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Sammanfattning 
I denna uppsats tar vi upp frågan om besökarens upplevelse och hur detta mäts på olika museer. 
Vi har avgränsat oss till Stockholms läns museer. Syftet är att se vilka undersökningsmetoder 
som finns för att mäta besökarens upplevelse och hur dessa metoder används. Vi har även tagit 
reda på vad som behövs för att besökaren ska bli tillfredsställd med ett besök. För att uppnå 
tillfredsställelse hos besökaren tar vi upp aspekterna lojalitet, sinnen och förväntningar.  

 
Vid insamlingen av det empiriska materialet för denna uppsats har vi använt oss av e-

postintervjuer och tre djupgående intervjuer med personer som har goda kunskaper inom 
undersökningsmetoder. Med hjälp av våra respondenter och den teoretiska information som 
insamlats har vi sammanställt ett resultat. Resultatet som framkommit påvisar att enkäter och 
personlig kontakt är det som främst används för att mäta en besökares upplevelse. Personlig 
kontakt, interaktion och förväntningar hjälper besökaren att uppnå tillfredsställelse och på så sätt 
skapas en lojalitet mellan besökaren och museet. 
 
Nyckelord: Upplevelse, Besöksundersökning, Besökare, Sinnesupplevelse, Kundtillfredsställelse  
 
Abstract 
In this essay we have raised the question of visitor experience and how this is measured at 
various museums. We have delimited our purpose by observing the Stockholm county museums. 
This is to make sure which inquiry methods the museums are using to measure the visitor 
experience and how these methods are being used. Also we wanted to find out what is needed for 
the visitor to be satisfied with the visit. In order to achieve the satisfaction of the visitor we have 
taken loyalty, senses and expectations into consideration. 

 
To collect the empirical material for this paper we have used e-mail interviews and three 

profound interviews with people who have good knowledge of inquiry methods. With the help of 
our respondents and the theoretical information collected, we have compiled the results. The 
result that has emerged is demonstrating that surveys and personal contact are mainly used to 
measure a visitor's experience. Personal contact, interaction and expectations will help the visitor 
achieve satisfaction, and thus created a loyalty between the visitor and the museum. 
 
Key words: Experience, Visitor study, Visitor, Sensory Experience, Customer satisfaction 
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Förord 
 
När denna uppsats genomförts har vi arbetet med detta i över 20 veckor. Vi har under uppsatsens 
gång inte bara lärt oss mycket om hur man kan undersöka en besökares upplevelse utan även om 
Stockholms museer och dess vänliga mottagande. Utan de respondenter som hjälpt oss hade 
uppsatsen inte kunnat genomföras, tack!  
 
Inom Södertörns Högskola vill vi tacka vår handledare Gustaf Onn som tagit sin tid att besvara 
våra frågor och väglett oss genom vårt arbete. Även våra klasskamrater som vid opponeringarna 
hjälpt oss framåt i arbetet genom att se nya möjligheter och komma med förbättringsförslag. Vi 
vill även rikta ett extra tack till Göran Andersson som hjälpt oss genom att lyssna, vägleda oss 
och komma med förslag till utvecklingen av vår uppsats. 
 
Tack!  
 
  Amanda Jäderlind, Märta Ternander & Sara Uggla 
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1. Introduktion 

 
I det första kapitlet av uppsatsen beskrivs uppsatsens bakgrund, tidigare forskning samt 
tillhörande problematisering. Vidare presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. Även 
avgränsningar, begreppsdefinitioner och disposition framställs här.  
 
 

1.1 Inledning  

Sveriges museer har en stor roll inom Svensk besöksnäring, då intresset för museer som 
attraktion stigit med åren (Riksförbundet Sveriges Museer 2013). På grund av stor expansion och 
ekonomisk vinning är det avgörande för verksamhetens utveckling att ha kunskap om besökarens 
upplevelse av besöket. Genom att hitta de optimala undersökningsmetoderna för att mäta en 
besökares upplevelse skapas möjligheter till att förbättra och utveckla museets attraktivitet. 
Denna uppsats beskriver hur ett urval av Stockholms museer använder olika 
undersökningsmetoder för att undersöka en besökares upplevelse.  
 

1.2 Bakgrund & tidigare forskning  

Museum är något som funnits sedan uråldriga tider i olika former. Den moderna sorten av 
museum skapades först i Europa under 1600-talet och att själva termen “museum” myntades 
därefter i England. Museum kan kallas för “treasure-houses of the human race”, vilket innefattar 
en samling av människors minnen, kultur och drömmar. Museum kan idag variera gällande det 
som ställs ut, men även vad gäller storlek, målgrupp och typ av ägande. Även då variation finns 
hos museum har de alla en sak gemensamt; en samling. Alla museum har på något sätt en 
samling som visas upp för människor (Ambrose & Paine 2006, s. 6).  
 

Varje år besöks världens museum av flera miljoner människor. På grund av detta 
expanderar mängden museum och storleken på de redan befintliga museerna världen över 
(Ambrose & Paine 2006, s. 4). I Stockholm finns ett flertal museer dit både internationella och 
nationella turister kommer för att besöka. Turismen är en stor del av Stockholms likväl Sveriges 
ekonomi där turismen ökar i omsättning (Tillväxtverket 2015, s. 3).  
 

Utvärderingar och publikundersökningar är något som funnits med under en längre tid. 
Inom turistindustrin är en viktig del att besökarna uttrycker sin tillfredsställelse genom att 
uppfatta en attraktion som en upplevelse. För att göra detta kan olika typer av undersökningar 
användas för att undersöka förväntningar och uppfattningar om attraktionen (Simpson 2000). 

Genom att besökarna blir tillfredsställda av en attraktion gör detta att återbesök kan 
komma att göras av besökarna. Lojala besökare är en viktig faktor inom turismen och gör att 
många attraktioner kan komma att överleva och utvecklas (Hernon, Nitecki & Altman 1999). 
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Människor är drivna av deras inre sinnen och olika emotionella element. Inom den 
nöjesorienterade konsumtionen letar besökaren efter sinnesstimulation. Detta görs genom att 
besökaren engageras fysiskt och socialt (Agapito, Mendes & Valle 2013). 

Människans fem sinnen innefattar lukt-, ljud-, syn-, smak och känselsinnet (Hultén 2008, 
s. 28-30). 

Luktsinnet - För människan kan dofter göra att olika känslor infinner sig och även 
påminna människor om en viss upplevelse. Detta är något som företag kan använda för att stärka 
en besökares sinnesupplevelse (Hultén 2008, s. 168). Att skapa upplevelser där dofter används 
blir allt vanligare, detta då besökarna kan associera en specifik doft med en känsla. Dofter kan på 
så sätt skapa en viss sinnesstämning hos människor på ett omedvetet sätt (Hultén 2008, s. 52-53).  
 Ljudsinnet - Ljudsinnet kan användas för att binda samman ett varumärke med ett visst 
ljud vilket skapar en ljudupplevelse. Ljud gör att människor kan kommunicera med varandra, 
detta görs exempelvis genom att tolka, meddela eller uttrycka oss (Hultén 2008, s. 76-77).   

Synsinnet - Genom synsinnet kan människan ta in och se texter, material, människor, 
former, färger, händelser och ting. Synupplevelsen är det som främst attraherar besökaren i dess 
val av företag eller varumärke. Genom att skapa en visuell helhet kan företag ge besökaren en 
känslomässig synupplevelse (Hultén 2008, s. 97-100). 

Smaksinnet - Smak- och luktsinnena samarbetar för att skapa en smakupplevelse (Hultén 
2008, s. 122). Smaksinnet kan användas för att stärka ett varumärke- eller företagsidentitet. Det 
kan göras genom att bjuda på något ät- eller drickbart för att ge en extra dimension till 
varumärket (Hultén 2008, s. 22). Vilket är det mest traditionella sättet att använda smaksinnet på 
(Hultén 2008, s. 118). 

Känselsinnet - Människans känselsinne används genom fysisk kontakt med omvärlden. 
Genom de känselminnen som människan har kan vi komma ihåg hur något känns utan att behöva 
vidröra föremålet (Hultén 2008, s. 23). Företag kan använda en känselupplevelse genom att 
använda exempelvis olika material, temperaturer eller former för att skapa en identitet till 
företagets tjänster eller varor (Hultén 2008, s. 23).  

 

1.3 Problematisering 

Att besökare vill känna en positiv upplevelse till den attraktion den besöker kan uppfattas som en 
självklarhet. Något som inte är lika självklart är hur man mäter en besökares upplevelse, och om 
detta ens går att göra? (Riksutställningar 2016). Genom att mäta en besökares tillfredställelse av 
ett museum kan detta hjälpa till att utveckla museet och dess besöksupplevelse. Att besökarna 
inte får det som förväntats av en upplevelse kan göra besökaren missnöjd. Företag kan då 
använda besöksunderökningar för att ta reda på besökarens förväntningar. Vilket kan vara en stor 
fördel för att skapa en tillfredsställd besökare och en god kundupplevelse.  
 
 Hur gör då museer i Stockholm för att mäta kundtillfredsställelse i sina besökare? Vilka 
undersökningsmetoder använder sig dessa museer av? Denna uppsats kommer att undersöka ett 
flertal av Stockholms läns museer för att se vad dessa använder sig av för undersökningsmetoder 
gällande att mäta en besökares upplevelse.  
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Studier kring besökarens upplevelser har tidigare genomförts, dock vad vi uppfattar det 
som har detta inte genomförts på museer. Det är viktigt att kunna mäta besökarens upplevelse och 
tillfredsställelse på museer för att veta vad som bör utvecklas och för att skapa nöjda besökare. 
 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ett urval av Stockholms museer för att se vilka 
undersökningsmetoder de använder sig av för att mäta en besökares upplevelse. Därtill se på vad 
dessa undersökningsmetoder används till och hur dessa används av de valda museerna.  
 

1.5 Frågeställningar 

Vid en undersökning av ett urval av Stockholms läns museer; 
- Vilka undersökningsmetoder finns för att mäta museibesökarens upplevelse av 

attraktionen och hur används dessa? 
- Vad används för att besökaren ska erhålla ett tillfredsställt besök av attraktionen? 

 

1.6 Avgränsningar 

Då uppsatsens ansats ska hålla sig inom gränsen för uppsatsens syfte måste avgränsningar göras. 
Denna uppsats kommer att avgränsas till att endast undersöka museum som besöksattraktion. 
Detta görs för att tydliggöra vad denna typ av besöksattraktion använder för 
undersökningsmetoder gällande mätning av besökares upplevelser.  

Även en geografisk avgränsning har tillämpats, där endast museer inom Stockholms län 
undersöks. Den geografiska avgränsningen görs för att Stockholm är världens mest museitäta 
stad. Stockholm är även Sveriges mest besökta turistdestination (VisitStockholm, 2016). 
 

Vi har valt att tillfråga 40 museer i denna studie då vi anser att det ger oss en bred bild av 
hur museer i allmänhet använder sig av undersökningsmetoder. Vi har valt att kontakta alla 
sorters museer för att få en så bred ämnesskala som möjligt. Detta anser vi gett oss en god 
överblick över vilka undersökningsmetoder som används och av vilka museer. Vi har även valt 
att göra tre djupintervjuer med fyra respondenter inom området.  
 

1.7 Begreppsdefinition 

1.7.1 Upplevelse 
Enligt Mossberg (2003) är en upplevelse fokuserad kring en konsumtion, så som ett besök på en 
restaurang eller museum. Upplevelsen erbjuder minnesvärda samt engagerande upplevelser som 
berör människor på en personlig nivå (Mossberg, 2003, s. 14). 
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1.7.2 Besökare 

“Begreppet besökare är grundläggande i hela systemet för turiststatistik och ansluter till 
definitionen av begreppet turism” (Turismens begreppsnyckel, s.5). 

1.7.3 Sinnesupplevelse 

En sinnesupplevelse är en upplevelse människan skapar genom de fem olika sinnena; lukt-, ljud-, 
syn-, smak-, och känselsinnet. Vid en relation och kombination av dessa sinnen skapas en 
sinnesupplevelse (Hultén 2008, s. 28-30).  

1.7.4 Museum  

Enligt ICOM (International Council of Museums) som är den enda internationella organisationen 
som företräder museer (ICOM 2016) så är museum en permanent stiftelse som i samhällets tjänst 
är öppen för allmänheten. För att förvärva, kommunicera, förvara och bevara materiella och 
immateriella mänskliga arv (ICOM 2007). 
 

1.8 Uppsats disposition 

Inledning, kapitel Ett. I det första kapitlet tas en inledning upp där en beskrivning kring 
uppsatsens innehåll beskrivs. Det kommer i detta kapitel även framföra de syfte och 
problemformulering som kommer att ligga som grund för uppsatsen. Avgränsningar är något som 
även påvisas i detta kapitel. 
  
Metod, kapitel Två. I kapitel två förklaras de tillvägagångssätt som valts att användas till den 
undersökning som gjorts. Kapitel två tar även upp metodkritik som anknyter till de metoder som 
använts. 
  
Teori, kapitel Tre. I kapitel tre tas den teori som använts i uppsatsen upp för att belysa det syfte 
och frågeställningar som ställts tidigare i uppsatsen. 
  
Empiri, kapitel Fyra. I kapitel fyra finns det empiriska material som samlats in under de 
undersökningar som genomförts. Detta presenteras i två delar; e-postintervjuer och 
djupintervjuer.  
  
Analys, kapitel Fem. I kapitel fem har en analys gjorts av den teori och det empiriska material 
som samlats in. 
  
Slutsatser, kapitel Sex. I kapitel sex har en slutsats dragits utifrån den information som samlats in 
under uppsatsens gång, detta görs i anslutning till de frågeställningar och syfte som redogjorts i 
inledande kapitel. 
  
Källförteckning. Under detta kapitel samlas alla de referenser som använts inom uppsatsarbetet. 
 
Bilagor. Under detta kapitel har alla bilagor bifogats som använts för uppsatsarbetet.   
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2. Metod 

 
I det andra kapitlet av uppsatsen förklaras tillvägagångssättet för insamling av den information 
som använts under uppsatsens gång. En mer ingående beskrivning kring den intervjuteknik som 
använts och även käll- och metodkritik tas upp i denna del av uppsatsen.  
 
