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Förord 

Trots att denna uppsats vid vissa tillfällen varit väldigt krävande har det varit en intressant 

och givande process. Att få nya insikter i turismbranschen och hur besökare och turister 

upplever en svensk maritim kulturarvsattraktion genom de fem sinnena och deras 

besöksmotiv har gett oss nya insikter om hur de kan tänka och vilka intryck de kan få vid ett 

besök. 

Vi vill passa på att tacka alla berörda som har möjliggjort till att denna uppsats har kunnat 

genomföras. Ett varmt tack till Maria Dalhed Persson på Vasamuseet som tillät oss att 

intervjua personer inne i museet samt gav oss möjlighet att själva observera Vasamuseet. 

Tack till LG Nilsson och Malin Liedberg på HAMN för den goda samarbetsviljan. 

Ett stort tack går även till vår handledare Saeid Abassian som väglett oss genom hela 

uppsatsprocessen och kommit med konstruktiv kritik och vägledning. Vi är även tacksamma 

för de tankar och åsikter om uppsatsämne och innehåll i studien som opponentgruppen 

bidragit med. Ett avslutande tack till Göran Andersson för vårt fina samarbete när det gäller 

att samla in mer forskningsunderlag gällande de fem sinnena på maritima 

kulturarvsattraktioner. 
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Sammanfattning: 

Att veta hur en internationell besökare eller eller turist upplever en maritim 

kulturarvsattraktion är av yttersta vikt för att kunna utveckla produkter som kan attrahera, 

tillfredsställa och ge en god upplevelse. Att veta vad det är som motiverar dem att besöka 

olika sorters attraktioner är viktig kunskap för att kunna komponera en komplett produkt.  

Syftet med studien är att kartlägga vilka sinnen som är de mest viktiga för internationella 

besökare och turisters upplevelse av en maritim kulturarvsattraktion samt att se vilka motiv 

de har till besöket. 

Uppsatsen har en kvantitativ forskningsmetodik i form av enkäter baserade på valda teorier 

och innehåller kvalitativa inslag då den har öppna frågor med svar som kan variera utifrån 

respondentens egna preferenser. Studiens resultat visade på att synsinnet är det mest vitala 

och att smaksinnet är det minst viktiga för de undersökta segmenten. Studiens resultat 

gällande besöksmotiv för de valda segmenten var ganska likvärdiga. De mest framträdande 

besöksmotivet för de valda segmenten var lärande- och utbildningssyfte. Det minst 

framträdande besöksmotivet var kunskapsutvecklande för arbete eller hobby. 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Sinnesupplevelser, besökare- och turisters besöksmotiv, maritima 

kulturarvsattraktioner 



Abstract: 

To know how an international visitor or tourist experiences a maritime heritage attraction is 

of great importance to be able to develop products that can attract, satisfy and provide a good 

experience. To know what motivates them to visit different sorts of attractions is important 

knowledge when composing a complete product. 

The purpose of the study is to map out which senses that are the most important for 

international visitors and the tourist’s experience of a Swedish maritime culture heritage 

attraction and to see what motives they have for the visit. 

The essay has a quantitative research methodology in the form of questionnaires based on 

selected theories and contains qualitative elements as it has open questions with answers that 

may vary according to the respondent’s own preferences. The results of the study showed that 

the sight sense is the most vital one and that the taste sense is the least important for the 

segments examined. The results of the study showed that the visitor motives were quite 

similar for the selected segments. The most prominent motives for the visit were educational. 

The least prominent motives for the visit were developing knowledge for work or hobby. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sedan 2010 har utländska besökares konsumtion i Sverige, även kallat turismens exportvärde, 

ökat med 30 procent, vilket har medfört att besöksnäringen är en av Sveriges största 

tjänsteexportnäringar (Halvtidsanalys 2015). Visit Sweden vill att Sverige ska skapa 

destinationer som är exportmogna genom att ge Sveriges besökare och turister en 

helhetsupplevelse vilket ger dem en större anledning att stanna två till fem dagar 

(Exportmognad u.å).  För att Sverige ska få större marknadsandel av världens turism bör det 

skapas innovativa och välutvecklade produkter som ger ett gott upplevelsevärde för de som 

väljer att resa till Sverige (Halvtidsanalys 2015; Exportmognad u.å). Då maritima 

kulturarvsattraktioner kan vara en del i en helhetsupplevelse är det viktigt att Sverige 

utvecklar dessa så att upplevelsen blir positiv.  

Visit Sweden menar att den turistiska konkurrensen är hård och ökar allt mer 

(Besöksnäringens målgruppsguide 2015). Det behöver skapas produkter som besökarna vill 

ha och det måste kontinuerligt göras omvärldsbevakningar då turisters behov och preferenser 

ändras över tid (Visita & Arena för Tillväxt 2015; Trendrapport 2017). Visit Swedens 

målgruppsanalyser kan vara vägledande för att veta vad som efterfrågas, då studien är gjord i 

relation till behovet av att ha ständig uppdaterad kunskap kring Sveriges internationella 

besökare och turister. (Visita & Arena för tillväxt, 2015, s. 8-9 & 81). Visit Swedens 

marknadskommunikation riktar sig mot målgruppen “den globala resenären”, som delas in i 

tre segment med olika drivkrafter med namnen nyfikna upptäckare, aktiva naturälskare och 

vardagssmitande naturälskare. Dessa segment kan kombineras med de demografiska 

målgrupperna DINK’s
1

 (Double Income No Kids), WHOP’s
2

 (Wealthy Healthy Older 

People) och Active Families
3
 (Besöksnäringens målgruppsguide 2015). 

Kairos Future AB och Parks and Resorts Scandinavia AB gjorde år 2011 en rapport som 

handlar att skapa en upplevelse i världsklass genom att undersöka cirka 1100 svenska 

personer, antingen genom skriftligt uttryck på de som medverkar inom bloggosfären men 

också genom att låta etnografer från Stockholms Universitet undersöka respondenternas 

upplevelse på plats. Denna rapport har som grund forskning från Pine and Gilmore, Mossberg 

och Csíkszentmihálys forskning kring “flow”. Undersökningen gjordes med upplevelser på 

                                                           

1 DINK’s är en relativt ung målgrupp (20-44 år) utan barn i hushållet. För dem är resor en del av livsstilen och ett sätt att 

bygga sin identitet och image. De bor ofta i storstäder och vill oftare än andra grupper resa på långhelg eller “kort-vecka” till 

Sverige 

2 WHOP’s är 45-70- åringar utan barn i hushållet. De har gott om tid och pengar som de gärna lägger på resor, nöjen och 

upplevelser. De vill ofta resa till Sverige för att uppleva nya städer och platser, koppla av och slippa rutiner 

3 Active Families är 25-54 år, familjer med hemma-boende barn, som vill umgås och uppleva saker med sin familj på 

semestern. De värdesätter ofta ett stort utbud av aktiviteter där hela familjen kan delta. De vill koppla av och uppleva nya 

städer och platser på sin Sverigeresa samt ha roligt och uppleva nya saker tillsammans 
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nöjesparker. Rapporten tar fram en modell över upplevelsens olika dimensioner med hjälp av 

belönings-respektive stresshormon och signalsubstanser. Modellen är multidimensionell och 

går från flykt till förankring och från risk till ro. I dessa ingår det kick som ger adrenalin, 

komfort som ger serotonin, kontakt som ger oxytocin och kompetens som ger endorfin 

(Kairos Future & Parks and Resorts Scandinavia 2011). 

I den kulturpolitiska ambitionen har kulturarv blivit ett strategiskt verktyg för att lyfta fram 

kulturella och kreativa näringar. För att använda kulturarv som en strategisk faktor i 

profilierandet av en plats, företeelse eller person behöver intresseväckande 

kulturarvsattraktioner skapas som lyfter fram traditioner, minnen och associationer från 

historien (Herbert 1995; Grundberg 2002, se Sjöholm 2013), exempelvis Vasamuseet som är 

känt för sitt unika bevarande av Vasaskeppet och dess innehåll. Kulturarv brukar lyftas fram 

med liknande värderingar, men har även olika funktioner. Det kan beröra historia, olika typer 

av identitetsskapande och tillhörighet kontra utanförskap. Kulturarvsattraktioner finns eller 

har vanligtvis skapats för att informera eller utbilda om kulturhistoriska skeenden (Willim 

2008, se Sjöholm 2013). Dock är det svårt att tydligt skilja mellan de känslomässiga, 

pedagogiska och strategiska faktorerna. Detta är på grund av att alla individer skapar egna 

uppfattningar och värden som skapar en slags helhetsupplevelse, vilket gör det svårt att 

urskilja de enskilda faktorerna.  Ronström (2008) menar att kulturarv är ett samlingsnamn för 

flera företeelser som är i ständig förändring då trender, efterfrågan och intressen kontinuerligt 

ändras (Ronström 2008, se Sjöholm 2013). Inom turismbranschen och speciellt museum 

söker man att återskapa upplevelser av historiska händelser med olika slags metoder. 

