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Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för vad företagen anser behövs 

för att upplevelser ska bli lyckade och minnesvärda. Vi vill även ta reda på vad företagen 

tycker utmärker en extraordinär upplevelse. 

 

Metod: Till vår uppsats har vi använt oss av en kvalitativ metod som består av semi-

strukturerade intervjuer, mejlintervjuer och en telefonintervju. Totalt har sex intervjuer utförts 

med sex olika upplevelseföretag.  

 

Slutsatser: Personal och deras bemötande är viktigt för att upplevelsen ska bli lyckad. Platsen 

där upplevelsen utövas har också stor betydelse och den kan utformas på ett sätt som mer eller 

mindre kan påverka besökarnas känslor. Upplevelserummet har en stor påverkan på 

helhetsintrycket. En minnesvärd upplevelse behöver involvera besökarnas känslor. Besökarna 

behöver känna sig delaktiga i upplevelsen och sinnena bör stimuleras för att upplevelsen ska 

bli minnesvärd. En extraordinär upplevelse verkar behöva innehålla de beståndsdelar som 

lyckade och minnesvärda upplevelser har. Den bör även vara utvecklande på ett personligt 

plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 

Title: The art of creating experiences 

 

Seminar date: 2016-06-01 

 

Course: Bachelor thesis in Tourism Studies, 15 credits  

 

Authors: Jenny Duvdahl and Malin Frisk 

 

Supervisor: Gustaf Onn 

 

Keywords: experience economy, experience, experience room, successful experience, 

memorable experience, extraordinary experience, storytelling, five senses 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of what companies 

think is needed for experiences to become successful and memorable. We would also want to 

know what companies think distinguishes an extraordinary experience. 

 

Methodology: For this essay we have used a qualitative method that consists of semi-

structured interviews, e-mail interviews and one telephone interview. In total, six interviews 

were conducted with six different experience companies.  

 

Conclusions: Staff and their attitude is important for the experience to be successful. The 

place is also very important and it can be designed in a way that more or less can affect 

visitors' emotions. The experience room has a large impact on the overall impression. A 

memorable experience need to involve visitors' emotions. Visitors need to feel part of the 

experience and the senses should be stimulated for the experience to be memorable. An 

extraordinary experience must contain the elements of a successful and a memorable 

experience. It should also be developing on a personal level. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord  

Denna uppsats är ett examensarbete som motsvarar 15 högskolepoäng och som är utförd vid 

Södertörns högskola. Författarna av denna uppsats ser upplevelseindustrin som en viktig del 

av framtidens turism och har därför valt att belysa detta ämne.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga våra respondenter som tog sig tid att delta i vår studie 

samt bidrog med betydelsefull information; Yngve Bergqvist, Emil Erlandsson, Britta Jonsson 

Lindvall, Ulf Nordquist, Melody Sadeghi och Helena Sandström.  

 

Ett stort tack till vår handledare Gustaf Onn, som genom konstruktiv kritik väglett oss i rätt 

riktning samt bidragit till en förhöjd kvalitet av uppsatsen.  

 

Slutligen vill vi även tacka varandra för dessa tio veckor ihop som fyllts av intressanta 

diskussioner, nya lärdomar och många skratt ihop.  

 

 

Stockholm, Maj 2016 
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1. Inledning 

I den inledande delen av uppsatsen beskriver vi bakgrunden till vår uppsats. Därefter kommer 

vår problemdiskussion som förklarar varför det här ämnet är intressant att undersöka. 

Problemdiskussionen leder senare fram till våra frågeställningar och syftet med uppsatsen. 

Det inledande kapitlet avslutas med avgränsningar, definitioner samt uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Världen är idag sammanknuten på ett sätt som har bidragit till helt nya levnadsvanor 

(sakerhetspolitik.se, 2013). Människor är beredda att lägga allt mer tid och pengar på att resa 

samtidigt som det har blivit enklare att uppleva nya platser världen över. Det kan vara en 

anledning till att turismnäringen ständigt växer (O’dell & Billing 2005, s. 12). Industrin är 

betydelsefull för Sverige, då den bidrar till ökad sysselsättning, export och landets totala 

ekonomi (Terpstra 2015, s. 7). Turismnäringen är erkänd som en viktig del av 

serviceekonomin, där upplevelseindustrin är en stor delbransch (Reisinger 2001, s. 1).  

 

Begreppet upplevelseindustri är ett samlingsbegrepp för företag och människor som har till 

huvuduppgift att kreativt skapa och leverera upplevelser i någon form. Upplevelseindustrin 

står för nästan fem procent av Sveriges BNP och sysselsätter cirka 280 000 personer i landet. 

Runt om i världen satsas det allt mer på just denna industri. Inom västvärlden har 

konsumtionen av upplevelser ökat under de senaste decennierna. (Algotson & Daal 2007, s. 

18).  

 

Inom upplevelseindustrin talas det mycket om att skapa upplevelser och gärna unika sådana 

(Tung & Ritchie, 2011). En upplevelse kan beskrivas som ett evenemang, ett äventyr eller en 

händelse som handlar om en persons känslor och fantasier (Jernsand, Kraff & Mossberg, 

2015). Upplevelsen förmedlar oftast en positiv känsla, som rent konkret är svår att beskriva 

(Steene 2013, s. 33). Det kan även vara någonting som “sker under en specifik tid i ett 

upplevelserum och den är för kunden unik, personlig, icke-ordinär och minnesrik” (Mossberg 

2015, s. 24).  

 

Fernström (2005, s. 71) menar att nyckeln till framgång i en tätnande konkurrens är att 

”ständigt överraska kunden och överträffa dess förväntningar”. För att locka turister och vara 

en konkurrenskraftig destination krävs det att upplevelseproducenter skapar utrymme för 

konsumenterna att kunna utforma sina egna personliga upplevelser. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Med turismens framväxt har kraven på turistupplevelser blivit allt högre. Inom 

upplevelseindustrin fokuserar producenter på att skapa helhetsupplevelser för konsumenten. 

Det räcker inte längre att fylla upp konsumenternas basbehov, utan upplevelser måste erbjuda 

något mer (Algotson & Daal 2007, s. 15). Mossberg (2007) anser i likhet med Tung och 

Ritchie (2011) att upplevelseindustrin behöver utveckla dess kringservice eftersom det är mer 

än bara själva upplevelsen som påverkar besökarens slutgiltiga åsikt. Minnesvärda 
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upplevelser gör att destinationen och upplevelsen blir konkurrenskraftig och hållbar (Tung & 

Ritchie, 2011). Mossberg (2007) hävdar att en annan central del i att skapa bra upplevelser är 

att sinnena måste stimuleras och att det måste vara roligt att konsumera. 

 

Upplevelseindustrin förväntas öka med fem till sju procent årligen och ses som en viktig del 

av världens BNP. Sverige har goda förutsättningar att ta en tätposition i världen då den 

teknologiska utvecklingen länge har varit stark i landet. Som en liten nation har Sverige lätt 

att anpassa sig efter internationella trender samtidigt som industrin får stöd genom offentliga 

investeringar. Branschen stärker inte enbart landets totala ekonomi och besökarantal, utan 

denna kreativa sektor har även indirekta kopplingar till innovation inom tekniksektorn samt 

till regional och lokal utveckling. Upplevelseindustrin bidrar även till att stärka landets image 

och attraktionskraft (Nielsén 2006, ss. 23, 36).  

 

Upplevelser nämns som ett fenomen som är interaktivt, komplext och personligt. Dessa är tre 

faktorer som gör att skapandet av upplevelser är en utmaning för upplevelseproducenter 

(Jernsand, Kraff & Mossberg, 2015). Då besökarnas uppfattningar är individuella krävs det att 

upplevelserna anpassas efter individerna (O’dell & Billing 2005, s. 15). En annan utmaning 

som producenterna ställs inför är att skapa minnesvärda upplevelser som gör att konsumenten 

inte enbart minns själva upplevelsen, utan även varumärket, anläggningen och personalen. 

Allt det kan bidra till att konsumenten väljer att återkomma eller rekommendera företaget till 

sin bekantskapskrets (Fernström 2005, s. 70).  

 

Upplevelseindustrin är viktig för Sveriges totala ekonomi och utveckling samt dess 

attraktionskraft. Det är därför av vikt att producenter har rätt verktyg och kunskap för att 

kunna skapa någonting så komplext som upplevelser. 

 

Ovanstående diskussion har lett fram till följande frågeställningar;  

 

 Hur resonerar företagen om vad som kännetecknar en lyckad upplevelse? 

 

 Vad anser företagen vara viktigt för att upplevelsen ska bli minnesvärd?  

 

 Hur anser företagen att en extraordinär upplevelse utmärker sig?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för vad företagen anser behövs för att 

upplevelser ska bli lyckade och minnesvärda. Vi vill även ta reda på vad företagen tycker 

utmärker en extraordinär upplevelse. 

 

Sverige har goda förutsättningar att lyckas inom upplevelseindustrin. För att svenska 

upplevelseföretag ska bli konkurrenskraftiga och kunna locka likväl inhemska som 

internationella besökare behövs mer kunskap om upplevelser. Med denna studie hoppas vi 

kunna bidra med ny kunskap inom ämnesområdet.  
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1.4 Avgränsningar 

Vår studie fokuserar på ämnet ur ett företagsperspektiv vilket innebär att vi inte kommer att ta 

hänsyn till besökarnas synvinkel. Hur besökarna uppfattar upplevelsen är givetvis viktigt, men 

på grund av det pressade tidsschemat har vi valt att inte belysa det i vår uppsats. Vi kommer 

heller inte att undersöka hur företagen arbetar med marknadsföring, utan fokus kommer att 

vara på hur företagen resonerar om upplevelser. 

 

Uppsatsen kommer att avgränsas till sex olika upplevelseföretag i Sverige. Det är 

framträdande personer inom dessa företag som kommer att delta. Vi kommer enbart att ha 

med en person från respektive företag. Det innebär att vi endast kommer att få ett perspektiv i 

hur företaget resonerar om ämnet. 

 

1.5 Definitioner 

Word-of-mouth - är samtalsämnen i bekantskapskretsen. Dessa samtalsämnen kan beroende 

på hur personen upplevt exempelvis upplevelsen bli positiv eller negativ marknadsföring för 

företaget. Samtalsämnena är av icke-kommersiell natur och uppfattas därför med mindre 

skepticism än marknadsföring som görs av företagen själva. Word-of-mouth har stor 

betydelse för företag och kan vara avgörande i beslutet att konsumera eller att inte konsumera 

(Mossberg 2011, ss. 148-149).  

 

Upplevelserummet - är den fysiska miljön eller platsen där tjänsten eller aktiviteten 

produceras (Mossberg 2011, s. 15). 

 

Storytelling - är berättelser, fabler och myter. Dessa kan vara skriftliga, bildliga eller 

muntliga. Inom turismbranschen används storytelling ofta genom tematisering av 

upplevelserummet (Mossberg 2015, s. 103).  

 

1.6 Uppsatsens disposition   

Inledning: I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till vårt undersökningsområde. Vi 

presenterar  även studiens syfte samt våra frågeställningar. I detta kapitel redogör vi för våra 

avgränsningar samt definierar viktiga begrepp som används i vår uppsats. 

 

Metod: I denna del av uppsatsen redogör och motiverar vi för de metoder och 

tillvägagångssätt som vi använt oss av i studien. Vi kommer även att presentera våra 

respondenter samt metodkritiken. 

 

Teori: I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning inom det valda forskningsområdet samt 

de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för vår undersökning. Dessa kommer i 

slutskedet av uppsatsen kopplas ihop med empirin i analysen. 

 

Empiri: Här beskrivs företagen kort. Därefter presenteras en sammanfattning av de intervjuer 

som gjorts med de utvalda respondenterna.  
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Analys: I analysen kopplas den insamlade empirin och de teoretiska utgångspunkterna 

samman och bildar grunden för resultatet.  

 

Resultat: Här redovisas undersökningens resultat samt svaren på frågeställningarna. I denna 

del av uppsatsen presenteras också en avslutande diskussion, kunskapsbidraget och förslag till 

vidare forskning.  
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2. Metod 

I denna del av uppsatsen kommer vi att redogöra för de metoder som använts vid insamlingen 

samt tolkningen av vårt material. Vi kommer även att beskriva hur vårt urval har gått till 

samt presentera vår metodkritik.  

