju bostäder, det är kompetent personal och vi har olika arenor, vi har ett 

brett utbud, som jag sa innan, av teater, musik och idrott och det ska finnas aktiviteter på 
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loven för barnen, det har vi också. Då satsar vi väldigt mycket på påsklov som vi har nu 

framför oss, sportlov och jullov och så vidare, så att det finns nånting att göra även på 

barnens fritid. Vi har något som vi kallar för kulturnatten som vi alltid har i januari och då 

kör vi hela natten, en hel dag och hela natten, alla ifrån föreningar och företag visar upp sig. 

Josefine: Mm.  

Kommunarbetare 4: Man kan prova på olika saker. Vi har nånting som heter Vårstad, runt 

pingsthelgen. Då är det samma sak, då är det en liksom en annan årstid. Sen har vi ett nytt 

projekt som vi testade i somras som kallas för Scensommar, alltså som en scen som man står 

på och det är olika kulturaktiviteter i hela kommunen, det är inte bara i staden utan det är 

även ute på glesbygden, eh, och för vi är rätt, rätt så mycket glesbygd i runt omkring Växjö, 

och där ska man också kunna ha möjlighter med elljusspår, camping och rekreation 

överhuvudtaget. Och så har vi något som heter Kaloskadagarna också, och det är på hösten, i 

Augusti.  

Josefine: Okej.  

Kommunarbetare 4: Så att vi har många sådan aktiviteter som är årstidsbundna kan man väl 

säga.   

Josefine: Ja, precis.  

Kommunarbetare 4: Vi har en bokmässa, har vi också, på biblioteket en gång om året, i slutet 

på året för att vi har... Asså, det är ett väldigt blandat utbud vi har.   

Josefine: Mm, men det hör man.   

Kommunarbetare 4: ..och det är väldigt mycket om man säger på kultur- och fritidssidan. 

Vi är ju kända för arenastaden bland annat, där vi har jättemånga olika aktiviteter och 

arenor för alla idrotter egentligen. Josefine: Ja, precis.  

Kommunarbetare 4: Och ja, nu håller vi på och planerar en ny simhall också. Så att... och ett 

nytt scenkonsthus, så att vi har väldigt mycket kultur på gång.  

Josefine: Ja verkligen, och jag hör verkligen att det är runt.. Asså, det är det som är så 

intressant, det är verkligen runt hela kommunen och ni satsar verkligen på.. för invånare och 

för besökare och näringsliv runt, runt om i hela så det känns.. det är inte fokuserat som det 

kan kännas ibland ändå,  att det är liksom på en punkt eller ett ställe utan att... Det tycker vi 

ändå är liksom intressant. Asså att, det går ut över hela kommunen, för det är ju det man vill 

att det.. Så det ska va... egentligen.  

Kommunarbetare 4: Precis, alltid, eller alltid ska jag inte säga men många gånger fokuserar 

man hela tiden på staden, innerstaden om man säger, och jag är ju samtidigt 
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landsbygdsansvarig så jag brinner ju för det här också, naturligtvis. Så att, och jag är 

ordförande i kultur- och fritidsnämnden så det är därför jag vill.. Det ska alltid vara hela 

kommunen. Vi har också satsat på olika konst vi har väldigt.. ett konststråk och vi heter art 

sight och så vidare i tätorten men vi har också börjat prova i de små tätorterna eller små 

orterna utanför, vi har ju medelstora och lite mindre, och så har vi ren glesbygd, det är ju lite 

uppdelat, där har vi också satsat då på att vi ska ha lite konst man ska kunna njuta av det 

även, man behöver inte åka in till stan för att göra allt, man ska kunna ha lite ute. Och det var 

därför vi satsade på scenkonsten som var oerhört populär i somras, för man kan bara gå till 

sig själv om man bor utanför stan man åker hem, sen åker man inte in till stan igen för att gå 

och titta på nånting utan då får man ju faktiskt besöka dom istället.   

Josefine: Precis, ja.  

Kommunarbetare 4: Speciellt dom som är utanför stan, på glesbygden. Då får man ju flytta ut 

verksamheten dit. Och samtidigt har vi ju väldigt mycket stöttning om man säger på 

glesbygden, det finns oerhört många föreningar, idrottsföreningar och kulturella föreningar 

och dom stöttar vi ju på många olika sätt. Dels med kulturstöd och annat, ekonomiska stöd 

till förningar plus då vi hjälper till med lokaler och ytor. Och det ska inte bara finnas på 

arenastaden som vi har här utan det ska också finnas utanför.  

Josefine: Ja, precis.  

Kommunarbetare 4: Det bor mycket folk på glesbygden också.   

Josefine: Mm, och de ska också få ha något. Men du jag tänker så här..  

Kommunarbetare 4: Jamen det är klart.  

Josefine: Jamen, absolut! Jag tycker att det är självklart men det blir inte många gånger 

självklart och det är det som är lite tråkigt också. Ehm..  

Kommunarbetare 4: Ah. Men asså jag tror inte att det är självklart för alla på nåt sätt. Jag tror 

att det är liksom bara, jaja vi bor ju i stan och här ska det va...  

Josefine: Ja, exakt!  

Kommunarbetare 4: (ohörbart) diskussion. Amen det är lite så faktiskt. Men vi har vänt lite 

på det hela så att…  

Josefine: Det låter ju underbart.  

Kommunarbetare 4: Vidgat vyerna lite.  

Josefine: Super. Men du, jag tänker, nu har ju du liksom ändå gått vidare på hur ni jobbar och 

hur ni liksom är som upplevelsekommun, så jag tänker fråga tre är ju lite så här... har du ju 
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besvarat nästan lite hur ni aktivt arbetar i kommunen för att bibehålla er stämpel som 

upplevelsekommun, eh...  

