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Pressmeddelande 
 

Världsledande designers av upplevelser 

samlas i Landskrona 
 

För andra året i rad står Landskrona värd för konferensen Alibis for Interaction, 

som samlar proffs från offentlig sektor, det privata näringslivet och 

kulturvärlden med en sak gemensamt: alla jobbar med upplevelser. Det kan 

gälla utbildning, turism, teater, tjänsteföretag eller till och med gudstjänster – 

alla områden där kunderna eller publiken gör ett fysiskt besök till en plats. 

 

“Att skapa starka upplevelser involverar alltså två viktiga utmaningar, dels att 

få folk att alls komma upp ur sofforna, dels att ge dem en välkomnande, 

stimulerande och minnesvärd stund när de väl är ute i världen. Det är ett 

hantverk som går att lära ut,” förklarar författaren och upplevelsekonsulten 

Johanna Koljonen, som är moderator och en av initiativtagarna för konferensen. 

 

“Människor vill bli sedda och bekräftade. De vill känna att de är på rätt plats 

och förstå vad som förväntas av dem, vart de ska gå och hur de får bete sig. 

Den tryggheten är förutsättningen för att våga prova på det nya.” 

 

Just arbetet med interaktion och deltagande dominerar idag inte bara 

tjänstesektorn och kulturlivet. Även i offentlig sektor finns en stark förväntan 

att involvera medborgarna. Tjänstemän behöver plötsligt helt nya typer av 

fortbildning – som denna konferens. 

 

Att just Landskrona kommun är samarbetspartnern är ingen slump. 

Kommunens fokus på kultur och kreativa näringar sörjer för en inspirerande 

miljö även utanför Landskrona Teaters vackra lokaler. 

 

Talarlistan på Alibis for Interaction innehåller idel stjärnor.  

 Svenske Martin Ericsson har vunnit en Emmy för sitt arbete med 

berättelser som korsar gränserna mellan tv, spel och verklighet.  

 Skånska Andie Nordgren är med sin position som Executive Producer 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

för dataspelet EVE Online (från isländska CCP Games) en av de 

mäktigaste kvinnorna i spelbranschen i hela världen. 

 Prästen och författaren Mark Pierson reser till Landskrona från Nya 

Zeeland för att berätta om “worship curation”, att använda 

konstupplevelser i gudstjänstritualer och lärdomar från gudstjänster för 

att skapa berörande upplevelser i andra branscher.  

 Malin Trollkarl avslöjar hur scenmagiker skapar interaktion med sin 

publik. Dessutom delar lekforskare, nätverksproffs, pedagoger och 

festfixare med sig av redskap för att skapa trygga och välkomnande 

miljöer. 

 

“Men ingen är hos oss för att skryta, de är här för att undervisa,” skrattar 

Koljonen. “Vi lovar våra besökare att de kan använda sina nya färdigheter på 

måndag morgon på jobbet. Det är enormt inspirerande dagar, en magisk 

upplevelse i sig, men man ska känna att det här, det här kan vi använda med 

våra medborgare, brukare eller kunder direkt.” 

 

Alibis for Interaction går av stapeln på Landskrona Teater 2-3 oktober. 

Deltagarna är också välkomna på “familjemiddag” med talarna på kvällen 1.10. 

Konferensen är arrangerad av Öresundsbolagen Briza maxima AB, Rundfunk 

Media AB, och Odysse A/S med stöd av Landskrona kommun och Boost Hbg. 

 

Biljetter  

www.tickster.com 

 

För mer information 

www.alibisForInteraction.se 

www.facebook.com/alibisforinteraction 

 

För intervjuer och mer information 

Johanna Koljonen  

moderator och initiativtagare 

0735 09 92 98  

eller  

Rebecka Eriksson 

Programansvarig 

0703 98 23 54 
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