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FÖRORD 
 
Under mina år som student har ordet upplevelseproduktion fått många betydelser. I 
början av min utbildning var det bara ett lösryckt ord som egentligen inte betydde 
någonting för mig. Det lät snyggt, men mer än så var det inte. Med tiden har dock 
upplevelseproduktion visat sig vara ett ord som för alltid kommer att finnas med mig i 
allt jag gör. Det är ett ord som med sin innebörd skapar mening för mig, inte bara inom 
det jag utbildar mig inom, utan också i resten av mitt liv. Upplevelseproduktion för mig 
handlar inte bara om att skapa förutsättningar för ögonblicksupplevelser, utan att vara 
en del i en process av meningsbyggande. Efter alla kurser, föreläsningar, böcker och 
diskussioner som jag har deltagit i under åren är det konklusionen jag drar av min 
utbildning. En väldigt smart person sa till mig under hösten 2009 att om 
upplevelseproduktion inte kan användas för att uppnå mer än förnöjelse, finns det ingen 
mening med det. Redan då påbörjades tankearbetet med det som idag är min uppsats. 
 
Först och främst vill jag tacka Sanna, för att hon har stått ut med allt mitt tjat och gnäll 
under hela utbildningen, men främst under den här sista perioden. Hon har också 
ständigt påpekat hur bra jag är, vilket har hjälpt till när beslutsångest och all annan 
ångest har varit som värst. Jag vill tacka mina föräldrar för att de har hållit sig utanför 
mitt arbete med uppsatsen. När allt annat har handlat om uppsatsen har jag kunnat 
koppla bort den när jag pratat med dem. Jag vill ägna ett stort tack till mina informanter 
som har varit generösa med sin tid och sina tankar. Sist men inte minst vill jag tacka 
Caroline Stenbacka Nordström, som har varit min handledare. Hon har ifrågasatt och 
sagt emot, vilket har tvingat mig att tänka till lite extra.  
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SAMMANFATTNING 
 
Vi befinner oss idag i ett upplevelsesamhälle där upplevelser är det starkaste 
konkurrensmedlet. Samtidigt växer debatten om hållbar utveckling och det krävs att vi 
människor involverar oss i vardagen för att en hållbar utveckling av samhället ska vara 
möjlig. Syftet med denna uppsats är därför att studera huruvida och på vilket sätt 
upplevelseproduktion kan användas som ett verktyg för att skapa involvering i frågor 
som rör hållbar utveckling. Jag vill genom min studie få insikt i vilka aspekter av 
upplevelseproduktion som används för att skapa involvering i frågor som rör hållbar 
utveckling och hur de som arbetar i den dagliga verksamheten med hållbar utveckling 
ser på upplevelser och dess innebörd. För att undersöka detta väljer jag att göra en 
fallstudie där Humanitetens Hus i Malmö står i fokus. I fallstudien gör jag kvalitativa 
intervjuer med representanter från Humanitetens Hus samt observationer som ett 
komplement till intervjuerna. En litteraturstudie genomförs också för att få en 
fördjupning av begreppet upplevelseproduktion. 
 
I studien framkommer det att upplevelseproduktion kan användas som ett verktyg för att 
skapa involvering i frågor som rör hållbar utveckling. Det framkommer också att 
Humanitetens Hus använder upplevelser för att nå ut med sitt budskap till sina besökare. 
De mest centrala aspekterna av upplevelseproduktion som kan urskiljas är: storytelling 
där verksamheten byggs upp kring en berättelse, tematisering där verksamheten 
tematiseras efter berättelsen, upplevelsebaserat lärande som används för att besökarna 
ska reflektera och prata om berättelsens budskap, mötesplatsen som bidrar till att 
besökarna får dela med sig av sina erfarenheter med andra besökare samt förlängning av 
upplevelsen, som innebär åtgärder som bidrar till att besökaren bär med sig upplevelsen 
i livet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
Today we are a part of the experience society, where experiences are bigger than ever 
and are a relevant offering. At the same time, the debate about sustainable development 
is growing and at this point it is of importance that people get involved in the issues in 
their everyday life for a sustainable development of the society to be possible. The 
purpose of this paper is therefore to study if and in what way experience production can 
work as a tool for involving people in issues regarding sustainable development. 
Through my study I want to get an insight in which aspects of experience production are 
being used to involve people in issues regarding sustainable development, and also to 
find out how the people who work with issues of sustainable development everyday 
look at experiences and their meaning. To study this I have carried out a case study 
where the case is Humanitetens Hus in Malmoe, Sweden. In my case study I carry out 
interviews aswell as observations. A study of the litterature is also conducted to deepen 
the understanding of the concept of the word experience production. 
 
The study shows that experience production can be used as a tool for involving people 
in issues regarding sustainable development. The study also shows that Humanitetens 
Hus are using experiences as a means of reaching out with their message. The main 
aspects of experience production being used are: storytelling where the whole operation 
is built upon a story. The story is then complimented by a theme. Experience based 
learning is used for getting people to reflect and discuss the issue of sustainable 
development. A meeting place should be put up for the people to share their experiences 
and also there should be something done to extend the experience. 
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1 INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel förklaras några begrepp som är centrala för uppsatsen. Först 
beskrivs den samhällsförändring som ligger till grund för det som benämns som 
Upplevelsesamhället. Därefter följer en presentation av upplevelsesamhället. 
Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. 
 

 
Vår värld förändras ständigt, såväl ekonomiskt som socialt, kulturellt och miljömässigt 
(Aronsson, Bjälesjö & Johansson, 2007). Förändringen för med sig både gott och ont. 
För miljön, som påverkar ekonomin och vårt sociala liv, är den pågående förändringen 
inte positiv. (Stuteville & Ikerd, 2009) För att förändringen ska kunna vändas till något 
positivt och för att miljön ska kunna förbättras krävs det att vi människor involverar oss 
i frågor som rör hållbar utveckling i vardagen (Olausson, 2009). För att kunna påverka 
människor till att engagera sig och involvera sig i hållbar utveckling i vardagen bör vi se 
till hur samhället ser ut idag. 
 
 

1.1 En värld i ständig förändring 
Vi har i västvärlden gått från ett modernt samhälle, anpassat efter industrin och med 
fokus på produktion till ett postmodernt samhälle, där tjänstekonsumtion och 
kundanpassad specialtillverkning ligger i fokus (Aronsson et al, 2007). Diskussionen 
om det postmoderna samhället pågår ständigt. Furlong och Cartmel (2007) hävdar att 
det vi lever i nu är ett senmodernt samhälle, inte ett postmodernt sådant. De bygger sina 
teorier på Beck (1992) som hävdar att det senmoderna samhället karakteriseras av 
individualisering och utsuddning av klassgränser. Jag väljer dock att använda begreppet 
det postmoderna samhället i den här studien då det har stort fokus på kultur och dess 
inverkan på ekonomin. 
 
Utmärkande för det postmoderna samhället är, förutom tjänstekonsumtion som nämndes 
ovan, kulturens ökande påverkan på ekonomin. Populärkulturen har stor inverkan på vår 
konsumtion och blir på så sätt integrerad i ekonomin. (Strinati, 2004) Aronsson et al 
(2007) benämner det som att kulturen blir ekonomiserad och att detta medför att 
ekonomin blir kulturaliserad. I det postmoderna samhället är vi också mer 
individualistiska än tidigare, vi tänker på oss själva och vårt eget välbefinnande 
(Strinati, 2004). 
 
Det postmoderna samhällets utveckling innebär också en ökad globalisering. 
Globaliseringen handlar om sammanlänkning, mobilitet och gränsupplösande. 
Sammanlänkning på så sätt att människor kan sammanlänka sin fysiska kropp eller sina 
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sinnen med mer eller mindre avlägsna människor. Sammanlänkningen skapas genom 
ökad mobilitet och gränsupplösande, dels eftersom det är lättare att fysiskt resa världen 
över, men också på grund av den tekniska utvecklingen, som har bidragit till att avstånd 
mellan människor från olika länder och kulturer minskar. (Jansson, 2004) Dessa 
globaliseringsprocesser innebär att nationsgränserna suddas ut mer och mer (O’Dell, 
2002).  
 
En konsekvens av den ökade globaliseringen är att konkurrenssituationen förändras på 
många marknader (Lagerholm & Sjögren, 2005). Detta innebär att det skapas ett större 
behov av differentiering hos företag och organisationer (Aronsson et al, 2007). 
Globaliseringen innebär också ett ökat ansvar för oss människor globalt och våra 
mänskliga skyldigheter sträcker sig i det globaliserade samhället över landsgränserna 
(Papaioannou, Yanacopulos & Aksoy, 2009). 
 
I det postmoderna samhället inryms ett antal olika samhällsaspekter. Dessa aspekter av 
samhället existerar i relation till varandra och är alla en del av det postmoderna 
samhället. (Aronsson et al, 2007) Bland dessa samhällsaspekter finns till exempel 
kunskapssamhället, som präglas av ett stort kunskapsinnehåll och ett ökat kunskapskrav 
i olika delar av livet och särskilt i arbetslivet (Wahlström, 2002). Informationssamhället, 
till viss del likt kunskapssamhället, är en annan samhällstyp som präglas av att 
samhället till stor del styrs av information istället för produkter, som tidigare styrde 
samhället (May, 2002). Det finns förutom dessa också andra samhällsaspekter som 
existerar i samstämmighet med ovanstående aspekter av samhället, till exempel 
bredbandssamhället, balanssamhället och konsumtionssamhället (Wahlström, 2002; 
Aronsson et al, 2007).  
 
Alla ovanstående exempel är samhällsaspekter som existerar i det postmoderna 
samhället. Utmärkande också för det globala postmoderna samhället är den ökade 
betydelsen av upplevelser och intågandet av ett upplevelsesamhälle, där de flesta 
produkter och tjänster paketeras i någon form av upplevelseutformning (Aronsson et al, 
2007). Jag väljer i den här uppsatsen att fokusera på just upplevelsesamhället, men där 
de ovanstående samhällsaspekterna fortfarande är aktuella för förståelsen av den helhet 
som upplevelsesamhället finns i. De övriga samhällsaspekterna existerar parallellt och i 
harmoni med upplevelsesamhället. 
 
 

1.2 Upplevelsesamhället 
Pine och Gilmore (1999) har i sin bok The Experience Economy populariserat begreppet 
upplevelseekonomin. Enligt författarna har västvärlden har gått från en 
jordbruksekonomi till en upplevelseekonomi. I jordbruksekonomin dominerade råvaror. 
Jordbruksekonomin utvecklades sedan till en industriell ekonomi där produkter, det vill 
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säga förfinade råvaror, var det dominerande konkurrensmedlet. Den industriella 
ekonomin utvecklades i sin tur till en tjänsteekonomi där tjänster dominerade 
marknaden. Pine & Gilmore (1999) menar att vi befinner oss i en upplevelseekonomi. 
Denna upplevelseekonomi grundas i tjänsteekonomin, men i upplevelseekonomin är 
upplevelser det dominerande konkurrensmedlet. Wahlström (2002) översätter Pine och 
Gilmores (1999) experience economy till upplevelsesamhälle. Han väljer bort ordet 
ekonomi och ersätter det med samhälle. Jag väljer att använda begreppet 
upplevelsesamhälle för att jag anser att det inte bara är ekonomin som påverkas av 
upplevelsernas växande popularitet, utan att det kan ses i kontext till de 
samhällsförändringar som sker i stort, speciellt med tanke på kulturens ökade påverkan 
på ekonomin (Strinati, 2004). 
 
Alla varor och tjänster används för att tillgodose behov. När vi nu inte längre befinner 
oss i en ren överlevnadsekonomi består dessa behov till största delen av upplevelser i 
olika former. Dessa upplevelser kan vara upplevelser av trygghet, spänning, lugn och ro, 
välbefinnande, status, identitet, livsstil, grupptillhörighet och så vidare. (Lagerholm & 
Sjögren, 2005) Den ökade betydelsen av fritidsaktiviteter av olika slag är en aspekt av 
upplevelsesamhället (Aronsson et al, 2007). Detta kan också kopplas till att vi befinner 
oss i ett postmodernt samhälle där vi blir allt mer individualistiska och fokuserar på oss 
själva och våra intressen (Strinati, 2004).   
 
Det som Pine och Gilmore (1999) väljer att kalla upplevelseekonomi och som 
Wahlström (2002) benämner som upplevelsesamhälle är inte heller en isolerad 
företeelse. En sådan utveckling sker i samklang med vad som händer i samhället i övrigt 
och de andra samhällsaspekter som också existerar. (Wahlström, 2002) Råvaror, 
produkter och tjänster är inte är inaktuella på grund av att upplevelser är det 
dominerande konkurrensmedlet. Om inte dessa hade funnits hade inte upplevelser varit 
aktuella. (Pine & Gilmore, 1999) 
 
Upplevelsesamhället har även nått Sverige. I takt med att ekonomin förändras går vi 
från att vara beroende av varuproduktionen som den drivande motorn i svensk ekonomi 
till att upplevelser blir allt mer intressanta för ekonomin (Lagerholm & Sjögren, 2005). 
KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) har i Sverige arbetat 
med att utveckla det de kallar för Upplevelseindustrin. Upplevelseindustrin är ett 
samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt som arbetar 
med att skapa och leverera upplevelser i olika former.(Lagerholm & Sjögren, 2005)  
 
 
 

 
KK-stiftelsen har utsett delområden som tillhör upplevelseindustrin. Dessa är:  
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Arkitektur 
Dator- och tv-spel 
Design 
Film 
Foto 
Konst 
Litteratur 

Marknadskommuni-
kation 
Media 
Mode 
Måltid 
Musik 
Scenkonst 
 

Turism/ 
besöksnäring 
Upplevelsebaserat 
lärande  
 
 
(KK-Stiftelsen, 
2009) 

Upplevelseindustrin har många likheter med det som i Storbritannien och en del andra 
länder kallas för Creative industries (kreativa industrier). Det är ett begrepp som 
myntades av den brittiska regeringen 1997 (Jones, Comfort, Eastwood & Hillier, 2004). 
Caves (2000) menar att de kreativa industrierna framställer unika produkter och tjänster. 
 
Det som vi i Sverige kallar upplevelseindustrin och det man i Storbritannien och en del 
andra länder kallar för Creative industries har många likheter. Precis som i de kreativa 
näringarna, består också upplevelseindustrin till största delen av små företag, till 
skillnad från till exempel bilindustrin som består av stora företag. (Algotson & Daal, 
2007) Den svenska modellen har dock större konsumentfokus då ordet upplevelse syftar 
på människan som upplever och sätter den i fokus istället för den som skapar och 
producerar (Algotson & Daal, 2007). 
 
Världen är i ständig förändring och även upplevelsesamhället utvecklas. Diskussionen 
kring upplevelser och dess betydelse är aktuell och ett begrepp som har dykt upp är 
meningsfullhet och meningsfulla upplevelser. Boswijk, Thijssen och Peelen (2007) 
hävdar att det som Pine & Gilmore benämner som upplevelseekonomin har nått en ny 
fas. I nästa kapitel diskuteras begreppen upplevelser och meningsfullhet i relation till 
den rådande samhällsutvecklingen. 
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1.3 Uppsatsens disposition 
Nedan följer en presentation av uppsatsens disposition. Denna ska fungera som en karta 
som gör det tydligare och lättare för läsaren att följa med i uppsatsen. 
 
Kapitel 1 – Inledning 
Detta kapitel har som syfte att ge en bakgrund till de samhällsförändringar som ligger 
till grund för uppkomsten av upplevelsesamhället och upplevelseindustrin samt debatten 
om hållbar utveckling. 
 
Kapitel 2 – Problemdiskussion 
Kapitlets fokus ligger på att förklara några av de grundläggande begrepp som används i 
uppsatsen. I detta kapitel redogör jag för begreppen hållbar utveckling, upplevelse, 
meningsfullhet och meningsfulla upplevelser. Detta följs av uppsatsens syfte. 
 