 

2.1 Kvalitativ metodansats 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss utav en kvalitativ metodansats. Den kvalitativa 
metodansatsen har som målsättning att identifiera företeelser, innebörder och egenskaper. Detta 
för att se på strukturer och processer som finns i kvalitativa ansatser (Starrin 1994, s. 23). 
Metodansatsen relaterar till mänskliga upplevelser, erfarenheter, beteenden och egenskaper 
(Barbosa da Silva & Wahlberg 1994, s. 56). Kvalitativ metod anses vara information som handlar 
om subjektiva perceptioner. Genom att använda av en kvalitativ metodansats gör detta att bredare 
information kan tillhandahållas om ett specifikt ämne (Starrin 1994, s. 19). 
 Inför denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ metodansats med 
kvantitativa svar där vi funnit det möjligt. De svar vi har fått in gällande e-postintervjuerna har vi 
valt att sammanställa på detta sätt. Detta för att skapa en tydligare bild över de resultat som 
samlats in och för att kunna sammanställa dessa 
 

2.2 E-postintervju 

För att kunna erhålla svar på de frågor vi haft till de olika museerna har vi kontaktat dessa 
genom e-postintervjuer, detta i form av en intervju med hög struktureringsgrad. Denna 
intervjumetod har valts för att en utveckling och fördjupning av svaren från museerna kan 
erhållas i efterhand (Bell 2014, s. 160). Mer precisa och förklarade svar kan då skapas. Eftersom 
en intervju med hög struktureringsgrad valts behövs frågeformulär framställas för att sedan 
skickas till respondenterna. Genom att använda frågeformulär kan vi lättare analysera de svar 
som erhållits (Bell 2014, s. 161). En fördel som kan finnas vid användning av e-postintervju är att 
endast ett medium används, texten. Detta innebär att inget kroppsspråk, uttryck eller tonlägen 
påverkar respondenten på ett negativt sätt. Svaren blir i ett sådant skede objektiva och är redan 
klara för analys när intervjuaren fått tillbaka svaren från respondenterna (Kvale & Brinkmann 
2014, s. 190). 

Under uppsatsens gång har vi tillfrågat 40 museer för strukturerad intervju via e-post. 
Denna metod har valts för möjligheten att nå ut till flera respondenter. Metoden underlättar även 
för respondenten då det finns möjlighet att svara på frågorna som ställts när som under en 
angiven tidsperiod.  

En viktig del när e-postintervjuer görs är att sätta ett sista svarsdatum. Detta för att 
respondenterna ska få samma svarstid och inte glömma bort att svara på intervjun (Bell 2014 s. 
151). För att respondenterna skulle komma ihåg att svara på våra intervjuer har vi valt att skickat 
ut en påminnelse efter att hälften av svarstiden gått.  
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2.3 Djupintervju 

Genom att genomföra djupintervjuer fysiskt med respondenterna har vi erhållit mer djupgående 
information än vi kunnat under de strukturerade e-postintervjuerna som genomförts (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 31-33). Anledningen till varför djupintervjuer genomförs är för att skapa en 
förståelse för respondentens sätt att resonera samt tänka kring ett specifikt ämne (Sörqvist, 2000, 
s. 65). Med detta menas att respondentens omgivning kartläggs. Det gäller att fokusera intervjun 
kring de frågor som intervjuaren vill ha svar på så att dessa blir besvarade (Kvale & Brinkmann, 
2014, s. 31-33). Denna sortens intervju är öppen och bygger på intervjuarens och respondentens 
kunskaper inom ämnet som diskuteras. Det gäller även att intervjuaren är väl förberedd med en 
intervjuguide som innehåller preciserade frågor samt eventuella följdfrågor (Sörqvist, 2000, s. 
65). 

 
Djupintervjun kräver en social relation mellan respondenten och intervjuaren för att skapa 

en miljö som gör att respondenten känner sig fri att prata på en djupare nivå om känsligare 
information. Detta kräver en balansgång mellan intervjuarens intresse av att få värdefull kunskap 
samtidigt ha respekt för respondentens etiska integritet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 31-33). 
Denna sortens teknik kallas för sondering vilket innebär att intervjuaren systematiskt stödjer 
kunskapen som innehåller underliggande faktorer (Sörqvist, 2000, s. 65). Det kan även vara 
krävande för intervjuaren då denne vill prova de svar som respondenten ger. För att göra detta 
måste intervjuaren öppna sig själv för att i sin tur få ett öppet svar tillbaka (Kvale & Brinkmann 
2014, s. 31-33). En fördel med att använda djupintervju som metod är att den öppna relationen 
som skapas under intervjuns gång mellan intervjuaren och den intervjuade bidrar till att det 
uppstår spontanitet samt att problem klarläggs (Sörqvist, 2000, s. 65).  

 
Respondentens svar spelas oftast in för att intervjuare i efterhand ska kunna analysera 

svaren. Intervjuaren bör även notera respondentens beteende, kroppsspråk och reaktioner, något 
som kan skapa en djupare förståelse för svaren som respondenten ger (Sörqvist, 2000, s. 65). 
Under de djupintervjuer vi genomfört har vi frågat om tillstånd att spela in intervjun för att senare 
ta noteringar från inspelningen.  

 
Vi har genomfört tre djupintervjuer med fyra respondenter. Dessa forskningsintervjuer har 

en låg struktureringsgrad. Genom denna sortens struktur finns det möjlighet till att ställa 
följdfrågor utöver de frågorna som redan är förutbestämda. Vid användning av en intervju med 
låg struktureringsgrad kan ett öppet samtal med respondenten genomföras (Kvale & Brinkmann 
2014, s. 45). Denna metod har valts för att ge en bredare och även mer djupgående information 
gällande museers hantering av besöksundersökningar. 
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2.4 Utformning av en undersökning 

För att företag som använder sig utav mätningar gällande besökarens tillfredsställelse ska kunna 
erhålla så rättfärdiga resultat som möjligt krävs det att undersökningen är rätt utformad. Genom 
att då utforma och utvärdera undersökningen med hjälp av olika faktorer kan en tillförlitlig 
undersökning skapas (Sörqvist 2000, s. 68-69). 
Genom utformning och utvärdering av undersökningen kan företagen ta reda på vilka frågor som 
bör ställas och vilka områden som ska prioriteras i förbättringsarbetet. Genom att se på vad 
besökaren anser vara viktigt eller inte hos de specifika företaget kan de se vad som behöver 
förändras och förbättras (Sörqvist 2000, s. 68-69). 

 
Ett sätt som kan användas av företag är att mäta besökarnas upplevelse genom 

attitydundersökningar eller så kallade kundnöjdhetsmätningar och kundtillfredsställelsemätningar 
(Sörqvist 2000, s. 51). Det finns olika sätt att genomföra undersökningarna på besökarnas 
upplevelse och dess tillfredsställelse, dessa kan vara av kvantitativ eller kvalitativ karaktär. Den 
kvantitativa undersökningsformen består i stor del till att samla in mycket information från 
många besökare, men då inte använda särskilt djupgående frågeställningar. Detta kan göras för att 
få en bredare syn på besökarens tillfredsställelse och upplevelse. Svaren som tillhandahålls inom 
denna typ av undersökning skrivs många gånger ut i sifferform samt en generellt analyserande 
statistik. Kvalitativa undersökningar riktar in sig på att förstå enskilda situationer och människor, 
detta är utifrån besökarens egna uppfattning av verkligheten. Undersökningarna är oftast djupa på 
ett smalt urval. Kvalitativa undersökningar används ofta vid kundmätningar för att förstå 
besökarens behov samt den specifika situationen (Sörqvist 2000, s. 51). 
  

Att undersöka graden av tillfredsställelsen hos besökare som besökt ett museum kan göras 
genom att fråga besökarna frågor kring utbildning, kön, nationalitet, sociodemografiska- och 
ekonomiska aspekter. Detta innefattar även frågor gällande museet så som hur lång tid som 
spenderades på plats, vilket humör besökaren var på, om besökaren lärde sig någonting på museet 
och i vilket syfte besökaren besökt museet. Genom svar som erhålls från besökarna påvisar detta 
vikten av att upprätthålla och skapa goda och lämpliga kombinationer av processer, anställda 
samt fysiska bekvämligheter. Detta för att besökaren ska kunna slappna av under besöket och för 
att undvika känslan av trötthet eller av att vara uttråkad. För att istället känna att besökaren lär sig 
något nytt och känner sig vägledd under besöket (Del Chiappa, Ladu, Meleddu & Pulina 2013). 

 
Besökarens tänkande uppstår omedvetet då denna kontext framställs genom metaforer och 

berättelser. Användning av projektiva tekniker i enkäter samt övriga varierande metoder och 
statistiska hypoteser anses vara tillräckligt för att undersöka besökarens sinnesupplevelse. 
Användningen av självadministrerade enkäter med öppna frågor får in sinnesinformation följt av 
en kvantitativ analys. Andra alternativ för att få in information angående människans sinnen kan 
vara semistrukturerade intervjuer, fokusgrupper eller djupgående intervjuer. Ett annat alternativ 
är att djupgående intervjuer kompletteras med dagböcker, vykort, foton och andra visuella och 
textbaserade medier. Det kan även vara en viktig del att genomföra observation och personliga 
upplevelser för att utvinna ytterligare information (Agapito, Mendes & Valle 2013). 
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I de flesta undersökningar av besökarnas upplevelse och dess tillfredsställelse används en 
kombination av undersökningstyper, båda kvantitativa och kvalitativa. Detta för att komplettera 
varandra och ge företagen en bredare och delvis mer djupgående inblick i besökarens 
tillfredsställelse. Frågeformulär är ett undersökningssätt som är av en kvantitativ form där en bred 
publik tillfrågas. Där frågornas karaktär kan vara av en mer kvalitativ karaktär där några frågor 
kan besvaras med öppna svar (Sörqvist 2000, s. 52). 

För att få fram den information företaget vill ha utav sina besökare är det viktigt att 
tillvägagångssättet av undersökningen planeras noggrant så att rätt frågor ställs samt hur 
resultatet analyseras (Sörqvist 2000, s. 52). 
 

Vid en kvantitativ undersökning genomförs antingen intervjuer eller enkäter på 
besökarna. Undersökningsmetoderna kan idag ske på ett effektivt sätt med hjälp av tekniken, 
exempelvis skickas enkäter via e-post och på så sätt kan svarstiden kortas ned (Sörqvist 2000, s. 
69). 

Enkäter är ett av sätten som används för att undersöka kundtillfredsställelsen hos 
besökarna. Enkätundersökningar utformas likt ett frågeformulär som på något sätt förmedlas till 
besökaren där frågorna besvaras (Sörqvist 2000, s. 71-72). 

 

2.5 Litteratursökning    

För att hitta relevant forskning till vårt arbete har vi genomfört sökningar via ett antal 
vetenskapliga databaser, exempelvis Söder Scholar, Leisure Tourism database, DiVA portalen 
samt Google Scholar. Genom denna sökning framkom ett flertal internationella vetenskapliga 
artiklar och även en del avhandlingar som varit relevanta för uppsatsen och ämnet.  
 Vid insamling av information har fler tillvägagångssätt använts. Vi har även nyttjat de 
referenserna vi hittat i litteraturen vi läst. Detta har gett oss en god överblick över hur vårt ämne 
har utvecklats och förbättrats under åren samt vilka brister som ämnet har idag. 

Vi har i denna uppsats använt oss utav litteratur som behandlar synonymerna kunder och 
besökare. Inom detta ämne anser vi att kunder och besökare erhåller samma betydelse, vi har 
därför valt att kalla alla besökare och kunder för besökare. Vi anser att alla museer har besökare i 
någon form och kommer därför att använda oss utav detta uttryck.  
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2.6 Analysmetod 

En kvalitativ analys kan beskrivas med tre steg. Det första steget är Reduktion, som innefattas av 
inhämtad information av de anteckningar och noteringar som gjorts under arbetets gång. För att 
göra detta möjligt krävs att en anpassning av den information som insamlats görs. Detta för att 
passa analysmetoden på lämpligast sätt. Informationen samlas ihop genom att ta hjälp av 
nyckelord eller nyckelmeningar som har en viktig roll hos informationen (Sörqvist 2000, s. 144). 
Det andra steget i den kvalitativa analysen är Strukturering. Detta handlar om att hitta samband 
mellan olika information för att kunna kategorisera den. Genom att göra detta skapas mönster och 
relation mellan informationen som samlats in, detta utgör grunden för analysen. Det tredje steget 
är Visualisering där den insamlade informationen visualiseras. Här kan eventuella relationer och 
mönster tydliggöras, för att kunna underlätta vid utformningen av slutsatsen. Det är i detta steg en 
helhetsbild över det aktuella scenariot skapas (Sörqvist 2000, s. 145). Vi har undersökt de likheter 
och skillnader som museerna har när det kommer till användning av besöksundersökningar. Detta 
för att i sin tur se ett samband mellan museernas svar och den teori som framförs i uppsatsen.  
 

Vi har valt att korta ner vår empiri tillräckligt för att sedan kunna analysera nyckelorden 
och det viktigaste från den empiriska insamlingen. Vi kommer även granska det samband som 
uppkommit mellan de olika respondenterna. För att sedan undersöka sambandet mellan 
respondenternas svar och den tidigare forskningen i teorin.   

 
 En kvalitativ textanalys har även använts under uppsatsen gång. En textanalys handlar om 
att stadga texters utgångspunkter så som till exempel politiska åsikter samt förstå 
samhällsfenomen och hur dessa framställs (Widén, 2015, s. 176). Denna sortens textanalys 
handlar om att välja ut och förhålla sig till olika sorters texter och vad de innehåller samt få 
kunskap om budskapet som finns i texterna (Widén, 2015, s. 178).  
 

I textanalysen finns det tre sorters analytiska dimensioner. Den första dimensionen 
handlar om att analysera författaren, alltså denne som söker svar på frågorna. Det är även viktigt 
att tänka på vilken innebörd som författaren själv skapat i texten. Den andra dimensionen 
fokuserar på textens form och vad den innehåller. Denna dimension analyserar själva texten; dess 
språkliga, innehållsliga och litterära innebörder. Den sista dimensionen handlar om att analysera 
vilka innebörder som texten får i förhållande till ett sammanhang utanför texten. Det vill säga att 
den fokuserar på betydelser i förhållande till det omgivna samhället (Widén, 2015, s. 178). 

