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Författarnas tack 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Hansi Gelter 
som ända från dag ett trott på vår idé och hjälpt oss att också våga tro på 
den. Tack också till Caroline Stenbacka Nordström som hjälpte oss att 
forma en fin tratt istället för en Iittalavas.  

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för allt stöd under resans gång, 
och för att vi lyckats ta oss fram till vägens slut utan att tappa bort vår 
vänskap. 
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Förord 

”Det har varit en lång resa. Du är trött men fylld av förväntningar. I flera år har 

du väntat, och nu är du äntligen här. När du kliver ur limousinen knarrar snön 

under dina skor och luften du andas är så kall att det nästan gör ont i bröstet. 

Du vänder blicken uppåt och ser tornet som mäktigt reser sig mot den 

sammetssvarta, stjärnklara himlen. Du uppfylls av en känsla av ödmjukhet inför 

oändligheten.  

 

60 meter upp i luften ser du hur de klotformade hotellrummen ser ut att sväva i 

en bana runt tornet. Portieren hälsar dig välkommen, och du följer honom med 

ivriga steg genom den tjocka ståldörren som leder in till hissen. Den tar dig upp 

till ditt rum som du fått veta ska gestalta planeten Mars. Hissdörrarna öppnas 

och du kliver ut i en dunkel korridor som leder fram till en ensam dörr av 

körsbärsträ.  

 

När du klivit in i det runda rummet, och portieren försvunnit ser du dig nyfiket 

omkring. Det första du lägger märke till är att hela taket och den halvan av 

väggen som vetter ut från tornet består av glas. Utsikten är hisnande.  

 

Golvet verkar vid första anblicken vara gjort av sand, men när du fascinerat 

böjer dig ner för att känna på det så märker du att det består av en glasskiva med 

ockrafärgad sand under. Golvet har också öar av mjuk röd matta. 

Du ställer dig upp igen, och stryker med handen över väggarnas skrovliga 

sandiga yta. Belysningen är dämpad, men mitten av rummet lyses upp av en 

kamin med en sprakande eld. 

 

Lycklig, men ganska trött av resan och alla nya intryck lägger du dig ner på den 

stora, runda, mjuka sängen och blickar upp, ut genom glastaket mot den svarta 

stjärnhimlen. Den ser ut att långsamt röra på sig. Till en början tänker du att 

det är en illusion, men efter ett tag förstår du att den faktiskt rör sig på riktigt. 

Eller, i själva verket är det ju du som rör dig. Rummet, med sin korridorarm, 

roterar nämligen mycket sakta i en bana runt hotellkroppen och låter dig därmed 

byta utsikt hela tiden.  

 

Just då lyser hela himlen upp i ett flammande norrsken. Med vissheten om att 

ditt äventyr bara har börjat somnar du under stjärnorna.”  
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Berättelsen skrev vi i en tidigare kurs då vi fick idén till ett hotell för de 
rymdresenärer som vi visste snart skulle komma till Kiruna. Det enda vi 
visste om dessa turister var det vi läst i dagstidningar eller snappat upp 
från någon nyhetssändning, men vi trodde oss veta att de kunde vara i 
behov av ett lite lyxigare boende än det som Kiruna i dagsläget hade att 
erbjuda.  

För att gestalta vår idé och kunna redovisa den i slutet av ovan nämna kurs 
skrev vi denna berättelse. Det positiva gensvar vi fick efter redovisningen 
sådde ett frö till att vår idé kanske var så pass bra att vi borde arbeta vidare 
med den och undersöka möjligheterna för att realisera den. Denna uppsats 
är resultatet av det arbetet. 
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Sammanfattning  

Inom några år kommer Kiruna att bli Europas första och enda 
uppskjutningsplats för kommersiella rymdresor. Den som vill försäkra sig 
om en plats på rymdfärjan måste vara beredd att punga ut med 200 000 
dollar. Alltså kan man anta att målgruppen för rymdturism är synnerligen 
välbeställd och därför ställer väsentligt högre krav på service, 
bekvämlighet och upplevelser än de flesta turister som idag besöker 
Kirunaregionen.  
 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur ett koncept för ett 
högkvalitativt boende skulle kunna utformas utifrån ett 
upplevelseperspektiv. Vi har därför granskat hur behovet av ett sådant 
boende i regionen ser ut, med utgångspunkt i just rymdturismen. Detta har 
skett genom intervjuer och omvärldsanalys. Vi har funnit att det saknas 
utförliga planer på hur dessa turister skall tas omhand, och att det råder 
brist på hotellbäddar av hög kvalitet i hela regionen. Resultatet av våra 
undersökningar har mynnat ut i SPACEHOTEL, ett tematiserat 
upplevelsehotell av hög kvalitet. De teorier inom upplevelseproduktion vi 
valt att använda oss av för att utforma hotellkonceptet är Pine och 
Gilmores upplevelsefält och teaterperspektivet, Maslows behovshierarki, 
samt teorier inom tematisering och storytelling.  
 
SPACEHOTEL är designat som ett högt torn med klotformade hotellrum 
fästa på armar som långsamt roterar runt hotellkroppen. Detta 
symboliserar planeterna i solsystemet och deras bana runt solen. 
Rotationen gör också att utsikten från hotellrummen hela tiden förändras, 
vars väggar och tak till stor del består av glas. Gästerna vid SPACEHOTEL 
har därmed chans att uppleva norrsken, stjärnhimmel, midnattssol samt 
den typiska nordliga skog- och fjällvärlden, allt detta inifrån sina egna 
hotellrum. 
 
Med SPACEHOTEL syftar vi till att förhöja och förlänga rymdresenärers 
och rymdturisters upplevelse genom att låta äventyret börja redan på 
marken. 

 



V 
 

Abstract 

Within a few years, Kiruna will become Europe's first and only launch 
site for commercial space travel. Anyone interested in securing a place on 
the space shuttle must be willing to shell out 200 000 dollars. Thus, one 
can assume that the users of space tourism is extremely wealthy and 
therefore sets much higher standards of service, comfort and experiences 
than most of the tourists that visit the Kiruna region today. 
 
This paper aims to examine how the concept of a high-quality 
accommodation could be drawn from an experience perspective. We 
have therefore studied the need for such housing in the region, on the 
basis of space tourism. This was done through interviews and through a 
global analysis. We have found that there is no detailed plans on how 
these tourists must be taken care of, and that there is a shortage of hotel 
beds of high quality throughout the region. The results of our 
investigations have resulted in SPACEHOTEL, a high quality thematized 
experience hotel. The theories of experience production that we have 
chosen to use in designing the hotel concept is the 4 E’s and the theatrical 
perspective by Pine and Gilmore, Maslow’s hierarchy of needs and 
theories of thematisation and storytelling. 
 
SPACEHOTEL is built like a tower with sphere-shaped hotel rooms 
attached to arms that slowly rotates around the body of the hotel. This 
symbolizes the planets in the solar system and their orbit around the sun. 
The rotation also means that guests always get a new view from hotel 
rooms whose walls and ceilings are almost entirely composed of glass. 
With SPACEHOTEL, we aim to enhance and extend the space travelers' 
experience by allowing the adventure to begin on the ground. 
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1. INLEDNING 
I detta avsnitt ämnar vi skapa en förståelse för uppsatsens problemområde och 

förklarar varför vi valt att skriva om ämnet. Avsnittet kommer också att 

behandla våra forskningsfrågor samt syftet med uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 
Vårt intresse för hotellbranschen i allmänhet, och av upplevelsehotell i 
synnerhet väcktes redan i årskurs 1, när vi tillsammans skrev en uppsats 
som syftade till att undersöka just begreppet upplevelsehotell. När vi två 
år senare läste en kurs i gestaltning väcktes på nytt tankar om 
hotellupplevelser och hur ett hotell kan vara så mycket mer än bara 
någonstans att sova. Med bakgrunden i satsningen på rymdturismen i 
Kiruna fick vi en idé till ett rymdinspirerat upplevelsehotell för 
framtidens rymdresenärer som även skulle locka turister från hela 
världen. I denna uppsats vill vi undersöka hur behovet av ett sådant 
hotell ser ut, och huruvida vår idé skulle kunna realiseras.  

1.1.1 Rymdturism 
Nationalencyklopedin (2013) förklarar begreppet rymdturism som resor 
av turistisk karaktär till rymden, det vill säga för upplevelsen att ha 
vistats i rymden och äventyret i sig.  
 
Människans dröm om att resa ut i rymden är ingen ny tanke. Redan 1954 
initierade resebyrån Thomas Cook ett register där intresserade 
rymdturister kunde ställa sig i kö för att resa till månen. Antalet 
anmälningar steg över 6000 men listan blev senare inaktiv då byrån bytte 
ägare (Rymdturism, 2013).  
 
Idag finns tre typer av kommersiella rymdresor möjliga för 
privatpersoner;  
 
1. Paraboliska flygturer, s.k. Zero Gravity Flights, vilket innebär att du i 
ett ombyggt jetplan stiger och sjunker upprepade gånger i bestämda 
kurvor för att uppnå flera kortare perioder av tyngdlöshet. Om du vill 
uppleva hur det är att flyga i rymden är detta den billigaste varianten 
med priser från ca. 26 000 till 60 000 kronor (Rymdturism, 2013).  
 
2. Flygturer med stridsflygplan till gränsen av rymden där du når 
stratosfären och kan se jordens krökning. En sådan resa blir din för ca.  
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20 000 till 140 000 kronor och då kan konstflygningar på tillbakavägen 
ingå (Rymdturism, 2013 & Incredible Adventures, 2013).  
 
3. Har du gott om pengar kan du ta det ultimata steget ut i rymden via en 
orbital rymdresa. Du hinner varva jorden många gånger på den 8-10 
dagar långa rymdturen. Det krävs dock omkring 190 miljoner och flera 
månaders träning och förberedelser inför resan (Rymdturism, 2013). 
 
Stora resurser satsas på utveckling av en fjärde form av rymdresa som 
förväntas lanseras inom kort – den suborbitala rymdresan. Suborbitala 
rymdresor är flygningar som når rymden men som ej går ända upp i 
omloppsbana. Några bolag som redan säljer biljetter till dessa resor är 
Virgin Galactic, XCOR Aerospace, Space Adventures och Armadillo 
Aerospace (Rymdturism, 2013). 

Det brittiska företaget Virgin Galactic är världens första kommersiella 
rymdresearrangör och har på andra sidan Atlanten i New Mexico, USA, 
etablerat Spaceport America (Virgin Galactic, 2013). 

Grundaren av Virgin Galactic, Sir Richard Branson, planerar att under 
2014, tillsammans med sina två barn, bli de första privata passagerarna 
att resa i rymden (Virgin Galactic, 2013). Detta ska göras i farkosten 
SpaceShipTwo med vilken man genomförde en lyckad andra testflygning 
i september 2013 (Scaled, 2013). Fram till november 2013 har 640 personer 
lämnat deposition till ett värde av 80 miljoner amerikanska dollar inför 
en framtida rymdresa med Virgin Galactic (Virgin Galactic, 2013). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Illustration av Spaceport America (Virgin Galactic, 2013). 
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Här i Sverige har Virgin Galactic inlett ett samarbete med Spaceport 
Sweden, beläget i anslutning till Esrange rymdstation i Kiruna (Spaceport 
Sweden, 2011). Denna kommer att lanseras som det europeiska 
alternativet och är menat att bjuda rymdresenärerna på en helt annan typ 
av upplevelse. I stället för New Mexicos öken skall turisterna här 
erbjudas upplevelser i midnattssol på sommaren och i norrsken på 
vintern. (ibid.) 