 

2.1 Vetenskapsteori  

Inom vetenskapen brukar världen delas upp i två synsätt. Dessa är det objektivistiska och det 

konstruktivistiska synsättet. Det objektivistiska synsättet innebär att man ser på sociala 

fenomen som oberoende av sociala aktörer. De menar att det är en yttre verklighet som inte 

kan påverkas eller styras av människorna i den (Stoehrel, 2007). Konstruktivisterna 

ifrågasätter detta synsätt och menar istället att det är de sociala aktörerna som skapar och styr 

verkligheten. Företagen ses som en framtida verklighet och påverkas av människorna inuti 

den. De som stödjer denna typ av synsätt menar att organisationer och kulturer ständigt 

behöver skapas, förnyas och granskas. De anser att organisationer behöver påverkas och 

anpassas efter olika sociala sammanhang. De menar att det är de anställda som förhandlar 

fram värderingar och regler och inte organisationen själv (Bryman & Bell 2011, ss. 35-37). 

Denna uppsats har ett konstruktivistiskt synsätt då vi tror att de företag som vi studerar är en 

social konstruktion och dess verklighet påverkas av människorna i den. Med det menar vi att 

inget kan betraktas som slutgiltigt då vi lever i en föränderlig värld. Vi utgår ifrån att de 

företag som vi har valt att studera måste anpassa sina upplevelser efter dess besökare och 

deras behov då det ständigt ställs nya krav på upplevelseföretagen.  

 

Vår uppsats har en hermeneutisk inriktning. Det innebär att vi strävar efter att öka förståelsen 

mellan människor genom att tolka de olika situationerna som uppstår (Aspers 2011, s. 25). 

Hermeneutiken handlar om att tolka det som sägs på ett sådant sätt att man sätter in det i ett 

större perspektiv. Delen kan enbart förstås om man ser helheten (Alvesson & Sköldberg 2008, 

s. 193). Vi ser inte världen som “svart eller vit” eller söker absolut kunskap, utan vi vill få en 

ökad förståelse kring vårt valda ämne. Vi är medvetna om att tolkningen av den insamlade 

empirin kan påverkas av våra egna värderingar och tidigare erfarenheter.  

 

2.2 Forskningsstrategi – kvalitativ metod  

Inom samhällsvetenskaplig forskning delas tillvägagångssätten in i kvalitativ eller kvantitativ 

metod. Dessa skiljer sig åt och beroende på forskningsfråga väljer man typ av 

forskningsstrategi. Kvalitativa metoder lämpar sig bäst då man vill undersöka något på djupet 

och då man önskar lägga vikt på ord istället för på siffror (Holme & Solvang 2010,  ss. 13-

14). Om forskaren är ute efter att försöka förstå människans sätt att reagera eller resonera är 

den kvalitativa metoden lämplig (Trost 2010, ss. 25, 29).  

 

Då det är ett mindre antal företag som vi vill undersöka på djupet är en kvalitativ metod bäst 

för vårt syfte (Repstad 2007, s. 15). Vi har försökt att empatiskt sätta oss in i respondenternas 

situation. Detta är centralt inom kvalitativ forskning menar Aspers (2011, s. 45). Vi strävar 

inte efter att kunna generalisera vårt resultat till andra upplevelseföretag utan vår förhoppning 
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är att få en ökad förståelse hur dessa upplevelseföretag resonerar om det valda ämnet.  

 

Inledningsvis i studien samlade vi på oss information genom att läsa artiklar och böcker. 

Utifrån det insamlade materialet utformade vi frågor som vi ansåg vara intressanta att studera. 

Under insamlingen av empirin fortsatte vi att läsa artiklar om ämnet vilket ledde till 

ytterligare teorier. Detta sätt att arbeta på kallas för abduktion, vilket förenklat kan beskrivas 

som en blandning av induktion och deduktion (Aspers 2011, s 71). Induktion innebär att 

författarna först samlar in empiri för att sedan knyta an denna till teorier. Deduktion däremot 

har inledningsvis alla teorier klara och formar hypoteser som de senare vill undersöka med 

den insamlade empirin (Bryman 2011, ss. 26-27). Vår metod är alltså en kombination av 

dessa, då vi har pendlat mellan teori och empiri. I denna typ av process omtolkas teorierna 

och empirin under arbetets gång. Abduktionen utgår ifrån empirin, men analysen kombineras 

med teorier. Dessa används som inspirationskälla för att upptäcka mönster och för att få 

förståelse för det insamlade materialet (Alvesson & Sköldberg 2008, ss. 55-56). 

2.3 Tillvägagångssätt  

2.3.1 Urval 

Vi kommer att utföra en komparativ studie där vi jämför och analyserar sex olika 

upplevelseföretag. Även om generalisering inte är centralt inom kvalitativa metoder är ändå 

urvalet en avgörande del i den kvalitativa forskningen. Om “fel” personer intervjuas kan det 

leda till att undersökningen inte blir speciellt värdefull (Holme & Solvang 2010, s. 101). Vi 

har valt att intervjua framträdande personer inom turismföretag som arbetar med upplevelser. 

Vi har gjort ett medvetet och systematiskt urval. Vi vill ha med rätt personer för att vår 

undersökning ska bli så trovärdig som möjligt. Med denna typ av urval kan vi hoppas att 

säkerhetsställa att de personer vi har valt besitter rätt sorts kunskap.  

De intervjupersoner som har medverkat är Yngve Bergqvist (grundare och vd för 

ICEHOTEL), Emil Erlandsson (delägare och affärsområdeschef för High Chaparral), Britta 

Jonsson Lindvall (grundare och vd för Treehotel), Ulf Nordquist (grundare av Svartklubben), 

Melody Sadeghi (delägare och manager för Escapestories) och Helena Sandström (grundare 

av Barnens Gård). Vi valde personer som vi anser har koppling till upplevelseindustrin och 

som erbjuder spännande upplevelser. Vi hade kännedom om dessa företag sedan tidigare och 

de valdes ut till studien på grund av det. Vi anser att de har intressanta upplevelser och vi vill 

veta mer om hur dessa personer resonerar kring lyckade, minnesvärda och extraordinära 

upplevelser.  

Vi ringde till samtliga företagare och presenterade vår studie. Alla var positiva och ville gärna 

delta i vår undersökning. De som befann sig i Stockholmsområdet valde vi att träffa 

personligen. De företag som bedriver sin verksamhet i andra orter i landet utfördes både 

telefonintervjuer och mejlintervjuer med beroende på vad respondenten föredrog. Med 

Nordquist, Sandström och Sadeghi genomfördes fysiska intervjuer. Erlandsson valde att ha en 

telefonintervju medan Jonsson och Bergqvist föredrog mejlintervjuer.  

 

2.3.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Vi utförde tre semi-strukturerade intervjuer då vi anser att dessa är bäst lämpade för vår 
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studie. I semi-strukturerade intervjuer finns det utrymme för följdfrågor beroende på hur den 

intervjuade svarar (Aspers 2011, s. 143). Vi strävar efter en öppenhet i våra intervjuer där den 

intervjuade kan känna sig flexibel och får möjlighet att uttrycka sig med sina egna ord. Därför 

anser vi att semi-strukturerade intervjuer är rätt metod för oss. Vi har försökt undvika att ha 

egna “klara” svar kring våra olika teman då vi inte vill gå in i vår undersökning med 

förutfattade meningar.  

 

Inför intervjuerna utfärdades en intervjuguide vars syfte är att fungera som ett stöd till den 

som utför intervjun. Denna guide kan beskrivas som en “minneslista” där intervjuaren 

antecknar vissa ämnen och teman som bör diskuteras under intervjun. Detta för att samtalet 

ska kännas så naturligt som möjligt (Bryman 2011, s. 415). Vi vill uppnå känslan av att vi 

diskuterar olika teman med våra respondenter istället för att ha ett alltför detaljerat 

intervjuschema som kan hämma respondenten. Om man har för många detaljerade frågor kan 

den intervjuade bli passiv och tyst (Repstad 2007, s. 86). Det vill vi undvika genom att istället 

prata om olika teman och formulera frågorna på plats för att det på så vis ska kännas som ett 

naturligt samtal och inte en utfrågning.  

 

Vi inledde våra intervjuer med att först beskriva studiens syfte och presentera våra 

frågeställningar. Detta var något vi redan hade informerat våra respondenter om via telefon, 

men valde att gå igenom det igen för tydlighetens skull. Respondenterna fick återigen en 

möjlighet att bestämma om de ville medverka vilket är viktigt enligt Lantz (2013, s. 73). 

Därefter ställde vi några inledande faktafrågor om upplevelsen och dess härkomst. 

Faktafrågor är oftast enkla att svara på vilket kan skapa ett bra inledning på intervjun och ett 

trevligt klimat (Lantz 2013, s. 73). Det gjorde även att vi som intervjuare kände oss mer 

bekväma i intervjusituationen och senare naturligt kunde övergå till mer specifika frågor som 

berör våra valda teman.  

 

Vi spelade in våra intervjuer för att helt och hållet kunna fokusera på vad våra respondenter 

sade istället för att anteckna. Det anses vara viktigt då man annars kan missa att komma med 

följdfrågor (Repstad 2007, s. 93). Andra fördelar med att spela in intervjuerna är att vi kan 

lyssna på dem flera gånger för att vara säkra på att vi har hört vad respondenten sagt men 

även hur de har sagt det (Bryman 2011, s. 429). Då vi personligen tycker att det här ämnet är 

spännande kändes intervjuerna naturliga och vi visade intresse för det som sades. Att de som 

intervjuar har ett genuint intresse för det som diskuteras kan leda till en bättre utförd intervju 

(Lantz 2013 ss. 127-128).  

 

Efter intervjuerna har vi valt att transkribera dem. Det innebär att vi överför de inspelade 

intervjuerna till textform. Att transkribera intervjuer gör det lättare för oss att jämföra de olika 

svaren respondenterna emellan. Vi har valt att transkribera det vi anser vara viktigt för vår 

studie men inte dokumenterat när våra respondenter lämnat det valda ämnet (Denscombe 

2016, s. 385). Anledningen till att vi valde att transkribera materialet var för att säkerhetsställa 

att vi har tolkat respondenten rätt. Transkriberingen har gjort det enkelt att hitta mönster i vår 

insamlade empiri.  
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2.3.3 Telefonintervju och mejlintervjuer 

Vi utförde två mejlintervjuer med personer som vi inte hade möjlighet att träffa. Då vi gärna 

ville ha med dessa respondenter i vår studie trots att vi inte hade möjlighet att besöka dem 

valde vi att utföra mejlintervjuer med dem. Frågorna skickades ut tillsammans med ett mejl 

där vi förklarade vår studie samt att vi önskade att de tog sig tid att besvara frågorna och 

utveckla sina svar. Då vi kände att vissa svar var otillräckliga eller svåra att förstå kom vi med 

följdfrågor för att få mer utförliga svar. Fördelarna med denna typ av metod är att 

respondenten kan ta den tid de behöver för att besvara frågorna samt att de själva kan 

bestämma en tidpunkt för när det ska göras (Sveningsson, Lövheim & Bergqvist 2003, s. 97). 

Vi valde denna typ av intervju då det dels var för långt och för hög kostnad att förflytta sig till 

dessa orter, men även för att mejlintervjuer gör det enkelt att sammanfatta vad som har sagts. 

En mejlintervju är transkriberad och klar vilket förkortar tiden att sammanställa materialet 

(Denscombe 2016, s. 36).  

 

Vi valde även att utföra en telefonintervju med en av våra respondenter. Vi bestämde en tid 

för intervjun och spelade in hela samtalet. Efter samtalet transkriberades materialet och vi 

skrev en sammanfattning på det vi ansåg vara av vikt för vår studie. Fördelarna med 

telefonintervjuer är dels att det spar oss tid och pengar men även att risken för att den 

intervjuade svarar “som vi önskar” minskar då den inte blir påverkade av vår närvaro 

(Bryman 2011, s. 209). I jämförelse med andra distansmetoder är telefonintervjun fördelaktig 

för att det sker ett samtal direkt med respondenten vilket gör att den som intervjuar kan vara 

reaktiv. Om ett missförstånd skulle uppstå kan det direkt redas ut och dessutom kan vi få 

ledtrådar av tonfallet på respondenten. Rent generellt är det också lättare att samtala än att 

skriva. Att skriva kräver mer ansträngning, vilket kan riskera att svaren inte känns tillräckligt 

utvecklade. I jämförelse med en mejlintervju får man i en telefonintervju mer material, vilket 

bidrar till högre kvalitet och komplexitet (Gillham 2008, s. 143).   

