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Förord 
 

The Polar bug, även kallad Polarbakterien är ett uttryck som den svenske äventyraren Otto 

Nordenskjöld talade om redan år 1903. Det innebär att vissa turister som besöker ett 

polarområde drabbas av denna polarbakterie. Det kan te sig olika men ofta försvinner den inte 

från turistens kropp utan skapar ett starkt intresse för polarområdet och en ständig önskan om 

att återvända. 

 

För drygt tre år sedan ansökte vi på varsitt håll till programmet Upplevelseproduktion i Piteå 

vid Luleå Tekniska Universitet. På universitetets hemsida uppmärksammade vi båda att det 

fanns en möjlighet att inom utbildningen läsa en kurs under en expedition till Antarktis. Med 

hårt arbete, starka viljor och ovärderlig hjälp från vår lärare Hans Gelter, lyckades vi ta oss till 

den spektakulära platsen vid världens ände. Utifrån det fantastiska äventyret föddes intresset 

och idén till denna studie som vi hoppas kan bidra till något värdefullt inför framtiden. Vi har 

haft olika ansvarsområden i studiens bakgrund men alla delar har till slut berörts gemensamt. 

 

Vi riktar vårt allra största Tack till vår handledare Hans Gelter, du är en sann inspiratör! Vi 

vill tacka äventyrsgenen för allt spännande vi hittills upplevt och för allt spännande vi 

kommer få uppleva i framtiden. Martina vill också tacka sin pojkvän Anton Persson för 

värdefull motivation och kärlek samt Frida Persson för positiv uppmuntran under arbetets 

gång. Linnea vill tacka familj och vänner för stöd och uppmuntran. Slutligen vill vi tacka 

varandra för bra samarbete i denna studie, det har varit mycket lärorikt! 

	  

 

Martina Rosenberg och Linnea Holmberg 

Juni 2012



	  

Sammanfattning 
Det finns i dagsläget begränsad forskning kring transformativa upplevelser och 

ambassadörskap utifrån polarexpeditioner. Denna studie riktar sig till att undersöka om 

universitetsstudenter som deltagit i Students on Ice’s expeditioner till Antarktis år 2009 och 

2011 visar tendenser till att ha transformerats av upplevelsen och utvecklat ett 

ambassadörskap för polarområdet. 

 

Genom att ha analyserat studenternas upplevelser och känslor utifrån enkätstudier från 2009 

och 2011 tillsammans med ett workshopmaterial från 2011 års expedition, kan vi se tendenser 

hos respondenterna på att en transformation och ett utvecklande av ambassadörskap har ägt 

rum. Vi kan däremot inte konstatera att det endast är utifrån polarexpeditionerna 

transformationen inträffat, då ett antal studenter uttrycker att de redan innan varit engagerade i 

miljöfrågor samt klimataspekter gällande Antarktis. Vår egen reflektion från expeditionen 

2011 har bidragit till en djupare förståelse under analysmomenten.  

 

Vi har även utfört en litteraturstudie för att undersöka hur man utifrån ett 

upplevelseproduktionsperspektiv kan skapa förutsättningar för att en transformation ska 

kunna ske inom polarturism. Ambassadörskapet kan utvecklas utifrån kunskap och förståelse 

för området samt för miljön i ett globalt perspektiv. När ambassadören återvänt hem startar ett 

arbete som innebär att skapa medvetenhet och sprida sin kunskap vidare till andra människor. 

Studien visade att det finns modeller och teorier som genom en kombination kan användas 

som verktyg för att skapa förutsättningar för transformativa upplevelser. 

	  

 



	  

Abstract 
There is limited research on transformative experiences and ambassadorship based on polar 

expeditions. This study is aimed to investigate whether college students who participated in 

the Students on Ice expeditions to Antarctica in 2009 and 2011 shows signs of being 

transformed by the experience and developed an ambassadorship to the Polar Region. 

 

By analyzing student’s experiences and feelings based on questionnaires from 2009 and 2011 

together with workshop material from the 2011 expedition, we can see tendencies of the 

respondents that transformation and development of ambassadorship has occurred. We can 

not conclude that transformation has occurred just because of the polar expeditions, since a 

number of students say that they before already have been engaged in environmental issues 

and climate issues concerning Antarctica. Our own reflection from the 2011 expedition has 

contributed to a deeper understanding during the analysis. 

 

We also conducted a literature review to examine how to create conditions for a 

transformation to occur in Polar tourism from the perspective of experience production. The 

ambassadorship can be developed based on knowledge and understanding of the area and the 

environment in a global perspective. When the ambassador returns home a process begins 

which aim to create awareness and disseminate the knowledge to other people. The study also 

showed that there are models and theories that can be combined and used as tools to create 

conditions for transformative experiences.  
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1 Inledning  
I februari 2011 förverkligades två drömmar. Vi studerade det andra året på programmet 

Upplevelseproduktion och fick den fantastiska möjligheten att delta som de två första svenska 

studenterna i en expedition till Antarktis med organisationen Students On Ice. Vi var 53 

studenter, 30 polarexperter, lärare och guider som utforskade det spektakulära området runt 

den Antarktiska halvön under tio dagar. Tillsammans med en amerikansk student läste vi 

kursen Antarctic Tourism och medverkade därmed i ett forskningsprojekt om turisters 

påverkan på den känsliga miljön och samtidigt hur miljön påverkar oss turister. Students On 

Ice (2012a) menar att om turisterna som besöker någon av polerna blir fascinerade över 

platsen och förstår att området måste skyddas och bevaras, kommer de hem som 

ambassadörer och sprider sina kunskaper och upplevelser vidare. Att studenterna får ett 

ansvar genom att leva mer hållbart är syftet med Students On Ice (Green 2010).  

 

I och med detta oförglömliga äventyr började vi fundera kring och intressera oss för 

transformativa upplevelser. I framtiden vill vi arbeta med upplevelser som förändrar och 

utvecklar människor. Vi anser att när man som upplevelseproducent iscensätter upplevelser är 

det viktigt att ta hänsyn till vilken effekt upplevelsen har på deltagarna, vad budskapet är i det 

man säljer. En upplevelse kan vara minnesvärd, men våra minnen kan glömmas bort med 

tiden. En transformation är effektfull och har som mening att förändra gästernas beteende, 

perspektiv eller livsstil. Därför tycker vi att det skulle vara intressant att undersöka om 

studenterna som deltog i SOI universitetsexpeditioner nu är aktiva som ambassadörer för 

miljön och polarområdena. Därmed om en transformation inträffade under upplevelserna vid 

världens mest avlägsna kontinent.  
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2 Bakgrund  
	  
2.1 Students on Ice – Protect the Poles, Protect the Planet  
 
One day while I was standing on a beach in Antarctica with a few hundred thousand Chinstrap 

penguins, a simple thought emerged: imagine if we could give this experience to youths at the 

beginning of their lives. Imagine how this might change their perspectives, inspire their futures, help 

to connect them to the natural world, and so much more! 

(Green 2010, s.93) 

 

Students on Ice (SOI) är en kanadensisk organisation som grundades av Geoff Green år 1999. 

SOI anordnar varje år två expeditioner för gymnasieelever från hela världen till både 

Antarktis och Arktis (Students on Ice 2012a). Under det Internationella polaråret (IPY) 2008–

2009 genomfördes i februari 2009 den första SOI Antarktisexpeditionen i form av en 

universitetsutbildning. År 2011 gjordes den andra resan för universitetsstudenter och en tredje 

expedition planeras under jul och nyår 2013–2014. Sedan grundandet av organisationen har 

över 1500 studenter, lärare, forskare och polarexperter från över 40 olika länder deltagit i de 

olika expeditionerna till båda polerna (Students on Ice 2012a).  

 

Syftet med SOI’s expeditioner är att ge studenter inspirerande utbildningsmöjligheter i de 

ekologiskt sköra polarområdena och hjälpa dem att skapa en ny förståelse och respekt för 

planeten (Green 2010). Green (2010) beskriver att SOI framförallt vill att studenterna med 

egna ögon ska få se hur klimatförändringarna redan har påverkat polarområdena. 

Förhoppningen efter detta är att studenterna genom sin medverkan i någon av dessa 

expeditioner ska transformeras och utveckla ett ambassadörskap för polarområdena (Green 

2010). Ett ambassadörskap som innebär att engagera sig för en hållbar framtid genom att öka 

medvetenheten om klimatförändringen och de åtgärder som krävs av oss alla för att minska 

effekterna av den (Green 2010). SOI har utvecklat konceptet Generation G, som de 

uppmuntrar studenterna att ansluta sig till för att göra skillnad. Generation G står för Green, 

Global, Generous, Grace och karaktäriseras av ungdomar som främjar en miljömässigt 

kompetent och ansvarstagande inställning. En generation av världsmedborgare som skapar 

hållbara försörjningsmöjligheter redan tidigt i livet och samtidigt inspirerar andra att leva mer 

ekologiskt hållbart (Green 2010). 
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By inspiring today’s youth to become agents of change and by connecting them to the natural world, 

we will have a better and more sustainable tomorrow  

 

(Green 2010, s.104). 

2.1.1 Upplevelsebaserat lärande på Antarktis  
Students on Ice’s första universitetsexpeditionen gick av stapeln den 12–28 februari år 2009 

(Antarctic University Expedition 2009). 71 studenter varav några var gymnasiestudenter, 

deltog och läste antingen kursen Antarctica and the Earth System, Polar Tourism eller 

Practical examination of the impacts and management of Antarctic tourism (Antarctic 

University Expedition 2012). Den andra universitetsexpeditionen gjordes den 14–27 februari 

år 2011 där 53 studenter deltog (Antarctic University Expedition 2011). Studenterna kunde 

välja att läsa någon av följande kurser: The Antarctic Treaty, Antarctic Tourism, Climatology 

and Oceanography of Antarctica, Introduction to Antarctic Glaciology, Origin and Evolution 

of Antarctic Ecosystems Over Time och Antarctic Marine Ecology (Students on Ice 2012b). 

 

Målet med SOI’s expeditioner är att erbjuda ungdomar livsförändrande upplevelser (Green 

2010). SOI avser inte enbart att erbjuda en resa till en unik destination, utan framför allt att ge 

studenterna en estetisk upplevelse i ett av de mest vilda och imponerande ekosystem i världen 

(Students on Ice 2012a). Green (2010) beskriver att organisationens utbildningsstrategi 

innefattar upplevelsebaserad och problembaserad undervisning med praktiskt 

tillvägagångssätt, aktivt deltagande och kritiskt tänkande. Lärandet blir då personligt och 

unikt för varje student menar Green (2010). För att garantera hög kvalitet på utbildningen 

under expeditionerna, erbjuds dagliga föreläsningar av ledande forskare och polarexperter 

inom ämnena glaciologi, ekologi, marinbiologi, polarturism, historia och klimatologi. 

Studenterna har innan expeditionen valt vilken kurs de vill studera och fördjupa sig i under de 

dagliga två till tre landstigningarna (Antarctic University Expedition 2012). Alla studenter, 

oavsett kursval, har möjlighet att delta i samtliga föreläsningar, workshops och presentationer 

på fartyget för att få ta del av så mycket kunskap som möjligt. På expeditionerna används 

olika typer av undervisning beroende på vilket ämne som ska studeras, var landstigningen 

äger rum, hur väderförhållandena är samt lärarteamets kompetens och erfarenheter (Green 

2010). SOI följer samma koncept under sina expeditioner som andra turoperatörer för 

polarexpeditioner gör (Green 2010, PolarQuest 2012a). Exempelvis den svenska 
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turoperatören PolarQuest som också erbjuder föreläsningar av erfarna guider under sina 

expeditioner i syfte att upplysa turister om rådande klimatförändringar (PolarQuest 2012a). 

SOI lägger dock större vikt vid att utbilda och att lägga en grund för ett ambassadörskap hos 

studenterna (Student on Ice 2012a). Både SOI och PolarQuest är noggranna med att påverka 

miljön på Antarktis så lite som möjligt, genom att exempelvis resa med små grupper samt 

miljömässigt försvarbara fartyg. De båda är även medlemmar i IAATO (International 

Association of Antarctic Tour Operators) som är en organisation som arbetar för ett 

ekologiskt hållbart och säkert resande kring Antarktis (PolarQuest 2012a, b, Students on Ice 

2012a).   

 

2.1.2 Turism på Antarktis  
Konceptet expedition-cruising med utbildande syfte initierades år 1966 av svensken Lars-Eric 

Lindblad (Snyder 2007). Konceptet som kallas The Lindblad pattern följs av många 

turoperatörer idag och fungerar bäst för mindre grupper med max 140 passagerare (Snyder & 

Stonehouse 2007). Expeditionerna innehåller föreläsningar, informationsmöten och guidade 

landstigningar, där tydliga regler för turisternas beteende på land finns (Snyder & Stonehouse 

2007). Regler som enligt ATS (2012) innefattar att turoperatörerna måste kommunicera med 

varandra så att inte mer än ett turistfartyg befinner sig på en plats samtidigt. Högst 100 

personer får landstiga samtidigt och stanna i land i 2–3 timmar och det måste finnas minst en 

guide per 20 passagerare (Snyder & Stonehouse 2007, ATS 2011). Lars-Eric Lindblad ansåg 

att expeditioner till Antarktis med utbildande tema skulle få turisterna att se den ekologiskt 

känsliga miljön och samtidigt främja en ökad förståelse av jordens resurser och den viktiga 

roll som Antarktis och polarområdena har i den globala miljön (IAATO 2012a). Besökarna 

fascineras av platsen och kan efter en sådan expedition komma hem som ambassadörer, för att 

skydda Antarktis (Bauer 2001, Maher et al. 2003, Snyder 2007).  

 

Polarregionerna beskrivs av Snyder och Stonehouse (2007) som två av de nyaste 

turistdestinationerna. Vidare beskriver de att polarturismen fortfarande är liten globalt sett, 

men har på senare år blivit en tydlig sektor inom turismnäringen. Antarktisk turism har under 

de senaste två decennierna ökat explosionsartat och vänder sig till det stigande antal turister 

som söker genuina och unika upplevelser på avlägsna platser (Snyder & Stonehouse 2007). 

Enligt IAATO (2012b) lockades mer än 46 000 besökare till Antarktis under säsongen 2007–

2008, vilket är det högst uppmätta besökarantalet hittills. Åren efter den säsongen har antalet 
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besökare minskat något, till nästan 34 000 turister under 2009–2010 (IAATO 2012b). Denna 

minskning sägs bero på lågkonjunkturen i världen och att tillgången på fartyg minskat, men 

trots detta är turism i Antarktis extremt populärt (Grenier 2011). Enligt en rapport från United 

Nations år 2007 har antalet turister som landstiger på Antarktis ökat med 757 % på tio år 

(Snyder 2007), där majoriteten av turisterna kommer via skeppsburen trafik men en liten del 

kommer även med flyg (IAATO 2012b). Anledningen till att turismen har ökat 

explosionsartat sägs ha att göra med att kontinenten är vår sista vildmark, en unik destination 

där relativt få har varit och betraktas därför som ett exklusivt resmål (Bertham et al. 2007). 

Att klimatförändringen påverkar polerna i stor utsträckning innebär också följder för 

turismen. Vissa säger att turism i form av last chance tourism (även kallad doom tourism) har 

ökat på senare år. En trend som innebär att människor vill resa till platser som är miljömässigt 

eller på annat sätt hotade, innan det är för sent och de försvinner (Lück et al. 2010). Ett annat 

argument för polarturismens ökning är att det har blivit allt mer populärt med extrema 

upplevelser (Grenier 2011, Orams 2010). Människor vill vara med om äventyr och 

upplevelser i stark kontrast till de vardagliga händelserna (Mossberg 2007). 
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2.2 Ett upplevelsesamhälle tar form  
Det svenska samhället har liksom västvärlden i övrigt utvecklats från jordbrukssamhälle till 

industrisamhälle och därefter till informations/kunskapssamhälle (Wahlström 2002). Nästa 

samhällsskifte beskrivs med många olika benämningar (Pine & Gilmore 1999, Jensen 1999, 

Gelter 2006, Boswijk et al. 2007). Den gemensamma faktorn är att vi har rört oss från ett 

samhälle där fokus ligger på konsumtion av enbart varor och tjänster. Idag tycks 

konsumtionen av upplevelser spela en stor roll i våra liv, samt sökandet efter det 

extraordinära (Mossberg 2003). För turismen innebär detta bland annat en ökad efterfrågan 

av att besöka unika och ovanliga platser (Scott et al. 2009). 

