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F Ö R O R D  
Under vårterminen 2009 har detta arbete vid magisterprogrammet i upplevelseproduktion lärt mig 

mycket om gestaltning och iscensättning av miljöer, men framför allt har det vidgat mina vyer för 

vad autenticitet innebär. Jag vill framföra ett stort tack till min handledare Per Strömberg för 

värdefull vägledning genom hela arbetsprocessen. Jag vill även tacka mina informanter för deras tid 

och engagemang som försett mig med ovärderlig information. Jag vill samtidigt passa på att tacka 

min examinator Caroline Stenbacka Nordström samt mina kurskamrater som lever i fantasin om att 

allt jag gör blir bra. Processen har varit spännande och lärorik då jag har erhållit ny kunskap som 

jag kan dra fördel av i framtiden.  

  

Stockholm, maj 2009 

Axel Adlercreutz 
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S A M M A N F A T T N I N G  
I takt med att industrisamhällets fabriker tystnar övergår vi till ett informationssamhälle där 

råvarorna är idéer som förädlas till upplevelser. Samtida diskursiva skeenden som ett förpackande 

av och en estetisering kring äldre miljöer kan förklara den förvirring som råder kring vad som 

egentligen är autentiskt. Begreppet autenticitet är i sig dock lika förvirrande. Genom att vända bort 

blicken från människors användning av begreppet per se och istället undersöka de kvaliteter som 

relaterar till begreppet, möjliggörs ett perspektiv för att förstå kreativa processer, utveckling av 

idéer, värderingar, trosföreställningar och målsättningar. Upplevelseindustrin kan då förknippas 

med andra former av utbyten än ekonomiska transaktioner, däribland kreativ utveckling och 

existentiella känslor av att vara med i ett större sammanhang. 

 

Denna studie som syftar till att analysera den kreativa processen kring återbruket av gamla miljöer. 

Den har utvecklats runt tre empiriska undersökningar av ombyggnationer av miljöer som 

uppfattades gå bortom ett ”vanligt” renoveringsprojekt. Fallstudierna utgörs av en inblick i 

arkitektens tankar kring att omvandla en fabrik ett kulturhus, en beskrivning av konstruktionsarbetet 

bakom ett vandrarhem i en gammal jumbojet samt gestaltningsarbetet kring en nöjespark.  

  

Tillsammans med en teoretisk referensram har tolkningen av de studerade fallen inneburit en studie 

i syfte att analysera autenticitetsbegreppets kvaliteter. Den kunskapsmodell som använts har av den 

anledningen varit den abduktiva. Studien har resulterat i en modell över den kreativa processen som 

kategoriserar stegen i processen som auktoritet, gränsdragning, idealiserande, nyttjande och 

återkoppling.
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A B S T R A C T  
As the industrial society settles, we are transferred to an experience economy where the raw 

materials are ideas that are processed into experiences. The packaging of the economic field can 

explain the confusion surrounding what really is authentic. In the meantime, the concept ”authentic” 

is equally confusing. By looking away from the usage of the word and instead understand its 

dynamics, allows a perspective to understand creators creative processes, development of ideas, 

values, beliefs and goals. Experience industry can then be associated with other forms of exchanges, 

than the financial transactions, such as creative development and existential feelings of belonging to 

a larger context. 

 

The purpose of this paper is to analyse the creative process surrounding the use of ancient 

environments. It has evolved around three empirical studies of the rebuilding of environments that 

were perceived to go beyond a "standard" renovation project. The case studies are an insight into 

the architect's thoughts about converting a factory to a centre for culture, a description of the design 

work making a jumbo jet to a hostel, and the work behind designing an amusement park. 

  

Together with a theoretical frame of reference, the interpretation of the studied cases became a tool 

to analyze the concepts of authenticity. The knowledge model used for this reason has been the 

interactive inductive reasoning. The study has resulted in a model over the creative process that 

categorizes the steps in the process by authority, imagining a border, idealization, utilization and 

feedback.
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1  I N L E D N I N G  
I detta introducerade kapitel följer en personlig betraktelse av upplevelseproduktion som leder fram 

till en bild av hur upplevelseindustrin ser ut idag. Tanken är att kapitlet ska presentera fenomenet 

och olika begrepp som hör ihop med detsamma och därmed ge läsaren en referensram och en 

förståelse för den fortsatta studien. 

1.1 Introduktion 
Detta arbete har skrivits inom ämnesområdet Upplevelseproduktion vid Institutionen för Musik och 

Medier vid Luleå Tekniska Universitet. Universitetet beskriver ämnet på följande sätt: 

 
Upplevelseproduktion handlar om kunskap om upplevelser som fenomen, om människan 
och hennes strävan efter upplevelser, kunskap om vilka upplevelser olika gästen vill betala 
för, kunskap om hur man designar förutsättningarna till säljbara upplevelser och kompetens 
i att leda upplevelseprocesser hos olika gästgrupper. (Luleå Teknisk Universitet 2009) 

 

I mina ögon är upplevelseproduktion att designa en upplevelse utifrån gästens behov, skapa den 

poetiska gestaltningen och samtidigt kunna ta hänsyn till etiska och ekonomiska ramar. Dock är 

upplevelseproduktion mer abstrakt än så. En upplevelse förändras med tiden, det är en atmosfär 

snarare än en fysisk företeelse. Historien, naturen och arkitekturen förstärker förstås upplevelsen. 

Men det är människorna själva som står för innehåll och känsla. Utbildningen i 

Upplevelseproduktion befinner sig i gränslandet mellan naturvetenskapliga, humanistiska och 

estetiska fakulteter. Studenterna involverar därför kunskaper, metoder, terminologi och expertis från 

skilda vetenskapsgrenar. Detta gör att producenten kan samarbeta med andra yrkesgrupper och kan 

tillvarata andra professionellas kunskaper. Upplevelseproducenten är således den tvärvetenskapliga 

spindel som ska hålla i trådarna i nätet av samarbetande parter som arbetar inom 

upplevelseindustrin.  
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1.1.1 Upplevelseindustri 

Varför kostar en kopp kaffe mer på ett trendigt café än på en bensinstation? I den idag ofta citerade 

The Experience Economy hävdar Harvardforskarna Joseph Pine och James Gilmore (1999) att 

produkter och tjänster måste leverera ett mervärde i form av upplevelser för att klara konkurrensen 

på dagens marknad. I takt med att industrisamhällets fabriker tystnar övergår vi till ett 

informationssamhälle där råvarorna är idéer som förädlas till upplevelser. (Pine & Gilmore 1999) I 

Sverige har KK-stiftelsen (Stiftelsen för Kunskap och Kompetensutveckling) från slutet av 1990-

talet satsat åtskilliga miljoner på att lansera begreppet "upplevelseindustri" (KK-stiftelsen 2008). 

 
KK-stiftelsen definierar upplevelseindustrin som ett samlingsbegrepp för människor och 
företag med ett kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller 
leverera upplevelser i någon form. (KK-stiftelsen 2008:16) 

 

Upplevelseindustrin är en, av KK-stiftelsen definierad, unik svensk benämning som ämnar visa på 

viktiga beståndsdelar i konsumenters upplevelser samt ge legitimitet åt branscher och delområden 

som ofta betraktas som perifera. Detta trots att de ofta är avgörande för att sälja produkter, tjänster 

eller destinationer. Utgångspunkten för upplevelseindustrin i Sverige har varit att sätta fokus på 

användaren eller konsumenten och tolka in ett stort värde av konsumentens upplevelse. I andra 

länder fokuserar man på kreatören eller kulturen. Inför sin satsning på industrin gjorde KK-

stiftelsen förstudien Blandade upplevelser år 1999. När arbetet med förstudien inleddes blev det 

tydligt att begreppet behövde definieras. Trots att termen industri kan föra med sig negativa 

associationer har man valt att betona just denna term. KK-stiftelsens satsning på upplevelseindustrin 

riktar sig till näringslivet, det vill säga endast till den del av kulturen som är kommersiell. Därför är 

valet av begrepp mycket medvetet. Det handlar om att ge legitimitet åt branscherna och tydliggöra 

jämbördighet med andra industrigrenar. Man ville visa att det här är en näring. (KK-stiftelsen 1999)  

 

Bilder från sekelskiftets industriepok med den tydliga arbetsindelningen och arbetsdagen som styrs 

av en klocka gör sig påminda. Industrisamhällets fixering vid tid och arbetsindelning är något som 

fortfarande präglar vårt förhållande till arbete. Trots att ett kreativt arbete kanske inte låter sig styras 

i tid eller bli indelad i ett visst fack, har KK-stiftelsen ändå identifierat ett antal delområden som 

räknas till upplevelseindustrin. Dessa är i nuläget arkitektur, datorspel, design, film, foto, litteratur, 

konst, marknadskommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst, upplevelsebaserat lärande 

och turism/besöksnäring (Algotson & Daal 2007).  
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Kreativitet är gemensam nämnare för indelningen. Vilket är helt logiskt så länge man talar om 

kreativa branscher/industrier menar Niklas Gustafsson I Vinnova-rapporten Svensk Forskning - rik 

på upplevelser (2004). Men det blir felaktigt om man talar om upplevelseindustri som 

utgångspunkt: 

 
Ordvalet upplevelseindustri indikerar istället att branschindelningen bör utgå från 
”upplevelsen”, och personer och företag som på olika sätt lever på att leverera upplevelser 
ur konsumentens synvinkel. Därav följer att om upplevelsen är den gemensamma nämnaren 
för dessa branscher så blir det helt obegripligt varför ekonomiskt och tillväxtmässigt viktiga 
delar av ekonomin som sport och spel/dobbel sorterats bort ur branschdefinitionen. Vad är 
det som drar folk till en fotbollsmatch om det inte är upplevelsen? Varför spelar folk 
roulette om det inte har med upplevelsen att göra? Ur konsumentens synvinkel utgör alltså 
dessa branscher en upplevelse och alltså vore det logiskt att de ingick i branschdefinitionen. 
(Om det verkligen är kreativiteten och inte upplevelsen som är drivkraften finns det ingen 
anledning att kalla det upplevelseindustri.) (Gustafsson 2004:46) 

 

Enligt rapporten används begreppet entusiastiskt av Sveriges forskare, men de tycks inte vara 

överens om vad ”upplevelse” betyder. Det går inte att kontrollera begreppet eller ge det en entydig 

mening, vilket Gustafsson tror kan leda till ett överutnyttjande som gör begreppet innehålls- och 

meningslöst. (Gustafsson 2004) Detta tycks redan ha hänt enligt min mening. ”Upplevelse” har 

blivit ett modeord, inte bara inom turism utan i praktiskt taget alla branscher från kosmetika, 

gastronomi till bilindustri. I reklam för schampo, bilar och öl blir man ständigt lovad den ultimata 

upplevelsen. Paradoxalt nog, om allt är en upplevelse, är någonting en upplevelse längre? 

 

Förklaringen till överanvändningen är att boken The Experience Economy fokuserar på hur företag 

generellt, oavsett branschtillhörighet, kan skapa ”upplevelser” för kunden. Det är alltså inte ett 

försök att dela upp den totala ekonomin i ett antal branscher som i huvudsak ägnar sig åt att 

producera upplevelser (som är fallet med den svenska upplevelseindustridefinitionen). Upplevelsen, 

anser författarna, ska kunna ses som ett distinkt ekonomiskt erbjudande (Pine & Gilmore 1999). 

 

Upplevelseindustrin har blivit en av de största och snabbast växande sektorerna i Sverige. År 2007 

omsatte den 485 miljarder kronor. (KK-stiftelsen 2008) De industrier som idag räknas till 

upplevelseindustrin har fått mycket uppmärksamhet och det finns en tro på dem. Enligt studien 

Upplevelsers roll för näringslivet, som genomfördes av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 

IVA, Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID, och Vinnova (2005) är arbetet med upplevelser 

viktigt för svenska företags möjlighet att konkurrera internationellt och för att Sverige ska ha en 

framtida stark tillväxt.
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1.2 Problemområde och syfte 

Ordet upplevelseindustri antyder på en effektivisering, kommersialisering och professionalisering 

av olika aktiviteter som förut var mer spontana. Äventyr, händelser och evenemang måste 

standardiseras, paketeras, lagras, marknadsföras och konsumeras. Vad hände med den genuina 

upplevelsen, den händelserika eftermiddagen eller det oväntade äventyret på väg till 

bensinstationen? Vad händer när upplevelseindustrin tar över alla våra autentiska miljöer? 

 

Reaktionen är inte ovanlig att höra för mig som studerar till upplevelseproducent. I den bild av 

upplevelseindustrin som jag presenterat i inledningen tycks kreativitet enbart vara ett medel för att 

tjäna pengar. Men kan vi förstå industrin utan att först studera drivkrafterna bakom? Autenticitet 

eller nostalgi - det irrationella - är värdegenererande mekanismer som bidrar till upplevelsen av en 

produkt. Men det är irrelevant att undersöka vad som gör att en miljö tycks framstå som autentiskt 

för betraktaren. För beroende på betraktarens referenspunkter och inlevelseförmåga, uppfattas 

autenticitet på olika sätt. Att styra den uppfattningen är det för kreatören, som utformat miljön, en 

fråga om teknik och presentation. 

 

Om man vill utforma en historisk miljö där man vill visa upp en ruin går det att falla tillbaka på de 

traditionella uppfattningarna om autenticitet i form av att original och historiskt korrekt. Men om 

man vill skapa något som är uppenbart nytt i en gammal miljö, hur tänker man då? Fokus i arbetet 

har alltså legat på kreatörerna och deras idéer snarare än på besökarna och deras perception. 

Kan vi förstå kreatörernas motiv utifrån de värdegenerarande mekanismer som begreppet 

autenticitet bär på? 

 

Med kreatörer menar jag de som tänkt ut miljöns utformning. Studiens huvudpersoner är en 

entreprenör och två arkitekter. Huvuddelen av detta arbete utgöras av en inblick i arkitektens tankar 

kring att omvandla en fabrik ett kulturhus, en beskrivning av konstruktionsarbetet bakom ett 

vandrarhem i en gammal jumbojet samt gestaltningsarbetet kring en nöjespark.  De tre perspektiven 

ger en inblick i bakgrunden, gestaltningen och experternas tankar kring återbruk av ett arv i någon 

form. Arbetet avser att belysa begreppet autenticitet från flera sidor och beskriver sålunda 

explorativt hur en del av kreativiteten kring upplevelsemiljöer fungerar. 
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1.2.1 Syfte 

Syftet är att analysera autenticitetsbegreppet och dynamiken mellan dåtid och nutid i kreatörers 

konceptutveckling kring ett kreativt återbruk i en upplevelsemiljö. 

 

Frågeställningar som behandlas i arbetet är: 

 

• Hur skapar de tillfrågade kreatörerna förutsättningar för en ny verksamhet i en gammal 

miljö? 

 

• Vilka kvaliteter som relaterar till autenticitetsbegreppet förekommer i kreatörers 

resonemang och berättelser om specifika upplevelsemiljöer? 

 

• Går det att förstå kreatörernas motiv utifrån de värdegenerarande mekanismer som 

begreppet autenticitet bär på? 
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1.3 Disposition 
Kapitel 1 - Introduktion 

Tanken är att detta kapitel ska leda oss in på en diskussion kring problemområdet och syftet för 

arbetet. 

 

Kapitel 2 - Teoretisk Referensram 
Efter det introducerande kapitlet följer en teoretisk betraktelse av begreppet autenticitet, som ger 

bild av hur begreppet har används inom upplevelseindustrin och företrädesvis inom turism. I 

beskrivningen av begreppets ursprung blir det nödvändigt att inte bara tala om de många 

användningsområdena, utan även om var det först dök upp. Kapitlet ger främst exempel på det som 

har skrivits om autenticitet inom ramen för turism, men läsaren kan förhoppningsvis även placera in 

det i en större kontext. 

 

Kapitel 3 - Metod 

Det tredje kapitlet beskriver och reflekterar över den metod som ligger till grund för arbetet. Genom 

att se till teorin kan vi huvudsakligen förstå begreppet från en akademisk diskussion. Att bara se till 

detta räcker dock inte om vi vill förstå begreppet idag. För det behövs en aktuell studie.  

 

Kapitel 4 - Resultat och analys 

I det fjärde kapitlet jämförs autenticitetsbegreppet utifrån entreprenörernas och arkitekternas 

praktiker. Kapitlet ger en uppfattning om hur aktiviteterna att tänka ut, designa och konstruera nya 

upplevelsemiljöer utifrån en gammal förlaga går till i stort. Detta varvas med de olika perspektiven 

på autenticitet från teorikapitlet. I och med detta är kapitlet inte ett rent empirikapitel, som läsaren 

vid en första anblick kan tro. Det innehåller även analysmoment. 

