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Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier 
 

 

 

Luleå tekniska universitet driver projektet "Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa 

synergier" 1 aug 2017 – 31 jan 2019 i syfte att utveckla kunskap om platsinnovativa synergier 

mellan handel och besöksnäring för attraktiva stadskärnor. Projektet genomförs i samarbete 

med Piteå Science Park, Piteå kommun, Kiruna kommun och en rad branschaktörer från 

centrumhandel och besöksnäring. Finansiärer är Handelsrådet, Besöksnäringens forsknings- 

och utvecklingsfond, samt Sparbanken Nord. 

  

Syfte och mål 

Syftet med projektet är att utveckla kunskap och koncept för platsinnovativa synergier mellan 

handel och besöksnäring i skapandet av attraktiva stadskärnor. Projektet tar avstamp i den 

expanderande norrländska kuststaden Piteå och kopplas även till Kirunas stadsomvandling. 

Projektets mål är öka kunskapen bland handels- och besöksnäringens aktörer om hur en 

stadskärna kan bli framtidens upplevelsebaserade mötesplats och omvandla denna kunskap 

till kommersialiserbara/affärsutvecklande koncept i samarbete mellan akademi, näringsliv och 

samhälle. Särskilt fokuseras samverkanstrukturer mellan branscher, kommun, civilsamhälle, 

akademi, samt handelns och besöksnäringens utvecklingsvillkor utifrån arbetets organisering 

och digitalisering. 

 

Områdesöversikt 

Attraktivitet har hamnat högt upp på agendan för både handels- och besöksnäringen i takt med 

ökad konkurrens mellan olika platser – såsom städer, destinationer och regioner – om 

befintliga och potentiella besökare, invånare och investerare (Lindberg et al., 2015). 

Upplevelser blir då allt mer centralt för att skapa ett mervärde av en viss plats. Detta 

avspeglas i det ökade antalet forskningsstudier om upplevelsebaserade platsers betydelse för 

lokal och regional attraktionskraft (Asplund et al., 2011; Pine & Gilmore, 1999; Renander et 

al., 2015; Sundbo & Sørensen, 2013). Forskning om besöksnäringen visar att fokus förflyttats 

från producentdriven massturism till skräddarsydda upplevelser, från enskilda tjänster och 

service till upplevelseproduktion och från enkelriktad produktion till samproduktion med 

gästerna (Pine & Gilmore, 1999; Sundbo & Sørensen, 2013). Forskning om handelsnäringen 

visar att kundupplevelser ökat i betydelse även där, mot bakgrund av näringens 

strukturomvandling och ökad konkurrens mellan marknadsplatser, företag och butiker, vilket 

ställer nya och andra krav på detaljhandlaren (Amcoff et al., 2015; Cook et al., 2002; HUI, 

2010). Handels- och besöksnäringen vävs därigenom allt mer samman genom en ökande 

upplevelseorientering i människors konsumtionsmönster, kopplat till både fysiska och digitala 

platser för konsumtion och upplevelser. 

 

Tidigare forskning visar att gränserna mellan detaljhandel, restauranger/caféer, kultursektorn, 

etc. allt mer suddas ut och en butiks existens kan inte längre enbart motiveras som en plats för 

att köpa och sälja varor. Det konstateras krävas ett mervärde i form av så kallade 

kundupplevelser – det vill säga den reaktion som kundens möte med företaget genererar, vare 

sig om den är rationell, känslomässig, sinnlig, fysisk eller själslig – för bibehållen attraktivitet 