Museum använder sig exempelvis av teman och anspelningar på känslor som väcker minnen. 

Det som utses som kulturarv brukar vara något som håller på att försvinna och ansetts vara 

värt att bevara (Lowenthal 1998, se Sjöholm 2013). 

Beroende på producentens syfte är det alltid vissa saker som fokuseras på mer än andra vid 

produktionen av en kulturarvsattraktion. Vilka historier och berättelser som lyfts fram är en 

komplex process och beror bland annat på syftet attraktionen har. Att förstå hur dessa 

kulturarvsattraktioner iscensätts, konsumeras och produceras är intressant för att förstå hur en 

person, plats eller företeelse kan få en ny samtida betydelse. Risken som finns med kulturarv 

är att när de anpassas till den turistiska situationen är att det kan förlora sin autenticitet på 

grund av vinstdrivande intressen (Sjöholm 2013).  

Enligt Asplund (2011) är en ökande trend bland företag i alla slags branscher att fokusera på 

djupare attraktionsfaktorer. Traditionella standardiserade produkter och massproduktionen av 

dem har börjat ersättas av skräddarsydda eller massanpassade erbjudanden som kombinerar 

både mjuka och hårda faktorer. Exempel på hårda faktorer är pris, produkt och fysisk 

infrastruktur medan mjuka faktorer berör de emotionella värderingarna och sinnena. 

Sinnesmarknadsföring har enligt Asplund (2011) blivit ett verktyg för destinationsutvecklare 

att ta i beaktning när de vill skapa varumärkeskännedom och etablera en image som relaterar 

till kundens värderingar. Hultén (2011) menar på att flera eller alla sinnen ska sammanbindas 

för att kunna utforma en kongruens, som är naturligt kompatibel för produkten eller 

varumärket. 
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1.2 Problemformulering 
Alisons och McIntoshs (1999) interdisciplinära undersökning gjordes i England med både 

inhemska som utländska turister genom en flermetodsforskning där vissa av de kvantitativa 

frågorna var öppna. Syftet var att undersöka turistens subjektiva förkroppsligande och det 

imaginära unika personliga sökta värde men också den upplevelsen, det värde, den 

värdeinsikt, uppskattning och livsmening en interaktion med en arvsupplevelse som till 

exempel ett museum ger. De välgörande upplevelserna som denna undersökning visade var 

klassificerade i affektiva processer: påverkan på känslor, attityder, värderingar, öka nöjet och 

involvera igenkänningen, reflektiva processer, påverkan på känslor, attityder, värderingar, 

erhålla insikter och jämförelser mellan dåtida och nutida livsstil, kognitiva processer, 

syntestering, utvärderande, öka förståelsen och erhålla nya insikter och tilläggande 

information (Alison & McIntosh 1999).  

Omgivningsfaktorernas tolkande såsom den fysiska strukturen eller sociala kontexten 

tillsammans med besöksfaktorer såsom; motivation, demografi, psykografi, intressen, 

upplevelse tillsammans med de tre psykologiska processerna ger tillsammans något som 

Alison och McIntosh (1999) kallar insiktsfullhet som är den tankemässiga välgörande 

upplevelseeffekten av kulturarvsbesöket. Resultatet visade på unika psykologiska effekter där 

turisten var en medproducent i sina upplevelser av en kulturarvsattraktion där den fysiska 

designen endast är en del av helhetsupplevelsen. Undersökningen ger kunskap som gör att 

kulturarvsproducenterna kan skapa attraktioner som är livskraftiga inte bara rent ekonomiskt 

utan hållbara med tanke på upplevelsen av värdet av kulturarvsbesöket. Alisons och 

McIntoshs undersökning från 1999 visar ett negligerande av den mänskliga dimensionen i 

den dåvarande forskningen och behovet av att ha ett besöksperspektiv kontra ett 

producentperspektiv då människor blir allt mer kräsna och sofistikerade i deras motivationer, 

förväntningar samt intressen (Alison & McIntosh 1999).  

Även om det tidigare gjorts forskning kring en länkning mellan produkt- och konsumentsidan 

(Richards 1996; se Apostolakis 2003) så anser Apostolakis att det är med ett tunt fokus på 

konsumentsidan, alltså vad kunden önskar, som till exempel motivationsfaktorer. Då 

kulturarven blivit mer turistspecifika så behövs det flera undersökningar när det gäller de 

personliga preferenserna hos kulturarvsturister (Apostolakis 2003).  

Selby nämner att det finns en svag förståelse för stadsturism samt kulturarvskonsumenten och 

ett överfokus på den socioekonomiska karaktäristiken för besökare (Selby, 2004, s.31) Enligt 

Selby (2004) finns det ett gap i forskningen när det gäller att förstå stadsturisters perception 

av tillfredställelse utifrån sina förväntningar och även managers perception av turistbehov i 

förhållande till vad som erbjuds (Gilbert and Joshi, 1992, se Selby 2004, s.33-34). Då det 

finns en svaghet i perceptionsförståelsen för turister så finns det ett behov av 

besöksorienterade undersökningar som visar vem turisten är och vilken perception de har 

(Ashworth, 1998, se Selby, 2004, s.32). Selby framhäver att multi-sensuella undersökningar 

är lovande (Selby, 2004). 
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Asplund (2011) skriver att även om det idag finns en utvecklad forskningsgrund för beteende, 

så kan managers skapa en speciell identitet för en plats eller händelse för att öka 

attraktionsfaktorerna genom att använda människans fem sinnen. Tanken är att designa något 

som går utöver de hårda faktorerna med de fem sinnena genom att skräddarsy sin produkt 

med mjuka faktorer som består av mer emotionella subtila värden och sinnesupplevelser. 

Asplund (2011) nämner att även om vi idag rent medicinskt vet en del om hur de fem sinnena 

påverkar endorfinproduktionen i kroppen, så kommer denna kunskap att vara ännu viktigare 

att ta i beaktning i framtiden (Asplund, 2011, s. 67 & 103-109). Hultén (2011) nämner att 

forskningen kring den konceptuella multisensoriska varumärkesupplevelsen inte är så 

välutvecklad. Hultén (2011) menar på att denna multisensoriska kunskap är viktig då 

människan blivit mer individualiserad i denna tidsanda och att uppleva sensoriskt är en 

strävan efter både identitet, image och självförverkligande (Hultén 2011).  

Sheng och Chen’s (2012) artikel om upplevelseförväntningar på museum visar hur fokus idag 

ligger på ett besökarperspektiv för museums utveckling. De menar att det inte har gjorts så 

många studier när det gäller upplevelseförväntningar. Sheng och Chen (2012) bygger sin 

undersökning på en definition av upplevelse som samstämmer med den som Shaw och Ivens 

(2002) där upplevelsen består av emotionella, fysiska, intellektuella och spirituella element 

som kan ge en mixad känsla (Shaw & Ivens 2002; se Sheng & Chen 2012).  

Sheng och Chen (2012) nämner ett antal forskare som i sin forskning visade på att besökare 

på museum kan växla mellan att vara aktiva, passiva eller båda samtidigt. Detta genom att 

sudda ut gränserna mellan olika sorters museum med hjälp av multimedias tekniska 

utveckling så att edutainment kan skapas (Hertzman et al. 2008; Joseph & Gilmore 1998, se 

Sheng & Chen 2012). På grund av det postmoderna samhället och dess aktiva individer som 

medskapare så nämns behovet av att använda interdisciplinära metoder. Dessa består av 

marknadsföring, psykologi, kultur och sociologi (Larsen & Mossberg 2007; O´Dell 2007, se 

Sheng & Chen 2012). Resultat bestod av fem kategorier av upplevelseförväntningar på 

museum: lättsamt och roligt, kulturunderhållning, personlig identifikation, historisk 

återupplevelse och eskapism (Sheng och Chen 2012) . Undersökningen visade med stöd av 

Falk och Dierking’s (1992) synsätt på flera faktorer som påverkar förväntningarna av 

upplevelsen på museum som exempelvis demografiska och personliga faktorer (Falk och 

Dierkings 1992, se Sheng & Chen 2012).  

Denna studie har ett besöksperspektiv som handlar om att ta reda på hur olika segment 

upplever en attraktion och dess design med de fem sinnena. Studien tar upp problemet av att 

det inte finns tillräckligt med kunskap kring hur internationella besökare och turister upplever 

ett maritimt kulturarvsmuseum i Sverige genom de fem sinnena. Detta styrks av Agapito et 

al. (2013) då de menar att empiriska studier kring turisters upplevelser genom människans 

fem sinnen är otillräckliga. Med ökad kunskap kring detta så kan Sverige på ett mer 

kunskapsbaserat sätt designa de maritima kulturarvsattraktionerna kring de fem sinnena så att 

upplevelsevärdet kan ökas. Undersökningen anses vara viktig då mänskligheten med dess 

turistiska fenomen är i ständig förändring så finns därmed behovet av att göra kontinuerliga 

undersökningar kring preferens och upplevelseperception. Även Ritchie et al. (2011) menar 

att det genomförs för lite forskning om upplevelser och hur turister uppfattar olika typer av 
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dem. För att förstärka uppsatsen så undersöks besöksmotiv ur ett besöksperspektiv som kan 

ge intressant kunskap till förståelsen för internationella besökare och turister och hur 

attraktioner kan utvecklas. Studien ämnar att undersöka Vasamuseet, en maritim 

kulturarvsattraktion i Stockholm. Undersökningen kommer att fokusera på Visit Swedens 

utvalda målgrupper DINK´s, WHOP’s och de personer som är över 18 år i Active Family. 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att kartlägga vilka sinnen som är de mest viktiga för internationella besökare 

och turisters upplevelse på en svensk maritim kulturarvsattraktion samt att se om det finns 

några besöksmotiv som är särskilt utmärkande för dem. 

