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1	  

Förord	  
Jag	  vill	  tacka	  dem	  som	  gjort	  denna	  uppsats	  möjlig,	  framför	  allt	  vill	  jag	  rikta	  ett	  stort	  tack	  

till	  min	  informant	  som	  gav	  mig	  möjligheten	  att	  arbeta	  mot	  ett	  riktigt	  Visitor	  Center	  i	  min	  

uppsats	  samt	  min	  handledare	  Hansi	  Gelter	  som	  hjälpt	  mig	  under	  processen	  och	  gett	  mig	  

värdefull	  information.	  Mina	  tre	  år	  på	  kandidatutbildningen	  Upplevelseproduktion	  vid	  

Luleå	  tekniska	  universitet	  har	  varit	  en	  bergochdalbana	  med	  många	  upp	  och	  nergångar	  

och	  nu	  när	  jag	  snart	  tar	  examen	  och	  officiellt	  kan	  kalla	  mig	  själv	  upplevelseproducent	  

tänker	  jag	  osökt	  på	  ett	  av	  mina	  favoritcitat:	  

	  
"I'm	  on	  a	  roller	  coaster	  that	  only	  goes	  up,	  my	  friend.”	  –	  Augustus	  Waters	  

	  
Jennifer	  Wikström	  

Luleå	  den	  21	  maj	  2014	  
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Sammanfattning	  
Visitor	  Centers	  hade	  sin	  början	  vid	  nationalparkerna	  i	  Nordamerika.	  De	  flesta	  byggdes	  

under	  en	  tioårsperiod	  efter	  1952.	  Syftet	  med	  dessa	  Visitor	  Centers	  var	  att	  ta	  emot	  

besökarna	  och	  förbättra	  deras	  upplevelse	  av	  nationalparkerna.	  I	  dag	  finns	  det	  Visitor	  

Centers	  världen	  över	  kopplade	  till	  olika	  platser	  eller	  sevärdheter.	  Många	  av	  de	  Visitor	  

Centers	  som	  existerar	  idag,	  framförallt	  de	  i	  nationalparkerna	  i	  Nordamerika,	  byggdes	  

under	  tiden	  vi	  befann	  oss	  i	  informationssamhället.	  Idag	  befinner	  vi	  oss	  i	  ett	  

upplevelsesamhälle	  och	  människors	  behov	  har	  förändrats:	  nu	  söker	  människor	  efter	  

upplevelser.	  För	  att	  Visitor	  Centers	  ska	  vara	  framgångsrika	  i	  det	  nya	  

upplevelsesamhället	  måste	  de	  vidareutvecklas	  och	  anpassas	  till	  de	  nya	  villkoren	  i	  

upplevelsesamhället.	  I	  upplevelsesamhället	  måste	  Visitor	  Centers	  utgå	  mer	  ifrån	  

upplevelser	  istället	  för	  information.	  I	  denna	  uppsats	  har	  jag	  utgått	  från	  ett	  av	  de	  Visitor	  

Centers	  som	  finns	  i	  Sverige:	  Visitor	  Centre	  i	  världsarvet	  Gammelstads	  kyrkstad.	  Syftet	  

med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  hur	  Visitor	  Centre	  i	  världsarvet	  Gammelstads	  

kyrkstad	  bättre	  kan	  anpassas	  till	  det	  nya	  upplevelsesamhällets	  krav.	  För	  att	  uppnå	  syftet	  

har	  en	  kvalitativ	  intervju	  med	  en	  deskriptiv	  ansats	  och	  en	  litteraturstudie	  med	  en	  

positivistisk	  ansats	  genomförts.	  Intervjun	  och	  litteraturstudien	  låg	  sedan	  som	  grund	  när	  

ett	  koncept	  togs	  fram	  för	  Visitor	  Centre	  i	  världsarvet	  Gammelstads	  kyrkstad.	  Konceptet	  

är	  en	  checklista	  som	  kan	  användas	  specifikt	  för	  utställningen	  som	  finns	  på	  Visitor	  Centre	  

i	  världsarvet	  Gammelstads	  kyrkstad	  och	  göra	  utställningen	  mer	  anpassad	  för	  

upplevelsesamhället.	  Checklistan	  består	  av	  ett	  antal	  interpretationsteorier	  samt	  en	  teori	  

om	  att	  människor	  söker	  olika	  typer	  av	  upplevelser	  beroende	  på	  vilken	  livsfas	  de	  

befinner	  sig	  i.	  Checklistan	  består	  även	  en	  lista	  med	  tio	  designprinciper	  en	  producent	  kan	  

använda	  för	  att	  skapa	  förutsättningarna	  för	  en	  minnesvärd	  upplevelse.	  	  	  

	  

Nyckelord:	  Visitor	  Center,	  upplevelseproduktion,	  utställning,	  upplevelsesamhället,	  

interpretation,	  upplevelser,	  kulturarv,	  världsarv,	  turism,	  besökscentrum,	  Gammelstads	  

kyrkstad	  
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Abstract	  
Visitor	  Centers	  were	  first	  established	  at	  various	  national	  parks	  in	  North	  America.	  Most	  

Visitor	  Centers	  were	  built	  in	  the	  ten-‐year	  period	  following	  1952.	  The	  purpose	  of	  the	  

Visitor	  Centers	  was	  to	  welcome	  visitors	  and	  enhance	  their	  experience	  of	  the	  national	  

parks.	  Today	  there	  are	  Visitor	  Centers	  all	  around	  the	  world,	  connected	  to	  different	  

places	  or	  attractions.	  Many	  of	  the	  Visitor	  Centers	  that	  exist	  today,	  especially	  those	  in	  the	  

national	  parks	  in	  North	  America,	  were	  built	  during	  the	  information	  society.	  Today	  we	  

are	  in	  an	  experience	  society	  and	  people's	  needs	  have	  changed	  and	  people	  are	  now	  

looking	  for	  experiences.	  For	  Visitor	  Centers	  to	  be	  successful	  in	  the	  new	  experience	  

society	  they	  must	  be	  further	  developed	  and	  adapted	  to	  the	  new	  conditions	  of	  the	  

experience	  society.	  Now	  Visitor	  Centers	  must	  focus	  on	  experiences	  rather	  than	  

information.	  In	  this	  paper	  I	  studied	  one	  of	  the	  Visitor	  Centers	  located	  in	  Sweden:	  The	  