(Gentile et al., 2007; Schmitt, 2003). Handelns kundupplevelser har visat sig bygga på det 

serviceinnehåll som på ett innovativt sätt tillvaratar den fysiska butikens möjligheter, den 

sinnliga upplevelsen av en konsumtionsplats och det personliga mötet mellan kund och 

anställd (Mossberg, 2003). Tidigare forskning om den så kallade service-profit-kedjan påvisar 
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ett direkt samband mellan kundens upplevelse av detta serviceinnehåll och de anställdas 

upplevelse av sin arbetsmiljö, vilket gör det nödvändigt att utveckla arbetsorganisationen som 

en del i designen av kundupplevelser (Heskett et al., 1994). Projektteamets tidigare forskning 

visar att detta kräver att personalen aktivt involveras i organisationsutvecklingen, vilket 

motverkas av att nya yrkesgrupper träder in i butiksmiljön som en följd av 

upplevelseorienteringen, såsom professionella kockar, designers m.fl. Traditionell personal 

lämnas då att utföra det traditionella, rutinmässiga sälj- och plockarbetet, vilket kan upplevas 

som en försämrad arbetsmiljö (Johansson, 2015, 2016a, 2016b; Johansson et al., 2015; 

Johansson & Lundgren, 2015).  

 

Liknande mönster syns i detaljhandelns digitalisering: medan butiksanställda endast får den 

mest nödvändiga kunskapen för att kunna använda ny digitaliserad teknik, centraliseras 

kunskapen om teknikens service och underhåll till externa experter som de butiksanställda 

konsulterar när tekniken fallerar. Enligt projektteamets tidigare forskning riskerar detta att 

utarma arbetet i detaljhandeln (Johansson, 2015, 2016a, 2016b; Johansson et al., 2015; 

Johansson & Lundgren, 2015). En annan del i detaljhandelns digitalisering är att de fysiska 

och digitala kanalarerna för konsumtion blivit allt mer sammanflätade: dagens konsumenter 

anses söka mer värde för pengarna och de spenderar mer tid till köpförberedelser online, så 

kallad pretrading. Att konsumtionen därmed ofta sker i skärningspunkten mellan digitala och 

fysiska butiker gör det nödvändigt för detaljhandlare att utveckla en multikanalstrategi som 

erbjuder kunden möjlighet till köp i flera kanaler (Neslin et al., 2006). Denna ökade 

konkurrens mellan e-handel, marknadsplatser och butiker har dels lett till krav på ett mer 

differentierat serviceutbud i detaljhandeln, dels till prispress och slimmade organisationer 

(Amcoff et al., 2015; HUI, 2010). Det senare riskerar utifrån service-profit-kedjans logik att 

minska de anställdas trivsel på detaljhandelns arbetsplatser, vilket riskerar att påverka 

kundupplevelsen negativt (cf. Heskett et al., 1994). 

 

Ovanstående slutsatser visar att handels- och besöksnäringen allt mer vävs samman genom en 

ökande upplevelseorientering i människors konsumtionsmönster och att detta är nära kopplat 

till både fysiska och digitala platser. Det finns därmed ett behov av ökad kunskap och 

praktiska koncept rörande befintliga och potentiella synergier mellan dessa näringar. Detta 

gäller inte minst i stadskärnor, som står inför utmaningen att konkurrera med såväl digitala 

handelsplatser som bilanpassade externa köpcentrumområden. Vägen till en attraktiv 

stadskärna anses ligga just i konsumenternas upplevelser av ett levande, lättillgängligt 

centrum med mer personliga inslag än vad de mer strömlinjeformade externa köpcentrumen 

och digitala handelsplatserna kan erbjuda. För att uppnå detta anses det krävas innovativa 

synergier mellan handel, service, upplevelser och mötesplatser, genom ett helhetsgrepp på 

stadskärnans utveckling (Amcoff et al., 2015; Svensk Handel, 2015). Kunskap och koncept 

för sådana synergier kan utvecklas med avstamp i projektteamets tidigare forskning om 

platsinnovation, som ringar in samspelet mellan de komponenter, målgrupper och 

utvecklingsområden som är centrala för en plats attraktivitet. Detta omfattar synergier mellan 

komponenterna gestaltning, innehåll och marknadsföring, mellan målgrupperna invånare, 

besökare, företagare och investerare och mellan olika utvecklingsområden såsom 

destinationsdesign inom besöksnäringen, centrumutveckling inom handeln och 

samhällsutveckling inom kommunen (Karlberg, 2015; Lindberg et al., 2015, 2017).  