Något som upplevs viktigt i en kvalitativ textanalys är att klargöra vilken eller vilka 
analytiska dimensioner som analysen innehåller (Widén, 2015, s. 178). I denna uppsats har vi valt 
att använda två av dimensionerna, då vi anser att dessa är mest relevanta för uppsatsen. För teorin 
har vi valt att använda den andra dimensionen där vi undersökt vad de texterna som vi använt oss 
av innehåller och hur de är utformade. Vid intervjuerna har vi valt använda den tredje 
dimensionen för att analysera de intervjuer som genomförts och undersöka de resultat vi 
insamlat. 
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2.7 Urval 

Vi har valt att tillfråga 40 museer till denna studie då vi anser att det ger oss en bred bild av hur 
museer i allmänhet använder sig av undersökningsmetoder. Vi har valt att kontakta alla sorters 
museer för att få en så bred ämnesskala som möjligt. Detta anser vi gett oss en god överblick över 
vilka undersökningsmetoder som används och av vilka museer. Vi har även valt att göra tre 
djupintervjuer med fyra respondenter inom området.  
 
 Av de 40 museer som tillfrågats att delta i vår uppsats har dessa (se nedan) valt att delta. 
Två av de medverkande museerna ville ej namnges i uppsatsen. 
 

• Armémuseet  
• Bonniers konsthall 
• Hagalunds tvätterimuseum  
• Hallwylska museet  
• Historiska museet  
• Moderna Museet  
• Museet HAMN 
• Postmuseum  
• Riksidrottsmuseet 
• Sidenväveri museum  
• Sjöhistoriska Museet 
• Snus- och tändsticksmuseum  
• Spritmuseum  
• Tumba Bruksmuseum 
• Vasamuseet 

 

2.8 Kritisk granskning 

Det är ofta som en forskningstillförlitlighet och noggrannhet bestäms med hjälp av begreppen 
validitet och reliabilitet (Sörqvist 2000, s. 159).  

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet för information inom forskning (Johannessen & 
Tufte, 2003, s 28). Den visar frånvaron av slumpmässiga fel i en mätning (Sörqvist, 2000, s. 159). 
Reliabilitet rör informationen som används, hur den bearbetas samt hur den samlas in under en 
undersökning (Johannessen & Tufte, 2003, s.28). En mätning som har bra reliabilitet innebär att 
mätningen inte påverkas av vem som utför undersökningen eller på vilket sätt mätningen sker 
(Sörqvist, 2000, s.159). 

Validitet inriktar sig på hur bra och relevant information är för den aktuella studien 
(Johannessen & Tufte, 2003, s.47). Det gäller att se om mätmetoden som använts verkligen mäter 
det som ska mätas. Med andra ord granskas frånvaron av systematiska fel. Det är svårt att 
validera en undersökning då det kräver erfarenhet och bedömningar för att veta om valideringen 
är tillräcklig. Genom att använda sig av olika mätmetoder i en studie kan detta sedan jämföra 
resultaten för att se om dessa är eniga (Sörqvist, 2000, s. 159). 
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Validitet kan delas upp i två kategorier; intern- och extern validitet. En bra intern validitet 
betyder att resultatet stämmer överens med verkligheten. För att detta ska ske gäller det att ha 
tillräckligt med information samt genomtänkta metoder så de styrker varandra. En bra extern 
validitet innehåller en god analytisk generaliserbarhet hos resultatet i forskningen. En kvalitativ 
undersökning som är bra genomförd är generaliserbar och kan på så sätt överföras till liknande 
situationer (Sörqvist, 2000, s. 162). 

Objektivitet handlar om att kunna ta ställning till något med hjärnan och inte hjärtat. 
Vilket innebär att inte själv bli känslomässigt involverad. Det gäller att vara saklig, opartiska 
fördomsfri samt inte subjektiv för att inte låta egna uppfattningar och känslor styra. Detta sättet 
anses vara ideal inom forskning (Johannessen & Tufte, 2003, s.18). 
 

För att kritiskt granska har vi förblivit objektiva under uppsatsens gång då vi vill få ett så 
klart resultat som möjligt från våra respondenter. Vi har varit sakliga och fördomsfria under vårt 
arbete för att få ett så objektivt perspektiv som möjligt. Vi har även valt att använda oss utav flera 
olika metoder för att senare kunna jämföra resultatet och därefter kunna dra paralleller mellan 
dessa.  

 

2.9 Metodkritik 

Metoden som vi valt i denna uppsats är först och främst kvalitativ. Det finns en del kritik 
mot detta kvalitativa synsätt då de är subjektiva samt att forskaren ofta tolkar och lägger in egna 
värderingar. (Fejes & Thornberg 2015, s. 20)  

 
När intervjuer via e-post genomförs kan detta ha både positiv och negativ påverkan på de 

svar som tillhandahålls. En positiv faktor kan vara att respondenterna får tid på sig att svara på de 
frågor som ställts. Även att möjligheten att nå ut till fler respondenter under en kortare tid blir 
större. Att låta respondenterna vara anonyma kan bidra till att de har svarat ärligt på frågorna som 
ställts är också en positiv aspekt med intervjuer via e-post.  

En negativ aspekt kan vara att direkt kontakt med respondenten inte används. Detta kan 
vara en negativ aspekt då vidare förklaringar eller utveckling av de frågor som ställts samt inte 
funnits tillgängligt för intervjuaren och respondenten.  

När en intervju via e-post genomförs finns det risk att människor inte tar den extra tiden 
till att svara på frågorna, att intresset inte är tillräckligt högt för att spendera sin tid på frågorna. I 
boken Kritiskt Tänkande förklarar Eriksson och Hultman att människor ofta tenderar att uttrycka 
sig extremt, det vill säga att människor istället för att säga det som de egentligen tycker använder 
de sig av lågmälda uttrycksformer (Eriksson & Hultman 2014). Detta kan resultera i felaktiga 
resultat då människor inte är ärliga när de egentligen vill ta en ståndpunkt utan istället tar en 
neutral/objektiv ståndpunkt. Samtidigt kan det vara negativt för oss att inte kunna möta 
respondenterna då vi inte får möjligheten till att ställa följdfrågor samt att vi inte kan läsa av 
respondentens kroppsspråk och underliggande meningar på sättet respondenten svarar på 
frågorna.  
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2.10 Etik 

Etik är medvetet och något vi reflekterar över, det kan beskrivas som en medveten, motiverad och 
reflekterad moral. Inom forskarsamhället används en forskningsetik med tydliga riktlinjer där 
forskaren kan följa och använda etiken som en vägledning genom studien. Etiken talar om för oss 
vad forskaren bör respektive inte bör göra (Vetenskapsrådet 2011, S.15-16). 
  

Etik inom samhällsvetenskapen handlar om att ge ett bidrag om ny kunskap till samhället. 
Om etiken, som är det viktigaste inom forskning, inte efterföljs är det svårt att genomföra en 
trovärdig studie (Aspers 2011. Sida 83). 
Forskaretiken hjälper även forskaren i hur denne ska hantera information som samlas in från 
eventuella respondenter, att kunna hålla denne anonym om så behövs.  
Att som forskare inte följa etiken inom forskarsamhället kan komma att påverka eventuell 
framtida forskning och forskarsamhället (Vetenskapsrådet 2011, Sida 16). 
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3. Teori 

 
I det tredje kapitlet av uppsatsen presenteras tidigare forskning och teorier kring 
sinnesupplevelse och kundtillfredsställelse. Detta kapitel tar upp information som är relevant för 
uppsatsens ämne. 
 
 

3.1 Kundtillfredsställelse 

Kundtillfredsställelse är något som börjar i besökarens eget medvetande. Detta betyder att 
besökarens upplevelse skapas ur vad leverantörer exponerar och ur besökarens tidigare 
erfarenheter. Detta kan leda till att besökarens bild av företag eller liknande inte stämmer med 
leverantörens verklighetsbild. Genom att då som leverantör försöka förstå besökarens bild kan 
leverantören skapa erbjudande för att tillfredsställa besökarna. (Söderlund 1997, s. 37-40) Även 
om kundtillfredsställelse börjar hos besökaren själv så måste företag arbeta för att påverka 
besökarens upplevelse (Söderlund 1997, s. 41).  
 

Kundtillfredsställelse påverkas av flertal faktorer. Dessa är bland annat servicekvalitet, 
produktkvalitet, situationella och personliga faktorer och kostnad. 
Produktkvaliteten innebär att besökaren ska vara nöjd med till exempel museets utställningar 
eller objekt, men det kan även vara mat och dryck på en restaurang (Hanefors & Mossberg 2011, 
s. 230). De situationella faktorerna kan vara hur besökaren upplever upplevelserummet, 
exempelvis rökigt, bullrigt, varmt eller kallt. De situationella faktorerna kan skilja vid olika 
tillfällen, detta då besökarnas egna personliga faktorer kan variera och påverka upplevelsen utav 
upplevelserummet och dess känsla. Om besökarna är på ett dåligt humör kan detta leda till att 
upplevelserummet framställs sämre än vad det är. Både de situationella och personliga faktorerna 
kan vara svåra för företag att styra. Detta betyder att både kunskap och erfarenhet kan behövas 
för att kunna hantera olika situationer på ett lämpligt sätt. Priset är en faktor som är viktigt att ta 
ställning till som företagare. Detta för att om ett för högt pris sätts kan besökaren uppleva att 
denne inte fått tillräckligt med upplevelse för pengarna de gett, vilket leder till att besökaren blir 
missnöjd med upplevelsen (Hanefors & Mossberg 2011, s. 231). 
 

Besökares tillfredsställelse är en avspegling på hur deras förväntningar uppfylls. 
Tillfredsställelse hos besökaren som besöker ett museum är inte bara fysisk utan även emotionell. 
Den upplevda kvaliteten påverkar tillfredsställelsen mer än den emotionella erfarenheten. 
Besökare med högre tillfredsställelse av servicen har en större sannolikhet att återvända än de 
med låg tillfredsställelse, samt rekommendera det till andra. Det är viktigt att på djupet undersöka 
vad det är som motiverar besökaren att besöka ett museum, vad de förväntar sig samt vad som 
gör deras upplevelse tillfredsställd (Del Chiappa, Ladu, Meleddu & Pulina 2013). 
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Att mäta kundtillfredsställelse kan i sig upplevas som irrelevant i viss mening. Detta för 
att en mätning av endast nöjdhet hos besökare inte tar fram en lösning på tillfredsställelse. Det 
viktiga med att skapa en tillfredsställelse hos besökare är att undersöka vad som behöver 
förändras för att tillfredsställelsen ska uppnås. Det vill säga om ett företag ska höja dess nöjdhet 
hos besökare måste orsaken på vad som skapar denna nöjdhet upplysas (Söderlund 1997, s. 37). 
Det är även viktigt att jämföra besökarens tillfredsställelsenivå med tidigare mätningar eller andra 
företags mätningar för att se om resultatet blivit bättre eller sämre (Söderlund 1997, s. 55-56). 

 
Det finns en del komplikationer att mäta tillfredsställelse hos turister. Detta beror på att 

turistindustrin framförallt innehåller icke-rutinmässiga tjänster. Ett annat problem är att 
tillfredsställelse oftast mäts efter en speciell transaktion, så som ett köp, i en statisk undersökning. 
Vid en turistupplevelse är detta en process som pågår under hela konsumtionen, vilket innehåller 
en serie av olika interaktioner med ett eller flertal företag som är inblandade. Det är då viktigt att 
särskilja på tillfredsställelsen på en destination, en kanalfärd eller vid ett besök på ett företag 
(Hanefors & Mossberg 2011, s. 231). 
 

3.2 Besökarens förväntningar  

Besökarens förväntningar och bedömning av en produkt eller tjänst förändras och ser olika ut 
innan, under, direkt efter och långt efter konsumtionen (Sörqvist 2000, s. 38). Besökarens 
bedömning och upplevelse är ofta annorlunda än den leverantören har. Detta då besökaren och 
leverantören ser på produkten/tjänsten ur olika perspektiv (Sörqvist 2000 s. 33). När 
förväntningarna som besökaren har förändras försvårar detta arbetet för företagen att genomföra 
dess kundmätningar. Detta på grund av den förändrade förväntning besökaren har på produkten 
eller tjänsten både innan och efter konsumtionen. Kundtillfredsställelsen avgörs genom att göra 
en jämförelse mellan besökarens förväntningar och utfallet av upplevelsen (Sörqvist 2000, s. 38). 

Beroende på vad besökarens förväntningar är på en upplevelse innan den gjorts kan dess 
tillfredsställelse variera (Sörqvist 2000, s. 33-35). Om besökare vet vad de har att förvänta sig 
innan de anländer till ett museum kommer detta göra att besökarna blir mer nöjda med deras 
besök. Detta betyder att varje besökare anländer till museet med förutfattade meningar samt 
förväntningar om hur museet ska vara och vad de ska få utav besöket (Simpson 2000). På så sätt 
styr förväntningarna besökarens bedömning och upplevelse (Sörqvist 2000, s. 33-35). Varje 
besökares agenda till varför de är på museet blir unikt vilket gör att personalen ger information på 
ett flertal olika nivåer ut efter intresse, motivation och oro. Dessa faktorer blir en del av det som 
avgör vilken upplevelse besökaren får (Simpson 2000). 

 
En vanlig ansats som företag använder när de vill skapa nöjdare besökare är att utgå från 

besökarens förväntningar och besökarens värdering efter upplevelsen. Med detta menas så om 
besökarens förväntade upplevelse överträffas blir tillfredsställelsen hög och tvärtom då 
förväntningarna inte överträffas (Söderlund 1997, s. 59). En upplevelse är dock inte tillräcklig 
även då besökarens förväntningar finns, det måste skapas ett mervärde för att upplevelsen ska blir 
stark och positiv. Mervärde är något som gör att turisten överraskas och får en extraordinär 
upplevelse (Hanefors & Mossberg 2011, s. 232). 
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3.3 Besökarens lojalitet 

Det är viktigt att mäta besökarens lojalitet då detta påvisar dess tillfredsställelse. Genom att göra 
detta gäller det att undersöka besökarens handlingar i relation till museet. (Sörqvist 2000, s. 25) 
Kundtillfredsställelse kan anses leda till lojala och nöjda besökare som i sin tur sprider positiv 
word-of-mouth till andra besökare. Word-of-mouth innebär att en som redan besökt attraktionen 
rekommenderar den till en annan potentiell framtida besökare. En besökare kan variera mellan 
olika företag för att erhålla en liknande upplevelse. Även då besökaren blivit tillfredsställd med 
besöket hos ett specifikt företag kan ändå viljan att pröva ett annat företag väljas. Påföljden av 
detta blir att det skapas problem vid mätning av servicelojalitet, eftersom besökaren inte är lojal 
till företagen men möjligtvis är lojal till aktiviteten. I vissa fall kan servicelojalitet betyda att 
besökaren har en positiv attityd mot ett serviceföretag och att besökaren använder sig av endast 
det specifika serviceföretaget. (Hanefors & Mossberg 2011, s. 233) Det gäller att ta hänsyn till 
fler olika lojala aspekter inom turismföretaget, så som att besökaren ska vara lojal till en plats 
eller till ett företag (Hanefors & Mossberg 2011, s. 234). 