Visitor	  Centre	  in	  the	  World	  Heritage	  site	  of	  Gammelstad	  church	  town.	  The	  purpose	  of	  

this	  paper	  is	  to	  examine	  how	  Visitor	  Centre	  in	  Gammelstad	  can	  be	  adapted	  to	  the	  new	  

demands	  of	  the	  experience	  society.	  To	  achieve	  this	  I	  conducted	  a	  qualitative	  interview	  

with	  a	  descriptive	  approach	  and	  a	  literature	  review	  with	  a	  positivist	  approach.	  The	  

interview	  and	  the	  literature	  review	  were	  then	  used	  as	  the	  basis	  for	  a	  concept	  developed	  

for	  the	  Visitor	  Centre	  in	  Gammelstad.	  The	  concept	  that	  was	  developed	  is	  a	  checklist	  that	  

can	  be	  used	  specifically	  to	  adapt	  the	  exhibition	  in	  the	  Visitor	  Centre	  in	  Gammelstad	  to	  

the	  demands	  of	  the	  experience	  society.	  The	  checklist	  consists	  of	  a	  number	  of	  

interpretation	  theories,	  and	  a	  theory	  about	  how	  people	  seek	  different	  experiences	  

depending	  on	  what	  stage	  of	  life	  they	  are	  in	  and	  a	  list	  of	  the	  ten	  designprinciples	  a	  

producer	  can	  use	  to	  create	  the	  conditions	  for	  a	  memorable	  experience.	  

	  

Keywords:	  Visitor	  Center,	  experience	  production,	  exhibition,	  exhibits,	  interpretation,	  

experience	  society,	  cultural	  heritage,	  world	  heritage,	  tourism,	  Gammelstad	  church	  town	  
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1.	  Inledning	  
	  

Detta	  avsnitt	  ger	  läsaren	  en	  inblick	  i	  vem	  författaren	  är	  och	  varför	  ämnesområdet	  var	  av	  

intresse	  för	  författaren.	  
	  
Ända	  sedan	  början	  av	  min	  studietid	  på	  programmet	  för	  Upplevelseproduktion	  på	  Luleå	  

tekniska	  universitet	  (LTU)	  har	  mitt	  största	  intresseområde	  varit	  turism.	  Jag	  kom	  först	  i	  

kontakt	  med	  turism	  då	  jag	  som	  16-‐årig	  fick	  ett	  feriejobb	  att	  vara	  stugvärd	  i	  en	  

visningsstuga	  i	  världsarvet	  Gammelstads	  kyrkstad	  genom	  de	  Visitor	  Centre	  som	  finns	  i	  

kyrkstaden.	  Efter	  den	  första	  kontakten	  med	  turismbranschen	  visste	  jag	  att	  det	  var	  det	  

jag	  ville	  göra	  ”när	  jag	  blev	  stor”.	  Spola	  fram	  tiden	  sex	  år	  och	  jag	  älskar	  fortfarande	  turism	  

och	  idag	  är	  jag	  även	  en	  certifierad	  Gammelstads	  guide	  och	  säsongsanställd	  på	  Visitor	  

Centre	  i	  världsarvet	  Gammelstads	  kyrkstad.	  När	  jag	  för	  ungefär	  tre	  år	  sedan	  tog	  

studenten	  och	  skulle	  gå	  vidare	  till	  universitetsstudier	  föll	  valet	  på	  programmet	  för	  

Upplevelseproduktion	  på	  LTU.	  Höstterminen	  2013	  spenderade	  jag	  på	  University	  of	  

Jamestown	  i	  North	  Dakota,	  USA.	  När	  jag	  började	  fundera	  på	  vad	  mitt	  examensarbete	  

skulle	  handla	  om	  föll	  valet	  på	  Visitor	  Centers.	  Under	  min	  tid	  som	  utbytesstudent	  i	  USA	  

reste	  jag	  mycket	  och	  fick	  se	  ett	  antal	  Visitor	  Centers	  i	  USA,	  denna	  erfarenhet	  tillsammans	  

med	  min	  erfarenhet	  från	  att	  faktiskt	  arbeta	  på	  Visitor	  Centre	  i	  världsarvet	  Gammelstads	  

kyrkstad	  ledde	  till	  att	  jag	  nu	  skrivit	  detta	  examensarbete.	  	  	  
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2.	  Bakgrund	  
	  

I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  bakgrunden	  till	  uppsatsen.	  Detta	  för	  att	  läsaren	  ska	  få	  

förståelse	  över	  de	  områden	  som	  kommer	  behandlas	  i	  studien	  samt	  förstå	  författarens	  

perspektiv	  som	  student	  på	  programmet	  för	  Upplevelseproduktion.	  	  

	  

	  

2.	  1	  Samhällsutveckling	  
I	  Afrika	  uppkom	  den	  art	  av	  människor	  vi	  härstammar	  från,	  Homo	  sapiens,	  för	  ungefär	  

200	  000	  år	  sedan	  (Almgren,	  Bergström	  &	  Löwgren,	  2007).	  Hur	  människorna	  levde	  för	  

200	  000	  år	  sedan	  är	  fortfarande	  oklart,	  forskare	  har	  dock	  identifierat	  en	  viktig	  tidig	  

samhällsförändring	  som	  förändrat	  människornas	  liv	  (McKay,	  Hill	  &	  Buckler,	  1999).	  Ett	  

av	  de	  tidiga	  samhällena	  var	  jägar-‐	  och	  samlarsamhället	  som	  existerade	  under	  den	  äldre	  

stenåldern	  (Almgren	  et	  al.,	  2007).	  	  Människorna	  levde	  då	  ett	  slags	  nomadliv	  som	  jägare	  

och	  samlare	  (ibid.).	  Under	  den	  yngre	  stenåldern	  förändrades	  människornas	  liv	  avsevärt,	  

då	  började	  människorna	  bruka	  jorden	  och	  manipulera	  djur	  för	  att	  få	  föda,	  

jordbrukssamhället	  var	  då	  ett	  faktum	  (Holmberg,	  1987).	  Denna	  stora	  förändring	  skedde	  

efter	  den	  senaste	  istiden	  för	  ungefär	  10,000	  år	  sedan,	  klimatet	  blev	  då	  varmare	  och	  

människorna	  drog	  då	  nytta	  av	  detta	  för	  att	  bruka	  jorden	  (Almgren	  et	  al.,	  2007).	  Under	  

jägar-‐	  och	  samlarsamhälle	  stannade	  människor	  inte	  på	  samma	  plats	  i	  längre	  perioder,	  

jordbrukssamhället	  förändrar	  detta	  och	  människor	  börjar	  bosätta	  sig	  för	  att	  så	  och	  

skörda	  jorden	  (ibid.).	  Jordbrukssamhället	  gör	  att	  människorna	  börjar	  leva	  tillsammans	  i	  

byar	  och	  så	  småningom	  utvecklas	  även	  städer	  (Almgren	  et	  al.,	  2007;	  McKay	  et	  al.,	  1999).	  	  