 

Projektbeskrivning 

Med avstamp i egen och andras tidigare forskning om innovation, organisation och 

samverkan i relation till plats, handel och besöksnäring utvecklar projektet kunskap och 

koncept för platsinnovativa synergier mellan handel och besöksnäring i skapandet av 
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attraktiva stadskärnor. Projektet tar avstamp i den expanderande norrländska kuststaden Piteå, 

med koppling även till Kirunas stadsomvandling. Särskilt fokuseras samverkanstrukturer 

mellan branscher, kommun, civilsamhälle, akademi, samt handelns och besöksnäringens 

utvecklingsvillkor utifrån arbetets organisering och digitalisering. Projektet genomförs i 

samverkan mellan forskare, branschaktörer och kommuner för att skapa både teoretisk och 

praktisk nytta. Genom gemensam behovsinventering, kunskapsutveckling och 

konceptutveckling med handels- och besöksnäringens aktörer ska projektet resultera i såväl 

vetenskaplig publicering som kommersialiserbara/affärsutvecklande koncept för 

platsinnovativa synergier mellan handeln och besöksnäringen. Detta ska öka dessa näringars 

förmåga att hantera gemensamma utmaningar kring lönsamhet, konkurrenskraft, 

kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hållbar utveckling.  

 

Teori  

Projektet tar avstamp i tidigare forskning om innovation, organisation och samverkan i 

relation till plats, handel och besöksnäring för att utveckla kunskap och idéer om 

platsinnovativa synergier mellan handel och besöksnäring i skapandet av attraktiva 

stadskärnor, med fokus på samverkanstrukturer mellan branscher, kommun, civilsamhälle, 

akademi, samt handelns och besöksnäringens utvecklingsvillkor utifrån arbetets organisering 

och digitalisering. 

 

Forskningsområdet innovation – som utforskar hur framtidens varor, tjänster, metoder m.m. 

utvecklas, sprids och skapar värde – har vuxit kraftigt under det senaste decenniet. Det är 

främst teknisk produktutveckling i industriella näringar som har studerats, ofta baserat på 

kunskap från tekniska och naturvetenskapliga forskningsområden. Nytänkande lösningar i 

andra näringar och sektorer, såsom besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar, offentlig 

sektor och idéburen sektor, har börjat studeras först på senare år (Lindberg, 2014, 2015). 

Detta innebär att aktörer inom dessa områden har mycket att ta igen i sin kunskapsbaserade 

innovationsutveckling, som visat sig spela en allt större roll för konkurrens- och 

attraktionskraft. Från politiskt håll efterfrågas nu innovation i form av nytänkande lösningar 

på samhällsutmaningar och sociala behov, såsom arbetslöshet, immigration, åldrande 

befolkningar m.m. Sådana komplexa utmaningar behöver enligt befintliga kunskaper och 

erfarenheter lösas genom sektorsöverskridande samverkan mellan en mångfald av aktörer 

inom många olika branscher och verksamhetsområden, där sociala, kulturella, ekonomiska 

och tekniska aspekter av innovation vävs samman. Dessutom betonas vikten av att involvera 

de människor som berörs för att öka innovationernas förmåga att fylla faktiska behov och 

skapa en långsiktigt hållbar lösning på den adresserade samhällsutmaningen (Lindberg & 

Berg Jansson, 2016; Moulaert m.fl., 2013; Nicholls m.fl., 2015). 