EU-projektet Spaceport Sweden ska utveckla rymdturismen i Sverige och 
etablera Spaceport Sweden i Kiruna som Europas rymdhamn med 
äventyr både i rymden och på jorden (Swedish Lapland, 2011). Spaceport 
Sweden invigdes år 2007 och är ett samarbete mellan Rymdbolaget, 
Luftfartsverket, ICEHOTEL och Kirunas näringslivsutvecklingsbolag 
Progressum. Rymdbolaget och Kiruna flygplats bidrar med en gedigen 
kunskap inom de rymd- och flygtekniska delarna medan ICEHOTEL 
ansvarar för de turistiska delarna såsom boende och olika 
upplevelsepaket. Denna breda kompetens inom rymd, flyg och turism är 
en starkt bidragande orsak till att Virgin Galactic valde just Kiruna och 
Spaceport Sweden som samarbetspartner (Spaceport Sweden, 2011).  

Spaceport Sweden utvecklar en rad produkter kopplade till rymdturism 
men erbjuder redan nu rymdupplevelser både i luften och på fast mark 
(Spaceport Sweden, 2013).  

Tillsammans med ICEHOTEL och Lappland Resorts annordnar 
Spaceport Sweden så kallade norrskensflygningar där du från ett 
flygplan kan  skåda fenomenet norrsken högt ovanför Arktis. Priset för 
detta ligger strax över 7000 kr (Spaceport Sweden, 2013). 

Spaceport Sweden har ett samarbete med franska Avico och Novespace 
som erbjuder de tidigare nämnda parabelflygningarna, som hos dem går 
under namnet Air Zero G. Flygningarna görs från flygplatsen Bordeaux-
Merignac i Frankrike och priset för en heldag ligger på omkring 65 000 kr 
(Spaceport Sweden, 2013).  

Privatpersoner, studenter, forskare, företag och organisation är alla 
välkomna att göra Technical Visits på Spaceport Sweden. Experter lär dig 
då om rymdresor, tekniken för detta samt Kirunas roll i processen. På 
Space Camp får barn bland annat möta Spaceport Swedens astronauter, 
experimentera med tyngdlagen, simulera en rymdfärd och lära sig vårt 
solsystem. Space Camp vill inspirera kommande generation i ämnet 
naturvetenskap och därmed bidra till en mer hållbar framtid och öka 
chanserna för ytterligare innovationer (Spaceport Sweden, 2013).  
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1.1.2 Upplevelsesamhället och dagens konsumtion 
Idag lever vi i upplevelsesamhället, där vi hela tiden strävar efter att 
samla på oss bättre, mer meningsfulla och fler upplevelser. (Mossberg 
2003; Wahlström 2002; Pine & Gilmore 1999). 
 
För att i fyra steg beskriva hur samhället utvecklats från bondesamhälle 
till dagens upplevelsesamhälle använder sig Pine & Gilmore (1998) av en 
liknelse som behandlar ämnet födelsedagstårtor. När ett barn i det gamla 
bondesamhället fyllde år så bakade hennes mamma en tårta av 
egenkärnat smör, ägg från egna höns osv. I industrisamhället bakade 
mamman fortfarande tårtan själv, men köpte ingredienserna från affären. 
När sedan industrisamhället övergick till tjänstesamhället så inhandlades 
istället den färdiga tårtan på ett bageri. Idag varken bakar föräldrarna 
tårtan eller planerar kalaset själva. Istället köper de en färdigpaketerad 
upplevelse där oftast tårtan ingår, från ett lekland eller liknande företag. 
Denna utveckling har medfört att företag kan ta mer betalt för sina 
produkter och tjänster men också skapat en kräsnare och mer medveten 
konsument (ibid.). 

I och med denna utveckling har även hotellmarknaden förändrats. Lyx är 
fortfarande en viktig faktor för att attrahera ekonomiskt starka gäster, 
men det är inte längre tillräckligt enligt Rauen (2006). Differentiering är 
nödvändigt för dagens kräsne konsument som vill ha en minnesvärd och 
engagerande upplevelse. (ibid.) I artikeln ”Can I have the Barbie Suite?” av 
DeLollis (2011) intervjuas ett flertal personer med ledande positioner 
inom hotellindustrin. De är alla rörande överens om att det blir allt 
viktigare med tematiserade hotell för att ge gästen den unika upplevelse 
som eftersöks.  

Enligt en artikel från Hospitality Directions Europe Edition (2005) 
eftersträvar dagens konsument det Abraham Maslow kallade 
självförverkligande. Abraham Maslows teori kan användas för att 
förklara hur människors behov är rangordnade. Den är användbar inom 
många olika yrkesområden, även upplevelseproduktion. Teorin 
visualiseras ofta som en pyramid eller en trappa där människans basala 
och kroppsliga behov finns på det nedersta trappsteget (Maslow, 1968).   
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Figur 2. Maslows behovshierarki (Maslow, 1968). 
 
Maslow menade att man inte kan förbigå något av trappstegen, utan att 
behoven på varje nivå måste tillfredsställas för att man skall kunna 
klättra vidare (Maslow, 1968). Att intresset för upplevelser ökat och 
behovet att förverkliga sina egna drömmar blivit allt viktigare för dagens 
moderna människor, kan tyda på att vi nått högst upp i Maslows 
behovshierarki.  
 
Rymdturism torde räknas till den ultimata upplevelsen, eftersom rymden 
faktiskt är så långt människan, i alla fall hitintills, nått.  

 
Florida (2002) skriver om den kreativa klassen vilket enligt honom är en 
ny typ av social klass som vuxit fram i samhället i och med att 
värderingar och normer förändrats. Utmärkande för denna samhällsklass 
är att de mäter livskvalitet och identitet i upplevelser och inte i pengar. 
Tiden är dyrbar för den kreativa klassen som vill få ut maximalt av sina 
liv. Stillasittande arbeten leder ofta till att en mer aktiv fritid efterfrågas. 
Då väljer den kreativa klassen hellre unika och annorlunda upplevelser 
framför kommersiella mötesplatser (ibid.). 
 
En artikel från Hospitality Directions (2005) visar också på hur 
konsumtionsmönstren har förändrats de senaste åren. Tidigare sålde 
mellanklassprodukter bäst, men idag har konsumtionen blivit alltmer 
polariserad. De produkter och tjänster som idag säljer bäst är de billiga 
budgetalternativen samt de exklusiva, designade, allra dyraste 
alternativen. 
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Figur 3. Polariserad konsumtion (Hospitality Directions, 2005). 
 

1.1.4 Trender inom turism och hotell 
Definitionen av turism är enligt Turistdelegationen (1995);  ”människors 
aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 
omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften”. 
 

Omsättning och exportvärde 

Sedan 2000 har den totala omsättningen för turismen i Sverige ökat stort 
med drygt 83 procent i löpande priser (Tillväxtverket, 2013). 
 

 
Figur 4. Utveckling av turismens totala omsättning i Sverige (miljarder kronor) 

(Tillväxtverket, 2013). 
 

Från år 2000 till 2012 har turismens exportvärde växt som andel från  
3,9% till 6,1% av Sveriges totala export av varor och tjänster. Turismens 
exportvärde uppgick till 106,5 miljarder kronor under 2012 medan järn- 
och stålexporten uppgick till 57,1 mdkr och värdet av den svenska 
personbilsexporten till 37,6 mdkr. Turismens exportvärde utgör inte bara 
ett viktigt bidrag till Sveriges ekonomi utan även till ökad sysselsättning. 
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Sedan år 2000 har turismen bidragit till 37 100 fler jobb och totalt bidrog 
turismen under 2012 med sysselsättning till nästan 168 000 personer 
(Tillväxtverket, 2013).  

 

BNP 

Turismens andel av Sveriges totala BNP ligger på 3%. Andelen är högre 
än för exempelvis mineralindustri, livsmedel, jordbruk och skogsbruk 
(Tillväxtverket, 2013). 

 

 
Figur 5. Andel av BNP för några jämförbara sektorer 2012 (Tillväxtverket, 
2013) 
 

Utländska besökare 

Enligt Tillväxtverkets årsresultat från undersökningen IBIS 2012, ökade 
antalet utländska besök i Sverige under år 2012 med 3,9% till totalt 16,0 
miljoner besök. Av dessa var 5,1 miljoner (32%) endagsbesök och 10,9 
miljoner (68%) flerdagsbesök. För 12,8  miljoner (80%) var huvudsyftet 
privatresa och för 3,1  miljoner (20%) var huvudsyftet affärsresa 
(Tillväxtverket: Årsresultat IBIS 2012, 2013). 
 
Under de senaste 20 åren har det internationella resandet i världen ökat.  
Mätt i antalet utländska gästnätter har ökningen skett med 114 % i 
Sverige, 109 % i världen och med 86 % i Europa. Sverige som resmål har 
alltså haft en lika bra eller bättre utveckling än i övriga världen under de 
senaste 20 åren. (Tillväxtverket, 2013). 

 
Av de utländska besökarna hade Sverige under 2012 flest övernattningar 
från Tyskland, USA, Kina och Schweiz. Hotell är den vanligaste formen 
av boende för utländska besökare i Sverige med drygt hälften (6,5 
miljoner) av övernattningarna under 2012. De övriga boendeformerna är 
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stugbyar, vandrarhem, campingplater och kommersiellt förmedlade 
privata stugor och lägenheter (Tillväxtverket, 2013). 
 
I årsresultatet av undersökningen IBIS 2012 handlade en fråga om vad de 
utländska besökarna associerar med Sverige. 55 % svarade 
naturupplevelser. Andra associationer som också fick höga andelar svar 
var; vänligt, hållbarhet, sund livsstil och frihet (Tillväxtverket: 
Årsresultat IBIS 2012, 2013). 

 

Strategi2020 
Strategi2020 har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med 
näringens olika aktörer och i samarbete med SHR, VisitSweden, 
Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors Board, Nätverket Sveriges 
Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet, och med 
finansiellt stöd från Jordbruksverket. Målet är att med fokus på 
hållbarhetsfrågorna fördubbla svensk besöksnäring fram till år 2020 och 
bli Sveriges nya basnäring (Strategi2020, 2011). I trendanalysen från Rese- 
och turistnäringen i Sverige (2011); ”Trendanalys: Vision 2020  - Vad krävs 

för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?” menar 
organisationen att nya hotell behöver etableras i hela landet och att 
storstäderna inte kommer att klara av tillväxten själva. 
 

Hotellåret 2010  

Varje år gör SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, en 
summering av hur det gick för hotellen i Sveriges största 
hotellkommuner jämfört med föregående år. I artikeln Hotellåret 2010 
(Restaurantören, 2011) beskrivs det gångna året som bättre än väntat och 
ett år av snabb återhämtning och uppgång. Bland de 100 största 
hotellkommunerna stack bland andra Piteå ut. I diagrammet över 
utvecklingen av utländska gästnätter ligger Sverige bra till i förhållande 
till de övriga Nordiska länderna. 
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Figur 6. Utvecklingen av utländska gästnätter (Restaurantören, 2011). 

 

Annorlunda hotellkoncept 

Jules’ Undersea Lodge  

Ett hotell kan vara så mycket mer än en sovplats. Det är något som fler 
och fler nytänkande hotell övertygar oss om. Jules’ Undersea Lodge i 
Florida är ett sådant exempel som öppnar upp möjligheterna för dig som 
gillar idén att leva i en ”yellow submarine”. Nära sju meter under 
vattenytan kan du både se kejsarfisk, barracudor och snappers passera 
ditt sovrumsfönster och passa på att ta en dykkurs (Jules’ Undersea 
Lodge, 2011). 
 
Jumbo Stay 

Vandrarhemmet Jumbo Stay ligger utanför Arlanda flygplats och är en 
ombyggd Boeing 747-212B. Flygplanet har numera totalt 76 bäddar och 
dess cockpit har byggts om till en bröllopssvit. Ägaren Oscar Diös, säger 
att Jumbo Stay är ett landmärke för Arlanda och ger gästerna en unik och 
annorlunda upplevelse (Jumbo Stay, 2013). 
 