	  

Nästa	  stora	  samhällsförändring	  som	  skulle	  komma	  att	  förändra	  människornas	  liv	  

drastiskt	  skedde	  i	  mitten	  av	  1700-‐talet	  och	  hade	  sin	  början	  i	  Storbritannien	  (Almgren	  et	  

al.,	  2007;	  Holmberg,	  1987).	  Fabriker	  anlades	  och	  maskiner	  tog	  över	  människans	  arbete	  

(Almgren	  et	  al.,	  2007).	  Dessa	  tekniska	  framsteg	  ledde	  till	  att	  jordbrukssamhället	  

industrialiserades	  och	  den	  industriella	  revolutionen	  blev	  då	  ett	  faktum	  (Holmberg,	  

1987).	  Den	  industriella	  revolutionen	  ledde	  till	  enorma	  förändringar	  i	  det	  ekonomiska	  

systemet	  och	  därmed	  även	  i	  samhällskulturen	  (Almgren	  et	  al.,	  2007;	  Holmberg,	  1987).	  

Sättet	  människor	  arbetade	  på	  förändrades	  och	  revolutionen	  innebar	  att	  människor	  fick	  
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en	  högre	  levnadsstandard	  (McKay	  et	  al.,	  1999).	  En	  engelsk	  familj	  kunde	  nu	  spendera	  

mer	  pengar	  på	  olika	  tillverkade	  varor	  så	  som	  leksaker	  och	  läderskor	  istället	  för	  att	  

tvingas	  använda	  allt	  de	  tjänat	  för	  att	  kunna	  köpa	  en	  bit	  bröd	  som	  de	  gjort	  i	  den	  

förindustriella	  världen	  (ibid.).	  Den	  industriella	  revolutionen	  hade	  sin	  början	  i	  väst	  

Europa,	  i	  andra	  delar	  av	  världen	  har	  den	  just	  börjat	  (Almgren	  et	  al.,	  2007).	  	  

	  

På	  1960-‐talet	  skedde	  ännu	  en	  förändring	  i	  det	  västerländska	  samhället	  som	  skulle	  

komma	  att	  förändra	  människornas	  liv,	  informationssamhället	  hade	  då	  sin	  början	  

(Almgren	  et	  al.,	  2007;	  Jensen,	  1999;	  Pink,	  2006).	  Informationssamhället	  kännetecknades	  

av	  tillväxten	  av	  information	  och	  informationstekniker	  så	  som	  internet,	  telefoni,	  radio	  

och	  television	  (Mackay	  et	  al.,	  2001).	  Stonier	  (1983)	  menar	  att:	  ”modern	  productive	  

systems	  no	  longer	  depend	  on	  land,	  labour	  and	  capital	  as	  their	  primary	  input;	  rather	  they	  

require	  information”	  (s.	  306).	  Som	  en	  följd	  av	  att	  kunskap	  och	  information	  blev	  viktigare	  

än	  fysiskt	  arbete	  ökade	  andelen	  kontorsarbetesjobb	  samtidigt	  som	  de	  

produktionsrelaterade	  arbetena	  minskade	  (Jensen,	  1999).	  Davenport	  och	  Beck	  (2001)	  

menar	  att	  informationssamhället	  har	  gjort	  att	  människor	  blivit	  överbelastade	  med	  

information.	  Idag	  finns	  för	  mycket	  information	  bara	  några	  knapptryck	  iväg	  och	  att	  fånga	  

människors	  uppmärksamhet	  har	  blivit	  allt	  svårare	  (ibid.).	  	  Davenport	  och	  Beck	  menar	  

därför	  att	  informationssamhällets	  förhållanden	  har	  lett	  till	  att	  vi	  idag	  lever	  i	  ett	  

uppmärksamhetssamhälle.	  För	  att	  vara	  framgångsrik	  behöver	  människor	  vara	  bra	  på	  att	  

få	  uppmärksamhet	  (ibid.).	  	  

	  

En	  annan	  syn	  på	  samhället	  vi	  idag	  lever	  i	  ger	  Jensen	  (1999)	  i	  boken	  ”The	  Dream	  Society”.	  

Jensen	  förutspådde	  att	  informationssamhället	  snabbt	  skulle	  ersättas	  av	  ett	  

drömsamhälle.	  Jensen	  menade	  att	  informationssamhället	  skulle	  göra	  slut	  på	  sig	  själv	  när	  

allt	  som	  kan	  bli	  automatiserat	  kommer	  att	  bli	  det.	  Informationssamhället	  kommer	  göra	  

slut	  på	  samma	  jobb	  de	  skapade	  då	  maskiner	  kommer	  ta	  över	  människornas	  arbete	  

(ibid.).	  Jensen	  ansåg	  att	  längtan	  efter	  drömmar,	  sagor	  och	  fantasier	  skulle	  bli	  allt	  större	  

på	  grund	  av	  informationssamhällets	  vetenskap,	  logik	  och	  förnuft.	  För	  att	  vara	  

framgångsrik	  måste	  människor	  därför	  kunna	  berätta	  historier	  och	  kunna	  förmedla	  

känslor	  (ibid.).	  	  
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En	  annan	  förklaring	  till	  informationssamhällets	  efterträdande	  samhälle	  ger	  Pink	  (2006).	  