 

Redan år 1970 förutsåg den amerikanske futuristen Alvin Toffler upplevelsesamhällets 

framväxt i sin bok Future Shock. Toffler (1970) beskrev en framtid där människor skulle vara 

villiga att betala för upplevelser. Han menade att en ny nivå av mänskliga behov uppkommer 

allt eftersom välståndet ökar, ekonomin inriktas således mer på den psykiska tillfredsställelsen 

än på materiella behov (Toffler 1970). Utvecklingen som Toffler (1979) förutsade 

analyserades vidare av Schulze (1992) som beskrev samhällets utveckling mot att bli mer och 

mer upplevelsefokuserad. Schulze (1992) menade att människorna kommer att anpassa sin 

omgivning för att kunna få fler meningsfulla upplevelser i sina liv. En förklaring till det 

ökande intresset för upplevelser står att finna i Maslows (1954) behovshierarki, som är en 

känd modell inom utvecklings- och motivationsteorin: 

	  
Figur 1 Maslows Behovshierarki (modifierad efter Maslow 1954) 
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Psykologen Abraham Maslow konstaterade på 1950-talet att människans behov under sin 

utveckling är indelade i fem olika nivåer. Maslow (1968) beskriver att när vi är tillfredsställda 

med ett behov, förflyttar vi oss uppåt i behovstrappan till nästa nivå, eftersom människan 

motiveras av att komma vidare i utvecklingen. Utifrån denna modell beskriver Wahlström 

(2002) att den lägsta nivån som består av våra fysiska behov i form av överlevnad stod i fokus 

under jägar- och bondesamhället. Nästa nivå, det materiella trygghetsbehovet var fokus under 

industrisamhället. Wahlström (2002) menar att i dagens västerländska samhälle när 

överlevnad oftast är självklart, strävar vi nästan automatiskt efter nästa nivå, behov av 

gemenskap, uppskattning och högst upp i behovstrappan, självförverkligande. Dessa tre ord är 

alla vanliga i upplevelsesamhället (Maslow 1968, Toffler 1970, Wahlström 2002). Pine och 

Gilmore (1999) anser på samma sätt att när ett land har nått en viss nivå av välstånd skiftar 

uppmärksamheten från varor och tjänster till upplevelser. Författarna menar att god service 

inte längre är tillräckligt då människor efterfrågar emotionella värden och upplevelser. 

Upplevelser som enligt Mossberg (2003) ger oss större värde och tillfredsställelse, som är 

minnesvärda och engagerar oss på ett personligt plan. 

 

Wahlström (2002) påpekar hur samhällsutvecklingen ständigt går framåt och att nya 

drivkrafter och trender tar vid. Enligt Pink (2005) banar upplevelsesamhället väg för 

människor som kallas right-brainers. Med right-brainers menar han kreatörer som artister, 

designers, uppfinnare eller helhetstänkare. Pink (2005) hävdar att framtiden tillhör 

innovatörer och kreatörer när det gäller att leverera det människor vill ha. Enligt Fernström 

(2005) kräver upplevelsesamhällets framväxt att även turistindustrin följer utvecklingen 

eftersom gästen har förändrats och vill ha mer kontroll över sin upplevelse. 

 

2.2.1 Från upplevelseekonomi till upplevelseindustrin i Sverige  
Som en effekt av utvecklingen till ett upplevelsesamhälle påstår Pine och Gilmore (1999) att 

vi befinner oss i en upplevelseekonomi (experience economy). Denna upplevelseekonomi 

anses vara tjänstesamhällets efterträdare (Pine & Gilmore 1999). Här beskrivs förhållandet 

mellan konsument och producent som förändrat. Konsumenten ses som en unik individ med 

individuella behov, känslor och drömmar och inte som en i den stora massan (Pine & Gilmore 

1999, Mossberg 2003). Därför argumenterar Pine och Gilmore (1999) för att konsumenten 

bör benämnas som gäst inom upplevelseekonomin.  
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Pine och Gilmore (1999) beskriver att i upplevelseekonomin är upplevelsen en ny typ av 

värdeskapande och därmed det fjärde ekonomiska erbjudandet efter råvaror, produkter och 

service. Vidare förklarar författarna att en upplevelse skiljer sig lika mycket från 

serviceerbjudandet som en produkt skiljer sig från råvaran. Utvecklingen från råvara till 

upplevelseprodukt beskrivs med en modell med kaffebönan som exempel, se figur 2 (Pine & 

Gilmore 1999). Modellen visar hur råvaror och produkter som är billiga och odifferentierade 

går via tjänster till upplevelser som är skräddarsydda efter den individuella gästens behov och 

därmed dyrare.  

 

 

Pine och Gilmore (1999) förklarar värdeökningen som börjar med råvara, där kaffebönan bara 

kostar några öre per kilo. Vidare till när kaffet som är malt och paketerat säljs i butiken som 

produkt, ökar priset till ca 4 kronor per kopp. På ett café köps en kopp kaffe som ett 

serviceerbjudande för omkring 20 kronor. Slutligen när kaffet är en del av en 

helhetsupplevelse på en fin trestjärnig Michelinreastaurang kan man få betala 120 kronor per 

kopp.  

 

Som ett svar på Pine och Gilmores (1999) upplevelseekonomi introducerade KK-stiftelsen 

(Stiftelsen för kompetens- och kunskapsutveckling) samma år konceptet Upplevelseindustri i 

Sverige (Wahlström 2002, KK-stiftelsen 2008). Stiftelsen såg ett behov av ökad kunskap 

inom de kreativa och kulturella näringarna. Således gjordes en förstudie som resulterade i en 

femårig satsning för att utveckla den svenska upplevelseindustrin (KK-stiftelsen 2008). 

Figur 2 Progressionstrappa för ekonomiskt värde av erbjudanden (modifierad efter Pine & Gilmore 1999, s.22) 
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Upplevelseindustrin beskrivs som ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett 

kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i 

någon form (KK-stiftelsen 2008, s.14). Turism och besöksnäring är ett av de 15 delområden 

som KK-stiftelsen har listat inom upplevelseindustrin.  
 

2.2.2 Utbildningen Upplevelseproduktion  
Kairos Future (2011) menar att den ökande konkurrensen om människors tid och pengar 

skapar behovet av att göra upplevelsen ännu bättre och skräddarsy den efter människors 

individuella önskemål och förutsättningar. Hela upplevelseindustrin håller på att 

professionaliseras eftersom det krävs kunskap om vad som ger meningsfulla upplevelser 

(Kairos Future 2011). År 2002 utsåg KK-stiftelsen Piteå till en av mötesplatserna för 

upplevelseindustrin (KK-stiftelsen 2008). I samband med detta startades utbildningen 

Upplevelseproduktion som är ett treårigt kandidatprogram vid Institutionen för Konst, 

Kommunikation och Lärande vid Luleå Tekniska Universitet (LTU 2012). Utbildningen har 

följande definition: 

 
Upplevelseproduktion är läran om att iscensätta meningsfulla upplevelser. Ämnet inriktar sig på de 

processer och metoder som används vid produktion av meningsskapande upplevelser inom de kreativa 

och kulturella näringarna, inklusive turism. Detta innefattar kompetenser kring upplevelser som 

fenomen, upplevelsekategorier och upplevelsekvaliteter, olika kategorier om människors behov av 

upplevelser, design och styrning av materiella och immateriella resurser under upplevelseprocessen 

och hur upplevelser kan förstärka produkter och tjänster. Här ingår även producentkunskaper såsom 

projektledning, ekonomi, lagstiftning, management, ledarskap, entreprenörskap, produktionsmetodik 

mm  

(Institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande, LTU 2012). 

 

Programmet ger en unik examen inom upplevelsekunskap som huvudämne med fokus på 

människans behov av upplevelser. Kompetensen byggs tvärvetenskapligt genom kurser från 

neurobiologi och gruppdynamik till företagsekonomi och marknadskommunikation. 

Studenterna läser kurser i bland annat storytelling, kreativitetsmanagement, gestaltning, 

produktionsmetodik och projektledning för att innovativt och kreativt kunna iscensätta 

upplevelser inom branschen. Inom upplevelseproduktion förskjuts fokus från 

producentperspektivet till mottagarperspektivet i produktutveckling och upplevelsedesign 

(LTU 2012). 
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2.3 Fenomenet upplevelse  
Efter redogörelsen för upplevelsesamhällets framväxt, upplevelseekonomin, 

upplevelseindustrin i Sverige samt utbildningen Upplevelseproduktion, kan en beskrivning av 

fenomenet upplevelse behövas. Mossberg (2003) beskriver att en upplevelse är något som 

sker inom en människa. Med detta menas att upplevelsen är subjektiv och betraktas som högst 

individuell (Mossberg 2003). Pine och Gilmore (1999) betraktar en upplevelse som en 

händelse som engagerar individen på ett personligt, emotionellt, psykiskt och intellektuellt 

plan. Författarna beskriver vidare att två individer aldrig kan få samma upplevelse och att en 

upplevelse aldrig kan skapas för någon annan, endast förutsättningarna.  

 

Det engelska ordet för upplevelse, experience kan definieras på flera sätt i det svenska 

språket. Betydelsen kan både vara erfarenhet och visdom eller upplevelse i form av händelser 

(Oxford English Dictionary 2012, Boswijk et al. 2007). I litteraturen är det vanligt att 

beskriva experience genom att använda den tyska översättningen Erlebnis och Erfahrung, två 

ord som särskiljer begreppet och innefattar två olika upplevelsetyper (Gelter 2006, Lindström 

2009). Erlebnis står för engelskans upplevelse i form av känslor, möten och händelser som vi 

går igenom medan ordet Erfahrung motsvarar engelskans erfarenhet, kunskap och förståelse 

(Boswijk et al 2007, Gelter 2006, 2010). Snel (2005) understryker två viktiga skillnader 

mellan de två begreppen där Erlebnis är själva händelsen i form av en isolerad upplevelse, 

medan Erfahrung är processen som sker hos en människa under och efter en upplevelse, dvs. 

interaktion, reflektion, agerande och konsekvenser av upplevelsen. Vidare beskriver Snel 

(2005) att de båda begreppen kan vara meningsskapande men på olika sätt. Erlebnis är 

meningsfull där och då under upplevelsen medan Erfahrung kan ge en människa livslång 

mening utanför sammanhanget efter en upplevelse. Både Gelter (2010) och Snel (2005) 

nämner att företag lägger större fokus på Erlebnis när de egentligen borde lägga större vikt 

vid den meningsfulla upplevelsen Erfahrung. Troligtvis beror detta på att Erlebnis är mer 

greppbar, lättare att analysera och iscensätta, medan Erfahrung är individuell vilket gör det 

svårt att iscensätta samt att varje eventuell transformation som sker utifrån Erfahrung är unik 

(Snel 2005, Gelter 2010). Boswijk (2007) har utvecklat en modell för de två begreppen som 

beskriver processen av att uppleva, se figur 3. Modellen påvisar tydligare förhållandet mellan 

begreppen och vikten av att Erlebnis och Erfahrung följs åt för att skapa förutsättningar för en 

meningsfull upplevelse (Boswijk et al. 2007). 
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Figur 3 Processen att uppleva (modifierad efter Boswijk et al. 2007 s.20) 

 

2.3.1 Upplevelsens olika dimensioner  
Ett sätt att beskriva hur en upplevelse kan iscensättas är genom Pine och Gilmores (1999) 

modell Upplevelsefälten (The Experience Realms) som visar en upplevelses olika 

dimensioner, se figur 4. Pine och Gilmore (1999) beskriver att konsumtion av varor och 

tjänster inte längre är tillräckligt, då vi har andra behov som vi önskar att uppfylla. Författarna 

menar att vi idag vill vara med om upplevelser som uppfyller våra behov av nöje, kunskap, av 

att se vackra platser och nya miljöer. Därför anser de att upplevelser inte bör skapas för att 

endast underhålla gästerna, utan för att engagera dem. Pine och Gilmore (1999) beskriver att 

modellens första dimension omfattar gästens engagemang i upplevelsen och består av den 

vågräta axeln. I ena änden av axeln ligger passivt deltagande, där gästen endast observerar 

och inte direkt påverkar händelserna i upplevelsen (Pine & Gilmore 1999). Aktiviteter som 

Gelter (2010) beskriver kan vara att observera vilda djur eller beundra ett vackert landskap. 

Pine och Gilmore (1999) beskriver vidare att i den andra änden ligger aktivt deltagande där 

gästen personligen kan påverka innehållet och aktivt skapa sin egen upplevelse, som vid 

utförsåkning eller klättring. Modellens andra dimension, den lodräta axeln visar gästens 

relation till omgivningen och graden av involvering i upplevelsen. Vid den ena sidan ligger 

absorption som innebär att gästens totala uppmärksamhet ligger i aktiviteten (gästen tar in 

upplevelsen). Vid den andra sidan ligger immersion, där gästen försjunker och fysiskt blir en 

del av upplevelsen, det vill säga går in i upplevelsen. Genom att kombinera dessa två 

dimensioner bildas de fyra upplevelsefälten som består av Entertainment, Educational, 

Eshtetic och Escapist (Pine & Gilmore 1999).  



	  

	   12	  

	  
Figur 4 Upplevelsefälten (modifierad efter Pine & Gilmore 1999, s.30) 

 

Entertainment innebär att gästen absorberar upplevelsen t.ex. genom hörsel och syn på ett 

passivt sätt (Pine & Gilmore 1999). Gelter (2010) exemplifierar med att gästen iakttar 

naturhändelser eller känner glädjen över att träffa en gammal vän medan Pine och Gilmore 

(1999) ger exemplet på gäster som underhålls från en scen. Fältet Educational innebär enligt 

Gelter (2010) både aktivt deltagande och lärande. Rätt aktiviteter och information engagerar 

gästen antingen intellektuellt eller kroppsligt beroende på typ av upplevelse (Pine & Gilmore 

1999). Det tredje fältet Escapist förklaras med att gästen försjunker helt i upplevelsen med all 

sin uppmärksamhet och Gelter (2010) påpekar att det är i detta stadium som gästen kan 

uppleva det som Csikszentmihalyi (1991) kallar Flow. Det sista upplevelsefältet är Esthetic 

som kan beskrivas som den omgivande miljön, själva upplevelserummet samt dess atmosfär 

(Pine & Gilmore 1999). Författarna menar att Estetiken är ett dragplåster för att få gäster att 

vilja komma in, delta eller bara sitta ner och då är det viktigt att atmosfären även ger intrycket 

att gästen kan känna sig fri att bara vara och trivas. Pine och Gilmore (1999) påpekar vidare 

för att få den rikaste upplevelsen bör gästen beröras av samtliga fyra fält och dimensioner. 

Författarna kallar detta för Sweet spot. 
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2.3.2 Den meningsfulla upplevelsen utifrån olika perspektiv  

 
The students should not just pass through a place with a camera in hand but, rather, listen to the land, 

feel the natural places, in turn, explore how humans feel when immersed in such places  

(Green 2010, s.95). 