Kapitel 3 – Metod 
I detta kapitel beskrivs det vetenskapliga förhållningssättet och den forskningsansats 
som används i uppsatsen. Därefter beskrivs de konkreta metoder som använts i 
uppsatsens genomförande. Det fall som står för det empiriska materialet presenteras i 
detta kapitel. 
 
Kapitel 4 – Upplevelseproduktion 
I detta kapitel får läsaren en fördjupning i begrepp som är relevanta för att förstå 
upplevelseproduktion. Begreppen presenteras efter Pine och Gilmores (1999) modell 
om de fyra upplevelsefälten (figur 2). 
 
Kapitel 5 – Empiriskt resultat 
Kapitlet innehåller resultatet från de intervjuer och observationer som har genomförts på 
Humanitetens Hus i Malmö. Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier; 
verksamheten, de vita bussarna, utställningarna och utbildning i Humanitetens Hus. 
 
Kapitel 6 – Analytisk resultatdiskussion 
I detta kapitel analyseras empirin utifrån ett upplevelseproduktionsperspektiv.  
 
Kapitel 7 – Avslutande diskussion 
I detta avslutande kapitel beskrivs de konklusioner som kan dras av den genomförda 
studien. Här diskuteras även studiens kvalitet, det vill säga studiens tillförlitlighet och 
giltighet. Dessutom ges förslag till fortsatt forskning och praktiskt tillämpning. 
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2 PROBLEMDISKUSSION 
 
I det här kapitlet redogör jag för begreppen hållbar utveckling, upplevelse, 
meningsfullhet och meningsfulla upplevelser. Därefter diskuteras dessa begrepp i 
förhållande till varandra och den rådande samhällssituationen, för att sedan mynna ut i 
en problemformulering och ett syfte. 
 
 

2.1 Hållbar utveckling 

En sida av den samhällsförändring och globalisering som sker är debatten om vår 
planets framtid (Papaioannou et al, 2009). Ett begrepp som har florerat i politiska 
kretsar såväl som i media och som också upptagit den politiska debatten under lång tid 
är hållbar utveckling (Olausson, 2009). Begreppet har funnits i den politiska världen 
sedan 1970-talet. Det är inget nytt begrepp. Det var dock inte förrän 1987, som 
begreppet gjordes allmänt känt när Världskommissionen för miljö och utveckling, på 
uppdrag av FN gav ut rapporten Our Common Future, även kallad Brundtlandrapporten. 
Rapporten innehöll information om sambandet mellan ekonomisk utveckling och 
miljöförstöring. (Dresner, 2008) 
 
Begreppet hållbar utveckling definierades i rapporten 1987 enligt följande: 
”development that meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their needs.” (Dresner, 2008: 14). Principerna för hållbarhet 
grundas i respekt för alla levande varelser och respekt för miljön. Det handlar alltså om 
hållbarhet rent miljömässigt, men också socialt och ekonomiskt. (Stuteville & Ikerd, 
2009) Agyeman och Evans (2003) förklarar att för att en hållbar utveckling ska vara 
möjlig måste tre beståndsdelar finnas med; miljövård (environmental protection), social 
rättvisa (social equity) och ekonomisk tillväxt (economic growth). När alla dessa tre 
finns med kan vi nå en hållbar utveckling. 

   Figur 1: Simple Venn Diagram of sustainable development theory (Agyeman & Evans, 2003:37) 
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För att en hållbar utveckling ska kunna ske, behövs alltså ovanstående tre faktorer. 
Förutom miljövård, som finns med i modellen ovan, måste det också finnas social 
rättvisa i vår värld. Detta innebär lagarna om de mänskliga rättigheterna efterföljs och 
att alla människor ska behandlas på ett humant sätt. (Agyeman & Evan, 2003) Så är 
dock inte fallet i världen som det ser ut idag.  
 
Det har alltid funnits utsatta människor. Människor i fattigdom, människor utan socialt 
skyddsnät, människor i krig, utan rättigheter. Att vara fattig innebär att lida brist. Det 
kan handla om mat, kläder, husrum och så vidare, men att vara fattig handlar inte bara 
om pengar. Utan pengar och materiell egendom medföljer också brist på makt, säkerhet, 
möjligheter och chansen att delta i samhällets sociala gemenskap. Även mänskliga 
rättigheter, som rätten till sjukvård kan bli ifråntagen den som lever i fattigdom. 
(Lodenius, 2006) 
 
Det finns organisationer idag som arbetar för social rättvisa, bättre miljövård och en 
hållbar utveckling (Volontärbyrån, 2010). Fattigdomen har minskat på många ställen 
runt om i världen, men samtidigt bidrar miljösituationen till att allt fler människor 
tvingas lämna sina hem för ett liv på flykt. Små saker som vi i västvärlden gör kan 
påverka ett helt land på andra sidan jorden. (Lodenius, 2006) För att en hållbar 
utveckling ska kunna ske krävs att alla människor hjälper till och bidrar i sitt vardagliga 
liv (Olausson, 2009).  
 
I Sverige är vi bra på att skänka pengar till olika organisationer och vi har en stor andel 
som deltar i volontäruppdrag varje år jämfört med övriga Europa (Volontärbyrån, 
2010), men vi behöver också engagera oss i vardagen (Olausson, 2009). I det 
postmoderna samhället blomstrar individualismen och vi människor fokuserar mycket 
på oss själva och det egna, vi ser inte alltid till det som sker runt omkring oss (Strinati, 
2004). Det finns många anledningar till varför människor inte engagerar sig i vardagen 
här i Sverige. Anledningar som ges är bland annat att man inte har tid, inte tror att 
förändring är möjligt, inte tror att en enskild individ kan göra skillnad, att man är rädd 
för att misslyckas, inte har någon förebild och inte får rätt förutsättningar för att 
engagera sig. (Olausson, 2009) Ett sätt att skapa involvering kan vara att använda 
upplevelseproduktion och upplevelser för att nå ut till människor. Upplevelser sker i 
vårt inre och talar till våra sinnen och känslor och de kan skapa mening i våra liv (Snel, 
2005). 
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2.2 Upplevelser i kommersiellt sammanhang 

Vi lever enligt Pine och Gilmore (1999) med flera i ett upplevelsesamhälle där det har 
skapats en hel industri kring upplevelser. Vad är då en upplevelse? Pine och Gilmore 
(1999) menar att det som skiljer en upplevelse från en tjänst är att upplevelsen är 
personlig. 

 
”When a person buys a service, he purchases a set of intangible activities 
carried out on his behalf. But when he buys an experience, he pays to spend 
time enjoying a series of memorable events that a company stages … to 
engage him in a personal way.”                              

 (Pine & Gilmore, 1999:2) 
 

Det finns två olika sätt att se på begreppet experience, som är engelska för upplevelse 
och erfarenhet. Det ena innebär professionell kompetens och det andra, som används i 
det här sammanhanget, är en förnimmelse eller känsla, att gå igenom någonting. (Snel, 
2005; Boswijk et al, 2007) Upplevelser av detta slag uppkommer via människors sinnen 
och har som syfte att påverka den som konsumerar upplevelsen emotionellt. Det finns 
en rad olika faktorer som kan påverka upplevelsen, så som miljö, personal, andra 
människor och en individs förförståelse av hur han/hon tror att upplevelsen ska vara. En 
upplevelse kan aldrig vara likadan för två människor. (Mossberg, 2003) 
 
Pine och Gilmore (1999) hävdar att det finns fyra olika typer av upplevelser; 
underhållning, utbildning, estetik och eskapism. Dessa olika typer av upplevelser 
karakteriseras av olika grad av deltagande och absorbering. Pine och Gilmore erbjuder 
en förenklad bild av upplevelser, men Mossberg (2003) menar att det ena inte utesluter 
det andra. Hon menar att när en människa får till exempel en underhållningsupplevelse 
utesluter inte detta att upplevelsen är utbildande, eskapistisk eller estetisk. Pine och 
Gilmore menar också att en ultimat upplevelse innehåller moment från alla fält i figur 2. 

Figur 2: The Experience Realms, Pine & Gilmore (1999:30) 
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För att framhäva tydligare vad de menar med de olika fälten i figuren har Pine & 
Gilmore använt sig av nedanstående verb. Detta innebär dock inte att en upplevelse kan 
innehålla många av dessa på en och samma gång. 
 
Underhållning handlar om att känna. 
Utbildning handlar om att lära. 
Eskapism handlar om att göra. 
Estetik handlar om att vara. 
 
Pine & Gilmore (1999) hävdar också att för att producera en fängslande och 
engagerande upplevelse ska alla de fyra upplevelsefälten finnas med i beräkningen. 
Mossberg (2003) håller med om detta och hävdar att företag kan förstärka en upplevelse 
genom att aktivera fler sinnen, och på så sätt tänja på gränserna. Upplevelser har helt 
klart blivit ett växande konkurrensmedel på många marknader (Lagerholm & Sjögren, 
2005). Människor idag investerar tid och pengar i sökandet efter upplevelser och 
företag, stadsplanerare och politiker lägger ner stora ansträngningar på att paketera och 
sälja dem (O’Dell, 2002). 

 
Upplevelser är personliga och sker inombords (Pine & Gilmore, 1999; Mossberg, 
2003), vilket innebär att vi inte genom upplevelseproduktion inte kan producera 
upplevelser utan endast skapa goda förutsättningar för att individer ska få upplevelser. 
Upplevelseproduktion handlar också om att skapa relationer genom att aktivera kundens 
eller gästens sinnen (Mossberg, 2003). O’Dell (2002) hävdar dock att den typen av 
upplevelser som diskuteras i samband med upplevelsesamhället är styrda och iscensatta. 

 
”Upplevelser kan självklart vara något som bara – oplanerat – sker av en 
tillfällighet och genom överrumpling. Men det är inte tillfälliga skeenden 
och oplanerade överraskningar som upplevelseekonomin vilar på. När vi 
ser oss omkring upptäcker vi tvärtom att upplevelserna styrs, iscensätts, 
produceras, konsumeras och marknadsförs på ett oerhört intensivt sätt. ”  

 
(O’Dell, 2002:21) 

 
Upplevelser används i kommersiella sammanhang som ett konkurrensmedel (Pine & 
Gilmore, 1999; O’Dell, 2002), men det finns författare (Snel, 2005; Boswijk et al, 2007) 
som menar att upplevelser är mer än bara en isolerad händelse, att de är en del i en stor 
helhet av meningsskapande.  
 

 
 



10 

 

2.3 Meningsfullhet och meningsfulla upplevelser 
Alla människor söker efter att skapa mening. Meningsskapande handlar om att etablera 
en dialog mellan inre värld och yttre verklighet. Det är en ständigt pågående process 
som har sin existentiella grund i behovet att skapa och vidmakthålla en socialt 
fungerande identitet. Vårt sökande efter mening är konstant, det är något som pågår 
inom oss under hela vår livstid. Vi söker ständigt efter samband mellan inre och yttre 
verklighet. Om sambandet finns upplevs situationen förmodligen som meningsfull. Om 
vi inte upplever ett sådant samband är situationen sannolikt meningslös. (Svedberg, 
2003) 
 
Det finns två olika nivåer av upplevelser. Den ena betecknas som Erlebnis och är den 
upplevelse som kännetecknas av att den är en isolerad händelse. Den har en början och 
ett slut. Den andra nivån av upplevelsen är betydligt mer komplex. Erfahrung, som den 
kallas, är en ständigt pågående process av aktion och reflektion. (Snel, 2005) Erfahrung 
uppstår när en person reflekterar över vad en specifik upplevelse (Erlebnis) betyder för 
denne (Boswijk et al, 2007). Erlebnis kan ses som en del i den helhet som är Erfahrung 
(Snel, 2005). 
 
Pine och Gilmore (1999) som är pionjärer på området upplevelser, talar om upplevelser 
som ett erbjudande som kunder och gäster betalar för. O’Dell (2002) menar att 
upplevelser är något som i allra högsta grad produceras och iscensätts i dagens 
samhälle. Snel (2005) hävdar dock att en upplevelse inte är en produkt. Författaren 
menar att för att en upplevelse ska äga rum måste en person vara emotionellt involverad 
i det han eller hon gör, det måste uppstå ett band mellan handling och känsla, det måste 
skapas mening.  

 
Figur 3: The Experiental Learning Model, Snel (2005) 
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Meningsfulla upplevelser karakteriseras enligt Boswijk et al. (2007) av följande: 
 

 De involverar alla sinnen 
 Koncentration och fokus ökar 
 Tidsuppfattningen förändras 
 Den som upplever berörs emotionellt 
 Processen är unik för personen som upplever 
 Den som upplever har kontakt med miljön omkring sig genom att göra saker och 

att gå igenom något mentalt.  
 
Pine & Gilmore (1999) talar i första hand om upplevelser som Erlebnis, som något som 
sker inom en människa under en begränsad tidsperiod. Snel (2005) och Boswijk et al. 
(2007) menar dock att det finns ytterligare en dimension av upplevelsen, som är en 
förlängning av ögonblicksupplevelsen. Snel (2005) och Boswijk et al. (2007) är överens 
om att detta är viktigt att ha i åtanke vid producerandet av upplevelser för att kunna 
skänka mening åt de som upplever. 
 

 
2.4 Sammanfattning av problemdiskussion 
Vi befinner oss i ett postmodernt samhälle som präglas av globalisering och 
individualism. Kulturen blir ekonomiserad och ekonomin blir kulturaliserad. En aspekt 
av det postmoderna samhället är det som Pine och Gilmore (1999) benämner som 
upplevelsesamhället (översättning: Wahlström, 2002). I upplevelsesamhället är 
upplevelser det främsta konkurrensmedlet och det är via kunders sinnen som företag och 
organisationer kan nå ut till kunderna.  
 
En sida av den förändring som ständigt pågår i världen är debatten kring begreppet 
hållbar utveckling. För att nå hållbar utveckling måste tre aspekter fungera tillsammans; 
miljövård, social rättvisa och ekonomisk tillväxt. Vi människor måste engagera oss i 
vardagen för att kunna uppnå en hållbar utveckling (Olausson, 2009). För att få 
människor att engagera sig i hållbar utveckling i vardagen måste vi se till hur samhället 
ser ut idag. Upplevelser används i många organisationer för att locka kunder och gäster. 
Upplevelsen har två olika dimensioner: Erlebnis och Erfahrung. Erlebnis är en del i den 
helhet som är Erfahrung. (Snel, 2005; Boswijk et al, 2007) Dessa två tillsammans bildar 
meningsfulla upplevelser. Trots att upplevelser är något som sker inombords, kan 
förutsättningar för att vi ska få en upplevelse produceras (O’Dell, 2002). Hur kan då 
upplevelseproduktion fungera som ett verktyg för att involvera människor i frågor som 
rör hållbar utveckling? Varför är upplevelser ett bra alternativ för att involvera 
människor i frågor som rör hållbar utveckling? 
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2.5 Syfte och forskningsfrågor 
Utifrån ovanstående problemdiskussion är syftet med denna studie att undersöka 
huruvida och på vilket sätt upplevelseproduktion kan fungera som verktyg för att skapa 
involvering i frågor som rör hållbar utveckling. 

 
För att specificera syftet har följande forskningsfrågor tagits fram: 
 

- Hur ser personer som arbetar i en verksamhet där hållbar utveckling är en central 
fråga på att använda upplevelseproduktion som ett verktyg för att skapa 
involvering i frågor som rör hållbar utveckling? 

- Hur ställer sig personer som arbetar i en verksamhet där hållbar utveckling är en 
central fråga till upplevelser och dess innebörd? 

- Vilka aspekter av upplevelseproduktion är relevanta att använda som verktyg för 
att skapa involvering i frågor som rör hållbar utveckling? 