 

2.3.4 Analysmetod 

Analysmetoden som vi valt att använda oss av är indelad i tre steg varav det första är kodning, 

det andra tematisering och det tredje summering. Denna metod kan liknas med ett 

sorteringsarbete då empirin delas in i olika teman. Processen inleds direkt då man påbörjat 

insamlingen av materialet och pågår arbetet ut (Aspers 2011, s. 18). I det första steget väljs 

det viktigaste av det insamlade materialet ut och det mindre viktiga reduceras. Tanken med 

första steget är att minska mängden empiri för att göra det mer hanterbart (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014, s. 34). Vi har i detta steg haft vår problemformulering i åtanke och utifrån det 

reducerat material som vi inte anser vara relevant för vår studie. Vi valde att transkribera allt 

insamlat material till textform då vi ville koda samma typ av material och inte ljud och text 

var för sig. Vi skrev ut alla intervjuer och markerade viktiga ord i texten för att på så vis söka 

efter nyckelord. Nästa steg i analysmetoden kallas för “tematisering” och här funderar 

författarna över kodernas relationer till varandra (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 40). Vi 

söker efter mönster dessa koder emellan samt söker efter kopplingar till våra frågeställningar. 

Koderna “paras ihop” och bildar grunden för våra slutsatser (Hjerm, Lindgren & Nilsson 

2014, s. 63). När vi kände oss nöjda med denna växelvisa process av både kodning och 

tematisering gick vi vidare till det sista steget i vår analysmetod som är “slutsatser och 
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verifiering”. I detta steg försökte vi att ta fram det allra viktigaste ur vår studie med hjälp av 

föregående steg (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s. 75).  

 

Vi anser att denna typ av analysmetod är bäst lämpad för vår studie då vi samlat på oss 

mycket information som kräver en hel del sorteringsarbete. Denna metod är bra då man 

behöver strukturera upp orden och innehållet för att det ska bli överskådligt och hanterbart.  

 

2.4 Tillförlitlighet, överförbarhet och konfirmering 

De kriterier som brukar användas i kvalitativa studier är tillförlitlighet, överförbarhet och 

konfirmering (Bryman & Bell 2013, s. 402). Kriteriet tillförlitlighet berör studiens 

trovärdighet. Att nå en trovärdighet i uppsatsen handlar om att man kan säkerhetsställa att 

studien har utförts på rätt sätt. De som deltagit i studien bör få läsa igenom uppsatsen innan 

den lämnas in för att försäkra sig om att författarna har uppfattat dem rätt (Bryman & Bell 

2013, s. 403). Att samtliga respondenter har fått möjlighet att korrigera eventuella 

feltolkningar kan öka studiens tillförlitlighet. Det andra kriteriet, överförbarhet, handlar om 

att studien kan överföras vid ett senare tillfälle i någon annan situation. Vi hoppas kunna bidra 

med en detaljerad beskrivning av hur forskningsprocessen har gått till så att andra personer 

ska kunna utföra en liknande undersökning i framtiden. Det sista kriteriet är konfirmering, 

vilket innebär att författarna inte får styra sin studie (Bryman & Bell 2013, s. 405). Vi har inte 

medvetet låtit våra personliga värderingar påverka studien.  

 

2.5 Forskningsetik 

De etiska reglerna kring hur man bedriver forskning brukar sammanfattas i fyra principer. En 

av dessa är informationskravet som innebär att de berörda personerna ska vara införstådda 

med undersökningens syfte (Bryman & Bell 2013, s. 137). Vi har informerat samtliga våra 

respondenter om syftet för att göra dem väl införstådda med vilken typ av studie vi utför samt 

hur deras svar kommer att användas. Det andra etiska kravet som tas upp är samtyckeskravet. 

Det innebär att de som har valt att delta i våra intervjuer har gjort det av fri vilja och 

respondenterna har rätt att dra sig ur undersökningen när som helst (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 107). Vi upplevde att alla respondenter var positiva till att delta i vår studie och att 

samtliga samtyckte. Vi har inte haft några dolda motiv bakom vår undersökning och har varit 

tydliga med uppsatsens ändamål. Samtliga respondenter har fått förfrågan om de vill vara 

anonyma i vår studie eller om de vill att vi nämner deras namn och företag. Det här är viktigt 

enligt konfidentialitets- och anonymitetskravet som ingår i de etniska principerna. Vi har även 

försäkrat våra respondenter att det insamlade materialet endast kommer att användas för 

studiens ändamål och ingenting annat. Detta är enligt nyttjandekravet (Bryman & Bell 2013, 

s. 137). 

 

2.6 Metod- och källkritik 

Vi känner att det hade varit bättre om vi endast hade utfört personliga intervjuer och 

telefonintervjuer. Vi upplevde att vissa av våra svar i mejlintervjuerna var informationsfattiga 

och det behövdes följdfrågor innan vi kände att vi fått de svar vi behövde för att kunna utföra 

en bra analys. Det här var tidskrävande och vi inser att vårt arbete hade flutit på bättre om vi 
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hade haft en telefonintervju med dessa respondenter istället. Om vi hade haft telefonintervjuer 

hade vi förmodligen också kunnat få mer utvecklade svar från dessa respondenter. De två 

respondenterna som vi utförde mejlintervjuer med hade vi inte möjlighet att utföra fysiska 

intervjuer med. De blev tillfrågade om de ville utföra telefonintervjuer men valde istället 

mejlintervjuer. Trots detta intervjusätt har vi ändå valt att ha dem med, då de har skapat 

framgångsrika företag. Då resterande intervjuer besvarades mer utförligt tror vi inte att 

mejlintervjuerna kommer att vara skadliga för undersökningen kvalitet. Det finns en risk att 

dessa inte kommer att bidra med lika mycket som resterande, men vi anser att det är bättre än 

att helt utesluta dem från studien.  

 

En nackdel med både mejlintervjuer och telefonintervjuer är att respondenten och den som 

intervjuar inte kan se varandra. Det gör att en stor del av den empati som finns i en fysisk 

intervju går förlorad (Gillham 2008, ss. 143-144). Vi har inte kunnat se hur de har reagerat på 

våra frågor vilket kan leda till att vi har missat viktig information (Aspers 2011, s. 116). En 

annan nackdel med telefonintervjun är att det kan vara svårt att hålla igång samtalet (Gillham 

2008, ss. 143-144). Det kände vi av då ljudkvaliteten på samtalet inte var optimalt vilket 

försvårade kommunikationen. Både vi och respondenten var tvungna att upprepa sig vilket 

gjorde att vi tappade flyt i intervjun.  

 

Eftersom intervjuerna har utförts med personer som driver eller har grundat företaget de är 

verksamma i, är vi medvetna om att de kan ge en vinklad bild. Dessa personer kanske 

medvetet eller omedvetet är säljande i sitt sätt att tala om företaget och det kan spegla sig i hur 

frågorna besvaras. Då vi aktivt deltar i studien genom att intervjua kommer vår medverkan 

antagligen att påverka vårt resultat (Aspers 2011, s. 116). Vår förförståelse kommer 

förmodligen också att påverka vår studie. Det kan leda till att studien omedvetet blir vinklad 

efter våra egna åsikter. Har författarna redan tydliga åsikter kan det leda till att frågorna blir 

ledande. Det är något vi har försökt att undvika genom att försöka gå in i våra intervjuer 

“nollställda” och med öppna frågor. Vi valde att spela in både de fysiska intervjuerna och 

telefonintervjun. Vi frågade alla respondenter om deras godkännande, där samtliga 

accepterade att bli inspelade. Nackdelarna med att spela in intervjuer kan vara att situationen 

känns konstlad och att det i sin tur kan hämma respondenten i sättet att samtala och besvara 

frågorna. Att transkribera alla intervjuer kan vara väldigt tidskrävande (Bryman & Bell 2013, 

s. 490). Vi valde trots nackdelarna att spela in och transkribera vårt material då vi tror att det 

gynnar vår undersökning. Även om respondenterna kan känna sig hämmade av inspelningen, 

tror vi ändå att det bidrar till ett mer naturligt samtal än om vi skulle ha antecknat stödord 

under hela intervjun. Trots omständigheterna, där vi är medvetna om att en inspelning kan 

hämma respondenten, tycker vi att intervjuerna kändes nära ett naturligt samtal.  
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3. Teori 
 

I följande kapitel kommer tidigare forskning inom ämnesområdet att belysas. Vi kommer även 

att presentera teorier som vi använt oss av vid insamlingen av empirin samt som varit ett stöd 

vid analysen av det empiriska materialet.  

 

3.1 Tidigare forskning 

Pine och Gilmore var bland de första forskarna som använde sig av begreppet 

“upplevelseindustrin”. Upplevelser har länge betraktats som en del av serviceekonomin, men 

Pine och Gilmore ansåg att upplevelser i sig behövde bli en egen industri. De menade att om 

man köper en service köper kunden en immateriell aktivitet som ska fylla ett visst behov. Men 

en upplevelse är något annat. Kunden betalar för att uppleva något och få ett fint minne att se 

tillbaka på (Pine & Gilmore 2011, s. 3).  

 

Kunderna tar inte alltid rationella beslut utan dessa blir allt mer emotionella. Detta gör att 

känslorna hos konsumenten är viktiga. Tidigare forskning tar upp att människan vill att 

upplevelsen ska uppfylla önskemål och fantasier och inte längre ett visst behov. De menar 

dessutom att kunden vill var aktivt deltagande i upplevelsen. Kunderna är i större utsträckning 

ute efter autentiska upplevelser och mer fokus behövs kring; storytelling, förstå vikten av 

interaktion mellan personal och kunder, personligt bemötande, vikten av upplevelserummet 

samt av service (Morgan, Elbe & De Esteban Curiel, 2009).  

 

Pine och Gilmore (2011, ss. 45-46) har skapat en fyrfältsmatris som blivit känd inom 

upplevelseindustrin. Matrisen visar på vilka sätt kunderna kan bli engagerade i upplevelsen.  

 

 
 

Pine och Gilmore (2011, ss. 45-46) 

 

Det horisontella strecket visar i vilken grad besökarna är aktivt eller passivt deltagande. Det 

vertikala strecket handlar om i vilken grad upplevelsen går in i kunden eller kunden går in i 

upplevelsen. 
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Pine och Gilmore (2011, s. 91) menar även att de som skapar upplevelser bör fundera över 

vilka intryck de vill att besökarna ska ta med sig hem. Företag som vill skapa övertygande 

upplevelser, bör arbeta efter fem principer. Först och främst bör upplevelsen tematiseras. 

Nästa princip är att sortera intrycken och hitta positiva signaler som passar ihop med temat 

och eliminera de negativa signalerna. Därefter bör man se exakt när de positiva signalerna 

kommer att utlösas och koppla samman dessa med de fem sinnena. När de positiva signalerna 

utlöses kan upplevelsen förstärkas med synen, hörseln, känseln, smaken eller lukten. Om de 

ovanstående principerna blir genomförda, kommer upplevelsen att bli minnesvärd för 

konsumenten.  

3.2 Lyckade Upplevelser 

3.2.1 Upplevelserummet 

Mossberg (2007) menar att konsumenten inte längre enbart vill köpa produkter, utan är 

snarare ute efter erfarenheter och berättelserna. Bhattacharjee och Mogilner (2014) skriver att 

forskning har visat på att upplevelser gör konsumenten lyckligare än materiella produkter. Det 

är därför viktigt för producenter att kunna känna empati med kunderna och att få en inblick i 

deras tankar, känslor, motivation, värden, prioriteringar, preferenser och inre konflikter. Detta 

för att kunna förstå hur konsumenten uppfattar upplevelsen (Tussyadiah 2014). Larsen (2007) 

menar att den turistiska upplevelsen handlar om en psykologisk process som är individuell. 