1.4 Forskningsfråga 
Hur upplever Visit Swedens internationella besökssegment en svensk maritim 

kulturarvsattraktion genom de fem sinnena?  

Vilka besöksmotiv har de olika segmenten av internationella besökare och turister till en 

svensk maritim kulturarvsattraktion? 

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till att undersöka besökssegmenten WHOP’s, DINK’s och de som är 

över 18 år i Active Families. De valda segmenten i undersökningen passar dock inte helt in 

med Visit Swe dens definitioner men har bedömts att de respondenter som svarat på enkäten 

ligger i närhet till segmenten. Exempelvis undersöktes det inte om båda respondenterna i 

DINK’s har inkomst och om WHOP’s var rika eller hade en god hälsa. I undersökningen 

ingår inte barn, de som är under 18 år i Active Family för då hade enkätinsamlingen blivit 

alltför komplext i förhållande till verbal förståelse. 

1.6 Definitioner 
Edutainment - Kommer från engelskans education och entertainment som syftar på 

undervisning med underhållande inslag (Nationalencyklopedin u.å.).  

Hedonism - Ordet hedonism kommer från det grekiska språket och översätts som njutning 

eller lustkänsla. Det är en teori inom psykologin som menar att människans enda mål för sina 

handlingar är att uppnå lust eller lycka samt undvika lidande för egen del 

(Nationalencyklopedin u.å.).  

Sensation - Inom psykologin är sensation samma sak som sinnesförnimmelse, är den 

upplevda effekten från en stimulus av omgivningen eller inifrån kroppen 

(Nationalencyklopedin u.å.).  

SPSS - Statistical Packages for Social Science (Techopedia u.å.). 

1.7 Disposition 
I det inledande kapitlet presenteras människan i förhållande till upplevelser när det gäller dess 

olika beståndsdelar för att sedan i problemformuleringen förklara varför vi hittat ett behov att 

göra denna undersökning. I metoddelen presenteras tillvägagångssättet för att samla in 
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studiens data. I teoridelen redovisas de teorier som valts att användas i förhållande till 

undersökningens syfte. I empirin redovisas resultatet från enkätundersökningen och 

observationen. I analysen undersöks de valda segmentets upplevelse genom de fem sinnena 

och deras besöksmotiv. Vi kommer avsluta med undersökningens resultat och sedan diskutera 

kring våra egna tankar kring undersökningen och ämnet, ge förslag på vidare forskning men 

också diskutera kring hur det finns möjlighet till att använda vårt resultat i vidare forskning. 
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2. Metod 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Bryman skriver att kvantitativ forskning ofta lägger tyngd på en kvantifierbar insamling som 

ska prövas mot en grundläggande teori. Den kvalitativa forskningen fokuserar å andra sidan 

på vad och vilka ord som sägs och tolkar det, som därigenom kan skapa en ny teori (Bryman 

2008, s. 40-41 & 651). Bryman och Bell (2013) beskriver att ett kvalitativt synsätt lägger 

fokus på hur individer uppfattar och tolkar sin verklighet, snarare än siffror och statistiska 

metoder som en kvantitativ metod innebär. Hjerm och Lindgren (2010) menar förenklat att 

kvantitativt arbete handlar om att det som analyseras ges i siffror för att kunna analyseras och 

kvalitativ data innehåller information som består av ord och inte siffror. Hjerm och Lindgren 

(2010) påpekar ändå att ingen av dessa metoder är naturligt kvantitativa eller kvalitativa utan 

det går att utföra kvalitativ analys på data bestående av siffror och text kan undersökas med 

kvantitativa metoder (Hjerm & Lindgren 2010, s. 24-25 & 83-84). Bryman (2008) nämner att 

det finns en kritik från vissa forskare kring kvantitativ forskning som förenklat innebär att 

man kan inte skilja mellan människor och andra ting, hur vi mäter kan vara förmodat och då 

ge en artificiell riktighet, att det inte är säkert att människorna förstår till exempel en enkäts 

ord och att resultatet kan bli statiskt i förhållande till hur människor egentligen lever sina 

vardagliga liv (Bryman 2008, s. 171-172). Kritik kring kvalitativ forskning kretsar kring att 

den är alldeles för subjektiv, svår att replikera, svårigheter med generalisering i andra fall och 

att det ibland är svårt att se hur urvalet valts ut för att kunna täcka flera personer eller en 

grupp (Bryman 2008, s. 368-370). 

Denna studie antar en flermetodsforskning genom en enkätundersökning med respondenter 

som har besökt Vasamuseet på Djurgården. Enkäten undersöker kvantitativt motivet till 

besöket och hur attraktionen upplevs genom de fem sinnena. Den kvalitativa delen av enkäten 

bestod i om det fanns en speciell plats, design eller sak som gav besökaren eller turisten en 

god upplevelse. 

Surveyundersökning skedde i enkätform, med tvärsnittsdesign som betyder att data samlats in 

från olika fall vid samma tidpunkt för att kunna ha möjlighet att se om det fanns några sorters 

samband för just det besöket (Bryman, 2008, s. 63-65, 84 & 655-656). Huvudfokus låg på 

design för upplevelsen genom de fem sinnena. En del av enkätinsamlingen gjordes dock vid 

ett separat tillfälle som förklaras under urval. Det har även gjorts en observation på 

Vasamuseet som utfördes den tolfte april. Denna observation gjordes för att på ett djupare 

sätt förstå och tolka svaren på enkäterna.  

2.2 Forskningsansats 
Studien antar en deduktiv ansats då det tidigare gjorts forskning inom området motiv i 

förhållande till vilka motiv vissa personer har för ett besök på en upplevelseattraktion. Detta 

har till viss del lagt grunden för teorin och utformningen av undersökningens enkät. Detta 

metodmässiga avvägande gjordes då Bryman och Bell (2013) och Holme och Solvang (1996) 

beskriver att ett deduktivt förhållningssätt utgår från tidigare forskning för att formulera 

frågeställningar som testas mot verkligheten via observationer eller andra undersökningar och 

att det är viktigt för att kunna ha möjligheter att se likheter med tidigare forskning. Patel och 
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Davidson (2011), se Bryman och Bell (2013) beskriver även att den befintliga teorin påverkar 

vilken information som ska samlas in, tolkas och relateras till den kommande empirin. 

Samtidigt menar Holme och Solvang (1996) att en teori aldrig blir helt fullständig och att det 

genom empiri går att stärka eller försvaga den. 

Även om studien har en deduktiv ansats när det gäller besöksanledningar så finns det ingen 

speciell hypotes i arbetet. Målet är att göra en explorativ undersökning när det gäller sinnenas 

upplevelse hos intervjupersonerna. Detta kan öka insikterna och kännedomen om besökarnas 

upplevelse av en svensk maritim kulturarvsattraktion genom de fem sinnena. Denna 

undersökning skulle kunna ses som deskriptiv då det genom den kvantitativa undersökningen 

går att klassificera, beskriva, kategorisera materialet för att se statistiska tendenser hos de tre 

valda målgrupperna. Utifrån teorin har en enkätundersökningen utformats och använts till de 

intervjuer som genomförts för att ge mer djupgående kunskap om de fem sinnena på 

museum.  

Även om forskarna inte helt är överens om hur man ska se på vad som är socialvetenskap så 

kan man enligt fenomenalismen endast bekräfta forskning genom människans sinnen. Man 

kan alltså inte utgå från ett normativt sätt att se på socialt beteende då resultatet ska verifieras 

via de mänskliga sinnena (Bryman 2008, s. 20 & 30). Studien ämnar bli normativ i 

förhållande till att vi hoppas finna fenomen som hjälper attraktionsproducenter att utveckla 

sina attraktioner i förhållande till vad de internationella besökarna och turisterna upplever 

som värdehöjande. 

Studien är en flermetodsforskning där man förenar kvantitativ empiri med kvalitativ empiri 

för att få en bredare, djupare och mer nyanserad analys. Bryman och andra forskare anser att 

det går att kombinera dessa, vilket kallas för flermetodsforskning (Bryman 2008, s. 41-43 & 

539-580). Resultatet kan förstärkas i validitet genom att integrera de två metoderna. Denna 

metod kan kompensera varandra och göra så att nya oväntade och intressanta upptäckter sker. 