 
Kokopelli's Cave Bed & Breakfast  

I New Mexico har du möjlighet att bokstavligt talat gå under jorden på 
din semester. Kokopelli's Cave Bed & Breakfast är urkarvad ur 65 miljoner 
år gammal sandsten. När du inte befinner dig nere i grottan kan du njuta 
av den storslagna utsikten från klippavsatsen (Kokopelli's Cave Bed & 
Breakfast, 2011). 
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Capsule Hotel  

På flera platser runt om i Japan finner du den innovativa hotellösningen 
Capsule Hotel. Dessa ”kapselhotell” är en unik typ av boende som består 
av endast ett par kvadratmeter stora krypin som du hyr per natt. Man 
skulle kunna säga att ledorden är kostnadseffektivt och platssparande 
(Capsule Inn , 2011). 
 
The Hobbit Motel  

Om du fascinerats av Sagan om Ringens småväxta hobbitar kan du boka 
in dig på det Nya Zeeländska The Hobbit Motel. Med runda fönster och 
dörrar samt speciella Hobbit-vänliga möbler kan du att känna dig 
småväxt på nolltid (Woodlynpark, 2011). 
 
Treehotel 

I Norrbottniska Harads kan man ta sig en lur i en fur. Där ligger 
nämligen det innovativa trädhotellet som 6 arkitekter fått i uppdrag att 
rita varsitt trädrum till. Rummen har olika design med former som 
fågelbo, glaskub och ufo, för att nämna några. Skapelserna är fästa i höga 
tallar vilket bidrar till en spännande boendeupplevelse (Treehotel, 2011). 
 
Britta Jonsson-Lindvall (2011), grundare och ägare av Treehotel, tror att 
hotellets framgång har att göra med att idén låg rätt i tiden. 
Naturupplevelsen och dess geografiska plats nära polcirkeln tror hon 
även är en bidragande orsak till hotellets popularitet hos målgruppen 
som till 70 procent består av storstadsboende, internationella DINKs 
(Begrepp inom turism som står för Double Income No Kids) och 
barnfamiljer. 
 
Treehotel fick år 2011 motta Svenska Turistgalans pris Stora Turismpriset 
(Svenska Turistgalan, 2011).  
 
ICEHOTEL  

Världens första ishotell öppnade första gången 1999 i Jukkasjärvi. Dess 
namn ICEHOTEL har blivit ett starkt varumärke och satt byn på 
världskartan. Hela hotellet är byggt i snö och isblock från Torneälven, till 
och med glasen i baren är gjorda av is. Förutom en annorlunda 
boendeupplevelse är det arktiska klimatet, norrskenet och midnattssolen 
exotiskt för många och lockar långväga gäster (ICEHOTEL, 2011). 
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Innovation i hotellbranschen 

I Pine och Gilmores artikel ”Differentiating Hospitality Operations via 

Experience – Why selling services is not enough”, menar de att innovativa 
upplevelser kommer att bli alltmer viktiga i värdeskapandet inom 
hotellbranschen. Idag ses god hotellservice som en självklarhet och 
konkurrensmedlet blir istället att kunna erbjuda gästerna något utöver 
det vanliga (Pine & Gilmore, 2002). 
 
Holloway (2009) instämmer med Pine och Gilmore i att hotellgästernas 
behov har förändrats; ”The impulse to do something different, and to sleep in 

something unique, appears to be growing: the more far-fetched, the better” (The 
business of tourism, 2006, s. 289). 
 
Dagens äventyrslystna turister söker fysiska och emotionella upplevelser 
som tillsammans skapar en helhetsupplevelse och hotellinnehavarna 
försöker att tillfredsställa det behovet (Holloway, 2009). 
 
Holloway (2009) menar att hotell som kan erbjuda attribut som är 
utmärkande för just det specifikt besökta landet är populära hos turister. 
Som en del av reseupplevelsen letar resenären efter något annorlunda 
och ovanligt på de platser de besöker. Förutom god service och 
bekvämligheter vill gästerna ha det där ”lilla extra” som gör en 
destination speciell och olik andra. Vidare pekar Holloway på att man 
genom att ge hotellet en unik personlighet kan attrahera nischade 
marknader. Den världsvana turisten söker bättre service och boenden 
med mer karaktär. 
 
I The business of tourism från 2009 tas fenomenet upp att turisten är i 
förändring. Akademiker har rapporterat under mer än ett decennium att 
den moderna turisten i större mån söker annorlunda, ovanliga 
reseupplevelser.  
 
Holloway (2009) menar att ju mer extrem hotellets design är desto 
mindre beroende är det av sin geografiska lokalisering.  
På senaste tiden ser man fler hotellkonstruktioner som strävar efter att 
uppnå en wow-faktor, antingen i arkitektur och design eller 
storleksmässigt. (Holloway, 2009). 
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1.1.5 Hotell i Kiruna 

Antalet hotellbäddar i Kiruna kommer enligt Jan-Erik Jaensson (2011), 
VD för Swedish Lapland, att behöva utökas för att möta det behov som 
rymdsatsningen förväntas skapa. Ett fåtal hotell når idag upp till 
fyrstjärnig standard, men det finns inget som håller en högre klass än så. 

Världsberömda ICEHOTEL, ett av Sveriges starkaste varumärken enligt 
Kiruna Kommun (Kiruna Kommun, 2011) är beläget i den lilla byn 
Jukkasjärvi, 17 km från Kiruna. Här erbjuds verkligen gästerna en 
minnesvärd upplevelse med ett högt skrytvärde genom att sova i ett 
hotell helt byggt av snö och is. Detta är enligt hotellets hemsida dock inte 
ett hotell man bor flera nätter på, en natt i minusgrader är tillräckligt för 
de flesta. Därför erbjuder hotellet även ett varmt boende i form av 
enklare hotellstugor och vanliga hotellrum. Dessa är ljust och smakfullt 
inredda i skandinavisk design. För den mer äventyrlige turisten finns 
även vildmarkscamper bestående av stugor och timrade kåtor 
(ICEHOTEL, 2011). 

Scandic Ferrum ingår som man kan utläsa av namnet i hotellkedjan 
Scandic och håller samma standard som kedjans övriga hotell. Hotellet 
har 171 rum. (Scandic, 2011). 

Meteorologen är med sina 28 bäddar ett litet fyrstjärnigt hotell som ligger 
ca 14 km utanför Kiruna i skidorten Riksgränsen. Hotellet är inrymt i ett 
hundraårigt timmerhus och är Riksgränsens äldsta byggnad. För den 
skidintresserade turisten är detta ett bra alternativ (Meteorologen, 2013).  

Fyrstjärniga Hotell Bishops Inn i centrala Kiruna ligger i anslutning till 
puben Bishops Arms. Enligt hotellets hemsida är detta ett bekvämt hotell 
med 37 rum i brittiskt inspirerad stil  (Bishops Arms Inn, 2013). 

 

1.1.6 Marknad för ett upplevelsehotell med rymdtema?  

Då det i dagsläget inte finns något högklassigt boende i Kiruna med 
omnejd så ser vi stora möjligheter för ett upplevelsehotell specifikt 
utformat för rymdresenärer att ta en plats på marknaden.  
Det hotell som vi vill utveckla, och som vi hädanefter väljer att kalla för 
SPACEHOTEL, är just ett sådant. SPACEHOTEL kan erbjuda inte bara 
ett exklusivt och högkvalitativt boende men också en unik upplevelse, 
någonting extraordinärt, vilket är angeläget för den primära målgruppen 
välsituerade personer som har köpt en biljett till rymden. Den sekundära 
målgruppen är Kirunaregionens övriga turister, exempelvis de 
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internationella gäster som besöker Swedish Lapland för attraktioner 
såsom ICEHOTEL, norrskenet, och den orörda vildmarken. En potentiell 
målgrupp är även de människor som kan tänkas besöka Kiruna tack vare 
ett stort intresse för rymden. Även dessa kommer att ges möjligheter till 
en unik och minnesvärd upplevelse genom att bo på SPACEHOTEL. 
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2. PROBLEMOMRÅDE 
Detta kapitel beskriver problemområdet som leder till syftet med uppsatsen samt 

våra fyra forskningsfrågor.

 

 
Även om det kan argumenteras att en stor del av jordens befolkning 
fortfarande står utanför upplevelsesamhället så finns det bevisligen 
många människor som befinner sig där idag. Ett otvetydigt tecken på 
detta är att det faktum att rymdresebiljetterna trots sitt höga pris sålt 
oerhört bra. Med bakgrund av detta ser vi ett problem då det i dagsläget 
inte finns något boende i Kiruna som matchar dessa människors 
förväntningar eller krav. Om Kiruna skall kunna bli den blomstrande 
destination för rymdturism som kommunen strävar efter så är det av 
högsta relevans att finna en lösning på detta problem. Vår idé till ett 
hotell skulle kunna vara en sådan lösning, därför vill vi i denna uppsats 
undersöka om det finns några grunder för våra antaganden.  
 

2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka behovet av ett rymdinspirerat 
upplevelsehotell i Kiruna samt genom teorier för upplevelseproduktion 
utveckla vår idé till ett koncept. 
 

2.2 Forskningsfrågor 

  

1.  Har Spaceport Sweden några befintliga planer vad gäller boendet för 
rymdresenärer och rymdturister? 
 

2. Hur ser behovet och förutsättningarna ut för ett rymdinspirerat 
upplevelsehotell i Kiruna? 
 

3. Hur skulle ett sådant hotell kunna utformas utifrån ett 
upplevelseperspektiv? 
 

4. Hur kan detta koncept konkretiseras för att kunna presenteras för 
intressenter och potentiella investerare? 
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2.3 Avgränsning 

Uppsatsen kommer inte att behandla alla detaljer i design, materialval 
eller inredning och ej heller utformning av restaurang, spa eller andra 
faciliteter. Vi kommer inte att presentera en detaljerad ritning över 
hotellet, dess exakta lokalisering i Kiruna eller kartlägga den 
infrastruktur som ett sådant hotell behöver. Vi kommer heller inte att 
presentera en detaljerad budget eller finansieringsplan eftersom det 
kräver en egen förstudie. 
 
Uppsatsen riktar fokus på själva behovsanalysen och 
konceptutvecklingen som ska anta en sådan form att den kan presenteras 
för potentiella intressenter och finansiärer.  
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3.  DEFINITIONER 
I avsnittet definieras de olika begrepp inom upplevelseproduktion samt rymdturism som vi 
kommer att använda oss av i uppsatsen.

 

3.1 Vad är en upplevelse? 

Enligt lexikonet Lexin (2011) är en upplevelse något minnesvärt som man 
upplever eller har upplevt. Det är dock inte helt enkelt att definiera vad 
en upplevelse är eftersom en upplevelse enligt Pine och Gilmore (1999) 
alltid är individuell och personlig. En persons tidigare erfarenheter och 
förförståelse, samt vilka förväntningar denne har, spelar alltid en roll för 
hur någonting upplevs. Av samma orsak går det inte att skapa en 
upplevelse för någon annan eftersom som upplevelsen uppstår hos varje 
enskild individ men man kan se till att förutsättningarna finns för att en 
gäst ska kunna skapa sig en så bra upplevelse som möjligt. Därmed är 
det också viktigt att känna sin gäst (Pine & Gilmore, 1999 och Mossberg, 
2003). 
 
Enligt Pine och Gilmore (1998) inträffar en upplevelse när ett företag 
avsiktligt använder tjänster som en scen och varor som rekvisita för att 
skapa minnesvärda händelser för enskilda kunder. Händelserna ska 
också vara något utöver det vardagliga, engagera på ett personligt sätt 
och lämna avtryck hos gästen (Mossberg, 2003). Upplevelserna utspelar 
sig i upplevelserummet, vilket är ett begrepp som myntades av Mossberg 
(2003). Hon menar också att upplevelser handlar mycket om att njuta och 
ha roligt och att känslor har betydelse i köp och konsumtion (Mossberg, 
2003).  
 