 

Tidigare forskning har studerat hur platser – ofta destinationer inom besöksnäringen, men 

även stadsdelar och kommuner – utgjort avstamp för innovativ utveckling av nya varor, 

tjänster, koncept och upplevelser, utifrån dessas specifika sammansättning av aktörer och 

resurser (Adams & Hess, 2010). Det finns även forskning om hur platser kan utformas, 

förvaltas och marknadsföras med hjälp av begrepp såsom place making (Arefi, 2014), place 

management (Parker, 2008) och place branding (cf. Anholt, 2005). Desto färre studier har 

undersökt det specifikt innovativa i utveckling av platser, med undantag för vissa studier 

inom besöksnäringen (Lindberg et al., 2015; Sundbo & Sörensen, 2013). Platsinnovation 

erbjuder verktyg för att urskilja och stärka just den innovativa logiken i sådana 

utvecklingsprocesser, vilket ökar förutsättningarna för långsiktigt hållbar förändring. 

Platsinnovation definieras som nytänkande utveckling av platser – såsom kommuner, 

regioner, destinationer och städer – genom ett innovativt samspel mellan olika komponenter, 
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målgrupper och utvecklingsområden. Gestaltningen omfattar platsens fysiska utformning, 

inklusive arkitektur, konst och design. Innehållet omfattar platsens offentliga, kommersiella 

och ideella tjänster och upplevelser, inklusive kulturarrangemang, shoppingmöjligheter, 

fritidsaktiviteter, välfärdstjänster m.m. Marknadsföringen omfattar platsens unika varumärke 

såsom det kommuniceras till platsens befintliga och potentiella invånare, besökare, företagare 

och investerare. För att en plats ska upplevas som attraktiv krävs att dessa tre komponenter 

vävs samman på ett medvetet och strategiskt sätt utifrån en plats unika identitet och styrkor, 

vilket idag sällan är fallet på grund av befintliga stuprör mellan och inom olika myndigheter, 

branscher och sektorer. För att åstadkomma detta kopplar platsinnovation samman olika 

sektorer (offentlig, privat, idéburen), olika branscher (besöksnäring, handel, kulturella och 

kreativa näringar m.fl.) och olika målgrupper (invånare, besökare, företagare, investerare) på 

nya sätt (Karlberg, 2015; Lindberg et al., 2015). 

 

I projektet används platsinnovation som avstamp för att utveckla kunskap och koncept för 

synergier mellan handel och besöksnäring i skapandet av attraktiva stadskärnor. Tidigare 

forskning visar att de senaste årtiondenas omlokalisering av handel till perifera lägen och 

externa köpcentrum utgör en betydande utmaning för stadskärnans handel. Samtidigt är det 

omstritt om det är själva etableringen av externa köpcentrum som är orsaken till den upplevda 

centrumutarmningen på mindre orter, eller om det snarare beror på andra faktorer såsom 

förekomsten av genomfartstrafik, avståndet till en större ort, samt storleken på ortens 

befolkningsunderlag. Det krävs då snarare en ökad strategisk samordning av olika aktörer och 

utvecklingsområden för att öka stadskärnornas attraktivitet, där såväl den materiella som 

immateriella infrastrukturen omfattas, inklusive medborgarnas rörlighet, handelns 

konkurrenssituation och butikernas behov av allt större kundunderlag. En sådan samordning 

skulle då kunna tillvarata stadskärnornas konkurrensfördel med ett generellt bredare utbud av 

olika sorters butiker och branscher än de externa köpcentrumen (Amcoff et al., 2015).  

 

Strategisk samverkan för innovativ utveckling inom besöksnäringen har fokuserats i allt fler 

forskningsstudier (t.ex. Asplund et al., 2011; Lindberg et al., 2015, 2017; Pine & Gilmore, 