När man kombinerar dessa metoder så kan en en kontextuell förståelse uppstå i relation med 

generaliserbarheten. Flermetodsforskningen kan i slutändan vara stärkande till uppsatsens 

resultat då risken med en kvantitativ metod är att man går miste om vissa synsätt då det inte 

finns ett sådant val i undersökningsenkäten (Bryman 2008, s. 41-43 & 539-580). Nyttan kan 

även öka för praktiker såsom producenter av maritima kulturarvsattraktioner. Den 

kvantitativa delen kan visa relationer mellan variabler medan den kvalitativa delen kan visa 

på mening av de olika designdetaljerna. 

2.3 Urval 
Den 12 april 2017 samlades 18 enkäter in utanför museets ingång då tillstånd från 

Vasamuseet behövdes för att stå inomhus. Den 18 april 2017 samlades de resterande 82 

enkäterna in när intervjupersonerna kom ut från den stora museibyggnaden, efter tillstånd 

från Vasamuseet. Respondenterna hade under hela ifyllnaden av enkäten tillgång till studiens 

författare som förklarade enkätens utformning samt svarade på eventuella frågor som 

uppstod. Varje enkät tog uppskattningsvis mellan fem till tolv minuter och samlades in både 

enskilt och med grupper upp till fyra stycken. De 100 respondenter som har blivit tillfrågade 

att delta i enkätundersökningen var ett slumpmässigt urval av internationella besökare och 
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turister som precis har besökt museet. Vi valde internationella besökare och turister på grund 

av att det forskningsmässigt finns ett gap i detta ämne. 

2.4 Bortfall 
Undersökningen startade med att undersöka respondenter på HAMN, Historiearvsmuseet i 

Nacka men det upptäcktes att enkäten var för svår att förstå och det fanns även för få 

utländska respondenter. Personalen på HAMN hjälpte till att samla in nio enkäter, dock var 

dessa endast svenska respondenter, vilket gjorde att dessa enkäter valdes att exkluderas från 

undersökningen då studiens fokus ligger på internationella besökare och turister. För att få ett 

bredare producentperspektiv skickades ett intervjumejl till LG Nilsson som i stort sett hade 

samma upplägg som studiens enkät. Han hade dock inte hade tid att besvara den.  Enkäten 

valdes att skrivas om så att den blev mer tydlig och lättläst. Därefter valdes insamlingen av 

enkätsvar att göras på Vasamuseet då de har fler besökare med fler internationella 

respondenter. Av 100 enkäter så uppkom tre bortfall, en intervjuperson som var under 18 år 

och två som skrev att de var från Sverige. 

2.5 Källkritik 

2.5.1 Reliabilitet 

När det gäller den kvantitativa delen så finns det tre kriterier som en uppsats behöver ses över 

med. Den ena är reliabilitet, det vill säga om undersökningen skulle kunna göras igen eller 

om det finns slumpmässiga faktorer som påverkat vårt resultat (Bryman 2008, s. 49-51). 

Denna undersökning skulle kunna göras igen men troligtvis skulle det inte bli exakt samma 

resultat då respondenternas skulle ändras och preferenserna då skulle kunna förändras. Dock 

anses det att 97 intervjupersoner är ett antal som ett resultat som kan generaliseras utifrån. 

2.5.2 Validitet 

Det andra kriteriet handlar om validitet, det vill säga om slutsatsen är pålitlig och kan 

relateras med undersökningens syfte. Det finns intern validitet som handlar om kausalitet 

mellan variabler och extern validitet som handlar om resultatet kan generaliseras för en annan 

kontext (Bryman 2008, s. 49-51, 168-169, 653 & 656). Gällande undersökningen kan det 

argumenteras kring den externa validiteten, det vill säga om urvalet på 57 DINK’s, 10 

WHOP’s och 28 Active Family kan representera och generaliseras för ett större antal 

respondenter. En viss brist på antalet WHOP’s kan göra att det blir svårare att generalisera 

just den gruppen, dock säger undersökningen ändå något om den gruppen. Det blir även 

komplext utifrån vilka länder WHOP’s kommer ifrån i förhållande till eventuella skillnader i 

preferenser mellan olika länder, vilket undersökningen inte kommer att gå in djupare på. I 

undersökningen på 97 intervjupersoner kan resultatet generaliseras för segmenten 

tillsammans, dock kan de olika nationaliteterna ha olika preferenser och att en annan 

undersökning skulle ge andra nationaliteter med andra preferenser. När det gäller intern 

validitet så är detta inte relevant då studien inte har ett syfte att undersöka ett orsakssamband 

mellan motiv och sinnenas upplevelse. 
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2.5.3 Replikation 

Det tredje kriteriet är replikation, det vill säga om någon forskare kanske inte helt litar på 

studiens resultat så kan de vilja genomföra exakt samma undersökning och det ska då kunna 

göras igen, det vill säga undersöka om samma resultat skulle uppstå igen (Bryman 2008, s. 

49-51). Bryman (2008) tar även upp att vid kvantitativ forskning ska största fokus läggas på 

mätningen, analysera kausaliteten, undersöka generaliseringen och replikerbarheten, som 

innebär att tillvägagångssättet är visat så tydligt som möjligt (Bryman 2008, s. 167-175). Det 

finns goda möjligheter att utföra exakt samma undersökning och att utöka antalet 

intervjupersoner för att få en starkare trovärdighet. Studien har på ett tydligt sätt visat upp 

uppsatsens tillvägagångssätt så att detta är möjligt. 

2.5.4 Tillförlitlighet 

I kvalitativa undersökningar finns det forskare som hävdar att det ska vara andra alternativa 

kriterier på grund av att det kan finnas flera olika sanningar i den sociala verkligheten. Guba 

och Lincoln (1985 ; 1994, se Bryman 2008) tar upp två kriterier: tillförlitlighet och äkthet 

med delkriterier för dem båda. Delkriterier för tillförlitlighet är trovärdighet, som handlar om 

att en forskare tydligt behöver beskriva sina resultat så att respondenterna kan bekräfta 

forskarens tolkning. Den andra är överförbarhet, som handlar om att huruvida det skulle bli 

samma resultat i andra kontexter. En ändrad kontext skulle kunna ge ett annat resultat när det 

gäller synsinnet då Vasamuseets skepp är så distinkt för synupplevelser när man går in i 

museet. Den tredje är pålitlighet, som handlar om huruvida en forskare på ett tydligt sätt 

beskriver sin forskningsprocess olika faser. Den fjärde handlar om att ha möjlighet att styrka 

och konfirmera sin forskning utifrån att förstå att en författare inte helt kan ha en objektiv 

framställning samt att författaren inte har försökt att låta sina egna värderingar påverka hur 

undersökningen utförts eller hur resultatet framställts och att det då går att styrka resultatet. 

Här kan det finnas felmarginaler när det gäller att omskriva studiens empiri där någon aspekt 

eventuellt kan feltolkas eller uteblivit på grund av den egna tolkningen av empirin. Äkthet rör 

forskningspolitiska konsekvenser som i grunden handlar om praktisk användning av resultatet 

(Lincoln & Guba 1985; Guba & Lincoln 1994, se Bryman 2008 s. 351-358). Detta är inte 

relevant i denna uppsats. 

2.5.5 Metodkritik 

Eriksson et al. (2007) menar att en enkät kan vara värdeladdad (Eriksson et al. 2007, s. 74), 

vilket har tagits i beaktande i denna studies enkät genom att utforma den så neutral som 

möjligt så att inte respondenterna påverkas i någon riktning. Det är också viktigt att enkäten 

utformats på ett så tydligt och brett sätt som möjligt så att förlusten av svar som kan vara 

intressanta minimeras. Detta är en risk vid användning av en kvantitativ enkät istället för 

kvalitativ undersökning med en mer djupgående intervju. Är enkäten utformad på ett bra sätt 

så är chansen större att få så korrekt bild som möjligt av respondenternas värderingar kontra 

studiens syfte vilket gör det lättare att vara kritisk till det egna arbetet. Dock kan det vara 

såsom Eriksson et al. (2007) beskriver att respondenter kan ha haft en minnesförlust i tid i 

förhållande till den aktiva upplevelsen fram till ifyllnaden av enkäten (Eriksson et al. 2007, 

s.54 & 58). Dock anses minnesförlusten vara minimal i denna studie då respondenterna fick 

svara på enkäten direkt efter besöket. Det finns även risk för att det blir mätfel i förhållande 
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till respondenternas sätt att värdera siffror och förstå orden då studiens enkät är akademiskt 

uppbyggd med en del avancerade teoretiska ord. De första 18 enkäterna insamlades till 

exempel utanför Vasamuseet och den dagen var det kallt väder och det upplevdes som att 

respondenterna frös när de fyllde i enkäten. Detta kan ha påverkat engagemanget för 

ifyllnaden av enkäten. 