 

 

2.6 Avgränsningar 
För att begränsa studiens omfattning väljer jag att fokusera studien på producentens 
perspektiv, där dennes tankar om sitt arbete är central. Jag vill dock poängtera att jag 
ständigt har gästens/kundens perspektiv i åtanke när jag arbetar med min studie. 
 
Jag väljer också att avgränsa begreppet upplevelseproduktion (fördjupas i kapitel 4) till 
de aspekter av begreppet som nämns i den här uppsatsen. Detta för att 
upplevelseproduktion är ett ord som inte finns tydligt definierat i litteraturen, vilket 
innebär att mycket kan tolkas som upplevelseproduktion. Jag vill dock nämna att de 
aspekter av begreppet som får utrymme i den här uppsatsen inte är de enda aspekter av 
begreppet som finns. 
 
I uppsatsen används begreppet involvering. I den här uppsatsen används begreppet 
involvering som att komma att komma att bli inblandad (Nationalencyklopedin, 2010a). 
Detta innebär att när jag i syftet skriver om att skapa involvering i frågor som rör hållbar 
utveckling, menar jag ovanstående. 
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3 METOD 
 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av de metodologiska utgångspunkter som ligger 
till grund för undersökningens genomförande. Nedan redogörs för de metodteoretiska 
utgångspunkter som ligger till grund för valet av metod. Syftet med denna studie är att 
undersöka huruvida och på vilket sätt upplevelseproduktion används som ett verktyg för 
att skapa involvering i frågor som rör hållbar utveckling. Studiens fokus ligger alltså på 
att skapa förståelse för ett fenomen och dess unika egenskaper. Alla mina metodval 
grundas på detta syfte. 
 

 

3.1 Metodteoretiska utgångspunkter 
Syftet med min undersökning är att undersöka huruvida och på vilket sätt 
upplevelseproduktion kan användas som ett verktyg för att skapa involvering i frågor 
som rör hållbar utveckling och med detta i åtanke har jag valt att använda mig av 
metoderna litteraturstudie och fallstudie. Valet av metoder bygger på ett hermeneutiskt 
förhållningssätt till vetenskap. Det hermeneutiska förhållningssättet innebär att 
forskarens tolkningar av det genererade materialet är centralt för undersökningen 
(Ödman, 2007). Jag väljer att arbeta utifrån detta förhållningssätt främst för att min egen 
världsbild stämmer överens med det hermeneutiska, där världen inte endast kan 
uppfattas på ett sätt, utan är fri att tolkas utifrån våra individuella förutsättningar 
(Hartman, 2004; Ödman, 2007). 
 
Jag arbetar i studien utifrån kvalitativ metodlära, då syftet är att skapa förståelse för ett 
fenomen. Mitt syfte är inte att kvantifiera, som är den kvantitativa metodlärans syfte 
(Ruane, 2006; Thurén, 2006). Den kvalitativa metodläran kallas ofta för en ”upptäckar-
metod” (Eneroth, 1984) och i det här fallet använder jag den för att finna unika 
egenskaper i ett fall, genom att göra en fallstudie. Jag genomför också en litteraturstudie 
för att fördjupa mig i de begrepp som är av relevans för studiens genomförande. Nedan 
följer en genomgång av det konkreta tillvägagångssätt och de metoder som har använts i 
studien. 
 
 

3.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudier genomförs för att ge en översikt över den tidigare samlade kunskapen 
inom ett problemområde, visa på betydelsen av ett problem, vara till hjälp vid 
precisering och definition av begrepp och att ge olika tolkningsalternativ (Backman, 
2008). Litteraturstudien genomförs ofta mest omfattande i inledningen av en 
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undersökning, men bör pågå parallellt med det andra arbetet under hela studiens 
genomförande (Patel & Davidson, 2003). 
 
Jag genomför mina litteraturstudier i två olika omgångar. Den första litteraturstudien 
genomförs i studiens inledande, för att skapa en helhetsbild och bygga upp ett 
problemområde (Backman, 2008), men ytterligare en litteraturstudie genomförs senare i 
studien för att fördjupa mina kunskaper i förhållande till det empiriska resultatet. 
Litteraturstudien fungerar också som ett sätt att visa min förförståelse inom 
upplevelseproduktion, vilket är en del av det hermeneutiska arbetssättet (Ödman, 2007). 
 
I den inledande litteraturstudien fokuseras begreppen postmodernism, globalisering 
upplevelsesamhälle, upplevelseindustrin, hållbar utveckling och meningsfulla 
upplevelser. I den uppföljande litteraturstudien fördjupas begreppet 
upplevelseproduktion och dess beståndsdelar. Denna litteraturstudie delas upp efter Pine 
och Gilmores (1999) fyra upplevelsefält (se figur 2), men baseras därför inte endast på 
deras teorier om upplevelser och upplevelseproduktion utan också andra författares. 
Upplevelseproduktion återfinns i ett eget kapitel (kapitel 4). Detta för att begreppet är 
centralt i studiens syfte och är i behov av större fördjupning än problemdiskussionen ger 
utrymme för. 
 
 

3.3 Fallstudie 
En fallstudie är en del av den kvalitativa metodläran (Eneroth, 1984). I en fallstudie 
används oftast endast en eller några få undersökningsenheter. Fallstudien är en del av en 
induktiv forskningsansats, där jag ser till empirin för att finna förståelse för ett fenomen. 
Att angripa en studie induktivt innebär att forskaren undersöker empiri för att bygga 
teori (Ejvegård, 2003; Patel & Davidson, 2003). Syftet med en fallstudie är att utveckla 
en helhetsförståelse kring ett fall och i en fallstudie används i de allra flesta fall fler än 
en metod för att generera empiriskt material. (Halvorsen, 1992) I det här fallet används 
en undersökningsenhet; Humanitetens Hus och det empiriska materialet genereras 
genom intervjuer och observationer.  
 
3.3.1 Presentation av fall – Humanitetens Hus 

Humanitetens Hus är Röda Korsets nationella center för humanitära frågor. När man går 
in på husets hemsida möts man av texten:  

 
”Det finns ett ställe som vill förändra världen. Det heter Humanitetens Hus 
och är Svenska Röda Korsets nationella center för humanitära frågor. Det 
ligger på Drottningtorget, mitt i centrala Malmö. Huset är ett centrum för 
möten, seminarier, utställningar, utbildningar, idéer och nya tankar. 
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Humanitetens Hus arbetar för hållbar utveckling, ekonomisk, ekologiskt och 
socialt. Välkommen!” (Humanitetens Hus, 2010) 

 
Humanitetens Hus öppnade dörrarna för allmänheten i maj 2005 och har sedan dess 
tagit emot besökare i alla åldrar. I huset finns en av de vita bussarna som deltog i 
räddningsaktionen 1945, där 17 500 fångar i koncentrationsläger runt om i Tyskland 
räddades av 300 frivilliga män och kvinnor. Räddningsaktionen med de vita bussarna är 
central för Humanitetens Hus verksamhet och alla besökare får kliva ombord på den 
buss som finns i huset. (Birthe Müller, 2010) 
 
Förutom den vita bussen och utställningen kring räddningsaktionen 1945, finns också 
andra utställningar i huset. Just nu finns det en fotoutställning om mänskliga rättigheter 
och en utställning om hur växthuseffekten och de förändringar i miljön som sker 
påverkar våra mänskliga rättigheter. Utställningarna i Humanitetens Hus har som syfte 
att reda ut begreppen, visa på samband och ge länkar till handling. Det är dessa tre 
principer som ligger till grund för hur verksamheten i Humaniteten Hus bedrivs. 
Humanitetens Hus har tre heltidsanställda och en halvtidsanställd som arbetar dagligen i 
verksamheten. Dessutom finns ett antal volontärer som arbetar med verksamheten på 
olika sätt. (Humanitetens Hus, 2010; Birthe Müller, 2010) 
 
Humanitetens Hus är en verksamhets som bedrivs genom Röda Korset. Röda Korset är 
en organisation som finns över hela världen. Deras mål är att förhindra och minska 
mänskligt lidande. Röda Korset ska hjälpa alla, oavsett vem som blir drabbad och var i 
världen man befinner sig. Organisationen har 186 föreningar i många olika länder. I 
muslimska länder finns Röda Halvmånen, som är del av samma organisation som Röda 
Korset. (Röda Korset, 2010) Alla rödakorsföreningar arbetar inom fyra områden: 
 
 Att främja rödakors- och rödahalvmånerörelsens grundprinciper och humanitära 

värderingar 
 Att bistå vid katastrofer 
 Att bygga upp beredskap inför katastrofer 
 Att arbeta med hälsa och social omsorg i lokalsamhället 

 
Allt det arbete som Röda Korset gör bygger på frivilliga insatser. Svenska Röda Korset 
har drygt 250 000 medlemmar varav omkring 40 000 är aktiva frivilligarbetare i någon 
av Röda Korsets verksamheter, i Sverige eller andra länder. Röda Korset i Sverige är en 
politiskt och religiöst obunden organisation som är demokratiskt styrd. Organisationen 
tar aldrig ställning för den ena eller andra parten i en konflikt, men tar alltid ställning för 
den enskilda människan som drabbas när en konflikt på ett eller annat sätt uppstår. 
(Röda Korset, 2010) 



16 

 

3.3.2 Access 

För att beskriva accessförloppet till mitt valda fall; Humanitetens Hus, har jag valt att 
använda mig av Stenbackas (2001) accesspiral för organisatoriska studier. Stenbacka 
hävdar att forskaren bör vara delaktig och synlig i forskningsprocessen. Figur 4 
beskriver de olika stegen i en holistisk access. Stenbacka menar att för att accessen ska 
vara holistisk krävs det att forskaren är öppen med och visar tydligt på hur accessen till 
det valda fenomenet har erhållits.  

Initial access 
När jag först studerade mitt 
problemområde kom jag i 
kontakt med Malmö 
Kommun som hänvisade mig 
till Humanitetens Hus. När 
jag läste en del om husets 
verksamhet stämde 
informationen överens med 
det jag hade för avsikt att 
studera. Humanitetens Hus 
hade ett intressant upplägg 
som jag inte hade sett från 
någon liknande organisation 
tidigare. Redan under min 
första kontakt med 
organisationens hemsida blev 
jag intresserad av begreppen 
som ligger till grund för 
Humanitetens Hus 
verksamhet; mod, ansvar och 
frivillighet.  
 

Access till organisation 
Den första kontakten med 
Röda Korsets Humanitetens 
Hus i Malmö togs 2010-03-
01, när jag via telefon  
 

Figur 4: Interrelated quality concepts in a qualitative study within an  
organizational setting (Stenbacka, 2001:554) 

 
kontaktade Birthe Müller, som är verksamhetsledare i huset. Under samtalet berättade 
jag kort om mig själv och min utbildning, men jag var sparsam med information om 
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ämnet för undersökningen då jag inte ville styra min informant. Efter ett andra samtal 
med Birthe bestämde vi tid för en intervju.  
 

Access till team 
Under min första intervju med Birthe fick jag veta vem som jobbar dagligen med 
verksamheten i Humanitetens Hus och vad deras arbetsuppgifter är. Detta ledde mig till 
att kontakta Suzanne Edlom, pedagog i huset för en intervju. Senare kontaktades även 
Anna Hötzel, kommunikatör för en intervju. Efter min intervju med Birthe hade vi mejl-
kontakt där vi kom överens om att jag skulle använda Humanitetens Hus i min 
fallstudie. Jag valde att göra en intervju först för att kunna få access till den personen 
som hade den högsta positionen i verksamheten först. Detta för att sedan kunna få hjälp 
med att hitta rätt personer för att gå vidare i min studie (Hartman, 2004). 

 
Access till informant 
Jag fick alltså access till tre informanter. Deras arbetsroller beskrivs mer i empirikapitlet 
(kapitel 5). Jag fick även access till att göra en deltagande observation under en guidad 
visning av utställningarna i huset, som Suzanne genomförde. Jag gjorde även 
deltagande observationer vid två evenemang; Hiv och kvinnorna och Volontera Mera.  
 

Access till person 
Jag uppfattar att samtliga informanter är ärliga och ger trovärdiga svar. Detta har varit 
grundläggande för mig i min process att få access till fallet och för att kunna uppfylla 
mitt syfte med studien. Ingen av intervjuerna innehöll störande moment. Under 
observationen Hiv och Kvinnorna var deltagandet lågt, men observationen bidrog trots 
detta med en god inblick i verksamheten.  
 
Alla informanter har varit hjälpsamma och svarat på alla de frågor som har ställts. Jag 
har även fått ta del av annan information i form av foldrar och informationsblad av olika 
slag.  
 

Helhetsaccess till fenomen 
Utifrån den access jag har fått till Humanitetens Hus och de personer som arbetar i 
verksamheten anser jag att jag har fått god access till det fenomen som studeras i den 
här undersökningen. Intervjuerna och observationerna som har genomförts kompletterar 
varandra och har ökat min förståelse för Humanitetens Hus verksamhet. 
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3.3.3 Intervjuer 

Som en del i fallstudien har personliga intervjuer med representanter för den 
organisation som står i fokus i undersökningen genomförs. En personlig intervju 
genomförs för att få en djupgående inblick i den företeelse som det bedrivs forskning 
om (Strauss & Corbin, 1998) – i det här fallet upplevelseproduktion som ett verktyg i 
för att skapa involvering i frågor som rör hållbar utveckling .  
 
En intervju kan vara strukturerad, halvstrukturerad eller ostrukturerad. Vilken 
intervjuform som väljs beror helt och hållet på syftet med undersökningen. (Hartman, 
2004) Intervjuerna som genomförs i den här studien är ostrukturerade på så sätt att det 
finns en del frågor som är fastställda i förväg, men intervjun fungerar som ett samtal, 
där informanten tillåts prata fritt inom ramen för intervjuns syfte. Detta för att inte styra 
informanterna till att svara på ett visst sätt. Inom hermeneutiken är det av stor vikt att 
inte försöka styra och påverka det som undersöks, därför är intentionen med 
intervjuerna att de är på så lika villkor som möjligt. Detta innebär att den som intervjuar 
och den som intervjuas inte står över den andre utan att intervjun sker som en öppen 
konversation. (Ödman, 2007) 
 
En intervjuguide har sammanställts för att intervjuerna ska hålla sig inom ramen för 
syftet. Intervjuguiden innehåller frågor som ställs till alla informanter, men det finns 
sedan utrymme för att ställa följdfrågor om intervjun kräver detta. Intervjuguiden 
anpassas efter de olika informanternas arbetsuppgifter. Intervjuguiden återfinns i 
bilagan.  
 
Informanterna valdes ut ändamålsenligt efter vad de hade att tillföra studien. Birthe 
Müller är verksamhetsledare och har varit med och startat upp Humanitetens Hus. Hon 
har övergripande ansvar för huset och dess verksamhet. Suzanne Edlom är pedagog i 
huset och ansvarar för alla guidade visningar som sker och dessutom för att ta fram 
pedagogiska program som ska passa för olika målgrupper. Anna Hötzel är 
kommunikatör i huset. Alla intervjuer har genomförts personligen då är lättare att få 
access till personen vid ett fysiskt möte (Ödman, 2007). Det finns totalt fyra anställda i 
Humanitetens Hus, men receptionisten valdes i det här fallet bort på grund av att dennes 
arbetsuppgifter till största del är administrativa och det jag är ute efter i den här studien 
handlar mer om verksamhetens kreativa del. Nedan finns en förteckning över de 
informanter som har deltagit i intervjuer. 
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Tabell 1: Förteckning över informanter 

Informant Position Ort Datum Längd 
Birthe 
Müller 

Verksamhetsledare Malmö 2010-03-24 55 
minuter 

Suzanne 
Edlom 

Pedagog Malmö 2010-03-24 40 
minuter 

Anna 
Hötzel 

Kommunikatör Malmö 2010-04-06 40 
minuter 

 

Intervjuerna spelas in för att ingen information ska utelämnas och samtliga intervjuer 
transkriberas för att jag ska få en överskådlig blick över mitt empiriska material och 
kunna återge citat korrekt. 
 