Pink	  menade	  att	  samhället	  som	  kommer	  ta	  vid	  efter	  informationssamhälle	  är	  det	  

konceptuella	  samhället.	  Det	  konceptuella	  samhälle	  som	  Pink	  beskriver	  har	  många	  

likheter	  med	  Jensens	  (1999)	  drömsamhälle	  och	  Davenport	  och	  Becks	  (2001)	  

uppmärksamhetssamhälle.	  Pink	  (2006)	  menar	  att	  människor	  har	  för	  många	  val,	  det	  som	  

kan	  automatiseras	  kommer	  automatiseras,	  allt	  fler	  verksamheter	  kommer	  outsourcas	  

och	  för	  att	  möta	  denna	  nya	  utveckling	  blir	  kreativitet	  ett	  viktigt	  verktyg.	  Människor	  

behöver	  utveckla	  färdigheter	  som	  är	  associerade	  med	  den	  högra	  hjärnhalvan	  som	  är	  

konstnärlig	  och	  kreativ	  jämfört	  med	  den	  vänstra	  språkliga	  och	  intellektuella	  hjärnhalvan	  

(ibid.).	  Pink	  menar	  att	  färdigheter	  så	  som	  design,	  att	  berätta	  historier	  och	  känslor	  

kommer	  bli	  avgörande	  färdigheter.	  Ett	  annat	  synsätt	  på	  det	  nya	  samhället	  förutspådde	  

framtidsforskaren	  Toffler	  (1970)	  när	  han	  gav	  ut	  sin	  bok	  ”Future	  Shock”	  år	  1970.	  Toffler	  

ansåg	  att	  människor	  i	  större	  utsträckning	  kommer	  söka	  sig	  till	  de	  immateriella	  värden	  

som	  upplevelser	  kan	  ge.	  Toffler	  skrev	  bland	  annat:	  	  

	  

As	  rising	  affluence	  and	  transience	  ruthlessly	  undercut	  the	  old	  urge	  to	  possess,	  

consumers	  begin	  to	  collect	  experiences	  as	  consciously	  and	  passionately	  as	  they	  once	  

collected	  things…As	  we	  advance	  into	  the	  future,	  however,	  more	  and	  more	  experiences	  

will	  be	  sold	  strictly	  on	  their	  own	  merits,	  exactly	  as	  if	  they	  were	  things.	  (s.	  226)	  

	  

Toffler	  (1970)	  menade	  att	  detta	  nya	  samhälle	  kunde	  beskrivas	  som	  ett	  

upplevelsesamhälle.	  	  

	  

2.	  1.	  1	  Upplevelsesamhället	  
Till	  skillnad	  från	  Davenport	  och	  Beck	  (2001),	  Jensen	  (1999)	  och	  Pink	  (2006)	  menade	  

Wahlström	  (2002)	  precis	  som	  Toffler	  (1970)	  att	  informationssamhällets	  efterträdare	  är	  

upplevelsesamhället.	  Det	  nya	  upplevelsesamhället	  som	  Toffler	  förutspått	  menade	  

Wahlström	  (2002)	  var	  en	  verklighet	  år	  2002.	  För	  att	  förklara	  varför	  

upplevelsesamhället	  blivit	  en	  verklighet	  beskriver	  Wahlström	  hur	  människorna	  har	  

förflyttat	  sig	  till	  de	  högre	  stegen	  i	  Maslows	  behovstrappa.	  Maslow	  behovstrappa	  (1999)	  

beskriver	  vad	  som	  motiverar	  människors	  handlingar.	  Maslow	  utgår	  från	  att	  människor	  

har	  olika	  behov	  som	  behöver	  bli	  mötta.	  När	  ett	  av	  behoven	  är	  mött	  tar	  ett	  annat	  vid	  

(ibid.).	  Dessa	  behov,	  menar	  Maslow,	  har	  en	  speciell	  ordningsföljd	  och	  är	  inte	  helt	  
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slumpartade.	  Ordningsföljden	  beror	  på	  att	  vissa	  behov	  helt	  enkelt	  är	  mer	  biologiskt	  

brådskande	  än	  andra	  således	  har	  behoven	  en	  slags	  inbyggd	  hierarki	  (ibid.),	  se	  figur	  1.	  	  

Om	  de	  fysiska	  behoven,	  behoven	  av	  trygghet,	  behoven	  av	  gemenskap	  och	  behoven	  av	  

uppskattning	  inte	  är	  mötta	  blir	  bristen	  av	  dem	  motivation	  att	  möta	  behoven	  (ibid.).	  När	  

behoven	  är	  mötta	  och	  de	  endast	  är	  självförverkligande	  kvar,	  menar	  Maslow,	  att	  

människan	  motiveras	  av	  personlig	  utveckling	  och	  bli	  den	  bästa	  personen	  den	  kan	  bli.	  	  	  

	  
Figur	  1.	  Maslows	  behovstrappa	  efter	  Maslow	  (1999).	  

	  

De	  fysiska	  behoven	  består	  bland	  annat	  av	  hunger	  och	  törst,	  trygghetsbehoven	  är	  bland	  

annat	  säkerhet	  och	  skydd,	  gemenskapsbehoven	  består	  av	  exempelvis	  av	  sociala	  

kontakter,	  vänskap	  och	  familj	  och	  uppskattningsbehoven	  är	  bland	  annat	  av	  att	  bli	  sedd	  

och	  självkänsla	  (Maslow,	  1999).	  Självförverkligande	  är	  slutligen	  att	  hitta	  en	  slags	  

självuppfyllelse.	  Maslow	  (1954)	  beskriver	  människor	  som	  mött	  behovet	  som:	  

	  

good	  and	  lusty	  animals,	  hearty	  in	  their	  appetites	  and	  enjoying	  themselves	  mightily	  

without	  regret	  or	  shame	  or	  apology.	  They	  seem	  to	  have	  a	  uniformly	  good	  appetite	  for	  

food;	  they	  seem	  to	  sleep	  well;	  they	  seem	  to	  enjoy	  their	  sexual	  lives	  without	  unnecessary	  

inhibition	  and	  so	  on	  for	  all	  the	  relatively	  physiological	  impulses.	  They	  are	  able	  to	  accept	  

themselves	  not	  only	  on	  these	  low	  levels,	  but	  at	  all	  levels	  as	  well;	  e.	  g.,	  love,	  safety,	  

belongingness,	  honor,	  self-‐respect.	  (s.	  207)	  

	  