Det är viktigt med kundtillfredsställelse då besökaren ska känna att de får valuta för 
pengarna. Ett bra servicerykte leder till fler återbesök (Hernon, Nitecki & Altman 1999). 

Återbesök är inte lika relevant för historiska attraktioner som för andra upplevelser. Dock 
spelar besökaren som varit på museet en gång redan en stor roll för word-of-mouth 
rekommendationer och utveckling för framtida besökares förväntningar (Simpson 2000). 
 

3.4 Museibesöket 

Servicen som besökaren tillhandahåller är ur besökarens perspektiv. Detta är normalt sätt 
definierat som en tidsbegränsad interaktion mellan besökaren och servicen. Ur museers 
perspektiv gäller det att effektivt förmedla historisk information, betydelsefulla produkter som i 
sin tur ska engagera besökaren genom ett socialt utbyte.  

Det sociala synsättet på museibesökarens beteende kräver att upplevelsen uppfattas som 
betydelsefull hos besökaren i det sociala sammanhanget.  
En viktig aspekt att ha överseende med är besökarens motivation för att ha ett framgångsrikt 
museum. Dessa sorters motivation är klassade som inre och yttre motivationer. De inre centreras 
kring själva besöket och det personliga mötet som sker. De yttre fokuserar på återkoppling efter 
själva besöket. Utöver dessa måste även upplevelsen vara rolig för att besökaren ska bli 
motiverad (Goulding, 2000). 
 

Det finns tre aspekter som går att förhålla sig till när det kommer till besöksbeteende. Den 
första aspekten handlar om den dominerande motivationen en utställning har. Detta innefattar 
passivitet, attraktionskraft samt belysningsstyrka. Den andra aspekten är utifrån en besökares 
perspektiv som innebär att det alltid finns en viss förkunskap om museet innan besöket 
genomförs. Den sista aspekten handlar om upplevelserummets perspektiv som kräver att den ska 
vara öppen för sociala, psykologiska och miljöfaktorer. För museer handlar det mer om 
omgivningens beteende då museet behöver vara lärorikt och samtidigt underhållande för 
besökaren. Ett upplevelserum som är förvirrande skapar en fysisk och psykisk förvirring 
(Goulding, 2000). 
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Det finns ett flertal faktorer som påverkar en besökarens upplevelse. Dessa går att dela 
upp i sociokulturella och psykologiska aspekter. De sociokulturella faktorerna är kulturell 
legitimering, en röd tråd genom temat och historien samt social interaktion. De psykologiska 
faktorerna är utformade efter aktiviteten, engagemanget att vara delaktig, inre reflektion samt att 
det är en betydande upplevelse (Goulding, 2000). 
 

3.5 Sinnesupplevelse 

En upplevelse hos människan skapas genom dess sinnen; lukt-, ljud-, syn-, smak-, och 
känselsinnet. Genom en kombination och relation mellan dessa kan en sinnesupplevelse skapas. 
Det är genom intryck som kommer ur de sinnen som människan har som en upplevelse kan 
skapas. Företag kan använda sinnesmarknadsföring, detta görs genom att människans sinnen sätts 
i centrum vilket skapar en sinnesupplevelse som då används för att tillfredsställa besökaren och 
dess önskningar (Hultén 2008, s. 28-30). 
 

Det är även viktigt att besökaren är involverad och delaktig i utställningen på ett museum. 
Detta centreras runt filosofin “learning by doing”, vilket betyder att människan lär genom att 
göra. Museet kan använda sig utav denna filosofi och på så sätt skapa en effektivitet när det 
kommer till deltagande utställningar (Goulding, 2000). 
 

För att skapa förutsättningar för en positiv kundupplevelse krävs det att besökarens sinnen 
stimuleras. Detta kan göras genom att iscensätta, designa, hantera, koreografera och skulptera en 
upplevelse. Genom att stimulera besökarens sinnen kan upplevelsen ta sig in i hjärtat och hjärnan 
på besökaren (Agapito, Mendes & Valle 2013). 

Människans fem sinnen är mycket viktiga för att människans ska kunna uppfattar 
organisationer, märken och produkter. Exempelvis besökare av olika turistattraktioner är 
kroppsligt engagerade i sinnesskapning av deras möte med destinationer (Agapito, Mendes & 
Valle 2013). 
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4. Empiri 

 
I det fjärde kapitlet av uppsatsen presenterar vi det empiriska resultatet. Empirin från e-
postintervjuer presenteras som ett sammanställt resultat, medans djupintervjuerna är uppdelade 
för att skapa en mer ingående syn på de utvalda respondenternas syn på hur undersökningar av 
besökarens upplevelse genomförs.  
 
 
 
Denna uppsats har vi valt att främst fokusera på intervjuteknik för att få fram den empiri vi anser 
behövts för att besvara uppsatsens syfte. Genom de e-postintervjuer som genomförts har 40 
museer inom Stockholms län tillfrågats, där vi erhållit svar från 17 av dessa museer (Se hela e-
posten i Bilaga 2). Dessa har svarat att de antingen använder eller inte använder sig utav 
mätningar gällande besökarens upplevelse. Vid de e-postintervjuer som genomförts bad vi 
museerna svara på tio frågor om hur besökarnas upplevelse av museerna undersöks. Svaren vi 
erhållit var av varierande karaktär, oavsett detta har vi kunnat utvinna information från de svar vi 
tillhandahållit. Alla svar som vi har tillhandahållit kommer att hållas anonyma. 
 
 
Frågorna som ställts till de museer som tillfrågats: 
 

1. För hur stor andel av samtliga besök som görs på ert museum mäter ni besökarnas 
upplevelse? 

2. Om ni mäter besökarnas upplevelser, i så fall på vilket sätt mäts upplevelsen hos 
besökarna? 

3. Om ni mäter besökarnas upplevelser, när mäts upplevelsen hos besökarna? (Innan 
besöket, under besöket eller efter besöket)  

4. Om ni mäter besökarnas upplevelser, undersöks besökarnas upplevelser genom något av 
de fem sinnena? (Syn, Hörsel, Lukt, Smak, Känsel) 

5. Vid mätning av besökarnas upplevelser anser ni att någon speciell plats är mest lämpad 
för att göra en upplevelsemätning? 

6. Vad upplever ni vara fördelarna med att mäta besökarnas upplevelse av ert museum? 
7. Upplever ni att det finns några nackdelar med att mäta besökarnas upplevelse av ert 

museum? 
8. Finns det möjligheter med att utveckla ert sätt att mäta en besökares upplevelse?  

Om Ja, i så fall på vilket sätt? Om Nej, vad grundar ni det på?  
9. Beskriv kortfattat hur en mätning av en besökares upplevelse tar form.  
10. Finns det möjlighet att ta vidare kontakt med er för ytterligare frågor? Exempelvis 

intervju eller studiebesök?  
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4.1 Sammanställning av e-postintervjuer  

Här nedan följer en sammanställning av de svar från varje fråga som tillhandahållits från de olika 
museerna vid de e-postintervjuer som genomförts. Vi har valt att utesluta fråga tio i denna 
sammanställning, då den frågan endast besvarar om ytterligare kontakt med museerna kunnat tas 
eller ej. 
 
Fråga 1 - För hur stor andel av samtliga besök som görs på ert museum mäter ni besökarnas 
upplevelse? 
Vid frågan angående hur stor del av besökarna på museerna som mätningar görs på svarade 
hälften av museerna att de inte gör någon specifik mätning gällande besökarnas upplevelse. Dock 
svarade museerna som inte gör några mätningar att de frågar besökarna på olika sätt angående 
vad de anser om museernas utbud. Två av museerna som svarade skrev att personlig kontakt hålls 
med alla museets besökare, vilket de menar på ger utveckling till deras verksamhet. Två av 
museerna svarade att årligen görs besöksundersökningar, där frågor ställs om både besöket och 
utbudet.  
 
Fråga 2 - Om ni mäter besökarnas upplevelser, i så fall på vilket sätt mäts upplevelsen hos 
besökarna? 
Vid frågan angående vilken undersökningsmetod museerna använder för att mäta dess besökares 
upplevelse svarade majoriteten av dessa att de använder enkäter eller formulär med frågor. Dessa 
delas ut till besökarna. Det var endast två av museerna som svarade att de har en dialog med sina 
besökare. Där antingen förbestämda frågor tas upp eller en mer ostrukturerad dialog om 
besökarens upplevelse. Två av respondenterna som svarade tog hjälp utav externa företag som 
arbetar med publik- eller kundundersökningar.   
 
Fråga 3 - Om ni mäter besökarnas upplevelser, när mäts upplevelsen hos besökarna?  
Vid frågan om när museerna mäter besökarens upplevelser svarade alla att de använder sig av 
besöksmätningar efter besöket. Detta då museerna anser att detta är den bästa tiden för att göra en 
mätning av upplevelsen.  
 
Fråga 4 - Om ni mäter besökarnas upplevelser, undersöks besökarnas upplevelser genom något 
av de fem sinnena?  
Vid frågan om museerna mäter besökarnas upplevelse genom människans fem sinnen svarade en 
del att detta inte görs eller att de inte gör detta specifikt utan endast undersöker sinnet syn. Två av 
de museer som använder mätningar för besökarens upplevelse svarade att de undersöker 
människans sinnen i sina besöksundersökningar. En av dessa skrev att de har ett interaktivt 
museum där det finns möjlighet att använda alla människans sinnen vid integration med museets 
olika delar.  
 
Fråga 5 - Vid mätning av besökarnas upplevelser anser ni att någon speciell plats är mest 
lämpad för att göra en upplevelsemätning? 
Vid frågan om någon speciell plats är mest lämpad för mätning av besökarnas upplevelse var 
svaren varierande.  
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 De flesta av museerna svarade att det inte var någon speciell plats som var viktig vid en 
mätning av besökarens upplevelse. De tre resterande museerna ansåg att det var vid entré eller 
utgång till museerna som var den mest passande platsen. Ett av museerna svarade även att platsen 
beror på vilken undersökning som görs.  
 
Fråga 6 - Vad upplever ni vara fördelarna med att mäta besökarnas upplevelse av ert museum? 
Museerna upplevde att det fanns ett flertal olika fördelar med att mäta besökarnas upplevelse. De 
flesta museerna anser att det handlar om att säkerhetsställa vad besökarna önskar och att 
museerna utvecklar museerna i rätt riktning mot besökarnas önskemål.  

En annan fördel som togs upp i svaren var att en personlig kommunikation kunde skapas 
med besökarna. Detta för att få insikt i vad besökarna tycker angående museerna och se på olika 
utvecklingsmöjligheter. Även feedback från besökarna kan vara en avgörande faktor i museernas 
utveckling framåt.  
 
Fråga 7 - Upplever ni att det finns några nackdelar med att mäta besökarnas upplevelse av ert 
museum? 
Majoriteten av museerna, även de som inte mäter besökarnas upplevelse, upplevde att det inte 
fanns några nackdelar med att mäta besökarens upplevelse av museerna. Dock svarade ett 
museum att det kan finnas begränsningar som gör att det inte finns möjlighet att 
besöksundersökningar utförs. Dessa begränsningar gäller främst budget-, administration- och 
personalresurser som inte finns tillgängligt i denna mån. Ett utav museerna förklarade att det kan 
för besökarna upplevas besvärande eller tidskrävande.  
 
Fråga 8 - Finns det möjligheter med att utveckla ert sätt att mäta en besökares upplevelse? Om 
Ja, i så fall på vilket sätt? Om Nej, vad grundar ni det på?  
Alla museer som tillfrågats om det kan ske en utveckling gällande hur de mäter en besökares 
upplevelse på museerna svarade att detta skulle kunna vara möjligt. Om ett mer utvecklat sätt av 
dess mätningar angående besökarens upplevelse skulle träda i kraft skulle detta kunna leda till 
mer djupgående undersökningar och resultat. En del av dessa museer svarade att detta skulle 
kunna ge förståelse för hur besökarna uppfattar andra delar av museet än just själva 
utställningarna.  

Tre av museerna som svarade på frågan angående utveckling av undersökningar svarade 
att det för tillfället inte finns några resurser för att kunna utveckla deras undersökningsmetoder. 
Dock om detta fanns skulle kvalitetsmätningar genomföras.  
 
Fråga 9 - Beskriv kortfattat hur en mätning av en besökares upplevelse tar form.  
Vid frågan om hur museernas mätning av besökarnas upplevelser tar form fick vi många olika 
svar. En övergripande aspekt handlar om att en dialog med besökarna görs och att frågor till 
besökarna ställs via enkäter eller dialog. Vart frågorna ställs varierar något, ibland ställs dessa vid 
en viss utställning eller där upplevelsen äger rum. Eller att undersökningen genomförs vid 
museets utgång. Ett av museerna beskrev att de tittar på tidigare undersökningar gällande 
besökarens upplevelse eller tittar på andra verksamheter som är duktiga på att arbeta med 
mätningar av besökarens upplevelse.  
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4.2 Djupintervjuer 

Vid de tre djupintervjuer som genomförts med fyra respondenter har en kunskapsverifiering 
använts. Detta genom att använda oss utav liknande frågor som tidigare använts hos e-
postintervjuer som genomförts. Genom en kunskapsverifiering kan vi skapa en större förståelse 
för den information som insamlats. Vid djupintervjuerna som genomförts har även möjlighet till 
att ställa flertal följdfrågor funnits, detta har gjort att det i viss mån även genomförts en 
kunskapsgenerering.  
 

4.2.1 Intervju med Mia Enander Lanner - Sjöhistoriska museet, 11/5-2016 

Mia Enander Lanner har arbetat på Sjöhistoriska museet i över tio år med olika delar av museet. 
Idag arbetar hon som verksamhetsutvecklare på museet. Enander Lanner förklarar att 
Sjöhistoriska museet ingår i en myndighet tillsammans med Vasamuseet (Stockholm) och 
Marinmuseum (Karlskrona). Vidare berättar hon att hon arbetar med besöksfrågorna på museet 
och tillsammans med en medarbetare även arbetar med mer övergripande besöksundersökningar 
gällande alla tre museer. Varför det arbetas övergripande med alla tre museer är för att se 
möjligheter till att utveckla undersökningssättet. Vilket kan göra det möjligt att mäta besökarnas 
upplevelser på ett och samma sätt i framtiden säger Enander Lanner. Dock kan detta vara en 
svårighet eftersom museerna har olika målgrupper och antal besökare på museerna.  
 