1999; Renander et al., 2015; Sundbo & Sørensen, 2013). Bland annat har 

samverkansstrukturer för destinationsutveckling studerats utifrån tre komponenter: resurser, 

kompetenser och kapaciteter. I resurser ingår det finansiella och humana kapital som olika 

aktörer för med sig in i destinationen. I kompetenser ingår de kunskaper, erfarenheter och 

färdigheter som destinationen härbärgerar. I kapaciteter ingår förmågan att integrera och 

nyttiggöra destinationens resurser och kompetenser. Tillsammans är dessa tre komponenter 

avgörande för en destinations förmåga att kontinuerligt utveckla och vidareutveckla nya 

produkter och tjänster utifrån målgruppens upplevda värde (Haugland et al., 2010). Denna 

förmåga är även beroende av komplex samverkan mellan aktörer på olika nivåer både inom 

och utom destinationen, i ett slags kollektivt kontinuerligt lärande för samproduktion av 

värdeskapande upplevelser (Eide & Fuglsang, 2013). Dessa slutsatser är användbara för 

projektets kunskaps- och konceptutveckling om attraktiva stadskärnor, som även det 

kännetecknas av komplex samverkan mellan aktörer i olika sektorer, branscher och 

organisationer. 

 

Projektets kunskaps- och konceptutveckling om attraktiva stadskärnor omfattar även 

utvecklingsmöjligheter i handeln och besöksnäringen utifrån arbetets organisering och 

digitalisering. I detta är forskning om den så kallade service-profit-kedjan central, som visar 

att 1) ekonomisk vinst kräver kundlojalitet, 2) lojalitet handlar om nöjdhet som avgörs av 

servicens upplevda kvalitet, 3) kvalitet skapas av nöjda, lojala och produktiva anställda, 4) 

detta kräver i sin tur en stödjande arbetsorganisation (Heskett et al., 1994). För att förstå hur 
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arbetsorganisationen kan möjliggöra de anställdas aktiva delaktighet i utvecklingen av 

positiva kundupplevelser och nya koncept är teorier om arbetsplatslärande centralt, där 

strategisk utveckling av arbetsplatsen som miljö för individuellt och kollektivt lärande 

fokuseras (Kock, 2010; VINNOVA, 2012). I detta är de sju beröringspunkter (touch points) 

som i tidigare forskning visat sig vara centrala för kundupplevelsen centrala. Dessa omfattar 

kundens beröringspunkt med företaget i sig, företagets marknadsföring/kommunikation, 

säljplatsens fysiska utformning, köpprocessens utformning, samt interaktion med teknik, 

anställda, andra kunder och varor (Steina & Ramaseshanb, 2016). 

 

Metod och genomförande 

För att säkra både den teoretiska och praktiska nyttan av projektets process och resultat 

används en deltagande forskningsansats, där aktörer från akademi, näringsliv och samhälle 

gemensamt utvecklar nya kunskaper och koncept (Aagaard Nielsen & Svensson, 2006; 

Coghlan & Brydon-Miller, 2014). Den deltagande forskningsansatsen gör det möjligt att 

dokumentera, analysera och innovera på ett sätt socialt kontextualiserat sätt, vilket ökar såväl 

validiteten som relevansen i projektets resultat (jmfr Lindberg, 2014, 2015; Lindberg & Berg 

Jansson, 2016). I praktiken innebär detta att berörda aktörer inom handels- och 

besöksnäringen aktivt medverkar i projektets kunskaps- och konceptutvecklande aktiviteter. 

De metoder som kommer att användas i projektet är: 

 

- Kvalitativa intervjuer med representanter från stadskärnans handels- och 

besöksnäring, kommun m.fl. 

- Dokumentstudier av befintliga strategier, rapporter, marknadsföringsmaterial m.m. för 

stadskärnans handels- och besöksnäring 

- Deltagande observationer vid utvalda branschaktiviteter inom stadskärnans handels- 

och besöksnäring 

- Workshops för kunskapsutveckling och konceptutveckling, med representanter från 

stadskärnans handels- och besöksnäring, kommun och akademi 

 