Vad är upplevelseproduktion? 

Hemsidan för högskoleutbildningen Upplevelseproduktion i Piteå 
förklarar begreppet; ”Upplevelseproduktion handlar om att innovativt och 

kreativt utveckla upplevelseprodukter som berikar människor och bidrar till deras 

livskvalitet, personliga image och livsstil” (Upplevelseproduktion, 2011).  

Som upplevelseproducent är det viktigt att använda ett helhetstänkande 
eftersom alla delar i en produktion påverkar upplevelsen. Om inte den röda 
tråden finns kan autenticiteten i upplevelseproduktionen ta skada (Pine & 
Gilmore, 1999). 
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Upplevelsefälten 

Pine och Gilmore (1999) utvecklade en modell som flitigt används för att 
beskriva vad som påverkar en gästs upplevelse, de så kallade 
upplevelsefälten. För att en upplevelse skall bli så meningsfull och 
minnesvärd som möjligt så bör den enligt Pine och Gilmore innehålla 
komponenter av samtliga modellens fyra fält; underhållning, utbildning, 
eskapism och estetik. Gör den det kan upplevelsens fulla potential nås 
och fenomenet fenomet kallas ”sweet-spot” (Pine & Gilmore, 1999). 

 
Underhållning kan beskrivas som en passiv upplevelse, men det handlar 
även om att väcka gästens känslor. Exempel på detta kan vara en konsert 
eller film. 
 
Utbildning behöver inte vara traditionell klassrumsundervisning, och 
behöver inte heller ske medvetet. I en upplevelse kombineras ofta 
utbildning med underhållning, exempelvis att lära sig om en främmande 
kultur genom att se en underhållande film. 
Liksom underhållning räknas utbildning till upplevelser som gästen 
absorberar, upplevelsen ”går in i gästen”. 

 
Eskapism, eller verklighetsflykt, är motsatsen till ren underhållning, då 
det krävs ett aktivt deltagande av gästen. Denna typ av upplevelser låter 
gästen glömma eller fly verkligheten för en stund. 
 
Estetik handlar om att påverka gästens känslor med hjälp av estetiskt 
tilltalande miljöer, exempelvis natursköna omgivningar eller vacker 
design. 
 
Både eskapism och estetik handlar om att gästen ”går in i upplevelsen”, 
så kallad immersion (Pine & Gilmore, 1999). 
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Figur 7: Upplevelsefälten (Pine & Gilmore, 1999). 

 

Teaterperspektivet 

Teaterperspektivet är ett annat begrepp som myntades av Pine och 
Gilmore i deras bok The Experience Economy (1999). Det beskriver hur man 
kan tänka på en upplevelse som en teaterföreställning med scen, dekor, 
rekvisita, och skådespelare. Platsen där upplevelsen äger rum är scenen 
och personalen som arbetar där är skådespelarna. För att personalen ska 
kunna bli skickliga skådespelare måste de ges tillgång till diverse 
rekvisita som förstärker dem i sin roll. En teaterpjäs har även en ledare, 
regissören. Vid en upplevelse är det en upplevelseproducent eller den 
som utformar förutsättningarna för upplevelsen som besitter denna roll. 
Regissörens uppgift enligt modellen är att besluta om vilka roller 
personalen ska spela och vilka tillbehör som ska finnas med på scenen. 
Bland dessa tillbehör nämns, förutom dekor, även rekvisita såsom 
skådespelarens kläder och accessoarer. Detsamma gäller på en teater, där 
skådespelarens rekvisita ska gå i linje med, och förstärka teaterns 
budskap. Företaget kan genom kläderna som personalen bär förmedla en 
tilltalande känsla och förstärka en kunds uppfattning om företaget. Alla 
dessa faktorer påverkar publiken på olika sätt och bidrar till deras 
upplevelse. För att en teaterföreställning ska bli lyckad och således 
tillfredsställa publiken krävs det duktiga skådespelare med ett bra manus 
samt rätt dekor och rekvisita (Pine & Gilmore, 1999). 
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Meningsfulla upplevelser 

En meningsfull upplevelse karaktäriseras enligt Boswijk (2007) av att den 
är unik för gästen, medför ett värde, att alla fem sinnen blir stimulerade 
samt att upplevelsen förhöjer koncentration och fokus hos gästen. I en 
meningsfull upplevelse rubbas även tidsuppfattningen, gästen genomgår 
saker och blir emotionellt berörd. 
 
Enligt Mossberg (2003) blir en upplevelse en extraordinär upplevelse när 
en känsla av nyhet innefattas och utlöses på grund av ovanliga händelser 
med emotionell intensitet. Den extraordinära konsumtionen behöver inte 
innebära kraftansträngning eller individuell kraftansträngning utan går 
bra att bara njuta av. 
  
Upplevelserummet är den fysiska omgivning där upplevelsen utspelar 
sig och kan utformas genom designfaktorer som inredning, färg, form, 
ljud, ljus etc. men påverkas även av sociala faktorer som exempelvis 
andra hotellgäster i upplevelserummet (Mossberg, 2003). 
 

3.2 Vad är ett upplevelsehotell? 

Det finns ingen uttalad definition av begreppet upplevelsehotell men vi 
har uppmärksammat att många hotell använder sig av ordet upplevelse 
in sin marknadsföring och beskrivning av hotellet, vistelsen och 
aktiviteter. 

Hans Gelter, bitr. professor vid högskoleutbildningen 
Upplevelseproduktion i Piteå, menar att det egentligen inte finns någon 
officiell definition av begreppet upplevelsehotell men ger förslag på tre 
tänkbara varianter. Den ena definitionen är hotell som använder sig av 
storytelling, vilket kan tas i uttryck ibland annat hotellets design, till 
exempel som hos medeltidsinfluerade hotell. En annan är ett boende som 
utöver tak över huvudet och mat, uppfyller hotellgästens dröm som till 
exempel att få bo ombord på ett rymdskepp, vilket är möjligt på 
Spaceship i Tokyo. Ett tredje definitionsförslag från Gelter (2008) är hotell 
som har ett genomgående tema, till exempel spa, historia eller en specifik 
omgivning. 

Utifrån definitionen av en upplevelse menar vi att ett upplevelsehotell 
antingen bör vara ett hotell som erbjuder sina gäster att själva skapa sina 
upplevelser i form av tillgängliga aktiviteter, eller så är det själva hotellet 
som är upplevelsen. Detta kan uppnås genom design, till exempel 
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tematisering, ett annorlunda koncept, samt att hotellet håller 
exceptionellt god servicekvalitet. 

3.3 Vad är en rymdresenär? 

Med rymdresenär menar vi de personer som köpt en biljett till Virgin Galactics 
kommersiella rymdresor. Då en biljett kostar 200 000 dollar kan man anta att 
dessa resenärer är mycket välbeställda och vana vid lyx. 

3.4 Vad är en rymdturist? 

Ovan nämnda rymdresenärer kommer enligt våra intervjupersoner att ha med 
sig ett sällskap på uppemot tio personer bestående av bland annat sina familjer. 
Dessa personer kommer inte att åka upp i rymden utan kommer att vara i 
behov av upplevelser på marknivå. Dem kallar vi rymdturister. 

3.5 Vad menas med högklassigt boende? 

Orsaken till varför vi valt att inte använda oss av begreppet femstjärnigt 
boende är att den gemensamma hotellklassificering i Europa innehåller 270 
kriterier som ett femstjärnigt hotell måste uppfylla. Bland annat ska ett 
dubbelrum vara minst 26 kvadratmeter och ett enkelrum minst 18 
kvadratmeter (Hotels in Sweden, 2012).  

Eftersom det inte finns detaljerade hotellritningar av SPACEHOTEL går det ej 
att garantera att samtliga av de 270 kriterierna kan uppfyllas, därför väljer vi 
istället att använda oss av begreppet högklassigt boende i den här uppsatsen. 
Med det menar vi ett boende som håller en högre standard i både design, 
bekvämlighet och service än vad som kan förväntas av ett genomsnittligt 
hotell. 
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4. METOD 
Följande avsnitt  beskriver de vetenskapliga metoder vi använt i vår uppsats och 

varför vi valt att använda oss av dem. 

 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Man kan välja att använda sig av kvalitativ eller kvantitativ 
forskningsmetod i forskning och undersökningar. Genom sitt val av 
metod beskriver forskaren sin utgångspunkt (Denscombe, 2000). Med 
kvalitativ metod försöker man nå en förståelse för den värld människan 
lever i, hur de ser på sig själva och hur de upplever sin livssituation 
(Hartman, 1998). I kvalitativ forskning studeras människors 
beteendemönster och det sätt människor uppfattar saker. Tolkning av 
kvalitativ data påverkas av forskarens egna värderingar och förförståelse 
(Denscombe, 2000). Motsatsen till kvalitativ forskning är kvantitativ 
forskning. I den kvantitativa forskningen observerar, registrerar och 
mäter man omvärlden. Eftersom kvantitativa data bygger på siffror ger 
den en känsla av att vara objektiv (Denscombe, 2000). Vi har valt att 
genomföra vår undersökning med en kvalitativ inriktad forskningsmetod 
eftersom vi inte varit ute efter att mäta eller räkna något utan att förstå 
hur behovet av ett högkvalitativt boende i Kirunaregionen ser ut, samt 
hur ett sådant boende skulle kunna utformas utifrån detta behov. 

 

4.2 Arbetssätt 

Vi har arbetat metodiskt och efterforskat svaren till våra forskningsfrågor 
i tur och ordning. Arbetet inleddes genom att ta reda på huruvida det 
existerade några befintliga planer för var rymdresenärerna ska bo under 
sin vistelse i Kiruna, och hur de planerna i sådana fall såg ut. Detta gjorde 
vi genom intervjuer med Karin Nilsdotter, projektledare för Spaceport 
Sweden, Dan Björk, försäljnings- och marknadsansvarig på ICEHOTEL, 
Erica Matsson, VD för Kiruna Lappland, samt Jan-Erik Jaensson, VD för 
Swedish Lapland. Intervjuerna genomfördes både via mejl och via 
telefon. Vi bandade samtliga telefonintervjuer. Vid dessa intervjuer 
efterfrågade vi också deras åsikter angående behovet av ett högkvalitativt 
boende och av upplevelser för regionens turister. 
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Genom att göra omvärldsanalyser av andra upplevelse- och lyxhotell i 
och utanför Sverige har vi skapat oss en bild av marknaden, inspiration 
till hotellkonceptet samt inblick i branschens trender. Exempelvis har vi 
genomfört en intervju med svenska Treehotel som har ett annorlunda 
hotellkoncept. 
 
För att undersöka hur ett hotell för Kirunas rymdturister skulle kunna 
utformas utifrån ett upplevelseperspektiv har vi studerat litteratur som 
beskriver olika modeller och teorier inom upplevelseproduktion. Vi har 
koncentrerat oss på de modeller vi ansett relevanta och användbara i vårt 
arbete och fördjupat oss i dem. Detta för att underlätta och effektivisera 
arbetet eftersom en litteraturstudie är tidskrävande.  
 
I vår litteratursökning har vi främst använt oss av Luleå Tekniska 
Universitets databas LUCIA. Artiklar har vi sökt efter i databaserna 
Academic Search Elite och Business Source Premier (EBSCO). De sökord 
vi använde oss av var Pine & Gilmore, tematisering, upplevelse, trender, 
design, annorlunda, hotell samt motsvarande ord på engelska.  
 