Hjerm och Lindgren (2010) nämner Lincoln och Guba som säger att det är viktigt att vara 

konsekvent i sin begreppsanvändning (Hjerm & Lindgren 2010). Detta har försökt att utföras 

genom hela arbetet, men det kan förekomma översättningsavvikelser från engelska till 

svenska då vissa begrepp kan vara svåra att tolka och översätta helt korrekt. Genom hela 

studien har de översatta begreppen valts att användas för att språket ska vara enhetligt och 

förståeligt. 

2.6 Etiska principer 
Under genomförandet av enkätundersökningen har det varit av stor betydelse att hantera den 

etiska aspekten. Respondenter har informerats om vilka vi är som gör undersökningen samt 

vad den ska användas till och respondenterna har samtidigt samtyckt till att frivilligt vara med 

i undersökningen. Respondenternas anonymitet har tillgodosetts då det inte finns namn eller 

personuppgifter med i enkäten. Detta för att anonymitet kan ge respondenterna en känsla av 

att på ett tryggare sätt ge fullständiga svar (Holme & Solvang 1996, s.331-335). Enligt 

Eriksson et al. (2007) så är det ett etiskt ansvar att man ber om intervjupersonernas 

deltagande, säkerställer deras konfidentialitet och ger information om det finns troliga 

konsekvenser som kan ske (Eriksson et al. 2007, s.39). I denna undersökning anses inga 

troliga konsekvenser uppstå. 

Bryman och Bell (2013) beskriver fem etiska principer att ha i beaktning under en intervju. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet och falska förespeglingar. Enkäterna som hanteras under studiens 

undersökning har endast studenterna haft tillgång till enligt konfidentialitets- och 

anonymitetskravet. Detta för att inga obehöriga ska kunna ta del av dem. Falska 

förespeglingar av falsk information eller vilseledande har inte förekommit. 

2.7 Empiri och analysmetod 
Hjerm och Lindgren menar på att komplexiteten i insamlad data behöver reduceras. Detta kan 

göras genom att man skapar nyckelord eller koder för den insamlade datan. Koder kan 

synonymt i forskningsmetod vara likställt med teman, noder eller kategorier (Hjerm & 

Lindgren 2010, s. 97-98). I denna studie har de teman som använts valts att kallas för 

kategorier. 

I denna studie har en innehållsanalys gjorts som berör sinnesupplevelser. En innehållsanalys 

handlar om att kvantifiera ett innehåll genom kategorier som valts i förväg (Bryman 2008, s. 

283) De kategorier som används har dock inte valts i förväg utan de olika 

sinnesupplevelserna kategoriserades i excelformat efter enkätinsamlingen för att det skulle bli 

tydligt att se vilka sorters kategorier som framkom i enkätundersökningen samt hur många 

nedslag varje kategori hade. Under varje sinnesupplevelse kategoriserades snarlik data 
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tillsammans i ett gemensamt kategorinamn för att få en summering med en empirisk 

överblick med mönster och siffror som kunde analyseras med mindre komplexitet. Det finns 

en risk att en sådan tematisk kodning tar bort intressanta nyanser eller motsägelsefulla 

mönster som en kvalitativ undersökning kan ge (Hjerm & Lindgren 2010, s. 102). I denna 

undersökning har det tagits fram relevanta nominalvariabler/kategorivariabler som inte kan 

kan rangordnas (Bryman 2008, s. 320-321), men de kan visa på besökarnas och turisternas 

upplevelse av Vasamuseet. Mätenheten har fokuserats till frekvens, som betyder hur många 

gånger de olika typologierna förekommer (Grønmo 2004, s. 192-196).  Upplevelsevärdet 

exkluderades för att analysen då kunde bli alltför komplex. Även om vi grundligt gått igenom 

den insamlade datan och tolkat och kategoriserat den så finns det alltid en risk att data kan ha 

felplacerats i de olika kategorierna. Den icke-kategoriserade orginaldatan kan fås från 

studiens författare eller Göran Andersson, lektor på Södertörns Högskola. 

När det gäller motivdelen så jämfördes olika sorters motiv i SPSS med segment, kön- och 

landvariabler. Även om vi har visat på vilka länder våra respondenter kommer ifrån så har vi 

inte fördjupat hos i någon vidare analys utan istället fokuserat på de olika segmenten. 
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 3. Teori 

3.1 Människans fem sinnen 

3.1.1 Synsinnet 

I forskningen om människans sinnen finns det ett samförstånd att synen är det mest 

betydelsefulla av de fem sinnena för perceptionen och upplevelsen av en servicemiljö eller ett 

varumärke (Hultén 2014 s.199). Det viktigaste sinnesorgan människan har är ögonen, då 

dessa hjälper oss att upptäcka skillnader samt kontraster på händelser, färger eller människor 

(Hultén et al. 2011, s.60). Dock krävs det att ögonen rör sig aktivt och att synsystemet är 

inriktat på att fånga upp de skillnader och kontraster runtomkring för att inlärning ska ske 

(ibid). Färger innehar en central roll för synsinnet som kan stimulera och aktivera människans 

minnen, tankar och upplevelseförmåga (Hultén et al. 2011, s.66). Ett annat visuellt stimuli är 

belysning eller ljussättning, vilket är en viktig komponent i en servicemiljö (Mehrabian och 

Russell 1974, se Hultén 2014, s. 200). Synstrategiska aktiviteter kan visuellt skapa en 

sensation genom en viss design, stil, grafik och genom interiör och exteriör (Hultén 2011). 

3.1.2 Ljudsinnet 

Ett sinne som har en central roll för människans perception och upplevelse av sin omgivning 

är hörseln, då olika slags ljudintryck tas in dygnet runt (Hultén 2014, s. 251). Ljud kan bland 

annat vara irriterande, varna för faror och få oss avkopplade vilket bidrar till människans 

sinnesstämning samt psykologiska tillstånd. Hultén (2014) nämner att det har identifieras tre 

element av ljud i forskningen som omfattar ambienta ljud, röster och musik (Hultén 2014, s. 

254). Ett av det mest förekommande och omtalade ljudintrycket är musik, som för många är 

en stor del av ens vardag (Hultén 2014, s. 252). Sånger och melodier kan väcka minnen och 

associationer från tidigare händelser långt senare i livet vilket kan ta en tillbaka till platsen 

där man upplevde det (ibid). Ambienta ljud är något som inte kommer från människan själv 

och kan exempelvis vara fågelkvitter och vågslag (Hultén 2014, s. 254). Röster är ljud som 

människan ger ifrån sig och kan vara allt från ett skrik eller en röst i en reklamfilm (ibid). 

Ljudtrategiska aktiviteter kan skapa en sensation genom auditiv musik (Hultén 2011). 

3.1.3 Känselsinnet 

Vid situationer när de andra sinnena inte kan användas fullt ut, exempelvis vid mörker när 

ögonen inte kan ge tillräcklig information om omgivningen, kan känselsinnet många gånger 

förstärka upplevelsen genom beröring (Hultén et al. 2011, s. 130-131). Tidigare forskning har 

visat att både män och kvinnors välbefinnande har ökat vid beröring, då hormonet oxytocin 

frigörs i kroppen vilket bland annat kan leda till att de blir mer avslappnade (Hultén 2014, 

s.344). Känsel relateras ofta till information och känslor för en produkt (Hultén 2011). Hultén 

(2014) tar upp flera experiment i olika servicemiljöer där personer som blivit berörda 

jämfördes med personer som inte blev berörda under besöket, som påvisade att samtliga som 

blivit berörda visade en positivare inställning till besöket (Hultén 2014, s. 355-356). 

Känselstrategiska aktiviteter kan taktilt skapa en sensation genom materialanvändning, 

temperatur, vikt och stabilitet (Hultén 2011). 
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3.1.4 Luktsinnet 

Över 10000 dofter går att urskilja och är något som människan stöter på vardagligen och som 

för många bidrar till ett slags välbefinnande (Hultén et al. 2011, s. 107). En alltmer vanlig 

metod som används för att skapa en sinnesupplevelse är genom att använda dofter, vilket 

bland annat tjänsteproducenter tenderar att göra (Jeffries, 2007, se Hultén et al. 2011, s. 104). 

Luktsinnet är kopplat till människors emotionella sidor vilket kan tillföra personliga värden 

och känslor vid en upplevelse (Lindström 2005, se Hultén et al. 2011 s. 110). Lukt har en 

nära relation med njutning, välmående och nära anknytning till känslor och minnen. 

Luktstrategiska aktiviteter kan atmosfäriskt skapa en sensation genom produktkongrugens, 

anpassad nivå på doft och användandet av olika dofter (Hultén 2011). 

3.1.5 Smaksinnet 

Vuxna människor har runt 10000 smaklökar som tar upp de olika smakerna för att sedan 

skicka vidare informationen till hjärnan (Hultén et al. 2011, s. 151-152). Detta sinne har den 

mest distinkta anknytningen till känslor och samverkar ofta med andra sinnesupplevelser. 