Under	  jägar-‐	  och	  samlarsamhället	  var	  fokus	  på	  att	  de	  fundamentala	  behoven	  skulle	  

tillgodoses,	  det	  vill	  säga	  de	  fysiska	  behoven	  i	  behovstrappan	  så	  som	  att	  skaffa	  föda	  
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(Holmberg,	  1987).	  I	  industrisamhället	  hade	  de	  fysiska	  behoven	  i	  stort	  tillgodosetts	  och	  

då	  blev	  det	  istället	  fokus	  på	  trygghetsbehoven,	  då	  i	  form	  av	  materiell	  trygghet	  menar	  

Wahlström	  (2002).	  	  I	  dagens	  samhälle	  är	  de	  fysiska	  behoven	  mötta	  likt	  väl	  som	  

trygghetsbehoven,	  därför	  strävar	  människor	  högre	  upp	  i	  behovstrappan	  till	  gemenskap,	  

uppskattning	  och	  självförverkligande;	  ord	  som	  enligt	  Wahlström	  är	  stöttepelare	  i	  ett	  

upplevelsesamhälle.	  Fernström	  (2005)	  håller	  med	  Wahlströms	  (2002)	  resonemang	  om	  

att	  människor	  idag	  har	  klarat	  de	  grundläggande	  behoven	  i	  Maslows	  (1999)	  

behovstrappa.	  Fernström	  (2005)	  menar	  dock	  att	  upplevelsesamhället	  kommer	  hjälpa	  

människorna	  med	  självförverkligen.	  

	  

När	  Mossberg	  (2003)	  gav	  ut	  boken	  ”Att	  skapa	  upplevelser:	  från	  OK	  till	  WOW!”	  år	  2003	  

menade	  även	  hon,	  likt	  Wahlström	  (2002)	  och	  Fernström	  (2005)	  att	  upplevelsesamhället	  

var	  en	  verklighet.	  Mossberg	  (2003)	  fortsätter	  och	  menar	  att	  människor	  söker	  efter	  

upplevelser;	  upplevelser	  som	  ger	  ett	  större	  värde	  och	  tillfredställelse.	  Människor	  önskar	  

att	  uppleva	  olika	  saker.	  Vad	  vi	  vill	  uppleva	  påverkas	  av	  våra	  individuella	  behov,	  vår	  

fysiska	  omgivning,	  social	  acceptans,	  hur	  mycket	  spänning	  vi	  vill	  ha	  samt	  hur	  engagerade	  

vi	  är	  (ibid.).	  Människor	  är	  individer	  och	  att	  upplevelse	  något	  är	  en	  högst	  personlig	  

företeelse;	  varje	  individ	  har	  en	  egen	  uppfattning	  om	  upplevelsen	  (Fernström,	  2005).	  

Eftersom	  en	  upplevelse	  är	  ett	  så	  personligt	  fenomen	  så	  är	  individen	  delvis	  också	  med	  

och	  skapar	  sin	  egen	  upplevelse	  (Hanefors	  &	  Mossberg,	  2007).	  Hur	  positiv	  och	  stark	  

upplevelsen	  blir	  beror	  på	  individen	  och	  dess	  tidigare	  erfarenheter	  (ibid.).	  	  

	  

Framtidsforskaren	  Toffler	  (1970)	  byggde	  på	  sin	  profetia	  om	  upplevelsesamhället	  och	  

beskrev	  även	  begreppet	  upplevelseindustri	  i	  boken	  ”Future	  Shock”	  år	  1970.	  Toffler	  

förutspådde	  då	  en	  början	  av	  en	  ny	  industri	  han	  kallade	  the	  experience	  industry.	  Toffler	  

skrev	  då:	  ”the	  experience	  may,	  in	  fact,	  soon	  go	  beyond	  theater”	  (s.	  224)	  och	  menade	  att	  

detta	  nya	  upplevelsesamhälle	  skulle	  bestå	  av	  industrier	  vars	  enda	  syfte	  var	  att	  

producera	  upplevelser.	  
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2.	  1.	  2	  Upplevelseindustrin	  
Tofflers	  (1970)	  profetia	  om	  att	  upplevelsen	  snart	  inte	  bara	  var	  till	  för	  teatern	  skulle	  visa	  

sig	  vara	  sann	  då	  Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  gav	  ut	  boken	  ”The	  Experience	  Economy:	  Work	  

Is	  Theatre	  and	  Every	  Business	  a	  Stage”.	  Pine	  och	  Gilmore	  använde	  sig	  av	  begreppet	  

upplevelseekonomi.	  Pine	  och	  Gilmore	  menar	  att	  varor	  och	  tjänster	  inte	  längre	  är	  nog	  i	  

dagens	  upplevelsesamhälle,	  människor	  är	  mer	  benägna	  att	  betala	  för	  iscensatta	  

upplevelser	  som	  är	  producerade	  för	  att	  engagera	  på	  ett	  mer	  personligt	  och	  meningsfullt	  

sätt.	  Pine	  och	  Gilmore	  utgick	  ifrån	  Goffmans	  (1959)	  teorier	  där	  metaforer	  från	  

teatervärlden	  användes	  för	  att	  förklara	  hur	  människor	  beter	  sig	  i	  sociala	  situationer.	  I	  

upplevelseekonomin	  är	  företagets	  strategi	  dramat,	  företagets	  processer	  manuset	  och	  de	  

som	  företaget	  erbjuder	  en	  föreställning.	  Arbetet	  blir	  således	  en	  teater	  (Pine	  &	  Gilmore,	  

1999).	  	  