Alla individer har olika förväntningar på upplevelsen och olika motiv till varför man utför en 

viss aktivitet.  

 

Tung och Ritchie (2011) anser att den slutgiltiga bedömningen av turismupplevelsen sker 

utifrån tre steg. Det är först och främst en individuell bedömning som berör händelser innan 

resan som är relaterade till personens turismupplevelse. Detta steg består av planering och 

förberedelse. Steg två fortgår under själva upplevelsen på plats på destinationen. Det sista 

steget i processen berör turistens minne av resan. Vad är det som turisten lägger på minnet 

från resan? Dessa tre steg formar turistens upplevelse och det är viktigt att samtliga steg ger 

positiva känslor. Även Larsen (2007) menar att turistupplevelsen är uppdelad i dessa tre steg 

och att de samverkar med varandra. Mossberg (2015, s. 67) anser att om konsumenten blir 

“uppslukad” i steg två är det större chans att upplevelsen blir ihågkommen. Att skapa 

upplevelser handlar om att designa produkter, service, processer, event och dess omgivning så 

att den på bästa möjliga sätt ger kunden en totalupplevelse. Inom turism menar man att det 

inte handlar om att skapa resepaket eller temaparker, utan snarare att det handlar om att skapa 

upplevelser som är associerade till besökarens sinnen och känslor (Tussyadiah 2014).  

 

Det är inte möjligt att planera en specifik upplevelse utan det handlar istället om att planera 

för upplevelser. En upplevelse kan aldrig bli helt förutspådd eller kontrollerad då denna styrs 

av sin omgivning. Istället bör det planeras och skapas förutsättningar för att skapa bra 

upplevelser (Jernsand, Kraff & Mossberg, 2015). Tung och Ritchie (2011) har liknande 

tankebanor och menar att turismplanerares huvudsakliga syfte är att utveckla möjligheter för 

att turisterna ska kunna skapa sina egna minnesvärda upplevelser. De anser att turistchefer 

inte kan leverera minnesvärda upplevelser eftersom individer uppfattar dessa upplevelser 
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olika. Vad man däremot kan göra är att öka förståelsen för vad som är den underliggande 

kärnan i minnesvärda upplevelser och på sådant vis öka sannolikheten att lyckas med sina 

upplevelser. Att skapa en bra upplevelse börjar med att designa ett attraktivt upplevelserum 

(Dong & Siu, 2013).  

 

Den materiella iscensättningen och de mänskliga aspekterna av upplevelserummet påverkar 

kundernas helhetsintryck. Hur personalen bemöter kunderna har en stor inverkan på 

kundernas uppfattning av upplevelsen (Dong & Siu, 2013). Mossberg (2011, ss. 121-122) 

menar att upplevelserummet kan användas för att attrahera rätt kundsegment, differentiera 

företaget samt för att påverka både de anställdas och kundernas känslor och beteende 

(Mossberg 2011, s. 134). Om upplevelserummet väcker positiva känslor hos besökarna kan 

det leda till ett positivt helhetsintryck (Miles, Grant & Cannon, 2011). 

 

Mossberg, Larsen samt Dong och Sius teorier om upplevelserummet kommer att användas för 

att försöka reda ut vad som kännetecknar en lyckad upplevelse. Dessa teorier hjälper oss att 

förstå vad som är viktigt för att upplevelsen ska bli lyckad och utifrån dessa teorier analyserar 

vi vårt empiriska material. Vi vill undersöka om våra respondenter nämner någonting annat 

som teorierna inte har belyst. 

3.3 Minnesvärda upplevelser 

3.3.1 Känslomässiga upplevelser 

Känslomässiga upplevelser kan beskrivas med två faktorer, där den ena handlar om mervärde 

och den andra om upphetsning. Båda dessa känslomässiga faktorer påverkar konsumenternas 

minnen. Upplevelser som påverkar våra känslor är mer sannolika att bli ihågkomna än 

upplevelser som inte väcker några känslor (Kensinger, 2004). Mossberg (2007) påpekar också 

att en upplevelse är en blandning av många faktorer där konsumentens känslor och sinnen på 

ett eller annat sätt bör stimuleras för att skapa en bra och minnesvärd upplevelse.  

 

Tung och Ritchie (2011) har identifierat tre dimensioner som behövs för att skapa en 

minnesvärd upplevelse. Dessa är påverkan, förväntan och mening. Med påverkan menas vilka 

känslor som upplevelsen har framkallat hos kunden. Om personen har blivit exalterad, känt 

spänning och varit glad kan det leda till en minnesvärd upplevelse. Förväntan innebär om 

upplevelsen har levt upp till kundens förväntningar, men även om det utspelat sig något 

överraskningsmoment. En minnesvärd upplevelse behöver dessutom ge kunden någon slags 

mening. Det innebär att upplevelsen leder till bättre självkännedom, stärker relationer eller 

utmanar kunden fysiskt eller psykiskt.  

 

I likhet med Quan och Wang (2004) hävdar Hung, Lee och Huang (2014) att genom stödjande 

tjänster kan oförglömliga minnen skapas. Upplevelser är en komplex process som tillåter 

konsumenten att känna, tänka, agera och relatera. En upplevelse kan vara mer eller mindre 

effektiv och minnesvärd beroende på hur mycket känslor som involveras (Hung, Lee & 

Huang, 2014). 
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3.3.2 Återkommande besökare 

Hung, Lee och Huang (2014) skriver även om hur positiva minnen kan påverka människan att 

återvända till en plats. Tung och Ritchie (2011) ser också ett positivt samband mellan 

minnesvärda upplevelser och återbesök. Vissa upplevelser kan däremot ses som så pass unika 

att det är någonting man gör en gång i livet. För att få återkommande besökare är det därför 

viktigt att hela tiden utvecklas. Det kan göras genom att skapa och marknadsföra nya 

upplevelser som besökarna kan uppleva när de kommer tillbaka. På sådant sätt kan nya 

minnen skapas utan att de gamla minnena “förstörs”.   

 

3.3.3 De fem sinnena   

Att spela på känslor har blivit ett allt vanligare fenomen inom turismbranschen (Mehmetoglu 

& Engen, 2011). För att förbättra turistupplevelser bör det fokuseras mer på besökarnas fem 

sinnen, då dessa påverkar hur konsumenten uppfattar upplevelsen (Pan & Ryan, 2009). 

Upplevelser som stimulerar sinnena leder till ett ökat personligt engagemang och minnesvärda 

upplevelser för konsumenten (Agapito, Mendes & Valle, 2013). Synen har länge betonats 

framför de andra sinnena, men även hörseln ses numera som minst lika viktig då den tros vara 

viktigast för vårt minne (Pan & Ryan, 2009). Om alla sinnena stimuleras kan det bidra till en 

mer positiv upplevelse (Agapito, Mendes & Valle, 2013).  Steene (2013, s. 33) menar också 

att sinnena måste nyttjas bättre för att stärka individernas reaktioner. Kostymer, iscensättning, 

belysning, musik och andra ljud har en effekt på konsumenternas fantasi (Stasiak, 2013). 

Miles, Grant och Cannon (2012) menar i likhet med Mossberg (2011, s. 137) att viktiga 

dimensioner för upplevelsen är bland annat färger, musik och ljuseffekter.  

 

3.3.4 Storytelling  

Organisationer har länge använt sig av berättelser för att skapa en företagskultur. Dessa 

historier används både internt och externt. Det finns olika typer av storytelling som används 

för att marknadsföra företaget (Mossberg, 2008). Berättelser har alltid varit viktigt för 

människor och det är ett ämne som diskuteras allt mer inom marknadsföring och reklam. Man 

menar att man kan påverka kundernas känslor och deras förståelse med hjälp av storytelling. 

Berättelser kan användas av olika turismföretag i syfte att öka värdet för turisterna genom att 

involvera dem i skapandet av upplevelsen. Storytelling väcker känslor och det leder i sin tur 

till att värdet av upplevelsen ökar. Storytelling har även ett underhållningsvärde som väcker 

uppmärksamhet hos besökarna och får dem att engagera sig längre i upplevelsen (Prebensen, 

Chen & Uysal 2014, ss. 157-163). Konsumenternas upplevelse kan genom storytelling få en 

mening och ett sammanhang (Mossberg 2015, s. 104).  

 

Om företagen använder sig av storytelling kan det leda till att turisten känner sig mer delaktig 

då de får utrymme att använda sin fantasi (Stasiak, 2013). Genom att arbeta med dramaturgi 

och storytelling kan ett företag skapa en helhetsbild av konceptet, forma varumärket samt 

skapa en bättre upplevelse för konsumenten. Om upplevelserummet kan berätta en historia 

genom att stimulera vår fantasi, engagera oss känslomässigt samt roa oss anser även 

Mossberg (2008) att det kan leda till en bättre upplevelse för konsumenten.  
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Tung och Ritchie samt Quan och Wang förklarar i sina teorier hur upplevelsen kan bli 

minnesvärd. Dessa teorier kommer att ligga till grund då vi analyserar hur våra utvalda 

företag resonerar kring vad de tror är viktigt för att upplevelsen ska bli minnesvärd. Teorierna 

kommer även att vara stöd till oss i analysprocessen, då de nämner flera olika sätt att göra 

upplevelsen minnesvärd. Agapito, Mendes och Valles teorier angående vikten av att stimulera 

de fem sinnena kommer att användas för att analysera hur de olika företagen resonerar kring 

stimulans av de olika sinnena. Deras teorier indikerar på att det inte räcker med att stimulera 

enbart några sinnen, utan helst ska alla sinnen stimuleras för att upplevelsen ska bli 

minnesvärd.  

3.4 Extraordinära upplevelser 

3.4.1 Komplett upplevelse 

En turistupplevelse är någonting som står i skarp kontrast till det vardagliga livet. Quan och 

Wang (2004) menar att turister reser just för att få uppleva någonting annorlunda än vad som 

finns i vardagen. Denna typ av upplevelse kan kallas för “peak experience” eller 

toppupplevelse och ses som motivet till själva utövandet. Quan och Wang (2004) anser i 

likhet med Steene (2013, s. 46) att för att skapa en lyckad turistupplevelse räcker det inte 

endast att ha en toppupplevelse, utan det måste även finnas stödjande upplevelser i form av 

mat, logi och rekreation. Helheten är en viktig del för att den totala upplevelsen ska bli lyckad 

och utan de stödjande upplevelserna kan inte heller toppupplevelserna överleva. 

Toppupplevelserna och de stödjande upplevelserna är alltså beroende av varandra och båda 

måste hålla måttet för att den totala upplevelsen ska bli bra. 

 

Larsen (2007) menar att en toppupplevelse på något sätt måste påverka konsumenten positivt 

eller vara utvecklande. Quan och Wang (2004) anser att just toppupplevelsen fungerar som ett 

hjälpmedel för turisten att både förlänga och öka den egna självbilden. Turister som är ute 

efter toppupplevelser söker efter något som kan leva upp till deras fantasier och känslor 

(Agapito, Mendes & Valle, 2013).    

 

3.4.2 Skapandet av det extraordinära  

En extraordinär upplevelse är någonting som för konsumenten har en speciell mening och en 

rituell eller personlig utveckling (Jackson, Morgan & Hemington, 2009). Bhattacharjee och 

Mogilner (2014) menar att extraordinära upplevelser ökar en persons välmående och lycka i 

livet. Mossberg (2011, s. 27) anser att upplevelserummet är viktigt för hur konsumenten 

uppfattar upplevelsen, men även att interaktionen mellan kunder och personal påverkar deras 

åsikt. En extraordinär upplevelse bör kunden känna sig delaktig i.  

 

För att kunna skapa extraordinära upplevelser är en grundläggande del att förstå vikten av 

helheten (Quan & Wang, 2004). Men det är också viktigt att upplevelsens topp och slut 

levererar någonting extra. Är inte toppen och slutet bra, är sannolikheten stor att upplevelsen 

inte upplevs som just “extraordinär” (Bhattacharjee & Mogilner, 2014). För att tillfredsställa 

de ökade behoven av extraordinära upplevelser kan turistnäringen försöka intensifiera 

konsumenternas känslor och spänningsgraden i upplevelserna. Det kan göras genom att 
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erbjuda unika eller extrema attraktioner. Det behöver även utvecklas nya former av turism 

som berör konsumenternas känslor och utvecklar deras kompetens (Stasiak, 2013).  