Exempelvis luktsinnet har en stor inverkan för hur våra smakintryck blir, då upp till 80% av 

den upplevda smaken på mat kan reduceras om vi inte känner doften av den (Lindström 2005, 

se Hultén et al. 2011, s. 154) Smakstrategiska aktiviteter kan gastronomiskt skapa en 

sensation genom att smakmässigt interagera med kunden, symbiosera och skapa synergi med 

andra sensoriska aktiviteter (Hultén 2011). 

3.2 Motivation och identitet 
Falk (2006) har i sin forskning hittat fem utmärkande kategorier som försöker beskriva 

sammanflätningen av konstruktionen identitet som leder till motivation och vilja till lärande. 

Dessa kategorier kan gälla för just ett specifikt besök. Falk menar på att det är viktigt att 

förstå den individuella personens byggande av personlig mening så att museerna kan skapa 

en egen identitet genom fysisk design och kultur som kan uppfylla besökarens behov, så att 

de känner sig tillfredsställda med besöket. De fem kategorierna består av: 

●  The explorer, en person som är driven av nyfikenhet av att lära sig mer om 

innehållet på museet som kan öka deras lärande. 

●     The facilitator, en person som är socialt driven och framförallt vill möjliggöra eller 

tillfredsställa andras behov och önskningar. 

●     The professional/hobbyist, en person som vill utöka sin kunskap om museets 

innehåll för sin profession, bisyssla eller hobby. 

●   The experience seeker, en person som vill kunna säga att de varit där och gjort det 

för att det anses vara en viktig plats att besöka på sin destination. 

●     The spiritual pilgrim, en person som kan ha en vördnad för museet i sig och bara 

vill reflektera och njuta av platsen (Falk 2006). 
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Figur 1 - Falk’s (2006) fem motivationsidentiteter till lärande på museum, översatt av Clas Wallin och David 

Karlsson 2017. 

Utifrån Pine and Gilmore’s bok från 1999, “The Experience Economy” (Pine and Gilmore 

1999) har en mer uppdaterad vetenskapligt granskad artikel i Journal of Quality Assurance in 

Hospitality and Tourism använts (Mehmetoglu & Engen 2011). I denna artikel undersöker de 

två olika attraktioner, dels en två-dagars musikfestival och ett museum. Undersökningen går 

ut på att undersöka dessa attraktioner utifrån Pine och Gilmores koncept om upplevelse i fyra 

dimensioner som är en modell som kategoriserar en upplevelse (Mehmetoglu & Engen 2011). 

Enligt (Pine & Gilmore 1999, se Oh et al. 2007) kan man dela upp upplevelser i fyra 

dimensioner beroende på vilken nivå kunden är involverad i upplevelsen. Dessa dimensioner 

delas upp i två olika kategorier, passivt och aktivt deltagande. Mehmetoglu och Engens 

(2011) skriver att Pine och Gilmores upplevelsemodell handlar om entertainment, att passivt 

absorbera. Den estetiska dimensionen är också passiv men med en större försjunkenhet. 

Utbildning är absorberande men kräver aktivt deltagande och eskapism är när man är 

engagerad och aktivt deltagande. En upplevelse kan ha fyra olika dimensioner samtidigt och 

det är något som är viktigt att ha i åtanke för att kunna tillägga värde till en attraktion 

(Mehmetoglu & Engen 2011). Dimensionerna behöver inte ske separat för att skapa en 

upplevelse, utan de kan samverka samtidigt och Mehmetoglu och Engen (2011) tar även upp 

att andra forskare har sammankopplat förekomsten av flera dimensioner samtidigt. För att 

göra detta så ska alla sinnen vara involverade tillsammans för att upplevelsen ska kännas 

meningsfull och extraordinär , vilket Mehmetoglu och Engen (2011) likställer  med vad Pine 

and Gilmore kallar “sweet spot” (Pine & Gilmore 1999; Mossberg 2003; Boswijk et al. 2007, 

se Mehmetoglu & Engen 2011). Att skapa museum som har en princip för “sweet spot” ger 

möjlighet för destinationer att på bästa möjliga sätt bemöta olika besökare och turisters olika 

behov och önskningar (Stamboulis & Skyannnis, 2003; se Mehmetoglu & Engen 2011). 

Mehmetoglu och Engen (2011) undersökte den generella tillfredsställelsen och hittade att 

vissa dimensioner inte behöver påverka den generella tillfredsställelsen av attraktionen. Detta 

trots att Mehmetoglu och Engen (2011) skriver att Pine och Gilmore menar på att en 
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attraktion ska ha en beröring av alla dessa fyra samtidigt för att skapa en “sweet spot” där 

känna, lära, göra och vara ingår och därmed ger den rikaste upplevelsen. Mehmetoglu och 

Engen (2011) gav som förslag att tillexempel sätta in dimensionerna med en socioekonomisk 

variabel för att modellen ska kunna visa mer av variationen i besökartillfredsställelse 

(Mehmetoglu & Engen 2011). 

●  Educational - turisten absorberar händelser på en plats vilket vanligtvis ökar 

personens kunskap och kompetens. 

● Esthetician - i estetiska upplevelser njuter turisten av att befinna sig i en miljö utan 

att påverka eller förändra den. 

●  Entertainment - underhållningsupplevelser sker vanligtvis när turisten passivt 

observerar aktiviteter eller när de utförs av andra. 

●    Escapist - i eskapistiska upplevelser krävs det aktivt deltagande då turisten inte 

bara tar in en plats eller händelse, utan påverkar de aktiviteter som utförs. 

Eskapistiska upplevelser brukar förknippas med att fly vardagslivet, vilket är ett 

de vanligaste motiven inom turism (Pine & Gilmore 1999, se Oh et al. 2007 ; 

Mehmetoglu & Engen 2011). 

  

Figur 2 - Pine och Gilmores (1999) fyra dimensioner av tillfredsställande, översatt av Clas Wallin och David 

Karlsson 2017. 

3.3 Upplevelserummet 
Att på ett lättare sätt skapa extraordinära upplevelser har blivit ett allt mer önskvärt mål inom 

turismindustrin (Walls et. al 2011, se Agapito et al. 2013). Jernsand et al. (2015) beskriver en 

upplevelse som ett komplext fenomen som är personligt samt interaktivt som handlar om 

närvarande och deltagande. Att studera de olika dimensionerna av de fem sinnena har blivit 

en viktig del för beslutsfattare för att kunna höja turisters upplevelser (Gilmore & Pine 2002; 

Pan & Ryan 2009, se Agapito et al. 2013). Man kan skapa minnesvärda upplevelser genom 
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att stimulera människans fem sinnen samtidigt, vilket även leder till personligt engagemang 

hos besökaren (Pine & Gilmore 1998 ; Schmitt 1999, se Agapito et al. 2013). Agapito et al. 

(2013) menar att människans fem sinnen har avgörande betydelse för individers olika köp- 

och konsumtionsprocesser då upplevelser är personliga och tolkningen av dem skiljer sig på 

individnivå. 

I upplevelseindustrin är det vanligt att företag bygger hela eller delar av företaget kring en 

berättelse eller en historisk händelse. För att konsumenten ska bli försjunken i berättelsen och 

därmed få en extraordinär upplevelse föreslår Mossberg (2008) två förutsättningar för att 

lyckas med det. Den ena är att servicelandskapet tillåter besökaren att fly verkligheten och 

den andra förutsättningen är att upplevelsen ska ske på en plats där omgivningen är 

hedonistisk. Servicelandskapet bör ha en design utformad efter berättelsen så att besökare 

temporärt kan vara ett med det icke-ordinära och därmed förstärka nöjet, fantasin och glädjen 

som upplevs på platsen (Mossberg 2008). Det är ofta oväntade händelser som höjer intresset 

eller spänningen vilket gör att upplevelsen stannar i minnet längre och därmed ger en positiv 

respons av upplevelsen (Oliver 1999, se Mossberg 2008). För att underlätta försjunkenheten i 

en berättelse för besökaren kan en guide fungera som en medlare som hjälper besökaren att 

förstå bättre och därmed komma närmare berättelsen (Mossberg 2008). 

Mossberg (2004) menar att det inte endast är kärnprodukten som är viktig i ett företag för att 

skapa en god attraktionskraft. Det bör finnas en bra atmosfär, som dock inte endast skapas av 

museets föremål, utan även av kringprodukter eller omgivningsfaktorer som kan vara en av 

anledningarna till att turisten besöker museet. Dessa kringprodukter är menade att skapa en 

omgivning med en god atmosfär i upplevelserummet (Mossberg, 2004, s. 140-141). 