De resultat som framkommer genom ovanstående metoder kommer att bearbetas 

vetenskapligt av de involverade forskarna utifrån tidigare forskningsrön om innovation, 

organisation och samverkan i relation till plats, handel och besöksnäring. Detta ska resultera i 

minst två inskickade manus till vetenskapliga tidskrifter, med avstamp i papers som 

presenteras vid vetenskapliga konferenser. Dessutom används resultatet som underlag för två 

workshops om kunskapsutveckling respektive konceptutveckling, där representanter från 

stadskärnans handels- och besöksnäring, kommun och akademi medverkar. Detta ska 

resultera i minst ett nytt koncept för samarbetsstrukturer för innovativa synergier och ett för 

arbetets organisering och digitalisering i en attraktiv stadskärna. Projektets resultat sprids dels 

löpande till berörda aktörer inom ramen för projektets aktiviteter, dels vid en öppen 

slutkonferens som arrangeras inom ramen för projektet. 

 

Projektet genomförs som en fallstudie av den expanderande norrländska kuststaden Piteå, 

som bedöms vara lämpligt att använda som empiriskt fall av två primära anledningar. Dels 

eftersom det är en liten men expanderande kuststad strategiskt placerad mellan två större orter 

och ett flertal attraktiva destinationer i Norrbottens kustland. Piteå representerar därmed den 

kategori av mindre och medelstora orter där handel och service oftast flyttar ut från blandade 

stadskärnor till externa handelsplatser (Svensk Handel, 2015). Dessutom aspirerar Piteå på att 

erhålla titeln Årets Stadskärna 2018, vilket innebär att de måste göra betydande framsteg i 

förnyelsen av stadens centrum vad gäller samverkansorganisation, arbetsprocess, utbud, 

skötsel/funktion, marknadsföring och fysiska förändringar/projekt. Projektet har potential att 
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både tillvarata erfarenheterna från och bidra med kunskapsunderlag till denna process. För att 

förebygga centrumutarmning har Piteå kommun i sin stadsplanering aktivt motverkat 

etableringen av stora köpcentra utanför centrum och därigenom lyckats behålla en levande 

gågata (Sveriges äldsta) med gallerior och butiker som inte enbart tillhör de stora kedjorna, 

samt de stora matvaruhusen (ICA och Coop) alldeles intill. Sällanvaruhandeln har samlats i 

”Backcity” strax utanför centrum, som med sina 23 butiker och centrumnära läge utgör ett 

attraktivt handelsområde i Piteå. 

 

Samtidigt kämpar Piteås centrumhandel med utmaningen att attrahera kunder i konkurrens 

med e-handeln och andra regionala köpcentra (Storheden utanför Luleå sex mil norrut och 

Solbacken i Skellefteå åtta mil söderut). För att möta handelns utmaningar har Piteå kommun 

initierat en process för handelsutveckling i samarbete med Destination Piteå, med målet att 

öka handelsindexet från 88 (2015) till 100 (2017). Som ett led i detta ska samarbetet med 

besöksnäringen öka, så även här har projektet potential att både tillvarata och bidra till 

processen genom den planerade kunskaps- och konceptutvecklingen. Projektets resultat 

kommer även att tillvaratas i en annan norrbottnisk centrumutveckling – Kirunas pågående 

stadsomvandling med planering och uppbyggnad av ett helt nytt centrum – där det finns 

intresse bland nyckelaktörer av att ta del av kunskaper och erfarenheter från processen i Piteå. 

 

Tidplan 

År Tidsperiod Fas Aktivitet 

2017  aug-sep Mobilisering  Möten i projektteamet 

 sep-dec Materialinsamling Intervjuer 

Dokumentstudier 

Deltagande observationer 

 nov-dec Analys Workshop kunskapsutveckling 

2018 jan-maj Materialinsamling forts. Intervjuer 

Dokumentstudier 

Deltagande observationer 

 jan-okt Analys forts. Skrivande av papers/artiklar 

Deltagande observationer 

 mar-sep Konceptutveckling Workshop konceptutveckling 

Design av koncept 

 okt-dec Resultatspridning Spridningskonferens 

Konceptspridning 

2019 jan Slutrapportering Slutrapportering 

 

Organisation och medverkandes roll 

Projektet genomförs i nära samverkan mellan aktörer från akademi, näringsliv och samhälle. 