Vi har använt samma sökord till att leta information på Internet med 
hjälp av sökmotorn Google. På Google har vi även sökt på Space, Virgin 
Galactic, Spaceport Kiruna och Spaceport America.  
 
För att besvara vår fjärde och sista forskningsfråga ”Hur kan ett sådant 

upplevelsebaserat rymdhotell koncept konkretiseras i form av en affärsplan så att 

konceptet kan presenteras för intressenter och investerare?” har vi sökt på 
Internet efter information över hur man upprättar en affärsplan, och vad 
man bör tänka på. Sökorden vi använde oss av var affärsplan, affärsidé, 
samt motsvarande engelska ord.  
 
Vi har även studerat Swedish Laplands affärsplan och hämtat inspiration 
ifrån denna. Vi intervjuade även en arkitekt för att ta reda på hur de går 
till väga för att presentera sina idéer. 
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4.3 Datainsamling  

4.3.1 Omvärldsanalys 

En omvärldsanalys görs för att bättre förstå sin omvärld och hur denna 
förändras (Nationalencyklopedin, 2011). Detta är betydelsefullt då vi 
lever i en föränderlig värld (Frankelius, 2001). Genom omvärldsanalys 
erhålls kunskap om omvärlden, till fördel för kartläggning av marknaden 
och att rätt produkter kan utvecklas. Man får även överblick av och 
konkurrenter. I omvärldsanalyser kan även eventuella samarbetsparters 
och finansiärer identifieras. Genom omvärldsanalys kan man förutspå, 
upptäcka problem och se möjligheter för framtiden (Frankelius, 2001). 

 

4.3.2 Primär och sekundär data 

 Primärlitteratur är en undersökning beskriven av den person som 
utförde undersökningen till skillnad mot sekundärlitteratur som 
behandlar ett ämne utan själv vara en undersökning. 
Forskningsrapporter är primärlitteratur (Hartman, 1998). 
Sekundärlitteraturen ger inte alltid en klar bild över situationen då den 
ofta är vinklad att passa in i ett syfte. Därför är det viktigt att använda sig 
av primärdata i största möjliga mån samt följa upp källor från sekundära 
litteraturkällor. För ett kritiskt förhållningssätt bör man identifiera 
primärlitteraturs styrkor och svagheter (Hartman, 1998). Det är viktigt att 
vara kritisk mot skriftliga källor. Akademiska tidskrifter och 
kommersiella bokförlag är vanligtvis granskade och ger därför 
forskningen större reliabilitet men detta ger emellertid ingen fullständig 
garanti. Det är därför alltid viktigt att bedöma de olika källornas 
trovärdighet (Denscombe, 2000). Enligt Denscombe (2000) kan 
trovärdigheten hos en skriftlig källa bedömas utifrån dessa fyra faktorer;  

· Dokumentets syfte  

· Dokumentets författare  

· Primär eller sekundär data  

· När dokumentet skrevs  
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4.3.3 Intervjuer/enkäter 
Skillnaden mellan enkäter och intervjuer är oftast att intervjun genomförs 
på ett mer personligt sätt. Vanligtvis träffar intervjuaren personen som 
skall intervjuas, eller gör en telefonintervju. En enkät kan däremot 
genomföras utan att intervjuaren träffar eller pratar med 
intervjupersonen. Eftersom vårt syfte varit att undersöka de befintliga 
planerna för att ta hand om rymdturisterna, samt att ta reda på hur de 
personer som arbetar med dessa frågor idag ser på behovet av ett 
upplevelsehotell i regionen så har vi valt att använda oss av intervjuer. 
Detta då intervjuer till skillnad från enkäter tillåter att man ställer 
följdfrågor och på så sätt kan gå djupare in i ämnet. Vi har inte heller 
varit intresserade av att göra jämförelser mellan olika intervjupersoners 
svar för att finna någon gemensam nämnare dem emellan.  
 

Konfidentialitet och trygghet 

Vid en intervju kan det vara svårt att motivera intervjupersonen om 
nyttan att svara på frågorna. Alla intervjuer inkräktar på personens 
privata sfär och det är därför av största vikt att man behandlar personen 
med respekt. Innan intervjun måste man alltid komma överens om ifall 
svaren kommer att behandlas konfidentiellt, eller om personens namn 
kommer att framgå. Om man spelar in intervjun bör man även berätta 
det före så att intervjupersonen inte får några överraskningar utan kan 
känna sig trygg. Dessa saker är inte bara viktiga ur ett etiskt perspektiv, 
utan även betydelsefulla för att få så uttömmande och uppriktiga svar 
som möjligt.  
 

Strukturering 

En intervju kan även innehålla olika grader av strukturering. Om 
intervjuaren använder sig av fasta svarsalternativ, eller frågor som endast 
lämnar ett begränsat utrymme att svara inom, så har intervjun en hög 
grad av strukturering. Om man däremot låter personen svara fritt så är 
graden av strukturering låg. Det är viktigt att tänka på att även en öppen 
fråga kan vara strukturerad beroende på hur den är formulerad, 
exempelvis om den endast går att besvara med ”ja” eller ”nej”. 
 

Standardisering 

Man kan välja hur man utformar intervjun beroende på dess syfte. Om 
avsikten är att jämföra olika intervjupersoners svar med varandra så kan 
man välja att ställa likadana frågor i en exakt ordningsföljd. Detta kallas 
för att standardisera intervjun. Om intervjuaren istället anpassar frågorna 
efter intervjupersonen, och ställer de i den ordning som känns lämpligast 
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så är intervjun ostandardiserad. Denna typ av intervjuteknik kan vara 
passande då man vill ge intervjupersonen utrymme att berätta så fritt 
som möjligt med egna ord. Det finns naturligtvis grader av hög eller låg 
standardisering emellan dessa två ytterligheter.  
 

Kvalitativa intervjuer  

Kvalitativa intervjuer har oftast en låg grad av strukturering och 
standardisering. Detta beror på att de till skillnad från kvantitativa 
intervjuer eller enkäter inte syftar till att mäta eller göra jämförelser, utan 
att upptäcka och identifiera egenskaper och karaktären hos något, 
exempelvis den intervjuades livsvärld eller uppfattningar. Man kan se på 
en kvalitativ intervju som ett samtal där både intervjuaren och den 
intervjuade är medskapare (Patel & Davidsson 2003). Enligt Hartman 
(1998) är djupintervjuer den vanligaste metoden för datainsamling inom 
den kvalitativa forskningsmetoden. Då vårt syfte har varit just att förstå 
uppfattningarna hos vår målgrupp är det denna typ av intervjuer vi har 
använt oss av. Vi har ställt relativt öppna frågor för att lämna utrymme 
för intervjupersonen att tala fritt. Dock har vi formulerat frågorna för att 
styra den intervjuade i vår önskade riktning eftersom vi haft ett specifikt 
område som vi haft för avsikt att studera. 
 

4.4 Validitet och reliabilitet 
 

Med reliabilitet menas tillförlitligheten i den vetenskapliga forskningen. 
Reliabiliteten beror på om mätningarna är korrekt gjorda samt om 
mätmetoden motstår slumpmässighet (Thurén, 2007). För att en 
undersökning ska hålla hög reliabilitet måste undersökaren räkna rätt 
och eliminera slumpmässighet. Hög reliabilitet uppstås även om flera 
undersökare kommer fram till samma resultat med samma metod 
(Thurén, 2007). Validiteten beror på om vi verkligen undersöker det vi 
avser att undersöka, om vi valt rätt metod samt om vi valt rätt 
mätinstrument för det vi avser mäta (Thurén, 2007). Användandet av 
olika metoder för att samla in data om samma sak ger flera vinklar på det 
man studera, samtidigt kan användandet av fler än en metod bekräfta 
eller ifrågasätta ett resultat och påverka dess validitet (Denscombe, 2000).  
För att uppnå hög reliabilitet och god validitet i vår uppsats har vi först och 
främst sökt identifiera relevanta intervjupersoner. Vi har också försökt 
formulera våra frågor på ett riktigt sätt för att i möjligaste mån kunna undvika 
missförstånd. 
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5. RESULTATANALYS 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultatet av våra undersökningar. Genom 

att behandla en forskningsfråga i taget vill vi underlätta för läsaren att följa med 

i texten. 

 

5.1 Forskningsfråga 1 
Har Spaceport Sweden några befintliga planer vad gäller boendet för 

rymdresenärer och rymdturister? 

 

I samarbetet Spaceport Sweden är ICEHOTEL, enligt Karin Nilsdotter 
(2011), utsedd återförsäljare av Virgin Galactics resor. De ska även ta 
hand om rymdresenärerna och rymdturisterna vad beträffar boende, mat 
och aktiviteter säger Dan Björk (2011) som är försäljnings- och 
marknadsansvarig vid ICEHOTEL.  
 
På frågan om rymdturisterna ska bo på ICEHOTEL svarar Björk att de är 
ett destination management company och låter gästen bo var den vill.  
ICEHOTEL sätter ihop paket som de tror passar bäst för respektive gäst 
men de kan även hamna på andra ställen i regionen beroende på deras 
egna önskemål. 
 
Björk hänvisar till hemsidan för deras boendealternativ som förutom 
huvudattraktionen ICEHOTEL, helt byggt av snö och is, består av 
enklare hotellstugor och vanliga hotellrum.  
 
Spaceport Sweden har själva inga planer på hotellbygge i dagsläget, 
skriver Nilsdotter, och hon känner inte heller till något alternativ som är 
direkt kopplat till rymdturismen. 
 
Jan-Erik Jaensson (2011), VD för Swedish Lapland, säger att det finns 
aktörer som vill uppföra hotell men som väntar på att kommunen ska 
fatta beslut om detaljplanen. Detta eftersom hela Kiruna stad inom en 
överskådlig framtid kommer att flyttas på grund av gruvnäringen. 
 
Sammanfattningsvis har Spaceport Sweden inga planer på hotellbygge 
men enligt Jaensson och Swedish Lapland finns det intresse hos aktörer 
att låta bygga nya boenden. ICEHOTEL kommer att ombesörja boende 
och valbara aktiviteter för rymdresenärerna och rymdturisterna. 
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5.2 Forskningsfråga 2 
Hur ser behovet och förutsättningarna ut för ett rymdinspirerat 

upplevelsehotell i Kiruna? 
 

I och med Strategi2020 har också Kiruna Lappland som mål att fördubbla 
omsättningen i Kiruna fram till år 2020, säger Erica Mattsson (2011), VD 
för Kiruna Lapland. Det är främst utlandsmarknaderna som kommer att 
hamna i fokus, säger Karin Nilsdotter i ett pressmeddelande (Swedish 
Lapland, 2011). Som följd av denna utveckling menar Mattsson (2011) att 
man i framtiden kommer behöva se fler produkter med rymdtema samt 
ökad kapacitet och kvalitet av bäddar.  

I uppdrag av regeringen har Tillväxtverket valt ut 5 områden i Sverige 
som anses ha potential att utvecklas till hållbara turistdestinationer. Till 
utvecklingsinsatser samt för att stärka kvalitet, konkurrenskraft och 
innovationsförmåga hos turist- och upplevelseföretag har Tillväxtverket 
tilldelats 60 miljoner kronor. De utvalda områdena är Kiruna, Åre, 
Stockholms skärgård, Vimmerby och Bohuslän. Den ekonomiska 
satsningen görs under åren 2012-2014 (Tillväxtverket: Hållbar 
destinationsutveckling, 2013).  

 

5.2.1  Säsongsförlängning  

Rese- och turistnäringen i Sverige (2011) skriver att regioner utanför 
storstadsområdena ofta har hög efterfrågan under svenska skollov och 
behöver produkter riktade sig mot internationella marknader som 
fungerar när det inte råder högsäsong hos svenska turister. 
 