 

Kapitel 5 - Avslutande analys 

Hur kan vi då förstå autenticitetsbegreppets koppling till det komplexa system som 

konceptutveckling utgör? Det femte kapitlet betraktar och analyserar fenomenet utifrån de aspekter 

som är ett genomgående tema i empirin, och utifrån teoridiskussionen om begreppet. 

 

Kapitel 6 - Avslutande diskussion 

I denna avslutande diskussion reflekterar jag över resultaten i kapitel 4 och 5. Jag försöker att 

besvara frågeställningarna och syfte, reflekterar kring forskningsmetoden samt presenterar förslag 

till vidare forskning. 
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2  T E O R E T I S K  R E F E R E N S R A M   

En upplevelseprodukt kan tolkas på olika sätt beroende på vilka glasögon vi betraktar den med. 

Nedan presenteras den tvärvetenskapliga referensram som är relevant för denna studie. Genom 

dessa glasögon kommer sedan det empiriska materialet att tolkas och analyseras. 

2.1 Upplevelseprodukter och innehåll 
I takt med att industrisamhällets fabriker tystnar övergår vi till ett informationssamhälle där 

råvarorna är idéer som förädlas till upplevelser. Ordet upplevelseindustri antyder på en 

effektivisering, kommersialisering och professionalisering. Om upplevelser är den nya tidens 

industri så uppstår en ny fråga för företag, ekonomer och ingenjörer: Hur skapas en upplevelse? 

Produktionsindustri bygger på att tillverka produkter på effektivast möjliga sätt. Men hur tillverkar 

man en upplevelse? Och hur gör man det effektivt? Vilka faktorer bör man ta hänsyn till i 

processen? 

 

Utifrån frågorna ovan har Sanna Tarssanen och Mika Kylänen från Lapland Centre of Expertise for 

the Experience Industry (LCEEI) utvecklat ”The Experience Pyramid”. Ett verktyg för att analysera 

och förstå olika aspekter i en upplevelse. Modellen, som är en sammanställning av tidigare 

modeller, ligger blott på en teoretisk nivå och saknar ännu tillräckligt med empirisk grund. Den 

fungerar som en guide till att förstå upplevelseprodukters säregenhet. Modellen belyste 

upplevelseprodukten utifrån två synvinklar; gästens upplevelse och produktens specifika 

påverkansfaktorer. Alltså de faktorer som påverkar gästens upplevelse av en produkt. Den 

påverkansfaktor som är intressant för det här arbetet är den om autenticitet. Tarssanens & Kylänen 

menar att en upplevelseprodukt måste reflektera den existerande livsstilen, kulturen och regionen. 

Det kan i den enklaste meningen handla om att framställa lokala produkter, handarbeten, kläder, 

mat och byggnader på ett ”verklighetstroget” sätt. Men de framhäver också att det inte finns någon 

universell definition för vad som är autentiskt. (Tarssanens & Kylänen 2006) Att autenticitet är ett 

viktigt begrepp i dagens upplevelsesamhälle behandlas i The Experience Economy A New 

Perspective. Författarna menar precis att autenticitet inte bara handlar om traditionellt hantverk eller 

nostalgi och längtan efter hur saker brukade vara. Det handlar också om att återupptäcka traditioner 

och värden och tolka dessa i en ny kontext. Man söker efter genuinitet och originalitet, efter kärnan 

och essensen i saker. De menar att detta passar ihop med ”back-to-basics” trenden som handlar om 

renhet och originalitet. Människor i västvärlden vill åter igen att saker ska vara enkla, ofullbordade 

eller opaketerade eller annat som har med autenticitet att göra. (Boswijk et al. 2007) 
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2.2 Perspektiv på autenticitetsbegreppet  
Både Tarssanens & Kylänen (2006) och Boswijk et al. (2007) ger begreppet autenticitet flera olika 

innebörder. Mångtydigheten har gjort att det i idag används i varierade användningsområden och 

kontexter. Sociologen Ning Wang presenterade ett antal perspektiv på begreppet i artikeln 

Rethinking Authenticity in Tourism Experience (1999). Originalkontexten för begreppet var i 

konstmuseisammanhang: 

 
Where persons expert in such matters test whether objects of art are what they appear to be 
or are claimed to be, and therefore worth the price that is asked for them - or, if this has 
already been paid, worth the admiration they are being given. (Trilling 1972:93 citerad i 
Wang 1999:2) 

 

Begreppet har sedan utvidgas från bedömning av konst till bedömning av andra objekt och miljöer i 

sfären av museum och historiska platser. Om den senare kontexten skriver antropologen Edward M. 

Brunner om i Culture on tour: ethnographies of travel (2005). Brunner menar att begreppet 

autenticitet har fyra olika innebörder för de som arbetar med ett historiskt besöksmål. 

 

En uppfattning är att autenticitet är likställt med original, vilket betyder att inga kopior eller 

reproduktioner kan vara autentiska. Dock kan ett autentiskt föremål ”smitta av” sin aura av 

autenticitet på reproduktionerna runtomkring. Begreppet kan också referera till historiskt korrekta 

representationer av någonting. Eller referera till om en representation är trovärdig. Dessa två 

definitioner handlar om kopior eller reproduktion av ett original. Den sista innebörden refererar till 

legitimitet och auktoritet. Var något kommer ifrån, vem eller vad som ligger bakom det som visas 

upp. (Brunner 2005) 

2.2.1 Objektiv Autenticitet 

Utifrån museikontexten och historiska platser har begreppet förlängts till turism. Miljöer, 

byggnader, festivaler, ritualer, mat, klädsel beskrivs som autentiska, med andra ord en egenskap ett 

ting kan besitta. (Wang 1999) En sådan föreställning om världen innebär således att det även måste 

finnas oautentiska ting, eller ”pseudo-händelser” som Daniel Boorstin kallade dem i The Image: A 

Guide to Pseudo-Events in America. Boorstin fördömde massturism, förpackningen av kultur, 

prefabriceringen och standardiseringen av upplevelser. Han tvivlade på turisternas lust och förmåga 

att upptäcka vad som egentligen var autentiskt. (Boorstin 1961). I Staged Authenticity: 

Arrangements of Social Space in Tourist Settings avfärdar sociologen Dean MacCannell påståendet 

att turister föredrar krystade ”pseudo-händelser” utan att själva motivet för att resa är just att hitta 
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det autentiska i främmande kulturer. Det han kallar ”iscensatt autenticitet” fungerar bara som en 

fasad som det är upp till turisterna att se igenom. (MacCannell 1973) Synsättet förutsätter att 

autenticitet är en objektiv egenskap och det således bör finnas objektiva kriterier för att mäta 

autenticitet. (Wang 1999) 

2.2.2 Konstruktivistisk position 

Begreppet autenticitet föddes ur ett museisammanhang där autenticiteten gör objekten ”worth the 

admiration they are being given” (Wang 1999) Denna beundran har alltså sin grund i huruvida 

betraktaren är medveten om autenticiteten. I Turisten i upplevelseindustrin har Lena Mossberg en 

pedagogisk förklaring över Erik Cohens tankar om att autenticiteten kan ha fyra ”ansikten” ur en 

turists synvinkel. Dessa kan handla antingen om kunskap eller om känsla. (Mossberg 2007) 
 
Kunskap:  
En företeelse är autentisk och turisten är medveten om detta; målningen av Mona-Lisa i Le 
Louvre museet är äkta och turisten vet att den är sann. 
 
En företeelse är inte autentisk och turisten är medveten om det; målningen av Mona-Lisa är 
en kopia och turisten vet om det. 
 
Känsla: 
En företeelse är inte autentisk, men turisten tror att den är det; målningen av Mona-Lisa är 
en kopia, men ingen har talat om detta för turisten, som således tror att den är äkta.  
 
En företeelse är autentisk, men turisten tror inte det och är därför misstänksam; turisten 
besöker Le Louvre museet för att se målningen av Mona-Lisa och till och med när turisten 
ser den äkta målningen låter han eller hon inte sig övertygas – ”Hur kan museet ställa ut en 
sådan värdefull målning?” (Mossberg 2007:213)  

 

Vilket ”ansikte” autenticiteten har kan alltså vara individuell för turisten. Wang menar att 

autenticitet är en projektion av turisters egna drömmar, förväntningar, preferenser, stereotypa bilder 

och vetskap.  Beroende på turistens referenspunkter och inlevelseförmåga, kommer autenticiteten 

att uppfattas på olika sätt. Den uppfattning om att det inte existerar en absolut autenticitet i objekt, 

utan endast konstruktioner utförda av subjekt, benämner Wang som konstruktivistisk. Wang 

identifierade några gemensamma drag i den akademiska argumentationen för det konstruktivistiska 

synsättet. (Wang 1999) 

 

• Autenticitet är ett resultat av hur man ser på saker och betraktarens perspektiv och 

tolkningar. Jämför med Cohens fyra ”ansikten” ovan. 
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• Det finns inget som förekommer i ett statiskt tillstånd av original. “We all enter society in 

the middle, and culture is always in process” (E. Bruner 1994 citerad i Wang 1999).  
• Traditioner och ursprung anpassas utifrån samtidens normer och är en social process som 

även handlar om makt och auktoritet.  
• Människor ser saker som autentiska då de överensstämmer med stereotypa bilder via 

marknadsföring eller liknande. Det som existerar utanför denna ”etikett” uppfattas som 

oautentiskt och är således inte värt att se.  
• Det som inledningsvis ansetts vara "artificiellt" kan med tiden omdefinieras till att bli 

autentiskt. Eftersom ”nu” aldrig slutar att förskjutas kommer man så småningom kunna kalla 

allt som har hänt för autentiskt. Detta är alltså en process i tid och sammanhang. 
 

Konstruktivismen bygger på det ontologiska antagandet att det inte finns en riktig värld som 

existerar oberoende av mänsklig mental aktivitet och det symboliska språket. I denna mening har 

autenticitet i själva verket av symbolisk betydelse. Föremål och miljöer som upplevs som autentiska 

har ingenting att göra med original, utan de uppfattas som symboler för autenticitet. (Wang 1999) 

Objekten blir reliker som för oss i kontakt med det förflutna. Bodil Petersson skriver i 

Föreställningar om det förflutna - arkeologi och rekonstruktion (2003) att ”äktheten legitimerar 

känslan”. Hon menar att när något för betraktaren antas var äkta, ingår det plötsligt i en sfär där det 

förknippas med en känsla av exempelvis det förflutna. Objektet kan vara en miljö, en byggnad, ett 

föremål eller en upplevelse. Genom objektet upprättas direktkontakt med historien och dess 

händelser eller personligheter. Historien blir närvarande. Men för den sakens skull behöver inte 

äktheten inte vara sanning. Det som förmedlar känslan är den tillskrivna autenticiteten. Det räcker 

alltså i vissa fall bara att tro att något är äkta, för att känslan av kontakt skall uppstå. Autenticitet 

skapas alltså utanför objektet i sig, det är något som betraktaren tillskriver det. Känslan av äkthet 

skapas i sin kontext. (Petersson 2003) 

2.2.3 Postmodernistisk position 

Wang (1999) menar att forskare med en postmodernistisk position har förkastat begreppet 

autenticitet. Umberto Eco (1986) skriver om ”hyperreality” och dekonstruerar idén om autenticitet 

genom att dekonstruera gränserna mellan kopia och original eller mellan symbol och verklighet. 

Hyperreality kan åskådliggöras med exemplet Disneyland, en miljö som helt och hållet är baserad 

på kreativitet och fantasi. Således är det irrelevant om det är äkta eller falskt eftersom det inte finns 

något original som kan användas som referens. (Eco 1986) Hur människor påverkas av hyperreality 

skriver den franske antropologen Marc Augé i Non-places: introduction to an anthropology of 
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supermodernity (1995). Han befarar att dagens moderna människor spenderar allt mer tid på 

stormarknader, flygplatser, motorvägar, vid bankomater, vilka han menar är ”non-places”.  

 
If a place can be defined as relational, historical and concerned with identity, then a space 
which cannot be defined as relational, or historical, or concerned with identity will be a 
non-place (Augé 1995:77-78) 

 

Augé menar att dagens ”supermodernitet” skapar i hastig takt nya platser som inte är integrerade i 

samhället på samma sätt som förr i tiden. Dessa platser är något man bara tar sig förbi på vägen till 

”riktiga” platser. Augé skriver att denna supermodernitet gör det gamla (historien) till ett spektakel 

och någonting exotiskt. (Augé 1995)  

 

Erik Cohen skriver i Contemporary tourism (2004) att dagens postmoderna turister bryr sig allt 

mindre om autenticitet i original bemärkelse. Men inte för att de är förda bakom ljuset, utan för att 

de är tillräckligt intelligenta att godta en ”iscensatt autenticitet”. De är medvetna om att det är ett 

måste för att skydda det verkliga samhället och bräckliga kulturen i det land de befinner sig i. 

Cohen menar att turister, medvetet eller undermedvetet, är villiga att agera ”som om” någonting är 

äkta även om de innerst inne vet att det inte är det. 

 
Mass tourism does not succeed because it is a colosal deception, but because most tourists 
entertain concepts of ”authenticity” wich are much looser than those entertained by 
intellecuals and experts, such as curators and anthropologists. Indeed, for many tourists, 
tourism is a form of play [...] which like all play, has profound roots in reality, but for the 
sucess of which a great deal of make-belive, on part of both performers and audience, is 
necessary. (Cohen 2004:114) 

 

Sociologiprofessorn Ning Wang resonerade att om turisten inte längre söker autenticitet i 

MacCannells mening behövs ett skift i akademiskt betoning och en omdefiniering av begreppet när 

det handlar om turistens personliga upplevelse. I artikeln Rethinking Authenticity in Tourism 

Experience (1999) poängterar han att begreppet autenticitet i turism kan differentieras i två skilda 

saker, nämligen miljöernas objekt och besökarens subjektiva upplevelser. Dessa två aspekter blir 

ofta misstagna som en menar han och lånar in filosofins existentiella autenticitet för att beskriva 

den äkta, rena, upplevelsen. (Wang 1999) 
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2.2.4 Existentiellt 

Existentiell autenticitet handlar om de personliga eller intersubjektiva känslor som aktiveras av 

turistens aktiviteter. Wang visar på skillnaden mellan att visa upp den traditionella dansen rumba på 

Cuba och att göra det till en turistaktivitet istället. När turisten själv får vara med och dansa tillåts 

den uppleva existentiell autenticitet. Här är det inte de exakta dansstegen som är i fokus utan själva 

återskapandet. Det blir som en kulturell länk med dåtiden eftersom kreativitet alltid varit integrerad 

del i den gamla rumban. Även om detta kan betraktas som krystade ”pseudo-händelser” så skapar 

dansen en känsla av existentiell autenticitet hos individen på grund av sin kreativa och rena natur. 

(Wang 1999) 

 

Men i bemärkelsen att vara ”sann mot sig själv” är existentiell autenticitet snarare en illusion. 

Symbolisk autenticitet är fortfarande viktig för att kunna uppleva existentiell autenticitet. Den 

romantiserande bild man har påminner om hur man vill känna sig. En nostalgisk bild idealiserar 

ofta ett levnadssätt där människor är friare, mer oskyldiga, mer spontana, renare osv. Levnadsätt 

som ofta är tänkta att existera i det förflutna eller i barndomen. Människor är nostalgiska över dessa 

levnadssätt eftersom de vill återuppleva dem i form av turism åtminstone temporärt och symboliskt. 

(Wang 1999) 

 

Dessa känslor är en reaktion mot den moderna människans krav på kontroll, förnuft och rationalitet. 

Samhällets fixering vid tid och arbetsindelning innebär obligatoriska uppgifter, monotona rutiner, 

sociala strukturer, överförutsägbarhet, självkontroll. För mycket självkontroll över kroppen, sinnet 

och de sociala normerna kan leda till en känsla av existentiell oautenticitet och som individ har man 

svårt att utöva sitt självförverkligande. Turismen kan därmed betraktas som ett enklare, friare, 

mindre allvarlig och mer romantisk livsstil som gör det möjligt för människor att hålla distans till 

vardagen. Turisten är på jakt efter sitt ”autentiska själv”. Existentiell autenticitet delar Wang i sin 

tur in i två olika dimensioner: intra-personell och inter-personell autenticitet. Den intra-personella 

dimensionen involverar dels kroppsliga känslor och känna sig fri rent fysiskt, dels 

självförverkligande och att skapa sin egen identitet. Inter-personell autenticitet handlar om att 

turisten vill uppleva en naturlig gemenskapskänsla och äkta relationer. Dels genom att stärka intima 

band inom en grupp, men också att turister få konfrontera varandra som jämlikar utan sociala 

positioner, roller eller status. (Wang 1999) 
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3  M E T O D  
Kapitlet beskriver och reflekterar över de vetenskapliga förhållningsätt, forskningsansatser och 

undersökningsmetoder som ligger till grund för arbetet. 