Projektägare är Luleå tekniska universitet som leder projektet tillsammans med 

utvecklingsbolaget Piteå Science Park. En rad branschaktörer från Piteås centrumhandel och 

besöksnäring medverkar i projektet, utöver Piteå kommun och Kiruna kommun: Destination 

Piteå, Småstaden Piteå, BackCity Piteå, Gallerian Piteå, Pite Havsbad, KUST hotell & spa, 

Norrland Event och Konsult, Företagarna Piteå, PiteåEntreprenörerna, Piteå Kvinnliga 

Företagare & Pitekvinnor med framåtanda, Innovation Pite, Research Institutes of Sweden 

(RISE). Dessa deltar i projektets intervjuer och workshops, där de bidrar till 

kunskapsutveckling och konceptutveckling. 
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Betydelse och näringslivsrelevans 

Tidigare forskning och erfarenheter visar att det finns behov av ökad kunskap inom akademi, 

näringsliv och samhälle om befintliga och potentiella synergier mellan handels- och 

besöksnäringen, mot bakgrund av den ökande upplevelseorientering i ekonomin. Eftersom 

(fysiska och digitala) platser är centrala i sådana synergier är stadskärnor särskilt intressanta 

som studieobjekt i sådan kunskapsutveckling, där olika sorters funktioner såsom handel, 

service, upplevelser och mötesplatser koncentreras på en avgränsad yta. Genom att använda 

platsinnovation för att analysera kopplingarna mellan olika faktorer för attraktion bidrar 

projektet till att flytta fram forskningsfronten inom innovation och organisation med fokus på 

plats, handel och besöksnäring. Samtidigt bidrar projektet med ett kunskapsunderlag till 

pågående utvecklingsprocesser i både Piteå och Kiruna, samt i övriga delar av landet. På sikt 

kan projektet bidra till förbättrad lönsamhet och ökad tillväxt för besöks- och handelsnäringen 

på aktörs- och branschnivå genom att öka tillgången till kunskap och koncept för innovativa 

synergier kring upplevelsebaserade konsumtionsmönster på en viss plats. 

 

Preliminära resultat 

Projektteamets tidigare studier och projekt visar att det finns ett stort behov inom akademi, 

näringsliv och samhälle av ökad kunskap om hur den lokala och regionala attraktionskraften 

kan öka genom synergieffekter mellan olika sektorer, branscher och aktörer. Samtidigt visar 

erfarenheterna att det finns begränsat med forskning om innovativ utveckling av platser, där 

olika utvecklingsområden, målgrupper och komponenter vävs samman i det helhetsgrepp som 

krävs för långsiktigt hållbar utveckling. I det föregående projektet Platsinnovation i Swedish 

Lapland (som finansierats av BFUF 2015-2017) har representanter från besöksnäring, 

stadsutveckling, arkitektur, design, forskning m.m. gemensamt konstaterat att regionen är i 

stort behov av ökad attraktionskraft för att bibehålla nuvarande och locka fler invånare, 

besökare, företagare och investerare mot bakgrund av den glesa befolkningsstrukturen, det 

karga klimatet och den ökande konkurrensen mellan platser. Dessa utmaningar har alltmer 

börjat nyttjas som en innovativ potential genom att skapa upplevelser och livskvalitetsfaktorer 

av snön, mörkret och stillheten. Det finns nu ett behov bland de medverkande aktörerna av att 

fördjupa den kunskap som utvecklats i projektet genom att utforska samspelet med andra 

berörda näringar, såsom handeln, och omsätta denna i praktiska insatser. I detta kan det 

tidigare projektets slutsatser tillvaratas vad gäller nytänkande synergier mellan de 

komponenter, målgrupper och utvecklingsområden som är centrala för en plats attraktivitet 

(Karlberg, 2015; Lindberg et al., 2015). 
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