 

Jackson, Morgan och Hemingtons samt Bhattacharjee och Mogilner teorier kring vad en 

extraordinär upplevelse är kommer vara vår grund då vi försöker reda ut begreppet 

“extraordinär upplevelse”.  
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4. Empiri  

 

I detta kapitel presenteras våra intervjupersoner samt deras respektive företag. Vi redovisar 

en sammanfattning av de intervjuer som vi utfärdat med dessa respondenter. Empirin utgår 

från de teman som undersökningen bygger på; Vad är viktigt i skapandet av minnesvärda och 

lyckade upplevelser samt vad är egentligen en extraordinär upplevelse?  

4.1 Presentation av företagen 

4.1.1 Svartklubben  

Svartklubben är en restaurang som ligger på Södermalm och grundades av Ulf Nordquist 

2012. Nordquist är musiker, och i Svartklubben kombineras musiken med att gästerna får äta i 

totalt mörker. På Svartklubben kan han visa gästerna hur det är att vara blind, genom att helt 

koppla bort synsinnet hos besökarna (svartklubben.com, 2016).  

 

4.1.2 Barnens Gård 

Barnens Gård är en tematiserad park med bondgårdstema som ligger utanför Karlskrona i 

Blekinge. Helena och Gustav Sandström är grundare och drev företaget i 17 år. Barnens Gård 

är en upplevelse som främst har barn som målgrupp. På Barnens gård får barnen en inblick i 

hur livet på landet är och får kunskap om djuren och bondgården. Temaparken har tre olika 

delar som består av en djurpark, ett lekland och ett vattenland (barnensgard.se, 2016).  

 

4.1.3 ICEHOTEL 

ICEHOTEL som grundades av Yngve Bergqvist är världens första hotell som är gjort av snö 

och is. Det första hotellet byggdes 1989 och har sedan dess återfötts i en ny tappning varje år. 

Hotellet ligger i Jukkasjärvi och varje år samlas konstnärer från hela världen där för att skapa 

den konstutställning av snö, is och ljus som sedan blir ICEHOTEL (icehotel.com, 2016).    

 

4.1.4 Escapestories  

Escapestories grundades 2015 och ligger i centrala Stockholm. Melody Sadeghi är delägare 

och manager för företaget som håller på med upplevelser i form av olika rum där uppdrag 

måste lösas i grupp inom loppet av 60 minuter. Uppdragen bygger på storytelling, där rummet 

man går in i har en historia och deltagarna får olika roller att agera efter (escapestories.com, 

2015).    

 

4.1.5 Treehotel  

Treehotel som drivs och grundades av Britta Jonsson Lindvall med maken Kent Lindvall, är 

en hotellupplevelse där besökarna får bo i trädkojor. Trädkojorna har olika utseende och är 

designade av olika arkitekter. Treehotel ligger i Harads i Norrbotten (treehotel.se, u.å).  

 

4.1.6 High Chaparral  

High Chaparral är en temapark i Kulltorp i Småland med vilda västern-tema som startade 

1966. Bengt Erlandsson är grundare och idag drivs företaget av barnbarnen Emil och Philip 
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Erlandsson. Ett besök på High Chaparral är ett kliv in i vilda västern och 1870-talets Amerika. 

Här finns olika karaktärer från vilda västern. Besökaren kan se shower, äta och dricka på 

saloonerna och uppleva den tematiserade världen (highchaparral.se, 2016). 

4.2 Lyckade upplevelser 

4.2.1 Upplevelserummet 

Nordquist tycker att en lyckad upplevelse är en stor upplevelse som vänder upp och ned på 

ens värld. Han anser att det är viktigt att vara personlig och se till att alla känner sig välkomna 

när de kommer till Svartklubben. Han tror att bemötande är viktigt oavsett vilken upplevelse 

det gäller. Opersonliga ställen tror inte Nordquist håller i längden, utan folk vinner man 

genom att möta dem och komma dem så nära som möjligt. På Svartklubben lär sig personalen 

därför alla gästernas namn och tilltalar gästerna med dessa under varje sittning. Nordquist 

menar att mörkret och lokalen förstärker och gör gästerna mer mottagliga för att känna. Hans 

förhoppning är att gästerna ska uppleva en massa olika saker i lokalen. Sandström anser att 

vad som är en lyckad upplevelse varierar beroende på vem man frågar. Arbetar man med barn 

behöver man tänka på ett sätt och med vuxna behöver man tänka på ett annat sätt. Sandström 

tror att om man tillrättalägger miljön så mycket som möjligt och har ett koncept som passar 

målgruppen kan lyckade upplevelser skapas. För att kunna väcka känslor hos besökarna 

menar Sandström att de alltid gav gästerna ett vänligt och trevligt bemötande samtidigt som 

de arbetade med att ta bort eventuella störningar och problem. De tänkte på att besökarna 

kanske hade suttit ett par timmar i bilen och att barnen började bli trötta. Därför jobbade de 

allt de kunde för att besökarna skulle komma in i parken så fort som möjligt. En lyckad 

upplevelse är livsberikande och någonting som man kommer ihåg tycker Bergqvist. Den 

måste också väcka positiva känslor hos besökarna. Han menar det är konstupplevelsen som 

fulländar och gör människor hänförda på ICEHOTEL. På hotellet blandas föreställande och 

icke-föreställande konst. Det finns även rum som har design som tema. Sadeghi som 

intervjuades för Escapestories tror att allt omkring upplevelsen är minst lika viktigt som själva 

upplevelsen. Hon anser att helheten är det som är viktigt. Hon menar att så fort du kliver in 

genom dörren, då har din upplevelse börjat. Om kunden bemöts fel av personalen, att de är 

stressade på något sätt som kunden märker av, då har upplevelsen blivit påverkad. Hon menar 

att det alltid måste vara minst en person som hälsar alla välkomna och sedan säger hejdå till 

dem. Att alla människor känner sig sedda är en viktig ingrediens. Hon tycker att allt ska vara 

personligt och små detaljer som att bry sig om den andra personen och ögonkontakt kan 

betyda mycket. Hon anser att en upplevelse har med människokontakt att göra och säger att 

“vi har så lite av det i vårt samhälle” och “det viktigt att allas olikheter får plats”. Hon menar 

också att spelledarna är väldigt viktiga för upplevelsen. Jonsson anser att en lyckad upplevelse 

kännetecknas av att gästerna återkommer år efter år och när de har svårt att lämna hotellet. 

Hon betonar att det är viktigt att alla gästerna känner sig unika. De ska känna sig 

omhändertagna och sedda.  
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4.3 Minnesvärda upplevelser 

 

4.3.1 Känslomässiga upplevelser 

Nordquist tror att en viktig del för att göra en upplevelse minnesvärd är att att man har hittat 

någonting som berör. Han menar att det är väldigt bra om en massa känslor drar igång i 

kroppen och att det finns någonting som griper an. Det är bra om man blir imponerad av 

upplevelsen, exempelvis med musik som man kan ta till sig menar Nordquist. Ett 

överraskningsmoment på Svartklubben är själva matupplevelsen, där menyn inte avslöjas i 

förväg. Nordquist vill väcka alla känslor förutom aggressivitet. Han tycker att det är det som 

är grejen på Svartklubben, att besökarna inte drar sig från att gråta, skratta och allt 

däremellan. Han menar att där är allt är tillåtet. Blir man tagen av någonting behöver man inte 

låta bli att gråta och man får se ut precis hur man vill. Som artist är det härligt att kunna 

beröra folk på det sättet menar Nordquist och säger att helst ska alla både ha skrattat och gråtit 

när de lämnar Svartklubben. Upplevelsen på Svartklubben överträffar oftast gästernas 

förväntan. Många får upplevelsen som present, vilket kan göra att förväntningarna inte är så 

höga, säger Nordquist. Sandström tror att en upplevelse måste motsvara och överträffa 

förväntningar för att den ska bli lyckad. Hon berättar om attraktionen “hölasset” på 

temaparken, där den populära “bonnasvängen” var ett samtalsämne. “Bonnasvängen” beskrivs 

som en del av “hölasset” där traktorn gör en häftig sväng som ska ge en liten kick. Hon menar 

att det fanns barn som åkte till Barnens Gård endast för att de tyckte att just “bonnasvängen” 

var det roliga. Det kostade inte mycket men var ändå en upplevelse som många kommer ihåg, 

säger Sandström. I diskussionen med Sandström om vad som är viktigt för att upplevelsen ska 

bli minnesvärd menar hon att “det allra starkaste i alla sammanhang när man arbetar med 

service är att ta tillfället i akt då det går åt pipan och göra det så bra som möjligt. Det 

kommer folk ihåg”. Sandström vill med upplevelsen på Barnens Gård att besökarna ska känna 

lycka och gemenskap. Hon menar att det ska vara en plats där man kan vara “lyckliga 

familjen” utan att det finns några datorer eller något annat som stör. Bergqvist tycker att det 

som kännetecknar en minnesvärd upplevelse är att den betyder mycket och blir ett positivt 

minne. Sadeghi anser att om någonting händer som man inte hade förväntat sig, sparas det i 

minnet och gör att man pratar vidare om det. Ingen utomstående kommer att förstå hur de som 

var med om upplevelsen kände sig. En fördel med det är att det sammansvetsar gruppen, som 

gör att de får någonting gemensamt. Hon påstår att överraskningsmoment finns i form av ljud 

och ljus i deras upplevelse. Tanken med dessa är att det ska påverka kundernas upplevelse. 

Det är just det att man inte vet vad som ska ske som har varit det roligaste menar hon. Många 

av kunderna tror att musiken höjs och blir snabbare, vilket inte stämmer. De hade en tanke 

med ljud och ljus men de trodde inte att kunderna skulle känna den paniken. Ett annat 

överraskningsmoment handlar om att de inte avslöjar för mycket av upplevelsen. Sadeghi 

säger att många är väldigt skeptiska till upplevelsen på Escapestories till en början.  Hon 

menar att med spelets gång ökar ofta engagemanget och många tycker att det var bättre än 

förväntat. Efter ett besök på Escapestories vill Sadeghi att besökarna ska känna glädje. De ska 

känna sig nöjda och att de har åstadkommit någonting. Hon menar att även om man inte har 

klarat spelet lyfter spelledarna fram hur och vad de gjorde bra. Sadeghi tror att upplevelserna 

på Escapestories är minnesvärda. Om det inte är just rummen, tror hon att de kommer att 

komma ihåg spelledarna. Jonsson hävdar att de behöver bli mer proaktiva inför gästernas 
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behov för att Treehotel ska bli mer minnesvärt. Hon menar att de arbetar med att väcka 

känslor hos gästerna för att göra upplevelsen starkare och mer minnesvärd. Hon vill att 

gästerna ska känna kärlek, glädje, trygghet, lust och inspiration efter ett besök hos dem. 

Erlandsson menar att besökarna ska känna att upplevelsen på High Chaparral är spännande 

och rolig. Han tycker att det ska finnas ett syfte och en mening med allting för att upplevelsen 

ska bli lyckad. De strävar efter att besökarna ska känna sig glada och inspirerade. Erlandsson 

tycker att tåget är ett slags överraskningsmoment, där man blir en del av showen. Han säger 

“jag tror att du kan fråga vem du vill på stan och om du har varit på High Chaparral så 

kommer alla att säga tåget, jag åkte tåget och vi blev rånade”. Han tror inte att någon har 

glömt om de var på High Chaparral när de var små just av den anledningen. Tåget är en del av 

deras löfte som de har till besökarna, att de ska bli en del av äventyret. Där får man det “rakt 

upp i ansiktet” genom att åka från den ena delen av världen till den andra och under resans 

gång bli rånad.  