Hon förklarar att det görs många olika undersökningar kring besökarnas upplevelse på 
Sjöhistoriska museet. En av undersökningarna görs varje dag där ett visst antal av besökarna blir 
tillfrågade att svara på ett antal bestämda frågor. Urvalet i denna undersökning sker slumpvis, där 
klockslaget avgör när undersökningen genomförs och vilka som blir tillfrågade att medverka. Det 
är omkring fem personer som blir tillfrågade varje dag. Denna undersökning görs tillsammans 
med Myndigheten för Kultur Analys.  

En annan undersökning som sker mer intensivt är den som görs tillsammans med 
Vasamuseet och Marinmuseum. Undersökningen genomförs under två till tre veckor varje år. 
Detta görs för att få fram ett NKI (Nöjd Kund Index) vilket innebär att samma frågor besvaras av 
besökarna varje år. Enander Lanner förklarar att dessa frågor handlar om besöksupplevelsen, 
förväntningarna innan besöket, om förväntningarna blir infriade och om besökaren skulle kunna 
tänka sig rekommendera museet till en annan person. 

Undersökningarna som görs på besökarna utförs i entrén av museets personal förklarar 
Enander Lanner. Personalen frågar vid denna undersökning besökarna vid ankomsten till museet, 
detta för att det kan vara en svårighet att ta kontakt med besökarna vid besökets slut säger hon. 
Då undersökningen görs innan kan bara mer allmänna frågor ställas och då inte om besökarens 
upplevelse. Vid denna undersökning samlar Sjöhistoriska museet in e-postadresser från 
besökarna, för att sedan kunna skicka ut frågor om besökarnas upplevelser. Vid detta tillfälle ges 
också möjlighet för besökarna att använda sig utav fritext för att ytterligare komma med egna 
tankar och synpunkter kring museet, vilket är mycket användbart för museets alla delar. Frågorna 
som skickas ut via e-post till besökarna kan besvaras när och vart besökarna själva vill. Att 
besökarna får frågor skickade till sig säger Enander Lanner kan vara en fördel då besökarna kan 
svara på frågorna när de har tid.   



 
 

 21 

En annan undersökning som görs är att museets personal pratar och frågar besökarna i 
samband med den aktivitet besökaren utför, detta kan exempelvis vara i samband med en 
utställning eller i caféet. “Det är viktigt att de (besökarna) får en känsla av att här vill jag sitta 
ner och svara på de här frågorna!” lägger Enander Lanner till.  
 

Resultatet som tas fram vid dessa undersökningar tror Enander Lanner kan användas 
betydligt mer än vad det görs idag. Hon säger att hon tror undersökningarna exempelvis skulle 
kunna användas för att se om besökarna gick på det sättet som museet tänkt att de skulle gå. Eller 
om besökarna uppfattade det som museet försökte förmedla. Dock förklarar hon att Sjöhistoriska 
museet är en matrisorganisation, vilket innebär att de som skapar utställningarna inte är de som 
gör undersökningarna. Alla resultat som tas fram är viktiga för att kunna utveckla verksamheten. 
De negativa kommentarer som finns används i utvecklingssyfte hos museet, dock förklarar 
Enander Lanner att detta skulle kunna användas mer än vad det görs idag. En sak som bör göras 
främst på Sjöhistoriska museet är att skapa mer rutin kring när undersökningar genomförs. Där 
det bestäms när exempelvis djupintervjuer genomförs. Detta görs i dagens läge endast till viss 
del. 
  

“För att kunna ständigt förbättra verksamheten så måste man ju jobba med 
besöksundersökningar på något sätt” säger Enander Lanner.  
 

Hur sinnena används för att undersöka en besökares upplevelse förklarar Enander Lanner 
att hon inte riktigt vet hur detta skulle gå till. Men att hon upplever det väldigt intressant att göra. 
Hon säger att Sjöhistoriska museet skulle kunna undersöka om besökarna upplever att ljudet som 
hörs är på tillfredsställande nivå och att allt ljud hörs. Även detta gällande ljuset i 
utställningshallarna, så att besökarna har möjlighet att läsa allt som står skrivet. Hon säger att 
även om vi får svaren att “Ja, vi hör fåglarna (ljud)”, så måste det finnas en tanke bakom varför 
man vill ha det svaret. 

 
Under intervjun frågar vi om det finns några nackdelar med att mäta en besökares 

upplevelse. Personalen som ställer frågorna till besökarna kan känna sig obekväma eller att 
personalen stör besöket när frågor ställs. “Det känns säljigt” berättar Enander Lanner att en av 
personalen sagt när de talats vid. Detta är något som hon inte själv tänkte på innan hon talat mer 
med personalen om just den frågan.  

Förutom detta konstaterar hon att det annars bara finns fördelar med att göra dessa 
undersökningar, med tanke på att resultat som erhålls är mycket användbart. När besökarna 
tillfrågas vid deras besök kan det variera hur besökarna uppfattar situationen. Antingen kan 
besökarna kanske känna att de är använda och tycker om när de blir tillfrågade och att det då i sin 
tur förhöjer upplevelsen. Dock kan det lika gärna vara så att besökaren inte har tid eller upplever 
det är jobbigt att bli tillfrågad vilket påverkar upplevelsen negativt. “Det beror på, dels vem det 
är och hur man gör” säger Enander Lanner.  

Sjöhistoriska museet har även en e-postlista med besökare som tidigare använts i 
undersökningar som kan tänka sig att besvara ytterligare frågor angående museet. Till dessa 
besökare skulle det kunna skickas speciella utskick och även påminna om vad museet gör. Detta 
är något som inte görs idag men som Enander Lanner anser kan utvecklas hos museet.  
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Sjöhistoriska museet har många lojala besökare som återkommer till museet. Det finns 
mycket lovverksamhet dit många återkommer varje lov. Under loven är det även mycket extra på 
museet som besökarna får ta dela av.  

Något som finns idag på Sjöhistoriska museet är en vänförening. Denna förening beskrivs 
ha en hög medelålder, med flertal pensionärer eller personer som tidigare arbetat relaterat till 
sjöfart. Det finns även en barnklubb på Sjöhistoriska. Enander Lanner berättar att dessa skulle 
kunna utvecklas till mycket mer än vad de är idag.  
 

För att få en besökare tillfredsställd är de viktigaste aspekterna att det finns bemötande på 
museet och att utställningarna berör besökarna. Även att kunskap och besökarnas världsbild 
vidgas enligt Sjöhistoriska museets vision förklarar Enander Lanner. 
 

4.2.2 Intervju med Maria Dalhed Persson och Peter Rydebjörk - Vasamuseet, 13/5-2016 

Maria Dalhed Persson arbetar som publikchef på Vasamuseet. Hon har arbetat med Vasamuseet 
sedan 1992 och har under sin tid på museet arbetat i den så kallade utåtriktade verksamheten. 
Besöksundersökningar är något som Dalhed Persson har arbetat med under en länge tid på 
Vasamuseet. 

Peter Rydebjörk arbetar som guideansvarig på Vasamuseet sedan 2007. Han arbetar med 
värdskapet på Vasamuseet. Därtill att rekrytera och utbilda guider till museet. Basundersökningar 
som görs på museets besökare är också något som Rydebjörk arbetar med.  

Det finns en lång tradition på Vasamuseet att genomföra besöksundersökningar. Detta 
beror på att Vasamuseet förstod redan vid bärgningen av skeppet att det fanns intresse hos 
människor, både i Sverige och utanför Sverige, att uppleva skeppet. Detta gjorde att Vasamuseet 
tidigt behövde skapa sig en förståelse över vad besökarna önskade i mötet med Vasa. Hur 
undersökningar gjorts är något som skiftat över åren berättar Dalhed Persson. 

 
De undersökningar som Vasamuseet använder sig av idag är två undersökningstyper. En 

av dessa är en minimal undersökning som görs varje dag som handlar om demografi, detta görs 
med Myndigheten för Kultur Analys. Denna undersökning görs vid besökarnas ankomst till 
museet. 

Det görs även en undersökning angående ett NKI (Nöjd Kund Index) som genomförs 
under olika lov en gång per år i samarbete med Sjöhistoriska museet (Stockholm) och 
Marinmuseum (Karlskrona) som tillsammans genomför en årsredovisning. Denna undersökning 
genomförs genom att samla in e-postadresser från besökarna, för att i sin tur skicka ut frågor om 
besökarens upplevelse. Undersökningen innefattar frågor angående sällskapet besökaren kommit 
med, om återbesök gjorts av besökaren, vilken typ av samhällsmedborgare besökaren är, 
anledning till varför de besöker museet, hur besökarna fått reda på museet och frågor kring 
upplevelsen på museet. 

Utöver detta görs även tillfälliga punktinsatser för att exempelvis mäta 
besöksupplevelsen. Rydebjörk förklarar att när det kommer till att mäta en besöksupplevelse så 
görs detta inte alltid. Dock tillägger han att det är NKI de använder för att mäta besökarnas 
nöjdhet. 
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 Den stora delen av Vasamuseets besökare är utländska turister. Dessa omfattar ungefär 
mellan 70 till 80 procent av de som besöker museet per år. Fokus har därför varit mycket på att 
kunna erbjuda alla som kommer till museet en berättelse om Vasa på deras eget språk. Att då 
använda en undersökning som innebär att förstå vart museets besökare kommer ifrån har lett till 
att förstå vilka språk som varit viktigast att fokusera på.  
 

Tidigare basundersökningar som genomförts har innefattat en liten undersökning vid 
lågsäsong och en större vid högsäsong, undersökningarna genomfördes dagligen under en 
intensiv undersökningsperiod. Basundersökningen fokuserade mest på demografi. Där 
huvudfokus var på ålder, kön, vilket land besökarna rest ifrån och om besökarna kommit i grupp 
eller självständigt till Vasamuseet. Denna undersökning gjordes på vägen in i besöket vilket 
innebar att de inte kunnat skapa sig en uppfattning av museet. Undersökningen blev per 
automatik fokuserad på de 80 procenten av utländska besökarna och de 20 procenten av 
närpublik blir relativt dolda i detta.  

År 2010 bestämde museet att det skulle arbetas mer med den lokala publiken, den så 
kallade närpubliken. Eftersom en större andel av besökarna inte är närpubliken krävs det många 
undersökningar för att utvinna ett resultat. Dalhed Persson berättar att museet vill försöka förstå 
närpublikens behov. Närpubliken är annorlunda i jämförelse med de utländska besökarna och 
detta gör att andra frågor måste ställas. En viktig aspekt i att utvecklas är att se på potentiella 
besökare som Vasamuseet skulle kunna ha. Rydebjörk anser att det kan vara en intressant faktor 
att förstå varför vissa personer inte besöker museet. Då detta kan leda till att skapa nya utbud 
eller se vad andra personer ansar fattas på Vasamuseet. 
 

En tillfällig punktinsatsundersökning gjordes på Vasamuseet av ett externt företag, där 
undersökningen slutfördes januari 2016. Dalhed Persson berättar att respondenterna vid denna 
undersökning blev intervjuade med öppna frågeställningar där personerna inte visste att frågorna 
handlade om Vasamuseet. Detta gjorde att personerna som intervjuades inte kunde erhålla någon 
förförståelse eller förutfattade meningar om museet. Miljön som frågorna besvarades i var även 
ett neutralt kontor. Personerna som blev valda till att genomgå denna undersökning var 
panelrekryterade av det externa företaget, för att representera olika målgrupper.  
 
Genom denna undersökning fick museet svar på vilka målgrupper som finns utanför museet och 
vad dessa har för behov. Detta förklarar Dalhed Persson var positivt då det finns risk för att 
museet tar förgivet vilka målgrupper som passar till museet. Möjligheten till att vara mer öppna 
och se vad som framkom vid mer breda frågor framkom då. 

 
För att även se vilka målgrupper som inte alls kunnat tänka sig komma till museet valde 

Vasamuseet att ta sig ut till olika ställen i Stockholm för att direktintervjua olika personer. 
Museet erhöll grundkunskap för att kunna förändra erbjudande och även kunskap i vad som kan 
justeras i dess nuvarande erbjudande. Denna typ av undersökning gjordes för att se vad 
Vasamuseet behöver för dess verksamhetsutveckling förklarar Dalhed Persson. Vasamuseet 
kunde efter detta försöka förstå vad en specifik målgrupp skulle vilja ha. Genom denna 
undersökning har museet även fått information och konkreta förbättringsförslag på hur museet 
skulle kunna utvecklas genom undersökningens kvalitativa framställning. 
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På Vasamuseet ingår guidning i den inträdesbiljett som besökarna köper. Guidningen är 
något som Vasamuseet fick positiv kritik under denna undersökning. Då väldigt många av 
respondenterna ansåg att ett museibesök med guidning kan göra stor skillnad för 
besöksupplevelsen. Det kan vara bra att påminna sig om att det som redan finns på museet som är 
uppskattat av besökarna, istället för att endast tänk på att nya delar som ska skapas säger Dalhed 
Persson.  

 
När vi talar om människans sinnen förklarar Dalhed Persson att Vasamuseet arbetar 

väldigt lite med detta i deras utställningar. Hon förklarar att det i en undersökning undersökts vad 
interaktivitet betyder för olika besökare. Det gjordes i form av prototyper. Undersökning kom 
fram till att människorna i undersökningen uppfattade interaktivitet som en upplevelse där de får 
med sig en upplevelse som innehåller känslomässiga intryck och sinnesintryck. “Man upplever 
till och med en guide som någon slags interaktivitet, eftersom man kan prata med den 
personen...” säger Dalhed Persson. Interaktivitet är inte ett helt enkelt begrepp att arbeta med 
förklarar hon. Hon fortsätter med att säga att de ofta får svar på att de som besöker museet blir 
känslomässigt berörda och att skeppet ofta skapar en ”wow-upplevelse”. 

  
Rydebjörk berättar att ett annat sätt att förstå tillfredsställelsen hos besökarna är att titta på 

Vasamuseet på Tripadvisor, där det gjorts över tiotusen recensioner angående museet. Av dessa 
är ungefär 70 personer som satt sämsta eller näst sämsta betyget. “Det är nere på promille!” 
säger Rydebjörk. Han fortsätter med att säga att det oftast är personer som är missnöjda med en 
upplevelse som vill berätta om detta missnöje för andra. 