 

Att upplevelseproduktion handlar om att engagera gästerna har vi beskrivit tidigare. Både 

upplevelseproducenten och gästen har en viktig roll i iscensättningen av upplevelser menar 

Boswijk et al. (2007). De har identifierat tre olika generationer av upplevelseproduktioner, 

nämligen staging, co-creation och self-direction, se figur 5. I den första generationen är det 

enbart producenten som utformar och iscensätter gästens upplevelse (Boswijk et al. 2007). En 

sådan upplevelse förknippas enligt Boswijk et al. (2007) ofta med underhållning där gästen är 

passiv. I den andra generationens upplevelse menar Prahalad och Ramaswamy (2004) att 

gästen är medproducent för att skapa personligt värde och meningsfullhet. Boswijk et al. 

(2007) argumenterar för hur viktigt det är att bygga upp ett förtroende mellan gäst och 

producent där interaktionen mellan de båda parterna är avgörande för meningsskapande. 

Enligt Boswijk et al. (2007) bör initiativet till en co-creationupplevelse komma från turisten 

(gästen) och inte från producenten då det är turisten som önskar att upplevelsen ska vara 

meningsfull. Upplevelseproduktionen kan även vara utformad så att gästen till största del 

utformar sin upplevelse på egen hand vilket Boswijk et al. (2007) benämner som den tredje 

generationens upplevelse, self direction. Exempel på detta kan vara en fjällvandring på egen 

hand eller att observera vilda djur.  

 

	  
Figur 5 Upplevelseproduktionens tre generationer (modifierad efter Boswijk 2007, s10) 



	  

	   14	  

Gelter (2010) menar att det finns olika typer av upplevelser som gästen kan genomgå vilket 

påverkar helhetsupplevelsen och skapar meningsfullhet. En upplevelsetyp är Peak experience 

som myntades av Maslow på 1960-talet då han i samband med en studie om psykisk hälsa, 

vidare skulle studera positiva upplevelser hos människor (Maslow 1962). Maslow menar att 

en Peak experience är en unik, tidsbegränsad sinnestämning hos människan där hon i korta 

stunder upplever stor glädje och lycka samt harmoni och självförverkligande genom en 

upplevelse som inte kan beskrivas med ord (Maslow 1962, 1968). Gelter (2010) beskriver att 

tillståndet tillåter människan att må bra, det frigör känslor och ger en känsla av personlig 

mening. Peak experience definierades även av Wuthnow (1978) utifrån en känsla av att ha 

varit i närkontakt med något heligt, att uppleva naturens skönhet på ett djupt, rörande sätt eller 

en känsla av att vara i harmoni med universum. Under senare år har Peak experiences 

associerats med starka upplevelser i samband med friluftsaktiviteter, när en människa 

exempelvis lyckats uppfylla drömmen om att bestiga ett högt berg (Davis et al. 1991). En 

sinnesstämning som skulle kunna följa efter en Peak experience är Flow. Flow introducerades 

av den ungerske professorn i psykologi, Mihály Csikszentmihalyi (1991). Enligt 

Csikszentmihalyi innebär Flow att människan hamnar i ett tillstånd där hon helt går upp i sin 

upplevelse där tid och rum inte längre existerar. All medvetenhet och involvering ligger i 

aktiviteten i själva ögonblicket (Csikszentmihalyi 1991). Enligt författaren kan Flow uppstå 

när det finns en balans mellan utmaning och personens egen kompetens. 

 

Arnould och Price (1993) beskriver begreppet Extraordinär upplevelse (Extraordinary 

experience) som en upplevelse utöver det vanliga. Enligt Arnould och Price (1993) bör den 

extraordinära upplevelsen innehålla lärande, personlig utveckling, kontroll och känslan av 

tillhörande för att bli meningsfull. Författarna påpekar också att upplevelsen ska ha en tydlig 

början och ett slut, samt att gästen vid återvändandet hem till sin vardag ska känna sig 

tillfredsställd med upplevelsen och ha nya kunskaper. Att det har blivit vanligt att erbjuda 

produktioner av Extraordinära upplevelser med allt vad det innebär säger både Pine och 

Gilmore (1999) samt Mossberg (2003). Arnould och Price (1993) beskrev redan på 1990-talet 

vikten av att upplevelseproduktionen är välplanerad och väl genomförd så gästen ska kunna få 

en Extraordinär upplevelse. Arnould och Price redogör även för guidens viktiga och ökande 

roll i sammanhanget. Guiden ska mer vara som en lagkamrat/vän för gästerna, samtidigt som 

han eller hon ska guida gästerna genom upplevelsen på bästa osynliga sätt så att gästen 

fortfarande kan ha personlig kontroll över situationen (Arnould & Price 1993). 
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Peak experience Flow Extraordinary 

experience 

• Unik, tidsbegränsad 

sinnesstämning. 

• Upplevelse av glädje, 

lycka, harmoni och 

självförverkligande. 

• Känsla av välmående 

och personlig mening 

• Upplevelse av något 

djupt, rörande och 

heligt. 

• En upplevelse som 

inte kan beskrivas med 

ord. 

• Tid och rum slutar 

existera. 

• Känslan av att vara ett 

med upplevelsen. 

• All medvetenhet och 

involvering ligger i 

aktiviteten och i själva 

ögonblicket. 

• En balans mellan 

utmaning och 

kompetens. 

• Upplevelsen har en 

tydlig början och ett 

slut. 

• Välorganiserad och 

väl genomförd 

upplevelse. 

• Upplevelsen 

innehåller lärande, 

personlig utveckling, 

kontroll och känslan 

av tillhörande. 

Tabell 1 Sammanfattning av Peak experience, Flow och Extraordinary experience 

	  

2.3.3 Före- och efterupplevelsen  
Mossberg (2003) beskriver före- och efterupplevelsen (pre- och post-experience) som viktiga 

begrepp i en upplevelseproduktion. Det innebär enligt författaren att gästens 

helhetsupplevelse påverkas i hög grad av förväntningarna innan upplevelsen och även de 

känslor samt reflektioner som fortfarande finns kvar efter upplevelsens slut. Enligt Mossberg 

(2003) är förväntningarna på upplevelsen betydelsefulla eftersom det påverkar hur gästen 

upplever produktionen. Mossberg (2003) beskriver även att föreupplevelsen påverkas av 

faktorer som personligt engagemang, fysisk miljö, individuella behov, social acceptans samt 

spänningsfaktorn. Wright et al. (2004) menar på samma sätt att en individ inte går in i en 

upplevelse förutsättningslöst, utan att det finns förväntningar, behov, möjligheter, motivation 

och sätt att skapa mening som förs in i upplevelsen.  

 

Bergman och Klevfsjö (2003) anser att upplevelsens kvalitet baseras på förmågan att 

tillgodose både gästens behov och förväntningar. Författarna skriver att år 1984 utvecklade 

den japanske professorn Noriaki Kano en modell som kallas Kanomodellen, för att lättare 

kunna förstå kundbehov och kundtillfredsställelse genom att gruppera olika behov. 
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Kanomodellen delar in behoven i tre grupper, basbehov, uttalade behov samt omedvetna 

behov (Bergman & Klevfsjö 2003). Basbehov: Dessa är de primära och underförstådda 

baskrav som är så självklara att man som gäst inte tänker på dem. Behoven identifieras och 

uppfylls av leverantörer och producenter. Uttalade behov: Består av viktiga behov som gästen 

förmedlat och förväntar sig ska bli uppfyllda. Om dessa behov inte uppfylls blir gästen 

missnöjd. Omedvetna behov: Det är behov som gästen inte vet att han/hon har men som kan 

bli uppfyllda. Det handlar om överraskningsmoment som ger ett mervärde vilket ofta 

resulterar i hög kundtillfredsställelse. Bergman och Klevfsjö (2001) understryker att det krävs 

god kännedom om gästens önskemål och vanor för att uppfylla dessa behov. Om behoven inte 

uppfylls blir gästen missnöjd påpekar författarna. Samtidigt är det viktigt att tänka på att 

behov och förväntningar kan förändras beroende på faktorer som företagets rykte, priser, 

tidigare erfarenheter av företaget och dess produkter (Bergman & Klevfsjö 2001).  

 

En ytterligare beskrivning av gästens för- och efterupplevelse gör Mossberg (2003). Hon 

beskriver Jafaris (1987) Trampolinmodell som en metafor för turistens beteende i förhållande 

till förflyttning i tid och rum. Utgångspunkten är att turisten temporärt lämnar sitt hem och sitt 

vardagliga liv för att uppleva något icke-ordinärt för att sedan återvända hem till sitt vanliga 

liv (Jafari 1987). Mossbergs (2003) förklaring av modellen är att en människa tar sats på 

trampolinen och lämnar vardagen och hemmet, hoppar sedan upp i luften för att delta i 

aktiviteten eller upplevelsen och landar igen när hon återvänder till hemmet och vardagen. 

Genom detta mönster föreslås även sex processer/faser som tydliggör trampolinmodellen 

vidare, se figur 6.  
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Figur 6 Trampolinmodellen (Mossberg 2003, s.74) 

 

(1-2) Processen av frigörelse och känslan av frihet utifrån basbegränsningarna.  

(2-3) Turisten placeras i den icke-ordinära händelsens tid och rum.  

(3-4) Processen att återvända från upplevelsen tillbaka till den vardagliga verkligheten.  

(4-5) Turistens väg mot hemmet.  

(5-6) Tillbaka i det ordinära livet, som har fortsatt som vanligt fastän turisten inte varit 

hemma. 

 

Maher (2007) påpekar att minnesbilden kan vara det sista steget efter en upplevelse, men 

samtidigt kan det vara det första steget mot ett ambassadörskap. Han menar också att varje 

förändring som sker till följd av en upplevelse kräver granskning och reflektion. Green (2010) 

resonerar på ett liknande sätt vad gäller SOI’s mål, att erbjuda ungdomar transformativa 

upplevelser i hopp om att de utvecklas vidare till ambassadörer. 
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2.4 Transformativa upplevelser  
Begreppet transformation betyder förändring (NE 2012). Enligt Pine och Gilmore (1999) 

innebär en transformation att individens beteende, synsätt eller livsstil förändras i samband 

med en upplevelse. 

 

Pine & Gilmore (1999) understryker att vi är på väg att lämna upplevelseekonomin bakom oss 

för att gå in i en transformationsekonomi som håller på att ta form. Gästen vill fortfarande 

uppleva men eftersträvar enligt författarna något mer, att bli påverkad av upplevelsen. Guida 

till transformation är det femte steget i Pine och Gilmores (1999) modell The progression of 

Economic Value, steget efter iscensättning av en upplevelse (se figur 2). Skillnaden mellan en 

upplevelse och en transformativ upplevelse ligger i budskapet i produkten som säljs (Pine & 

Gilmore 1999). Fokus ligger här på att erbjuda upplevelser där gästen lär sig, utvecklas och 

som bidrar till en förändring av människors livsstil (Pine & Gilmore 1999). Kairos Future, 

som är ett konsult- och analysföretag på internationell nivå, påpekar även att i en 

transformationsekonomi är det du som är produkten, då det inte längre är tillräckligt att bara 

uppleva. Människor vill samtidigt förändras till det bättre (Kairos Future 2012). Pine och 

Gilmore (1999) menar att transformationen är individuell och kan endast inträffa om gästen 

själv har en önskan om att förändras. Mermiri (2009) beskriver transformationsekonomin som 

tvåfaldig, periodisk och ömsesidig genom att en interaktion mellan gäst och producent sker, 

vilket innebär en samskapad upplevelseproduktion. På det sättet menar Mermiri (2009) att 

gästen blir både producent och produkt, eftersom det är möjligt att påverka det företaget 

erbjuder så att det passar gästen. Detta kan ge större möjlighet till en transformation enligt 

Mermiri (2009). Mermiris (2009) förklaring om samskapad upplevelseproduktion skulle 

kunna liknas med Boswijks et al. (2007) tankar kring andra generationens upplevelser (se 

figur 5). 

 

Pine & Gilmore (1999) beskriver skillnaderna mellan de olika ekonomiska erbjudandena för 

att förtydliga att vad människan vill få ut av sin konsumtion har förändrats. Enligt Pine och 

Gilmores (1999) resonemang är råvaror utbytbara, varor påtagliga, tjänster immateriella och 

upplevelser minnesvärda, medan transformationer är verkningsfulla. Med detta menas att det 

är endast transformation som kan ge en varaktig verkan som inte bleknar med tiden likt 

minnen kan göra (Pine & Gilmore 1999). Lindström (2009) påpekar att en upplevelse som 

består av Erfahrung (livslånga erfarenheter) skulle därför kunna motsvara Pine och Gilmores 

(1999) beskrivning av transformativa upplevelser. Pine och Gilmore (1999) kallar köparna av 
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en transformativ upplevelse för aspiranter, då de eftersträvar att bli guidade mot ett speciellt 

syfte eller mål för att förändras på något sätt. Effekten av en transformation framkallar just en 

förändring hos gästens karaktär, uppträdande eller attityd, med andra ord en påverkan i sättet 

att vara (Pine & Gilmore 1999). 

 

2.4.1 Total Experience Management  
Total Experience Management (TEM) är en modell som kan fungera som ett verktyg inom 

turism och upplevelseproduktion för att lägga en grund till transformativa upplevelser (Gelter 

2010). Modellen som har utvecklats av Gelter (2010) har baserats på teoretiska modeller som 

Experiental learning (Kolb 1984), Tildenian interpretation (Tilden 1957), Experiencescapes 

(O’Dell 2002, 2005) och Maslows behovshierarki (Maslow 1954).  

 

Gelter (2010) beskriver att TEM innefattar två perspektiv. Det ena perspektivet som består av 

Total Experience Management (TEMa) avser produktions- och producentperspektivet i en 

upplevelseproduktion. TEMa används i produktionsprocessen som mall för att producenten 

ska kunna iscensätta en så bra upplevelse som möjligt genom att ta upplevelsens olika 

dimensioner i beaktande. Det andra perspektivet är Total Experience Measurement (TEMe) 

som används för att mäta gästens upplevelse för att få en uppfattning om produktionens 

kvalitet. I andra befintliga modeller framgår det inte alltid om det är producent- eller 

gästperspektivet man har utgått från menar Gelter (2010). TEMe innefattar allt från 

människans basbehov till förverkligandet av drömmar enligt Maslows (1954) behovshierarki. 

Detta gör att TEM kan användas som bas för att skapa förutsättningar för att gästen ska kunna 

transformeras genom en upplevelseproduktion (Gelter 2010). 
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2.4.2 Transformativt lärande  

Transformativt lärande innebär ett lärande som ger upphov till en förändrad syn på området 

man får ny kunskap om, dessutom bidrar det vanligtvis till nya handlingsmönster, värderingar 

och sätt att utföra uppgifter (Egidius 2008). 

 

In many ways, nature does most of the work as the key educator. The feelings of awe and wonder 

cannot be quantified in terms of educational value, but they are very powerful and profound. The 

emotions of being overwhelmed and humbled by the beauty and power of the natural world are what 

touch people in their hearts and remain with them forever  

(Green 2010, s.101). 