Mossberg (2004) skriver att den tidigare forskningen beskriver att omgivningen var viktigast 

när besöket är en längre tid på attraktionen och speciellt vid museum för 

upplevelsekaraktärerna nöje och njutning. Mossberg delar upp upplevelserummets påverkan 

på människor på kognitivt, känslomässigt och även fysiskt sätt (Mossberg, 2004, s. 140-141). 
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4. Empiri 

4.1 Observation  

I museet finns det skiftande belysning med olika färgkombinationer. Det förekommer 

starkare färger som förstärks av ljussättning. Interiören är placerad i olika montrar och det 

finns platser med olika typer av multimedia. Vasamuseet har öppna våningar som möjliggör 

att se på Vasaskeppet från olika vinklar och höjder. Det finns ingen användning av ambienta 

ljud eller musik som ljudstrategiska aktiviteter, däremot används det röster. Besökare ges 

möjligheten att använda en ljudguide som är tillgänglig på 16 olika språk och har 15 ljudspår 

vid olika platser i museet. Det finns möjlighet att ansluta sig till guidade turer varje hel och 

halvtimme på svenska och engelska, dock finns det även turer med andra språk att boka 

gratis. Som känselstrategisk aktivitet finns det möjlighet att röra vid både artificiella och äkta 

delar av interiör såsom exteriör som ger möjlighet att känna på vikt och ytans komposition av 

olika objekt. Det finns ingen luktstrategisk aktivitet, men rent atmosfäriskt fanns det på vissa 

platser av museet doft av gammalt trä. Det finns ingen smakstrategisk aktivitet i närheten av 

skeppets interiör eller exteriör. Dock finns det en restaurang där smaksinnet kan stimuleras.  

4.2 Enkätundersökning 

4.2.1 Information om respondenter 

 

Figur 3 - Antal män och kvinnor av respondenterna.   
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Figur 4 - Antal besökare från respektive land. 

  

Figur 5 - Antal respondenter från varje segment. 
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4.2.2 Kategorisering av god upplevelse genom de fem sinnena 

Den insamlade datan från enkäten gällande upplevelsen med de fem sinnena har lagts in i ett 

exceldokument, dels det som respondenterna skrev gav en god upplevelse men även vad de 

tyckte saknades i förhållande till de fem sinnena. Det blev totalt 328 nedslag för god 

upplevelse och 36 för saknade sinnesupplevelser. Det insamlade resultatet för god upplevelse 

kategoriserades sedan i ett antal olika typologier/teman. De saknade sinnesupplevelserna 

valdes att skrivas som det gjordes i enkäten på grund av att de inte hade lika många nedslag. 

Det empiriska resultatet har angivits med olika procentantal och medelvärden. Resultatet 

använder mätenhet med fokus på frekvens, det vill säga hur många gånger svaren 

förekommer. 

   

Tabell 1 - Olika sinnesintryck med antal som gav en god upplevelse. 
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Tabell 2 - Saknade syn- och hörselsinnesintryck. 

  

  

  

Tabell 3 - Saknade lukt, smak- och känselsinnesintryck. 
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4.2.3 Rangordning sinnen 

 

Figur 6 - Medelvärde av segmentens rangordning av vilka av de fem sinnena som de anser vara viktigast där 1 

är mest viktig och 5 minst viktig. 

  

4.2.4 Total upplevelse 

 

Figur 7 - Medelvärdet av hur viktigt det är att kunna använda mer än ett sinne på ett museum för respektive 

segment. 

  



23 
 

4.2.5 Motiv 

 

 

Figur 8 - Medelvärde för segmentens besöksmotiv. 
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5. Analys 

5.1 Kategorisering av god sinnesupplevelse 

5.1.1 God sinnesupplevelse 

Från undersökningens resultat kan man utläsa att den största upplevelsen för en god 

upplevelse var genom synsinnet. Detta stämmer överens med det Hultén (2011) menar på, då 

han skriver att synen är det mest dominerande sinnet. Det är i linje med vad respondenterna i 

studiens undersökning tyckte var viktigast när de rangordnade sinnena. Undersökningen 

visade att känsel hade en marginell högre nivå än hörselsinnet. Det som var viktigt med 

känsel var att få känna på trä, men det var även viktigt att känna doften av trä. Hultén (2011) 

menar på att genom känselsinnet kan upplevelsen förstärkas genom beröring. Han även att 

man genom lukt tillföra personliga värden och känslor vid en upplevelse (Hultén 2011). Här 

kan vi urskilja ett gott upplevelsevärde med två sinnen som samverkar när det gäller att lukta 

och känna samtidigt. Undersökningen visade även att endast tre procent hade en god 

upplevelse vid smak. Detta kan härledas till att Vasamuseet inte aktivt arbetar med 

smaksinnet genom hela upplevelserummet. 

5.1.2 Saknade sinnesupplevelser 

Trots att det blev mest nedslag på syn, känsel och hörsel vid god upplevelse så var det även 

dessa sinnen som hade den största delen med saknade sinnesupplevelser. När det gäller syn så 

handlade det mestadels om sammansättningen av ljus och färger. Tidigare forskning visar på 

att ljussättningen är en viktig komponent i en servicemiljö (Mehrabian och Russell 1974, se 

Hultén 2014, s. 200). När det kommer till känselsinnet så önskades det att få känna på mer 

originalmaterial från skeppet, vilket kan bero på att en upplevelse kan förstärkas genom 

beröring (Hultén 2011). Enlig Hulténs forskning så kan även beröring förstärka den positiva 

upplevelsen (Hultén 2014, s. 355-356) och just denna aktivitet är också något som kan ses 

över för att undersöka utvecklingsmöjligheter. När det gäller smak och lukt så fanns det 

högre efterfrågan på lukt i förhållande till smak. Luktbehovet handlade om att få känna lukten 

av den mat som fanns på den tiden. Detta är likadant när det gäller smak där det till stor del 

handlade om att få smaka på mat från den tiden. Undersökningen visar på att det finns 

utrymme för Vasamuseet att utveckla lukt- och smaksinnets användande, vilket går i linje 

med vad Agapito (2013) tar upp i sin forskning om att ha möjlighet att höja turisters 

upplevelse genom att använda alla sinnen samtidigt (Gilmore & Pine 2002; Pan & Ryan 

2009, se Agapito et al. 2013). 

5.2 Rangordning av sinnen 

5.2.1 Rangordning av syn 

Av resultatet där besökarna på Vasamuseet fick rangordna vilka sinnen de ansåg vara mest 

viktiga, var synen rangordnad som nummer ett av alla segmenten. Detta stämmer överens 

med tidigare forskning av Hultén (2011) som menar att synen är det mest betydelsefulla 

sinnet för upplevelsen. 
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5.2.2 Rangordning av hörsel, lukt och känsel 

I segmentet DINK’s ansågs ljudsinnet att vara viktigare än känselsinnet, till skillnad från 

WHOP’S och Active family där känselsinnet ansågs vara viktigare än ljudsinnet. WHOP’s är 

det enda segmentet som ansåg att hörselsinnet var mindre viktigt än både lukt- och 

känselsinnet. Dock innehar segmentens rangordning av dessa tre sinnen snarlika nivåer. 

5.2.3 Rangordning av smak 

Gemensamt för alla segment var att smaksinnet var det minst viktiga sinnet för upplevelsen, 

även om det enligt Hulten (2011) är det mest distinkta för känslor samt kan sammanföras 

med andra sinnen och användas aktivt på museet. 

5.3 Total upplevelse, att använda mer än ett sinne 
Studiens observationer visar på att Vasamuseet inte ger en upplevelse genom de fem sinnena 

samtidigt. Majoriteten av de tillfrågade respondenterna på Vasamuseet anser dock att det är 

viktigt att kunna använda mer än ett sinne vid ett besök av ett museum. De tre 

undersökningssegmenten är alla på snarlika nivåer gällande hur viktigt det är att kunna 

använda mer än ett sinne vid ett besök på ett museum. 

5.4 Analys av observation 
Vasamuseet använder inte ljud eller musik i lokalen trots att studiens material visar på att det 

är rangordnat som nummer tre av besökarna och har liknande nivå när det gäller vad som ger 

besökare en god upplevelse. 

Enligt observationen kan man se att Vasamuseet inte jobbar aktivt med luktsinnet. Dock kan 

lukt påverka upplevelsen negativt då människor kan ha olika preferenser till olika lukter. 

Luktsinnet är något som är av stor vikt för WHOP’s. Att använda sig av någon sorts 

luktstrategi har ändå en utvecklingspotential då (Lindström 2005, se Hultén et al. 2011 s. 

110) menar på att luktsinnet kan tillföra personliga värden och känslor då det är kopplat till 

människans emotionella sidor. Det finns enligt observationen möjligheter för Vasamuseet att 

utveckla luktsinnets omfång. 

I vissa delar av Vasamuseet arbetar de aktivt med känselsinnet. På Vasamuseet finns det även 

goda möjligheter att utveckla synergistiska sinnesaktiviteter tillsammans med smaksinnet då 

nu smaksinnet endast kan beröras via restaurangen. Detta skulle kunna möjliggöras genom att 

få smaka, känna eller lukta på saker som användes eller producerades för tiden då 

Vasaskeppet skapades. Detta skulle kunna öka de positiva känslorna för besöket då 

smaksinnet enligt Hultén (2011) är det mest distinkta för känslor. 