3.1 Vetenskapliga förhållningssätt  
Det vetenskapliga förhållningssättet styr studien från problemformulering och val av metod till 

analys. Därför bör forskaren ha en god överblick över de olika förhållningssätt som finns och 

framförallt veta vilket förhållningssätt denne själv utgår från. De två främsta förhållningssätten är 

idag positivism och hermeneutik. (Hartman 2004; Patel & Davidsson, 2003; Thurén, 2004) 

  

Positivism har sitt ursprung inom naturvetenskapen och förespråkar strävan efter positiv dvs. säker 

kunskap. (Thurén, 2004) Positivismen präglas av en objektiv syn där studien ska kunna upprepas 

med exakt samma resultat och forskarens person inte på något sätt får påverka forskningsresultatet. 

Samma resultat ska kunna uppnås även om forskaren byts ut. (Patel & Davidson, 2003) Det som 

bland annat finns att invända mot positivismen är att den inte kan förklara vad människor känner. 

Vetenskap som bedriver tolkningar av detta slag kallas hermeneutisk. (hermeneutik = 

tolkningslära). (Thurén, 2004) 

 

Hermeneutikens grunddrag är av intresse för att förstå upplevelser, kommunikation, symboler samt 

innebörder. Genom att tolka hur människans livssituation kommer till uttryck i språk och beteende 

kan vi förstå hur människor uppfattar verkligheten. Man är inte intresserad av att förklara hur 

världen fungerar utan snarare hur den uppfattas. Tolkningen kräver en holistisk uppfattning och 

forskningsobjektet måste ses utifrån olika perspektiv och förförståelse. För att lyckas med detta 

krävs att forskaren använder sin empati eller medkänsla för att förstå forskningsobjektet. Forskarens 

förförståelse, de tankar, kunskap, intryck och känslor som forskaren har, är en tillgång och inte ett 

hinder för att tolka och förstå objektet. (Hartman 2004; Patel & Davidson, 2003) Den kritik som 

riktats mot hermeneutiken handlar också om just detta. När man tolkar andra människors känslor 

och upplevelser utifrån sina egna är man ute på farligt vatten eftersom dessa tolkningar inte är 

intersubjektivt testbara. (Thurén, 2004) 

 

Det vetenskapliga förhållningssätt detta arbete grundar sig på är det hermeneutiska, eftersom idéer 

är subjektiva och inte går att mäta, men kan däremot tolkas och förhoppningsvis förstås.  
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3.1.1 Forskningsansatser 

I den vetenskapliga forskningsprocessen består forskarens arbete i att relatera teori och empiri till 

varandra. Här brukar man tala om två olika vägar att gå, den deduktiva eller den induktiva. (Patel & 

Davidson, 2003)  

 

Den deduktiva vägen tar sin början i teorin och kan sägas följa bevisandets väg, där forskaren 

utifrån befintliga teorier drar slutsatser om enskilda händelser. Ur denna befintliga teori formuleras 

hypoteser som därefter testas i verkligheten. Detta sätt att arbeta på kallas för det hypotetiskt 

deduktiva. Slutmålet med en deduktiv undersökning är verifiering eller falsifiering av en befintlig 

teori. I och med att utgångspunkten är en befintlig teori antas objektiviteten stärkas eftersom 

processen inte är färgad av forskarens subjektiva uppfattning. (Patel & Davidson, 2003) Däremot är 

denne färgad av den befintliga teorin och är således inte teorineutral (Hartman 2004). 

 

Den induktiva vägen kan sägas följa upptäckandets väg. Observationer av verkligheten används för 

att upptäcka samband. Sambanden och generalisationer resulterar i formulerandet av en teori. Att 

forskaren har en teorineutral utgångspunkt och inte är förankrad i en befintlig teori innebär inte att 

arbetet är helt förutsättningslöst. De egna privata idéerna och föreställningarna som färgar arbetet 

kan forskaren inte komma ifrån. (Patel & Davidson, 2003) 

 

Patel & Davidson (2003) redogör i Forskningsmetodikens grunder för ett tredje angreppssätt. 

Författarna menar att många fallstudiebaserade undersökningar grundar sig i ett abduktivt 

förhållningssätt vilket kan ses som ett mellanting av induktion och deduktion. Det abduktiva 

angreppssättet utgår ifrån empirisk information liksom den induktiva ansatsen, men avvisar heller 

inte teoretiska föreställningar vilket den deduktiva ansatsen har som utgångspunkt. De empiriska 

studierna bör föregripas av teoretiska litteraturstudier som utgör en inspirationskälla och ger 

förförståelse till ämnet. Denna ansats innebär att ett enskilt fall tolkas genom ett, från den 

föregående litteraturstudien, hypotetiskt övergripande mönster som förklarar fallet i fråga. Detta är 

en kontinuerlig process där undersökaren kan bestryka det tolkade genom tolkning av nya fall. 

(Patel & Davidson, 2003) I boken Vetenskapligt tänkande av Jon Hartman (2004) kallas denna 

ansats för interaktiv induktion och innebär att datainsamling och dataanalys sker omväxlande. 

(Hartman 2004) Under processens gång utvecklas dels det empiriska tillämpningsområdet 

successivt och dels justeras och förfinas även teorin. Under forskningsprocessen sker således ett 

växelspel mellan teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra. Fördelen 

är att forskaren inte låser sig vid en viss empiri eller teori. Däremot kan forskaren hamna på en 
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enkelspårig väg och bara välja studieobjekt som bekräftar dennes förutfattade teoretiska idéer. 

(Hartman 2004; Patel & Davidson, 2003) 

 

Utgångspunkt i denna studie är den induktiva ansatsen som har sin utgångspunkt i att observera 

verkligheten och upptäcka samband, istället för att styras av förutfattade meningar eller  

teorier. Avsikten med den teoretiska referensramen i studien är snarare att den ska fungerar som ett 

verktyg för analys. 

3.1.2 Undersökningsmetoder 

Det vetenskapliga förhållningssättet speglar valet av metod och de två inriktningar som diskuteras 

mest är kvantitativ och kvalitativ forskning. Dessa inriktningar syftar på hur forskaren väljer att 

generera, bearbeta och analysera det empiriska materialet. Med ett positivistiskt förhållningssätt för 

man oftast kvantitativt inriktad forskning eftersom det innebär mätningar vid datainsamlingen och 

statistiska analysmetoder. Intresset ligger i att kunna dra generella slutsatser genom att mäta olika 

företeelser och kartlägga sambanden mellan dessa. (Hartman 2004; Patel & Davidson, 2003) 

 

Den kvalitativt inriktade forskningen har sitt ursprung i hermeneutiken där forskaren är intresserad 

av att förstå den livsvärld människor har. Den kvalitativa undersökningen kan inte göras endast 

genom observation utan kräver tolkande analyser av intervjumaterial eller det som observerats. 

(Hartman 2004) Den ena undersökningsmetoden utesluter dock inte den andra. I huvuddelen av 

forskningen inom samhälls- och beteendevetenskap används en kombination av metoderna. (Patel 

& Davidson, 2003) 

 

Utifrån arbetets hermeneutiska förhållningssätt faller det sig mest naturligt att tillämpa den 

kvalitativa undersökningsmetoden för att tolka och få en förståelse för hur kreatörer tänker. 

3.2 Kvalitetsbegrepp 
Oavsett vilken materialinsamlingsmetod man väljer att använda, krävs det att man uppnår kraven 

för validitet och reliabilitet för att kunna hålla en hög kvalitet på undersökningen (Hartman, 2004). 

Validitet handlar om förmågan att mäta det man avser att mäta medan reliabilitet innebär att man 

mäter det på ett tillförlitligt sätt. Inom kvalitativ forskning värderas dock validitet och reliabilitet 

annorlunda än vid en kvantitativ forskning som bygger sin reliabilitet med siffror. I kvalitativ 

forskning handlar det istället om att beskriva hur data har samlats in och bearbetats på ett 

systematiskt och hederligt sätt. Det handlar om att ge läsaren en bild över hela forskningsprocessen, 
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vilka förutsättningar har funnits inför studien och hur har resultatet vuxit fram. (Patel & Davidsson, 

2003)  

 

I artikeln Qualitative research requires quality concepts of its own menar Stenbacka (2001) att 

begreppen validitet och reliabilitet inte är anpassade för kvalitativa undersökningar. (ibid.) Därför 

har jag valt att använda synonymbegreppen giltighet istället för validitet och pålitlighet istället för 

reliabilitet. Dels för att de bättre tydliggör vad det handlar om, dels för att göra en distinktion 

gentemot de mer kvantitativt influerade begreppen. 

3.2.1 Giltighet  

Giltighet handlar om huruvida en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka (Patel & 

Davidsson, 2003). Giltighet har att göra med hur korrekt observationen är och förutsätter att man 

underminerar felkällor som omgivande faktorer och selektiv uppmärksamhet (Hartman 2004).  

 

Stenbacka (2001) ställer sig kritisk till giltighet i dess traditionella betydelse när det gäller 

kvalitativa undersökningar. Eftersom forskare inom den kvalitativa metodteorin inte avser att göra 

mätningar, utan att undersöka kvalitéer, blir giltighet med dess kvantitativa betydelse irrelevant. 

(ibid.) Här handlar det snarare om hur väl forskaren tillämpar sin förförståelse och hur väl 

tolkningarna kommuniceras så att läsaren förstår meningen i dem. (Patel & Davidson, 2003)  

 

Hög giltighet inom kvalitativa studier kan uppnås genom att försäkra sig om att informanterna är 

relevanta för problemområdet. Då kvaliteter för ett visst fenomen är vad som eftersöks, uppnås 

giltighet genom att låta informanten tala fritt om det undersökta problemområdet utifrån dennas 

förutsättningar, samt att urvalet av informanter sker strategiskt. Sedan kännetecknas en god kvalitet 

av en systematisk och noggrann beskrivning av hela den interaktiva processen med verkligheten 

under studien. (Stenbacka, 2001) 
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3.2.2 Pålitlighet 

Pålitlighet innebär huruvida mätningarna i en undersökning är korrekt gjorda. Det är ett mått på i 

vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid upprepade försök, oberoende av 

vem som genomför undersökningen, förutsatt att omständigheterna är detsamma. Pålitlighet i en 

studie, i dess traditionella mening, trycker på vikten av forskarsubjektets frånvaro i studien, samt 

replikerbarheten. (Hartman, 2004) Stenbacka (2001) anser därför att diskussioner om en studies 

pålitlighet i dess klassiska betydelse inte hör hemma i kvalitativ forskning. Då den inte bygger på 

mätningar utan snarare tolkningar av människors livsvärld, är det omöjligt att få exakt samma 

resultat upprepade gånger. (ibid.) 

 

Patel och Davidson (2003) menar att vid kvalitativa undersökningar är det viktigt att dokumentera 

intervjuer och observationer på rätt sätt för att säkerställa pålitligheten. Intervjuaren måste lagra det 

empiriska materialet genom exempelvis ljudupptagning och transkribering. (ibid.) Vidare bör 

forskaren förklara sin förförståelse och relation till den individ eller grupp som undersöks samt hur 

undersökningen gått till väga. (Stenbacka, 2001) En annan metod för att säkerställa pålitligheten i 

en kvalitativ studie är triangulering. Detta går ut på att man tillämpar fler insamlingsmetoder, till 

exempel intervjuer, observationer och dokument för att på så sätt kunna skapa sig en så fullständig 

bild som möjligt av problemområdet. Triangulering kan även ske teoretiskt då det studerade 

fenomenet belyses utifrån olika teoretiska perspektiv. (Patel & Davidson, 2003) 

3.3 Genomförande 
Arbetet kommer utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt att med en induktiv ansats genomföra en 

kvalitativ undersökning. För att uppnå en hög giltighet och pålitlighet framgår forskarens 

förförståelse och forskningsprocessen. Även triangulering kommer att tillämpas med hjälp av 

kvalitativa intervjuer, litteraturstudier, egna observationer och dokument i form av ritningar, 

broschyrer och bilder. Dessa kunskapskällor ligger sedan till grund för att uppfylla arbetets syfte. 

3.3.1 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med kvalitativa intervjuer kan vara att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheter hos något (Patel & Davidson, 2003). Eller att förstå olika värderingar, det 

sammanhangsbestämda och komma ner på djupet (Lantz, 1993). Vid utformning av kvalitativa 

intervjuer bör man ta två aspekter i beaktning, grad av standardisering och strukturering. Kvalitativa 

intervjuer har ofta en låg grad av standardisering, det vill säga att frågorna och ordningen de ställs 
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inte är statiska utan varierar utifrån den givna situationen. Kvalitativa intervjuer har också ofta en 

låg grad av strukturering. Frågorna är öppna och lämnar maximalt med svarsutrymme för 

intervjupersonen att tolka fritt utifrån egna erfarenheter. Man får också reda på vad som är viktigt 

för individerna om de själva får vara med och bestämma vad som ska diskuteras. (Hartman, 2004; 

Patel & Davidson, 2003)  

 

Även om den kvalitativa intervjun är relativt fri bör man förbereda sig noga. För att diskussionen 

inte ska lämna det område man avser att undersöka kan man ta hjälp av en intervjuguide där man tar 

upp teman, möjliga följdfrågor och en preliminär ordningsföljd. Frågornas ordning är viktig för att 

få intervjupersonen i rätt stämning. Vanligtvis används den så kallade trattformen vilket innebär att 

man börjar med övergripande frågor för att sedan gå ner på mer specifika frågor. (Hartman 2004) 

En annan fördel med att använda strukturerade intervjuer är att frågeställningarna blir ungefär lika 

för alla, vilket underlättar analys och jämförelser mellan aktörer (Lantz, 1993).  

 

Den kvalitativa intervjun sker alltid personligt och liknar en informell konversation där intervjuaren 

har en speciell avsikt med samtalet. Intervjuaren behöver inte följa intervjuguiden slaviskt utan 

anpassar sitt språkbruk och frågeföljden efter den intervjuade. (Hartman 2004) I dessa lägen är det 

en fördel ifall intervjuaren behärskar en jargong, gester och kroppsspråk som intervjupersonen kan 

relatera till. Detta förutsätter att intervjuaren är väl förberedd och påläst inom det område som ska 

studeras exempelvis via pilotintervjuer, studiebesök eller deltagande observation. (Patel & 

Davidson, 2003) Lantz (1993) menar att det är intervjuarens uppgift att se till att den rumsliga 

utformningen är så god som möjligt och att det inte sker några avbrott i form av telefonsamtal, 

intrång eller andra störande ljud. (ibid.)  

 

Intervjuerna i detta arbete karaktäriseras av en låg grad av standardisering och strukturering. En 

intervjuguide (se bilaga) med nyckelord eller teman användes för att hålla frågeområdena relativt 

öppna. Informanten fick således berätta själv utifrån de olika områdena. Som stöd fanns även mer 

slutna frågor i fall de inte skulle vara så frispråkiga. Utifrån det som informanterna berättade om 

skapades även frågor i stunden under intervjuernas gång. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  
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3.3.2 Analys 

Det insamlade materialet vid olika undersökningar utgör i sig ingen teori. Materialet måste 

analyseras först. (Hartman, 2004) Eftersom den kvalitativa metoden inte är någon enhetlig 

företeelse utan består av ett brett spektra av varianter finns det sällan enkla rutiner eller procedurer 

att använda för den kvalitative forskaren. En effekt av detta är att forskare utformar och tillämpar 

sina egna varianter och tolkningar. Vid presentation av den kvalitativa bearbetningen är det därför 

viktigt att redovisa hur insamlingen och bearbetningen av materialet har gått till. Då kan läsaren 

själv följa med och avgöra studiens pålitlighet och giltighet. (Patel & Davidson, 2003)  

 

Analysen utgörs vanligtvis av två moment, kodning av data och själva tolkningen. Att koda data 

innebär att det insamlade materialet reduceras, organiseras och kategoriseras. Kodningen börjar 

med att man identifierar de begrepp som är intressanta för att svara på undersökningens fråga. När 

de mest förekommande begreppen har identifierats så kan de kategoriseras utifrån dess innehåll. 