 

Som vi tidigare beskrivit menar både Pine och Gilmore (1999) och Green (2010) att 

utbildning är en viktig del i en upplevelse, speciellt när det handlar om transformativa 

upplevelser. Gelter (2011) påpekar att en upplevelse utan lärande är svårare att komma ihåg 

med tiden, eftersom minnen ses som konsekvenser av lärande. SOI lägger stor tyngdpunkt vid 

utbildningsmomentet och beskriver att expeditionerna bör ses som symboliska resor för 

lärande, där studenterna ser problemen, utvecklar idéer och finner möjliga lösningar att 

reflektera över (Green, 2010). Metoden för detta är enligt Green (2010) att följa Kolbs (1984) 

teori kring Upplevelsebaserat lärande (Experiential Learning) som visar hur människan kan 

lära sig genom upplevelser. Kolb (1984) beskriver upplevelsebaserat lärande som en process i 

fyra steg enligt figur 7:  

 

	  
Figur 7 Experiential Learning Cycle (modifierad efter Kolb 1984, s.42) 
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Det första steget i processen består av själva upplevelsen, som enligt Kolb (1984) kallas för 

concrete experience. Vidare menar han att en upplevelse inte blir automatiskt meningsfull 

utan kräver att människan observerar och reflekterar över vad som inträffat, vilket är steg två i 

processen. Genom att reflektera över händelsen kan personen göra kopplingar mellan orsaker 

och konsekvenser och förstå vilken effekt det har på honom eller henne (Kolb 1984). Det 

tredje steget medför att genom reflektion kan mentala regler och nya begrepp etableras, vilket 

betyder att upplevelsen får en djupare innebörd. Slutligen handlar steg fyra om att personen 

tillämpar detta i nya sammanhang (Kolb 1984). Genom Kolbs (1984) modell Experiental 

Learning har Gelter (2010) dragit slutsatsen att Erlebnis och Erfahrung är upprepande och 

interaktionen mellan dem driver den transformativa lärandeprocessen hos människor.     
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3 Problemområde  
Pine och Gilmore (1999) beskriver att en skiftning i upplevelsesamhället håller på att äga 

rum. De beskriver kortfattat om transformationsekonomin samt om transformerande 

upplevelser som det nya ekonomiska erbjudandet, men teorierna för transformationsekonomin 

är inte vidareutvecklade av dem. Forskning om transformativa upplevelser inom turism och 

besöksnäring är i dagsläget begränsad. Det finns däremot en hel del forskning av bland andra 

Maher (2007) och Vereda (2008) om turisternas förväntningar och upplevelser under 

expeditioner till Antarktis. Maher et al. (2003) beskriver hur debatten kring turismens 

rättfärdigande i Antarktis bara går runt i cirklar. En del forskare anser att turismen enbart är 

negativ för vildmarken medan Maher et al. (2003) framhåller att om turismen genererade 

ambassadörer så skulle eventuellt positiva fördelar kunna etableras och kompensera de 

negativa effekterna av turismen. I Mahers (2007) doktorsavhandling finns en beskrivning 

utifrån Bauer (1997), att idén om ambassadörskap än så länge är obekräftad. Maher (2007) 

beskriver vidare att forskning som fokuserar på ambassadörskap inom polarturism är 

begränsad, men turoperatörerna sätter gärna etiketten ambassadör på turisterna. Kanske för att 

kunna rättfärdiga sina handlingar att bedriva turistverksamhet i en så känslig miljö (Maher, 

2007). 

 

När det gäller SOI’s expeditioner finns begränsad forskning kring studenternas förväntningar 

och upplevelser samt huruvida de utvecklar ett ambassadörskap eller inte. SOI’s förhoppning 

är som vi beskrivit tidigare att studenterna genom sin medverkan i någon av expeditionerna 

ska transformeras av upplevelsen och utveckla ett ambassadörskap för polarområdena. 

Eftersom forskning som fokuserar kring turisters benägenhet att utvecklas till ambassadörer är 

begränsad, vill vi med denna studie undersöka fenomenet transformation samt om ett 

eventuellt polarambassadörskap kan påvisas efter expeditioner med SOI.  
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3.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att utifrån ett upplevelseproduktionsperspektiv studera 

transformativa upplevelser inom polarturism, samt att undersöka om universitetsstudenterna 

som deltagit i SOI’s Antarktisexpeditioner har transformerats till polarambassadörer. 

 

3.2 Forskningsfrågor  
För att uppfylla syftet med studien kommer vi att besvara följande fyra frågeställningar: 

 

1. Hur kan ett upplevelseproduktionsperspektiv bidra till att skapa förutsättningar för 

transformation inom Polarturism? 

2. Hur beskriver SOI-studenterna sina förväntningar och upplevelser av 

Antarktisexpeditionen före och direkt efter?  

3. Kan tendenser till polarambassadörskap påvisas hos studenterna direkt efter 

expeditionen?  

4. Kan tendenser till eventuell transformation påvisas hos studenterna en tid efter 

expeditionen?  

 

3.3 Begreppsdefinitioner 
● Transformation: I denna studie innebär transformation att upplevelsen bidrar till en 

förändring av turistens perspektiv, synsätt eller livsstil för att utveckla ett 

ambassadörskap för polarområdet med ett engagemang för att värna om miljön i ett 

globalt perspektiv.   

● Ambassadörskap: Ett ambassadörskap innebär i denna studie att turisten blir så 

påverkad av polarexpeditionen att ny förståelse och respekt för planeten skapas. 

Ambassadören utvecklar ett engagemang för en hållbar framtid och arbetar sedan för 

att öka medvetenheten om klimatförändringar och de åtgärder som behövs för att 

minska effekterna av denna. 

● Erlebnis: Det tyska ordet för upplevelse som står för känslor, möten och själva 

händelsen i form av en isolerad företeelse. Erlebnis är meningsfull där och då under 

upplevelsen och påverkar individen i ett kortare perspektiv. 

● Erfahrung: Det tyska ordet för erfarenhet som står för kunskap och förståelse utifrån 

processen som sker under och efter en upplevelse. Erfahrung kan ge individen 

livslång mening och erfarenhet, även utanför sammanhanget. 
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4 Metod	  	  
 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
I denna studie har vi utgått från redan befintliga teorier därför är det positivistiska 

förhållningssättet passande, till skillnad från hermeneutiken som beskrivs som positivismens 

motsats där man strävar efter förståelse för hur människan tolkar och uppfattar sin omvärld 

(Patel & Davidsson 2003). Enligt författarna är hermeneutiken till sin inriktning humanistisk 

och kvalitativa metoder med en öppen forskarroll kännetecknar detta förhållningssätt. Den 

positivistiska traditionen sägs ha sina rötter i naturvetenskapen men är nuförtiden även ett 

viktigt förhållningssätt inom samhällsvetenskapen (Denscombe 2009). Enligt Patel och 

Davidsson (2003) kännetecknas positivismen av en objektiv forskarroll. Denscombe (2009) 

menar att positivism baseras på antaganden i den sociala världen, att upptäcka mönster och 

regelmässighet på samma sätt som i naturen. Enligt Patel och Davidsson (2003) finns endast 

två källor till kunskap inom positivismen, den ena källan är empirisk, grundad på erfarenhet 

och den andra är vad vi kan räkna ut med vår logik. Här tillämpas ofta kvantitativa metoder 

och forskaren strävar efter att bygga kunskap på generella regler (Patel & Davidsson 2003). 

Vi har sammanställt både kvantitativ och kvalitativ forskningsdata samt analyserat numerisk 

rådata enligt samhällsvetenskaplig tradition. 

 

4.2 Metodteori  
Enligt Patel & Davidsson (2003) finns två huvudsakliga sätt att bedriva sina undersökningar, 

nämligen kvantitativt eller kvalitativt. Att forskningen är kvalitativt eller kvantitativt inriktad 

syftar på hur forskaren väljer att generera, bearbeta och analysera den information som 

samlats in (Patel & Davidson 2003). Två ansatser som följer kvalitativ och kvantitativ 

forskning är som författarna beskriver, induktion och deduktion. Patel & Davidsson (2003) 

menar att induktion bygger på empiri och deduktion på logik eller med andra ord, 

upptäckarens väg jämfört med bevisandets väg. I denna studie har vi utgått från redan 

existerande teorier och prövat dessa i ett annat sammanhang, således har vi utgått från en 

deduktiv ansats. 

 

Denscombe (2009) nämner fyra olika metoder som en samhällsforskare kan använda sig av, 

nämligen intervjuer, frågeformulär, observation och skriftliga källor. Varje metod har sina 

svaga och starka sidor, därför kan metodkombination användas som tillvägagångssätt där 
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svagheterna i en metod kan kompenseras med styrkorna i en annan metod (Denscombe 2009). 

Att utföra intervjuer var inte en möjlighet för oss, eftersom vi ville nå många människor från 

olika länder. För att få en fullständig bild av vår studie valde vi att använda oss av en 

metodologisk triangulering. Detta innebär att man betraktar forskningsämnet ur olika 

perspektiv och synvinklar. Denscombe (2009) menar att användningen av olika metoder gör 

det möjligt att jämföra fynden med varandra och på så sätt få större kännedom om ämnet. 

Våra personliga reflektioner från expeditionen 2011 kan beskrivas som en deskriptiv 

metodansats (Denscombe 2011). För att triangulera vårt problemområde gjorde vi en 

kombination av följande tre metoder med syfte att få en fullständigare bild: 

 

1. Frågeformulär i form av enkätstudier. 

2. Skriftliga källor utifrån workshopmaterial. 

3. Egna reflektioner från expeditionen 2011.  
 

 

Enligt Denscombe (2009) har användandet av metodisk triangulering både sina för- och 

nackdelar. Författaren menar att fördelarna med att använda sig av flera metoder är att det ger 

en fullständigare bild när informationen kompletteras från fler källor och dessutom ökar 

träffsäkerheten genom att de olika metoderna används för att kontrollera varandra. 

Denscombe (2009) påpekar att nackdelarna med att använda metodisk triangulering är att 

tiden för datainsamling och analys blir kortare då användandet av fler metoder kräver mycket 

mer tid. Dataanalysen kan även bli mer komplicerad då flera typer av analys måste användas, 

Figur 8 Triangulering av metoder (egen modell) 
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ofta en kombination av både kvantitativa och kvalitativa fynd. En risk är att trianguleringen 

producerar motsägelsefulla resultat (Denscombe 2009).  

 

4.3 Metodbeskrivning 
För att tydliggöra vårt tillvägagångssätt för att besvara forskningsfrågorna, har vi valt att 

presentera dem var och en för sig med tillhörande metodbeskrivning eller forskningsstrategi. 

 

Hur kan ett upplevelseproduktionsperspektiv bidra till att skapa förutsättningar för 

transformation inom Polarturism? 

För att svara på den första forskningsfrågan genomförde vi en litteraturstudie för att finna 

relevanta modeller och teorier som berör vårt område upplevelseproduktion, fenomenet 

transformation samt polarturism. Enligt Denscombe (2009) innebär en litteraturstudie att man 

försöker fastställa redan existerande kunskap inom valt forskningsområde. Genom 

databassökningar kunde vi tillhandahålla oss med vetenskapliga artiklar och rapporter inom 

det valda ämnet. Information från kurslitteratur och andra tryckta källor har också hjälpt oss 

att svara på forskningsfrågan.  

 

Hur beskriver SOI-studenterna sina förväntningar och upplevelser av 

Antarktisexpeditionen före och direkt efter? 

I samband med universitetsexpeditionen till Antarktis 2011 delades pappersbaserade 

frågeformulär ut till studenterna före (pre-experience) och direkt efter upplevelsen (post-

experience). År 2009 delades enkäter ut före upplevelsen. Enkäterna togs fram av Maher och 

Gelter 2010 i och med ett internationellt samarbetsprojekt som initierades under IPY med 

syfte att studera polarupplevelser. Inför denna studie fick vi tillgång till enkäterna samt rådata 

och vi bestämde oss för att analysera ett antal utvalda frågor som vi fann relevanta för 

forskningsfrågan (se bilaga 1). Vi använde oss av enkätsystemet EvaSys där svaren exporteras 

från enkäterna till kalkylprogrammet Excel, för sammanställning och analys. En fördel med 

enkätundersökningar av det här slaget är enligt Denscombe (2009) att undersökningen ger en 

bred täckning samtidigt som fokus kan läggas på ett speciellt ögonblick vid en vald tidpunkt. 

Genom att bearbeta kvantitativ data och kvalitativt analysera de utvalda frågorna från 

enkäterna, studerade vi studenternas förväntningar och upplevelser, före och direkt efter 

expeditionen. Vi kategoriserade svaren genom att söka återkommande nyckelord och teman 

som färgkodades för att få fram ett mönster. Vi kunde inte alltid kategorisera svaren från de 

öppna frågorna på samma sätt, eftersom vissa svar var väldigt olika mellan 2009 och 2011. 
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Därefter applicerade vi kategorierna i diagram för att förtydliga beskrivningen av resultaten. 

Analysen behandlar svaren från år 2009 och 2011 separat för att kunna jämföra om något 

skiljer de två expeditionerna åt. Under rubriken Resultat beskriver vi vår tolkning och analys 

efter varje resultatpresentation. För att förtydliga några av studenternas svar från enkäterna 

har vi med vår egen reflektion från expeditionen 2011 beskrivit vad som inträffade under en 

speciell händelse som svaren hänvisade eller syftade till. Vår egen reflektion är förutom våra 

minnen också baserad på innehållet från våra fältstudiehandböcker som vi systematiskt fyllde 

i under varje landstigning under expeditionen. I böckerna finns våra känslor före och efter de 

olika landstigningarna nedskrivna samt tankar, reflektioner från speciella 

händelser/upplevelser. Vi har också använt våra egna reflektioner för att i den teoretiska 

analysen sammankoppla teorier om transformativa upplevelser med polarturism. 

 

Kan tendenser till polarambassadörskap påvisas hos studenterna direkt efter 

expeditionen? 

Den tredje forskningsfrågan besvarades med hjälp av två strategier. Den ena strategin består 

av en enkätstudie (post-experience) från 2011 som behandlar studenternas tankar om 

ambassadörskap samt hur de planerade att dela med sig av sina nyvunna kunskaper efter 

expeditionen. Enkätstudien gick till på samma sätt som i forskningsfråga två. Den andra 

strategin är en analys utifrån skriftligt material från en workshop som studenterna deltog i 

sista dagen innan expeditionen avslutades år 2011.  

Figur 9 Workshop ombord på fartyget M/V Ushuaia år 2009 (Foto: Hans Gelter) 
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En liknande workshop genomfördes även år 2009, tyvärr har vi inte fått tag på materialet från 

denna. År 2011 sattes sju olika planscher med varsin fråga eller påstående upp på väggarna i 

lounchen på fartyget. De sju planscherna behandlade följande: 

  

• General impressions 

• Antarctica is... 

• Where do you see Students on Ice in 10 years? 

• What are you fearful about? 

• What are you hopeful about? 

• What are you thankful for? 

• I plan to... 

 

Studenterna fick fritt gå fram och svara på planschernas frågor och kommentera påståendena i 

vilken ordning de ville. Resultatet sammanställdes därefter av SOI och skickades till alla 

deltagare. För att undersöka vad studenterna uttryckte direkt efter expeditionen analyserade vi 

det material som framkom under workshopen i form av studenternas känslor och visioner. 

Först valde vi ut citat som var relevanta för vår studie. Därefter använde vi oss av verktyget 

Wordle där en bild skapas och visar vilka ord som uttryckts flest gånger (Wordle 2011). Ju 

större ordet är desto fler gånger har det använts av studenterna. Utifrån vad som var relevant 

för vår studie valde vi sedan ut ett antal citat som direkt kan bidra till att svara på 

forskningsfrågan. 

 

Kan tendenser till eventuell transformation påvisas hos studenterna en tid efter 

expeditionen? 

Utifrån det resultat vi fick fram i vår första forskningsfråga, formulerade vi ett nytt 

webbaserat frågeformulär (se bilaga 2) för att undersöka om universitetsstudenterna verkligen 

har transformerats till ambassadörer för Antarktis efter att ett, respektive tre år gått sedan 

expeditionerna. Enkäten formulerades med hjälp av vår handledare Hans Gelter för att även 

kunna använda samma enkät i framtida studier. Vi kontaktade Students on Ice för att 

presentera studien samt våra enkätfrågor för att få ett godkännande enligt ett avtal som finns 

mellan SOI och LTU. SOI gav sitt samtycke men ville själva sköta kontakten med studenterna 

genom att vidarebefordra vårt frågeformulär. Berörda studenter erhöll ett mejl (se bilaga 3) 

från SOI med en beskrivning om vår studie samt en länk till själva frågeformuläret som 

besvarades helt anonymt. Enligt Denscombe (2009) finns det ingen större skillnad mellan 
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pappers och webbaserade frågeformulär med tanke på eventuell informationsförvrängning 

angående leveranssättet. Författaren påtalar samtidigt att det finns fördelar med webbaserade 

frågeformulär såsom enkelheten med att svara på enkäten för respondenten och fördelen med 

att rådata snabbt och enkelt kan läsas in i t.ex. ett kalkylprogram som Excel. Nackdelen med 

det hela kan enligt Denscombe (2009) vara att det krävs lite mer tekniskt kunnande för att 

behandla rådata. Analysen av enkäten gick till på samma sätt som beskrivningen under 

forskningsfråga två.  