Vi behöver jobba med att förlänga säsongen och därmed ökar behovet av 
fler bäddar, säger Erica Mattsson från Kiruna Lappland (2011). Man 
måste hitta produkter som håller året runt och möta upp med 
kringaktiviteter under perioder som inte är våra högsäsonger, fortsätter 
hon. 
 
Jan-Erik Jaensson (2011) håller med om att det behövs fler aktiviteter och 
aktiviteter för turister som finns i regionen under perioder när det inte 
sker några uppskjutningar. Han anser även att hotellalternativen med 
högre standard inte räcker till under högsäsong och att det måste till fler 
hotell i Kiruna. 
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5.2.2  Attraktioner och aktiviteter 

Besökare kommer till en destination på grund av dess aktiviteter eller för 
en speciell attraktion och det är vanligt att man försöker göra en 
destination unik genom att använda superlativ som största, minsta, 
första, senaste, äldsta, enda, om attraktionerna (Harrill, 2005). 
Aktörer i regionen ser rymdturismen som något mycket positivt för 
destinationen och Jan-Erik Jaensson (2011), VD för Swedish Lapland, 
anser att rymdturismen är en ”unique selling point” för Kiruna, Swedish 
Lapland, Sverige och även för Europa. 

Alla produkter måste ständigt förbättras, uppdateras och kompletteras 
eftersom marknaden vill ha nya aktiviteter, valmöjligheter och 
destinationer (Harrill, 2005). Erica Mattsson (2011) vill se en 
produktutveckling eftersom kringaktiviteter och möjligheten att kunna 
uppleva rymden på marken är viktig. Det ska kännas att man kommer 
till en Spaceport fortsätter hon, men trycker även på att turisterna vill 
uppleva de attraktioner som finns idag såsom ICEHOTEL, norrsken och 
fjällnatur.  
 

5.2.3 Boendet och målgrupperna 

Jaensson (2011) säger att boendestandarden i Swedish Lapland rent 
generellt är lite för låg och att bra hotell behövs i princip överallt. Han 
berättar vidare att målgruppen de satsar på, den globala resenären, 
kräver lite bättre boende. Dock menar Jaensson inte att just 
rymdresenärerna alltid kräver den högsta standarden utan att de är ute 
efter andra typer av boenden. Helt enkelt något nytt, som de inte tidigare 
upplevt. Han anser att den största utmaningen blir att hitta kvalitativa 
upplevelser för de medföljande under tiden då rymdresenären 
förbereder sig för uppskjutning. Rymdresenären har enligt Jaensson med 
sig uppskattningsvis 10-12 personer som stannar i två veckor. Då tror 
inte Jaensson att Swedish Lapland kommer att räcka till för att täcka 
behovet av aktiviteter men att Norge, Finland och Västerbotten kan 
komplettera.  

 

5.2.4 Paketering 

Genom att paketera en destinations produkter kan man höja kvalitén på, 
och förbättra förutsättningarna för gästens upplevelse (Harrill, 2005). 
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Rymdresenärerna kommer enligt våra intervjupersoner att ha att ha med 
sig sällskap bestående av bland annat sina familjer. Dessa personer 
kommer att vara i behov av upplevelser på marknivå. 

 Jan-Erik Jaensson (2011) menar att det behövs paket som är attraktiva för 
de medföljande sällskapen och tror inte att pengar är ett problem för 
denna målgrupp. ”Vi har några år på oss innan det ska vara färdigt men 
vi måste ta fram en katalog med paketerade upplevelser för just den här 
målgruppen”, säger Jaensson.  

 Sammanfattning: Utöver Kiruna Lapplands attraktioner som 
midnattssol, norrsken, fjäll, samisk kultur och gruvnäring (Kiruna 
Lapland, 2013), vill aktörer i regionen se en produktutveckling för att 
möta behovet av rymdupplevelser på marknivå. Jan-Erik Jaensson från 
Swedish Lapland vill se paketering av destinationens upplevelser för att 
tillgodose rymresenärernas sällskap.  

Med Strategi2020 och målet att fördubbla omsättningen, tror Erica 
Mattson, VD Kiruna Lapland, att det kommer behövas fler bäddar och 
rymdtematiserade produkter. Önskan om säsongsförläng ökar också 
behovet av antalet bäddar, liksom att boendestandarden i Swedish 
Lapland bör höjas. Ekonomisk satsning görs då Tillväxtverket valt ut 
Kiruna som en av fem områden i Sverige som anses ha potential att 
utvecklas till hållbara turistdestinationer. 

 

5.3 Forskningsfråga 3 
Hur skulle ett sådant hotell kunna utformas utifrån ett 

upplevelseperspektiv? 

SPACEHOTEL kommer vara byggt som ett högt torn med klotformade 
hotellrum fästa på armar som långsamt roterar runt hotellkroppen. Detta 
symboliserar planeterna i solsystemet och deras bana runt solen.  

En unik upplevelse ska enligt Boswijk, Thijssen, och Peelen (2007) 
stimulera gästernas sinnen, vara helt unik i sitt koncept, samt skapa 
värde genom sin exklusivitet. En vistelse på SPACEHOTEL kommer att 
uppfylla dessa krav.  

Genom att applicera ett antal teorier inom upplevelseproduktion till vårt 
koncept kommer vi nedan att besvara forskningsfråga 3. 
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5.3.1 Upplevelsefälten 

För att följa Pine och Gilmores (1999) modell Upplevelsefälten och skapa 
förutsättningar för en så minnesvärd och meningsfull upplevelse som 
möjligt så bör hotellvistelsen innehålla bitar från upplevelsefältens alla 
fyra delar. Detta kan göras på följande sätt: 

 
Estetik 

Både exteriör och interiör kommer att vara inspirerat av rymden. Runt 
den höga smala hotellkroppen kommer de sfärformade hotellrummen att 
rotera likt planeter runt solen. Inredningen kommer att följa rymdtemat i 
material som sand och sten. Varje hotellrum kommer att vara unikt 
designat utifrån varsin planet ur solsystemet och genom glastaken 
kommer gästerna ha möjlighet att somna under stjärnorna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 8. En första skiss av SPACEHOTEL  
(ritad av mediedesignern Robert Lindbäck, 2011). 

 
 

Med sin annorlunda utformning och unika design ska SPACEHOTEL 
tilltala gästerna visuellt och väcka känslan av ödmjukhet inför rymdens 
oändlighet. Förutom den imponerande arkitekturen kommer den 
stortslagna naturen att bidra estetiskt till upplevelsen. Gästerna vid 
SPACEHOTEL har chans att uppleva norrsken, stjärnhimmel, 
midnattssol samt den typiska nordliga skog- och fjällvärlden, allt detta 
inifrån sina egna hotellrum. 
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Utbildning  

Varje hotellrum kommer att gestalta en av planeterna i vårt solsystem. 
Exempelvis kommer rummet som symboliserar Mars att ha ett golv av 
röd sand med en glasskiva över, rummet som gestaltar Neptunus 
kommer att ha en blåfärgad gasdimma under glasgolvet osv. Genom att 
kombinera detta med interaktiva dataskärmar där gästerna själva kan 
hitta information om ”sin” planet, så kan man väcka nyfikenhet och 
stimulera gästernas egen inlärning. Varje rum kommer att utrustas med 
ett flertal olika knappar och bildskärmar som, om de används, startar 
ljud- och bildeffekter som ger information kring olika fenomen och 
företeelser kopplade till rymdtemat. Om gästen trycker på en viss knapp 
kanske det plötsligt börjar mullra och rinna virtuell lava längs väggarna, 
detta för att illustrera ett av planeten Mars frekventa vulkanutbrott. Även 
stjärnfall, norrsken och ozonlagret kan gestaltas på liknande sätt och med 
ljussättning. 

 
Eskapism 

Att kliva in i SPACEHOTEL kommer vara som att kliva in i en annan 
värld. Genom SPACEHOTELs specifika design kommer gästen få en 
känsla av att befinna sig i rymden och tillåtas fly ifrån vardagen och 
glömma verkligheten för en stund. Genom att alla detaljer kommer att 
följa temat, upprätthålls autenticitet och eskapism bevaras. Exempelvis 
kommer brandsläckare och annan nödvändig utrustning smälta in i det 
futuristiska temat på bästa sätt. 
 
Underhållning 

Med storytelling och tematisering skapas ett underhållningsvärde för 
gästerna. Genom de känslor som väcks av berättelsen genereras 
förutsättningar för en djupare och mer meningsfull upplevelse.  Även 
hotellets rotation som gör att gästerna ständigt har en skiftande vy över 
omgivningarna bidrar till att skapa en underhållande upplevelse för 
hotellgästerna. De interaktiva ljud- och visuella effekterna som beskrivs 
närmare under avsnittet om utbildning kommer också att ha starka 
inslag av underhållning. 
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5.3.2 Tematisering och storytelling i hotellkoncept  

Vad är det som gör att vi minns vissa hotell hela livet och andra inte alls? 
Om det skriver Mossberg och Nissen Johansen (2006) i sin Storytelling: 

Marknadsföring i upplevelseindustrin. De pekar på att det blir vanligare 
med unika hotellkoncept som försöker differentiera sig genom design, 
tematisering och storytelling. Begreppet storytelling innebär att berätta 
eller berättande (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). Mossberg & Nissen 
Johansen menar att intresset ökar från gäster efter något mer än ett 
traditionellt hotellrum samt att specifika, annorlunda hotell löpande 
dyker upp i tidskrifter från branschen. Med tematisering och storytelling 
skapas en helhet (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). 

SPACEHOTEL kommer vara tematiserat utifrån rymden och dess 
element. Ett tema är ett bestämt koncept som präglar hela utförandet och 
utformningen av exempelvis ett hotell. Tematisering kan skapa en mer 
sammanhängande och starkare upplevelse för gästen (Pine & Gilmore, 
2002). Det finns många exempel på nöjesattraktioner och hotell som 
använder sig av tematisering. Ett exempel på välkänt tematiserat koncept 
är Disneyland. 
 
SPACEHOTEL kommer att vara ett hotell som sticker ut, både visuellt 
och innehållsmässigt. Hotellet kommer vara tematiserat utifrån rymden i 
design av byggnadskonstruktion och interiör. 

Då historier har funnits och berättats i urminnes tider är det naturligt att 
människor söker och förlikar sig med dessa. Framtidsforskaren Rolf 
Jensen skriver in sin bok The Dream Society från 2001, hur vi gått från 
informationssamhället till ett drömsamhälle där användandet av 
storytelling bestämmer hur framgångsrik du och din produkt blir. Jensen 
(2001) menar att dagens och framtidens produkter måste tala till hjärtat. 
Det som oftast är grunden i storytelling är kärlek och livssituationer 
vilket också påverkar oss mest (Jensen, 2001).  
 
Ett hotell differentierar sig från andra genom att vara unikt på ett sätt 
som tilltalar kunden (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). Med 
storytelling kan man bygga antingen hela koncept kring en berättelse 
eller låta gästen skapa sin historia utifrån sina drömmar (Mossberg & 
Nissen Johansen, 2006). 
 
Historien i förordet gestaltar vår idé i skrift med syfte att måla upp en 
inre bild för läsare och åhörare av konceptet SPACEHOTEL. Den kan 
användas som intern storytelling för att skapa en känsla kring hotellidén 
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hos intressenter och medarbetare. Historien kan även utvecklas till 
material för marknadsföring på exempelvis hemsida. 
 
Som gäst på SPACEHOTEL kommer du att kliva rakt in i historien om 
universum och dess olika element. SPACEHOTEL kommer med sin 
design, visuella effekter och informativa tekniska lösningar att berätta för 
gästerna om rymden. Bor du exempelvis som hotellgäst i rummet Mars 
kommer miljön och interiörer att berätta om planeten mars.  