Kategorierna ska sedan vara till hjälp för att tolka de företeelser som undersökts. Tolkningen kan 

sedan resultera i en teori. (Hartman, 2004)  

 

Det typiska vid kvalitativ dataanalys är att materialet är stort, omfattande och vanligen i textform. 

Metoden är således både tids- och arbetskrävande. Analysen kan dock, vid en interaktiv induktiv 

eller abduktiv ansats, ske fortlöpande under processen. Fördelen med detta är att analysen kan ge 

idéer om hur man ska gå vidare i den fortsatta undersökningen. Tankar som dyker upp under hela 

processen kan vara bra att dokumentera i en loggbok för att kunna gå tillbaka till vid ett senare 

tillfälle. (Patel & Davidson, 2003) 

3.3.3 Urval 

Informanterna är valda strategiskt vilket innebär att forskaren söker en bestämd kunskap och väljer 

att intervjua personer som innehar just denna. Denna metod kräver god kännedom om 

ämnesområdet och vilka personer som besitter den kunskap som krävs för att uppnå syftet. 

(Hartman, 2004) Kriteriet som ställdes på informanter var att de på något sätt nyttjat miljöer. De 

skulle representera ett projekt som handlar om förändring av en befintlig miljö, men som bevarat 

uttryck från den gamla miljön i förändringen. Det var också viktigt att de haft störst inflytande 

under utformningen av miljön. Urvalet inleddes med ett sökande efter projekt som stämde överens 

med kriterierna. Projekten skulle karaktäriseras av att återanvändningen av gamla uttryck har gett 

miljön en ny energi och att detta på nått sätt har uppmärksammats medialt.  
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3.3.4 Presentation av objekt 

De objekt som ingått i studien är Dieselverkstaden, Jumbo Hostel och Gröna Lund. Givetvis har 

samtalet med kreatörerna bakom handlat om dessa specifika objekt. Men intervjuerna har också 

förts på en allmän nivå för att därmed undersöka hur de generellt resonerar.  

 

Dieselverkstaden är ett kulturhus i Sickla som ligger i en byggnad som etablerades redan 1898. På 

den tiden var det en fabrik tillhörande AB Diesels motorer som sedermera blev Atlas Copco. 

Hundra år senare beslöt Ljunghberggruppen AB att Nyréns arkitektkontors förslag skulle ligga till 

grund för områdets framtida användning där fabriksområde skulle förvandlas från en inåtvänd värld 

till en utåtriktad mötesplats för arbete handel service och kultur. (Arkitektur 2003) 

 

Jumbo Hostel är världens första vandrarhem inrymt i en Boeing 747. Flygplanet är en uttjänad 

747-200 Jumbo Jet som ursprungligen byggdes för Singapore Airlines 1976. Efter en ombyggnation 

och demontering av den gamla inredningen, ommålning och ny inredning av rummen står nu planet 

som vandrarhem vid infarten till Arlanda i Stockholm. Där har Jumbo Hostel blivit ett spektakulärt 

landmärke och ligger som en portal till Arlanda med utsikt över landningsbanan. (Jumbo Hostel 

2008) 

 

Gröna Lund öppnade 1883 på en gammal tomt mellan några hus på Djurgården i Stockholms 

utkant. Det är Sveriges äldsta tivoli och har ägts av samma familj i drygt 120 år. Lagom till 125-

årsjubileet återfick Gröna Lunds gamla område sin klassiska tivolimiljö från 20-talet. Denna 

tematisering vill man nu fortsätta i den annalkande utbyggnaden av Gröna Lund för området 

Skeppsholmsviken. (Gröna Lund 2008) 

 

Objekt Informant Företag  Position Ort Datum Längd 

Dieselverkstaden Tomas Rosén Nyréns Arkitekt Sickla 2009-03-28 45 min 

Jumbo Hostel Oskar Diös Jumbo Hostel Ägare Uppsala 2009-03-27 60 min 

Gröna Lund Anna-Karin Ljungh Ljungh Arkitekter Arkitekt Stockholm 2009-03-29 45 min 

 

Tabell 1: Förteckning över informanter 
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4  R E S U L T A T  O C H  A N A L Y S  
Kapitlet ger en uppfattning om hur aktiviteterna att planera, designa, konstruera, marknadsföra 

och tänka kring upplevelsemiljöer går till. De aspekter som jag betraktar i detta kapitel varvas med 

olika perspektiv på autenticitet från den teoretiska referensramen.  I och med detta innehåller 

kapitlet både empiri och analysmoment. 

4.1 Dieselverkstaden 
 

Bild 1: Industribrandkåren vid Atlas Diesel 1932 (Källa: Nacka Kommun. Fotograf okänd) 
 
December 1911 nådde människan för första gången sydpolen. För bedriften svarade en 
norsk expedition ledd av Roald Amundsen. Färden över Antarktis ismassor skedde med 
hjälp av hundspann, en teknik som Amundsen lärt sig på Grönland. Men till och från 
Antarktis reste expeditionen med fartyget Fram, som var utrustat med en motor byggd på 
AB Diesels Motorer i Sickla. Fartyget och motorn sattes på hårda prov i den svårforcerade 
drivisen men Amundsen var storbelåten. "Dieselmotor excellent" telegraferade den norske 
äventyraren och världskändisen till Sickla när han var på hemväg. Dieselmotorer till sjöss 
var vid denna tid en stor nyhet och att de skulle komma att konkurrera ut ångmaskinerna 
var det ingen som anade. [...] Fartygsdieslar tillverkades i Sickla fram till 1951 då 
verksamheten flyttades till Trollhättan och snart därefter såldes. [...] För Dieselverkstadens 
del kom vändpunkten när Nacka kommun beslutade att skapa ett nytt kulturcentrum med 
inriktning på barn och ungdom. Ombyggnaden började 2001 och målet var att behålla så 
mycket som gick av den gamla industriatmosfären i det gamla huset där det som mest är 17 
meter i tak. Ett par av de kraftiga traverserna som en gång användes vid lyften av 
fartygsmotorerna fick bli kvar. [...] Där en gång motorer byggdes för att människan skulle 
kunna korsa världshav och tränga fram över polarisar stojar nu dagisgrupper och 
skolklasser på väg från och till teater, bio, drama, dans, musik, måleri, teckning, skulptur 
och mycket annat. Där samsas dataspelande tonåringar och tidningsläsande pensionärer i ett 
bibliotek, från början anpassat till det nya IT-samhället. I kaféet mittemot Nacka konsthall 
där det finns gott om plats för barnvagnar flockas de föräldralediga över sin latte.  

 
Utdrag från Stockholms läns museum (2009) 
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4.1.1 Att fylla en fabrik med kultur 

Det var fastighetsbolaget Atrium Ljunghberg som bestämde att det gamla fabriksområdet skulle 

byggas till en plats för ”handel, arbete, service och kultur”. Där fanns redan en stor matmarknad, 

kontor och service, men kultur saknades. Då stod Dieselverkstadens byggnad tom, så när som på en 

hall för inomhusklättring. Tomas Rosén från Nyréns Arkitektkontor blev uppdragsansvarig för 

bygget av Dieselverkstaden. Fastighetsägaren fick också kontakt med kommunens 

kulturverksamhet Kultur Nacka, som fick besluta vad kulturhuset skulle innehålla. Kultur Nacka 

blev en bra hyresgäst, menar Rosén, eftersom det ”höjer statusen på hela området”. 

 

 

Bild 2: Dieselverkstaden i Sickla, Nacka. 2005 (Källa Wikipedia. Fotograf okänd) 

4.1.2 Alla tidsåldrar är viktiga 

Sen började ett arbete mellan arkitekterna, fastighetsägaren och Kultur Nacka om vad det nya 

kulturhuset skulle innehålla. Rosén var inte direkt ensam i konceptutvecklingen utan det kom hela 

tiden programkrav och tekniska krav. 

 
Det är otroligt massa möten som blir. I olika grupper och i olika konstellationer. [...] Det är 
ju väldigt viktigt hela tiden att förankra och få alla med i de tankar som finns då. [...] Det är 
väldigt viktigt i organisationen att veta vem i vilken organisation som bestämmer eller för 
organisationens talan.  

 

Från början hade arkitekterna bestämt att de skulle behålla industrikaraktären. De samarbetade med 

Nyréns byggnadsantikvarier som gjorde en kulturhistorisk analys av området. Antikvarierna 

plockade fram gamla dokument och bilder på hur det såg ut förr i tiden. Sedan skriver de en rapport 

och argumenterar för vad som är historiskt värdefullt att behålla. Deras förslag fick Rosén sedan 

förhålla sig efter och försöka se vilka gamla bitar och ursprung som gick att behålla. ”Det finns ju 



 

29 

så många olika kunskaper och det gäller att samarbeta. Och liksom att ta och ge lite grand.” Han 

försöker sedan att förena det historiskt riktiga med de praktiska funktionerna.  

 
Jamen det är liksom att man ser. Jag är ju arkitekt och då ser man ju hur rummets, 
rumsgestaltningarna. Det här rummet mår ju bra av att få in mer ljus. [...] Det är väl så 
liksom man tänker. Så man måste ju utnyttja sig av olika tidsåldrar på ett smart sätt för att 
skapa det rum som man vill beroende på den funktion som ska vara i rummet.  

 

Rosén berättar att det finns olika skolor i hur antikvarier tänker, men de som han jobbar tillsammans 

med går under devisen att ”Alla tidsåldrar är viktiga”. Så det är för honom inte fråga om att försöka 

återställa platsen till 1910, utan plocka ur ”bra” bitar för att ”förstå att det har hänt saker där och få 

ett sammanhang”. Ibland fick de praktiska omständigheterna ge vika för att inte ”göra våld på 

huset” för mycket. Han är noga med att han inte kopierar, men ibland spinner han vidare på 

industriutseendet för att framhäva någonting. Ett exempel på detta var att arkitekterna ville ha 

många takfönster, medan byggherren inte förstod den praktiska nyttan i det och tyckte mest att det 

var trassligt. Men Rosén förklarade att det var ”för husets skull”. Att det skulle förklara att det en 

gång i tiden har funnits många takfönster där. Dessutom skulle det extra dagsljuset ge en lättare 

känsla och mer karaktär till rummet. Det fanns också många konstiga ledningar som gick kors och 

tvärs genom lokalen som fick vara kvar. Där fick de nya ledningarna som skulle dras underordna 

sig och spridas omkring synligt tillsammans med de gamla. Projektet var ett väldigt billigt sådant 

och Rosén säger att ”vi hade mycket gratis, sen gällde det att skala fram det bra ur sakerna”. Han 

tycker att den kreativa processen blir ganska annorlunda från när man bygger ett hus från scratch.  

 
Då läger man pussel ”var hamnar de här bitarna bäst?” Rent funktionellt så försöker man 
hitta någon struktur utifrån det. Nu var det en växelverkan här och ”vilka rum klarar den här 
rumsvolymen?” Vi ville ha den här rumsvolymen utåt. ”Vilka rum klarar av den?” Så det 
fick vi tänka på ett annat sätt. 

4.1.3 Tydliga påslag 

Innehållet och människorna som ska vistas i lokalen var i fokus hela tiden. När det gäller 

iscensättning av miljöer så menar Rosén att det finns olika angreppssätt. 

 
Alltså, frågan är väl om det är iscensättning av miljön eller det som ska vara i miljön. 
Ibland är det ju själva huset som är det intressanta och det är det som man ska visa upp. I 
det här fallet så spelar ju huset egentligen bakgrunden till innehållet och det är innehållet 
som ska lysa. Annars finns det ju ruiner och då är det ruinen som ska lysa. Då måste man, 
ja det är lite olika angreppsätt, man måste veta vad som är i fokus. 
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Han tar kyrkor som exempel där byggnaden är i fokus snarare än innehållet. Där väljer man kanske 

att återrestaurera strikt efter en viss tidsålder menar han. Men han jobbar hellre efter de lite nyare 

antikvariska idéerna om att varje ålder är viktig i sig. 

 
Och den ska liksom komma fram. Ska liksom lyfta fram bra bitar ur varje ålder som har 
varit. Att man ser lagringarna. Varje tidsålder har sin lagring i ett hus och då måste man få 
lyfta fram det. 

 

Rosén tyckte att jobbet var tacksamt på många sätt eftersom huset hade en så bra grundstomme och 

”egen själ och karaktär” som det gällde att ta hand om. Framförallt den anslående storleken på 

rummet, traversbanorna uppe i taket och fasaden. Eftersom själen redan fanns där så ville han att 

det nya arbetet skulle framträda tydligt.  

 
Att vi gör tydliga påslag. Det som är nytt, det ska synas att det är nytt. Inte försöka se 
gammalt ut. Då gör vi det istället modernt, och på nått sätt, på eget sätt. Så man förstår ”Ja, 
det här är inte.” Vi försöker inte efterapa. 

 

Han menar att det måste vara tydligt eftersom betraktaren annars kan bli tveksam och undra ”är det 

gammalt eller nytt?”. Istället säger han att de har jobbat med kontraster. Exempelvis är några 

plankväggar knallröda för att visa att det är ett tydligt nytt tillägg. För att göra de enhetligt så har de 

jobbat med få material och färger, exempelvis betonggolv genom hela lokalen och gråa kulörer. Det 

är för att de inte ville ”skoja till” den miljö som skulle vara i bakgrunden. Det nya innehållet skulle 

få sätta färg istället. Han vill behålla någon slags värdighet i byggnaden.  

4.1.4 Från tillverkningsindustri till upplevelseindustri 

För Rosén var det viktigt att hitta industrikaraktären och volymen i rummen. I fabriken byggde man 

jättelika dieselmotorer som man körde med travers längs igenom lokalen. Det var självklart för 

Rosén att behålla just traversbanorna. Det var ”saker som man kan förklara historiens gång så man 

förstår huset.” Traversbanorna gör så man förstår strukturen och djupet i huset menar han. En som 

jobbade högt uppe i en travers var Lambert Wahlberg vars dagboksanteckningar senare kom ut i 

bokform. Rosén berättade att i den nybyggda shoppinggallerian har de använt utdrag från dagboken 

och skrivit upp citat på väggen vid bankomaterna, som en del i den moderna visuella gestaltningen. 

Även i utomhusmiljön kommer de gamla miljöerna till estetisk nytta: 
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Det finns en stor traversbana i gatan. Den lät vi stå kvar för att, som ett minne. Den har 
ingen funktion. [...] Vi ska se till att det ska växa murgröna på den så att vi får ett grönt 
inslag. [...] Ja för att man ska känna att, ja att historien finns kvar alltså. Allting är inte nytt 
utan att det finns gamla historiska minnen kvar. 

 

Besökaren tillåts associera till historien eftersom denne förstår att det är ett unikt rum och att det 

hände andra saker där förr i tiden. Rosén vill också att associationerna ska komma när besökaren 

kommer in genom Dieselverkstadens entré till den stora salen där det är febril aktivitet på gång. 

Rosén har jobbat med att få en till en öppenhet mellan de olika verksamheterna så att de hänger 

ihop. Biblioteket hänger ihop med det övriga rummet och traversbanan glider i taket över alla 

verksamheter.  

4.1.5 Framväxten av en miljö 

Rosén tror att det blir mer värdefullt i framtiden att använda gamla miljöer, eller ”unika rum” som 

han säger, eftersom människor gillar unika rum. Han säger också att man har mycket nytta av att 

vara i en hållbar miljö. Han tror att människan gillar historia eftersom ”historiska grejer verkar hålla 

i längden”. 

 
Gamla städer. Det är nått man undrar i bland såhär, många åker till Dubai är ju det senaste. 
Byggs upp ju. Man undrar ju bara hur länge det håller. Att det är en grej som man bygger 
upp på en gång och hur länge håller det intressanta i det. Jämfört med där det blir lager efter 
lager. [...] Ja och under en längre. Och att det hänt. Alltså det är olika lager. Där olika 
tidsåldrar suttit sina. Suttit sin prägel. Som är det intressanta. Det tror jag är i gamla städer 
och sådär. Folk går och tittar i. Liksom där är det roligt men allt som byggs upp på en gång 
det tror jag en kort period är intressant.   

 

Rosén menar att man som arkitekt bör bygga successivt. Det har de också gjort i området runt 

omkring Dieselverkstaden och Sickla Galleria. De har inte byggt allt på en gång utan tagit små steg. 