 

4.4 Studiens kvalitet  
För att forskningsarbeten ska inge trovärdighet krävs enligt bland andra Denscombe (2009) att 

man kan påvisa god validitet och reliabilitet. 

 

Denscombe (2009) uttrycker att validitet handlar om hur träffsäkra, exakta och riktiga både 

forskningsdata och metoderna för insamlingen är. Enligt Patel & Davidsson (2003) innebär 

validitet också vetskapen om att vi undersöker det vi haft för avsikt att undersöka. Samtidigt 

måste vi veta att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt för att på så sätt kunna presentera 

ett arbete med god reliabilitet (Patel & Davidsson 2003). Författarna förtydligar att i en 

kvantitativ studie kan validiteten stärkas med en väl genomförd teorigenomgång. Vi har i 

största utsträckning använt oss av primära källor och vetenskapliga artiklar som anses vara 

trovärdiga. I denna studie har vi säkerställt validiteten genom att analysera redan befintligt 

material i form av enkäter som hade tagits fram av forskare med liknande studiesyfte. Vi har 

även skapat ett eget frågeformulär med relevanta frågor inför vår studie. För att säkerställa 

god reliabilitet har vi behandlat all data med största noggrannhet. 

 

4.5 Studiens etik  
Vi utformade SOI Alumni-enkätens frågor enligt etiska normer vid LTU och efter vad som 

generellt råder inom forskning. Enkäten besvarades anonymt för att respondenternas 

värdighet och rättigheter ska respekteras. Även workshopmaterialet utarbetades anonymt av 

dessa moraliska skäl. De etiska resultaten som framkom i denna studie är beaktade. 
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5 Resultat  
 

5.1 Teoretisk analys med inslag av vår egen reflektion 
För att en transformation genom en upplevelse ska bli möjlig finns flera aspekter att ta hänsyn 

till. Enligt Pine & Gilmore (1999) måste gästen, i detta fall polarturisten framförallt själv ha 

en önskan om att förändras. När vi mötte studenterna som skulle delta i SOI 

universitetsexpedition 2011 kunde vi se ett brinnande engagemang och en vilja att komma 

hem för att göra skillnad. Detta skulle kunna betyda att många hade en önskan om att 

förändras till det bättre. Pine och Gilmore (1999) samt Mossberg (2003) menar även att 

upplevelser är högst individuella, vilket innebär att alla inte känner och reagerar likadant 

under och efter en upplevelse. Pine & Gilmore (1999) påpekar även att det inte är möjligt att 

skapa en upplevelse för någon, utan endast förutsättningarna vilket även gäller vid 

transformativa upplevelser. En annan viktig aspekt är att tillfredsställa gästens basbehov, 

uttalade behov och helst även de omedvetna behoven som Bergman & Klevfsjö (2003) 

presenterar utifrån Kanomodellen. Då gästen delger sina uttalade behov kan producenten se 

till att uppfylla dessa. Det inbjuder till Boswijks et al. (2007) andra generationens upplevelse 

(co-creation) som innebär att gästen blir medproducent för att skapa personligt värde och 

meningsfullhet genom en interaktion mellan turist och guide. Under expeditionens 

landstigningar hade vi ofta möjlighet att vara medproducenter till vår egen upplevelse, ibland 

också i form av en tredje generationens upplevelse (self-direction). Guiderna berättade om 

platsen vi skulle landstiga på och uppmanade oss sedan att observera, känna och utforska på 

egen hand med vissa regler i beaktande.  

 

Jafaris (1987) Trampolinmodell påvisar vikten av att lämna hemmet och uppleva något utöver 

det vardagliga livet. En polarexpedition kan verkligen betraktas som något utöver det vanliga 

då det är få förunnat att besöka ett av polarområdena. Pine och Gilmores modell (1999) 

Upplevelsefälten kan vara en bra grund om gästen befinner sig i Sweet spot, vilket innebär att 

gästen blir berörd av framförallt lärande, eskapism och estetik men även underhållning. 

Lärandet är en stor del av SOI’s expeditioner, eskapismen handlar om att försjunka i 

upplevelsen genom ett aktivt deltagande som ett äventyr i Antarktis kan innebära. Den 

estetiska delen av upplevelsen kan beskrivas med att se det förtjusande landskapet och bara 

vara, medan underhållning handlar om att passivt observera exempelvis pingviner på nära 
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håll. Dessa aspekter skulle nämligen bana väg för att gästen även skulle kunna uppleva vad 

Maslow (1962) beskriver som Peak experience samt Csikszentmihalyis (1991) upplevelsetyp 

Flow under upplevelsen. Erlebnis och Erfahrung bör även finnas med genom hela 

upplevelseprocessen för att ge meningsfullhet menar Boswijk et al. (2007). Detta styrker 

Gelter (2010) genom sin slutsats om att upprepningen och interaktionen mellan de två 

begreppen driver den transformativa lärandeprocessen hos människor.  

 

En upplevelse med dessa förutsättningar bör kunna liknas vid Arnould & Prices (1993) 

Extraordinary Experience, med möjlighet till transformation om gästen har blivit väl guidad 

genom upplevelsen och har enligt Kolbs (1984) beskrivning av upplevelsebaserat lärande, 

haft tid för reflektion.  
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5.2 Enkätstudie  
 
 

Enkät: Pre-expedition 
2009 

Pre-expedition 
2011 

Post-expedition 
2011 

SOI Alumni 
2009 + 2011 

 
Antal 

studenter: 
 

 
71 

 
53 

 
53 

 
124 

 
Respondenter: 

 
 

 
n=45 

 
n=67 

 
n=48 

 
n=27 

Tabell 2 Översikt enkätstudie 

 

För att svara på forskningsfråga 2, 3 och 4 har vi genomfört en analys av de enkäter som 

delades ut före expeditionerna 2009 och 2011, direkt efter expeditionen 2011 samt av en ny 

enkät som skickades till samtliga deltagare efter ett eller tre år gått sedan expeditionen. I de 

öppna frågorna har respondenterna ofta listat fler än ett svar, därför överstiger procentsatsen 

100 %. 

 

5.2.1 Studenternas förväntningar, pre-expedition 2009 och 2011  
I samtliga frågor i enkäten pre-expedition, har varje respondent svarat ett eller flera alternativ 

på frågorna. Först presenteras resultatet från år 2009 och därefter följer resultatet på 

motsvarande fråga från 2011.  



	  

	   33	  

 

Respondenterna uppmanades att nämna minst tre av sina bästa förväntningar inför 

expeditionen. 71 % av respondenterna år 2009 hoppades på att lärandet skulle bli det bästa 

med expeditionen. Olika typer av lärande beskrevs, som att lära sig om klimatförändringar 

och den globala uppvärmningen, om Antarktis ömtåliga miljö samt att få ta del av forskarnas 

kunskaper. En annan framstående kategori är Unique experience där respondenterna beskrev 

att upplevelsen förväntades vara ett unikt äventyr där det bästa var exklusiviteten med av att 

vara en av de få som har satt sin fot på Antarktis. Vissa förväntade sig att få vara med om sitt 

livs största upplevelse. Kategorin Wildlife/scenery/nature består av 48 % av svaren och 

handlar om förväntningar om att få se mäktig natur, unika djur och spektakulära isberg. 43 % 

nämner att interaktionen med studenter, forskare och motiverade människor förväntades bli 

det bästa. Det handlar om att träffa nya människor med samma intressen och skapa kontakter 

för framtiden. 
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2009: What will be the best with this expedition? 

Figur 10 De förväntade tre bästa aspekterna under expeditionen, 2009 n=42 
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73 % av svaren finns i kategorin Wildlife/nature/scenery som innehåller aspekter kring djur 

och natur, där många beskriver att få se pingviner i deras naturliga miljö ska bli det bästa med 

upplevelsen. Learning innehar 63 % av svaren och handlar om förhoppningar på att få mycket 

kunskap. Interacting with people som innehåller alla aspekter kring mötet med människorna 

ombord, kontaktskapande och nätverkande var en förväntning hos 37 % av respondenterna. 

Under kategorin Experiencing finns respondenternas förväntningar om att upplevelsen 

kommer att ta dem med storm. Kategorin Personal development/other innehåller 

förväntningar om att få inspiration, växa som ledare samt överträffa sig själva och ta fina 

fotografier mm.	  
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2011: What do you expect will be the three best aspects of 
this expedition? 

Figur 11 De förväntade tre bästa aspekterna under expeditionen, 2011 n=63 (internt bortfall 1) 
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En fråga handlade om vad deltagarna förväntade sig skulle bli det värsta med expeditionen. 

35 % av svaren finns i kategorin Basic needs/weather. Där finns aspekter som att dåligt och 

kyligt väder kan förstöra upplevelsen, att maten på fartyget kommer vara dålig samt att 

behovet av sömn inte uppfylls. Att drabbas av sjösjuka var något som 33 % ansåg kunde bli 

det värsta med expeditionen. Respondenterna uttryckte rädslor för att någon skulle skadas 

eller bli sjuk under resan, även att fartyget skulle sjunka var en av farhågorna. Dessa svar 

placerades under kategorin Health/injuries där också psykisk ohälsa listats.  Kategorin Group 

dynamic/people innehåller rädslor för att inte bli respekterad av gruppen, att människor inte 

kommer vara snälla eller att någon beter sig illa. Några av respondenterna (12 %) var rädda 

för att de inte skulle få uppleva nära möten med djur som förväntat samt att de skulle orsaka 

stort avtryck i naturen, detta visas i kategorin wildlife/footprint. 
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Figur 12 De förväntade tre värsta aspekterna under expeditionen, 2009 n=43 
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En av kategorierna för år 2011 är Learning som innehåller rädslor att inte lyckas lära sig 

ordentligt. Interacting with people består av oro för att inte bli accepterad av gruppen, 

svårigheten med att socialisera samt att vara långt från familjen. Kategorin Other handlar om 

aspekter som borttappat bagage, kostnad för expeditionen samt missad tid i skolan hemma. 

 
 
Tolkning och analys figur 10–13 
 
Enligt Mossberg (2003) är gästens förväntningar inför en upplevelse betydelsefulla eftersom 

de påverkar helhetsupplevelsen utifrån personligt engagemang och individuella behov. 

Paralleller kan dras till Bergman och Klevfsjös (2003) tankar om att upplevelsens kvalitet 

baseras på förmågan att tillgodose både gästens behov och förväntningar. Bergman och 

Klevfsjö (2003) beskriver genom Kanomodellen att gästernas behov är uppdelade i de tre 

grupperna basbehov, uttalade behov samt omedvetna behov. Vi utgår från denna modell för 

att studera vilka behov och förväntningar respondenterna har inför upplevelsen. Enkätstudien 

visar att gemensamt för de två åren är att respondenternas högsta förväntningar inför 

expeditionen består av tre kategorier, Wildlife/scenery/nature, Unique experience samt 

Learning. Detta betyder att frågan om positiva förväntningar kan jämföras med uttalade 

behov enligt Kanomodellen. När det gäller frågan om de negativa förväntade aspekterna 

nämner respondenterna faktorer som hör till gruppen basbehov, som består av de primära 

behoven av sömn, mat, psykisk och fysisk hälsa.  
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Figur 13 De förväntade tre värsta aspekterna under expeditionen, 2011 n=67 
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Före expeditionen år 2009 ställdes frågan om vad studenterna förväntade sig skulle bli det 

mest meningsfulla och betydelsefulla med expeditionen. År 2011 fanns denna fråga i enkäten 

som delades ut efter expeditionen. 47 % av respondenterna 2009 förväntade sig att kunskap 

och förståelse skulle bli det mest meningsfulla med expeditionen. Kategorin innehåller bland 

annat förhoppningar om att få en djupare förståelse för ett av världens mest ömtåliga 

ekosystem, förhoppningar om att lära sig om klimatförändringar, miljöproblem och 

glaciologi. 23 % förväntade sig att de skulle komma hem med inspiration för att kunna skydda 

miljön och sprida budskapet vidare. I kategorin Life-changing/exclusive experience beskriver 

respondenterna att det meningsfulla kommer vara att få möjlighet att se en plats som kommer 

förändras eller kanske försvinna, en plats som få människor har sett. 16 % av svaren handlar 

om personlig utveckling och förhoppningar om att få erfarenhet för att forska i Antarktis i 

framtiden. Kategorin Other består av speciella landningsplatser, att fotografera samt 

förhoppningar om att allt kommer vara meningsfullt. 
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Figur 14 De förväntade mest betydelsefulla och meningsfulla aspekterna under expeditionen, 2009 n=43 
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Tolkning och analys figur 14 
 
Det mest meningsfulla med upplevelsen förväntades bli erhållandet av kunskap och förståelse. 

Detta har att göra med att expeditionen bygger på att studenterna läser en universitetskurs på 

en unik plats vilket av många anses som en merit för framtiden. Flera respondenter hoppades 

också på att bli så påverkade och inspirerade av Antarktis att de skulle arbeta för att värna om 

miljön när de återvände hem. Vi kan därmed dra en slutsats om att respondenterna verkar vilja 

förändras och bli mer engagerade, vilket är ett måste för att en transformation ska kunna ske 

enligt Pine och Gilmore (1999).  
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Studenterna ombads i en fråga skriva vad de trodde att de skulle göra med upplevelsen och 

den nya kunskapen efter hemkomsten från expeditionen. Kategorierna i figur 15 är uppdelade 

efter vad respondenterna förväntar sig att göra och på vilka sätt de tänkt gå tillväga. 34 % av 

respondenterna beskriver i kategorin Engage others/create awarness att de vill med sin 

kunskap inspirera andra att leva mer hållbart samt att göra människor medvetna om att 

polarregionerna behöver skyddas. I kategorin Work with/study menar 34 % av respondenterna 

att de vill fortsätta att utbilda sig inom området eller att jobba med miljöfrågor i framtiden. 32 

% förväntar sig att berätta för familj och vänner om upplevelsen, lika många planerar att hålla 

föreläsningar och presentationer. 
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Figur 15 Vad studenterna förväntar sig göra med sin kunskap och upplevelse efter hemkomst, 2009 
n=41 
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Figur 16 Vad studenterna förväntar sig göra med sin kunskap och upplevelse efter hemkomst, 2011 n=59 (internt 
bortfall 3) 

 

Figur 16 visar vad respondenterna från 2011 förväntar sig att göra med sina upplevelser och 

kunskaper efter expeditionen. Kategorierna visar till vem respondenterna vill dela med sig 

och på vilka sätt de förväntar sig gå tillväga. 68 % vill dela med sig av upplevelse och 

kunskap till skolor, kollegor och andra intressegrupper. 22 % beskriver att de ska delge familj 

och vänner. 24 % av respondenterna förväntar sig att hålla föreläsningar och presentationer. 

14 % tror att de kommer välja att leva mer hållbart. Lika många beskriver att de kommer 

jobba med eller studera inom området. 3 % förväntar sig att bli ambassadörer. 

 
 
Tolkning och analys figur 15 och 16 
 
En slutsats vi kan dra är att respondenterna anser att det är viktigt att upplevelsen ger kunskap 

och förståelse för att kunna dela med sig och påverka andra människor. Utifrån andra svar om 

förväntningar kan vi ur ett upplevelseproduktionsperspektiv förstå att erfahrung-upplevelsen 

är av största vikt i sådana expeditioner. 34 % av 2009 års respondenter beskriver att de 

förväntar sig att engagera andra och skapa medvetenhet när de kommer hem. Underförstått 

kan detta handla om ambassadörskap. 
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5.2.2 Studenternas upplevelser, post-expedition 2011  
 
År 2011 delades en enkät ut i slutet av expeditionen, när fartyget kommit tillbaka till Ushuaia. 