3.3.4 Observationer 

Observation är en av beteendevetenskapens viktigaste forskningsmetoder (Einarsson & 
Hammar, 2002). Det är vanligast att använda observationer när fenomen ska studeras i 
sitt naturliga sammanhang (Halvorsen, 1992). En stor fördel med att göra en observation 
är att forskaren tillåts studera allt från konversationer till gester och ansiktsuttryck 
(Hartman, 2004). Observationerna i det här fallet används som komplement till 
intervjuerna. Observationerna tillåter mig som forskare att se hur arbetet som 
informanterna pratar om i intervjuerna fungerar i verkligheten. 
 
En observation kan vara öppen eller dold (Halvorsen, 1992). Om observationen är 
öppen innebär det att forskaren är öppen med sitt syfte till att vara där och om 
observationen är dold håller forskaren sin roll hemlig för den grupp som observeras 
(Einarsson & Hammar, 2002). Observatören kan också välja att delta i olika grad i den 
aktivitet som utförs under observationen (Halvorsen, 1992). Forskaren har inför sin 
observation fyra tillvägagångssätt att välja mellan: 
 

1. Fullständig observatör. Observatören är osynlig eller anonym och deltar inte alls i gruppens 
aktivitet. 

2. Observatör som deltagare. Observatören är känd för gruppen. Forskarens syfte är främst att 
observera och hon deltar inte aktivt i gruppens arbete. 

3. Deltagare som observatör. Observatörens roll är känd för gruppen.  Hennes forskningsuppdrag är 
dock underordnat rollen som deltagare i gruppen. Forskaren involveras i gruppens aktiviteter och 
ansvar utan att vara fullvärdig medlem i gruppen. 

4. Fullständig deltagare. Observatören är fullvärdig medlem i gruppen och hon döljer sin identitet 
som forskare. 

(Einarsson & Hammar, 2002:27) 
 
I mina observationer använder jag mig av det alternativ där jag är observatör som 
deltagare. Jag gör en observation under en guidad visning på Humanitetens Hus, där 
Suzanne, som är pedagog, visar en skolklass de olika utställningarna som finns i huset. 
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Dessutom genomför jag en observation under två tisdagsföreläsningar/seminarium, som 
hålls varje vecka. En viktig aspekt av den här metoden inom hermeneutiken är att som 
forskare inte vara påtvingande, men också att vara öppen med att en undersökning 
genomförs (Ödman, 2007). 
 
Under en observation är det vanligaste sättet att samla in material på att anteckna 
(Hartman, 2004). Förutom detta tillvägagångssätt finns också andra, inte lika vanligt 
förekommande metoder som att filma deltagarna i observationen (Einarsson & 
Hammar, 2002). Under mina observationer för jag noggranna anteckningar över vad 
som sägs, kroppsspråk och över det som händer och sker runt omkring. Nedan finns en 
förteckning över mina observationstillfällen. Alla observationer har skett på plats i 
Humanitetens Hus. 
 
Tabell 2: Förteckning över observationer 

Händelse Ort Datum Längd 
Guidad visning för skolklass med 
Suzanne 

Malmö 2010-
03-26 

2 timmar, 20 
minuter 

Tisdagsföreläsning: Hiv och kvinnorna Malmö 2010-
04-06 

2 timmar 

Volontera mera! Malmö 2010-
04-20 

2 timmar 

 
 

3.4 Analys 
Det empiriska materialet transkriberas för att därefter kategoriseras. Materialet delas 
upp i teman efter de begrepp och ämnen som återfinns ofta i intervjuerna och 
observationerna. Kategorierna som återfinns i empirikapitlet är: övergripande om 
Humanitetens Hus, de vita bussarna, utställningarna och utbildning i Humanitetens 
Hus. Empirin analyseras sedan efter de kategorier som finns i kapitel 4 
Upplevelseproduktion och dessa är: underhållning, utbildning, eskapism och estetik. 
Dessutom diskuteras hur Humanitetens Hus angriper begreppet meningsfullhet också i 
den analytiska resultatdiskussionen (kapitel 6). 
 
Analysen grundar sig på frågan om hur upplevelseproduktion kan användas som 
verktyg för att engagera människor i frågor som rör hållbar utveckling. Utifrån det 
empiriska materialet diskuteras hur just Humanitetens Hus jobbar med detta.  
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3.5 Giltighet och tillförlitlighet 
Giltighet och tillförlitlighet eller validitet och reliabilitet är viktigt för att bedöma 
kvaliteten av en vetenskaplig undersökning (Thurén, 2003). Validiteten visar ifall det 
som skulle mätas har mätts och reliabiliteten visar mätinstrumentens tillförlitlighet, det 
vill säga ifall en annan forskare skulle kunna göra samma undersökning och få samma 
resultat (Hartman, 2004). Begreppen validitet och reliabilitet härstammar från 
kvantitativ forskning och kan därför vara svåra att applicera på kvalitativ forskning 
(Eneroth, 1984). 
 
När det gäller hermeneutisk forskning kan det vara svårt att mäta giltigheten och 
tillförlitligheten på samma sätt som inom positivistisk forskning (Ödman, 2007). 
Hermeneutisk och kvalitativ forskning skiljer sig från positivistisk och kvantitativ 
forskning på så sätt att hermeneutisk och kvalitativ forskning har som syfte att upptäcka 
och skapa förståelse om enskilda företeelser (Hartman, 2004; Ödman, 2007). 
 
För att stärka giltigheten och tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning är det viktigt 
att forskaren ständigt reflekterar över det egna tillvägagångssättet och de tolkningar som 
görs och att denne är öppen med hela undersökningsprocessen (Stenbacka, 2001). En 
stor fördel med hermeneutiken är att forskaren tillåts vara delaktig i den undersökning 
som genomförs och så länge det finns tydliga belägg för de tolkningar och analyser som 
görs av forskaren, är den kvalitativa undersökningen tillförlitlig (Ödman, 2007). 
 
Då den kvalitativa metoden är en ”upptäckar”-metod går det inte att mäta validiteten på 
samma sätt som inom kvantitativ forskning (Eneroth, 1984). Kvalitativ forskning 
handlar om att tolka och en valid tolkning är endast den tolkning vars innebörd skänker 
mening åt den företeelse som studeras (Ödman, 2007). Den här undersökningens 
giltighet och tillförlitlighet diskuteras under 7.1 Studiens kvalitet. 
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4 UPPLEVELSEPRODUKTION 
 
I detta kapitel presenteras det material som genererats av litteraturstudien om 
upplevelseproduktion. Kapitlet är uppdelat efter de fyra upplevelsefälten; 
underhållning, utbildning, eskapism och estetik (Pine & Gilmore, 1999). Detta för att 
ge struktur åt begreppet upplevelseproduktion. Kapitlet bygger dock inte helt och hållet 
på Pine och Gilmores (1999) meningar om upplevelser och producerandet av dem, utan 
bygger på olika författares perspektiv på begreppet och dess beståndsdelar. 
 

 

4.1 Underhållning 
Underhållningsupplevelser är upplevelser som gästen passivt absorberar via sina sinnen. 
En underhållningsupplevelse handlar om att känna. Den här typen av upplevelse sker i 
de allra flesta fall via att titta, lyssna eller läsa och underhållning är till för att roa. 
Exempel på underhållningsupplevelser är konserter, bio och att läsa en bok. (Pine & 
Gilmore, 1999) 
 
Underhållning är något som de flesta människor relaterar till när begreppet upplevelse 
nämns (Mossberg, 2003). I en underhållningsupplevelse har kunden/gästen liten chans 
att påverka resultatet. Till exempel kan publiken under en fotbollsmatch inte påverka 
hur spännande matchen blir eller vem som vinner. (Pine & Gilmore, 1999) 
Underhållningsupplevelsen handlar därför om ett absorberande från kundens sida, där 
upplevelsen går in i kunden. Kunden/gästen behöver inte heller vara fysiskt närvarande 
för att uppleva, det är här den mentala närvaron som är central. (Mossberg, 2003) 
 
För att kundens mentala närvaro ska bli så hög som möjligt och för att denne ska kunna 
få en underhållningsupplevelse är det viktigt att störande element elimineras (Pine & 
Gilmore, 1999). I en film, teater eller bok till exempel är dramaturgin central för att 
locka den som tittar eller läser till att bli involverad (Renberg, 2006). De som arbetar 
med att producera upplevelser har mycket att lära av teatervärlden när det handlar om 
dramatik och att bygga upp en stämning (Boswijk et al, 2007). Begreppet dramaturgi 
redogörs för under rubriken 4.3.1 Storytelling. 
 
 

4.2 Utbildning 
Utbildningsupplevelser liknar till viss del underhållningsupplevelser. Till skillnad från 
underhållningsupplevelsen, där gästen är passiv, kräver dock utbildningsupplevelsen 
aktivt deltagande från gästen. Utan aktivt deltagande kommer gästen/studenten aldrig på 
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riktigt att berikas med kunskap. (Pine & Gilmore, 1999) Utan en god dialog mellan 
organisation och gäst kan gästen inte lära sig något och första steget för att skapa en god 
dialog är att ha ett utrymme som gynnar dialogen (Boswijk et al, 2007). Underhållnings- 
och utbildningsupplevelser kan vara väldigt lika på så sätt att en 
underhållningsupplevelse kan vara utbildande och en utbildningsupplevelse kan vara 
underhållande (Mossberg, 2003). Debatten om lärande och utbildning utvecklas 
konstant och ett begrepp som är aktuellt är upplevelsebaserat lärande (Lillemyr, 2002). 

 
 

4.2.1 Upplevelsebaserat lärande 

Begreppet lärande har existerat länge. Den traditionella, positivistiska synen på lärande 
som begrepp var att det är inre processer där en beteendeförändring, mer eller mindre 
permanent, uppstår på grund av erfarenheter, övning eller liknande aktiviteter. Detta 
begrepp blev dock länge omstritt och så småningom fokuserade man inom vetenskapen 
inte ensidigt på beteendeförändring utan även insikt, förståelse och individers 
upplevelser. Lärande har senare också kommit att betecknas som en relativt permanent 
förändring i kapaciteten att utföra något som man har tillägnat sig genom erfarenheter. 
Lärande kan visa sig konkret, men också via dolda processer som tänkande eller 
attityder och känslor. (Lillemyr, 2002) 
 
Upplevelsebaserat lärande är den övergripande rubriken för all typ av pedagogik som 
skapar lärandesituationer genom elevernas deltagande i aktiviteter av något slag (Heath 
& Alfredsson, 2009). Lillemyr (2002) hävdar att upplevelsen skapar grunden för en 
aktiv, personlig och meningsfull erfarenhet. Vidare menar författaren att 
upplevelsebaserat lärande handlar om att skapa engagemang i lärandet, och att anknyta 
till fantasi och kreativitet. Redan från barnsben utvecklas vi genom att leka och agera ut 
olika situationer. Vi går in i roller för att testa olika situationer för att skapa vår identitet. 
Genom att leka ”mamma pappa barn” testar barn sin egen roll och andra roller i 
familjen för att skapa sin identitet i det avseendet. (Lindquist, 1996)  
 
Upplevelsebaserat lärande har under det senaste årtiondet blivit en populär metod, både 
i Sverige och utomlands. Det är en metod som ofta ställs i kontrast till lärande genom 
föreläsning, inläsning och andra former av klassisa lärandesituationer. Det är en metod 
som ofta låter deltagarna behandla verkliga problem i en simulerad miljö. (Heath & 
Alfredsson, 2009) Metoden innebär att det ofta finns en problemställning utan ett 
specifikt svar. Simuleringen ger eleverna en möjlighet att träda in i olika roller för att se 
problemet ur olika vinklar. (Heath & Alfredsson, 2007) Lillemyr (2002) hävdar att det 
upplevelsebaserade lärandet innebär ett helhetsperspektiv som är aktuellt eftersom 
lärande är en process som berör hela människan. Det är enligt Lillemyr därför viktigt att 
ta in hela människan i lärandet. 
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4.3 Eskapism 

Enligt nationalencyklopedin (2010) betyder eskapism verklighetsflykt. Begreppet 
började under mellankrigstiden att användas som benämning på flykten från det 
rutinmässiga och påfrestande. Ordet står dock idag även för den romantiska litteraturens 
hängivelse åt fantasin. (Nationalencyklopedin, 2010b) 
 
En eskapismupplevelse handlar om att vara. Den skiljer sig från de två tidigare på så 
sätt att en eskapism-upplevelse handlar om att gästen är fullkomligt uppslukad och 
aktivt deltagande i upplevelsen.  (Pine & Gilmore, 1999). För att kunna få en optimal 
eskapismupplevelse måste deltagaren totalt hänge sig, annars blir upplevelsen inte 
densamma. Pine och Gilmore ger exemplet Disneyworld när de talar om eskpaism-
upplevelser och menar att där blir gästen kastad in i en annan värld. Ett sätt att låta 
gästen göra ett besök i en annan värld är genom storytelling (Mossberg, 2008). 

 

4.3.1 Storytelling 

Begreppet storytelling betyder att berätta eller berättande. I alla tider har människor 
uppskattat bra historier, men historien har också blivit ett övertygande medel inom 
kommunikation. Detta är för att storytelling talar till det mänskliga behovet av ett 
meningsfullt liv. (Mossberg & Nissen Johansen, 2006) Berättande är starkt relaterat till 
den historia som ska berättas och för att en historia ska bli bra och meningsfull krävs en 
god dramaturgi (Renberg, 2006). 
 
Dramaturgi avser konsten att berätta medryckande och rör sig ständigt på två plan. 
Dessa två plan är handlingsplanet och berättarplanet. Handlingsplanet beskriver vad 
som händer och berättarplanet hur det händer. Genom att dessa två plan kombineras kan 
starka upplevelser hos lyssnaren/publiken skapas. (Bergström, 2004) Det finns också en 
del ingredienser som återfinns i de allra flesta berättelser. Dessa är: budskapet, 
konflikten, rollfördelningen och handlingen. Budskapet kallas ibland också för 
sensmoral och historien som berättas fungerar som ett bevis för sensmoralen. Konflikten 
är det som driver en historia och utan en konflikt blir det ingen bra historia. 
Rollfördelningen innebär de personer som historien handlar om. En förutsättning för att 
vi ska kunna sätta oss in i historien är att vi på något sätt kan identifiera oss med 
karaktärerna. När de tre första ingredienserna i historien är klara måste handlingen växa 
fram. Det finns olika sätt att bygga en handling, den kan vara till exempel kronologisk 
(från början till slut) eller in medias res (mitt i handlingen). (Mossberg & Nissen 
Johansen, 2006) Renberg (2006) menar att det är konflikten som är kärnan i en god 
berättelse. Han hävdar att konflikten är som ett nav kring vilken hela berättelsen vrider 
sig. Konflikten medför också ett kaos som måste lösas och ersättas av ordning. Ju större 
konflikten är desto mer dramatisk blir historien (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). 
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Det finns inom dramaturgin tre olika berättartekniker; den dramatiska, den icke-
dramatiska och den interaktiva. Den dramatiska berättartekniken bygger just på 
konflikten som måste lösas, jämvikten som har övergått i obalans och måste återställas. 
Den icke-dramatiska tekniken bygger på stor delaktighet från publikens sida. I den här 
berättartekniken är personliga reflektioner och värderingar viktiga. Den tredje 
berättartekniken; den interaktiva, är en blandform mellan de två ovanstående och 
används ofta i interaktiva medier. Den möjliggör en mycket djup interaktion från 
deltagarens sida. (Bergström, 2004) 
 
Berättelser är viktiga genom livet. Genom berättelser får vi kontinuitet i våra liv 
samtidigt som de berättar om vår bakgrund och historia. Vi får höra hur tidigare 
generationer har tagit sig an och löst problem. Historier skapar en gemenskap som får 
oss människor att dela med oss av våra erfarenheter. (Mossberg & Nissen Johansen, 
2006) Berättelser talar till våra känslor och skapar mening i våra liv (Renberg, 2006).  
Mossberg och Nissen Johansen (2006) menar att organisationer kan ha stor hjälp av att 
använda storytelling för att skapa meningsfullhet för sina kunder och gäster. Detta är 
något som författarna menar är viktigt för att en organisation ska överleva i dagens 
samhälle. Författarna talar om att storytelling i företagsekonomiska sammanhang oftast 
handlar om berättelser om organisationer, kunder och om kända organisationsprofiler.  
 