  
Man tar en bit i taget och så ser man ”Blir det här bra?” eller ”Vad händer nu när vi gjorde 
det där då?” ”Jamen då kanske det där behöver byggas” eller ”Tar man lärdomar av” Så 
även det sker successivt. Ombyggnader, nybyggnader. [...] Man tar lärdom för varje gång 
man byggt. Hur det påverkar helheten och vad är det som ”Blev det bra eller inte bra?” och 
”Vad kan vi göra bättre nästa gång?” ”Var det rätt koncept vi satsade på?” och ”Vad 
behöver vi komplettera med?” Ja kanske behövs mer service eller ”Här kanske vi skulle ha 
bostäder” Men dit har vi inte kommit ännu. Det är sådant där som kommer ”Vi behöver 
bostäder här istället.” 

 

Bygget av övriga området i Sickla sker alltså successivt. De fortsätter dock med industrikaraktären 

och tegelfasader och andra material.  
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4.2 Analys: Dieselverkstaden 
Ur ett postmodernistiskt och konstruktivistiskt synsätt är det inga ”problem” att fort bygga ihop en 

stad som Dubai. Eftersom det som inledningsvis ansetts vara "artificiellt" med åren växa sig till att 

bli ”autentiskt”. Tidsaspekten och det successiva byggandet handlar kanske snarare om att hinna 

skaffa sig legitimitet och auktoritet för att jämföra med Brunners (2005) resonemang. Människor 

vill lära känna vad som ligger bakom, godkänna en bit i taget, få en relation till processen. 

Dieselverkstaden blev en plats för Kultur i Nacka, vilket ”höjer statusen på hela området” enligt 

Rosén. Kommunen var således en auktoritet som gav nybygget en autentisk legitimitet och i sin tur 

höjde värdet på handelsplatsen. Antikvarierna som Rosén arbetade med ger också en viss auktoritet 

som i det här fallet värnar om det historiskt korrekta. Men de är samtidigt ödmjuka och medvetna 

om att alla tidsåldrar är viktiga. Jämför med det konstruktivistiska synsättet att kulturen är i ständig 

process.  

 

Etnologen Robert Willim (2008) ger i boken Industrial Cool - om postindustriella fabriker några 

uppslag om hur man kan tänka som kreatör om man ska bygga nytt i en gammal fabrik. 

 
En viss grad av okunskap om tidigare användning av fabriker kan ge bättre förutsättningar 
för att få fantasieggande upplevelser i övergivna miljöer. Distansen till den tidigare driften 
gör miljön exotisk. Också svårigheten att i en ruin bestämma föremåls tidigare funktion blir 
till en potential för att skapa fantasieggande associationer. (Willim 2008:120) 

 

Det är alltså viktigt, som Rosén säger, att veta vad som är i fokus. Samt att ha, som Willim skriver, 

en distans till ”ruinen”. Det gör att man kan göra det nya innehållet till det viktiga. I Roséns fall 

handlar det dock inte om okunskap från tidigare användningsområden, eftersom för mycket distans 

gör det lättare att ”skoja till” miljön. Så han låter miljön vara bakgrunden och sätter en tydlig gräns 

för vad som är gammalt och nytt. Det blir lätt för besökaren tydligt se vilket ”ansikte” autenticiteten 

har enligt Cohens teori om kunskap och känsla ur en turists synvinkel (Mossberg 2007). Besökaren 

blir således inte ”osäker” på vad som är nybyggt och vad som stod där innan.  
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Rosén säger att han ”plockar bra bitar” ur miljön, vilket delvis är beroende på praktiska 

omständigheter men ibland är mer av utsmyckande funktion. Här handlar bra bitar givetvis om 

sådant man vill visa upp. Willim menar att vissa associationer kring tillverkningsindustri har med 

åren tonats ner, medan andra har stärkts. Trots att miljöerna ursprungligen varit både smutsiga och 

farliga så finns det nu en idealiserande bild av estetiken i områdena. Willim använder det träffsäkra 

ordet ”ruinromantik” om mötet med en övergiven fabrik. Relationen till omgivningens estetik 

övergår i nostalgi: 

 
De bitterljuva ruinkänslorna som kan lockas fram i en övergiven fabrik gör att de 

industriella miljöerna kan uppfattas som tilltalande och lockande, samtidigt som de 

associeras med en hård dåtid man egentligen aldrig skulle vilja uppleva. En diffus längtan 

samsas med den behagliga känslan av en upprätthållen (tidslig) distans. Platserna kan 

genom denna känslomässiga resonans frammana olika typer av fantasieggande 

associationer: till historiska berättelser, fiktiva miljöer, till estetiska betraktelser eller till 

reflektioner över jaget och tillvaron. (Willim 2008:118-119) 

 

Den upprätthållna tidsliga distansen illustreras i Dieselverkstaden med hjälp av gränsdragningen 

mellan gammalt och nytt. Ibland kopplas dock dåtiden ihop med den moderna miljön, exempelvis 

med en fabriksarbetares dagbokscitat uppmålade på väggen. Dåtidens fokus hårda värden 

kontrasterar med nutidens fokus på mjuka värden, där namnet ”Dieselverkstaden” nästan blir en 

ironisk blinkning till dåtidens industri. Per Strömberg belyser fler liknande exempel i 

Upplevelseindustrins turistmiljöer (2007) där kontrasten mellan hårdvara och mjukvara i 

fabriksmiljöer som blir kulturcentrum. Förutom Dieselverkstaden nämner han Fabriken Furillen, 

Magasin 3 och Färgfabriken. 

 
Namnen i sig är tydliga markeringar som ger associationer till industriell produktion och 
distribution, såsom smältdeglar för konst och kultur. (Strömberg 2007) 

 

Även om miljön inte är lika övergiven som de övergivna fabrikerna som Willim studerat skulle jag 

vilja påstå att den fortfarande frammanar reflektion över jaget och tillvaron. I och med att det 

fortfarande är en ”verkstad”, men för nutidens kulturverksamhet, finns det förutsättningar för 

reflektioner över dåtidens och nutidens aktiviteter vilket upprättar vad Peterson (2003) kallar en 

”direktkontakt med historien och dess händelser eller personligheter”. I Dieselverkstaden sker en 

speglande verksamhet, man svarar dåtidens skapande med nutidens skapande. 
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4.3 Jumbo Hostel 
 

 

 
Bild 3: Jumbo Hostel, Arlanda (Foto: Jumbo Hostel) 
 
 
 
Receptionister till Jumbo Hostel 
Jumbo Hostel AB / Receptionistjobb / Sigtuna 
 
Jumbo Hostel AB är inte bara världens första vandrarhem i en Jumbojet. Det är även ett 
roligt utflyktsmål för familjer och flygplansintresserade. Även folk som inte övernattar på 
vandrarhemmet är välkomna hit för att ta en fika i vårt café, titta på planet och inte minst 
njuta av utsikten från planets vänstra vinge. [...] Jumbo Hostel kommer att ha 24 fräscha 
rum samt en svit i cockpit, totalt 75 bäddar. Vi planerar att öppna i början av december. Till 
vårt projekt söker vi nu receptionister som har en positiv attityd som kan ge våra gäster 
service på ett naturligt sätt. [...] Du kommer även att vara en ambassadör för Jumbo Hostel 
och Arlanda flygplats. Du ska tidigare ha arbetat med flyg eller hotellreception samt ha en 
hög kvalitetskänsla och vara flexibel. [...] 
 
Are you ready for take off? 
 
Känner du dig träffad av ovanstående beskrivning? 
Skicka ansökan till gisela.olsson@jumbohostel.com 

 
Platsannons från vakanser.se (2008)
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4.3.1 Renovering som affärsidé 

Vandrarhemmet Jumbo Hostel ägs och drivs av entreprenören Oskar Diös. Han kommer 

ursprungligen från byggbranschen och har under senare tid drivit vandrarhem i Uppsala. Han 

berättar att hans röda tråd genom sitt arbete har varit att börja med något som är gammalt och 

sunkigt och renovera det till något användbart. Han har exempelvis renoverat en gård från 1700-

talet i Enköping, inrymt lägenheter i ett gammalt handelshus norr om staden och öppnat 

vandrarhemmet i ett kontor från 60-talet på S:t Persgatan i Uppsala.  

 
Att kunna ta en gammal kontorslokal som hade tjänat ut syfte som - ursprungligt syfte - 
som verksamhet. Och då blev det vandrarhem. Med lite ”skohon” fick vi till det där första 
vandrarhemmet och började driva det. 

 

Senare byggde han även ett lägenhetshotell i centrala Uppsala där det en gång varit en panncentral 

och tvätteri. När han upptäckte behovet att många gäster ville parkera bilen nära staden, utan att bli 

ruinerade, fick han idén att bygga ett nytt vandrarhem i ett gammalt köpcentrum med tillhörande 

parkeringsplats. Hans röda tråd är alltså att behålla grundstommen för att spara pengar och bygga 

nytt innehåll. Även om grundstommen inte alltid ser ut på ett sätt som man skulle bygga idag, så 

menar han att det ändå är ”tidens charm”. Efter tre år på det senaste vandrarhemmet märkte han att 

många gäster behövde väckas tidigt för att bege sig ut till Arlanda. Då tänkte Diös: 

 
 Varför bor de inte på Arlanda då för? Ja, det finns ju inget vandrarhem på Arlanda. Rest 
And Fly förvisso, men det är inte riktigt det. Man vill ha fönster utåt 

 

Rest And Fly är ett enkelt hotell som ligger precis vid terminalen. Diös menar att hotellet har precis 

den produkt som kunderna efterfrågar. Inget exklusivt utan bara en plats att få sova några timmar. 

Diös tror att närheten till destinationen skapar en trygghet hos kunden. Han började snegla mot 

Arlanda men insåg att det är svårt att hitta lokaler i området. Luftfartsverket ville inte hyra ut 

någonstans i deras område för boende. I utkanterna av Arlanda var det rent konkurrensmässigt tufft 

att starta ett nytt hotell eftersom det redan fanns tre befintliga hotell. Skulle han lägga 

vandrarhemmet en bit ifrån var det svårt att följa idén med att man skulle vara nära och därmed 

känna sig trygg. 

 
Så dök det här flygplanet upp. Och med de erfarenheterna med att ha byggt om konstiga 
byggnader tidigare så kändes det inte så himla främmande att inrymma det här. 
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Flygplanet som ”dök upp” hade stått på flygplatsen i sex år. Det var så illa skött att det inte var 

säkert att låta det flyga iväg. Det stod till och med precis bredvid där alla regeringschefer taxar in 

och ställer sig för att få kliva in i limousiner. ”Vi löste ju ett problem för Arlanda. Det här var ju en 

skamfläck”, förklarar Diös. Planet gav en möjlighet att komma närmare terminalen och ligger nu 

precis utanför Arlandas säkerhetsstängsel. Den enda chansen att komma nära var att ha ett koncept 

som sammanfaller med flygplatsens. Många praktiska omständigheter sammanföll till det positiva 

för bägge parters del. 

 
Och det är åter igen; ett flygplan som har tjänat ut sitt syfte. Okej, vi vrider om, vi hittar på 
någonting nytt då. Fast behåller själva grundstommen. För det är ju det som kostar pengar 
många gånger. [...] Men jag hade inte gjort det här om jag inte hade gjort de andra sakerna, 
så det är ju som en skola att kunna och att lära sig sakerna. 

 

När han pratade med de olika installatörerna och byggarbetarna sa han ”strunta i att det är ett 

flygplan, tänk er att det är ett vanligt hus” för att de inte skulle bli ”förblindade att det var ett 

flygplan”. Mattläggaren la mattor på gipsgolv precis som vanligt och vägarna isolerades med 

brandklassat gipslager precis som vanligt. Det skulle bli ett vandrarhem enligt dagens standard och 

inte efterapa gammal flygplansdesign. På de ställena där flygplansutrustning finns är det riktig 

utrustning från originalplanet. På övervåningen har det blivit ett litet konferensrum där han försökt 

att bevara så mycket som möjligt av de gamla panelerna på väggarna. Även stolarna, 

förvaringslådorna, en bardisk och cockpiten med spakar och reglage är original. Han tänkte spara 

väggpanelerna på den nedre våningen, men det blev svårt att få tillbaka panelerna på ett snyggt sätt. 

Dessutom var rummen tvungna att vara extra isolerade för att inte störas av trafiken utanför. Med 

panelerna utanpå isoleringen hade rummen krympt med flera centimeter. Här fick funktion gå före 

estetik. Diös sparar inte för sparandets skull.  

4.3.2 Tema: flygplan 

Diös säger att han temamässigt försöker hålla sig ”stilrent” och ”Jumbocertifierat”, vilket han kallar 

de tyglar eller förhållningsregler som avgör om aktiviteten stämmer överens med det varumärke han 

vill skapa. Till exempel menar han att reklam på taxibilar inte hänger ihop med det de gör i övrigt. 

Däremot har reklam på bagagevagnar på flygplatsen en starkare koppling till flygnäringen och 

betraktas som ”Jumbocertifierat”. Vidare tänker de också temamässigt i personalens klädsel som ser 

ut som flygvärdinnekostymer. Han menar att det har att göra med att gästen ska ”bekräftas” att de 

befinner sig på ett flygplan. 
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Bild 4: Konferensrum på övervåningen (Foto: Jumbo Hostel) Bild 5: Café på undervåningen. (Foto: Jumbo Hostel) 

4.3.3 Värdet i äktheten 

Återvinningen menar han är lite av en efterhandskonstruktion. Den ursprungliga idén som drivit 

projektet kom mycket mer från kundbehovet. Att kunderna efterfrågar närhet och trygghet. Man ska 

i princip kunna promenera till terminalen och vara säker på att hinna med sin flight. Han poängterar 

att han inte tänker: ”Nu ska jag renovera det här huset för att jag tycker att det är bevarandes värt.”. 

 
Men det har ju blivit en väldigt trevlig följdeffekt av det hela. Att de här byggnaderna har 
fått ett nytt liv då. 

 

Diös menar att bygga ett liknande skrov från scratch bara för temats skull hade varit vansinnigt 

både byggnadstekniskt och ekonomiskt. Han poängterar också att trovärdigheten faller om man 

skulle göra det. Att det faktiskt finns ett liv innan nu ser han också som betydelsefullt för känslan: 

 
Det går inte att komma undan. När du lägger dig i sängen så blåser det kuling nordligt på 
stjärtfenan. Då hajar du till när det gungar till lite grann bara. Bara någon millimeter så 
känner du det. Och så inser man ”vänta nu, ligger vi, jag menar vi står på marken?” Ja, det 
här planet har flugit X antal varv runt jorden. 

 

Diös är även på gång att dokumentera det specifika planets historia eller ”story” som han kallar det. 

Han har bland annat träffat piloterna som flög planet en gång i tiden. De har gett målande historier 

om vad de har varit med om med planet.  
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4.3.4 Flygplanet som symbol 

Även om det var kundbehovet och lyckliga tillfälligheter som styrde i Jumbo Hostels fall så har 

Diös med tiden bildat en personlig uppfattning om att jumbojeten är en symbol för något som även 

vandrarhem står för. Hans resonemang går ut på att flygplanet är en symbol för globaliseringen av 

människor. Det följer i ledet efter segelfartygen och motorfartygen. I och med att jumbojeten kom 

introducerade Pan Nam ”economy class”. Där ser Diös en tydlig koppling till vandrarhem - att det 

ska vara tillgängligt för alla. Det är också anledningen till att han vill att det ska heta ”hostel”. Han 

tycker att det är både roligare och mer avspänt att jobba med vandrarhem och att det 

överhuvudtaget finns ett större värde i det. Därför begränsar han inte verksamheten bara till 

affärsresenärer. Även familjer, pensionärer, flygplansentusiaster och vanliga turister är välkomna. 

Han resonerar vidare: 

 
Och vad händer nu när internet och den ”virtuella globaliseringen”? Vad kommer att hända 
då? Och då är min tanke att flygplanet ska vara någon form av symbol. För att här ska 
människor från hela världen, på Jumbo Hostel Arlanda, eller i Sidney, eller i Singapore, 
eller i Amsterdam. På de här planen ska man kunna träffa folk från hela världen. 

 

Diös kallar när människor från hela världen möts för ”kulturell globalisering”, vilket även står som 

en del i Jumbo Hostels affärsplan. Hans vision är att man ska kunna träffa människor från alla håll 

och kanter på Jumbo Hostels runt om i världen för att utbyta tankar och idéer, utan att egentligen 

behöva resa.  