Enkäten består av frågor om vad respondenterna upplevde, vad de ansåg var meningsfullt och 

hur de kommer att dela med sig av upplevelsen när de kommer hem.  

 
 

	  
Figur 17 De tre bästa aspekterna med expeditionen, 2011 n=45 

 

Det bästa med expeditionen var enligt 2011 års respondenter att få komma i nära kontakt med 

djurlivet och att få se det vackra landskapet med glaciärer och isberg. De djur som nämndes 

flest gånger var pingviner, valar och sälar. Svar som innehöll att träffa nya människor, att 

socialisera och få nya vänner placerades under kategorin Interacting with people som också 

var en av höjdpunkterna enligt 62 % av respondenterna. Kategorin Extraordinary innehåller 

beskrivningar av speciella händelser och upplevelser som gjorde stort avtryck på 

respondenterna. I den kategorin finns beskrivningar som: A penguin coming to me sitting at 

my feet. The glacier calving. Hearing ice shelves breaking. Quiet moment in zodiac and on 

top of the mountain – Paradise Bay. The light and ice at Paradise Bay – very spiritual. The 

whale under the boat. Seeing a leopard seal eats a penguin. Upplevelsen i Paradise Bay 

nämndes i sex olika svar. 29 % av respondenterna tyckte att lärandet var en av de tre bästa 

aspekterna. Kategorin Experiencing/fulfilling dreams består av generella 
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upplevelsebeskrivningar som att få sätta sin fot på Antarktis, att drömmar förverkligades och 

att få uppleva platsen. 

Utifrån frågan kring studenternas upplevelse, finns beskrivningar om vad de ansåg var det 

sämsta med expeditionen. Kategorin Basic needs/weather innehåller svar om sömnbrist på 

grund av det stormiga vädret och de höga vågorna under färden på Drakes Passage till och 

från Antarktis. Det finns också synpunkter på att expeditionen var för intensiv med 

fullspäckat schema från tidig morgon till sen kväll. Några respondenter menar att maten 

kunde varit bättre och att menyn innehöll för mycket kött. I kategorin Limited time/cost 

uttrycker respondenterna att det sämsta med expeditionen var att den var för kort. 21 % menar 

att den långa resvägen till Antarktis var negativ samt att färdas over Drake Passage, dessa svar 

finns i kategorin Travelling. 19 % av respondenterna menar att en av de dåliga aspekterna var 

att djuren stördes av vistelsen samt att den känsliga miljön påverkades. Kategorin Group 

dynamic/people behandlar svar som otillräcklig gruppstruktur, att gruppens storlek var för stor 

och att det inte fanns tid att lära känna alla deltagare.  
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Figur 18 De tre värsta aspekterna med expeditionen, 2011 n=42 (internt bortfall 1) 
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Tolkning och analys figur 17 och 18 

I frågan om vad som var de tre bästa aspekterna med upplevelsen (figur 17) beskriver flest 

respondenter att Wildlife/Scenery/Nature var höjdpunkten vilket har att göra med att Antarktis 

är en unik och spektakulär plats. Kategorin Extraordinary kan kopplas till Bergman och 

Klevfsjös (2003) beskrivning av Kanomodellens omedvetna behov. När dessa behov som 

gästerna inte är medvetna om blir uppfyllda, kan ett mervärde eller överraskningsmoment 

skapas. Exempel på detta är de speciella händelserna som respondenterna inte visste skulle 

inträffa, när en pingvin satte sig på en students fot eller upplevelsen vid Paradise Bay. De 

extraordinära händelserna var det bästa med upplevelsen enligt 40 % av respondenterna. För 

beskrivning av upplevelsen vid Paradise Bay, se s.60.  

 

Till skillnad från kategorierna som respondenterna hade högst förväntningar om innan 

expeditionen, har Learning bytts ut mot Interacting with people som i denna enkät fått näst 

flest svar. Endast 29 % av respondenterna nämnde Learning som det bästa med upplevelsen, 

jämfört med 63 % som hade detta som förväntning innan expeditionen. Vår tolkning av detta 

är att själva undervisningen inte nödvändigtvis var sämre än förväntat, utan att bara befinna 

sig i Antarktis miljö är ett lärande i sig som kan vara bättre än all undervisning man kan få. 

Denna tolkning kan stödjas med hjälp av Greens (2010) citat, se s.19. Det är trots allt värt att 

poängtera att 19 % av respondenterna var missnöjda med kurserna på ett eller annat sätt vilket 

visas i kategorin Dissatisfaction of courses. Kategorin innehåller delvis synpunkter om att 

schemat var för intensivt att det inte fanns tillräckligt mycket tid för reflektion. Enligt Kolb 

(1984), Maher (2007) samt Green (2010) är reflektion en viktig del i lärandet, där Kolb 

(1984) beskriver att för en upplevelse ska bli meningsfull behövs observation och reflektion 

över vad som inträffat vilket ger en personlig insikt över vilka effekter det har på individen i 

fråga. 

 

I figur 18 som visar vad studenterna ansåg var det sämsta med expeditionen motsvarar det vad 

som förväntades innan expeditionen. Sjösjuka samt basbehov som inte uppfylldes var enligt 

respondenterna det sämsta med resan. Sjösjukan hör ju till en faktor man inte kan påverka så 

mycket på ett stormigt hav, medan basbehoven i de flesta fall kan uppfyllas. Svårigheten med 

sömn under hård sjögång kan troligen inte lösas, men sömnbrist på grund av ett intensivt 

schema skulle kunna åtgärdas och återupprätta studenternas basbehov. 
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Figur 19 Beskrivning av den egna upplevelsen, 2011 n=45 

 

I frågan om hur respondenterna skulle förklara sin upplevelse i Antarktis så består 38 % av 

svaren av förklaringar som amazing, wonderful, fantastic, phenomenal, emotionally fulfilling, 

magical, an amazing expedition to one of the most beautiful places in the world. Dessa 

förklaringar finns i kategorin Beautiful words. 29 % av svaren innehåller förklaringar som 

handlar om livsförändrande upplevelser, till exempel A life-changing experience that has 

caused me to re-think the way I perceive the world around me. Transformative. Experience of 

a lifetime. Thought provoking. Enlightening. A life changing experience that I will never 

forget and I hope I can convey this experience to other people by talking about the wildlife 

interactions, the untouched landscapes. An incredible journey that gave me feelings I’ve 

never felt before. 

 

I 29 % av svaren finns uttryck om att upplevelsen inte går att beskriva i ord, där många har 

svarat ineffable som kan översättas med obeskrivlig. Likaså Learning innefattar 29 % av 

svaren där respondenterna beskriver upplevelsen som Great experiential learning. I would say 

that it was an educational experience where we learned from experts about environmental 

issues. Exciting, unique, immersion in multidisciplinary studies of Antarctica.  
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Tolkning och analys figur 19 

Vi anser att det mest intressanta med figur 19 är att 29 % av respondenterna beskriver att 

upplevelsen förändrade deras liv, vilket skulle kunna tyda på att en transformation har 

inträffat. Att 29 % menar att upplevelsen inte går att förklara med ord, skulle kunna tolkas 

med innebörden av en Peak experience. Maslow (1962, 1968) samt Wuthnow (1978) 

beskriver just att en Peak experience kan medföra en känsla av lycka som inte kan beskrivas 

med ord när man upplever naturens skönhet. 

 

	  
Figur 20 De mest betydelsefulla och meningsfulla resultaten av expeditionen, 2011 n=44 (internt bortfall 2) 

 

I en fråga beskriver respondenterna vad som kändes mest meningsfullt och betydelsefullt med 

expeditionen. 45 % av respondenterna ansåg att se de vilda djuren och landskapet var 

meningsfullt för dem. Följande citat beskriver några av svaren från olika respondenter: Seeing 

wildlife interactions up close and personal. Seeing landscapes that have hardly been seen 

before. First time watching isolated wildlife, made me think about animals in different way. 

Saw new species of wildlife that I have not seen before. New appreciation of wildlife & 

scenery. Den andra kategorin som också innehåller 45 % av svaren är Experience/Fulfilling 

dreams som kan förklaras med följande exempel: A personal experience with my natural 

surrounding. First hand experience with the unique and fragile polar environment. Fulfilling 
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dream to see Antarctica. I kategorin Knowledge/learning finns beskrivningar om att 

respondenterna fått nya perspektiv och större förståelse: New perspective on the importance of 

the poles to the rest of the planet. Greater understanding of and desire to protect Antarctica. 

Gained technical skills in oceanography. En av de mest meningsfulla aspekterna var enligt 41 

% av respondenterna Contacts/networking som exempelvis handlar om: Development of great 

contacts. Creating friendship and bonds beyond geographical borders. Chance to meet so 

many polar scientists. The friendships that have been made. Kategorin Future plans/personal 

development innehåller svar där respondenterna beskriver att upplevelsen gett inspiration för 

framtida studier, att de blivit motiverade att göra skillnad osv. 

 

Tolkning och analys figur 20 

Respondenterna visar genom denna fråga att de kategorier som ansågs vara de bästa med 

upplevelsen också var de mest meningsfulla. Procentsatsen är relativt jämt fördelad mellan de 

olika kategorierna vilket skulle kunna tyda på att helhetsupplevelsen kändes meningsfull för 

respondenterna. En jämförelse mellan denna fråga i pre-expedition (figur 14) och Alumni 

Survey 2012 finns på s.49. 
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Figur 21 På vilka sätt upplevelsen kommer att delges, 2011 n=44 (internt bortfall 2) 

 

Figur 21 visar hur respondenterna planerade att dela med sig av upplevelsen och  kunskaperna 

när de återvände hem. Varje respondent har beskrivit minst ett svar, de flesta har listat fler 

svar. 81 % beskriver att de kommer hålla presentationer och föreläsningar för skolor, 

universitet och/eller för arbetskollegor, medan 64 % av respondenterna planerar att visa bilder 

och berätta om upplevelsen för familj och vänner. Kategorin Through media består av svar 

där respondenterna beskriver att de ska använda sig av radio, TV, och filmer för att nå ut med 

sina budskap. I kategorin Other finns planer på att hjälpa till att organisera expeditionen för år 

2013, att få andra att bli intresserade av SOI och att hjälpa intresserade ungdomar att också få 

komma till Antarktis. 

 
Tolkning och analys figur 21 

Det vi kan se här är att samtliga respondenter kommer att dela med sig av sin kunskap och 

upplevelse på något sätt. Hela 81 % har en ambition om att hålla föredrag och presentationer 

vilket vi tolkar som en högre nivå av engagemang jämfört med att bara delge genom att visa 

bilder och berätta historier för familj samt vänner. En slutsats vi drar är att ambitionen att göra 

skillnad är hög direkt efter expeditionen. 
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Figur 22 Andel respondenter som anser sig vara ambassadör för Antarktis, 2011 n=45 

 
 
På en värderingsskala har 45 studenter svarat på hur högt de värderar att sitt eventuella 

ambassadörskap är. 

 
Tolkning och analys figur 22 

Diagrammet tyder på att flera av respondenterna anser sig vara ambassadörer direkt efter 

upplevelsen. Enligt Maher (2007) kan ambassadörskapet vara det första steget efter en 

upplevelse. På en tiogradig skala ligger ca 90 % av svaren mellan sju och tio, där sju står för 

fairly high och tio står för extremely high. Med detta vill vi mena att engagemanget är högt 

direkt efter expeditionen. En möjlighet att belysa är att respondenterna även kan ha ansett sig 

vara ambassadörer redan innan expeditionen. 
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5.2.3 SOI Alumni 2012  
 
För att besvara forskningsfråga fyra gjorde vi en enkät riktad till samtliga studenter som 

deltog i SOI’s universitetsexpeditioner till Antarktis år 2009 och 2011. Sammanlagt skickades 

124 mejl med information om studien och en länk till den webbaserade enkäten. Sju mejl 

returnerades då adresserna troligtvis inte längre är i bruk. Vi räknar även bort oss själva som 

respondenter så av 115 möjliga fick vi 27 svar, ca 23 %.  

 

	  
Figur 23 De tre mest betydelsefulla och meningsfulla resultaten av expeditionen 

 
Kategorin Wildlife/scenery innehåller svar som innefattar möten med djur, att se den vackra 

naturen och landskapet. Knowledge/understanding beskriver att respondenterna fått mer 

kunskap om studerade ämnen, djupare förståelse för jorden och att de fått värdefull kunskap 

om forskning med följande exempel: Gained appreciation and respect for Antarctica. 

Multidisciplinary learning beyond my area of study. Being introduced into a new realm of 

knowledge that I could not have learned anywhere else. It has put the rest of the world into 

context. An appreciation and understanding of Antarctica and its history. 
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 Kategorin Interacting with people/networking/connections innehåller uttryck om nyfunnen 

vänskap och kontakter som knutits mellan människor med samma intressen. Kategorin 

Experiencing innehåller skildringar av upplevelsen i det stora hela, det mäktiga med att ha fått 

uppleva Antarktis och kontinentens storhet. Personal development består av respondenternas 

personliga känslor där de beskriver att de har växt som människor och fått förnyad respekt 

och en känsla av stolthet för planeten. Teach/share with others innehåller svar om att 

respondenterna delar sina upplevelser och kunskaper med andra människor. I Work/further 

studies finns beskrivningar om respondenternas arbete med klimatfrågor samt att de studerar 

ämnen som har att göra med klimatförändringar, Antarktis eller miljöpåverkan. Kategorin 

More aware of climatechange/recycling handlar om att respondenterna är mer medvetna om 

klimatförändringen och sin egen påverkan på miljön, vilket har resulterat i att källsortera, 

spara energi eller läsa nyhetsbrev kring miljö och Antarktis. 

 
 
Tolkning och analys figur 23 

De tydligaste aspekterna som nämns är att kunskapen och förståelsen som genererades under 

expeditionen år 2009 har varit det mest meningsfulla för de respondenterna. Vidare kan vi 

utläsa från svaren att deras kunskap har fört vissa av dem vidare till både arbete och studier 

inom området. Respondenterna från expeditionen år 2011 uppvisar ett mer utspritt resultat 

mellan kategorierna men med flest uttryck kring Knowledge/understanding och Interacting 

with people/networking/connections. Utifrån de spridda svaren drar vi slutsatsen att 

helhetsupplevelsen av expeditionen var meningsfull för dessa respondenter. Vi drar en 

parallell till Mossbergs (2003) uttryck om hur viktig före- och efterupplevelsen är för att 

kunna få en bra helhetsupplevelse och vi kan ana genom svaren att respondenterna har haft 

bra pre- och postupplevelser. 

 

Vid en jämförelse med samma fråga från pre-2009 (se figur 14) och post-2011 (se figur 20) 

kan vi se att de största förhoppningarna innan expeditionen handlade om att få kunskap och 

djupare förståelse. Efter expeditionen visar diagrammet från 2011 en jämn fördelning över 

vad som var mest meningsfullt. Nu några år efteråt visar det sig fortfarande vara det som 

studenterna hade högst förväntning på innan resan, var också det mest betydelsefulla och 

meningsfulla resultatet av expeditionen. Utifrån detta anser vi att frågan som ställdes i post-

enkäten speglar osorterade känslor och tankar. Kanske eftersom studenterna ännu inte hunnit 

reflektera över sin upplevelse, sorterat sina intryck eller landat i sig själva.  
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Figur 24 Livsstilsförändring som inträffat utifrån expeditionen	  
 
27 % av respondenterna från 2009 och 25 % av de från 2011 menar att de har förändrat sin 

livsstil efter expeditionen. 45 % 2009 och 38 % 2011 svarade kanske, lite. För att få reda på 

hur respondenterna som svarade ja på frågan har förändrat sin livsstil, bad vi dem att 

specificera på vilket sätt som följdfråga. Eftersom svaren skiljer sig mycket från varandra 

presenterar vi dem som citat istället för i kategorier.  