 

5.3.3 Teaterperspektivet  

När man ser SPACEHOTEL utifrån Pine och Gilmores teaterperspektiv 
(1999) så finns det fyra faktorer att ta hänsyn till. Dessa är scen, dekor, 
rekvisita och skådespelare. Scenen är platsen för upplevelsen, alltså själva 
hotellet. Dekoren är designen, och hur hotellet är utformat. Då 
SPACEHOTEL kommer att vara starkt tematiserat är det oerhört viktigt 
att alla inredningsdetaljer stödjer detta tema, precis som det på en teater 
är viktigt att all dekor passar in i föreställningen så att inte publiken blir 
påminda om att det bara är just en pjäs. Den röda tråden genom alla 
detaljer är viktigt för upplevelsens autenticitet (Pine & Gilmore, 1999). 

Det är även av största vikt att personalen, alltså ”skådespelarna”, har fått 
utbildning och att de har tillgång till ett bra och välskrivet manus så att 
de vet vilken roll de förväntas spela (Pine & Gilmore, 1999). 
SPACEHOTELs personal kommer därför kontinuerligt att utbildas inom 
rymden, värdskap och storytelling, för att på ett bra sätt kunna förmedla 
SPACEHOTELs berättelse till gästerna. 
Personalens kläder kan beskrivas som rekvisita och måste också stödja 
temat. All SPACEHOTELs personal kommer därför att bära kläder av 
futuristiskt snitt (Pine & Gilmore, 1999). 

Sammanfattningsvis kommer SPACEHOTEL att utformas efter Pine och 
Gilmores Upplevelsefälten för att hotellvistelsen ska bli så minnesvärd 
och meningsfull som möjligt. För att skapa en starkare upplevelse 
kommer både interiör och exteriör tematiseras efter rymden. Temat 
kommer även att genomsyra hotellets personal då det är viktigt att alla 
detaljer håller samma linje för att upprätthålla autenticitet. Arbetet med 
storytelling i bland annat utbildningssyfte kommer att stärka konceptet 
ytterligare. 
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5.4 Forskningsfråga 4 
Hur kan detta koncept konkretiseras för att kunna presenteras för 

intressenter och potentiella investerare? 

 

 För att besvara forskningsfråga 4 har vi tagit fram en konceptplan som är 
avsedd att kunna användas för att sälja in SPACEHOTEL till potentiella 
investerare. I skapandet av denna har vi utgått ifrån en mall till en 
affärsplan som vi hämtat från Företagande.se (2012). 
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5.4.1 Konceptplan 
KONCEPTPLAN FÖR 

SPACEHOTEL 
AV MARIE OLOFSSON & ELISABETH ROSENBRAND 

2011-05-10 

 

KONCEPTIDÉ 
Dagens konsumenter blir alltmer kräsna. Både därför att det tack vare 
Internet är enklare att jämföra kvalitet och utbud, men också för att vi 
hela tiden blir översköljda av nya produkter och intryck.  
För att sticka ut i den enorma djungeln av företag så krävs mer än en bra 
produkt. Du måste fånga människors uppmärksamhet. Dagens 
konsumenter vill ha kvalitet och något utöver det vanliga. Någonting 
med skrytvärde. Vår affärsidé är att erbjuda de rymdresenärer som 
kommer att resa ifrån Spaceport Sweden just en sådan hotellupplevelse, 
för att på så vis förhöja och förlänga deras rymdupplevelse. Vi vill ge 
även de turister som inte har ekonomisk möjlighet att köpa en 
rymdresebiljett en chans att uppleva känslan av att befinna sig i rymden. 
 
SPACEHOTEL är ett unikt upplevelsehotell i Kiruna med 
designinspiration från rymdindustrin, midnattssolen och norrskenet. 
Hotellet är designat utifrån principen för upplevelseproduktion där 
tematisering är central enligt Pine och Gilmore (1999). Temat vi valt för 
hotellet är rymden och ska på ett naturligt sätt samspela med Kiruna som 
en framtida destination för rymdresenärer. 

 
Visionen är att skapa en känsla av att bo i rymden, i första hand för att 
förhöja och förlänga rymdresenärernas upplevelse, men också för att ge 
andra turister som besöker regionen en möjlighet till en hotellupplevelse 
utöver det vanliga. 
 
Hotellkroppen är byggd som ett torn. Längst upp på tornet sitter de 
sfärformade hotellrummen på armar som sträcker sig ut från 
hotellkroppen. Dessa armar roterar långsamt runt hotellet för att på så 
vis låta gästerna byta utsikt hela tiden och skapa en känsla av att sväva i 
rymden. Denna känsla förstärks genom att hela taket, och en stor del av 
väggen till rummet, är gjord av termoglas. Detta ger gästerna en 
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möjlighet att sova under både stjärnhimlen och norrskenet på vintern, 
och att uppleva det bästa av midnattssolen på sommaren. För att inte 
midnattssolen skall störa gästernas nattsömn så kommer glaset att vara 
av en sort som kan skifta färg och förhindra att ljus släpps igenom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 8. En första skiss av SPACEHOTEL  

(ritad av mediedesignern Robert Lindbäck, 2011).  
 

Rummen kommer att följa rymdtemat och vara designade för att 
efterlikna de planeter som finns i vårt solsystem med t.ex. golv gjort av 
sand med en glasskiva över, sandblästrade väggar och liknande attribut 
som är tänkta att skapa en känsla av att befinna sig i rymden. Planeten 
mars är t.ex. rödaktig och därmed ska rummet Mars följa dess 
kännetecken. Designen ska göras på ett smakfullt och lyxigt sätt.  
Tematiseringen kommer att genomsyra hela hotellet, exempelvis 
kommer hissarna att utrustas med ljudeffekter för att ge en känsla av att 
gästen ombordstiger en rymdfärja, och allmänna utrymmen kommer att 
ha en futuristisk design. 
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MARKNAD 
Idag lever vi i ett upplevelsesamhälle där människor strävar efter att 
förverkliga sig själva genom att uppfylla sina drömmar (Pine och 
Gilmore, 1999). Ett tydligt tecken på detta är det stora intresset för de 
kommersiella rymdresorna från Kiruna. I dagsläget finns det inget 
boende i Kiruna som matchar dessa rymdresenärers förväntningar. 
Därför ser vi en risk att värdet på rymdresan som var tänkt att bli deras 
livs upplevelse blir förminskat, i och med att det saknas en adekvat 
inramning till den. En sådan inramning skulle kunna både förlänga och 
förhöja värdet på upplevelsen och göra den mer minnesvärd och 
meningsfull. Om Kiruna skall kunna bli den blomstrande destination för 
rymdturism som kommunen strävar efter så är det av högsta relevans att 
finna en lösning på detta problem.Vi anser att SPACEHOTEL är 
lösningen. 
 
SPACEHOTEL erbjuder inte bara ett exklusivt och högkvalitativt boende 
men också en unik upplevelse, någonting extraordinärt, vilket är 
angeläget för den primära målgruppen rymdresenärer och deras familjer. 
Den sekundära målgruppen är Kirunaregionens övriga turister, 
exempelvis de internationella gäster som besöker Swedish Lapland för 
attraktioner såsom ICEHOTEL, norrskenet, och den orörda vildmarken. 
En potentiell målgrupp är även de människor som kan tänkas besöka 
Kiruna tack vare ett stort intresse för rymden. Även dessa kommer att 
ges möjligheter till en unik och minnesvärd upplevelse genom att bo på 
SPACEHOTEL. 

 
KONKURRENTER 
Konkurrenter i regionen är Treehotel och ICEHOTEL. Dock ligger 
Treehotel långt från Spaceport och  de företag som verkar i området idag 
ser vi snarare som kollegor som verkar mot samma mål; att bygga upp 
regionen till en stark turistdestination. På den globala marknaden finns 
däremot konkurrenter i form av andra upplevelsehotell som erbjuder 
sina gäster ett annorlunda boende. Med det sagt så ser vi en stor potential 
i Kirunaregionen som faktiskt har något unikt att erbjuda sina gäster som 
inte finns på många platser runtom i världen. De flesta av dagens beresta 
människor har solat och badat till leda, däremot är det få förunnat att 
uppleva norrskenet, midnattssolen och den karga orörda vildmarken 
som Kiruna har att erbjuda.  
 
MÅL 
Våra förhoppningar är att hotellet ska stå klart lagom till de första 
rymdresenärerna, och i förlängningen så är vårt mål att SPACEHOTEL, 
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tillsammans med hela Kirunaregionen, ska bli en stark turistdestination 
som lockar gäster från hela världen. 
 
 
SWOT-ANALYS 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Figur 9. SWOT-analys av SPACEHOTEL (egen modell, 2011). 

 
 

För att minimera de svagheter och hot som SWOT-analysen (strengths, 
weaknesses, opportunities och threats) visar på så anser vi det vara 
viktigt att aktörer i hela regionen gemensamt arbetar för en ökad turism. 
Lappland och Norrbotten har mycket att erbjuda utländska turister i 
form av exotiska upplevelser med snö och is, norrsken, midnattssol och 
inte minst stora ytor med orörd vildmark vilket möjliggör för stressade 
gäster att få uppleva en tystnad som inte går att finna i mer tätbefolkade 
områden. Därför ser vi en stor potential att bygga upp regionen som en 
destination för globala resenärer. En stark destination skulle vara bättre 
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rustad inför global konkurrens och det skulle även göra SPACEHOTEL 
mindre sårbart för en svikande rymdturism.  
 
För att öka beläggningen utan att kompromissa med exklusiviteten så ser 
vi stora möjligheter i att bygga en hotelldel i marknivå. De rummen 
skulle förslagsvis ha samma höga standard som de klotformade rummen 
uppe i tornet, men tornrummen skulle fortfarande vara ensamma om den 
imponerande rörliga utsikten. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
I stycket diskuterar vi vårt tillvägagångssätt samt de resultat vi kommit fram 

till. Slutligen lyfts också förslag till vidare forskning fram. 

 

 

6.1 Metoddiskussion 

För att uppnå hög reliabilitet och god validitet i uppsatsen har vi strävat 
efter att identifiera relevanta intervjupersoner och att ställa befogade och 
motiverade frågor till dessa. Vi har sökt formulera frågorna på ett så 
enkelt sätt som möjligt för att undvika missförstånd.  

Helst hade vi velat genomföra ett studiebesök i Kiruna, och samtidigt få 
chansen till personliga intervjuer med våra intervjupersoner. Dock blev 
vi tvungna att avstå från det på grund av att vi båda haft 
heltidsanställningar vid sidan av arbetet med uppsatsen och helt enkelt 
inte hade nog med tid. Vi anser ändå att de intervjuer vi genomfört gett 
oss tillfredsställande svar. Eftersom våra frågeställningar främst syftat till 
att undersöka hur planerna för rymdturismen ser ut i dagsläget, och inte 
varit ute efter någons personliga åsikter och värderingar, så anser vi inte 
att detta påverkat uppsatsens reliabilitet i någon större utsträckning. 

 

6.2 Resultatdiskussion och konklusioner 

Vi anser att våra undersökningar tyder på att det i Kiruna Lappland finns 
ett uppenbart behov av ett exklusivt boende som skänker gästerna en 
unik upplevelse. Jan-Erik Jaensson menar visserligen att det är en 
missuppfattning att den välbärgade målgrupp som rymdresenärerna 
tillhör endast nöjer sig med femstjärniga hotell, men vi tror ändå att de 
gärna vill ha ett mer spännande boende än Scandic eller ICEHOTELs 
stugby. Det stämmer förmodligen att de har bott på lyxiga hotell så 
många gånger att de blivit vana vid dem, men det betyder inte att de 
istället vill bo på hotell med den enda skillnaden att standarden är lägre. 
Vi anser istället att det finns ett stort behov av ett hotell som erbjuder 
något utöver det vanliga. Att det inte är huruvida hotellet är femstjärnigt 
eller inte som är det avgörande, utan ifall det kan erbjuda gästerna en 
annorlunda upplevelse, något som de inte varit med om tidigare.  
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Då rymdresenärerna med dess sällskap stannar i uppskattningsvis så 
länge som två veckor anser vi att det behövs fler spännande alternativ 
och valmöjligheter kring boende. 