Kommunarbetare 4: Jo, asså det jobbar på samma spår på nåt sätt, hela tiden, att aldrig sätta 

sig ner och klappa sig själv på axeln och säga det här gjorde vi bra nu t.ex. det här 

scensommar i somras, nej nu måste vi utveckla det ännu mer, mer olika aktiviteter och vi 

uppmuntrar också för vi ger kulturstöd och stöd till föreningar genom stipendier och så vidare 

och det går till ledare så att dom ska kunna ta hand om både nyanlända och vanliga infödda 

svenskar om man nu får säga så. Eh, så att man kan få lite prova på, och dom gör väldigt 

många insatser och vi glömmer ofta bort dom här ledarna som inte, asså inte dom här stora 

ledarna om man säger, för olika stora föreningar, men det finns väldigt många andra 

engagerade, jätteduktiga. Eh.. Vi har nånting i en liten tätort utanför stan här som heter 

Lamhult där vi har idrott och demokratiska rättigheter och där har vi ju då en ledare, eller ett 

par ledare som håller på med just nyanlända efter skoltid där dom får prova på allt möjligt 

från att rida till att spela boll, basket eller bara röra på sig, springa eller vad det kan vara. Det 

har varit jättepopulärt. Så vi jobbar på bred front, och den här breda fronten kan bli ännu 

bredare för vi måste liksom utvecklas man kan aldrig sätt sig ner och säga att det här gjorde 

vi bra, vi måste kunna göra allting mycket bättre och det är..  

Josefine: Hela tiden.  

Kommunarbetare 4: Hela tiden, asså utveckla, utveckla, utveckla. Och samtidigt liksom 

spotta på fingret och hålla upp det i luften och vart blåser det, vad är det för nånting som är på 

gång och man får ligga i fas med tiden så att säga.   

Josefine: Ah, absolut.  

Kommunarbetare 4: Känna att nu har vi en grupp som kommer här vi har ju ändrats en hel 

del när vi har fått många nyanlända, och då får man tänka i dom banorna lite grann också så 

att man inte tappar dom. Samtidigt så får man ju utveckla alltihopa egentligen. Så att vi 

jobbar på, och hela tiden ha det här i fokus, dom här frågorna är högt upp på agendan kan jag 

väl säga, i kommunen så att ja, ja... Vi jobbar på så gott vi kan. Sen är det ju alltid ett problem 

och det är ju ekonomin naturligtvis, allting kostar ju. Man får ju, men så är det ju med allting 

men... Vi försöker få ihop det i alla fall och vi prioriterar det här.   

Josefine: Ja, asså det låter så intressant hur ni jobbar ändå, vi har ju läst lite så och om er och 

liksom, och man försöker få en bild men det är ju så intressant att höra hur ni faktiskt jobbar 

och hur.. För vi... det är därför vi vill skriva just om upplevelsekommuner för att, eh, vi 

tycker att det är så intressant hur en sån kommun jobbar och vi studerar ju  
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upplevelseproduktion, gör vi, och vi tycker som ändå att det är lite framtiden, ehm, på nåt 

sätt. Och vi tycker att det är så kul att höra nån som faktiskt arbetar aktivt med det, känns 

väldigt inspirerande.   

Kommunarbetare 4: Ah, vi tittar ju också... om man säger pojkar/flickor, om vi nu går in på 

den biten. Det var ingen fråga om men jag kan väl föra till någonting där. Det är väl lite 

ojämnt fördelat där om man säger olika bidrag och så vidare men egentligen är det inte det, 

rätt av om man säger. För många säger ju att jamen det fattas mycket på killidrott, då handlar 

det om ishockey och fotboll, men när det gäller fotboll så är det lika mycket tjejer nästan som 

spelar när det gäller barnnivå upp till dom börjar med elit, då är det en liten annorlunda sak. 

Eh för här i Växjö har vi ju ett, Växjö DFF, som är jätte duktiga det är det bästa damlaget 

som har gått upp en serie här så jag menar visst finns det flickor och sen har vi ju fem stycken 

ridhus i området, och där är det ju, ja till 90 procent tjejer men man glömmer lite bort det här. 

Vi har faktiskt tjejer som idrottar också, men sen är det ju inte alla som vill. Eh, när det gäller 

kultursidan så är det ju får väl man väl nästan säga att det är 60/40 kanske om man säger mest 

flickor. Så att, ibland blir det lite fel tycker jag när man pratar att man satser mest på pojkar. 

Men jag tycker ju inte riktigt att det stämmer, det kommer inte riktigt fram, vi kan inte få 

fram exakta siffror nu men vi har ett nytt system så till nästa år så kommer vi kunna redovisa 

hur mycket vi lägger på pojkar respektive flickor. men jag tror inte att det är så allvarligt som 

många vill göra gällande. Men vi tittar på den biten också, för vi ska ju försöka ha jämn 

fördelning och det är ju...  

Josefine: Det är ju jättebra  

Kommunarbetare 4: ... en uppgift som vi har att sköta  

Josefine: Ja   

Kommunarbetare 4: ...för att vi ska kunna bibehålla den här upplevelsekommunen, man ska 

kunna vara både tjej eller kille och tycka att det här är roligt och man  

Josefine: Det ska finnas något för alla   

Kommunarbetare 4: Ja, ja det ska finnas allt. Så vi har mycket på gång.  

Josefine: vad man tycker om, var man kommer ifrån, vem man är  

Kommunarbetare 4: Ja, ja precis, det är många grejer som spelar in, vi ska ju tillgodose så 

många som möjligt men sen kan man kanske inte tillgodose alla, det är många som vill ha lite 

olika saker. Så att visst, men vi gör vad vi kan i alla fall   

Josefine: Jamen precis, det låter ju underbart.  
 