  
Ett problem som tas upp är när negativ feedback ges från besökarna via 

undersökningsenkäter. Det är nämligen svårt för museet att förstå vad som egentligen var 
besökarnas problem. Att istället få direktkontakt med en besökare som är villig att berätta både 
det som kunnat förbättras och det besökaren uppskattat är en stor fördel. 

 
Något som Vasamuseet kommer att göra som en separat undersökning är att se på de olika 

flödena besökarna går i och hur de orienterar sig i museet. Undersökningen kommer att göras i 
entrén och skeppshallen. Detta för att många av besökarna har svårt att förstå hur entrén fungerar 
och att organisera sig i museet. Detta kommer att göras genom att då ta fram olika förslag och 
testa på plats hur dessa fungerar. 

 
När det kommer till att skapa återbesökare för museet har olika delar gjorts hos 

Vasamuseet. Rydebjörk berättar att vänföreningar idag inte är några framgångssagor, då dessa 
ofta har ett sjunkande medlemsantal. Trots detta har Vasamuseet lyckats öka medlemskapet i 
deras vänförening genom att inte kalla det för vänförening. Istället kallas vänföreningen för 
årskort. Där besökarna som har ett årskort får vissa förmåner, exempelvis event och fritt inträde. 
Tanken med detta är att göra Vasamuseet till ett museum som besökarna inte bara besöker en 
gång utan kommer tillbaka till. Exempelvis kan barnfamiljer med årskortet komma tillbaka till 
museet när intresset är som högst hos barnen. 
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En fördel som finns med att använda besöksundersökningar är att Vasamuseet kan 
utveckla deras utbud och även egen kunskapsutveckling. Även att förstå vad besökare uppskattar 
och vill ha. En annan fördel är att det går att testa teorier för att se om de teorier som finns hos 
museet stämmer in på verkligheten. En nackdel som Rydebjörk tar upp med att göra 
besöksundersökningar är att det tar tid från besökarna och deras besöksupplevelse. Även att det 
finns “enkät-trötthet” hos besökarna säger han. Något som kan uppfattas knepigt är när det ska 
göras en intervju att fånga besökaren i rätt läge. Rydebjörk säger att ett bekymmer kan vara när 
besökarna fångas på vägen in i museet att de då inte kan säga något om upplevelsen. Med om 
besökaren fångas på vägen ut ur museet så är de på väg hem och vill gå hem.  

En annan nackdel kan vara att det är svårt att veta kvalitén på det som besökarna svarar 
på. Då det i vissa fall kan vara så att besökarna inte svarat på det som frågats. ”Det går inte alltid 
att få reda på det man vill, det är en nackdel” säger Rydebjörk. 

  
När det tas upp vad resultatet av besöksundersökningarna används till berättar Rydebjörk 

att detta resultat används väldigt lite. Han påpekar att det inte bara är besökarna som ska 
bestämma vad som ska visas på museet utan att det även handlar om att visa något annat än 
endast summan av besökarnas viljor. Skulle det enbart handla om vad som skulle dra mest 
besökare så skulle museet ha mer mat, attraktioner och så vidare fortsätter Rydebjörk. Det är 
skeppet som är i fokus och det som är runt om detta som Vasamuseet vill visa upp. Dock säger 
han att besöksundersökningar kan användas för att verifiera eller falsifiera teorier, då genom att 
exempelvis testa. Dalhed Persson lägger till att de får bekräftat sedan lång tid tillbaka att 
besökarna får en ”wow-upplevelse” av Vasamuseet. Även då de inte gjort en systematisk 
undersökning på detta. 

  
Något som skulle kunna utvecklas som både Dalhed Persson och Rydebjörk säger är att 

använda sig utav fokusgrupper när undersökningar görs. För att se på vilka drivkrafter som finns 
hos en viss målgrupp. Dock instämmer de båda med att det då måste användas professionella 
företag för att kunna göra en sådan undersökning. Genom att använda fokusgrupper skulle 
undersökningar som redan gjorts kunna utvecklas för att se på åtgärder för en specifik målgrupp. 
Rydebjörk säger att om det fanns möjlighet till att använda sig utav fokusgrupper skulle de kunna 
ge svar på mer generella frågor. Exempelvis hur viktigt är priset, hur viktig är maten, hur länge 
kommer du vara på museet eller hur många personer kommer ni vara som besöker museet. “- 
Man kan även testa grejer med fokusgrupper!” säger Dalhed Persson. I fokusgrupper kan även 
små saker undersökas för att kunna anpassas till en specifik målgrupp. Hon lägger även till om 
fokusgrupper användes skulle dessa kunna användas redan innan exempelvis en utställning 
skapats. Genom att undersöka fokusgruppernas behov och önskemål redan på design- eller 
innehållsstadiet. 

 
“Det är ju jäkla roligt att vi inte har allting på plats än, för annars skulle det ju bli 

tråkigt!” säger Dalhed Persson. Hon fortsätter att säga att det är roligt att tänka på vad som kan 
vara nästa steg i utvecklingen. 
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4.2.3 Intervju med LG Nilsson - Museet HAMN, 13/5-2016   

LG Nilsson arbetar på Museet HAMN som driftansvarig och museichef. Det är även han som 
under två och ett halvt års tid byggt Museet HAMN åt Nacka Kommun. Nacka Kommun äger 
museet idag men Nilsson driver museet som entreprenör i sitt egna bolag.  
  

Museet HAMN är ett resultat av en slagfälts-arkeologisk undersökning av slaget vid 
Stäket. Den slagfältsutgrävning som genomfördes under fyra och ett halvt år, precis utanför 
museet, kunde då skriva om historien om slaget.  

Efter att ha genomfört dessa utgrävningar och funnit ny historia bestämdes det att ett 
museum skulle byggas. Det bestämdes även att Fisksätra och den nutida historien skulle ha en 
plats i museet. Nilsson berättar att en av delarna i museet är en hyllning till Fisksätra och 70-talet 
då människor började flytta in till Fisksätra. 

Museet HAMN är ett museum som är helt interaktivt. Det finns möjlighet för besökarna 
att kunna öppna skåp och luckor, röra vid saker, lyssna på berättelser, läsa om historien och titta 
på filmklipp. En del i museet som är väldigt interaktiv är ett runt rum där besökarna kan kliva in 
på ett vibrerande golv där de får höra och se de sista sex minuterna av slaget. ”Så det är väldigt 
spännande” säger Nilsson.   

 
De undersökningar som just nu sker på Museet HAMNs besökare är endast genom de 

personliga möten som sker på museet. Detta är något som museet kommer att göra en analys av 
för att se vad som kan behöva förbättras.  

Nilsson berättar att det är två typer av besökare som kommer till museet, dessa är 
gruppbokningar och sedan har de öppet för allmänheten på helgerna. Under högsäsongen 
kommer därför ett undersökningsbolag användas för att göra personliga intervjuer på plats med 
de allmänna besökarna. Vid dessa intervjuer kommer frågor kring besökarnas förväntningar, hur 
besökarna blivit bemötta och andra delar som besökarna kan anmärka på. Dessa intervjuer 
kommer att genomföras under en veckas tid och hållas med besökarna efter besöket på museet. 

Det kommer även göras en ytterligare del i undersökningen som kommer att göras efter 
högsäsongen när gruppbokningarna kommer igång säger Nilsson. Besökarna från 
gruppbokningarna kommer då undersökas på samma sätt som de allmänna besökarna.  

Museet HAMN hade under hela projektuppbyggnaden och första kvartalet i driften ett 
företag som följeforskade museet. Detta företag intervjuade därför besökare och kollegor inom 
museivärlden för att se hur andra museichefer såg på Museet HAMN. Detta gjorde att det fanns 
en naturlighet i att skapa en förståelse för besökarnas reaktioner. 

  
Museet har som ledord omhändertagande och menar på att ingen besökare går in på 

museet utan att ha mött en personal på ett sätt som visar att personalen är intresserade av 
besökarna. Det är till exempel så att när besökarna kommer till museet och ställer sig i kassan får 
besökarna en introduktion av museet, och personalen berättar vad besökarna har att förvänta sig 
och även ger besökaren olika tips. Nilsson fortsätter att berätta att det alltid finns utbildade guider 
på museet som besökarna kan fråga om de undrar något om utställningarna på museet. ”Mötet 
med besökarna är alltid personligt för oss, det finns inte en besökare som går ut härifrån som 
inte har pratat med oss som personal” säger Nilsson. 
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När besökarna kommer ut från utställningen så fångar personalen upp besökarna och 
frågar hur besöket varit. På Museet HAMN används även en gästbok som besökarna kan skriva i 
om vad de upplevt på museet. En gästbok är ett enkelt sätt att se på vad besökarna uppfattar om 
museet. Genom att personalen fångar upp besökarna under deras vistelse på museet menar 
Nilsson på att alla besökare mäts på något sätt.  

”Vi har haft en mycket nära relation” säger Nilsson. Han fortsätter med att säga att 
Museet HAMN växer och volymen på besökarna ökar. Detta har gjort att de fortfarande har kvar 
den personliga hanteringen men att museet även skulle vilja undersöka besökarna med ytterligare 
undersökningar.  

 
Museet HAMN har flera utländska besökare som besöker museet, flera av dessa är 

intresserade av militärhistoria och vikingaforskning. Under sommarsäsongen guidas det på ett 
flertal olika språk på museet. Undersökningarna som sker är detsamma när det kommer till 
utländska besökare. Nilsson säger att allt handlar om personlig kontakt.  

Vid den personliga kontakt som hålls med besökarna finns det inga exakta frågor som 
ställs till besökarna. Dock är det viss information som museet gärna vill ha svar på från 
besökarna. Dessa är; stämmer besökarnas förväntningar in på det som upplevts, är det något som 
saknas eller de inte förstått på museet, vad det är som har gett det största intrycket på besökarna. 
Detta kan uttryckas från besökarna på många olika sätt. Det viktiga är att personalen alltid finns 
tillgänglig i museet för att fånga upp och hjälpa de besökarna som stött på hinder. Nilsson 
berättar att det ibland kommer äldre personer som har svårt att höra vad som spelas upp, det är då 
viktigt att hjälpa dessa personer på ett snabbt och bra sätt för att de ska få en bra upplevelse.  
 

 Mötet med människor är alltid det viktigaste när det kommer till att undersöka besökarna. 
Nilsson säger att enkäter kan ge svar på vissa strukturfrågor, som tydliga fel eller likande. Mer 
subtila frågor som exempelvis generositet och respekt för andra människor, går inte att få reda på 
genom den typen av undersökningar utan att det är personlig kontakt som ger svar på detta säger 
Nilsson. 

 
 Om besökarna förstår det som museet velat säga är det ett lyckande. Genom att då 

förstärka besökarens upplevelse genom dess sinnen förstärks den kommunikation till besökarna. 
Om besökarna får agera interaktivt med museet så gör detta att besökarna skapar sig en förståelse 
för olika delar av museet. 

 
Museet HAMN ser inga nackdelar med att göra besöksundersökningar. Nilsson berättar 

att detta handlar om en ödmjukhet och produktutveckling, där det gäller att se sina egna fel och 
på så sätt kunna lösa dem. Han lägger även till att det är en ödmjukhet i att fråga besökarna, för 
detta visar att museet bryr sig om sina besökare och vill veta vad de tycker. Om 
besöksundersökningen då görs efter besöket så kan detta inte heller försämra besökarens 
upplevelse säger han. 

 
 
 



 
 

 28 

När de gäller att hålla besökarna lojala sker detta oftast på ett naturligt sätt. Detta genom 
att besökarna som besöker museet oftast inte hunnit se allt vid deras vistelse och därför vill 
komma tillbaka för att se ytterligare av utställningen. Det är även personer som bokar museet för 
konferens i arbetssyfte som senare kommer tillbaka med deras familjer eller vänner. Museet 
HAMN har även en hög rekommendationsfaktor som gör att fler personer kommer för att besöka 
museet. 

 
Eftersom det alltid finns personal i museet är det lätt att möta besökarna på plats. Detta 

gör att om personalen ser någon som inte förstår något av de interaktiva delarna så kan 
personalen förklara för besökarna. Att museet är interaktivt är något som museet får bra respons 
på från besökarna. ”Genom föremålen så berättar vi historier” säger Nilsson om Museet HAMN.  
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5. Analys 

 
I det femte kapitlet av uppsatsen analyseras och sammanförs den teori och empiri som samlats in 
under uppsatsens gång.  
 
 

5.1 Kundtillfredsställelse 

Hanefors och Mossberg påvisar att det finns ett antal faktorer som påverkar 
kundtillfredsställelsen hos besökaren. Några av dessa är servicekvalitet, produktkvalitet, 
situationella och personliga faktorer (Hanefors & Mossberg 2011, s. 230). Som Sjöhistoriska 
museet förklarar förhåller sig museet sig till dessa faktorer för att få en besökare tillfredsställd. På 
Sjöhistoriska museet läggs mest fokus på servicekvaliteten och produktkvaliteten (Enander 
Lanner 2016). 

För att få kunskap om de personliga åsikter som uppstår under ett museibesök använder 
sig Vasamuseet av tjänsten Tripadvisor. På tjänsten finns det möjlighet att läsa recensioner från 
de som besökt museet (Rydebjörk 2016). För museer kan det upplevas viktigt att se tidigare 
besökares recensioner av deras besök (Hanefors & Mossberg 2011, s. 231). Detta påvisar de 
personliga faktorer som finns inom kundtillfredsställelse. Faktorerna påbörjas i besökarens egna 
medvetande och grundar sig i tidigare erfarenheter (Söderlund 1997, s. 37-40). De personliga 
faktorer som kundtillfredsställelse innefattar är svåra för museet att styra. Det är därför viktigt för 
museer att få kunskap och erfarenhet om besökarna för att kunna hantera sådana faktorer 
(Hanefors & Mossberg 2011, s. 231).  
 

Museet HAMN förklarar att det är viktigt att fånga upp besökare som är i behov av hjälp 
på museet. När ett museum tillhandahåller delar som är interaktiva kan detta innebära att hinder 
uppstår för vissa besökare. Detta kan exempelvis vara besökare med försämrad syn eller hörsel. 
Delarna i museet som utgör dessa hinder kan då vara bristande vilket gör det viktigt för 
personalen att fånga upp besökaren innan denne blir missnöjd med upplevelsen av besöket 
(Nilsson 2016). Genom att ta hand om besökarna på ett museum ser personalen till att besökarna 
får en hög tillfredsställelse och är nöjda. Detta i sin tur kan resultera i att besökarna återvänder till 
museet samt rekommenderar upplevelsen till andra personer (Del Chiappa, Ladu, Meleddu & 
Pulina 2013). 
 