 

4.4 Estetik 

Estetik och den estetiska upplevelsen handlar om att vara. Den här typen av upplevelse 
innebär att gästen involveras emotionellt i en händelse eller plats utan att egentligen 
påverka händelsen eller platsen. En estetik-upplevelse kan vara att till exempel 
förundras över en målning eller en vy över ett vackert landskap. (Pine & Gilmore, 1999) 
Att befinna sig i till exempel en stad som New York kan i sig vara en estetisk 
upplevelse (Boswijk et al, 2007). 
 
En viktig faktor inom upplevelseproduktion är att skapa helhetsupplevelser och att tänka 
på allt som kan tänkas påverka den gäst som konsumerar upplevelsen (Pine & Gilmore, 
1999). När det gäller estetik finns det olika faktorer som påverkar helhetsupplevelsen. 
Mossberg (2003) talar om upplevelserummet och hur allt som finns i detta rum påverkar 
gästens upplevelse. Med upplevelserummet menas den fysiska miljön som tjänsten 
produceras inom. Upplevelserummet kan delas upp i två delar; atmosfäriska 
förhållanden så som temperatur, ljud, ljus och lukt, och design så som estetisk och 
funktionalitet. (Mossberg, 2003) Pine och Gilmore (1999) menar att den som producerar 
upplevelser ständigt måste förnya dem för att kunna överraska gästerna och en känsla av 
överraskning i en upplevelse är viktigt. Ett sätt, menar Pine och Gilmore, att förnya sig 
är genom tematisering. 
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Allt som finns i upplevelserummet påverkar gästens upplevelse (Mossberg, 2003). Att 
till exempel skapa ett tema kan ge gästen en klarare bild av känslan som ska förmedlas i 
ett upplevelserum och ett exempel på detta är Hard Rock Café, som är ett rockigt ställe 
och vill förmedla den känslan (Pine & Gilmore, 1999). Ett tema behöver inte berätta en 
berättelse utan kan stå ensamt, men om en berättelse eller story utgör grunden för temat, 
blir temat mer trovärdigt (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). Boswijk et al. (2007) 
hävdar att ett tema i upplevelserummet tydliggör för gästen vad för typ av upplevelse 
denne kan förvänta sig. De menar också att för att temat ska ses som positivt måste det 
vara autentiskt, vilket innebär att det för gästen ska kännas verkligt. Författarna hävdar 
att det många gånger slarvas med teman. Detta leder till att gästen inte uppfattar miljön 
som trovärdig och upplevelsen försämras. 
 
Bilder, fotografier och målningar kan utgöra en del av designen i upplevelserummet 
(Mossberg, 2003). Precis som en berättelse har bilden också en dramaturgi. Denna följer 
samma mönster som gäller för en berättelse, där det finns en början, ett klimax och ett 
slut. Precis som för berättelsen kan bildens dramaturgi också vara dramatisk, icke-
dramatisk eller interaktiv. (Bergström, 2004) Dock är det inte endast bilden i sig som 
bidrar till upplevelsen. Snel (2005) hävdar att för att gästen ska få en meningsfull 
upplevelse när det kommer till konst, måste gästen inte bara dras till bilden i sig utan 
även få en inblick i hur konstnären som målade tavlan eller fotografen som tog 
fotografiet, kände när han eller hon gjorde det. Gästen måste också ha insikt i hur det 
gick till när målningen eller fotografiet blev till och bakgrunden till varför det var så. 
Dessa två moment; bakgrundsinformationen och bilden i sig kan för gästen bli en 
meningsfull upplevelse. (Snel, 2005)  
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5 EMPIRI 
 
I kapitel 5 presenteras min empiri. Empirin har genererats genom intervjuer med 
personer som jobbar i Humanitetens Hus och de observationer som har genomförts. 
 
 

5.1 Övergripande om Humanitetens Hus 
Humanitetens Hus är Röda Korsets nationella center för Humanitära frågor. Det är ett 
hus som ligger på Drottningtorget i Malmö sedan 2005 då det öppnades för 
allmänheten. Visionen med husets verksamhet är att den ska ”[…] reda ut begreppen, 
visa på sambanden och länka till handling” (Birthe). Anna, som är kommunikatör i 
huset påpekar att de vill visa människor att de faktiskt kan göra något för att göra 
världen till en lite bättre plats, det behöver inte vara stora saker ”[…] du kan vara snäll, 
du kan vara bussig, du kan vara en bra medmänniska. Alltså alla kan göra någonting, 
ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting.”  
 
Idén om Humanitetens Hus kom till på Röda Korsets stämma 2003, där det bestämdes 
att arvet efter de vita bussarna från räddningsaktionen under Andra Världskriget måste 
tas tillvara på. Tanken var då att det skulle vara ett museum, men idén utvecklades och 
2005 öppnade Humanitetens Hus. I huset finns det just nu utställningar som berör frågor 
om mänskliga rättigheter, miljöfrågor och historien om de vita bussarna. Det hålls 
guidade visningar med Suzanne, som är pedagog, för skolklasser och andra intresserade. 
Det hålls även föreläsningar och seminarier för intresserade. I huset finns dessutom ett 
café, ett litet bibliotek och en butik, som säljer rättvisemärkta varor. 
 
Humanitetens Hus är en mötesplats. Suzanne menar att huset är en levande mötesplats 
där barn, ungdomar och vuxna får en möjlighet att mötas kring humanitära frågor av 
olika slag. Hon hävdar att huset fungerar som ett forum och en plattform för att 
kommunicera om det som händer i världen idag. Hon poängterar vikten av att 
människor får mötas, se varandra och lyssna till varandra. ”Det är ju väldigt viktigt 
också att skapa plattformer på olika sätt […] Att lyfta humanitära frågor som vi gör 
mycket genom utställningar, genom temadagar, seminarier, genom företagskvällar och 
så vidare.” Birthe talar också om vikten av att få diskutera samhällsfrågor och vilka 
fantastiska möten som kan uppstå. 

 
”[…]en grej som kommer upp i huvudet är att vi hade ett seminarium som 
hette Hur kör du människa som handlade om trafik och som också då var 
knytet till miljöfrågorna. Och det var jätteroligt för att […] just det ämnet 
omkring trafiken attraherade många män och så blev det en diskussion […] 
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en kille som inte hade hunnit ta körkort, han var 17 och en man som var, ja 
jag lovar, över 70. Och det blev ju diskussion mellan de två och det är ju 
väldigt, väldigt roligt.” (Birthe) 

 
I Humanitetens Hus används Röda Korsets fokusfrågor när olika utställningar och 
utbildningsprogram tas fram. Birthe, som är verksamhetsledare, berättar att Röda 
Korsets fokus är migration, migranter och äldre. Sedan har de också ett växande ben 
som är frågor som rör barn och ungdomar. Dessutom har de ständigt med klimatfrågan i 
beräkningen och Birthe menar att det är för att den kommer att växa i media och att den 
ständigt är aktuell. ”[…] vi jobbar med hållbar utveckling som en del i vårt koncept. Det 
är alltså ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart i vårt samhälle vi vill sträva efter.” 
Anna upplever huset som ett väldigt bra verktyg för att nå ut till människor med Röda 
Korsets fokusfrågor. 

 
”[…] bara tanken att man ska ha ett ställe där man ska kunna diskutera fritt 
och kring humanitära frågor, kring hållbar utveckling, kring mänskliga 
rättigheter, kring humanitära rättigheter. Att det liksom är det som är syftet 
med det, inte att det blir så ibland utan att det är det man ska göra här, det 
tycker jag är häftigt bara den tanken.”  

 
Humanitetens Hus verksamhet kompletteras ständigt av de samarbetspartners som tas in 
i olika syften. Anna påpekar att Humanitetens Hus samarbetar med andra liknande 
organisationer som delar samma värderingar och som på något sätt kan bidra till 
förståelsen av de frågor som är aktuella i huset. ”[…] vi samarbetar ju mycket med 
andra organisationer. Som till exempel i tisdags då när det var Noaks Ark som var 
samarbetspartner”. Birthe berättar också om ett samarbete med Civil Right Defenders, 
där Humanitetens Hus har fått låna en utställning som handlar om mänskliga rättigheter. 
Hon berättar också att huset har tagit in Kairos Future som hjälp vid en workshop. 
Birthe menar att de tar in åsikter och tankar utifrån inför varje ny utställning som ska tas 
fram och att det är för att få fler infallsvinklar. ”[…] Röda Korset har inte alla svaren 
inom oss själva”. 
 
Den stora gula byggnaden som Humanitetens Hus verksamhet finns i har en lång 
historia. Anna berättar att det från början var ett ridhus. Det övergick sedan till att bli 
saluhall och var det under många år. Många Malmöbor förknippar huset med det som 
det var innan Humanitetens Hus kom till; ett vagnmuseum. Men sedan 2005 är det Röda 
Korset som huserar i byggnaden. Anna tycker att lokalen är perfekt för ändamålet. 

 
”Ja alltså jag upplever bara det som, jag tycker att det är ett fantastiskt 
verktyg med ett fantastiskt innehåll. Det är ändå människorna som gör 
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innehållet på något sätt, men huset passar också till det med det här stora 
röda korset.” 

 

5.2 De vita bussarna 

Historien om de vita bussarna är central för Humanitetens Hus verksamhet. Det var 
historien om de vita bussarna som lade grunden för det som idag är Humanitetens Hus. 
Birthe, verksamhetsledare berättar att när det hade blivit klart att huset skulle bli till, 
bildades en arbetsgrupp som skulle komma fram till vad arvet efter de vita bussarna 
verkligen var.  
 

”Och då började vi fråga såhär […] vad är egentligen arvet efter den vita 
bussen? Ja arvet efter den vita bussen är de här två som vi har i Sverige, en 
i Norge, en i Danmark, en i Israel. Men vad är det egentligen? Och så kom 
vi fram till att det som arvet egentligen var, det var mod och ansvar och 
frivillighet.” 

 
De tre begreppen mod, ansvar och frivillighet diskuteras i den bussen som finns 
placerad i huset (bild 1 och 2), utifrån hur det var för 65 år sedan och hur det är idag. 
Suzanne, pedagog menar att hon under sina guidningar med skolklasser försöker knyta 
an till vad som är viktigt idag när hon pratar om räddningsaktionen med de vita 
bussarna. Hon frågar barnen vad de tycker är viktigt när det gäller mod, ansvar och 
frivillighet i dagens samhälle. Alla som besöker Humanitetens Hus får gå in och sitta i 
den. Suzanne tar i sina pedagogiska program in barnen och ungdomarna i bussen för att 
berätta om hur det var för 65 år sedan när räddningsaktionen ägde rum. Hon tror att det 
är viktigt att få gå in i bussen för att skapa en känsla. ”[…] att faktiskt få gå in och sätta 
sig, att få lite inlevelse i Röda Korsets räddningsaktion från 1945. Ibland är vi många så 
vi får tränga ihop oss, så det blir lite känsla och känslomässig beröring, men också en 
sinnelig berörning, alltså både till det inre och till det yttre så att säga”. Birthe håller 
med om detta och menar att en fysisk manifestation kan vara avgörande för en 
människas förståelse av något. Anna påpekar också detta och menar att det som är så 
bra med att den vita bussen finns i huset är att den konkretiserar frågorna kring mod, 
ansvar och frivillighet.  
 
År 1945 var ett speciellt år för Röda Korset. I koncentrationsläger runt om i Tyskland 
satt fångar som hade någon sorts anknytning till Sverige och Skandinavien, i 
koncentrationsläger. 308 män och kvinnor deltog under mars och april i en 
räddningsaktion där dessa fångar skulle räddas ur misären i koncentrationslägren. 
Männen och kvinnorna som anmälde sig frivilligt utrustades med vita bussar. Bussarna 
var från början militärgröna, men målades om för att kunna urskiljas, för att undvika att 
uppfattas som fiendefordon och bombas. 17 500 fångar räddades under aktionen och 
fördes till Sverige. Under aktionen blev två chaufförer beskjutna. Den ena dog 
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omedelbart och den andra överlevde med en kula i huvudet. Dessutom dog en kvinna, 
som tog emot fångarna i Malmö, av Tyfus som smittade från fångarna. Uppdraget var 
inte riskfritt. Birthe talar om det mod som krävdes för att ta sig an ett så pass riskabelt 
uppdrag. 
 

”För det var 308 som sa ja när de fick frågan, kan du tänka dig att delta i 
en expedition, ja det ska köras bussar, det ska köras lastbilar, det ska fixas 
med mat, det måste vara läkare, sjuksköterskor och så vidare. Och vi ska 
ner i Tyskland, mitt under pågående, slutskedet av andra världskriget och vi 
ska rädda människor, men vi vet inte hur det ser ut. Vi kan inte garantera 
att du kommer levande hem, därför att det blir, bomberna faller från luften 
och vi vill att du ska göra det här. 308 sa ja. […] Det var verkligen, alltså 
med ett val du gjorde där du satte ditt eget liv på spel för att rädda de 
andra. Så utifrån det har vi då byggt verksamheten här i huset.” 

 
Birthe pratar om den vita bussen i huset som en sinnesöppnare. Hon menar att när man 
går in i bussen och får sitta på bänkarna, ta på väggarna och känna känslan blir det 
verkligt och påtagligt. Anna håller med och hävdar att det händer något med varje 
person som kliver på bussen. ”Alla i princip drabbas av någonting när de kommer in i 
bussen och just att använda, det är ju ett fantastiskt verktyg för att prata om mänskliga 
rättigheter i krig till exempel”. Hon berättar också om hennes iakttagelser när Suzanne 
har haft stökiga klasser på besök och hur stämningen förändras när de går in i bussen. 
”[…] när de kommer in i bussen, då är det liksom åh åh, det här är på riktigt liksom”. 
Suzanne ser bussen som ett viktigt verktyg i hennes arbete just för att den talar till 
sinnena. ”[…] bussen är ju ett upplevelserum som också ger en sinnelig, en mycket 
sinnelig upplevelse”. 
 

 
 
När jag under min observation deltog i en guidad visning med Suzanne fick jag själv 
följa med in i bussen tillsammans med en klass som var på besök. Suzanne berättade 
med inlevelse om hela bakgrunden till varför räddningsaktionen blev av och målade en 

 

Bild 1 Bild 2 



31 

 

bild av hur det skulle ha varit att sitta och trängas i den lilla bussen (bild 1 och 2) i 100 
mil. Hon frågade också barnen hur de hade gjort om de hade fått frågan om att delta i 
aktionen. De flesta sa nej, men några menade att de kanske hade gjort det. Som 
följdfråga till frågan ifall barnen skulle kunna tänka sig att ställa upp frågar Suzanne vad 
som är viktigt för barnen idag och diskuterar vikten av mod och ansvar. Bland annat 
knöt Suzanne an till mobbning och att ställa upp för den som befinner sig i en utsatt 
situation. Barnen själv började också prata om värdet av att hälsa på varandra. 
Diskussionen om en historisk händelse hade helt plötsligt vänts till en högaktuell 
diskussion om kamratskap och mobbning.  
 