4.3.5 Det unika i idén 

Diös vill verka för att Jumbo Hostel ska bli ”portalen till Sverige”. I och med all medial 

uppmärksamhet internationellt har det redan blivit som ett landmärke för Arlanda och Stockholm. 

CNN, BBC, Globo TV samt flera tyska kanaler har gjort reportage runt Jumbo Hostel. Som en 

positiv sidoeffekt tror Diös att folk kommer få upp ögonen för Sverige. Att höra en historia om att 

det är någon i Sverige som har gjort något unikt spär på det positiva om svenskt kunnande. Det 

svenska ”tänket” tror Diös kommer från att vi svenskar är aningen mer innovativa eftersom vi ser 

på saker och ting ur ett lite utanför perspektiv.  

 
Vandrarhemmet i sig; 25 rum på Arlanda, det är ju i sig inte särskilt märkvärdigt att skriva 
om. Men just att det är i ett flygplan [...] Alltså det är ju så vanligt flygplan och 
vandrarhems boende är också så alldagligt, så att just den här kombinationen. Att hitta 
sådana företeelser där man kombinerar alldagliga saker på nya sätt. Där tror jag att du får 
du får den här Aha-upplevelsen. 
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I och med att det handlar om idéer och koncept så är det väldigt svårt att skydda sina immateriella 

rättigheter. Därför tror Diös att det säkert kommer andra som försöker göra liknande saker. Men han 

hävdar att han har ett försprång i och med att han var först och att han har kunnandet i hur man ska 

bygga. Energidrycksföretaget Red Bull varit intresserade att bli samarbetspartner eftersom deras 

slogan lyder ”Red Bull - Ger dig vingar ” samt att deras ägare har ett stort flygintresse. Red Bull 

ville gå in och ställa ut minibarer i planet, men Diös tackade nej. Han vill i startskedet inte blanda in 

så mycket andra varumärken, utan det ska bara vara Jumbo Hostel. Diös exemplifierar med Ice 

Hotel som nästan börjar bli synonymt med Absolut Vodka och man kan fråga sig vem som äger 

vem egentligen. Därför tackar han nej till stora varumärken som är så tydliga och därmed äter upp 

hans eget varumärke. Till en början vill han göra Jumbo Hostel till ett tillräckligt starkt varumärke. 

Däremot kan han tänka sig att sälja reklam på sidan av flygplanet för att håva in extra pengar till 

verksamheten. Utöver all uppståndelse i media på grund av nyhetens behag så satsar Diös väldigt 

lite på marknadsföring. Han går mera via personlig marknadsföring och håller föredrag och guidade 

visningar. Där kommer berättelsen om hur Jumbo Hostel kom till fram gång på gång.  

4.3.6 Utvecklandet av ett koncept 

Diös vill utveckla tanken att Jumbo Hostel ska vara ”någonting för alla” och planerar att bredda 

verksamheten till ett franchisekoncept där flera flygplatser i värden kan vara involverade. Han 

jämför med Hard Rock Café som finns i större städer. På liknande sätt skulle flygplatser kunna köpa 

konceptet i form av varumärke och kunskap och bygga egna Jumbo Hostels. Originalet kommer att 

fungera som referens dit han kommer kunna ta flygplatsdirektörer, flygplatsansvariga och 

operatörer och visa hur det funkar. Han kopplar franchisekoncept till sin grundtanke om ”kulturell 

globalisering” med flera Jumbo Hostels runt om i världen med gemensam bokningsportal, 

gemensam marknadsföring, organisation, utbildning osv. Man ska veta vad man får rent 

boendemässigt. 

 
Sen kan man tycka vad man vill om de här stora kedjorna. Att det är stereotypt och att det 
är för tråkigt nästan. Men här har du så mycket mer att erbjuda så det kommer inte bli 
tråkigt. Tanken är att du ska kunna åka från Arlanda... Madrid. Alltså du ska kunna vara så 
att du faktiskt turistar utefter det mönster som planen finns. Så ungefär som du är jäkligt 
imponerad att du kan komma hem och visa upp T-shirten: ”Titta Hard Rock Café, Paris, ha 
ha den har jag!”. På samma sätt skulle du kunna komma hem och visa upp Jumbo Hostel 
Singapore: ”Coolt nu har jag två T-shirts!” 
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Diös har redan skapat lite merchandising i form av pussel och t-shirts och ska även börja sälja 

träflygplan som är kurbitsmålade likt dalahästar. Han vill även bredda eventdelen med en bar 

utanför konferensrummet för att få dit fler företagsgäster. Turbinerna på vingarna ska monteras 

tillbaka och innehålla tvåbäddsrum. På vingarna ska man kunna vandra ut och hålla vigslar. Marken 

planet står på ska utökas med en uteservering, en trädgård och grusplan i form av en turbin.  

4.4 Analys: Jumbo Hostel 
Diös representerar en postmodernistisk syn på omgivningen där det egentligen bara är hans egen 

fantasi som sätter gränser. Han har ingen romantiserande bild över hur ett vandrarhem ”ska vara”, 

vilket gör att han kan tänka relativt fritt och bygga på oväntade ställen. Återbruket av miljöer har 

blivit en strategi för honom att dels sänka byggkostnader och svara på kundbehov genom att 

kringgå problem med hjälp av finurliga lösningar. Diös är pragmatisk i sitt tankesätt och antyder att 

saker som inte används har ”tjänat ut sitt syfte”. Diös leker med temat flygplan tar ut svängarna 

rejält. I den postmodernistiska värld vi lever i finns inga gränser mellan dalahästar och flygplan. 

Allt handlar om att låna uttryck som passar. Sen är frågan om ett kommande franchisekoncept 

kommer att sänka exklusiviteten i upplevelsen. Diös jämför konceptet med Hard Rock Café, vilket 

kanske inte är lika exklusivt idag eftersom det nu finns så många av dem. 

 

Om man ser Jumbo Hostel som en produkt av det postmodernistiska samhället kan det vara 

intressant att skifta blicken till Augés (1995) beskrivning av så kallade ”non places” där flygplatser 

hör till kategorin konstruerade platser som inte har någon egen identitet. Vad Jumbo Hostel gör är 

att det blir ett ”landmärke” för Arlanda. Nu gör alltså Jumbo Hostel flygplatsen till ett resmål i sig. 

Flygplanets och flygplatsens historia och sammanhang hamnar i ett nytt ljus. Från att ha varit en 

”non-place” blir flygplanet nu exklusivt och autentiskt. Diös beskriver det till och med som en aha-

upplevelse, ett nytt perspektiv i en ny miljö. Faktum är att han gjorde samma ska när han rymde in 

ett vandrarhem i en stormarknad i Uppsala. Fokuset skiftas från att ha varit ett ”non-place” till att 

bli en miljö som betraktas med nya ögon. Detta finner jag fascinerande. Att bli nostalgisk över en 

produkt av det postmodernistiska samhället kanske man skulle kunna benämna ”postnostalgi”. 

 

Jumbo Hostel handlar det om den postmodernistiska leken vars förutsättningar hänger på vad Cohen 

(2004) kallar ”make-belive”, både från besökarens sida och från producentens sida. I den leken har 

Jumbo Hostel verkligen gett sig in hängivet med allt från klädsel till marknadsföring. Den jättelika 

jumbojeten fungerar som ett objekt i original som Brunner (2005) menar kan ”smitta av” sin 

autenticitet på resten av upplevelseprodukten. Det kan jämföras med de konstruktivistiska 
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tankegångarna om nostalgi och Petersons (2005) tankar om att ”äktheten legitimerar känslan”. Det 

gör arbetet med temat både lättare och trovärdigare. Strömberg (2007) förklarar poängen med ett 

tema: 
Ett tema kan beskrivas som ett ämne eller en idé som genomsyrar något, ett värde som har 
sitt ursprung bortom det objektet, den plats eller den institution som temat är applicerat på. 
Detta externa värde syftar i affärssammanhang inte sällan till att omvandla eller tillföra ett 
mervärde som i slutändan gör objektet mer attraktivt än vad det annars skulle ha varit, med 
andra ord, ett mervärde. Ett tema är på intet sätt allmängiltigt utan beroende av 
konventioner. Det har inte sällan ett typologiskt och stilistiskt ursprung i olika 
föreställningar, dvs. det finns en outtalad idé om vad som hör ihop för att kunna kallas för 
tema. (Strömberg 2007) 

 

Diös utnyttjar flygplanet och dess välkända attribut för att skapa ett tema. Men precis som i 

Dieselverkstaden finns det en tydlig distinktion mellan vad som är nybyggt och vad som är 

kvarlämnat. Det här blir viktigt för att avgöra vilket typ av ”ansikte” autenticiteten har. Det tema 

han odlar ska med tiden hjälpa honom att skapa ett starkt varumärke. Eftersom hans eget varumärke 

inte är tillräckligt etablerat väjer han för erbjudanden om samarbeten från andra företag. Om man 

jämför med Brunners (2005) resonemang om auktoriteter vilka ger autenticiteten legitimitet, tar ett 

starkt sponsorskap över rollen som avsändare. Diös håller på egen hand att jobba på sitt ryckte och 

medierna är inte sena med att framhäva historien om entreprenören med en ”galen” idé. Med tiden 

kanske han blir en naturlig auktoritet själv på området. Att hitta det specifika planets historia kan 

bidra till, enligt en av Brunners (2005) definitioner, en historiskt autentisk bild. Det ser Diös främst 

som ett medel i marknadsföringen i termer om storytelling, vilket Strömberg (2007) innebär att 

”produkten eller varumärket är bärare av drömmar och berättelser”. Här fungerar piloterna även 

som auktoriteter vilka ger historien en legitimitet. (Brunner 2005) 

 

Diös tankegångar att flygplanet är en symbol för globalisering är kanske inte den första parallellen 

alla människor drar. Inte heller kopplingen till vandrarhem och hur jumbojeten gjorde flygning 

tillgängligt för medelklassen. Diös ser dock själv en drivkraft i denna koppling. En vilja att 

människor ska får uppleva gemenskap som kan liknas med Wangs (1999) deskription av 

interpersonell existentiell autenticitet. Denna koppling kanske skapar mening för Diös själv, att han 

kan intala sig att det finns en existentiell autenticitet för honom som kreatör i själva 

återbruksprocessen att koppla ihop vandrarhemmets värden med jumbojeten. 
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4.5 Gröna Lund 
 
Till 
Direktör Ulf Larsson 
Gröna Lunds Tivoli AB 
115 20 Stockholm 
 
Förslag till nöjespark med torn och berg-och-dalbana i kv. Skeppsholmsviken 
 
Styrelsen för Djurgårdens Hembygdsförening har genom tillmötesgående från ledningen 
vid Gröna Lunds Tivoli AB haft möjlighet att vid sitt marssammanträde i lugn och ro bese 
och granska den stora modellen av en tänkt modern nöjespark i kvarteret 
Skeppsholmsviken [...] Detta kvarter har tidigare bl.a. under en period på 1900-talet hyst 
Nöjesfältet, som dock lades ner 1957, varför det går att hävda att kvarteret av tradition hyst 
verksamhet av samma slag som den nu planerade, som emellertid skiljer sig påtagligt från 
dess äldre namne, som mest hade karaktären av ett lantligt småskaligt tivoli. Visserligen 
kommer besökarna till den nu aktuella nöjesparken - av modellen att döma - också att finna 
mycket av samma småskalighet, liknande längor med tävlingsspel och andra förlustelser, 
serveringar av olika slag samt rikligt med vatten, blomsterarrangemang och mycket grönt. 
Men det planerade nöjesfältet kommer såväl innehållsligt som idémässigt att domineras av 
två mycket storskaliga attraktioner [...] Kvarteret Skeppsholmsviken ligger liksom Gröna 
Lund i den del av Nationalstadsparken som givits namnet Evenemangsparken, något som 
medför att en nöjespark här stämmer med de intentioner som ur överordnad plansynpunkt 
gäller för kvarteret. Dock gäller här, liksom överallt i Nationalstadsparken, att inga åtgärder 
som skadar det historiska landskapets natur- och kulturvärden kan tillåtas. Hur landskapet 
upplevs från infartsleden till Stockholm och från sjöentrén till området in mot Allmänna 
Gränd är exempelvis av betydelse. Utan att ha haft möjlighet att närmare kontrollera 
insynen mot Nationalstadsparken tror vi att såväl torn som berg- och dalbana måste sänkas 
betydligt för att inte skada läsbarheten i det historiska landskapet. [...] Slutligen förefaller 
det relevant att efterlysa alternativ till utnyttjandet av aktuellt område, som har en mjukare 
och mindre maskinell framtoning. I sådana alternativ anser vi att även Aquaria-museet, som 
röner stor uppskattning hos allmänheten, alltfort bör ha en given plats. 
 
Stockholm 2009-03-17 
Jörn Beckmann 
Ordförande Djurgårdens Hembygdsförening 
 

Brev från Djurgårdens Hembygdsförening till Gröna Lund (2009) 
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Bild 6: Förslag på utbyggnad, Skeppsholmsviken, Gröna Lund (Illustration: Gröna Lund) 

4.5.1 Att hitta en Djurgårdskaraktär 

Att det finns många åsikter om nybygget vid Gröna Lund har arkitekten Anna-Karin Ljungh blivit 

varse om. Hon och arkitektbyrån Ljungh Arkitekter fick från början uppdraget att omgestalta hela 

det gamla området på Gröna Lund på Djurgården. Djurgården är ett område som är av riksintresse, 

eftersom djurgårdsförvaltningen lyder direkt under kungliga slottet. När de sitter på möte på 

stadsbyggnadskontoret är även länsstyrelsen och andra intressenter närvarande. 

Stadsbyggnadskontoret vill skapa ”Djurgårdsstaden” och vill att Gröna Lund ska ha 

”Djurgårdskaraktär”. 

 
Då var jag lite oförskämd vid något möte och skoja lite med dem och sa ”Är det 
Björnberget? Eller är det biologiska museet? Eller är det Vasamuseet? Eller är det Skansen? 
Eller är det Linnégården?” Alltså det blev ju lite absurt. Och så sa jag att ”Jag tänker inte 
göra Djurgården - Jag tänker göra Gröna Lund!” 
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Ljungh tycker ibland att det känns som att hon är en psykoterapeut som ska tolka patienten, alltså 

beställarna. Sverige är inget land där man kan komma in och styra och ställa menar hon, utan man 

måste hitta en ”lagomlösning”. Det som är svårt med att vara arkitekt är att man sitter med folk 

runtomkring sig, som alla ställer krav: 

 
Det måste byggas, det finns plankor, det finns pengar, det finns beställare. Där är vi nära 
alla de där parametrarna. Det tror jag är det absolut svåraste i vår tid och ju mer 
demokratiserat samhället blir, desto mer måste arkitekten vara inne i det där och det gör att 
man måste vara både demokrat och kaxig. 

 

Hon säger att hennes uppgift är att sålla vad som är en relevant kritik och vad som är en personlig 

tolkning. Yrket för henne är att läsa av alla de här parametrarna och göra sin tolkning. Det är hennes 

eget hjärta hon måste följa menar hon. Sedan säger hon att beställarna efteråt ofta hävdar ”Jamen 

det var ju sådär vi ville ha det!” även om de egentligen inte vetat vad de ville ha. Där har Ljungh 

varit terapeuten. 

4.5.2 Tillvaratagandet av arvet 

Till den nya utbyggnaden av Gröna Lund ville ägarna att hon skulle inspireras av 1897 års 

stockholmsutställning. De ville tillbaka till det gamla Gröna Lund och att det estetiskt skulle hålla 

ihop. Besökarna skulle känna tivolistämningen, en sorts romantik eller nostalgi som ägarna var ute 

efter. Men det fanns ett motstånd från Ljunghs sida att bara plocka konceptet rakt av. ”Jag är inte 

helt förtjust i att ta, och kopiera en tidsålder så. För jag ser ju ingenting av det i den här platsen 

idag.” säger hon. För att få en bild av Gröna Lunds bakgrund fick hon hjälp av historikern Andreas 

Theve. Han berättade i detalj hur det har sett ut genom åren på området. 

 
Tittar man bakåt så har det ju varit nöjesfält i de här områdena under långa perioder och 
redan på 1600-talet åkte man över och drack sprit på Djurgården för det var liksom 
”taxfree-zon”. Det kom madammer från Dalarna och rodde över folk. Jämför med Viking 
Line. Det är vad Djurgården en gång var. 

 

Hon fick höra hur årtiondena kommer och allting byggs av plywood, papper och papier-maché. Det 

enda som står pall för tidens tand är Bellmanshuset och Mjölnargården. Sen fanns det några 

byggnader kvar som var ritade av Arvid Klosterborgs periodvis mellan 1920-talet och 1940-talet. 