För museer är det viktigt att undersöka varför besökare kommer för att besöka museet. 
Även vad besökarna förväntar sig av museet och om museet tillfredsställt besökarens 
förväntningar (Del Chiappa, Ladu, Meleddu & Pulina 2013). Vasamuseet och Sjöhistoriska 
museet använder sig av en gemensam undersökning som tar fram ett NKI (Nöjd Kund Index) där 
besökarnas nöjdhet undersöks (Rydebjörk 2016). Denna undersökning används genom att fråga 
besökaren om upplevelsen de haft på museet, förväntningarna innan besöket och om 
förväntningarna som besökarna haft uppfyllts (Enander Lanner 2016).  
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Undersökningarna försöker ta reda på vad som behöver ändras och utvecklas för att 
besökarnas tillfredsställelse ska höjas. Detta innebär att museer behöver veta vad som skapar den 
specifika nöjdheten hos besökaren (Söderlund 1997, s. 37). Under undersökningarna är det också 
nödvändigt att se hur tillfredsställd besökaren är för att veta vad som bör förbättras (Söderlund 
1997, s. 55-56).  
 

5.2 Besökarens förväntningar 

Besökarens tillfredsställelse kan variera beroende på vad besökarens förväntningar är på en 
upplevelse innan den genomförts (Sörqvist 2000, s. 33-35). Genom att besökaren har 
förväntningar finns det en större sannolikhet att besökaren blir tillfredsställd. Detta innebär att 
besökarna har förutfattade meningar och en specifik önskan över vad de önskar att uppleva 
(Simpson 2000). Genom detta styr förväntningarna besökarens upplevelse och hur besökarens 
bedömning är på upplevelsen (Sörqvist 2000, s. 33-35). E-postintervjuerna som genomförts under 
denna uppsats beskrev att en viktig faktor är att förstå vad som besökarna önskar uppleva på 
museet. Därtill är det även viktigt att museerna utvecklas i den riktning som besökarna önskat (E-
postintervjuer 2016). För att skapa sig en förståelse över vad besökarna har för förväntningar 
krävs det att personalen på museet kan erbjuda information på den nivån som besökarna är i 
behov av (Simpson 2000). Museerna behöver använda sig utav personlig kommunikation med 
besökarna för att få en djupare förståelse över vad besökarna förväntar sig för att kunna använda 
resultatet i utvecklingssyfte (E-postintervjuer 2016). På Museet HAMN presenterar personalen 
museet för besökarna och förklarar vad de har att förvänta sig innan upplevelsen påbörjas 
(Nilsson 2016). När personalen förklarar för besökarna vad som finns att förvänta sig av ett 
museum skapar detta en föreställning hos dem över hur upplevelse kommer att vara. För 
besökarna kan detta vara det som påverkar hur upplevelsen uppfattas (Simpson 2000). 
 

Vasamuseet beskriver att de önskar att de kunde använda sig utav fokusgrupper. För att 
kunna undersöka besökarens behov samt önskemål under ett tidigt stadium för utformning av en 
upplevelse (Dalhed Persson 2016). Något som dock kan uppstå är att besökarens förväntningar 
kan förändras innan upplevelsen påbörjats. Detta gör det svårare för museer att urskilja vad 
besökaren egentligen förväntar sig (Sörqvist 2000, s. 38). Sjöhistoriska museet anser att det är 
viktigt att försöka förstå vad besökarnas förväntningar är innan museibesöket påbörjats. Detta för 
att kunna överträffa dessa (Enander Lanner 2016). Besökarnas förväntningar kan även förändras 
under och efter besöket (Sörqvist 2000, s. 38). När förväntningarna förändras under och efter 
besöket kan detta hjälpa museet att utvecklas. Detta genom att se på de förväntningarna och 
värderingarna som besökarna tillhandahållit, för att i sin tur använda dessa för att skapa nöjdare 
besökare (Söderlund 1997, s. 59). Med hjälp av mervärde kan besökarnas förväntningar av 
museet överträffas (Hanefors & Mossberg 2011, s. 232). 
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5.3 Besökarens lojalitet 

Ett bra servicerykte hos museer leder till fler återbesök (Hernon, Nitecki & Altman 1999). 
Sjöhistoriska museet har mest återbesök som sker under lov (Enander Lanner 2016). Vasamuseet 
använder sig utav vänföreningar, dock kallas dessa istället för årskort för att locka flera besökare 
att bli medlemmar. Årskorten innehåller förmåner som lockar medlemmar till att göra återbesök 
på museet (Dalhed Persson & Rydebjörk 2016). 
 

Genom kundtillfredsställelse skapas det nöjda och lojala besökare (Hanefors & Mossberg 
2011, s. 233). Museet HAMN håller dess besökare lojala på ett naturligt sätt då endast ett besök 
på museet inte är tillräckligt för att se allt menar museet. Även människor som varit på museet 
tidigare i arbetssyfte kommer tillbaka med familjer och vänner för att dela med sig av 
upplevelsen. Många besökare tipsar andra om att besöka museet, vilket är en faktor till att fler 
personer kommer för att besöka museet (Nilsson 2016). Att besökarna som först besökt museet 
har på detta sätt en stor påverkan på andra potentiella besökare (Simpson 2000). Påverkan 
kommer då från positiv word-of-mouth som når ut till nya potentiella besökare (Hanefors & 
Mossberg 2011, s. 233). 
 

Under den undersökningen som Vasamuseet och Sjöhistoriska museet använder för att ta 
fram ett NKI frågas besökarna om de skulle kunna tänka sig rekommendera museet till en annan 
person (Enander Lanner 2016). Det kan dock vara svårt att avgöra om besökaren är lojal till 
aktiviteten, att gå på museum, eller till det specifika museet (Hanefors & Mossberg 2011, s. 233). 
Att servicelojalitet kan betyda olika för besökarna är viktigt för museerna att förstå, speciellt när 
besökarnas lojalitet ska mätas (Hanefors & Mossberg 2011, s. 234). 
 

5.4 Museibesöket 

Majoriteten av Vasamuseets besökare är utländska. Det är därför viktigt för museet att ha ett stort 
utbud när det kommer till att förmedla en historia på olika språk. Med hjälp av undersökningar 
har museet tagit reda på vilka språk som de bör inrikta sig på (Dalhed Persson & Rydebjörk 
2016). Detta är viktigt för att kunna förmedla historisk information och produkter på rätt sätt 
(Goulding, 2000).  

Undersökningar hjälper även Vasamuseet att se vad besökarna vill uppleva på museet. 
Genom undersökningar kan museet verifiera och falsifiera teorier som museet har (Dalhed 
Persson & Rydebjörk 2016). Det är viktigt att för museet att förstå besökarens motivation till 
besöket. Detta görs genom de personliga möten som sker mellan besökarna och museet 
(Goulding, 2000). Vasamuseet fokuserar även på guidning som är uppskattat av museets 
besökare. Det är viktigt att tänka på det som besökarna upplever positivt av det redan existerande 
utbudet och inte endast nytt utbud till museerna (Dalhed Persson & Rydebjörk 2016). 

Genom att granska hur besökarna orienterar sig i Vasamuseet kan de försöka förstå hur 
olika delar av museet fungerar för besökarna (Dalhed Persson & Rydebjörk 2016). Om det 
upplevs svårt att orientera sig i museet kan detta skapa förvirring för besökarna. För att inte detta 
ska ske behöver utställningarna ha ett tema som har en röd tråd samt ha en social interaktion 
(Goulding 2000). 
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5.5 Sinnesupplevelse 

Filosofin “Learning by doing” kan användas när en sinnesupplevelse utformas. Genom att 
besökaren är involverad i museets utställningar får besökaren kunskap genom att interagera och 
vara delaktig i upplevelsen som finns på ett museum (Goulding 2000). Genom de e-postintervjuer 
som genomförts använde majoriteten av dessa sig inte utav någon form av undersökning gällande 
människans sinnen. Dock använder sig ett antal av respondenterna interaktiva upplevelser på 
deras museum (E-postintervjuer 2016). 

Sjöhistoriska museet är intresserade av sinnesundersökningar men påpekar att det är en 
svårighet att undersöka människans sinnen. Museet använder idag inte någon undersökning som 
fokuserar på människans sinnen (Enander Lanner 2016). 
 

Museet HAMN är ett interaktivt museum där människans sinnen berörs. Genom att 
använda sig av sinnen kan besökarens upplevelse förstärkas. Detta skapar även en djupare 
förståelse för museets olika delar (Nilsson 2016). Museer som använder sig av interaktivitet sätter 
människans sinnen i fokus för att kunna tillfredsställa besökaren genom att uppfylla besökarens 
önskningar (Hultén 2008, s. 28-30). För att kunna göra detta krävs det att sinnena hos en besökare 
stimuleras genom att iscensätta, hantera, designa, skulptera och koreografera upplevelsen. På så 
sätt tas upplevelsen in i besökarens hjärna och hjärta. Det är viktigt att besökarna förstår den 
rumsliga platsen för att sinnesupplevelsen ska tillfredsställa besökaren (Agapito, Mendes & Valle 
2013). 
 

Vasamuseet använder människans sinnen väldigt lite i deras utställningar. Däremot har 
museet utformat en undersökning för att förstå besökarnas syn på interaktivitet, detta gjordes 
genom interaktiva prototyper. Besökarna ansåg att en interaktiv upplevelse är något som har 
känslomässigt och sinnesintryck. Besökarna ansåg även att en guide var en slags interaktiv 
aktivitet (Dalhed Persson & Rydebjörk 2016). Besökaren är kroppsligt engagerad i mötet med 
upplevelsen som de stöter på när de kommer in i museet (Agapito, Mendes & Valle 2013). 
Skeppet Vasa anses väcka känslor och skapar en extraordinär upplevelse hos besökarna (Dalhed 
Persson & Rydebjörk 2016).  
 

5.6 Utformning av en undersökning 

För att en undersökning ska utvinna ett tillförlitligt resultat är en viktig del att undersökningen är 
rätt utformad. Detta görs genom att anpassa undersökningen till den verksamhet den används 
inom. Undersökningen anpassas för att ta reda på vilka aspekter som anses vara viktigast för 
besökarna, vilket i sin tur leder till att museet kan utvecklas (Sörqvist 2000, s. 68-69). 

Från de e-postintervjuer som genomförts ansåg dessa museer att en utveckling av museet 
görs genom att fråga besökarna om vad de tycker om museets utbud och skapa en personlig 
kontakt med besökarna. Två av respondenterna i e-postintervjuerna använder sig även av 
besöksundersökningar, där fokus låg på att se hur besöket upplevs och hur utbudet ansågs vara. 
Undersökningarna som besvaras av besökarna utformas i former av enkäter och formulär som ges 
ut till besökarna på plats. Att interagera med besökaren genom att föra en dialog är också en 
metod som används av de tillfrågade museerna (E-postintervjuer 2016). 
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Det finns två sorters undersökningar som kan användas när besökarens upplevelse och 
tillfredsställelse ska mätas, då antingen genom kvantitativ eller kvalitativ undersökningar. De 
kvantitativa undersökningarna ger många gånger ett statistiskt resultat, denna typ av 
undersökning riktar in sig på att samla in så mycket information som möjligt från så många 
besökare som möjligt. Den kvalitativ undersökning mäter besökarens tillfredsställelse och skapar 
en uppfattning om den individuella besökarens uppfattningar av verkligheten. Denna typ av 
undersökning använder ett smalt urval för att sedan gå mer djupgående (Sörqvist 2000, s. 51). 
Det finns även möjlighet att använda både kvantitativ och kvalitativ undersökning i samma 
undersökning, på detta sätt kan de två metoderna komplettera varandra (Sörqvist 2000, s. 52). 

Museer kan få hjälp med att göra undersökningar av utomstående företag som 
specialiserar sig på kundundersökningar (E-postintervjuer 2016). Vasamuseet och Sjöhistoriska 
museet samarbetar med Myndigheten för Kultur Analys, där de utformat en undersökning med 
frågor som ställs till slumpvist valda människor (Enander Lanner 2016). Museet HAMN planerar 
att använda sig utav ett utomstående företag för att göra personliga intervjuer med besökarna. 
Intervjuerna kommer bland annat ge svar på besökarnas förväntningar och hur besökarna blivit 
bemötta på museet (Nilsson 2016). 
 

Genom att personalen alltid är tillgänglig för besökaren på Sjöhistoriska museet kan 
frågor ställas under besökets gång (Enander Lanner 2016). På Museet HAMN finns också 
personalen tillgängliga i museet för att hjälpa besökarna under besöket. Detta skapar en personlig 
kontakt mellan besökarna och personalen vilket gynnar museet, genom att besökarna känner sig 
sedda och får hjälp av personalen om oklarheter uppstått. Den personliga kontakten ger även 
besökarna ett positivt mervärde av museet (Nilsson 2016). 

Museet HAMN har också en gästbok som besökarna använder för att berätta hur deras 
upplevelse varit på museet. Museet anser att enkäter kan ge svar på strukturfrågor men om 
museet vill ta reda på mer subtila frågor om exempelvis besökarnas upplevelse är det personlig 
kontakt som bör användas (Nilsson 2016). Genom att använda sig av en gästbok kan detta 
kombineras med djupgående intervjuer för att få ut så mycket information som möjligt om 
besökarnas upplevelse och deras sinnesupplevelse. Det gäller att kunna använda sig av varierade 
metoder för att mäta en sinnesupplevelse. Detta kan vara metoder som semistrukturerade 
intervjuer, användning av fokusgrupper eller djupgående intervjuer (Agapito, Mendes & Valle 
2013). 

För att få fram den information som museet vill ha av besökarna är det viktigt att 
undersökningen planeras rätt (Sörqvist 2000, s. 52). Inom en turismupplevelse, så som ett 
museum, genomförs konsumtionen av en tjänst under hela vistelsen på attraktionen där flertal 
interaktioner sker. Detta kan leda till att komplikationer angående mätning uppstår. En av dessa 
komplikationer är att veta när en undersökning av besökarnas tillfredsställelse ska göras, innan, 
under eller efter besöket (Hanefors & Mossberg 2011, s. 231). 