	  

Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  såg	  kraven	  upplevelsesamhället	  ställde	  och	  menade	  att	  

upplevelser	  kunde	  bli	  en	  ny	  ekonomi.	  Deras	  förslag	  gav	  början	  till	  upplevelseekonomin	  

och	  idag	  anses	  de	  vara	  upplevelseekonomins	  stora	  pionjärer	  (Boswijk,	  Peelen	  &	  Olthof,	  

2012;	  Christensen,	  2009;	  Mossberg,	  2003).	  I	  Sverige	  var	  det	  stiftelsen	  för	  Kunskap	  och	  

Kompetensutveckling	  (KK-‐stiftelsen)	  som	  var	  bland	  de	  första	  att	  använda	  begreppet	  

upplevelseindustri	  i	  slutet	  av	  1990-‐talet	  (Algotson	  &	  Daal,	  2007).	  Enligt	  KK-‐stiftelsen	  

tillhör	  de	  som	  på	  ett	  kreativt	  sätt	  skapar	  upplevelser	  i	  någon	  form	  denna	  

upplevelseindustri	  (ibid).	  KK-‐stiftelsen	  identifierade	  även	  femton	  delområden	  som	  

tillhör	  upplevelseindustrin,	  dessa	  är;	  arkitektur,	  dator-‐	  och	  tv-‐spel,	  design,	  film,	  foto,	  

konst,	  litteratur,	  marknadskommunikation,	  media,	  mode,	  musik,	  måltid,	  scenkonst,	  

turism	  och	  besöksnäring	  samt	  upplevelsebaserat	  lärande	  (ibid).	  Fernström	  (2005)	  valde	  

att	  definiera	  upplevelseekonomin	  enligt	  följande:	  

	  

…upplevelseekonomin	  är	  att	  skapa	  minnesvärda	  upplevelser	  för	  kunden/gästen,	  som	  

gör	  att	  kunden	  länge	  minns	  sin	  upplevelse,	  vårt	  varumärke,	  vår	  anläggning	  och	  inte	  

minst	  våra	  medarbetares	  omtanke	  och	  därför	  gärna	  återkommer	  och	  blir	  en	  trogen	  gäst	  

samt	  rekommenderar	  oss	  till	  sina	  vänner.	  (s.	  70)	  
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Mossberg	  (2003)	  ger	  ett	  annat	  perspektiv	  på	  upplevelseindustrin.	  Att	  servicenivån	  ska	  

vara	  hög	  är	  en	  självklarhet	  för	  människor	  idag	  och	  Mossberg	  menar	  såldes	  att:	  

	  

Olika	  former	  av	  upplevelseorienterade	  tjänster	  kan	  istället	  få	  kunden	  att	  välja	  ett	  

alternativ	  framför	  ett	  annat.	  Det	  kan	  vara	  mervärden	  som	  skapas	  genom	  olika	  aktiviteter	  

i	  upplevelserummet…	  Sammantaget	  handlar	  det	  framför	  allt	  om	  att	  engagera	  kunderna	  

känslomässigt	  i	  verksamheten,	  då	  de	  ofta	  i	  hög	  grad	  är	  med	  och	  producerar	  sina	  egna	  

upplevelser	  (s.	  47)	  

	  

Mossberg	  (2003)	  menar	  att	  människors	  värderingar	  har	  ändrats	  från	  de	  kollektiva	  till	  

de	  individuella.	  Konsumtionen	  har	  därmed	  blivit	  mer	  individspecifik	  och	  det	  har	  därför	  

blivit	  allt	  viktigare	  att	  tillfredsställa	  de	  känslomässiga	  behoven	  i	  form	  av	  upplevelser	  och	  

inte	  bara	  de	  funktionella	  (ibid.).	  	  

	  

KK-‐stiftelsen	  arbetade	  under	  sin	  existens	  med	  att	  stärka	  Sveriges	  konkurrenskraft	  och	  

efter	  att	  de	  använt	  begreppet	  upplevelseindustri	  sedan	  slutet	  av	  1990-‐talet	  genomförde	  

de	  år	  2000	  en	  större	  satsning	  på	  upplevelseindustrin	  (Algotson	  &	  Daal,	  2007).	  Det	  som	  

låg	  bakom	  denna	  satsning	  var	  KK-‐stiftelsens	  övertygelse	  om	  att	  upplevelseindustrin	  var	  

en	  framtids-‐	  och	  tillväxtbransch.	  KK-‐stiftelsens	  satsning	  på	  upplevelseindustrin	  

medförde	  att	  behovet	  av	  högre	  akademiska	  utbildningar	  för	  upplevelseindustrin	  

identifierades	  (Nielsén,	  2006).	  

	  

2.	  1.	  3	  Upplevelseproduktion	  
KK-‐stiftelsens	  efterfrågan	  av	  akademiska	  utbildningar	  för	  upplevelseindustrin	  

resulterade	  i	  att	  upplevelsenäringen	  i	  Norrbotten	  såg	  möjligheten	  att	  starta	  en	  sådan	  

utbildning	  på	  Luleå	  tekniska	  universitet	  (LTU)	  och	  ett	  förslag	  för	  hur	  en	  sådan	  

utbildning	  kunde	  se	  ut	  togs	  fram	  (H.	  Gelter,	  personlig	  kommunikation,	  2014).	  År	  2002	  

startades	  en	  magisterutbildning	  för	  upplevelseindustrin	  kallad	  Upplevelseproduktion	  på	  

LTU.	  Själva	  ämnet	  upplevelseproduktion	  definieras	  av	  Luleå	  tekniska	  universitet	  (2012)	  

enligt	  följande:	  	  
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Upplevelseproduktion	  som	  huvudområde	  handlar	  om	  att	  utifrån	  ett	  kund	  perspektiv	  

producera	  erbjudanden	  inom	  upplevelseindustrin.	  Upplevelseproduktion	  baseras	  på	  att	  

kombinera	  processer	  och	  metoder	  för	  kommersiell	  produktion	  av	  meningsskapande	  och	  

berikande	  upplevelser	  med	  kunskap	  om	  upplevelse	  som	  fenomen,	  som	  mänskligt	  behov	  

och	  som	  produkt.	  (s.	  1)	  

	  

Gelter	  (2006)	  menar	  att	  vi	  lever	  i	  en	  upplevelseindustri	  där	  upplevelseproducenten	  

arbetar	  med	  bland	  annat	  projektledning	  och	  kreativitetsmanagement,	  

upplevelseproduktionen	  blir	  således	  en	  slags	  produktionsprocess	  för	  

upplevelseindustrin.	  Med	  upplevelseproduktionen	  gestaltar	  upplevelseproducenten	  en	  

upplevelse	  (ibid.).	  Upplevelseproduktionen	  leder	  till	  en	  upplevelseprodukt	  som	  gästerna	  

sedan	  upplever	  (ibid.),	  se	  figur	  2.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  2.	  	  Modell	  över	  de	  fem	  akademiska	  områden	  av	  intresse	  för	  upplevelseproduktion,	  

modifierad	  efter	  Gelter	  (2006).	  
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Upplevelseproduktion	  handlar	  enkelt	  förklarat	  om	  att	  genom	  design	  och	  olika	  processer	  

skapa	  meningsfulla	  upplevelser	  som	  ökar	  produkters	  eller	  tjänsters	  upplevelsevärde	  

(Luleå	  tekniska	  universitet,	  2011).	  Inom	  upplevelseindustrin	  och	  upplevelseekonomin	  

finns	  det	  ett	  behov	  av	  teorier	  för	  upplevelseproduktion.	  	  Jag	  kommer	  presentera	  ett	  

antal	  av	  upplevelseproduktionsteorier	  som	  existerar	  nedan.	  