 

4.3.2 Återkommande besökare  

Nordquist menar att de har en del återkommande besökare. Oftast kommer de återkommande 

gästerna med andra människor eller med en ny arbetsplats. Svartklubben skulle kunna bli mer 

minnesvärd genom att skapa fler valmöjligheter. Han tror även att en större lokal, utan att 

tappa personlighet skulle kunna vara ett alternativ. Han tycker att det är viktigt att de inte 

kommer längre ifrån sina gäster. Om han kan få någonting övergripande att hända tror han att 

upplevelsen kan bli bättre ihågkommen. Sandström har ingen exakt siffra på hur många av 

besökarna som var återkommande, men hon vet att det var runt 500 familjer som hade 

säsongskort och var stamkunder. För att locka återkommande besökare försökte de varje år att 

ha en nyhet. Det kunde vara allt från att bygga ett tvåvåningshus till getterna till att bygga ett 

lutande omklädningsrum. Sandström menar att de nya ägarna arbetar mycket med de mjuka 

värdena, som att utbilda personalen för att de ska förstå att det ska vara sommarens bästa dag. 

För dem är det också viktigt att exempelvis maten ska vara hemmagjord. Bergqvist säger att 

“72% av våra besökare är utländska gäster som har den här upplevelsen som en en gång i 

livet upplevelse. Vi har gäster som kommer tillbaka men de är inte så många. Det viktigaste 

är att vi lyckas med varje gäst för då rekommenderar de tio andra att besöka oss”. 

Kundenkäter har visat att över 95% av gästerna är mycket nöjda med sin upplevelse. 

Bergqvist anser att för att göra upplevelsen mer minnesvärd skapas konstupplevelsen av en 

konstnär och att nya upplevelser alltid skapas. Escapestories öppnade nyligen ett tredje rum, 

vilket bidrog till återkommande kunder. Samma personer kan komma i tre omgångar i 

dagsläget, då tre olika rum finns. En kund som har spelat ett rum en gång vill kanske göra det 

igen fast med en annan grupp, vilket bidrar till positiv word-of-mouth. Sadeghi 

rekommenderar däremot inte att man spelar samma rum igen och därför att det är viktigt att 

bra företag finns ibland dem. Om man har fått upp intresset för spelen, vill de att kunderna ska 

fortsätta tills de byter ut sina spel. Sadeghi tror att det som skulle kunna göra upplevelsen på 

Escapestories ännu mer minnesvärd är effekter. För att få återkommande gäster arbetar 

Treehotel med att skapa en familjär atmosfär. De försöker att bli goda vänner med och lyssna 

på gästen. De tar sig tid att vara med gästen. Erlandsson säger att de håller på att utveckla ett 

uppföljningssystem. I dagsläget har de cirka 70 % återkommande besökare. Problemet som 

finns hos företaget ligger i trovärdigheten och att övertyga nya människor att komma och 
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förstå att det här är bra, menar Erlandsson. På grund av det har de börjat arbeta mycket med 

varumärket och med att utbilda personalen. Att förändra bilden folk har av varumärket tar tid 

anser han. Deras upplevelse kan bli ännu mer minnesvärd genom att göra den extra autentisk 

och lärande.  

 

4.3.3 De fem sinnena 

På Svartklubben påstår Nordquist att de arbetar jättehårt med sinnena och han tycker att det är 

viktigt. “Alltså vi tar ju bort det sinnet som är starkast hos människor, vi kopplar bort synen 

som är 90 % av det ni får i er, ni som ser. Vi tar ju bort i stort sett allt som ni får in, ni har 10 

% kvar. Det blir ju en otroligt rik upplevelse med de andra sinnena”. Anledningen till att 

musik finns med i upplevelsen är att av personlig erfarenhet vet Nordquist att hörseln är det 

största sinnet när man inte ser. Därför är det betydelsefullt att just hörseln blir stimulerad i 

denna typ av upplevelse. Nordquist har en önskan om att gästerna efter ett besök på 

Svartklubben ska känna att blindhet kanske inte är lika svårt som man kan tro. Han vill visa 

hur en vardag i hans liv kan se ut och visa att det inte är så skrämmande. Nordqvist menar att 

på Svartklubben behöver man använda andra sinnen än synen för att veta vad det är man äter. 

Här kan det kännas mysigt att sitta och prata samtidigt som man lyssnar på musik. Nordquist 

tror också att samtalsämnena skiljer sig åt här i jämförelse med andra restauranger. Synen blir 

helt bortkopplad på gästerna vilket kan leda till att en del av ytligheten försvinner. Han vill att 

gästerna ska uppleva någonting sinnesmässigt. På Barnens Gård menar Sandström att lukten 

blir stimulerad, då höet ger en doft och känsla av bondgård för barnen. De hade en vision att 

stimulera hörseln i form av bakgrundsmusik, då hon vet att det betyder mycket. Hon tror att 

det är de små sakerna som gör att man blir stimulerad och känner tillfredsställelse och 

harmoni. Bergqvist menar att syn, hörsel och känsel stimuleras i ICEHOTEL. Han tycker att 

synen och känseln är de viktigaste sinnena. De andra sinnena är inte lika avgörande. Även 

smaken och lukten stimuleras i ICEBAR och restaurangen där det finns menyer med tallrikar 

och skålar som är gjorda av is. De vet att gästerna som besöker ICEHOTEL får en positiv 

kick av vad de ser och känner. De gäster som kör snöskoter i ett norrskenssafari är också med 

om unika ljusupplevelser. Över 13000 gäster har övernattat i hotellets minus fem grader och 

efteråt har de sagt att det var en stor upplevelse och att de inte frusit under natten. För att 

upplevelsen ska bli minnesvärd menar Sadeghi att det är viktigt att man har lekt med olika 

sinnen. På Escapestories stimuleras synen, hörseln och känseln. Jonsson påstår att alla sinnena 

blir stimulerade på Treehotel. Hon menar att maten från skogen stimulerar smaken. De andra 

sinnena stimuleras i naturupplevelsen. Även Erlandsson anser att alla sinnena blir stimulerade 

på High Chaparral. De har sinnliga upplevelser i form av doft från exempelvis mat och 

ånglokomotivet, som skapar en viss sinnesstämning. Synen stimuleras genom detaljer och 

genom showerna. Han menar att de är noga med detaljerna som finns i omgivningen. Hörseln 

stimuleras genom olika miljöljud som är inredda i ljudsystemen i parken. Han menar att 

hörseln är någonting undermedvetet, som kanske inte alltid märks av men alltid är runt 

besökarna. Miljöljudet skapar en trivsam atmosfär och en spännande miljö i parken. 
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4.3.4 Storytelling 

Sadeghi säger att upplevelserna på Escapestories grundar sig i olika historier. Varje rum har 

en egen berättelse där besökarna får gå in i och agera efter olika roller. Erlandsson menar att 

High Chaparrals syfte är att familjer ska komma varandra nära och stärka familjebanden, 

genom att ha kul genom barnen. Detta är kryddat med olika ingredienser som lekande och 

lärande. För att uppnå det har sedan en tematiserad värld byggts upp i vilda västern som ska 

kännas så äkta som möjligt. Men Erlandsson tror att själva upplevelsen skapas genom att allt 

byggs in i en form av storytelling. De har sex syateljéer med fem sömmerskor som syr alla 

kläder och i parken undviker de material som plast, då det inte fanns på den tiden. Det kan 

också vara att tjuvarna i fängelset snarkar, kinesen tvättar bakom tvätteriet, ljudet från 

ånglokomotivet, hästar som galopperar och så vidare. Han menar att allt i parken måste ha ett 

syfte och en mening till varför det finns i deras värld, och det här är någonting som 

fortfarande håller på att utvecklas. Om varje karaktär, varje byggnad och varje del finns där av 

ett större syfte och en mening kan besökaren sugas med i själva upplevelsen.  

4.4 Extraordinära upplevelser 

4.4.1 Komplett upplevelse  

Nordquist tror att man ska ha varit med om en “aha-upplevelse” för att den ska vara 

extraordinär. Det ska ha hänt någonting som ska ha bevisat motsatsen till det man kanske 

trodde innan, eller bekräfta det som man trodde men inte visste. Det kan också vara när man 

blir väldigt känslomässigt berörd. Sandström menar att allt runt omkring måste fungera för att 

upplevelsen ska bli extraordinär. Det ska exempelvis finnas fräscha toaletter och god mat. 

Andra saker som är viktiga är att det är rent, snyggt, att personalen är glada, trevliga och gör 

sitt bästa framförallt när det inte går bra. Hon tycker att Barnens Gård var en extraordinär 

upplevelse då barnen oftast var glada både när de kom och när de gick. Men hon menar att det 

inte var lika lätt när det exempelvis regnade, då det påverkade vissa aktiviteter. Däremot 

tyckte några av besökarna att just det här var extraordinärt, att ha en hel park för sig själva. En 

extraordinär upplevelse beskriver Sadeghi som när allt bara flyter ihop och bildar en perfekt 

stund. Det ska vara någonting som man kommer ihåg och som har fått en att känna sig bra. 

Sadeghi tror att Escapestories kan vara en extraordinär upplevelse, men hon kan även tänka 

sig att det inte gäller för alla. Hon anser att har en människa bestämt sig för att inte ha kul, 

kommer den heller inte att ha det. Däremot arbetar personalen hårt för att förhindra det genom 

dem själva, spelet och påtvingandet av att känna vissa saker med ljud och ljus.  

 

4.4.2 Skapandet av det extraordinära 

Att skapa extraordinära upplevelser menar Nordquist kan vara att hitta det avvikande eller 

annorlunda och bygga utifrån det. Han menar att han har tagit det avvikande, alltså att han är 

blind, och sedan byggt någonting där det avvikande försvinner. Svartklubben är en plats där 

alla är blinda, men där han ändå blir den minst handikappade och avvikande personen. Alla 

andra försätts i hans normalsituation där han försöker bevisa för gästerna att det är ganska 

trevligt att vara blind. “Man behöver ge sig in i det avvikande och bevisa att den svagheten 

som man trodde fanns, det var en styrka”. Nordquist tror att en upplevelse handlar väldigt 

mycket om att man är delaktig och gör någonting aktivt. Det är skillnad mellan att någon 
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håller ett föredrag om att vara blind och att faktiskt sitta i totalt mörker och prova på att vara 

blind. Sandström anser att en extraordinär upplevelse kan vara att man har ett tema som ingen 

annan har. Hon menar att temat är väldigt viktigt, och ju mer galet det är, desto bättre. 

Sandström tror att man kan gräva där man står och få fram någonting unikt nästan överallt. 

För att kunna skapa extraordinära upplevelser anser hon att det måste finnas ett helt koncept. 

Det är även bra att ha med sig någon med erfarenhet. Ju mer planering som ligger bakom 

upplevelsen, desto större är chansen att lyckas skapa extraordinära upplevelser. Bergqvist 

säger att den större delen av gästerna på ICEHOTEL är utländska och kommer från cirka 80 

länder. Många av dessa har ingen erfarenhet av vinterklimat. De ser därför att många gäster 

vill vara med i isskulpturkursen där gästen skapar en mindre skulptur. När ICEHOTEL byggs 

är konstupplevelsen det som fulländar och gör människor hänförda. En extraordinär 

upplevelse beskriver Bergqvist som “någonting man kommer ihåg” och “en livsberikande 

upplevelse”. Erlandsson tror att en extraordinär upplevelse kan vara ganska mycket. Den ska 

kännas autentisk och lärande. Andra ord som kan beskriva en sådan menar han är delaktighet, 

gemenskap, äventyr och spänning. Han skulle vilja erbjuda besökarna möjligheten att 

övernatta i ett riktigt indiantält med andra människor. Förutom själva boendet skulle det vara 

en indian som lagar frukost över öppen eld och besökarna skulle kunna lyssna på myter och 

historier kring lägerelden på kvällen. Det ska även finnas en närhet till toalett och dusch för 

att göra det bekvämt. Det tror han skulle kunna förstärka upplevelsen. Han anser att High 

Chaparral redan är en extraordinär upplevelse genom att den är äkta, att besökarna är 

delaktiga samt att de sugs in i upplevelsen. De försöker att skapa upplevelser för att komma så 

nära vilda västern som möjligt. För att besökarna ska bli en del av äventyret, blir de en 

cowboy eller en indian i deras värld. Därför är all personal, hela anläggningen, alla shower 

och lekar inspirerade av vilda västern. “När du tar på dig cowboy-hatten så är du precis som 

oss andra i vår värld. Du ska bli en del av oss”, menar Erlandsson.  
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5. Analys 

I analysen kopplas teorin samman med de empiriska materialet. Vi har delat in analysen i tre 

olika delar och dessa är lyckade upplevelser (5.1), minnesvärda upplevelser (5.2) och 

extraordinära upplevelser (5.3).  