Birthe pratar också en del om vikten av att göra ämnet aktuellt för de som är på besök i 
huset. Hon menar att ta avstamp i historien om de vita bussarna fungerar som en 
sinnesöppnande upplevelse. ”Alltså du behöver inte riskera livet medan bomberna 
faller, men du kan riskera litegrann för att vara modig och ta ansvar”. Anna hävdar att 
det finns ännu fler berättelser att hämta från personer som på något sätt har en 
anknytning till räddningsaktionen med de vita bussarna. Hon tror att huset skulle kunna 
få ännu större uppmärksamhet ifall dessa historier fick träda fram mer.  
 
 

5.3 Utställningarna 
Förutom den vita bussen och utställningen kring den, finns det i Humanitetens Hus fler 
utställningar som berör humanitära frågor. Det finns en fotoutställning om mänskliga 
rättigheter, det finns en utställning som heter Klimat och konsekvens och en inlånad 
fotoutställning som också berör de mänskliga rättigheterna, hur det ser ut idag och hur 
det skulle kunna se ut. Birthe berättar att alla husets utställningar har som syfte att reda 
ut begreppen, visa på sambanden och länka till handling. 
 
Birthe, som har arbetat med utställningar under många år innan hon började jobba med 
Humanitetens Hus, tror att en bra metod för att nå fram till människor är att använda 
kultur i olika former. Birthe menar att vi människor under livet bygger på filter, när vi 
får nya erfarenheter och växer upp. Genom dessa filter ser vi sedan verkligheten. Så 
beroende på vilka erfarenheter du har, ser du på saker på olika sätt.  Hon menar att 
genom att använda kultur, kommer man lättare förbi en människas alla filter. ”[…] om 
du använder dig av konstarterna, då kommer det bakifrån istället. Så behöver du inte gå 
genom alla de här filtren”. Hon menar att använda sinnena är avgörande för att 
besökaren ska få en upplevelse. Hon pratar om hur till exempel musik eller något annat 
ljud kan trigga minnet och skapa en känsla. För Birthe är det viktigt att de människor 
som besöker Humanitetens Hus blir berörda av det de möts av. ”[…] vi använder de här 
redskapen för att nå ut med våra jätteviktiga frågor som handlar om humanitära 
värderingar och som vill få dig som kommer in här eller som ser våra 
vandringsutställningar eller de andra aktiviteterna någon annanstans att känna, det här är 
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viktigt, det här berör mig”. Även Suzanne pratar om hur viktigt det är att beröra. ”[…] 
genom utställningar så kan man ju då skapa upplevelser […] där människor genom 
utställningar kan ta del av de här frågorna, beröras och kanske intressera sig för de här 
frågorna”. 
 
När en ny utställning ska tas fram hjälps alla i huset åt. Anna berättar att de brukar 
spåna på idéer, där alla får komma med förslag och input till utställningen. Birthe 
berättar att de också brukar ta in hjälp från omvärlden. Hon hävdar att det är viktigt att 
få input från människor utanför verksamheten också. ”[…] det vi alltid gör om vi ska ta 
fram en ny utbildning, vi ska ta fram ett pedagogiskt program, om vi ska göra en 
utställning. Då ber vi vår omgivning och samhället om hjälp”. Suzanne berättar att de 
brukar sätta samman en arbetsgrupp som jobbar med att ta fram materialet till 
utställningen som planeras. Humanitetens Hus bjuder då in människor från olika ställen 
för att hjälpa till ”det kan vara från högskolan, det kan vara från företag, det kan vara 
människor som på olika sätt är relevanta och det är intressant för oss att ta in den 
inspirationen också just utifrån. För att skapa just ett så relevant, tillgängligt, så bra 
utställningar som möjligt”.  
 

”[…] vi säger det att Röda Korset har inte alla svaren inom oss själva. Så 
att när vi gjorde den klimatutställningen, då hade vi en med oss från Region 
Skåne, vi hade en med oss från Malmö Stad, vi hade med oss från 
Naturskyddsföreningen och vi hade med oss från Lunds Universitet, en 
docent i miljöetik som var med.” (Birthe) 

 
Birthe berättar att förutom ovanstående samarbetspartners arbetar Humanitetens Hus 
också tillsammans med en professionell scenograf som hjälper till att ta fram alla 
utställningar.  
 
Under Suzannes guidning tog vi avstamp i en fotoutställning som berörde de mänskliga 
rättigheterna och barnkonventionen. Birthe berättar att några av fotona har skänkts till 
Humanitetens Hus av Torbjörn Andersson, en världsberömd fotograf, som har åkt 
världen över och fotograferat. Till varje bild finns en text om den rättighet som gestaltas 
i just den bilden. Suzanne försöker använda bilderna som ett redskap för att diskutera de 
mänskliga rättigheterna och andra humanitära frågor ”fotografier till exempel […] jag 
försöker använda dem bildpedagogiskt så att jag använder bilderna på ett mer levande 
sätt och berätta om till exempel barnkonventionen eller mänskliga rättigheter, så att vi 
använder det vi ser i bilderna för att göra det lite mer verkligt och levande och 
intressant”. Bilden på en hemlös man som sitter på en bänk i centrala Malmö lockar 
barnen. Suzanne frågar vad barnen ser på bilden och vad de tror om mannens 
rättigheter.  
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Till den här utställningen hör 
också en cirkelformad 
griffeltavla med frågan ”Vilka 
rättigheter har barn?” skriven 
högst upp (bild 3). Suzanne 
berättar att barnen själv får 
reflektera över vilka 
rättigheter de tycker är viktiga 
och sedan får de skriva dem 
på tavlan. Hon menar att på så 
sätt blir de också en del av 
utställningen ”när jag har 
berättat om barnkonventionen 

och jag erbjuder barnen att få uttrycka sina åsikter på den här tavlan, att göra en önskan 
för sig själva och alla barn i världen, vad de tycker är viktigt”. 
 
Klimat- och konsekvensutställningen som just nu täcker ungefär en tredjedel av husets 
yta är ganska nytillkommen. Anna berättar att ett av hennes bästa minnen under sin tid i 
huset är just invigningen ”[…] det var helt knökfullt här”. Birthe berättar om 
utställningens upplägg och att den utgår ifrån fem av de mänskliga rättigheterna. 
 

”Vi har valt att jobba utifrån rätten till bostad, rätten till mat, rätten till 
bästa uppnåeliga hälsa, rätten till att söka asyl och rätten att leva utan krig 
och konflikt. Det är grundläggande mänskliga rättigheter. Och utifrån dem 
så har vi sagt, vad gör då klimatförändringarna med det här? Vad händer 
med min rätt till mat när jag bor i ett land som kanske försvinner […] 
utifrån dem rättigheterna så har vi valt att visa på klimatförändringarna.” 

 
Klimat- och konsekvensutställningen är indelad i fem olika rum där varje rättighet 
representeras i ett rum. I några av rummen finns kortare filmer som rullar, där ljudet kan 
sättas på och stängas av vid behov. Filmerna innehåller berättelser från personer som på 
olika sätt har påverkats av klimatförändringarna. I varje rum finns korta, informativa 
texter som handlar om klimatet och förändringen som sker. Förutom detta finns det 
också i varje rum en gestaltning av eller information om vad Röda Korset bidrar med i 
just den frågan. Gemensamt för alla rummen är att det finns ett fysiskt föremål som 
representerar det problem som uppstår på grund av olika förändringar i klimatet. I ett av 
rummen finns en brunn och i ett annat en sjukhussäng, där man som besökare också hör 
myggsurret runt sängen (bild 4). Anna tycker att klimat- och konsekvensutställningen är 
jättebra och påpekar att Humanitetens Hus under invigningen fick gott betyg av media 
”Sydsvenskan skrev då ’utställningen som gör klimatförändringen begriplig’. Och det 
var ju liksom hela tanken med det för att det var ju så här mycket material från början 
och sen skala, skala, skala, skala och det blev kvar”. 

Bild 3 
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Bild 4            Bild 5 → 
 

 
Tidigare fanns det i huset också en vattenutställning. Birthe berättar att den var väldigt 
uppskattad och att Humanitetens Hus där jobbade med de tre grundtankarna att de ska 
reda ut begreppen, visa på sambanden och länka till handling. Hon menar att de reder ut 
begreppen på så sätt att de berättar om vattentillgången och om kretsloppet och hur det 
fungerar. Sedan visar de på sambanden genom att visa på att här i Sverige måste vi gå 
sex meter till kranen för att hämta vatten medan du i vissa länder måste gå sex mil för 
att hämta vatten. Slutligen länkar de till handling genom att de har skapat ett löftestorg, 
där människor får avge löften om hur de ska försöka bidra till en bättre miljö när de 
återgår till sin vardag. Birthe berättar om löftestorget:  
 

”Det låg pärlor i en skål och det fanns plexirör med olika svar och du kunde 
[…] välja att bidra till Röda Korsets vattenprojekt, du kunde till exempel 
bara spola ner sådant i toaletten som har gått genom kroppen eller papper. 
Du kunde välja att äta vegetariskt en gång i veckan därför att vegetarisk 
mat kräver mindre vatten än kött […] så att alltså, du får en länk till 
handling.”  

 
Suzanne berättar att löftestorget står kvar fortfarande och att det har varit väldigt lyckat. 
Hon anser att sådana små saker bidrar till en bättre verksamhet. 
 
Anna hävdar att det finns fler organisationer, som liknar Röda Korset, som också 
arbetar med utställningar i olika former och att samarbete mellan de olika 
organisationerna borde vara fördelaktigt. Birthe berättar om ett samarbete som finns just 
nu, där Humanitetens Hus har fått låna en utställning från Civil Right Defenders, som är 
en organisation som jobbar med mänskliga rättigheter. Fotografen som ställer ut 
bilderna heter Elisabeth Olsson Wallin. Birthe berättar att utställningen handlar om de 
mänskliga rättigheterna, hur det ser ut idag och hur det skulle kunna se ut. Hon menar 
att det är en utställning som berör ”[…] det är en berörande utställning eftersom man 
använder ett konstnärligt uttryck skulle jag vilja säga. Det står inte bara en text som 
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säger att som båtflykting så blir du trakasserad utan du ser militärer som stampar på en 
som sitter i en bräcklig farkost som det heter och då händer något annat med dig än om 
du bara läser om det och det vi gör med våra utställningar där är att vi väljer då ett tema 
[…]”.  
 
Birthe berättar också att inom en snar framtid kommer Humanitetens Hus inte att finnas 
utan den verksamheten kommer att slås ihop med andra liknande organisationer. Hon 
menar att detta kan göra att deras budskap kommer ut ännu mer. Suzanne pratar också 
en del om framtiden och berättar att en del av de utställningar som finns ska åka på 
turné ”[…] ut i landet via humanitetens rum, där man har möjlighet att skapa, inte ett 
helt hus i sig, men ett litet rum, eller stort rum för den delen. Ett humanitetens rum på 
mötesplatserna Kupan, Röda Korsets Kupor runtom i landet och där man då kan arbeta 
med våra vandringsutställningar och talarmanus och övningar till dem som vi erbjuder 
[…]”. 
 
 

5.4 Utbildning i Humanitetens Hus 
En stor del av Humanitetens Hus verksamhet består av utställningarna, men det finns 
annat som händer i huset också. Alla informanterna är överens om att huset är en 
mötesplats, där människor kan träffas och diskutera viktiga frågor. En stor del av 
verksamheten handlar om att sprida kunskap. Suzanne påpekar under en observation att 
de upplevelser som erbjuds i huset inte är för nöjes skull, de ligger på ett högre plan och 
hon menar att upplevelser i Humanitetens Hus används för att få ut information om hur 
det ser ut i världen och för att få fler människor att engagera sig i viktiga 
samhällsfrågor. Birthe nämner också att det är en annan typ av upplevelser som skiljer 
sig från upplevelser som är till för förnöjelse. 
 

”Ja, jag tror att det ligger jättemycket framtid i detta och också […] man 
har tittat jättemycket på upplevelseindustrin för förnöjelse, alltså åh vilken 
häftig upplevelse och så är det fantastiskt, men man har inte tänkt så 
jättemycket på hur man kan använda det som ett verktyg för att uppnå 
någonting som har med samhällsförändring att göra och det är bara att 
hoppas att man kan använda det för de positiva krafterna […]” 

 
Birthe berättar att hon och de andra i huset ville knyta fördjupning till 
vattenutställningen, när den fanns. De bestämde sig då för att starta en serie 
tisdagsföreläsningar som på något sätt relaterade till vatten. 
 

”Vi hade faktiskt en poet som kom och läste vattendikter, vi hade en 
professor från Lunds Universitet igen som kom och pratade om vatten 
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utifrån sin utgångspunkt, vi hade olika teman under hela terminen som 
handlade om det här och det föll jätteväl ut och då sa vi det att ja men det 
här med att ha tisdagar, det vill vi gärna […]”.  

 
Tisdagsföreläsningarna har fortsatt och Birthe berättar att det brukar vara 60-100 
personer på varje föreläsning. Det kan handla om allt från konst från Evin-fängelset i 
Iran till kvinnor, jämställdhet och HIV/Aids ”Om du tittar på vår 2010 så är det både om 
miljö och klimat, vi har omkring terrorism och idealism, hur förhåller du dig till att 
växla ner, vad betyder det för klimatet och vad betyder det för ditt välbefinnande […] 
och sen så la vi i vår in också skratt, tårar och tango som visar på det här med 
välmående […]”. Vid den ena av mina observationer var vi endast fem personer på 
föreläsningen, som istället omvandlades till ett seminarium kring jämställdhet och 
felbilden av HIV/Aids i Sverige och andra delar av världen. Trots att uppslutningen var 
betydligt sämre än vanligt blev utgången annorlunda och jag, som deltagare, kände mig 
uppskattad och sedd. 
 
Birthe berättar också att Humanitetens Hus erbjuder fler tillfällen för möten, som till 
exempel deras livscafé, som riktar sig till människor som är 55 år och äldre. ”Man 
pratar om ålder och åldrande, vad betyder det?” Förutom det erbjuder huset workshops 
för somaliska kvinnor, ett program för att motverka diskrimminering på arbetsplatsen 
och ett program som heter Våga Växa, som riktar sig till 10–13-åringar. 
 
Varje år besöker ca 2000 elever och lärare Humanitetens Hus för att delta i de två 
timmar långa programmen som Humanitetens Hus erbjuder. Det är Suzanne, pedagog, 
som arbetar med att utveckla programmen och att genomföra dem. ”[…] i september 
2005, började jag ta emot skolklasser i programmet som fanns, som jag hade utvecklat 
då och har fram till idag tagit emot över 9000 elever och lärare i de här programmen”. 
Suzanne jobbar utifrån fyra pedagogiska grundtankar. ”[…] det handlar just om att 
beröra, det handlar om att skapa delaktighet, det handlar om att förankra innehållet och 
att omvandla orden till handling”. Hon menar också att upplevelsebaserat lärande och 
upplevelsepedagogik är centralt i hennes arbete. 
 

”En upplevelsepedagogik där jag försöker kombinera tanke, känsla och 
handling. Det handlar mycket om att visa på vikten av mod och ansvar och 
mycket om just den egna upplevelsen. Att barnen och ungdomarna får skapa 
sin egen upplevelse och kanske därigenom lite större förståelse och just 
genom att kombinera just tankar, känslor, men också egna handlingar kan 
också, hur också barn och ungdomar kan påverka utifrån sina möjligheter 
och sina mål.” 
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Suzanne pratar väldigt mycket om vikten av att skapa delaktighet och om att göra ämnet 
aktuellt för barnen och ungdomarna som deltar i programmen. Birthe berättar att huset 
tar emot allt från tredjeklassare till tredje ring i gymnasiet, vilket ger ett åldersspann på 
9-19 år. Suzanne ser det som en utmaning att göra programmen aktuella för barnen i de 
olika åldrarna. Hon menar att hon försöker knyta an till barnens egen vardag för att göra 
programmen mer lättillgängliga. ”[…] jobbar jag mycket just med att förankra 
innehållet i barnens egen tillvaro, i barnens egna vardagliga liv. För det är på det sättet 
som det kan bli tillgängligt, det kan bli begripligt, det kan bli meningsfullt för dem och 
de känner att det här berör mig […]”. Under min observation vid guidningen noterar jag 
också att Suzanne försöker fånga barnens vardag och fråga hur det ser ut för dem och 
vad de värderar. Hon gör detta för att få barnen att fundera kring de viktiga frågor som 
tas upp under guidningen.  
 