Det är ett faktum att Virgin Galactic och Spaceport Sweden ingått ett 
avtal som innebär att det inom ett par år kommer att anlända 
rymdresenärer och rymdturister till regionen. Även om det finns planer 
för att ta hand om dessa så verkar dessa planer något oklara, och 
samtliga intervjupersoner är rörande överens om att regionen är i behov 
av fler rymdupplevelser på marknivå. Erica Matsson pratar om arbetet 
med att förlänga säsongen, alltså om vikten av att ta fram produkter och 
upplevelser som inte är säsongsbundna på samma sätt som ICEHOTEL 
är. Vi anser att allt detta tyder på att det finns en marknad för 
SPACEHOTEL.  

Även högkvalitativa boendealternativ är enligt Jan-Erik Jaensson något 
som saknas i hela regionen. Det är inte bara de rikaste gästerna som 
kräver en hög standard utan konsumenter har generellt blivit kräsnare. 
Detta medför att hotell som vill kunna konkurrera måste kunna erbjuda 
sina gäster ett mervärde, något som vi anser att SPACEHOTEL gör. 
Eftersom Kiruna Lappland har som målsättning att fördubbla sin 
omsättning fram till år 2020, med fokus på utlandsmarknaden så ser vi 
också ett behov att tänka större och djärvare. För att förlänga säsongen 
och locka hit dagens köpstarka och kräsna konsumenter behövs inte fler 
stugor med våningssängar, det som behövs är ett upplevelsehotell. De 
attraktioner som redan finns här helt naturligt, såsom norrskenet, 
midnattssolen och den orörda vildmarken är något som absolut bör tas 
tillvara, men vi anser att de behöver kompletteras med ett kvalitativt 
boende. Det unika med SPACEHOTEL är inte bara dess rymdtema, utan 
även sättet på vilket just dessa naturliga förutsättningar tas tillvara. 
Genom att använda glas till både rummens väggar och tak kommer 
gästen att kunna uppleva både norrskenet och midnattssolen på ett helt 
nytt sätt. De vidsträckta ytorna av orörd vildmark kommer också att 
erbjudas gästerna i form av en storslagen utsikt. De roterande 
hotellrummen ger gästen möjlighet att se ett ständigt förnyat panorama 
av omgivningarna. SPACEHOTEL kan vara ett sätt att förnya 
destinationen, något som enligt produktlivscykelmodellen ständigt är 
aktuellt, för att inte säga livsnödvändigt. 

För den primära målgruppen bestående av rymdresenärerna och deras 
familjer anser vi det vara största vikt att skapa förutsättningar för en 
fantastisk helhetsupplevelse. Att åka upp i rymden är en till synes 
ouppnåelig dröm som dessa personer kommer att få realisera. Detta är 
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naturligtvis i sig ett helt oförglömligt äventyr, men vi anser att det är av 
största vikt att inte glömma bort eller negligera resans inramning för att 
inte denna upplevelse skall förminskas eller förstöras. Vi anser att 
SPACEHOTEL kan förhöja och förlänga upplevelsen och minnet av 
denna ”once-in-a-lifetime-experience” genom att låta rymdtemat ge 
prägel till hela utformningen av hotellet.  

Att Kiruna ligger relativt svårtillgängligt i jämförelse med de största 
svenska städerna kan ses som en svaghet men då SPACEHOTEL 
kommer vara så unikt och sticka ut som hotell är det utifrån The business 
of tourism (2009) mindre beroende av sin geografiska lokalisering . Dock 
ser vi gärna att hotellets placering sker på en höjd då byggnaden kan 
komma att bli ett nytt landsmärke för Kiruna. 

Även trender inom turism och hotell visar att den moderna turisten i 
större mån söker ovanliga reseupplevelser och boenden med karaktär, 
allra helst utifrån det besökta landets kännetecken (Holloway & Taylor, 
2009). Liksom Treehotel och ICEHOTEL skulle SPACEHOTEL med sitt 
genomgående autentiska tema skapa förutsättningar för en mer ovanlig 
reseupplevelse än ett ordinärt hotell. SPACEHOTEL med sin 
karaktäristiska design går även hand i hand med rymdsatsningarna i 
Kiruna. 

Utifrån Maslows översta steg i behovshierarkin, dit dagens människor 
ofta nått och därmed strävar efter självförverkligande upplevelser, anser 
vi att SPACEHOTEL ligger rätt i tiden med sitt annorlunda och unika 
koncept. 

För att helt kortfattat redogöra för svaren på våra två första 
forskningsfrågor så kan vi visa på följande konklusioner: 
 
Spaceport Sweden har planer för att förlägga rymdresenärerna på 
ICEHOTEL, antingen på själva ishotellet eller i hotellets varma del som 
består av ordinära hotellrum samt hotellstugor. Dock är inte 
rymdresenärerna bundna av att bo där utan får välja boende efter vad de 
själva föredrar. 

Våran studie visar på att det idag råder brist på högklassiga boendealternativ i 
Kiruna med omnejd. Samtidigt är samarbetet med Virgin Galactic etablerat och 
biljetter till rymdresorna är sålda. Frågan är alltså inte om utan när 
rymdturismen inleds på allvar. Detta tyder på att det finns ett klart behov av 
ett rymdinspirerat upplevelsehotell i Kiruna, och att det alltså finns en 
marknad för SPACEHOTEL. 
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Konceptet SPACEHOTEL har vi arbetat fram utifrån teorier inom 
upplevelseproduktion och med rymden som genomgående tema. 

 Den höga hotellkroppen med de klotformade rummen kommer rotera likt 
planeterna runt solen. Genom väggar och tak av glas kommer hotellgästerna 
kunna njuta av utsikten över den oslagbara naturen och nordliga fenomen så 
som midnattssol och norrsken. 

Pine och Gilmores teori om de fyra upplevelsefälten, estetik, utbildning, 
eskapism och underhållning, har används i framtagandet av konceptet. Detta 
för att en vistelse på SPACEHOTEL ska frambringa så minnesvärda och 
meningsfulla upplevelser som möjligt. Temastisteringen kommer tillsammans 
med storytelling om rymden att bli en lärande upplevelse för hotellgästerna. 
Det kommer även vara viktigt att samtliga detaljer i interiör och exteriör följer 
den röda tråden för att upplevelsen ska hålla hög autenticitet.  

Vi vill att hotellkonceptet SPACEHOTEL konkretiseras och designas utifrån en 
arkitekts expertis till en konceptskiss för att sedan kunna presenteras för 
investerare. Vidareutvecklingen ser vi även gärna sker i samarbete med 
Spaceport Sweden och destinationsbolag. Vår förhoppning är att 
konceptförslaget sedan kan presenteras för stora investmentbolag och 
hotellkoncerner. Kanske Sir Richard Branson tycker att vår idé är lika kittlande 
som vi gör? 
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6.3 Vidare forskning  
 

Vår förhoppning har hela tiden varit att SPACEHOTEL ska kunna 
förverkligas. Den här uppsatsen har varit första steget mot detta mål i 
och med att vi undersökt underlaget och hållbarheten för vår idé. Nästa 
steg är att identifiera intressenter till SPACEHOTEL för att kunna testa 
idén på dessa. Deras synpunkter är viktiga för att kunna utröna om det 
finns något intresse för projektet och bedöma huruvida det har någon 
framtid. Det är även nödvändigt att göra en kostnadsberäkning och 
upprätta en budget, samt att finna möjliga finansieringsvägar.  
 
Vidare krävs utveckling av design och arkitektur för SPACEHOTEL 
vilket skulle kunna bli ett forskningsprojekt för arkitektstudenter vid 
Luleå Tekniska Universitet. Geografisk placering och hur SPACEHOTEL 
kan bli förenlig med landskapet och Kirunas stadsbild är en viktig fråga. 
Detaljerad plan för tematisering av inredning, personal och måltider skall 
även tas fram. 
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Erica Mattsson, VD, Kiruna Lappland 
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BILAGA A 
Intervjuguide 

Britta Jonsson-Lindvall, skapare och ägare av Treehotel 

Telefonintervju 2011-05-11 

 

• Hur såg processen ut från idé till färdig produkt? 
• Hur finansierades idén? 
• Var det svårt att hitta finansiering? 
• Var det svårt eller enkelt att fånga arkitekternas intresse? 
• Vilka gäster har ni?  
• Varför väljer de att bo på Treehotel?  
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BILAGA B 
Intervjuguide 

Dan Björk, försäljnings- och marknadsansvarig, ICEHOTEL  

Telefonintervju,  2011-04-14 

 

Frågor: 

• Hur ser samarbetet med Spaceport Sweden ut? 
• Var ska rymdturisterna och deras familjer bo? 
• Bor de hos er hela vistelsen? 
• Hur bor de? 
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BILAGA C 
Intervjuguide 

Erica Mattsson, VD, Kiruna Lappland 

Telefonintervju,  2011-05-04 

 

Frågor: 

• Vad betyder rymdturismen för regionen? 
• Har Kiruna Lapland några planer som rör rymdturismen? 
• Vad tycker du om Spaceport Swedens samarbete med ICEHOTEL? 
• Tror du att det finns ett behov att ett högkvalitativt boende i 

regionen/Kiruna? 
• Anser du att regionen/Kiruna har en tillfredsställande 

boende/hotellkapacitet i dagsläget?  
• Anser du att standarden är förenlig med målgruppen 

rymdturister? 
• Berätta om de två målgrupperna; astronauterna och deras familjer 

samt övriga besökare. 
• Finns det tillräckliga turistattraktioner i regionen för att hålla 

målgrupperna sysselsatta? 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

BILAGA D 
Intervjuguide 

Hans Gelter, bitr. professor vid utbildningen Upplevelseproduktion, 
Piteå 

Mailkonversation, 2008-12-08 

 

Fråga: 

 
• Hur definierar du begreppet upplevelsehotell?  
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BILAGA E 
Intervjuguide 

Jan-Erik Jaensson, VD, Swedish Lapland 

Telefonintervju, 2011-04-28 

 

Frågor: 

• Vad betyder rymdturismen för regionen (Swedish Lapland)? 
• Tror du att rymdturismen är positiv för regionen (Swedish 

Lapland)? 
• Vad är bra? Vad får det för konsekvenser? Hur ser din vision ut? 
• Har Swedish Lapland några planer som rör rymdturismen? 
• Hur ser dessa planer i sådana fall ut? 
• Vad tror du om att rymdturisterna ska bo på ICEHOTEL? 
• Vad tycker du om Spaceport Swedens samarbete med ICEHOTEL? 
• Tror du att det finns ett behov att ett högkvalitativt boende i 

regionen/Kiruna? 
• Anser du att regionen/Kiruna har en tillfredsställande 

boende/hotellkapacitet i dagsläget?  
• Anser du att standarden är förenlig med målgruppen 

rymdturister? 
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BILAGA F 
Intervjuguide 

Karin Nilsdotter, projektledare, Spaceport Sweden 

Mailintervju, 2011-04-17 

 

Frågor: 

• Hur kommer man att ta hand om de turister som ska resa upp i 
rymden? 

• Hur och var ska rymdturisterna i Kiruna bo? 
• Stämmer det att rymdturisterna är på plats ett tag innan för att 

förbereda sig inför uppskjutningen? Var bor de då? 
• Har de sina familjer med sig till Kiruna? Hur kommer dessa att tas 

omhand? 
• Hur ser samarbetet ut med ICEHOTEL? 
• Har du tips på fler personer vi kan kontakta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