 

5.1 Lyckade upplevelser  

Tung och Ritchie (2011) samt Larsen (2007) skriver att den turistiska upplevelsen är 

individuell vilket en del av våra respondenter betonar. Sandström menar att det behövs ett 

koncept som passar målgruppen för att upplevelsen ska bli lyckad. Hon nämner även att man 

behöver tänka på olika sätt beroende på om man jobbar med vuxna eller med barn. Sadeghi 

menar att upplevelsen börjar så fort du sätter din fot på Escapestories och hon anser att allt ska 

vara personligt och att alla ska känna sig sedda. Det är betydelsefullt för helhetsintrycket av 

upplevelsen. Hon tycker att det är viktigt att hälsa på alla besökare och att se dem i ögonen. 

Flertalet av våra respondenter betonar just vikten av att besökarna måste känna sig sedda samt 

att ge alla kunder ett personligt bemötande. Det är något som både Mossberg (2011, s. 134) 

samt Dong och Sui (2013) anser vara betydande då det påverkar kundernas helhetsintryck av 

upplevelsen.  

 

Tung och Ritchie (2011) menar att allt som händer på platsen påverkar kunderna och det är 

viktigt att det som sker upplevs som positivt. Bergqvist tycker att upplevelsen ska väcka 

positiva känslor hos besökarna. Om upplevelserummet kan väcka positiva känslor kan det 

leda till ett bra helhetsintryck (Miles, Grant & Cannon, 2012). Sadeghi tror att spelledarna 

också är viktiga för upplevelsen på Escapestories och människokontakten överlag är 

betydelsefull för att det ska bli en lyckad upplevelse. Det är i likhet med Dong och Siu (2013) 

som betonar att de mänskliga aspekterna påverkar en upplevelse. Att skapa upplevelser som 

är anpassade efter individer tror vi kan vara utmanande. Vi tror att det kan vara svårare för 

Treehotel och ICEHOTEL att skapa personliga upplevelser än vad det är för upplevelserna 

som har ett tema. I en tematiserad värld sugs besökarna in i upplevelsen och använder sin 

fantasi, vilket gör att upplevelsen blir mer personlig. I den här typen av upplevelser kanske det 

inte krävs lika mycket av kringservice och personal då besökarnas fantasier påverkar 

helhetsintrycket. I jämförelse med tematiserade upplevelser tror vi att personalen har en större 

roll i exempelvis ICEHOTEL och Treehotel för att kunna göra upplevelsen lyckad.  

 

Samtliga respondenter arbetar med att forma miljön för att skapa upplevelser för besökarna. 

Både Sandström och Erlandsson har skapat en tematiserad värld för sina besökare. Att 

designa för upplevelser och att skapa en bra omgivning är någonting Tussyadiah (2014) anser 

vara viktigt för kundens upplevelse. Det verkar vara något som samtliga våra respondenter 

arbetar med, men att det blir tydligare på just High Chaparral och Barnens Gård då de är 

temaparker. Treehotel och ICEHOTEL har skapat unika boenden vilket vi anser är att 

tillrättalägga miljön för att skapa en totalupplevelse för kunden. Bergqvist nämner att de 

designar omgivningen genom att de skapar rum med design som tema. På Svartklubben säger 

Nordquist att de skapar ett mörker som ger kunderna mer utrymme för att kunna känna. Det 
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här är ett sätt för Svartklubben att designa sin omgivning. Escapestories skapar rum som 

vardera har en egen historia och omgivningen anpassas efter respektive berättelse. Flertalet av 

våra respondenter verkar designa omgivningen för att upplevelsen ska bli så lyckad som 

möjligt. Det är i likhet med Jernsand, Kraff och Mossberg (2015) samt Tung och Ritchie 

(2011) som menar att man inte kan designa själva upplevelsen, utan att turismföretag måste 

bli bättre på att designa för upplevelser.  

 

5.2 Minnesvärda upplevelser 

Kensinger (2004) talar om hur upplevelser som påverkar våra känslor är mer sannolika att bli 

ihågkomna. Alla våra respondenter vill väcka olika känslor hos sina besökare och flertalet av 

dem verkar förstå vikten av känslomässiga upplevelser. Nordquist vill gärna väcka alla 

känslor förutom aggressivitet. Enligt Hung, Lee och Huang (2014) påverkar det hur effektiv 

och minnesvärd upplevelsen blir. De menar att ju fler känslor en upplevelse väcker, desto mer 

minnesvärd blir upplevelsen för besökaren.  

 

Tung och Ritchie (2011) pratar om tre dimensioner som är viktiga för att upplevelsen ska bli 

minnesvärd. En av dessa är förväntan. Nordquist, Sandström, Sadeghi och Erlandsson pratar 

om förväntningar och överraskningsmoment. Sandström tror i likhet med Tung och Ritchie 

(2011) att det är viktigt att motsvara förväntningar för att upplevelsen ska bli lyckad. Men hon 

menar också att det är bra om man överträffar dem. I upplevelsen på Svartklubben och 

Escapestories verkar just överraskningsmomenten vara en viktig del. Sadeghi tror att om 

någonting händer som man inte förväntar sig, sparas det automatiskt i minnet. Båda dessa 

företag avslöjar inte för mycket om upplevelsen i förväg och de överträffar ofta besökarnas 

förväntningar. Båda tror att besökarnas förväntningar på deras upplevelse inte är särskilt höga. 

Detta tror vi kan vara en fördel, då det blir lättare att överträffa förväntningarna. Som Tung 

och Ritchie (2011) påpekar är det bra att överträffa förväntningar för att upplevelsen ska bli 

lyckad. Vi kan anta att ICEHOTEL ställs inför en större utmaning då de har besökare från 

hela världen som antagligen har höga krav och förväntningar på upplevelsen. Besöket på 

ICEHOTEL har förmodligen planerats i god tid medan ett besök på exempelvis Escapestories 

kan vara mer spontant. Detta tror vi påverkar förväntningarna av upplevelsen.  

 

Sandström och Erlandsson nämner också överraskningsmoment i upplevelserna på Barnens 

Gård och High Chaparral. Överraskningsmoment bör finnas med i upplevelser för att de ska 

kunna bli minnesvärda för besökarna (Tung & Ritchie, 2011). Detta är något som Bergqvist 

och Jonsson skulle behöva utveckla då ingen av dem nämner att deras upplevelse erbjuder 

några överraskningsmoment. Ett överraskningsmoment kan vara något simpelt, men som ändå 

höjer värdet av upplevelsen. Sandström nämner exempelvis “bonnasvängen” som ett 

överraskningsmoment i deras upplevelse. Detta är ett enklare överraskningsmoment, men som 

ändå var en betydelsefull attraktion på Barnens Gård. Vi tror att ICEHOTEL och Treehotel 

skulle kunna utveckla enkla överraskningsmoment för att göra upplevelsen mer minnesvärd. 

En annan dimension som Tung och Ritchie (2011) förklarar är att upplevelsen måste ge någon 

slags mening. De anser att det kan leda till bättre självkännedom, stärka relationer och utmana 

kunden fysiskt eller psykiskt. Erlandsson pratar om att upplevelsen på High Chaparral måste 

ha ett större syfte och en mening. Han menar att deras syfte är att stärka familjebanden och att 
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de ska komma varandra nära. Han säger att mening skapas genom att varje karaktär, varje 

byggnad och varje del finns där av en anledning. Han tror att om allt i parken har en mening 

och ett syfte kan besökaren sugas med i upplevelsen.     

 

Alla respondenter förutom Bergqvist säger att de har återkommande besökare. Bergqvist 

menar att många har ICEHOTEL som en upplevelse som man gör en gång i livet. Tung och 

Ritchie (2011) hävdar att om upplevelsen är så pass unik eller speciell att den ses som 

någonting som man gör en gång i livet, är det viktigt att upplevelsen eller destinationen hela 

tiden utvecklas. Genom utveckling kan samma människor återvända till platsen och skapa nya 

minnen utan att “förstöra” de gamla. Även om ICEHOTEL utvecklas och designas om verkar 

de återkommande besökarna utebli. Vi tror att det beror på just det Bergqvist poängterar, att 

upplevelsen är så pass unik att den endast görs en gång i livet. Treehotel är också ett unikt 

boende, men som lyckas med att få återkommande besökare. Vi tror att det finns möjligheter 

för ICEHOTEL att få återkommande besökare, då det skulle kunna utvecklas nya 

kringaktiviteter.  

 

Hung, Lee och Huang (2014) menar att positiva minnen kan påverka människan att återvända 

till en plats. Därför är det viktigt att samtliga upplevelser arbetar med att försöka väcka 

positiva känslor. Nordquist tror att upplevelsen på Svartklubben kan bli mer minnesvärd 

genom utveckling av fler valmöjligheter eller större lokal. Sandström menar att de 

utvecklades genom att ha en nyhet varje år. Sadeghi har en strävan att med jämna mellanrum 

byta ut rummen för att förnya upplevelsen. Erlandsson säger att de har runt 70% 

återkommande besökare, men att de har svårare att övertyga nya människor att besöka dem. 

Därför arbetar High Chaparral med utveckling genom att utbilda personalen och att arbeta 

med varumärket. För att få återkommande besökare tror vi att samtliga företag måste arbeta 

med utveckling av upplevelserna. Att ha utveckling som gynnar besökarna tror vi är ett bra 

sätt för att få återkommande besökare. Sadeghi och Sandström verkar utveckla sina 

upplevelser för besökarna genom att komma med nyheter. 

 

Pan och Ryan (2009) samt Steene (2013, s. 33) anser att turistupplevelsen kan förbättras 

genom att stimulera besökarnas fem sinnen. Pan och Ryan (2009) menar att synen länge har 

betonats framför de andra sinnena, men att hörseln är minst lika viktig då den påverkar vårt 

minne. Nordquist betonar att för blinda är det viktigaste sinnet hörseln. Därför blir det sinnet 

centralt på Svartklubben. Nordquist menar att det är viktigt att stimulera sinnena. Bergqvist 

anser att synen och känseln är viktigast för upplevelsen på ICEHOTEL. Han menar att de 

andra sinnena inte är lika avgörande. Det går emot Agapito, Mendes och Valle (2013) som 

anser att det är viktigt att alla sinnen stimuleras för att upplevelsen ska bli så bra och 

minnesvärd som möjligt. Det är något som Jonsson och Erlandsson jobbar efter då de strävar 

efter att stimulera alla sinnen. Erlandsson anser att High Chaparral har sinnliga upplevelser 

som enligt Agapito, Mendes och Valle (2013) förstärker upplevelsen för besökarna. Sadeghi 

tycker att det är viktigt att leka med besökarnas sinnen. De har inte lyckats att stimulera alla 

sinnena då de inte erbjuder något för smaken på Escapestories. Det kan vara något som de 

behöver utveckla i framtiden, då stimulans av de fem sinnena blir allt viktigare för att 

upplevelsen ska bli minnesvärd (Agapito, Mendes & Valle, 2013).  
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Erlandsson och Sadeghi nämner under intervjun vikten av berättelserna bakom upplevelserna. 

Rummen på Escapestories har alla en egen historia. Erlandsson anser att själva upplevelsen på 

High Chaparral är en form av storytelling. De anpassar miljön efter den tidsepok som 

historien utspelar sig under. De förstärker även historien med olika typer av miljöljud. Detta 

är i likhet med Prebensen, Chen och Uysal (2014, s. 157-163) som anser att storytelling är 

viktigt för att påverka besökarnas känslor. De menar att värdet av upplevelsen kan öka om 

turistföretagen involverar besökarna i skapandet av upplevelsen. Även Mossberg (2008) och 

Stasiak (2013) hävdar att storytelling får kunderna att känna sig mer delaktiga då de får 

använda sin fantasi. På Escapestories löser besökarna de olika fallen genom att agera utifrån 

tilldelade roller. För att kunna gå in i dessa roller krävs det att besökarna använder sin fantasi. 