Han var så engagerad i nöjesparken att han till och med satt som tivolidirektör under en period. 
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När jag nu har fått den där historien, då går vi in och gör en tolkning av ”Vad ska vi nu 
göra?” Och då kom vi fram till att Arvid Klosterborg var så stark person. Han gjorde en så 
himla bra analys och hans byggnader är så fina och de är så dominanta. De ska vi ta väldigt 
mycket fasta på. Och så tittar vi på hans färgskala och det är nyklassicism, väldigt mycket 
vitt, väldigt mycket guld och det är väldigt mycket grönt. [...] Så valde vi en färgskala och 
den gick vi på. Och så gick vi in och kollade på Klosterborgs ornamentik och sa ”Det här 
försöker vi fortsätta med på något vis.” 

Bild 7: Stora entrén på 20-talet (Foto: Gröna Lund) Bild 8: Stora entrén 2008 (Foto: Ljungh Arkitekter) 

 

En av byggnaderna hon gjorde på det Gamla Området var den nya huvudentrén som invigdes 2008. 

Här influerades hon av Klosterborgs huvudentré som bestod av fyra röda stolpar och ett rikt 

dekorerat undertak. Ljungh inspirerades av färgskalan, gjorde fyra stolpar till och höjde upp 

ingången från tolv meter till sjutton. Istället för Stockholmsutställningen 1897 har hon inspirerats 

mer av stockholmsutställningen 1909 och ”den vita staden” när hon gjort fasadlängorna utmed 

Allmänna gränd. Där har hon gjort enkla, vita, trähus och försökt ta upp motiv som Stockholms 

innerstad har på fasaderna. Hon härmade pretentiösa byggnader som finns utmed Strandvägen. Sen 

så har hon förlöjligat motivet en aning. Till exempel kallar hon ett hus med spetsiga ”öron” för 

Katten och ett annat med runda fönsterkarmar kallar hon för Råttan.   

 
Men går du runt på stan och tittar på äldre arkitektur så lekte man med de här elementen på 
ett annat sätt. Den här har jag fått väldigt mycket så här ”varför, varför?” och de där 
försvarar jag med näbbar och klor för de där är verkligen, jag tycker att det där verkligen 
jag, det här är modernt liksom att våga ta ett motiv, skriva det en aning, jag tror att vi lever i 
den tiden just nu. [...] Jag är fri. Ja alltså det är så här att jag försöker göra 1897 och 
stockholmsutställningen som pojkarna vill ha, fast skämta med den. 
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4.5.3 Tivolisoppa 

Ljungh reflekterar ofta över autenticitet. Hon har läst restaureringskonst där frågorna debatteras 

hela tiden ”hur gör man i en befintlig miljö när man ska lägga till någonting?”. Hon exemplifierar 

med Östeuropa där man anser att man ska göra perfekta kopior av gamla byggnader som förstörts 

under krig. Men Ljungh jobbar inte med att kopiera, för henne handlar det mer om att relatera till 

sin omgivning:  

 
Man kanske tycker att ”Här behövs det en ny energi.” 
Hur man relaterar till den kan vara att man hittar saker i 
de gamla uttrycken som påminner om dagens uttryck. 
[...] Vi säger att jag tar Beethovens femma och säger att 
”Det finns en synkop här som är modern. Han spelar ju 
för fan jazz samtidigt som det är klassisk musik.” Och 
så var Klosterborg. Han spelade jazz och så var det 
klassisk musik. 

 

På många sätt tycker hon att hans Jugendarkitektur är 

friare än vad arkitekturen är nu för tiden. 

Jugend betyder ungdom och det är en arkitektur som 

sprätter sig loss menar hon. Jugend var rationell i och med 

att industrialismen kom, men Jugend var också glad och 

konstnärlig. Det finns en frihet i Jugend som Ljungh ville 

använda och samtidigt vårda arvet från Klosterborg. 
 

Bild 9: Detaljbild stora entrén (Foto: Ljungh Arkitekter) 

 

Vi har Mjölnargården och vi har Bellmansro och det är Faluröda kåkar och det är helt unikt 
att det ligger inne på en nöjespark. Och så har vi den här gamla historien med starke Adolf 
som har slukat svärd och suparkvarteren från 1600-talet. I det här så vore det förödande om 
vi bara dödade hela den historien. Vi vill att den ska vara kvar. Men vi vill inte kopiera den. 
Då säger vi så här: ”Vi jobbar vidare med den här andan.”  

 

Det nybyggda som funnits på Gröna Lund sedan 60-talet, då förnyelsens era var på modet, hade 

blivit lite skräpigt och sunkigt. Ljungh byggde bort sunkigheten och tog fram skönheten med färger 

i samklang. Men hon vill inte bara att det ska vara elegant eftersom Jugend också handlade om 

frihet. Så hon har överdrivit, ”skruvat upp” uttrycken en aning. Och hittat på nya uttryck som 

”lockigt stål”. Hon kallar det hon gör för ”tivolisoppa”. I början var hon hämmad i det, men efter ett 

tag tog hon ut svängarna ännu mer. Hon har smittats av känslan av lekfullhet och den obekymrade 
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stämning som finns på Gröna Lund och försöker göra så att arkitekturen uttrycker samma sak. 

Husen ser lite ut som pretentiösa slott som är alldeles för små så det blir löjligt. Hon poängterar 

vikten av att ha fria händer och inte bunden till en avlägsen dåtid. Hon menar att hon är 

instrumentet som får tolka. Hon är tiden.  

4.5.4 Gammalt som nytt 

Till det nya Gröna Lund kommer den Klosterborginspirerade arkitekturen fungera som en fasad. 

Men samtidigt så måste den relatera till omgivningen. Det bor folk i området och det finns hus 

runtomkring som arkitekturen måste förhålla sig till.  

 
Nu har jag gjort en huslänga utmed Falkenbergsgatan och den här kallar jag för ”Hello Mr. 
Bergsten.” För här ligger Carl Bergstens konsthall mittemot och han var ju väldigt modern 
för sin tid. Och den här tycker jag är ganska fräsig. Den skulle ju nästan kunna bli ett 
modernt bostadshus i Hammarby sjöstad. 

 

Huset som alltså kommer att ligga mittemot Liljevalchs konsthall är så pass skruvat att det nästan 

liknar dagens moderna arkitektur. Ljungh känner att tivoliarkitektur börjar bli lite ”hett” och kallar 

det för ”arkitektur för sin egen skull” och ”upplevelsearkitektur”.  

 

De nya byggnaderna på Gamla Området är visserligen inspirerade av en gammal förlaga, men de är 

samtidigt, med alla sina stålkonstruktioner, gjorda med det senaste inom byggnadsteknik. 

Exempelvis är en tekoppsbyggnad gjord av böjt VKR-stål, specialbeställda från Tyskland och 

konstruerade med en modern teknik som möjliggjorde de tunna eleganta plåtkropparna. Ljungh 

jobbar också med en angöringsplats till Vaxholmsbolagets båtar. Där har hon tänkt imponera på 

turister och visa upp något modernt. Till den ska de gjuta i betong på ett sätt man inte har gjort i 

Sverige förut. Taket till entrén hoppas hon ska bli fyllt med solfångare. Även andra miljölösningar 

försöker de hitta till övriga delar av nöjesparken. Ljungh har ambitionen att visa upp dagens teknik 

och det senaste inom svensk high-tech i den gamla miljön. Precis som industriutställningen gjorde 

en gång i tiden.  

 
Bild 10: ”Hello Mr. Bergsten”, fasad till Gröna Lund, Skeppsholmsviken (Ritning: Ljungh Arkitekter) 
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4.6 Analys: Gröna Lund 
Det finns en inre bild av Djurgården hos beställarna och ägarna som handlar om att göra bilden av 

Djurgården trovärdig. Det är den symboliska autenticiteten som är i fokus, att en människa som 

kommer dit ska känna ”det här är typiskt Djurgården” utan att egentligen veta varför. I en 

konstruktivistisk mening fungerar autenticitet som en ”etikett” på miljön. Bilden av Djurgården som 

visas upp för omvärlden som måste vara enhetlig. Där Willim (2008) talar om ”ruinromantik” så 

kan man säga att Gröna Lunds ledning talar om ”tivoliromantik”. Drömmen om det klassiska tivolit 

som finns i alla människors hjärtan. Den bilden vill Gröna Lund frammana och förknippa sig med. 

Att på det här sättet medvetet framkalla nostalgi hos konsumenter kan till ytan ses som en form av 

kommersiell manipulation. Men genom återvinning av gamla uttryck bevisar Gröna Lund att de 

faktiskt redan ”äger” den känslan och kan bygga nytt och större men samtidigt upplevas som 

genuina. Gröna Lund består, precis som alla nöjesfält, av ett sammelsurium av olika teman och 

scenerier. Men i processen av att återanvända uttryck från Arvid Klosterborg och blanda in moderna 

inslag har man kristalliserat Gröna Lunds egen själ och eget tema. Temat är inte längre beroende av 

innehållet, istället blir det ”Tema: Gröna Lund”. 

 

Det som till ytan kan uppfattas som ”iscensatt autenticitet” i MacCannells (1973) ordalag bygger en 

bro till dagens ”normala” arkitektur i och med att den stundom ser ut som ett modernt bostadshus i 

Hammarby Sjöstad. Om tivoli arkitektur dessutom blir så ”hett” som Ljungh påstår och flyttar 

utanför tivolits ramar landar man till en postmodernistisk diskussion där gränserna för vad som är 

inspirerat av vad suddas ut. Ur en postmodernistisk synvinkel borde det egentligen inte vara svårt 

att ”slå sig lös” som Ljungh kallar det när man bygger upp en miljö. Ur en konstruktivistisk 

synvinkel är det dock något i den symboliska autenticiteten som man inte vill förstöra eller 

”utnyttja”. Om man ändå måste göra det handlar det om att kunna motivera det man håller på med. 

Ett sätt att kunna motivera sina idéer är att som Ljungh visa att man inte bara ”plockar” utan 

samtidigt visar kopplingar till nutiden. Hon jämför dåtidens uttryck med nutidens och hittar sådant 

som ”fungerar” idag. Även här ser jag att det finns en existentiell autenticitet i den kreativa 

återkopplingen att knyta an Jugend till dagens arkitektur. Ljungh blir tillfredsställd av att fortsätta 

och knyta an och bli ett med historien. 
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5  K O N K L U S I O N E R  
Detta kapitel betraktar och analyserar återbruksprocessen utifrån de teman som är genomgående i 

empirin, utifrån teorier om autenticitet, samt utifrån mina egna synpunkter och tolkningar. 

 

Under arbetets gång har frågan om vad som karaktäriserar en gestaltningsprocess utifrån 

diskussionen om autenticitetsbegreppet klarnat någorlunda för mig. Frågan är komplex och det 

finns inget givet svar på hur en sådan process ser ut. Iscensättning och utformning påverkas av en 

rad faktorer. De tendenser som jag observerat i teorin och empirin är auktoritet, gränsdragning, 

idealiserande, nyttjande och återkoppling. 

5.1 Auktoritet 
Auktoritet ser jag som ett centralt ord i diskussionen om autenticitet. Auktoritet i Brunners (2005) 

mening handlar om vem eller vad som ligger bakom det som visas upp. I Wangs (1999) deskription 

av konstruktivism dyker auktoritet upp i form av att det alltid är någon som satt en ”etikett” på vad 

som är autentiskt och att det finns alltid processer bakom alla traditioner och ursprung som anpassas 

utifrån samtidens normer. Alla sociala konstruktioner kommer någonstans ifrån. Var får vi 

fördomar och förväntningar ifrån? Hur bildas uppfattningar om vad vi ska tycka om saker? Vem har 

befogenhet att fastställa äkthet hos något? Tilltron till auktoriteten i form av akademiker, experter, 

historiker, beslutsfattare, kända företag spelar stor roll för vårt sätt att se på autenticitet. Det kan 

handla om vem som har mest kunskap, eller makt, att uttala sig i en fråga. Jag tror att tanken att 

äldre människor automatiskt skulle ha mer kunskap, vara visare, mer erfarna och därmed kräver 

mer respekt, går att överföra på miljöerna runtomkring oss. Det är som om miljöerna och objekten 

kan säga till oss ”Jag var här först!” och då måste vi förhålla oss till det. Med auktoritet menas alltså 

inte bara de människor som har makt, utan även hela vår bild av omvärlden. Våra sociala 

konventioner. Jag ser det som en imaginär ram runt miljöerna som avgör hur de uppfattas. 

Miljöerna är ju där rent fysiskt i verkligheten, men auktoriteten i dem bestämmer huruvida vi ska 

tycka de är vackra, fula eller bli nostalgiska över dem. I modellen (se figur 1) jämför jag auktoritet 

med en imaginär ram runt miljön eller verkligheten som får symbolisera det ramverk av 

konventioner som gör att vi tycker det vi tycker. 
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Utgångsläget för informanterna har varit att det har varit många människor runt omkring som ägt, 

bestämt, beslutat eller haft åsikter kring miljön. Ju fler auktoriteter som legitimerar den nya miljön 

desto mer autentisk borde den framstå i människors medvetande. Ljungh och Rosén samarbetade 

direkt med sina uppdragsgivare, men de samarbetade också med historiker och antikvarier för att 

själva få kunskap och underlag för det fortsatta arbetet. Det sistnämnda behöver man dock inte göra. 

Willim (2008) skriver att ”en viss grad av okunskap kan också ge bättre förutsättningar för 

fantasieggande upplevelser och att distansen till den tidigare driften gör miljön exotisk”. Här är 

Diös hantering av Jumbo Hostel ett bra exempel. Diös arbetade varken med historiker eller med 

inredningsarkitekter utan gjorde det han tyckte var viktigt. Då blev han själv föremål för 

uppmärksamhet i och med det mediala intresset för Jumbo Hostel. Historien om entreprenören som 

hittade på en innovativ lösning blev lika viktig som själva objektet. I och med att Diös var först på 

marknaden blir han själv bli en auktoritet på området som franchisetagare ska kunna köpa konceptet 

av. Att rikta uppmärksamhet mot själva processen bakom återbruket kan förstärka kreatörens 

auktoritet i människors medvetanden. De får ett ansikte eller en berättelse och miljön får ”ny” 

historia som kompletterar den gamla. 

 

Jag tror att auktoritet och legitimitet påverkar det konstruktivistiska resonemanget att det som 

inledningsvis ansetts vara "artificiellt" kan med tiden omdefinieras till att bli autentiskt. (Wang 

1999) Rosén menar att man bör bygga successivt. Det har de också gjort i området runt omkring 

Dieselverkstaden och Sickla Galleria. De har inte byggt allt på en gång utan tagit steg för steg och 

utvärderat under tiden. Han menar att man bör bygga lager på lager och inte överrumpla folk. Diös 

går också lugnt och metodiskt till väga. Han tackar nej till erbjudanden om sponsring i början för att 

hans eget varumärke ska får växa sig starkt först. Gröna Lund har växt fram under en väldigt lång 

tid och tar utbyggnaden i etapper med att först ändra på Gamla Området och sedan använda samma 

stil i den nya utbyggnaden som kommer. I och med att stilen har förankring i historien och i resten 

av djurgårdsarkitekturen blir inte nybygget en enorm ”exploateringschock” för omgivningen utan 

smälter in i människors medvetanden. 

5.2 Gränsdragning 
Auktoriteten i miljön skapar förhållningsregler, förutfattade meningar och sociala konstruktioner. 

Allt som var här ”före oss” är gammalt, medan det ”vi” skapar är nytt. Samtliga informanter tänker i 

termerna gammalt och nytt. Det påminner Boorstins (1961) objektivistiska synsätt på turismen där 

autenticiteten syns hägra på andra sidan av en tidsmässig eller geografisk gräns. Implicit antyder ett 

objektivistiskt synsätt om att det finns en klyfta mellan autentiska och oautentiska ting. Det finns ett 
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arv, en auktoritet, i den gamla miljön som man inte vill ”göra våld” på. Således drar informanterna 

en tydlig gräns mellan nytt och gammalt. De kopierar inte, de kontrasterar miljön. Besökaren ska 

således inte känna sig osäker vad som är gammalt och vad som är nytt. I Cohens (ur Mossberg 

2007) ordalag om autenticitetens ”ansikten” handlar det om att besökaren inte ska bli misstänksam 

utan själv förstå vad som är nytt och vad som är gammalt. Rosén säger att ”alla tidsåldrar är 

viktiga” och resonerade att eftersom själen redan fanns i Dieselverkstaden ville han att det nya 

arbetet skulle framträda tydligt. Han gjorde som han säger ”tydliga påslag” och att han inte försöker 

”efterapa”. Diös var också fokuserad på att inte bli bländad av att det var ett riktigt plan. Det 

nybyggda skulle reflektera den existerade livsstilen och är inte en kopierad flygplansinredning. Det 

som verkligen var autentiskt och original fick däremot vara med. Ljungh menar att ”hon är tiden”. 