Om en besökare eller turist ska få en upplevelse som är något icke-ordinärt, bör det vara 

något som är utöver förväntningarna vilket höjer spänningen och ger en positiv respons 

(Mossberg 2008). Vasamuseets guider och ljudguider kan vara ett sätt att skapa detta och få 

besökare och turister att försjunka sig in i en berättelse kring tiden för Vasaskeppets 

byggande. Det skulle kunna sammankopplas med Pine och Gilmore’s upplevelsedimension 

eskapism, som även liknar det som Mossberg (2008) skriver om hedonsim och att fly 

verkligheten. Den icke-ordinära upplevelsen kan på Vasamuseet utvecklas genom att tillföra 

synergetiska aktiviteter mellan syn-, hörsel-, och känselsinnet tillsammans med smak- och 
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luktsinnet. Genom en ljudguide eller en guide som fysisk person så skapas en synergi med 

syn, ljud- och känselsinnet samtidigt, vilket kan kompletteras med smak- och luktsinnet. 

5.5 Analys av motiv 
I segmentet DINK’S visar resultatet på högst förekomst bland utbildnings- och lärandemotiv 

med snarlika nivåer för nöje. Däremot kan vi se att DINK’s inte har samma höga nivåer när 

det gäller att ha besöket som kunskapsutvecklande för arbete eller hobby eller att använda sig 

av museets atmosfär för att ha en reflekterande upplevelse. 

Av det empiriska resultatet kan man utläsa att de i segmentet WHOP’s rangordnar nöjesmotiv 

som främsta besöksanledning. Även utbildning och lärande, nyfiken på kunskap om museum 

och erfarenhetsökande har höga värden för besökarna. De tre motiven som anses vara av 

minst vikt är att tillfredsställa eller möjliggöra andras behov, reflekterande och utveckla 

kunskap för jobb eller hobby. 

I segmentet (vuxna) i Active Family så är det generellt likadana nivåer som DINK’s men den 

högsta nivån av alla tre segmenten när det gäller att tillfredsställa eller möjliggöra andras 

behov. Enligt Mossberg (2004, s. 140-141) är de främsta motiven på ett museum nöje och 

njutning och denna undersökning visar på att nöje är ett  ett av de högsta motiven till att 

besöka ett museum. Även njutningen ligger över medel, dock finns det andra motiv såsom 

utbildnings- och lärandemotiv samt erfarenhetssökande som har högre värde. Detta kan ha att 

göra med att Vasamuseet kan ses som ett historiskt museum där den historiska utbildningen 

är en stor del av museets utbud. Genom att använda de fem sinnena samtidigt eller iallafall 

öka antalet sinnen samtidigt som säger Mossberg (2004) kan skapas genom att ha 

kringprodukter som berör så många sinnen som möjligt samtidigt, så kan en god atmosfär 

skapas som ger en bra attraktionskraft (Mossberg 2004, s. 140-141). 

Av den egna observationen anses Vasamuseet beröra de fyra dimensionerna av 

tillfredsställande då utbildning och estetik berörs då besökaren får kunskap samtidigt som den 

får njutning i form av konst/design som exempelvis Vasaskeppet interiör, tavlor och 

skulpturer. Ser man på filmen eller lyssnar på en guide blir det lättare för besökaren att öka 

försjunkenheten och därmed få en känsla av att fly vardagen och gå in i det historiska 

skeendet kring Vasaskeppet. Nöjestillfredställensen berörs indirekt då aktiviteter som 

behandlar hur livet var på den tiden med återskapande scener och ljud kan öka den goda 

upplevelsen. 

Studiens författare anser att Vasamuseet har potential till att skapa en sweet spot i enlighet 

med Mehmetoglu och Engen (2011), då de menar att de fyra dimensionerna av 

tillfredsställande inte behöver beröras samtidigt. Skulle man däremot följa det Pine and 

Gilmore, Mossberg och Boswijk (se Mehmetoglu 2011) menar så kan det inte ske då det ska 

vara så att alla sinnen ska vara involverade samtidigt och det har denna studie visat på att 

Vasamuseet inte gör.  
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6. Slutsatser 

Då studiens syfte är att kartlägga vilka sinnen som är de mest viktiga kan det i linje med 

studiens insamlade material dras slutsatsen att synsinnet är det viktigaste för internationella 

besökare och turister vid ett besök av en svensk maritim kulturarvsattraktion. Vid en 

sammanslagning av skapandet av en god upplevelse, saknade upplevelser tillsammans med 

rangordning av de fem sinnena visade det på att känsel var det andra viktigaste sinnet, dock i 

marginell nivå med hörsel- och luktsinnet. Detta är det generella resultatet där DINK’s inte 

ingår då det i det segmentet visade på en dissonans mellan god upplevelse och rangordning 

av sinnena. Det sinne som visade på en större avvikelse än de andra sinnena var smaksinnet, 

vilket kan ha att göra med att Vasamuseet inte aktivt arbetar med detta sinne. 

Då studiens syfte ämnade ta reda på om några besöksmotiv var särskilt utmärkande för de 

valda segmenten kan man utläsa från studiens empiri att det högsta motivet för DINK’s och 

Active Family är utbildning- och lärande medan WHOP’s har nöje som främsta motiv. Det 

går att se att WHOP’s har små avvikande nivåer än DINK’s och Active family. Genom de tre 

segmenten går det att se snarlika nivåer på motiven erfarenhetssökande och nyfikna på 

kunskap om museum. Dock går det att se att i Active family och DINK’s har motivet nyfikna 

på kunskap om museum en marginellt högre nivå än nöjesmotiv, där WHOP’s har en 

marginellt lägre nivå. Det kan sedan utläsas snarlika nivåer för eskapist och konstintresserade 

för alla segment. Sedan ser vi även att de tre lägsta nivåerna för segmenten är för 

kunskapsutvecklande för arbete eller hobby och reflekterandemotiv där tillfredställande och 

möjliggörande för andras behov har lite högre nivå på Active family än på DINK’s och 

WHOP’s. Det går även att se ett högre värde i kunskapsutvecklande för arbete eller hobby i 

segmentet WHOP’s. 
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7. Avslutande diskussion 
För vidare forskning skulle det vara intressant att göra djupintervjuer med besökare och 

turister för att se mer detaljerat om vad de internationella besökarna och turisterna vill 

uppleva respektive inte uppleva. Att samla in fler respondenter skulle öka generaliserbarheten 

och eventuellt kunna visa vad olika länder har för preferenser. Detta skulle kunna visa på att 

vissa länder är mer fördelaktigt att marknadsföra maritima kulturarvsattraktioner till i 

förhållande till segment och drivkrafter men även andra valda respondentgrupper. 

Det är också så att det finns en etisk aspekt i att museer har ett utbildande syfte och visa på 

korrekta händelser under tidens lopp. Det är då viktigt att inte attraktionerna blir för 

kommersiella eller artificiella så att de tappar kontakt med historiskt korrekta källor. Att 

balansera det kommersiella med samhällsnyttan på maritima kulturarvsattraktioner tror vi blir 

ett av samhällets och de turistiska producenternas utmaningar. 

Det skulle även kunna göras fler komplexa undersökningar om besöksmotiv tillsammans med 

de fem sinnenas upplevelse för att bygga på kvantiteten av forskningsresultatet. Om denna 

undersökning skulle göras på ett annat museum skulle det kunna uppkomma andra intressanta 

aspekter kring de fem sinnesupplevelserna.  

Vi anser att denna undersökning kan visa på att det finns ett behov av att ge mer kunskap till 

producenter och svenska samhället kring att sammanföra människans fem sinnen aktivt i 

olika aktiviteter på ett museum. Här finns det även behov för att öka kvantiteten av dessa 

sorters undersökningar så att intressanta mönster och eventuella olika aspekter kan ses. I 

denna studie så hade lukt- och smaksinnet låga nivåer när det gäller god upplevelse och här 

finns det stor potential att sammanföra dessa med de andra sinnena för att höja upplevelsen 

positivt för besökarna och turisterna. Det vore även intressant att göra fler undersökningar 

som sammanlänkar undersökning av hjärnans kemikaliska utsöndring av hormoner och 

signalsubstanser såsom adrenalin, endorfin, serotonin, oxytocin för att kunna se vad som 

skapar olika upplevelser, vid olika attraktioner och kontexter. 

Då studiens författare anser att det finns ett forskningsgap kring besökarperspektiv på 

maritima kulturarvsattraktioner så finns det en stor potential för att öka antalet av dessa 

sorters undersökningar som kan ge grund för en god framtid för svensk turism. Detta kan 

hjälpa attraktionsproducenter och samhället att utveckla sina verksamheter så att dessa 

upprätthåller samt fortsätter att utvecklas till att hålla en god kvalite för besökarnas och 

turisternas känsla av upplevelse. Om detta sker så kan producenter och samhällets aktörer 

som skapar maritima kulturarvsattraktioner i Sverige tillsammans med andra attraktioner och 

boenden ha en större möjlighet att skapa exportmogna destinationer som ger ett gott värde. 

Detta kan i sin tur göra att Sverige kan attrahera fler internationella besökare och turister och 

ge dem en god helhetsupplevelse av Sverige. 
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