	  

Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  menar	  att	  upplevelser	  är	  ett	  fjärde	  ekonomiskt	  erbjudande	  som	  

är	  åtskilt	  från	  råvaror,	  varor	  och	  tjänster.	  För	  att	  förklara	  detta	  använder	  Pine	  och	  

Gilmore	  kaffet	  som	  metafor.	  Kaffebönan	  som	  råvara	  är	  relativt	  billigt,	  om	  kaffebönan	  

sedan	  mals	  ner	  och	  paketeras	  och	  säljs	  i	  en	  affär	  blir	  priset	  dyrare.	  Om	  kaffet	  sedan	  

kokas	  och	  serveras	  på	  exempelvis	  ett	  kafé	  blir	  priset	  för	  kaffet	  ännu	  dyrare.	  Kaffet	  har	  

då	  gått	  från	  att	  vara	  en	  råvara	  till	  en	  vara	  och	  sedan	  en	  tjänst	  och	  priset	  har	  då	  också	  

ökat	  (ibid.).	  Pine	  och	  Gilmore	  menar	  att	  om	  samma	  kaffe	  sedan	  skulle	  säljas	  i	  en	  

femstjärnig	  restaurang	  med	  en	  skön	  atmosfär	  är	  kunderna	  villiga	  att	  betala	  betydligt	  

mer.	  Företagen	  som	  kommer	  in	  i	  detta	  fjärde	  ekonomiska	  erbjudande	  tillverkar	  en	  

upplevelse	  som	  påverkar	  kaffets	  värde	  och	  gör	  att	  värdet	  upplevs	  betydligt	  högre	  än	  

dess	  original	  värde	  som	  råvara,	  vara	  eller	  tjänst	  (ibid.).	  När	  kunderna	  köper	  en	  

upplevelse	  menar	  Pine	  och	  Gilmore	  att	  de	  betalar	  för	  att	  spendera	  tid	  och	  njuta	  av	  ett	  

antal	  minnesvärda	  händelser	  som	  ett	  företag	  har	  producerat	  för	  att	  engagera	  kunden	  på	  

ett	  personligt	  sätt.	  Pine	  och	  Gilmore	  påstår	  även	  att	  de	  finns	  ett	  femte	  ekonomiskt	  

erbjudande	  som	  är	  transformationer.	  Kunden	  är	  själva	  produkten	  i	  transformationen	  då	  

transformationen	  ska	  förändra	  kunden	  på	  något	  sätt	  (ibid.).	  En	  upplevelse	  påverkar	  

kunden	  på	  ett	  personligt	  sätt	  vilket	  ökar	  erbjudandets	  värde	  och	  gör	  det	  till	  en	  

minnesvärd	  upplevelse	  (ibid.).	  Pine	  och	  Gilmore	  menar	  dock	  att	  minnen	  av	  en	  

upplevelse	  försvinner	  men	  en	  transformation	  ger	  en	  bistående	  förändring	  hos	  en	  

människa.	  Figur	  3	  visar	  Pine	  och	  Gilmores	  syn	  på	  de	  olika	  ekonomiska	  erbjudandena.	  	  
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Figur	  3.	  Modell	  över	  de	  fem	  ekonomiska	  erbjudandena	  modifierad	  efter	  Pine	  och	  

Gilmore	  (1999,	  s.	  189)	  

	  
För	  att	  producera	  minnesvärda	  upplevelser	  föreslår	  Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  en	  modell	  

som	  de	  kallar	  ”The	  Experience	  Realms”	  som	  illustreras	  i	  figur	  4.	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	   	  

Figur	  4.	  Illustration	  över	  The	  Experience	  Realms,	  modifierad	  efter	  Pine	  och	  Gilmore	  

(1999,	  s.	  30)	  
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Den	  horisontella	  axeln	  passiv	  och	  aktiv	  berör	  hur	  involverad	  gästen	  är	  i	  upplevelsen	  

(Pine	  &	  Gilmore,	  1999).	  Kunden	  kan	  antingen	  vara	  passiv	  i	  en	  upplevelse	  och	  kan	  

därmed	  inte	  påverka	  upplevelsen	  på	  något	  sätt	  eller	  så	  är	  kunden	  aktiv	  i	  upplevelsen	  

och	  påverkar	  utfallet	  av	  upplevelsen.	  Den	  vertikala	  axeln	  absorption	  och	  immersion	  

beskriver	  på	  vilket	  sätt	  kunden	  är	  sammankopplad	  med	  upplevelsen.	  Kunden	  kan	  

antingen	  absorbera	  upplevelsen	  och	  upplevelsen	  ”går”	  då	  in	  i	  kunden	  eller	  så	  

immerserar	  kunden	  sig	  i	  upplevelsen	  (ibid.).	  Immersion	  beskriver	  Pine	  och	  Gilmore	  som	  

att	  kunden	  ”går	  in”	  i	  upplevelsen,	  exempel	  på	  detta	  kan	  vara	  att	  kunden	  spelar	  ett	  

virtuellt	  spel.	  	  

	  

De	  fyra	  fälten	  som	  uppstår	  kallar	  Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  för	  underhållning,	  utbildning,	  

estetik	  och	  eskapism.	  Underhållning	  handlar	  om	  att	  underhålla	  kunderna,	  utbildning	  

handlar	  om	  att	  lära	  kunderna	  något,	  eskapism	  handlar	  om	  kunden	  ska	  involveras	  och	  

”gå	  in”	  i	  upplevelsen,	  estetik	  handlar	  om	  skönhet	  och	  att	  kunden	  vill	  ”vara”	  för	  att	  

uppleva	  detta.	  Pine	  och	  Gilmore	  menar	  att	  estetik	  bland	  annat	  kan	  vara	  att	  besöka	  

Rainforest	  Café	  där	  estetiken	  ligger	  i	  den	  vackra	  miljön	  som	  designats	  som	  en	  verklig	  

regnskog	  eller	  besöka	  en	  nationalpark	  där	  miljön	  är	  vacker	  i	  sig.	  För	  att	  designa	  en	  

minnesvärd	  upplevelse	  och	  hamna	  i	  det	  Pine	  och	  Gilmore	  kallar	  ”The	  Sweet	  Spot”	  måste	  

upplevelsen	  vara	  både	  underhållande,	  utbildande,	  eskapistisk	  och	  estetisk.	  	  	  