Därför känner hon sig inte tvungen till att kopiera en avlägsen dåtid. Gränsdragning visas i 

modellen som en streckad gräns för att visa på den imaginära tidsmässiga gräns som finns mellan 

då och nu. 

5.3 Idealiserande 
Informanterna är noga med att säga att de inte kopierar en gammal miljö, utan använder attribut 

från dem. Här handlar det om en valprocess att se vad som ”funkar” i dagens miljöer och att 

”plocka” bra saker. Hur bedömningen sker vad som är bra kan handla om praktiska omständigheter 

som ekonomi, tidspress, beställares synpunkter, konstruktionsfrågor. Men inte allt för sällan handlar 

det om irrationella saker som romantiserande av den gamla miljön, att informanterna själva läser in 

ett affektionsvärde i saker. I Dieselverkstaden är det exempelvis de ”bra” bitarna som sparats, vilket 

bidrar till en positiv bild av industrin. Precis som Willim (2008) skriver så har de smutsiga och 

farliga associationer kring tillverkningsindustri tonats ner i förmån för en idealiserande bild av 

estetiken i områdena. Wang (1999) menar att denna form av idealiserande och symbolisk 

autenticitet är viktig för att kunna uppleva existentiell autenticitet Den romantiserande bild man har 

påminner om hur man vill känna sig. En nostalgisk bild idealiserar ofta ett levnadssätt där 

människor är friare, mer oskyldiga, mer spontana, renare osv. Levnadsätt som ofta är tänkta att 

existera i det förflutna eller i barndomen. Att ta fram det klassiska nostalgiska i tivolimiljön har 

också varit fallet för Gröna Lunds utformning, medan Jumbo Hostel har skapat ny nostalgi genom 

idealiserande av flygplan. Idealiseringsprocessen i modellen symboliseras av en tankebubbla över 

miljön som spänner över ett begränsat område för att visa kreatörens selektering av miljön och de 

konventioner som är kopplade till densamma. 
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5.4 Nyttjande 
I huvudet på informanterna är alltså autenticiteten idealiserade bilder och föreställningar som 

projiceras på vissa delar av miljön. Dessa delar av miljön blir sedan föremål för den autenticitet i 

original som i sin tur kan ”smitta av sig” på det nybyggda eller på temat. Originalen blir 

utgångspunkter för att ”spinna vidare” på miljön. Man nyttjar således den symboliska autenticiteten 

som finns i original. Detta används för att utvidga temat eller bidra till storytelling för att ge 

objektet ett mervärde och att göra mer attraktivt än vad det annars skulle ha varit. Citat ur en 

fabriksarbetares dagbok finns uppskrivna på väggen i den nybyggda shoppinggallerian utanför 

Dieselverkstaden. Ljungh börjar vid Klosterborgs Jugend-stil och drar den vidare till nya hus som 

Klosterborg själv aldrig har gjort, men när man ser dem är det ändå hans arkitektur tankarna går till. 

Nyttjandet kan även ske i den externa kommunikationen exempelvis i namnet Dieselverkstaden 

eller att Jumbo Hostel kan nyttja fraser som ”Are you ready for take off?” i en platsannons. 

I temat eller via storytelling blir ursprunget starkare som symbol och kan kommuniceras vidare i 

flera delar av upplevelseprodukten. På så sätt används den gamla symboliska autenticiteten för att 

skapa ny symbolisk autenticitet. Nyttjande på modellen kan representeras av kreatörens ”pensel” 

som lägger till, fyller i eller tar bort någonting från en befintlig målning.   

5.5 Återkoppling 
Återkoppling ser jag som ett sätt att göra återbruket legitimt. Antingen för omgivningen eller för en 

själv. Om man som kreatör kan motivera sitt idealiserade nyttjande tror jag att det är lättare för en 

själv att bli nöjd med resultatet. Diös har en personlig uppfattning om att jumbojeten är en symbol 

för något som även vandrarhem står för. Även om kopplingen inte är lika självklar för alla så har 

han en egen klar bild. Han plockar alltså de värden han ser i jumbojeten för att framhäva sin egen 

verksamhet. Ett fingerat motiv till varför han skapat Jumbo Hostel. Ljungh började se kopplingar i 

Arvid Klosterborgs Jugend-stil till dagens moderna arkitektur och använder uttryck som nästan 

skulle ”kunna bli ett modernt bostadshus i Hammarby sjöstad”. Det är ett sätt att göra det legitimt 

att använda gamla uttryck och det känns inte som att man kopierar. Det här är en tendens som jag 

själv som kreatör identifierar mig med och som jag kopplar till Wangs (1999) tankar om att hitta 

kreativ sinnlighet i själva återskapandet. Kreatören blir i sitt skapande en kulturell länk med 

dåtiden. För att åstadkomma detta kan man hitta kopplingar till sin nuvarande verksamhet med den 

som var innan. Kopplingen kan vara långsökt eller outtalad, men den bygger en konceptmässig bro 

med dåtiden. Om kopplingen är väl uttänkt kan den kommuniceras utåt och legitimera hela 

verksamheten. Men jag tror också att man som kreatör kan legitimera för sig själv att det man gör 

inte förstör utan bara fortsätter historien. Att man då kan känna existentiell autenticitet och en 
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vördnad både till den ursprungliga miljön och till sina nya idéer. I modellen är återkoppling ett 

personligt band som går från miljön till kreatören. 

 
Modell 1: Kreativ process i återbruket av en miljö (Egen modell) 
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6  A V S L U T A N D E  D I S K U S S I O N   
Nedan presenteras mina egna slutsatser av undersökningen som besvarar syftet. Jag reflekterar 

även över mitt tillvägagångssätt och ger förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Reflektion kring resultat 
Syftet är att analysera autenticitetsbegreppet och dynamiken mellan nutid och dåtid i kreatörers 

konceptutveckling kring ett kreativt återbruk i en upplevelsemiljö. Detta har uppnåtts i och med att 

jag har studerat hur informanterna tänkt vid utformningen utifrån en diskussion kring autenticitet. 

Den diskussionen har förklarat och satt ord på hur konceptutvecklingen går till. På så sätt kan vi 

bättre förstå hur kreatörers motiv hänger ihop med de värdegenerarande mekanismer som begreppet 

autenticitet bär på. Hur kreatörer resonerar kring de kvaliteter som relaterar till 

autenticitetsbegreppet fick jag indirekt svar på genom de val och resonemang informanterna 

redogjorde för. Vad man kan säga generellt är att det finns ett stort intresse för gamla miljöer, men 

samtidigt ytterst lite konservativa tankar om att behålla gamla uttryck bara för att de är gamla. Det 

finns en nyfikenhet och en experimentlust som jag själv känner igen mig i. Det är denna jag tror 

man måste ta fasta på om man vill skapa förutsättningar för en ny verksamhet i en gammal miljö. 

Mitt resonemang om återkoppling kan vara ett sätt att göra den nya verksamheten autentisk i tiden, 

att visa på att den nya verksamheten är i ett större sammanhang och på det viset motiverar dess 

tillkomst. Om man exempelvis gör om en övergiven tågstation till en konferenslokal kan man 

koppla ihop den gamla och nya verksamheten genom att säga att båda handlar om 

”kommunikation”. På så sätt kan upplevelseindustrin på ett naturligare sätt knytas an till den 

klassiska typens industri utan att bli påklistrad. Det blir en autentisk utveckling. 
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6.2 Reflektion kring metod 
Arbetet baserar sig på en studie av kreativa processer i upplevelsemiljöer utifrån 

autenticitetsbegreppet. Målet är inte att pröva någon viss hypotes, utan att upptäcka dimensioner av 

fenomenet och fundera kring hur man kan förstå det. Arbetet gör inte anspråk på att generalisera 

eller vara en slutgiltig analys, snarare öppnar det upp för diskussion. Läsaren själv får avgöra 

huruvida tankarna är applicerbara i dennes situation. 

 

Eftersom arbetet beskrev hur olika kreatörer tänker och vad det innebär, var en kvalitativ metod mer 

användbar än en kvantitativ. När det handlar om abstrakta begrepp som upplevelser av saker och 

människors motiv är kvalitativa intervjuer att föredra för generering av empiriskt material.  

 

Den litteraturstudie som inledde arbetet hjälpte till att definiera problemområdet. Utifrån detta 

valdes undersökningsobjekt, därefter valdes lämpliga intervjupersoner. Empirin ledde mig till nya 

teoretiska studier som i sin tur fick förklara empirin. Genom denna arbetsgång rörde det sig varken 

om en induktiv eller om en deduktiv studie. Ansatsen lutade snarare mot den abduktiva, då avsikten 

var att studera ett fall verkligheten, för att sedan skapa teoretiskt stoff att jämföra med andra fall. 

Arbetet var av explorativ karaktär, som närmade sig fenomenet genom intervjuer och deltagande 

observation. Slutsatserna i arbetet beror således på vilken access till informanterna som 

inledningsvis skapades. Skapandet av egna frågor och hypoteser var en del av det abduktiva och 

explorativa arbetet. Teorierna blev sedan tänkta som verktyg att förstå empirin. Metoden var på så 

vis hermeneutisk, då syftet var att förstå hur saker och ting uppfattas, snarare än att mäta hur 

någonting är.  

 

Då det i kvalitativ forskning handlar om tolkningar av människors livsvärld, är det omöjligt att få 

exakt samma resultat upprepade gånger. Därför är frågan om pålitlighet egentligen irrelevant i den 

här studien. Men i strävan att säkerställa pålitligheten har intervjuerna lagrats genom 

ljudupptagning och transkribering. Triangulering i form av intervjuer, dokument (ritningar, 

broschyrer, bilder) och observation har används som insamlingsmetod. Även det teoretiska 

materialet belyser begreppet autenticitet ur flera olika perspektiv.  

 

Eftersom forskare inom den kvalitativa metodteorin inte avser att göra mätningar, utan att 

undersöka kvalitéer, blir giltighet med dess kvantitativa betydelse också irrelevant. Här handlar det 

snarare om hur väl forskaren tillämpar sin förförståelse. Giltighet har uppnåtts efter genom att välja 
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relevanta informanter för problemområdet samt genom att redovisa vetenskapliga metoder och 

teorier som berättar för läsaren vilken förförståelse som legat till grund för arbetet. Intervjuerna har 

haft låg grad av standardisering och informanterna har fått maximalt svarsutrymme att berätta om 

sitt arbete och sina erfarenheter. Sedan har följdfrågor dykt upp naturligt under berättandet.  

 

Att forskarens subjektivitet påverkar forskningsresultaten har i det här arbetet snarare varit en 

tillgång än ett problem. Mötet med empirin har direkt satt igång associationer och reflektioner där 

jag som upplevelseproducent selektivt väljer vad som är intressant för min profession. Analysen 

består av det jag ser utifrån mina ögon och vad jag kan formulera med mina ord. Detta påverkas i 

sin tur av min relation till forskningsobjektet, informanterna och den ordning som jag väljer att 

utföra forskningen. Intervjuernas öppna form har givetvis gjort dem olika till strukturen, vilket har 

gjort det komplicerat att dela in innehållet i ett empirikapitel. Samtidigt är det också oundvikligt att 

inte analysera materialet samtidigt som man komprimerar och kategoriserar det. Därför har jag valt 

att inkludera analysmomentet i redovisningen av resultatet. De olika delarna i arbetsprocessen har 

skett parallellt med varandra. Insamling av materialet har skett samtidigt som det analyserats och 

även skrivandet har skett löpande under studiens gång.  

 

När jag lyfter fram vissa motiv i konceptutvecklingen är jag väl medveten om att det finns andra än 

dessa. Förutom att upplevelsen av miljön är ett mål, finns bland andra politiska, lagstyrda, sociala 

och kulturella processer bakom. Exempelvis är både Rosén och Ljungh utbildade arkitekter som 

arbetar inom ett reglerat område i ett paradigm som påbjuder att en byggnad med skyddsvärde skall 

röras så lite som möjligt. Avsikten med denna studie är dock inte att göra en fullständig och 

detaljerad kartläggning av alla olika dimensioner utan att se till en aspekt av processen. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Jag tror att kreativa återbruk av miljöer kommer att bli en ännu starkare trend inom 

upplevelseindustrin. Det faktum att Robert Willims bok Industrial Cool - Om postindustriella 

fabriker kom ut 2008 tyder på att forskningsområdet ligger i tiden. Willim beskriver 

tillverkningsindustriernas förändrade roll i och med industrisamhällets avveckling. Slitna 

tegelfasader och rostbruna maskinhallar blir till nya utflyktsmål, gallerier, caféer eller trendiga 

arbetsplatser. Även min handledare Per Strömberg håller på att skriva en bok specifikt om det 

kreativa återbruket av rum inom turism, retail- och eventnäringarna. Han ska exempelvis forska 

kring den kreativa strategin i att utforma industrilokaler till designhotell, lansera produkter i en 

nedlagd gruva eller hur en jumbojet blir till ett vandrarhem. Fokus i mitt arbete har legat på 
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kreatörerna och deras idéer snarare än på besökarna och deras perception. Det vore naturligtvis 

intressant att fortsätta att forska på samma område ur ett besökarperspektiv, hur de uppfattar 

kreatörernas idéer och motiv. Jag skulle också vilja se mer forskning kring uttrycket ”postnostalgi” 

som jag myntade i detta arbete. Det utgår från mitt resonemang kring nostalgi i det moderna 

samhället, där platser utan nämnvärd kulturell förankring plötsligt blir föremål för nostalgi.  
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B I L A G O R  

Intervjuguide 
Fri Berättelse 

Bakgrund ”Story” - verksamhet, affärsområden och historia. 

Iscensättning - värde, koncept, praktiskt, iscensättning, trender, inspiration 

 

Stödfrågor 

Värden i miljön    

Hur beskriver du objektets kärna/själ? 

Hur förhåller du dig till den gamla miljön? / Vilka värden har varit viktiga att bevara?  

Hade det varit samma känsla om ni istället byggt upp ett eget hus från scratch? / Spelar det någon 

roll att det är en äkta fabrik? Varför? 

 

Scenen 

Vilken stämning vill ni skapa? 

Har ni återanvänt attribut eller efterskapat dem? 

Finns det historiska fantasieggande värden att ta till vara på i miljön?  

Vad är dina tankar bakom/processen kring gestaltningen? 

Tror du det finns något ni kan förbättra för att göra objektet ännu mer spännande/lockande? Hur 

skulle det se ut?  

Finns något helt annat sätt ni skulle kunna (eller tänkte) bygga upp objektet på? (annan inspiration, 

annan dramaturgi, annat tema/story, osv.) 

 

Praktiskt 

Vad såg du för utmaningar i att gestalta miljön? Har det gjorts tidigare i annan form? 

Vilka kriterier har varit viktiga i gestaltningen? 
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Vad har styrt de olika valen - den faktiska historien, din fantasi, gästens förväntningar eller andra 

faktorer? 

Hur arbetar ni med att skapa en helhetsupplevelse för besökaren?  

För/nackdelar (några risker?) med att jobba med ny iscensättning av gamla miljöer?  

Hur skiljer sig den kreativa processen om man jämför med att inte återbruka en miljö? 

Vilken roll ser du dig själv ha i objektets utveckling? Finns andra viktiga influenser 

(medarbetare/utomstående)? Är vissa influenser viktigare än andra?  

Hur interagerar du med dina medarbetare i dina visioner? Vilka kommunikativa metoder tillämpas? 

 

Upplevelseindustrin 

Vad associerar du till begreppet upplevelseindustri? Vad betyder det för dig?  

Anser du att objektet är en del av upplevelseindustrin? Varför/varför inte? 

 

Trender 

Är omgestaltning av miljöer något ni väljer att utveckla och satsa på i framtiden? Vilka är de 

kommande trenderna inom området?  

Hur ser du på ”autentiska” miljöer i upplevelseindustrin idag? Hur skulle du säga att 

iscensättningen används generellt sett? Används iscensättning som en del av strategin eller sker det 

slumpmässigt? Fungerar det bra? Om inte, hur tycker du att det borde vara? 