 
Citat från 2009: 
 
Using less chemicals and synthetic products in day-to-day life. Walking more, driving less, attempting 
to reduce my carbon footprint. Simple things like reading labels and being an informed consumer, 
purchasing products with less packaging, lower energy inputs and that use lower energy outputs. 
 
Although I was quite aware of human impacts on the environment the trip made me realise just how 
far reaching those effects can be. I am more willing to share my experiences with other people as I 
feel I have something to tell them that they can learn from. 
 
Apply climate change actions and convince people around me. 
 
I am probably even more environmentally conscious than before. I pay more attention to the news 
regarding Antarctica, and I can relate to the documentaries I watch better than before. It might have 
heightened my ambition and love for travel. 
 
I realized small choices I make every day have an impact on the planet. Conversations with peers and 
educators on the expedition motivated me to consider my daily choices and behaviours. 
 
I was already a very environmentally aware individual, but I think I started sharing the news and 
sharing my experiences and how they relate to your everyday lifestyle with more people after I got 
back. 
 
No. before I participated I was already very much environmentally conscious. 
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Citat från 2011: 
 
Except for the fact that I have huge posters and maps of Antarctica in my room, going to Antarctica 
has changed some things for me. I have suddenly become more popular in college and everyone wants 
to hear my stories. Sometimes, they have a hard time believing I have been to such a far off place. I 
have had a tough but fun time narrating incidents to so many people! At the end of the narration I 
have seen a sparkle of inspiration in the eyes of people which is something which I have never 
witnessed before. Especially in /.../, not a lot of people share a connection with nature, and the stories 
are certainly a delight for them. A huge picture of me in Antarctica was also in the newspaper 
recently. I enjoy the star light! 
 
I already recycle and take public transit, but it prompted me to encourage others to do the same. 
 
I am an advocate for protecting our planet to elementary and high school students and try to do the 
little I can do to protect my environment. 
 
I am not sure if it changed my private lifestyle. I do think that the reason Antarctica is so amazing is 
that there is a lack of humans and human evidence. The trip has made me think twice about our 
impact on Antarctica. I would want everyone to be able to experience Antarctica for themselves but 
the more people who travel there, the more impact the area will have from humans. This contradicts 
the one of the main reasons why Antarctica is still so pristine. In one way, I feel very selfish but in 
another way, I hope I can use my experience to tell others about why we should be more aware of how 
we treat the earth. 
 
I had already been a fairly environmentally conscious person, but this trip made me decide to pursue 
work as a scientist doing climate modelling, which has, in turn, prompted me to pay more attention to 
the specifics of environmental issues. 
 
I try to be more efficient and conscientious and appreciate the world in my day-to-day life. 
 
I was already living a very environmental friendly lifestyle 
 
My memories of Antarctica and the Arctic always re-surface in my mind, they affect the way I think 
about things and the choices I make in my life. I sometimes bring them up when talking with people to 
try and share and educate what I learnt in these places. I better understand the linkages between what 
happens here and what happens there. 
 
 
Tolkning och analys figur 24 med citat 

Vi kan se att ett antal av respondenterna inte har förändrat sin livsstil efter expeditionen men 

ett större antal beskriver en förändring. Det intressanta är då att studera på vilket sätt de som 

svarat ja på frågan har förändrats sig. Några av respondenterna har beskrivit att de blivit mer 

miljömedvetna och gör dagliga val för att minska sin inverkan på miljön. Andra menar att de 

redan innan expeditionen var miljömedvetna och är det fortfarande. Detta kan betyda att det 

inte var själva expeditionen som skapade en livsstilsförändring hos respondenterna, men att 

expeditionen skapade ett större engagemang att inspirera andra människor att leva mer 

hållbart som i exempelvis följande citat:  
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I already recycle and take public transit, but it prompted me to encourage others to do the same. I was 

already a very environmentally aware individual, but I think I started sharing the news and sharing 

my experiences and how they relate to your everyday lifestyle with more people after I got back. 

 

 
 
Samtliga respondenter har delat sin upplevelse med familj och vänner. Diagrammet visar även 

att 73 % av från 2009 och 56 % från 2011 har föreläst om Antarktis vilket tillsammans 

innebär 63 % av respondenterna. Vi kan även se att strax över hälften av respondenterna från 

2011 har engagerat sig i miljöfrågor samt gått med i miljöorganisationer. 33 % av samtliga 

har även engagerat sig politiskt vad gäller klimat- eller miljöfrågor. 14 % av respondenterna 

från expeditionen år 2009 och 7 % av respondenterna från 2011 svarade att de gjort annat än 

vad som fanns med i urvalet efter expeditionen, vilket leder till följdfrågan: I så fall, hur? 

Figur 25 Vad studenterna har gjort efter expeditionen 
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Citat från 2009: 
 
Edited a video about the trip 
 
I made a personal commitment to live my life - and encourage my family to live their lives - in a more 
sustainable way. 
 
I work in environmental policy, although not specifically related to Antarctica or climate change. 
 
The feelings from the experience have informed the way I write some poetry; it has helped me attain a 
higher level of spirituality. 
 
enrolled into grad school to study glaciers 
 
 
 
Citat från 2011: 
 
Started a polar club with informational public lectures at my university 
 
1. Published pictures in a magazine 
2. Attended conferences pertaining to Antarctica. 
3. Increased my affiliations with govt. and private bodies related to the presence of /.../ in Antarctica. 
4. Written wikipedia articles related to the National Antarctic Programs as well as provided pictures 
in the Wiki Commons. 
5. Read more science and news related about Antarctica. 
 
I decided to get a masters in glaciology, and am considering joining academia to study glaciology, sea 
ice and their interaction with the global climate. 
 
I was doing most of the above before though. 
 
Talked to media about it too. 
 

 

Tolkning och analys figur 25 med citat 

Samtliga respondenter har angett att gjort något med upplevelsen efter hemkomst, i form av 

att de visat bilder och berättat om sin upplevelse för vänner och bekanta. Utifrån citaten kan 

vi se ett större engagemang och intresse för polarområdet hos respondenterna samt att några 

av dem har försökt skapa ett intresse hos andra människor genom att starta en polarklubb, 

informera via wikipedia eller att nå ut med budskapet via media. 
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Denna fråga mäter respondenternas engagemang i dagsläget gällande Antarktis. 

 

Tolkning och analys figur 26 

På grund av den låga svarsfrekvensen kan vi inte jämföra respondenternas engagemang nu 

med vad de uttryckte direkt efter expeditionen för att se om det är någon skillnad efter att 

några år gått. Vad vi däremot kan se är att respondenternas svar idag skiljer sig mycket från 

varandra. Vissa uttrycker lågt engagemang medan andra uttrycker väldigt högt. Detta 

motbevisar vår teori om att enbart de engagerade studenterna skulle svara på enkäten. Vid en 

sammanslagning av svaren blir medeltalet 6,2 vilket innebär ett engagemang strax över above 

average. Sju av elva (67 %) respondenter från år 2009 anser sig ha ett högre engagemang 

medan 11 av 16 (69 %) anser detsamma från år 2011. Detta innebär att 67 % av enkätens alla 

respondenter har ett högre engagemang för Antarktis. Vi ser en skillnad mellan de två åren då 

respondenterna från 2011 tycks vara mer engagerade än de som deltog i expeditionen år 2009. 

Detta kan bero på flera faktorer som att engagemanget har avtagit med tiden eller att 

respondenterna inte specifikt är engagerade i Antarktis, men kanske i miljön i stort. Detta 

framgår inte i studien. 

	  

Figur 26 Studenternas engagemang för Antarktis idag 
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Denna fråga handlar om hur respondenterna ser på sig själva och sitt ambassadörskap för 

Antarktis. 

 

Tolkning och analys figur 27 

Vi kan utläsa från diagrammet att det är fler respondenter som anser sig vara ambassadörer än 

de som inte anser sig vara det. Vid en sammanslagning av svaren skulle medeltalet ligga på 7, 

vilket betyder fairly high. 7 av 11 (64 %) respondenter från år 2009 anser sig vara 

ambassadörer medan 11 av 16 (69 %) från 2011 anser detsamma. 18 av 27 (67 %) 

respondenter anser sig vara ambassadörer för Antarktis med starkare övertygelse. Vi vill även 

nämna att ytterligare 5 respondenter av 27 (19 %) känner sig vara ambassadörer till viss del, 

vilket betyder att totalt 85 % känner någon form av ambassadörskap. På grund av den låga 

svarsfrekvensen samt att några respondenter svarat att de redan haft ett engagemang tidigare, 

är det svårt att dra en slutsats om det i samtliga fall är SOI’s expeditioner som har lett till ett 

ambassadörskap. Vi kan däremot förmoda att det är så i flera fall. 

Figur 27 Andel studenter som anser sig vara ambassadörer för Antarktis enligt värdeskala 
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5.3 Workshopstudie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 28 Ord som uttryckts flest gånger under en workshop 2011 (egen figur utifrån Wordle 2012) 
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General Impressions: 
 
This experience with SOI was really strong on me. I have a hard time explaining how and what will 
result from that, but I know it is something different. I want to share my SOI experience so that more 
people are aware of the beauty of our planet. 
 
 
Antarctica is: 
 
Everyone’s to look after. 
A global responsibility. 
Meant to remain this way. 
Worth protecting 
An example of the benefit of being isolated from humans, but also of the damage we Still reap. 
 
 
What are you fearful of? 
 
Returning to an Antarctica that is different        
Not turning this experience into the changes we need. 
Living a life that is based too much on trying to go with the flow: Step out and go on the road less 
traveled! 
 
 
What are you hopeful about? 
 
The Future! We can face the problems ahead of us: environmental, social, political. 
More people protecting the poles in their everyday lives. 
Being able to integrate my passion for environmental sciences with my current research/academic 
abilities. 
Politicians will have an opportunity to experience Antarctica like we have. 
Increasing awareness about climate change. 
Having the Poles remain the same. 
That the number of people working toward sustainability continues to increase. That I can share the 
Antarctic experience with my grandkids, not only in story, but in experience. 
A more sustainable future, a greener economy, and strong climate action at a global level.  
 
 
I plan to: 
 
Tell youth about the beauty of Antarctica, create an science Outreach program to teach youth about 
the Polar regions. 
Save the world. 
Live simply. 
Be more involved in polar issues from home. 
Bring greater awareness toward the Poles. 
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Tolkning och analys workshopstudie 

De citaten på föregående sida har valts ut eftersom vi anser att de påvisar tendenser till 

ambassadörskap för polarområdet. Uttrycken vittnar om en djupare förståelse kring vikten av 

att bevara Antarktis och polarområdena i ett globalt perspektiv. Citaten beskriver också en 

ambition om att delge andra människor av kunskap och förståelse från expeditionen, för att 

skapa kännedom om klimatproblemet så att det tas på allvar. Det finns en hoppfullhet inför 

framtiden om att människor gemensamt arbetar mot samma mål och att varje individ tar sitt 

ansvar för miljön. Citaten uppvisar även planer för en mer hållbar levnadsstandard på 

individuell nivå samt större involvering i polarfrågor. Rädslorna bekräftar omsorg för 

polarområdet och ängslan över att komma tillbaka till ett Antarktis som är annorlunda. De 

mest framstående och intressanta orden i figur 28 är experience, environmental, share, 

change, protecting, world, return, awareness, helping, family och SOI. Enligt oss tyder dessa 

ord på en form av framtidstro, djupare förståelse, önskan om att återvända samt starkt 

engagemang för Antarktis, vilket vi också fann i enkätsvaren. Workshopsmaterialet ger på så 

vis stöd till och förstärker vad studenterna uttryckt i enkätstudien. 
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5.4 Egen reflektion av en upplevelse 
En av de starkare upplevelserna vi hade under en landstigning var när vi besökte Paradise Bay 

som ligger vid den argentinska forskningsstationen Almirante Brown. Vi studenter delades 

upp i två grupper på fartyget innan avfärd. Hälften av gruppen skulle ut på en zodiak-cruise 

(en tur med gummibåtarna vi färdades in till land med) medan andra hälften skulle kliva iland 

vid Paradise Bay. Det var mulet och grått väder när vi landsattes vid en den öde 

forskningsstationen som låg idylliskt vid foten av ett berg. Där vi möttes av vuxna 

Åsnepingviner, Adéliepingviner samt deras kycklingar som vaggade runt bland klipporna. 

Målet med landstigningen var att vi skulle vandra upp till toppen på berget och se den vackra 

utsikten. Klättringen uppför berget tog en liten stund då det var tämligen brant. Havet var helt 

spegelblankt och vi var omgivna av majestätiska glaciärer och höga berg. När alla kommit 

upp till toppen blev vi uppmanade att sitta ner och ägna några tysta minuter åt oss själva, där 

vi absolut inte fick fota eller prata med varandra. Vi skulle helt enkelt känna naturen, se den 

vackra vyn vi hade framför oss och bara vara där och då, i ögonblicket. Till vår förtjusning 

sprack molntäcket plötsligt upp och solens strålar gjorde utsikten om möjligt ännu mer 

fantastisk. Med en känsla av att vara ett med landskapet, satt vi alla som i varsin bubbla av 

eufori vilket i vårt fall utvecklades till en Peakupplevelse. De enda ljud som hördes var när 

glaciärerna kalvade vilket lät som ett dovt men genomträngande åskmuller en varm 

sommarkväll. Denna ljuvliga upplevelse hade också ett fint slut då vi skulle byta av zodiak-

cruisegruppen. Även nedstigningen från berget bjöd oss på något speciellt. Eftersom 

sluttningen var såpass brant, åkte vi alla nerför berget i en lång snörutchkana. Ett sagolikt 

roligt avslut och en upplevelse vi alltid kommer att minnas! 
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Figur 29 En liten del av utsikten från Paradise Bay med fartyget M/V Ushuaia (Foto: Martina Rosenberg) 
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6 Konklusion  
 

6.1 Förutsättningar för transformation inom polarturism, utifrån ett 

upplevelseproduktionsperspektiv 
Utifrån ett upplevelseproduktionsperspektiv finns modeller och teorier som skulle kunna 

användas som verktyg i produktionen för att skapa förutsättningar för att en transformation 

ska inträffa inom polarturism. En transformativ upplevelse skulle främst kunna förknippas 

med upplevelsetypen Erfahrung som ger livslång mening och erfarenhet även utanför 

sammanhanget. 

 

Med lyhördhet för gästens önskningar, bör erbjudandet vara en väl genomarbetad och 

genomförd extraordinär upplevelse uppbyggd för att skapa mening hos individen. Med en 

utgångspunkt från Sweet spot där gästen berör de fyra upplevelsefälten, kombinerat med 

Erlebnis och Erfahrung kan drivkraft för en transformation genereras. Genom att inkludera 

gästen som medproducent i upplevelsen kan han/hon skapa meningsfullhet, känna personligt 

värde och kontroll vilket bidrar till trygghet. Kunskap och utbildning om klimatförändringar, 

miljö och samhälle skapar en djupare förståelse för polarområdet och världen. Detta i 

samhörighet med reflektion kan leda till att gästen gör framtida val i enighet med en eventuell 

transformation. Vårt förslag är att upplevelsen bör innehålla följande: 

 

• Lyhördhet och kännedom om målgruppen. 

• Tillfredsställda basbehov, uttalade behov samt omedvetna behov som kan ge mervärde 

utifrån överraskningsmoment. 

• Aktivt deltagande i upplevelsen. 

• Lärande (se problem, utveckla idéer, finna lösningar att reflektera över, tillämpning). 

• Tid för reflektion och eftertanke. 

• Bra gruppdynamik. 

• Andra och/eller tredje generationens upplevelse. 