Därför är det svårt att veta när exakt det är som bästa att fånga upp en besökare för en 
intervju. Om undersökningen görs innan upplevelsen så har besökaren inte någon uppfattning om 
vad museet innehåller. Om undersökningen görs efter upplevelsen så vill besökaren åka hem 
(Dalhed Persson & Rydebjörk 2016). 
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E-postintervjuerna som genomförts erhöll svaren att undersökningarna bör göras efter 
besöket, då frågor angående upplevelsen på museet kan besvaras. Entrén när besökarna är på väg 
ut är den plats som är lämpligast för att genomföra denna typ av undersökning. Undersökningen 
skulle även kunna genomföras i samband med en utställning (E-postintervjuer 2016). 
Sjöhistoriska museet använder sin personal i entrén för att göra undersökningarna. Dock tillfrågas 
besökarna om att svara på undersökningen innan besöket genomförts. Detta för att museet 
upplever det som en svårighet att hålla kvar besökarna när de är på väg hemåt. Vid denna 
undersökning kan besökarna inte besvara frågor om upplevelsen på museet, detta har lösts genom 
att be om besökarens e-post för att efter besöket ta kontakt med besökaren. (Enander Lanner 
2016) Att skicka ut enkäter via e-post är ett effektivt sätt. Detta kan göra att bland annat 
svarstiden kortas ner (Sörqvist 2000, s. 69). 

Vasamuseet förhåller sig till undersökningar som framförallt innefattar demografi. Detta 
har gjorts i entrén innan besökaren tar del av museet. Denna undersökning har även uppdaterats 
med frågor om sällskapet som besökaren är i, om det är ett återbesök samt om hur upplevelsen 
varit. Detta görs däremot efter upplevelsen (Dalhed Persson & Rydebjörk 2016).  

Ett problem som kan uppstå med att använda sig av enkäter är om besökaren ger negativ 
feedback. Detta då det kan vara svårt för museet att förstå vad som var det egentliga problemet. 
Vid dessa tillfällen är en direkt kontakt något som underlättar för museet (Dalhed & Rydebjörk 
2016). 
 

Det kan hända att museet har begränsat med resurser och därför kan få svårt att mäta sina 
besökares upplevelse. En negativ aspekt med att mäta en upplevelse är att besökaren kan känna 
sig besvärad över att delta i undersökningen (E-postintervjuer 2016). Det kan även vara tvärt om 
och besökaren känner sig behövd, vilket kan förhöja besökarens upplevelse. Personalen på 
Sjöhistoriska museet upplevde att de störde besökarna och dess besök, vilket fick personalen att 
känna sig obekväma med situationen (Enander Lanner 2016). 
 

Enligt Museet HAMN finns inga nackdelar med att undersöka besökarens upplevelse.  
Det är viktigt att genom besöksundersökningar se museets brister och på så sätt försöka lösa dem. 
När en besökare tillfrågas om deras uppfattning av museet visar detta endast på att museet bryr 
sig om besökaren (Nilsson 2016). De positiva aspekter med att undersöka besökaren är att museet 
får en tydligare blick över vem det är som besöker museet och vad de fått utav upplevelsen. Detta 
skapar en uppfattning om hur besökaren ser museet, dess personal och bekvämligheterna som 
finns på museet. Detta hjälper museet att utvecklas (Del Chiappa, Ladu, Meleddu & Pulina 
2013). 

Undersökningar om upplevelser går alltid att utveckla då det kan skapa en mer 
djupgående undersökning. Dock måste det då finnas resurser för att kunna genomföra detta (E-
postintervjuer 2016). Även resultaten som undersökningarna ger borde användas mer än vad den 
egentligen gör då det är väldigt användbart för utveckling hos museer. Bland annat för att se hur 
besökaren rör sig på museet samt om budskapet som museet vill ge till besökarna framgått tydligt 
nog. Det är även viktigt att se över om det är något som saknas under upplevelsen (Enander 
Lanner, 2016).  
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6. Slutsatser 

 
I det sjätte kapitlet av uppsatsen presenteras de slutsatser som sammanställts när 
forskningsfrågorna besvarats.  
 
 
Frågeställningar som besvaras nedan: 
Vid en undersökning av ett urval av Stockholms läns museer; 

- Vilka undersökningsmetoder finns för att mäta museibesökarens upplevelse av 
attraktionen och hur används dessa? 

- Vad används för att besökaren ska erhålla ett tillfredsställt besök av attraktionen? 
 
 
Det finns flertal tillvägagångssätt att använda vid en undersökning av en besökares upplevelse. 
Utefter det empiriska material vi tagit del av tyder det på att enkäter och personlig kontakt med 
besökaren är de mest populära undersökningsmetoderna för att mäta en besökares upplevelse på 
museer. Vid användning av enkäter frambringas en statisk bild av besökarens upplevelse. Detta 
kan i sin tur leda till att enkätresultaten används för att på ett statistiskt sätt förstå hur museet 
utvecklats och hur det kan komma att utvecklas i framtiden. 

Personlig kontakt med besökaren kan ge en djupare förståelse för hur besökaren anser att 
attraktionen påverkat dem. Den konversation som pågår mellan besökaren och personalen ses 
som en sinnesupplevelse. 

  
För att museerna ska erhålla tillfredsställda och lojala besökare är det fler faktorer att ta 

hänsyn till. En faktor som prioriteras är personlig kontakt, för att få besökaren att känna sig sedd 
och uppskattad. En annan viktig faktor är att personalen finns på plats i museet för att hjälpa 
besökaren om något är svårt att uppfatta, detta för att besökaren inte ska bli missnöjd med 
upplevelsen. Interaktionen på ett museum är också viktig. Interaktionen menar på att besökaren är 
delaktig i museet, vilket leder till en aktiv upplevelse där besökaren får lära sig genom att delta. 
Genom interaktion kan besökarens olika sinnen stimuleras samtidigt som besökaren lär sig om 
museets utställningar. 

  
Slutligen är det viktigt för besökaren att ha förväntningar innan besöket äger rum. Genom 

att ha förväntningar innan upplevelsen genomförts har besökaren redan en förståelse för vad 
denne kommer att vilja se. På så sätt är det även viktigt för museet att veta hur besökarens 
förväntningar ser ut för att kunna anpassa besöket utefter dessa. Om museet förstår besökarens 
förväntningar kan dessa överträffas, vilket skapar mervärde hos besökaren och en 
tillfredsställande upplevelse.  
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6.1 Avslutande diskussion 

Under denna uppsats har vi strävat mot att få svar på de frågeställningar som ställts i början av 
uppsatsen, vilket vi anser har uppfyllts. Under arbetets gång har vi sett flertal mönster som 
uppkommit mellan det teoretiska och det empiriska material som samlats in.  

Flertal av de museer vi haft kontakt med svarar att de använder sig av personlig kontakt 
med besökarna och att detta är en viktig faktor för att uppnå kundtillfredsställelse. Genom detta 
kan besökaren känna sig sedd och hörd, vilket skapar en djupare relation mellan museet och 
besökaren. Detta är enligt oss en positiv aspekt som skapar nöjda besökare. 

Även enkäter är något som används flitigt hos de flesta museerna. Om museerna strävar 
efter att samla in statistisk information om dess besökare anser vi att detta är ett bra 
tillvägagångssätt. Genom statistisk information kan museer se hur utvecklingen hos museet sker 
rent statistiskt, vilket kan ge förståelse för vilka förbättringar som kan behöva genomföras. 
Frågorna som ställs i enkäterna hos de olika museerna är relativt lika varandra. En viktig faktor är 
även att tänka på vilken plats som undersökningen genomförs på. 

Undersökningarna som utförs sker oftast i entrén. Där dessa sker i början eller slutet av 
besökarens vistelse på museet, detta beroende på undersökningens syfte. Detta tillvägagångssätt 
anser vi fungerar bra för att erhålla olika sorters svar från besökaren. Dock är syftet i denna 
uppsats att undersöka besökarens upplevelse av museerna och vi anser därför att det är mer 
relevant utifrån vårt syfte att fråga besökaren efter upplevelsen genomförts. 

  
Det finns en del skillnader mellan museerna som används i uppsatsen, en av skillnaderna 

är att museerna är statligt eller privat ägda. Detta innebär att de statligt ägda museerna har en del 
undersökningar som måste göras och utförs kontinuerligt.  

En annan skillnad är storleken på museerna, vilket påverkar hur stort flöde av besökare 
som kommer in i museet vilket påverkar hur den personliga kontakten sker med besökaren. På ett 
museum med större mängd besökare finns det inte möjlighet att hinna med att ge personlig 
kontakt till alla besökare. Dock är detta något som är möjligt hos museer med färre besökare.  

 
Förväntningar, personlig kontakt, lojalitet och kundtillfredsställelse är fyra faktorer vi 

fastställt är viktiga för att undersöka besökarens upplevelse. För att få besökaren tillfredsställd 
och lojal krävs det att förväntningarna uppfylls och att den personliga kontakten mellan 
besökaren och museets personal är god. En besökare har ofta på ett eller annat sätt förväntningar 
innan denne besöker museet, det gäller att museet kan uppfylla dessa för att tillfredsställa 
besökaren. Om det inte skulle ske utifrån kundens förväntningar är det viktigt att den personliga 
kontakten med personalen fungerar. Det krävs att personalen är beredda på att fånga upp en 
besökare som är på väg till att bli missnöjd för att undvika detta. På så sätt kan personalen 
förklara, rekommendera utställningar i museet och hjälpa besökaren tillräckligt för att skapa en 
god upplevelse. 

Interaktionen i ett museum anser vi är en viktig del. Genom att ett museum använder sig 
av interaktivitet involveras besökaren i utställningen och detta skapar en djupare relation mellan 
besökaren och upplevelsen. Besökaren lär sig något samtidigt som sinnena aktiveras, vilket leder 
till att besökaren lär sig genom att interagera.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att det skulle vara intressant för den fortsatta forskningen att hitta ett optimalt sätt för att 
undersöka besökarens sinnesupplevelse på. Då det idag, av vår vetskap, inte finns någon mall för 
att undersöka besökarnas sinnen hos olika museer. Det hade även varit intressant att se hur 
museer förhåller sig till sinnesmarknadsföring och hur detta påverkar besökarens val av museum.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågor till e-postintervju med museer 
 
Hej!  
 
Vi är tre studenter som studerar sista året på Turismprogrammet vid Södertörns Högskola i 
Stockholm. Just nu arbetar vi med vår kandidatuppsats. Syftet med vår kandidatuppsats är att 
undersöka hur olika museer gör för att mäta en besökares upplevelse av attraktionen.  
Därför är vi nyfikna på vilka insamlingstekniker ni använder er av.  
 
Det skulle vara av stort värde för oss om ni kan besvara våra frågor nedan. Om det är möjligt 
önskar vi att ni svarar på följande frågor senast den 20 april. Svaren på frågorna mailas till 
XXX@gmail.com. Vid övriga frågor eller funderingar kan ni kontakta oss på: XXX. 
 

1. För hur stor andel av samtliga besök som görs på ert museum mäter ni besökarnas 
upplevelse? 

2. Om ni mäter besökarnas upplevelser, i så fall på vilket sätt mäts upplevelsen hos 
besökarna? 

3. Om ni mäter besökarnas upplevelser, när mäts upplevelsen hos besökarna? (Innan 
besöket, under besöket eller efter besöket)  

4. Om ni mäter besökarnas upplevelser, undersöks besökarnas upplevelser genom något av 
de fem sinnena? (Syn, Hörsel, Lukt, Smak, Känsel) 

5. Vid mätning av besökarnas upplevelser anser ni att någon speciell plats är mest lämpad 
för att göra en upplevelsemätning? 

6. Vad upplever ni vara fördelarna med att mäta besökarnas upplevelse av ert museum? 
7. Upplever ni att det finns några nackdelar med att mäta besökarnas upplevelse av ert 

museum? 
8. Finns det möjligheter med att utveckla ert sätt att mäta en besökares upplevelse? Om Ja, i 

så fall på vilket sätt? Om Nej, vad grundar ni det på?  
9. Beskriv kortfattat hur en mätning av en besökares upplevelse tar form.  
10. Finns det möjlighet att ta vidare kontakt med er för ytterligare frågor? Exempelvis 

intervju eller studiebesök?  
 
Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar, 
Amanda Jäderlind, Märta Ternander & Sara Uggla 
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Bilaga 2. Frågemanus till djupintervjuer  
 

- Namn? Arbetstitel? Arbetsuppgifter?  
- För hur stor andel av samtliga besökare mäter ni besökarnas upplevelse? 
- När ni mäter besökarnas upplevelser, på vilket sätt mäts upplevelsen hos besökarna? 

- Beskriv gärna kortfattat hur?  
- Vilket resultat erhåller ni från dessa undersökningar?  
- När mäts upplevelsen hos besökarna? (Innan besöket, under besöket eller efter besöket)  
- Vid mätning av besökarnas upplevelser anser ni att någon speciell plats är mest lämpad 

för att göra en undersökning?  
- Undersöks besökarnas upplevelser genom något av de fem sinnena? (Syn, Hörsel, Lukt, 

Smak, Känsel)  
- På vilket sätt sker detta? 

- Undersöks besökarna olika beroende vilken målgrupp de tillhör? 
- Finns det några fördelar med att mäta besökarnas upplevelse på ert museum? 
- Finns det några nackdelar med att mäta besökarnas upplevelse på ert museum? 
- Finns det möjligheter med att utveckla ert sätt att mäta en besökares upplevelse?  

- Om Ja, i så fall på vilket sätt? Om Nej, vad grundar ni det på?  
- Vad gör museet för att skapa lojala besökare? 
- Hur förhåller sig museet till kundtillfredsställelse?  

- Kan ni mäta besökarnas tillfredsställelse?  
- Vad anser ni vara de vikigaste aspekterna när det kommer till att undersöka besökarans 

upplevelse?  
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Bilaga 3. Museer som används till uppsatsen  
 
Armémuseet  
Bonniers konsthall 
Hagalunds tvätterimuseum  
Hallwylska museet  
Historiska museet  
Moderna Museet  
Museet HAMN 
Postmuseum  
Riksidrottsmuseet 
Sidenväveri museum  
Sjöhistoriska Museet 
Snus- och tändsticksmuseum  
Spritmuseum  
Tumba Bruksmuseum 
Vasamuseet 
 
Två av de medverkande museerna ville ej namnges i uppsatsen. 
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Bilaga 4. Ansvarsområden i uppsatsen 
 
Amanda Jäderlind  

- Metod  
- Analys 
- Resultat 

 
Märta Ternander 

- Introduktion 
- Empiri 
- Resultat 

 
Sara Uggla  

- Teori 
- Källförteckning 
- Bilagor 

 
 