Suzanne har tidigare jobbat med konfliktlösande rollspel på arbetsplatser och det 
försöker hon integrera i Humanitetens Hus verksamhet också. Hon berättar att hon 
tidigare brukade göra rollspelsövningar med barnen och ungdomarna, men att det just 
nu inte finns tillräckligt med fysiskt utrymme för att göra övningarna. För tillfället 
använder hon istället värderingsövningar som till exempel fyra hörn. Den 
värderingsövningen genomförde Suzanne med klassen som deltog när jag gjorde min 
observation ”värderingsövningar jobbar jag mycket med nu, som handlar mycket om 
självkännedom, vad tycker jag och varför tycker jag så, reflektion. Också att mötas i 
dialog med andra, det är den här övningen och då berättar man hur man har resonerat, 
men också lyssna till andra”. Hon tycker även att griffeltavlan där barnen får skriva 
vilka rättigheter de tycker är viktiga, är ett bra verktyg. Suzanne hävdar att det går att 
påverka mycket med små medel, som till exempel griffeltavlan eller löftestorget som 
nämndes tidigare. Detta är något som Anna håller med om och hon tycker att det är 
något som Humanitetens Hus är duktiga på.  
 
Gemensamt för alla tre informanterna är att de belyser vikten av att använda upplevelser 
för att beröra och påverka människor till att agera på ett eller annat sätt. Humanitetens 
Hus är en mötesplats för alla olika typer av människor och Anna minns speciellt en 
gång när fjorton barnvagnar stod parkerade i husets café. ”[…] då var det nästan så att 
man inte kunde jobba här för att då var det så mycket ungar, det var fullt liv, men 14 
vagnar det var liksom vårt rekord. Det var fullt överallt med barn och mammor som 
fikade och skrattade”. Anna påpekar också att trots att många andra organisationer 
jobbar med utställningar och föreläsningar är det ingen annan som har ett Humanitetens 
Hus. 
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6 ANALYTISK RESULTATDISKUSSION 
 
I detta kapitel analyseras och diskuteras empirin utifrån ett 
upplevelseproduktionsperspektiv, där Humanitetens Hus verksamhet ställs i förhållande 
till de aspekter av upplevelseproduktion som presenterades i kapitel 4. Kapitlet är 
uppdelat efter Pine och Gilmores (1999) upplevelsefält; underhållning, utbildning, 
eskapism och estetik. Dessutom diskuteras meningsskapande i Humanitetens Hus i 
relation till litteraturen. 
 

 

6.1 Underhållning i Humanitetens Hus 
Även om Birthe och Suzanne i sina intervjuer nämner att syftet med Humanitetens Hus 
inte är att underhålla, finns det inslag av underhållning i verksamheten. Underhållning 
handlar om att roa den som tar del av underhållningsupplevelsen (Pine & Gilmore, 
1999). Den största delen av Humanitetens Hus verksamhet handlar inte om 
underhållning och underhållningsupplevelser, men det finns en del aspekter av 
verksamheten som kan ses som underhållande.  
 
I huset finns en klimat- och konsekvensutställning, som är uppdelad i fem olika rum. I 
några av dessa rum rullar filmer. Ljudet på filmerna går att sätta på och stänga av 
beroende på vilka önskemål den som befinner sig i rummet har. Filmerna handlar om 
människor som har blivit utsatta för olika saker till följd av klimatförändringarna. Något 
annat som också kan ses som underhållning är en del av de föredrag som hålls i 
Humanitetens Hus. Dessa har enligt Birthe syftet att fördjupa intresserade i vissa 
ämnen, men som Mossberg (2003) påpekar, kan en utbildningsupplevelse samtidigt 
vara underhållande. Detta kan jag själv intyga då jag besökte ett föredrag som handlade 
om kvinnor och HIV/Aids och ett annat som handlade om volontärverksamhet i olika 
former. Båda föredragen var på sitt sätt utbildande, men också underhållande. Under det 
förstnämnda visades till exempel en dokumentärfilm, som trots att den var seriös ändå 
var roande. Underhållningen skedde också i form av andra människorna och alla 
informanterna pratade mycket om Humanitetens Hus som en mötesplats.  
 
Underhållning är inte ett strategiskt verktyg som används i verksamheten. Detta kan 
förklaras med att syftet med verksamheten inte är att underhålla. Enligt Pine och 
Gilmore (1999) handlar underhållningsupplevelser om att känna och om aktivering av 
känslor. Både Birthe och Suzanne nämner under ett flertal gånger att de vill att 
besökarna i huset ska känna något och bli påverkade emotionellt. Underhållning är 
därför något som skulle kunna användas mer som ett verktyg på det strategiska planet i 
Humanitetens Hus även om syftet med huset inte är att underhålla. 



39 

 

6.2 Utbildning i Humanitetens Hus 
Humanitetens Hus verksamhet bedrivs efter tre ledord att verksamheten ska reda ut 
begreppen, visa på sambanden och länka till handling. Utbildning är därför ett centralt 
begrepp för alla tre informanter. Suzanne, som är pedagog i huset jobbar mycket med 
upplevelsebaserat lärande och nämner begreppet under flera olika tillfällen. Lillemyr 
(2002) menar att lärande är en helhetsprocess och detta är något som Suzanne också 
påpekar och hon menar att det är viktigt för henne att anknyta till barnens och 
ungdomarnas tidigare erfarenheter i hennes sätt att arbeta. Snel (2005) Boswijk et al. 
(2007) menar att vi människor skapar mening genom att reflektera över en upplevelse 
som sker nu i förhållande till de erfarenheter vi har med oss sedan tidigare.   
 
Det är framför allt i Suzannes arbete som metoden kring upplevelsebaserat lärande får 
träda fram. Föreläsningarna sker mer utefter det som Lillemyr (2002) benämner som 
traditionellt lärande. Suzannes program däremot, går emot klassiska 
undervisningsmetoder. Suzanne menar att de redskap som hon använder (bussen, 
utställningarna, de praktiska övningarna) hjälper henne i hennes undervisningssituation. 
Suzanne nämner rollspel som något som hon använder sig av i sina program och detta är 
en stor del av upplevelsebaserat lärande (Heath & Alfredsson, 2009). 
 
Upplevelsebaserat lärande handlar mycket om problemlösning (Heath & Alfredsson, 
2007) och detta gestaltar Suzanne genom att låta barnen reflektera över olika moraliska 
dilemman. Det kan handla om allt från hur de ser på en hemlös man på en bild till hur 
de skulle känna inför frågan om att ge sig ut på en räddningsaktion mitt under ett krig. 
Suzanne genomför också värderingsövningar där barnen och ungdomarna får ta 
ställning till olika problem utan att det finns några rätta svar. Suzanne anser att metoden 
är bra för att den tillåter barnen att dela med sig av sina tankar och erfarenheter i en 
miljö som inte är pressad.  
 
Förutom det upplevelsebaserade lärandet som Suzanne använder sig mycket av, 
bennämner alla informanter Humanitetens Hus som en mötesplats, där människor ska 
mötas, dela sina erfarenheter och ta lärdom av varandra. Anna nämner just hur 
fantastiskt hon tycker att det är med ett hus där ändamålet är detta. Snel (2005) menar 
att för att en person ska gå från att ha en upplevelse som är erlebnis, alltså en 
ögonblicksupplevelse till att ha en upplevelse som är erfahrung, en process, krävs det att 
personen reflekterar över sin ögonblicksupplevelse. En mötesplats med utrymme för 
diskussion och reflektion kan vara kan vara ett bra sätt att förstärka upplevelsen för 
besökarna och möjliggöra meningsfulla upplevelser för dem. 
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6.3 Eskapism i Humanitetens Hus 

Eskapism handlar om att fly verkligheten och att gå in i en annan värld. Humanitetens 
Hus verksamhet är uppbyggd på berättelsen om de vita bussarna, som under Andra 
Världskrigets sista år transporterade frivilliga män och kvinnor från Sverige för att 
rädda 17 500 människor ur koncentrationsläger i Tyskland. En av bussarna finns i Huset 
och begreppen mod, ansvar och frivillighet har lyfts fram som centrala begrepp då, 
under räddningsaktionen, men också nu i dagens samhälle. Röda Korset och 
Humanitetens Hus lyfter fram sin värdegrund med hjälp av berättelsen om de vita 
bussarna. De använder sig av storytelling. 
 
Att gå in i bussen som finns i Humanitetens Hus är en speciell känsla. Både Anna, 
Birthe och Suzanne berättar under sina intervjuer om hur stökiga skolklasser som har 
varit på besök i huset tystnar och blir tagna av situationen när de stiger in i bussen. Inne 
i bussen berättar Suzanne historien om hur det gick till 1945 när aktionen ägde rum. 
Under min observation är alla barn och vuxna tysta och fokuserade. Humanitetens Hus 
använder historien om de vita bussarna för att lyfta fram begreppen mod, ansvar och 
frivillighet, för att kunna diskutera dem i anknytning till det som är aktuellt idag. De 
använder alltså berättelsen för att skapa mening och kontext (Mossberg & Nissen 
Johansen, 2006). 
 
Berättelsen som husets verksamhet baseras på är sann. Aktionen med de vita bussarna 
har hänt på riktigt, vilket ger Humanitetens Hus lite utrymme för att ändra på historien 
för att göra den mer spännande. Dramaturgiskt har berättelsen alla de väsentliga 
delarna; budskap, konflikt, rollfördelning och handling. Budskapet eller sensmoralen 
som det också kallas (Mossberg & Nissen Johansen, 2006) är att mod, ansvar och 
frivillighet var centrala begrepp 1945, men de är också viktiga idag när det kommer till 
exempelvis social rättvisa. Konflikten i historien är huruvida Hitler och Göring ska 
släppa ut de 17 500 fångarna från Tyskland. Rollfördelningen är den svaga punkten i 
just den här berättelsen. Den onde finns i form av Göring. På den ”goda” sidan finns 
ingen karaktär som sticker ut som hjälten. Det var 308 människor som begav sig ner till 
Tyskland, men det finns inget ansikte i själva berättelsen som Suzanne berättar, som 
sticker ut. Handlingen finns och binder samman alla ovanstående punkter.  
 
Berättelsen fortsätter utanför bussens väggar med en utställning av fotografier från 
räddningsaktionen. Mossberg och Nissen Johansen (2006) menar att i storytelling 
handlar det inte bara om själva berättelsen utan också om hur den gestaltas, vilken 
Humanitetens Hus har tänkt på. Berättelsen om de vita bussarna är det främsta verktyget 
som Humanitetens Hus använder för att nå ut till sina besökare. 
 

 



41 

 

6.4 Estetik i Humanitetens Hus 
Hela Humanitetens Hus är ett upplevelserum. I det finns såväl atmosfäriska 
förhållanden, som design (Mossberg, 2002). Birthe och Suzanne nämner att det är en 
utmaning att ha verksamheten i den lokalen som de befinner sig i för att den har högt i 
tak och endast består av ett stort rum. De menar att ljudnivån blir väldigt hög i lokalen 
och att detta kan vara ett störande moment många gånger. Designmässigt är 
utställningarna noggrant planerade och förutom de arbetsgrupper som har arbetat med 
att ta fram dem, har också en professionell scenograf varit delaktig i att utforma dem. 
Temat i hela huset är vitt och rött. Väggar och tak är vita medan det finns röda detaljer, 
röda pallar och ett stort rött tygkors som hänger ner från taket i mitten av huset. 
Inredningen är simpel och det finns gott om öppna ytor.  
 
Suzanne nämner under sin intervju att det inte bara är hela huset som är ett 
upplevelserum utan också bussen är ett litet upplevelserum och de andra informanterna 
menar att det är väldigt autentiskt och att det därför påverkar de människor som går in i 
bussen starkt. Tillsammans med berättelsen och bilderna som finns utanför bussen 
bildas en helhet. De atmosfäriska förhållandena i Humanitetens Hus är viktiga för 
informanterna och alla tre påpekar vikten av Humanitetens Hus som en mötesplats där 
människor ska kunna diskutera öppet och fördomsfullt om frågor som rör bland annat 
hållbar utveckling. Pine och Gilmore (1999) och Snel (2005) är överens om att för att en 
gäst ska få en helhetsupplevelse måste mer än designen i ett upplevelserum tas in i 
beräkningen.  
 
Upplevelserummet Humanitetens Hus har ett tema. Det finns i huset många 
beståndsdelar, som ett café, en butik, utställningarna och ett bibliotek. Mossberg (2002) 
menar att allt som finns i upplevelserummet påverkar gästens upplevelse och att allt 
därför måste vara genomtänkt. Suzanne berättar att butiken som finns i huset sattes in 
för att de från början tyckte att precis som andra museum måste Humanitetens Hus 
också ha en butik. I både butiken och caféet finns endast ekologiskt och rättvisemärkt 
och detta går i linje med resten av huset. Suzanne påpekar att de måste göra vad de 
säger och att de vill föregå med gott exempel. 
 

 

6.5 Meningsskapande i Humanitetens Hus 
I Humanitetens Hus används olika redskap för att skapa mening för de gäster som 
besöker huset. Alla delar i huset bildar en helhetsupplevelse. Pine & Gilmore (1999) 
hävdar att för att gästen ska få en så optimal upplevelse som möjligt bör något moment 
från de fälten finnas med. Humanitetens Hus har tagit fasta på detta och de tre 
informanterna är överens om att huset inte endast är en sak. Boswijk et al. (2007) 
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hävdar att för att en meningsfull upplevelse ska kunna ske krävs det att en del aspekter 
finns med: 
 

 De involverar alla sinnen 
 Koncentration och fokus ökar 
 Tidsuppfattningen förändras 
 Den som upplever berörs emotionellt 
 Processen är unik för personen som upplever 
 Den som upplever har kontakt med miljön omkring sig genom att göra saker och 

att gå igenom något mentalt.  
 
I Humanitetens Hus arbetar man för att de flesta av dessa punkter ska uppfyllas. Man 
arbetar för att involvera besökarnas alla sinnen, få dem fokuserade, förflytta dem i tid 
och rum, beröra dem emotionellt, göra upplevelsen unik samt involvera besökaren både 
fysiskt och psykiskt. Ovanstående lista är inget som Humanitetens Hus följer, men de 
jobbar aktivt med alla de punkter som finns med i listan för att ge sina besökare 
förutsättningar för meningsfulla upplevelser. 
 
Målet med verksamheten i Humanitetens Hus är att skapa mening för de människor som 
besöker huset och på så sätt påverka besökaren till att på något sätt involvera sig i de 
frågor som berörs i huset. Alla informanter pratar mycket om sinnesöppnare, känslor 
och om att länka till handling, om att förlänga upplevelsen. Snel (2005) hävdar att för 
att få en upplevelse som är erfahrung, måste vi återkoppla till vår ögonblicksupplevelse 
(erlebnis). Detta jobbar Humanitetens Hus med genom att försöka få alla besökare i 
huset att på något sätt involvera sig i efterhand. Pine och Gilmore (1999) menar att 
fysisk memorabilia kan vara ett sätt att förlänga upplevelsen. De hävdar att exempelvis 
en souvenir kan bidra till att upplevelsen blir minnesvärd. Humanitetens Hus har en 
shop, men det är inte genom denna de försöker förlänga sina besökares upplevelser.  
 