• Guidning genom upplevelsen där guiden fungerar som en lagkamrat för att gästen ska 

känna personlig kontroll över situationen. 
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6.2 Studenternas förväntningar före och upplevelser direkt efter 

expeditionen 
Enkätstudien visar att många studenter hade höga förväntningar på expeditionen, då det finns 

flera beskrivningar om att upplevelsen kommer bli en av livets största. De flesta 

förväntningarna bestod av att få möta de vilda djuren i sin naturliga miljö och att få se ett 

mäktigt landskap med glaciärer och isberg som är få förunnat. Studenterna förväntade sig 

också att få kunskap och djupare förståelse för ett av världens mest ömtåliga ekosystem 

genom unik undervisning med Antarktis som klassrum. Förhoppningar fanns även att efter 

expeditionen kunna engagera och inspirera andra människor att bli mer miljömedvetna. 

Studenternas förväntningar bestod dessutom av att få möjlighet att knyta kontakter med 

människor med liknande intressen och få vänner för livet. Även rädslor och en viss otrygghet 

uttrycktes i form av nervositet över sin egen och andras hälsa, samt risken för olyckor på det 

stora havet. Efterupplevelsen kring dessa uttryck påvisade att endast sjösjuka infunnit sig i 

flera fall.  

 

Direkt efter expeditionen uttrycktes starka känslor där många respondenter ansåg att 

upplevelsen var livsförändrande. Det studenterna hade högst förväntningar på innan 

expeditionen visade sig också beskrivas som de mest betydelsefulla och meningsfulla 

resultaten av upplevelsen.  

 

6.3 Utvecklande av polarambassadörskap direkt efter expeditionen 
Utifrån svaren från enkäten direkt efter expeditionen, påvisas ett starkt engagemang hos 

studenterna. Samtliga studenter beskriver flera sätt som de planerar att dela med sig av sina 

nyvunna kunskaper och upplevelser på. Utifrån enkäten betraktar majoriteten sig själva som 

ambassadörer, många i väldigt hög grad. Citaten från workshopen stödjer vad enkätstudien 

visar kring starkt engagemang, djupare förståelse och hoppfullhet inför framtiden. Vi kan med 

detta påvisa att det finns tendenser av ambassadörskap hos många studenter direkt efter 

expeditionen. 
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6.4 Tendenser till eventuell transformation som är bestående hos 

studenterna en tid efter expeditionen 
Vi kan se en tendens av bestående transformation utifrån att flera respondenter fortfarande 

anser sig vara engagerade polarambassadörer efter ett respektive tre år sedan expeditionen. Vi 

kan dock inte konstatera att ambassadörskapet endast är ett resultat av en transformation som 

inträffade under någon av expeditionerna, då flera beskriver att de redan innan var mycket 

miljömedvetna. Ett konstaterande är dock att det finns ett antal polarambassadörer idag, som 

tidigare deltagit i en universitetsexpedition med SOI.  

7 Diskussion  
Vi anser att det var relevant att göra den här studien eftersom forskning kring transformation 

och ambassadörskap inom polarturism är begränsad. Vi känner att det är ett viktigt ämne att 

studera då det kan ge en indikation på om vi kan rättfärdiga vår turism inom polarområdet 

eller inte. Vi är medvetna om att polarturismen kan ge skadliga effekter på den redan sköra 

miljön, men om det genereras fler engagerade ambassadörer kan turismen istället bli 

betydelsefull. Detta genom att ambassadörerna inspirerar och skapar engagemang hos 

människor i sin närhet att ta sitt ansvar för miljöpåverkan. Utifrån litteraturstudien fann vi 

modeller och teorier som skulle kunna användas för att skapa förutsättningar för 

transformativa upplevelser. Vi är medvetna om att de flesta teorier inom 

Upplevelseproduktion inte är empiriskt testade och kan därför inte ses som sanning.  

 

Vår förväntning var att kunna jämföra de två universitetsexpeditionerna utan större 

svårigheter. När vi fick tillgång till all befintlig data insåg vi att det från år 2009 saknades en 

motsvarighet till 2011 års post-expedition. En sådan enkät delades inte ut till studenterna det 

året vilket innebar att vi inte kunde jämföra de olika årens upplevelser. Vi saknade även 

workshopmaterialet från 2009 då det inte fanns publicerat och gick därför inte att få tag på. 

Att vi inte kunde erhålla någon information om studenternas efterupplevelse år 2009 kan ha 

påverkat resultatet eftersom det inte går att generalisera människors upplevelser. Alla 

upplevelser är personliga och kan endast beskrivas av individen som varit med om 

upplevelsen. En annan svårighet var att pre-enkäten från 2011 innehöll fler respondenter än 

antalet studenter, vilket betyder att det är andra deltagare än studenterna som har svarat på 

enkäten. Mest troligt är att några lärare eller guider också har svarat, vilket kan ha påverkat 

resultatet eftersom de besökt Antarktis flera gånger och kan därmed ha ett annat förhållande 
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till polarområdet. Värt att nämna är också att under expeditionen 2009 deltog inte bara 

universitetsstudenter utan det fanns även gymnasieelever med. Eftersom alla studerande följer 

samma program under expeditionerna ser vi inte det som något störande i resultatet. Ett 

dilemma i jämförandet mellan de två åren var att vissa frågor som ställts inte var likadant 

utformade. Beroende på studenternas tolkning av frågorna kan resultatet ha påverkats. En 

fråga som vi funnit intressant att ställa före upplevelsen är om studenterna redan innan 

expeditionen ansåg sig vara ambassadörer för polarområdet. Om den frågan hade ställts så 

hade vi tydligare kunnat undersöka om antalet ambassadörer ökat efter en polarexpedition. 

Vidare skulle vi vilja föreslå att i post-enkäten utforma frågor kring om studenternas 

förväntningar uppfylldes och om de i så fall även överträffades. Den informationen kan vara 

viktig för turoperatören i fråga. 

 

Den enkät som vi utformade inför studien gav tyvärr låg svarsfrekvens, vilket innebär 

tämligen låg validitet och reliabilitet för den delen av studien. Vi hade gärna förlängt den 

utsatta svarstiden men på grund av begränsad arbetstid var detta inte möjligt. Inför analysen 

av enkäten förväntade vi oss att det skulle visa sig vara de mest engagerade och kanske 

transformerade studenterna som hade tagit sig tid att svara på frågeformuläret. Intressant nog 

stöder inte studien detta, då några som svarat inte alls anser sig vara ambassadörer eller 

särskilt engagerade för Antarktis. Det andra enkät- och workshopmaterialet som analyserats 

har däremot bidragit till god reliabilitet och validitet, då vi har undersökt det vi hade för avsikt 

att undersöka och gjort detta på ett tillförlitligt sätt genom hela studien. Svarsfrekvensen var 

hög från bägge åren och jämförelsen mellan 2009 och 2011 visade att sambanden var många. 

Vår egen reflektion kan ses som en förförståelse eftersom vi deltog i expeditionen år 2011. Vi 

anser dock att detta inte har påverkat resultaten negativt, snarare tvärtom då vi har kunnat 

koppla studenternas uttryck till den verkliga händelsen. Vår reflektion har således bidragit till 

en djupare förståelse under analysmomenten.  

 

Förutom att samtliga studenter som deltog i expeditionerna inte svarade på enkäterna, har vi 

utifrån bearbetningen av data från 2011 kunnat konstatera en del bortfall i de öppna frågornas 

svar. Dessa svar var handskrivna och ibland omöjliga att tyda. Det förekom även fall när vissa 

svar inte lyckats scannas in ordentligt vilket gjorde dem oläsbara. En del data uppvisade också 

interna bortfall även i den senaste webbasersade enkäten. 

 

Vi kan inte dra någon generell slutsats om studenternas transformation, endast utifrån 
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respondenterna som svarat. Samtidigt är det svårt att säga om respondenterna som ansåg sig 

vara ambassadörer i den senaste enkäten redan var engagerade i frågor om klimatförändring 

och miljö innan expeditionen, då transformation i denna studie innebär utvecklandet av 

ambassadörskap. Vi kan således inte påvisa att det var just expeditionen som transformerade 

studenterna. För att kunna fastställa detta hade djupintervjuer behövts göras men tyvärr fanns 

inte den möjligheten eftersom antalet studenter vi ville nå var alltför många samt att de 

befinner sig i olika delar av världen. Vi anser därför att metodtrianguleringen vi har använt 

oss av har varit det bästa möjliga tillvägagångssättet. Fenomenet transformation är ett 

komplext begrepp som även kan inträffa utan att studenterna direkt uppvisar ett 

ambassadörskap. Något positivt som framkom genom enkät- och workshopanalysen är att 

många studenter tycks vara engagerade i miljöfrågor kring Antarktis och även globalt sett. 

Studien visade också att det faktiskt finns en spirande, yngre generation ambassadörer för 

polarområdet, vilka i sin tur kan lyckas inspirera ännu fler människor. 

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning  
För att fastställa eventuella transformationers giltighet kan en ny enkätstudie göras 

exempelvis tio eller 20 år efter en expedition. En bloggstudie av studenternas 

journaler/dagböcker skulle kunna genomföras för att undersöka vad studenterna fritt uttrycker 

under upplevelsen. Det vore intressant att göra en studie över turister som åker med andra 

turoperatörer för att undersöka om det finns någon skillnad beroende på åldersgrupp samt 

olika expeditioners innehåll vad gäller transformation och ambassadörskap. Vi ser gärna att 

en konceptutveckling arbetas fram kring transformativa upplevelser som förutom vid 

polarexpeditioner kan tillämpas på andra platser, exempelvis Swedish Lapland som sägs vara 

Europas sista vildmark. 
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Bilaga 1 – Enkätfrågor pre-expedition och post-expedition 
	  
 
 

Pre-expedition survey 
 
2009 2011  

 
5.1 3.45 What do you expect will be the three best aspects of this expedition? 

 
 

5.2 3.46 What do you expect will be the three worst aspects of this expedition?  
 
 

5.27  What will be the most significant and meaningful outcome for you of 
this expedition? 
 

5.28 3.56 What do you expect you will do with your new Antarctic experience and 
knowledge when you return home? 
 

 
  
 

Post-expedition survey 
 
2011 
 

 

2.35 Would you regard yourself as an ambassador for Antarctica?  
 
 

4.1 What are the most significant and meaningful outcomes of this expedition for you? 
 
 

7.1 What were the best three aspects of this expedition? 
 
 

7.2 What are the worst three aspects of this expedition? 
 
 

7.4 How would you explain your Antarctic experience? 
 
 

7.7 How will you share your Antarctic experience? 
	  
 

 
 
 
 



	  

	  

Bilaga 2 – SOI Alumni Survey 2012  
 

Dear Students On Ice Alumni. 
 
We are two students studying the bachelor program Experience Production at Luleå 
University of Technology, Sweden and we took part in the SOI Antarctic University 
Expedition 2011. We are contacting you in regards to a survey we are conducting as part of 
our bachelor thesis Transformative Experiences in Antarctic Tourism. The purpose of this 
survey and our thesis is to find out how the experience has influenced the participants of the 
SOI Antarctic University Expeditions in 2009 and 2011 in the time after the expedition. We 
hope you would be so kind to take a few minutes of your time to help us with this survey and 
answer the 19 questions in our questionnaire. 
 
All responses will remain completely confidential. 
 
If you have any questions about the survey or the study, please do not hesitate to contact us: 
Martina: rosmar-9@student.ltu.se or Linnea: hollin-9@student.ltu.se 
 
Thank you for your valuable contributions! 
 
/Martina Rosenberg and Linnea Holmberg 
 

 
1. What is your gender? 

Male  Female 
 
2. What is your age? 

 
3. What is your nationality? 

 
4. In which year did you participate in the SOI University Antarctic expedition? 

2009  2011 
 

5. List at least five memories from your Antarctic expedition:  
 

6. Would you like to go back to Antarctica? 
No    Maybe, if possible   Yes, if possible Yes, at all costs 
I don’t know 

 
7. What does Antarctica mean for you today? 

 
8. What do you feel about Antarctica today? 

 
9. What do you think about Antarctica today? 

 
10. What do you feel about your SOI Antarctic expedition? 

 
11. What do you think about your SOI Antarctic expedition? 



	  

	  

 
12. What are the most significant and meaningful outcomes of the expedition for you? 

(List at least three personal impacts) 
 

13. Did your participation in the SOI expedition in any way change your private lifestyle? 
No, not at all Maybe, a little bit Yes, definitely  
I don’t know 
If yes, describe how? 
 

14. Has the SOI expedition affected you professionally? 
No, not at all Maybe, a little bit Yes, definitely  
I don’t know 
If yes, describe how? 

 
15. How much has the Antarctic experience affected your view of the world:  

(Scale 1= extremely low – 10 = extremely high) 
Describe in what way? 

 
16. After the expedition I have (tick all that apply):  

 
• Not done anything special with the experience 
• Shown pictures and told friends and acquaintances about it  	  
• Held lectures about Antarctica  	  
• Committed myself to environmental issues  	  
• Written articles/blogs/letters to editor  	  
• Joined or supported environmental organizations	  
• Engaged me politically about climate/environmental issues  	  
• Other (please specify):…………………………………….. 
 
17. How much did you engage yourself in issues about Antarctica in association to the 

expedition? (Scale 1 = extremely low – 10 = extremely high) 
 
18. How strong are you engagements for Antarctica today? (Scale 1= extremely low – 10 

= extremely high) 
 

19. Do you consider yourself as an ambassador for Antarctica today?  
(Scale 1 = extremely low – 10 = extremely high) 

 
 
Thank you very much, for taking your valuable time to fill out our questionnaire! 
 
Kind regards, 
Martina and Linnea 
	  



	  

	  

Bilaga 3 – Mejl från SOI till Alumni 
 
Dear Antarctic University Alumni: 
 
I hope that this email finds you well. 
I’m writing to you today with an exciting opportunity to get involved with a research project 
being orchestrated by two fellow Alumni: Martina Rosenberg and Linnea Holmberg (both 
Antarctic University ‘11). 
 
As part of a research collaboration between Students on Ice and Luleå University of 
Technology’s Department of Arts, Communication and Education in Sweden, Martina and 
Linnea are conducting a research project on the nature and impact of your Students on Ice 
Antarctic University Expedition experience. This undergraduate thesis project is being 
supervised SOI education team member Dr. Hans Gelter. 
 
You are receiving this email because you qualify to be a participant in Martina’s and Linnea’s 
research project, based on their interest to learn from fellow SOI Antarctic University Alumni 
and contribute to the development of SOI’s field program. They are seeking your engagement 
in a brief online survey:  
 
http://evasys.ltu.se/evasys/indexstud.php?typ=html&user_tan=alumni2012.  
 
Martina, Linnea and Students on Ice would appreciate it if you could make the time to 
complete their survey by Monday, May 14, 2012. 
 
This project was reviewed and received ethics review and clearance by Luleå University of 
Technology’s Research Ethics Board. It has also been approved and is supported by Students 
on Ice. Do not hesitate to contact Martina, Linnea or Students on Ice with any questions you 
might have about this project. 
 
We hope that you will take advantage of this opportunity to share your thoughts about how 
your SOI Antarctic University expedition influenced you, though we do not want you to feel 
obligated in any way to participate. 
 
 
With thanks for your consideration, 
Niki, Tim, Martina & Linnea 
 
------------------------------------------------------------ 
Niki Trudeau 
Outreach & Participant Coordinator | Coordinatrice de la liaison et des participants 
Students on Ice Expeditions | Expéditions Students on Ice 
Natural Heritage Building | Édifice du patrimoine naturel 
1740 chemin Pink, Gatineau, QC  J9J 3N7  CANADA 
Toll free | Sans frais (Canada & US):  1- 866-336-6423 
Tel.: 819-827-3300 ext. 24  |   Fax: 819-827-9951 
Web: www.studentsonice.com | www.uantarctic.org 
	  