Det kan i sin tur öka mervärdet av upplevelsen då kunderna känner sig delaktiga (Mossberg, 

2008). Erlandsson menar att allt som finns i parken måste ha en mening. Det måste passa in i 

historien på High Chaparral. För att upplevelsen ska kännas äkta menar han att alla kläder och 

alla detaljer följer parkens tema och den historia de vill berätta. Det kan öka besökarnas 

mervärde då de får använda sin fantasi då de befinner sig i parken (Mossberg, 2008). Vi tror 

att samtliga företag skulle kunna gynnas av att använda sig av storytelling i sina upplevelser. 

Det tror vi skulle kunna bidra till ännu mer minnesvärda upplevelser för besökarna. 

Storytelling kan även leda till att besökaren engagerar sig mer i upplevelsen. Ett ökat 

engagemang tror vi kan leda till att upplevelsen känns roligare och lärande för besökaren. 

 

5.3 Extraordinära upplevelser  

Nordquist anser att en extraordinär upplevelse är en “aha-upplevelse”. Han menar att det är en 

upplevelse som bevisar motsatsen mot något som man hade trott, eller bekräftar något som 

man trodde men inte visste. Det kan sammankopplas med Quan och Wangs (2004) teorier om 

att en extraordinär upplevelse är något som står i kontrast till det vardagliga. Nordquist menar 

att det handlar om att hitta någonting som är avvikande och bygga en idé utifrån det. Quan 

och Wang (2004) anser att turister vill uppleva något annorlunda, vilket de som besöker 

exempelvis Svartklubben får göra. Där får besökarna uppleva hur det är att vara blind för en 

kväll. Även om resterande respondenter inte nämner att en upplevelse ska vara annorlunda, 

anser vi att samtliga aktiviteter som erbjuds är annorlunda. Vi tror att det är viktigt för att 

upplevelsen ska vara just extraordinär, att det erbjuds något som är lite avvikande. Det kan 

vara det unika som till en början lockar besökarna till platsen, att de vill uppleva någonting 

annorlunda. Men för att upplevelsen sedan ska bli extraordinär tror vi att det krävs mycket 

mer. För att det unika ska få fylla hela upplevelsen är det viktigt att det inte finns några 

störningsmoment utan att allt annat flyter på. Detta tror vi kan bidra till att all uppmärksamhet 

kan koncentreras på själva upplevelsen.    

 

Sandström menar att för att en upplevelse ska bli extraordinär behöver allt runt omkring 

fungera. De måste finnas fräscha toaletter, glad personal och god mat för att upplevelsen ska 

vara extraordinär. Steene (2013) samt Quan och Wang (2004) anser som Sandström och 

Sadeghi att helheten är viktig för besökarnas upplevelse. Både Sadeghi, Sandström, Jonsson 

och Erlandsson tycker att personalen är viktig för att en upplevelse ska vara extraordinär. 

Sadaghi menar att personalen gör allt för att kunderna ska vara mottagliga för spelet på 
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Escapestories. Spelledarna försöker att påverka besökarnas känslor för att de ska få en 

extraordinär upplevelse. På High Chaparral går personalen in i olika roller för att allting ska 

kännas äkta. Erlandsson, Nordquist och Bergqvist nämner att det är viktigt att kunderna 

känner sig delaktiga för att upplevelsen ska vara extraordinär. Att personalen och delaktighet 

är viktig för upplevelsen är i likhet med Mossberg (2011, s. 27). 

 

Erlandsson och Sadeghi  betonar även vikten av att upplevelsen ska vara utvecklande. 

Sadeghi anser att en extraordinär upplevelse är någonting som får oss att känna oss bra. 

Erlandsson tycker att den ska vara autentisk och lärande. Det kan förknippas med Larsen 

(2007) samt Jackson, Morgan och Hemington (2009) som anser att en toppupplevelse måste 

vara utvecklande. Om upplevelsen får oss att känna oss bra eller är lärande kan det leda till en 

ökad självbild som är viktigt för att upplevelsen ska bli extraordinär (Agapito, Mendes & 

Valle, 2013). Bergqvist vill att upplevelsen på ICEHOTEL ska vara minnesvärd och 

livsberikande. Att en upplevelse är livsberikande kan öka en persons välmående och lycka i 

livet, vilket Bhattacharjee och Mogilner (2014) anser att en extraordinär upplevelse gör. 

Stasiak (2013) skriver att turismnäringen överlag måste öka spänningsgraden i sina 

upplevelser för att försöka intensifiera konsumenternas känslor. Erlandsson nämner att High 

Chaparral skulle vilja erbjuda möjligheten att sova i indiantält vilket kan leda till en mer 

spännande och äkta upplevelse för konsumenten. Han betonar ändå vikten av att ha närhet till 

toaletter vilket kan kopplas samman med teorier om att helheten är viktig (Quan och Wang, 

2004).  
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6. Resultat 

I följande kapitel besvaras våra frågeställningarna kortfattat. Vi presenterar slutsatser, 

avslutande diskussion, kunskapsbidrag samt förslag till vidare forskning.  

 

I uppsatsens första kapitel presenterades studiens syfte. Vi har haft en strävan att få en djupare 

förståelse för vad företagen anser behövs för att upplevelser ska bli lyckade och minnesvärda. 

Vi ville även ta reda på vad företagen tycker utmärker en extraordinär upplevelse. För att få 

svar på det formulerades tre frågeställningar som vi nedan har försökt att besvara.  

 

6.1 Lyckade upplevelser 

Hur resonerar företagen om vad som kännetecknar en lyckad upplevelse? 

Det är svårt att precisera vad en lyckad upplevelse är för någonting, då dessa är personliga. 

Vad våra respondenter ser som viktiga beståndsdelar är;  

 

 Bemötande 

 Helheten 

 Upplevelserummet 

 Känsloframkallande 

 

Utifrån ovanstående punkter kan vi dra slutsatsen att personal och deras bemötande är viktigt 

för att upplevelsen ska bli lyckad. Det var något som flera av våra respondenter belyste. Det 

verkar vara viktigt att personalen får besökarna att känna sig sedda. Platsen där upplevelsen 

utövas har också stor betydelse och den kan utformas på ett sätt som kan påverka besökarnas 

känslor. Upplevelserummet har en stor påverkan på helhetsintrycket av upplevelsen. Allt runt 

omkring är viktigt för att upplevelsen ska bli lyckad för besökarna.   

 

6.2 Minnesvärda upplevelser 

Vad anser företagen vara viktigt för att upplevelsen ska bli minnesvärd?  

Våra respondenter nämner olika faktorer som är viktiga för att upplevelsen ska bli 

minnesvärd. De som förekommer mest är följande;  

 

 Personligt bemötande 

 Överraskningsmoment 

 Känslomässigt involverande 

 Delaktighet 

 Stimulans av sinnen 

 

För att besökaren ska minnas upplevelsen och komma ihåg den en längre tid krävs det mer än 

att upplevelsen “bara” är lyckad. En minnesvärd upplevelse behöver involvera besökarnas 

känslor och de behöver uppleva att de blir bemötta på ett personligt sätt. Ytterligare punkter 

som nämns då vi diskuterar minnesvärda upplevelser är att det måste “hända någonting mer”. 

Med det menas att besökarna måste känna sig delaktiga i upplevelsen och sinnena bör 
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stimuleras. Storytelling är sätt att få besökarna att känna sig delaktiga. Om besökarna känner 

sig delaktiga kan det i sin tur leda till att känslor väcks. Även överraskningsmoment kan 

väcka känslor som gör att besökarna minns upplevelsen längre. 

 

6.3 Extraordinära upplevelser 

Hur anser företagen att en extraordinär upplevelse utmärker sig?  

Utifrån våra respondenters svar har en extraordinär upplevelse förklarats på följande vis. En 

extraordinär upplevelse kan vara någonting som;  

 

 Är annorlunda 

 Utvecklar besökaren 

 

En extraordinär upplevelse verkar behöva innehålla de beståndsdelar som lyckade och 

minnesvärda upplevelser har, utökat med ovanstående delar. En extraordinär upplevelse bör 

vara utvecklande på ett personligt plan. Den bör även vara annorlunda. Att vara annorlunda 

kan innebära att man har ett unikt tema på sin upplevelse som gör att upplevelsen blir speciell 

gentemot konkurrenterna.  

 

6.4 Avslutande diskussion 

Att skriva en kandidatuppsats om upplevelser och upplevelseindustrin kan vara problematiskt 

då det är ett brett ämne. Vi anser att vi har lyckats fånga upp det viktigaste i de utförda 

intervjuerna, även om vissa inte är lika djupgående som vi hade önskat. Vi är medvetna om att 

det kan vara svårt att dra slutsatser utifrån de få respondenter som deltagit i undersökningen. 

Studiens tillförlitlighet hade kunnat öka genom fler intervjuer med både företag och besökare.  

 

Vi märkte skillnad i respondenternas svar då vi diskuterade storytelling och de fem sinnena. 

Enligt insamlad empiri framkom det att tre av respondenterna använder sig av storytelling. 

Detta är något som vi tror samtliga företag behöver arbeta mer med, då det är viktigt för 

besökarnas helhetsintryck. Storytelling kan ge besökarna mening och höjer deras 

engagemang, vilket vi tror kan leda till en mer minnesvärd upplevelse. Under diskussionen av 

de fem sinnena går åsikterna isär bland våra respondenter. Vissa av våra respondenter menar 

att det är viktigt att stimulera alla sinnen, medan andra anser att det räcker med att stimulera 

ett fåtal av dem. I och med dessa svar tror vi att det finns en bristande kunskap av vikten av de 

fem sinnena. Det är något som vi tror att vissa av företagen skulle behöva bli bättre på. Vi tror 

att samtliga företag gynnas av att stimulera de fem sinnena hos besökarna. 

 

6.5 Kunskapsbidrag  

Vi hoppas genom denna uppsats kunna bidra till en ökad förståelse för vad som är viktigt för 

att upplevelser ska bli lyckade och minnesvärda för besökarna. Vi önskar även att vi har 

förtydligat hur en extraordinär upplevelse utmärker sig. Förhoppningen är att 

upplevelseföretag i framtiden ska kunna ta del av och se nyttan i vårt bidrag till forskningen 

inom upplevelseturismen.  
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6.6 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att mer forskning behövs kring hur upplevelseföretag kan använda sig av de fem 

sinnena för att göra upplevelsen bättre och mer minnesvärd för besökarna. Det tror vi skulle 

kunna gynna turismnäringen och dess framtida utveckling. Vi tror även att det är viktigt att 

undersöka besökarnas perspektiv i framtida studier.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

Intervjuguide till personliga intervjuer 

 

Upplevelser generellt 

 Kännetecken på en lyckad upplevelse?  

 Ingredienser som behövs? 

 

Känslor 

 Vilka känslor ska besökaren känna? Varför? 

 Hur åstadkomma detta?  

 

Sinnen 

 Vilka sinnen stimuleras? 

 Varför?  

 Medvetet?  

 

Återkommande besökare 

 Engångsupplevelse? 

 Hur gör ni för att få återkommande besökare?  

 Utvecklas?  

 

Minnesvärda upplevelser  

 Vad är viktigt för att upplevelsen ska bli minnesvärd?  

 Varför? 

 Hur gör ni för att er upplevelse ska bli minnesvärd? 

 Vad kan utvecklas?  

 

Extraordinära upplevelser 

 Vad är en extraordinär upplevelse?  

 Vad behövs för att skapa en extraordinär upplevelse? 

 Är ni en extraordinär upplevelse? Varför? Varför inte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2  

Mejlintervju 

 

Vad anser ni kännetecknar en lyckad upplevelse? 

 

Vad anser ni är viktigt för att upplevelsen ska bli minnesvärd för besökaren? 

 

Hur kan ni göra era upplevelser mer minnesvärda för besökaren? Vad skulle kunna utvecklas? 

 

Vilka sinnen (syn, hörsel, lukt, smak och känsel) blir stimulerade i era upplevelser? Finns det 

någon tanke bakom detta? 

 

Arbetar ni för att skapa upplevelser som väcker känslor hos besökaren? Varför/varför inte? 

 

Vilka känslor vill ni att besökarna ska ha efter ett besök hos er? 

 

Hur jobbar ni för att utveckla upplevelsen så att besökarna väljer att komma tillbaka? 

 

Slutligen, vad anser ni behövs för att skapa en extraordinär upplevelse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


