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Max Jakobsson (f. 1969) är kulturgeograf och verk-
sam vid Centrum för urbana och regionala studier. 
Han undervisar bland annat inom grundutbildningen i 
kultur geografi samt inom turismprogrammet vid Örebro 
universitet. Hans forskning rör bland annat regional ut-
veckling, regional identitet och kulturarvsturism. Detta 
är hans doktorsavhandling. 

Under slutet av 1990-talet lanserades den så kallade upplevelseindustrin som 
en sektor inom ekonomin med stor tillväxtpotential. Upplevelser kom att bli 
ett nyckelord för framgång och utveckling i övergången till 2000-talet. Det 
stora intresset för upplevelser och upplevelseindustrin i Sverige har också 
sin motsvarighet i övriga västländer. Olika benämningar på en upplevelse-
producerande sektor inom ekonomin, som till exempel ’cultural industries’ 
och ’creative industries’, dök upp under 1990-talet runt om i Västvärlden. 
Många menar också att det postindustriella samhället har utvecklats till ett 
upplevelsesamhälle. 
 De branscher som oftast framhålls i diskussioner om en upplevelsesektor 
inom ekonomin är i huvudsak koncentrerade till storstäder. Trots detta blev 
upplevelseindustrin i ett tidigt skede under 2000-talet uppmärksammat som 
en viktig sektor för satsningar på regional utveckling i perifera delar av lan-
det. Några mindre orter i landet har fått stor, nationell- och internationell, 
uppmärksamhet för lokala satsningar på upplevelseindustri. Även om de 
flesta inte är lika spektakulära som dessa finner vi satsningar på upplevelsein-
dustri runt om i hela landet. I Bergslagen, där industriarbete traditionellt do-
minerat arbetsmarknaden, har upplevelseindustrin fått en allt större betydelse 
för sysselsättning och försörjning under 1990- och 2000-talet. Upplevelser 
har även fått en allt mer central roll för att stärka traditionella industriort-
ers attraktionskraft i syfte att locka turister, inflyttare och företag. På så vis 
kan man säga att upplevelseindustrin är såväl en materiell som symboliskt 
strukturomvandlande kraft i regionen.  
 Upplevelseindustrins tillväxt i Bergslagen står i nära relation till en intensi-
fierad förpackning och marknadsföring av det regionala kulturarvet som up-
plevelser. I avhandlingen belyses upplevelseindustrins omvandlande effekter 
i Bergslagen dels med hjälp av registerbaserade data för sysselsättning och 
befolkning i regionen, dels genom en fallstudie av platsmarknadsföring och 
identitetsskapande arbete i Avesta.  
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