Ett av Humanitetens Hus är att länka till handling och detta innebär i deras fall att 
förlänga den upplevelse som sker i huset. Enligt Snel (2005) handlar en meningsfull 
upplevelse om att genomgå en process där den som upplever tillåts ”testa” den 
ögonblicksupplevelse som denne har haft i nya situationer efter att ha reflekterat över 
sin första upplevelse (se figur 3). I Humanitetens Hus jobbar man för att de människor 
som besöker huset på ett eller annat sätt ska ta med sig upplevelsen hem och ta med sig 
den vidare i livet. Detta har Humanitetens Hus gjort bland annat genom att anordna 
löftestorg, där besökaren får avge ett löfte om att försöka förbättra miljön på något sätt. 
På det sättet kan en process som kan bli till erfahrung påbörjas. 
 



43 

 

Upplevelser uppstår via våra sinnen (Pine & Gilmore, 1999; Mossberg, 2003;Boswijk et 
al, 2007). Humanitetens Hus arbetar, via sina utställningar och medhjälp av historien 
om de vita bussarna, för att öppna sina besökares sinnen. Detta för att kunna bidra till att 
de får en upplevelse. Birthe talar om den vita bussen som finns i huset som en 
sinnesöppnare och hon menar också att utställningarna som finns i Humanitetens Hus 
öppnar besökarnas sinnen. Hon menar att användandet av kulturella uttryck är viktigt 
för att nå människor idag, just för att kultur väcker känslor. Detta kan kopplas till att vi 
lever i ett postmodernt samhälle, där kulturen är en stor del av samhället (Strinati, 
2004). Bussen som sinnesöppnare bidrar tillsammans med berättelsen och mötesplatsen 
till att de som besöker Humanitetens Hus kan få meningsfulla upplevelser långsiktigt. 
 
 

6.6 Sammanfattning av analytisk resultatdiskussion 
I den analytiska diskussionen kan jag urskilja att det finns en del aspekter av 
upplevelseproduktion som är mer betydelsefulla än andra i fallet Humanitetens Hus. 
Även om en del aspekter så som underhållning finns i huset är det inget strategiskt val 
från Humanitetens Hus sida.  
 
Den mest framstående aspekten av upplevelseproduktion som återfinns i huset är 
Storytelling och berättelsen om de vita bussarna. Det är utifrån denna berättelse som 
hela verksamheten är uppbyggd och de andra aspekterna som är av vikt för att skapa 
involvering i hållbar utveckling växer fram ur berättelsen. Jag kan urskilja att 
Humanitetens Hus som mötesplats är viktigt för informanterna och att de har en önskan 
om att utveckla mötesplatsen ännu mer till mer än ett fysiskt rum. En annan viktig 
aspekt för Humanitetens Hus är lärande och den metod de använder; upplevelsebaserat 
lärande. Humanitetens Hus använder också andra aspekter av upplevelseproduktion i 
sitt arbete för att skapa involvering i frågor som bland annat gäller hållbar utveckling. 
Läs mer om dessa aspekter i avsnittet 7.2 Konklusioner. 
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Detta kapitel inleds med en diskussion om studiens kvalitet utifrån de metoder som har 
använts i studien. Därefter presenteras de konklusioner som kan dras av den studie som 
har genomförts. Avslutningsvis diskuteras förslag till vidare forskning och praktisk 
tillämpning. 
 
 

7.1 Studiens kvalitet 
Inom hermeneutisk och kvalitativ forskning kan en studies kvalitet aldrig mätas på 
samma sätt som inom positivistisk och kvantitativ forskning (Ödman, 2007). Studiens 
kvalitet diskuteras vidare utifrån avsnittet 3.5 Giltighet och tillförlitlighet i 
metodkapitlet. 
 
För att bedöma studiens giltighet bör vi se till om det som skulle undersökas har 
undersökts. I den här studien är syftet att undersöka huruvida och på vilket sätt 
upplevelseproduktion kan användas som ett verktyg för att skapa involvering i frågor 
som rör hållbar utveckling. I metodkapitlet redogörs tydligt för de tillvägagångssätt och 
metoder som har använts för att generera och tolka material. I metodkapitlet beskrivs 
det också tydligt att genomförda litteraturstudier fungerar som förstudier som delvis 
visar på min förförståelse när det gäller begreppen upplevelser och 
upplevelseproduktion.  
 
I fallstudien valdes fallet Humanitetens Hus ut efter vad verksamheten kunde tillföra 
studien. Informanterna valdes ut efter vilka positioner och arbetsuppgifter de har i 
organisationen. Alla informanter har informerats om studiens syfte, men jag har dock 
varit sparsam med information mer djupgående på området upplevelseproduktion för att 
undvika att påverka informanternas svar. I min metod använder jag Stenbackas (2001) 
accesspiral för att visa på min relation till det valda fallet. Jag har konstant under hela 
processen fört noggranna anteckningar över mina besök och kontakttillfällen med 
Humanitetens Hus för att inte glömma bort viktig information. 
 
Jag anser att användandet av flera olika metoder i min studie stärker studiens kvalitet. 
Användandet av både intervjuer och observationer som metoder ger mig en djupare 
inblick i Humanitetens Hus och kan på så sätt få ut ett mer djupgående resultat. 
Intervjuerna fungerade som samtal där jag försökte att inte styra mina informanter för 
mycket. Detta ledde till att informanterna var öppna i sina svar. Jag uppfattade inte att 
någon information undanhölls. Informanterna har olika positioner i Humanitetens Hus 
och har därför olika insyn i verksamheten. Tillsammans bildade dock deras svar en 
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helhet, där jag fick insyn i verksamheten från olika vinklar. Under observationerna 
fördes noggranna anteckningar. Det ska dock påpekas att en observation är komplicerad 
och att jag var ensam om att observera. Detta kan medföra att jag har missat viktig 
information, men jag höll mig fokuserad och medveten under observationerna för att 
undvika detta. 
 
Jag använde mig också av litteraturstudie som metod. Denna påbörjades långt innan 
syftesformuleringen var klar och har fortsatt parallellt med arbetet med den empiriska 
processen. Litteraturen är av varierande slag. Mycket av den litteratur som använts 
grundas i vetenskapen medan annan är mer av det populärkulturella slaget. Jag anser 
dock att detta inte missgynnar studiens tillförlitlighet för att min studie handlar om 
människors tolkning av världen, då jag har ett hermeneutiskt förhållningssätt. Litteratur 
och empiri har i kapitel 6 vävts ihop och diskuterats i relation till syftet. 
 
Utifrån ovanstående diskussion anser jag att min studie är giltig och tillförlitlig. 
 

7.2 Konklusioner 
Syftet med studien är att undersöka huruvida och på vilket sätt upplevelseproduktion 
kan användas som ett verktyg för att skapa involvering i frågor som rör hållbar 
utveckling. För att undersöka detta har en fallstudie genomförts, där Röda Korsets 
verksamhet Humanitetens Hus har studerats. 
 
Humanitetens Hus arbetar i sin dagliga verksamhet med upplevelser och att erbjuda sina 
gäster en chans att få dem. Informanterna ser på upplevelser som en känsla, något som 
har med sinnena att göra och något som följer med oss människor vidare i livet. 
Informanterna menar att upplevelser är ett bra medel för dem just av den anledningen. 
De arbetar i verksamheten strategiskt med att skapa miljöer i vilka gästerna får 
upplevelser som de sedan bär med sig. Studien visar att upplevelseproduktion kan 
användas som ett verktyg för att skapa involvering i frågor som rör hållbar utveckling. 
Studien visar på detta då Humanitetens Hus använder många utav de aspekter av 
upplevelseproduktion som presenteras i kapitel 4 Upplevelseproduktion. Hållbar 
utveckling handlar om social rättvisa, miljövård och ekonomisk tillväxt (Agyeman & 
Evans, 2003) och Humanitetens Hus arbetar för att reda ut begreppen, visa på 
sambanden och länka till handling. Detta gör de genom att använda sig av 
upplevelseproduktion. 
 
Nu har vi konstaterat att upplevelseproduktion kan användas som ett verktyg för att 
skapa involvering i frågor som rör hållbar utveckling. Studien visar att det finns olika 
sätt att gå tillväga för att använda upplevelseproduktion i en verksamhet som arbetar 
med hållbar utveckling. Genom min tolkning av materialet från intervjuer och 
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observationer kan jag urskilja att följande aspekter av upplevelseproduktion är av värde 
för att skapa involvering i frågor som rör hållbar utveckling: 
 

Storytelling 
Storytelling visar sig enligt studien vara ett verktyg som fungerar för att skapa intresse 
för frågor som rör hållbar utveckling. I just den här studiens fall har en berättelse kring 
en viktig händelse för Röda Korset skapats för att förtydliga det budskap som 
Humanitetens Hus har. I andra fall skulle berättelser kunna skapas kring andra saker så 
som ett märke, en person eller en hel organisation (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). 
Att använda storytelling gör budskapet mer tydligt och lättillgängligt för besökaren 
samtidigt som det skapar intresse och kan tilltala många olika målgrupper. En god 
berättelse är universell och kan appliceras på vem som helst, när som helst (Bergström, 
2004).  
 
Att bygga upp verksamheten kring en berättelse är enligt den här studien något som kan 
vara positivt för att skapa involvering i frågor som rör hållbar utveckling. Det som är 
viktigt för att berättelsen ska uppfattas som trovärdig i det här fallet är att den 
härstammar från en sann händelse och att berättelsen genomsyrar hela verksamheten. 
Berättelsen fungerar som en stomme som följande aspekter kretsar kring. 
 

Mötesplats 
Resultatet av studien visar att en existerande mötesplats är central för att sprida 
berättelsens budskap. Mötesplatsen är också det rum där förutsättningarna för 
upplevelserna produceras. Studien visar att den fysiska platsen har stor betydelse för 
upplevelseproduktionen. Det är i studiens fall viktigt att mötesplatsen är fysisk då 
upplevelserna sker på plats i ett visst rum. Mötesplatsen bör därför vara kopplad till 
detta rum. Mötesplatsen är en plats där gästen står i fokus och där denne får tid för 
reflektion och en möjlighet att diskutera sina upplevelser med andra gäster. 

 
Tematisering 
För att den berättelse som har tagits fram ska framhävas och förtydligas är det viktigt att 
verksamheten tematiseras efter berättelsen. Den genomförda studien visar att en särskild 
plats eller lokal för ändamålet är central för att tematiseringen bli så tydlig som möjligt. 
Temat bör höra ihop med berättelsen och utvecklas ur den, vilket förstärker berättelsens 
budskap. Temat i lokalen/platsen eller upplevelserummet, som det också kan kallas 
innefattar designen och atmosfären i rummet. I studien har det kommit fram att temat 
också bör stämma överens med den övergripande verksamhetens budskap. I 
Humanitetens Hus fall är det Röda Korset som står bakom verksamheten och därför är 
dess profil tydligt invävd i temat. Tematiseringen hör också tätt ihop med skapandet av 
en mötesplats. 
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Upplevelsebaserat lärande 
Studien visar på att upplevelsebaserat lärande, utifrån producentens perspektiv, är 
centralt för att skapa involvering i frågor som rör hållbar utveckling. Fallstudien visar 
att upplevelsebaserat lärande är viktigt för informanterna som ett medel för att förmedla 
Humanitetens Hus budskap. 
 
I studien kan jag också urskilja att det är berättelsen, den historia som verksamheten är 
byggd kring, som fungerar som ett nav, där de andra byggstenarna hjälper till att 
förstärka historiens budskap. Upplevelsebaserat lärande används som en metod för att 
nå ut med verksamhetens budskap. Berättelsen finns hela tiden med för att hålla 
samman verksamheten och det upplevelsebaserade lärandet används för att få de 
människor som besöker verksamheten att prata om och fundera på de viktiga frågor som 
berörs. 
 

Förlängning av upplevelsen 
Det har framkommit tydligt i studien att förlängning av upplevelsen är viktigt för 
informanterna. Förlängningen av upplevelsen behöver inte bestå av att ett fysiskt 
föremål följer med besökaren utan förlängningen kan vara psykisk och bestå av till 
exempel ett löfte från besökarens sida. Att förlänga upplevelsen på det här viset bidrar 
till att besökaren efter upplevelsen reflekterar över vad denne har gått igenom och på så 
sätt deltar i processen som är erfahrung. 

 
Nedan finns en modell över de fem aspekter som tydligast har framkommit som viktiga 
i upplevelseproduktion för att skapa involvering i hållbar utveckling.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 5: Aspekter för att använda upplevelseproduktion i verksamheter som vill involvera människor i 
frågor som rör hållbar utveckling (Egen modell, 2010) 
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Modellen ovan (figur 5) visar hur de fem aspekterna av upplevelseproduktion fungerar 
ihop. Produktionen tar avstamp i en berättelse, som sedan ska finnas med i alla de andra 
aspekterna. Nedan följer en kort beskrivning av aspekternas funktioner. 
 

 Hitta, utveckla och anpassa berättelsen 
 Skapa en mötesplats för diskussioner och reflektion. 
 Skapa ett tema (design, atmosfär, personal) utifrån berättelsen. 
 Använd upplevelsebaserat lärande för att förmedla berättelsens budskap. 
 Förläng upplevelsen genom användning av fysiska föremål eller genom att 

väcka tankar och idéer. 
 
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Den genomförda studien visar att upplevelseproduktion kan fungera som ett verktyg för 
att skapa involvering i frågor som rör hållbar utveckling. I den här studien är det dock 
endast ett fall som har undersökt och därför kan det vara intressant att studera fler 
liknande fall för att utöka förståelsen för fenomenet. 
 
Det kan också vara av relevans att undersöka huruvida fler aspekter av 
upplevelseproduktion kan vara av betydelse för verksamheter som arbetar med hållbar 
utveckling och att påverka människor till involvering i frågor som rör det ämnet. De 
utmärkande aspekterna i fallet Humanitetens Hus var Storytelling, tematisering, 
upplevelsebaserat lärande, förlängning av upplevelsen och underhållning. Det kan 
mycket väl finnas andra aspekter som är av stor vikt för andra liknande verksamheter. 
Detta skulle också kunna vara något för vidare studier. 
 
Jag finner också att det finns ett behov av ytterligare fördjupning av begreppet 
upplevelseproduktion och dess beståndsdelar. De aspekter av upplevelseproduktion som 
lyfts fram i den här uppsatsen är inte de enda aspekter av begreppet 
upplevelseproduktion som finns. En fördjupning i begreppets innebörd och omfattning 
skulle kunna underlätta och förtydliga för oss som är verksamma inom området. 
 

7.4 Förslag till praktisk tillämpning 
Modellen som har tagits fram utifrån den genomförda studien (figur 5) kan appliceras 
på verksamheter som arbetar med att nå ut till allmänheten med budskapet om vikten av 
att vara involverad i frågor som rör hållbar utveckling. Modellen kan delas in i fem 
olika steg som kan användas såväl strategiskt som operativt. 
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BILAGA – Intervjuguide 
 

1 INLEDNING 
 Namn 
 Titel 
 Kort om arbetsuppgifter 
 Bakgrund till hur du hamnade här 
 
2 VERKSAMHETEN 
 Historik, hur har det sett ut? 
 Antal anställda 
 Vem gör vad? 
 Vision och mål 
 De olika delarna i verksamheten 
 Hur fungerar arbetet med att ta fram nytt material till utställningar? 
 Vem besöker Humanitetens Hus? 
 Vad är det bästa med huset? 
 Vad är det som behöver utvecklas mest i huset, det sämsta? 

 
3 SPECIFIKA ARBETSUPPGIFTER 
 Vad är du involverad i? 
 Hur ser du på din roll? 
 Vad är viktigast för dig i ditt arbete? 
 Berätta om ett bra minne från huset 
 
4 AVSLUTNING 
 Mer öppen diskussion, dialog 
 