	  

Upplevelseekonomins	  utveckling	  har	  gått	  igenom	  tre	  olika	  utvecklingsfaser	  som	  Boswijk	  

et	  al	  (2012)	  beskriver	  som	  tre	  olika	  ”generationer”,	  se	  figur	  5.	  De	  tre	  generationerna	  

utesluter	  inte	  varandra	  utan	  bygger	  istället	  på	  varandra.	  I	  den	  första	  generationens	  

upplevelseproduktion	  har	  upplevelseproducenten	  stor	  kontroll	  över	  upplevelsen	  och	  

försöker	  iscensätta	  förutsättningarna	  för	  en	  så	  minnesvärd	  upplevelse	  för	  kunden	  som	  

möjligt.	  Upplevelseproducenten	  vill	  att	  kunden	  ska	  stanna	  längre	  och	  njuta	  av	  

upplevelsen	  och	  att	  de	  sedan	  ska	  resultera	  i	  att	  kunden	  spenderar	  mer	  pengar	  (ibid.).	  

Boswijk	  et	  al.	  menar	  således	  att	  den	  första	  generationens	  upplevelseproduktion	  endast	  

går	  ut	  på	  att	  få	  vinst	  och	  själva	  produktionen	  är	  helt	  upp	  till	  upplevelseproducenten.	  	  
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I	  den	  andra	  generationens	  upplevelseproduktion	  medverkar	  kunden	  i	  

produktionsprocessen	  tillsammans	  med	  upplevelseproducenten,	  så	  kallad	  co-‐

produktion	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  Kunden	  skapar	  på	  så	  vis	  själv	  mening	  och	  värde	  i	  

upplevelsen	  (ibid.).	  Den	  tredje	  generationens	  upplevelseproduktion	  involverar	  

transformerande	  aspekter.	  Boswijk	  et	  al.	  menar	  att	  både	  upplevelseproducenten	  och	  

kunden	  förändras	  genom	  förhållandet	  mellan	  de	  två.	  Istället	  för	  en	  producent	  talar	  nu	  

Boswijk	  et	  al.	  om	  en	  slags	  facilitator	  som	  skapar	  plattformen	  där	  upplevelsen	  kan	  ske.	  

Kunden	  tar	  ofta	  initiativ	  till	  upplevelsen	  och	  upplevelsen	  har	  en	  transformerande	  aspekt	  

(ibid.).	  	  

	  

	  

Figur	  5.	  Illustration	  över	  upplevelseproduktionens	  tre	  generationer	  modifierad	  efter	  

Boswijk	  et	  al.	  (2012,	  s.	  11)	  

	  

Utifrån	  bland	  annat	  Bitners	  (1992)	  Servicescapes,	  en	  teori	  om	  hur	  den	  fysiska	  

omgivningen	  i	  olika	  serviceprocesser	  påverkar	  människor,	  har	  Mossberg	  (2003)	  

utvecklat	  teorin	  om	  Upplevelserummet,	  se	  figur	  6.	  Med	  Upplevelserummet	  menar	  

Mossberg:	  ”…	  den	  fysiska	  omgivningen,	  vilken	  tjänsten	  produceras,	  levereras	  och	  

konsumeras	  inom.”	  (s.	  113)	  Interaktionerna	  i	  Upplevelserummet,	  menar	  Mossberg,	  

påverkar	  kunderna	  kognitivt,	  känslomässigt	  och	  rent	  fysiskt	  och	  därmed	  påverkas	  även	  

deras	  upplevelse.	  Mossberg	  ger	  exemplet	  med	  att	  gå	  på	  restaurang:	  det	  kulinariska	  är	  

viktigt	  för	  upplevelsen	  men	  minst	  lika	  viktigt	  är	  restaurangens	  atmosfär	  och	  inredning,	  

interaktionen	  med	  andra	  gäster	  och	  personalen.	  Restaurangens	  yttre	  faktorer	  så	  som	  

läge	  och	  tillgänglighet	  kan	  påverka	  kunderna	  så	  väl	  som	  de	  inre	  faktorerna	  så	  som	  dekor	  
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och	  designen	  på	  restaurangen.	  Om	  Upplevelserummet	  är	  bra	  kan	  kunderna	  stanna	  

längre	  och	  köpa	  mer.	  Upplevelserummets	  gestaltning	  blir	  således	  viktig	  eftersom	  att	  de	  

attraherar	  kunderna.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figur	  6.	  Illustration	  över	  Upplevelserummet	  efter	  Mossberg	  (2003,	  s.	  114)	  

	  
Mossberg	  och	  Nissen	  Johansen	  (2006)	  beskriver	  även	  hur	  storytelling	  kan	  användas	  

som	  ett	  verktyg	  inom	  upplevelseindustrin.	  	  Författarna	  utgår	  bland	  annat	  från	  det	  

Jensen	  (1999)	  förutspådde	  när	  han	  skrev	  om	  sitt	  drömsamhälle,	  det	  vill	  säga	  att	  

drömmar,	  sagor,	  fantasier	  och	  känslor	  kommer	  bli	  det	  som	  sticker	  ut.	  Mossberg	  och	  

Nissen	  Johansen	  (2006)	  menar	  att	  storytelling	  framförallt	  är	  ett	  bra	  verktyg	  för	  företag	  

inom	  turismbranschen	  och	  hotell-‐	  och	  restaurangbranschen.	  Författarna	  menar	  att	  

storytelling	  är	  något	  som	  människor	  fascinerats	  över	  i	  urminnes	  tider:	  historier	  (ibid.).	  

Människor	  har	  samlats	  kring	  lägerelden	  i	  urminnestider	  för	  att	  berätta	  historier	  och	  

därigenom	  har	  berättelser	  och	  historier	  förts	  vidare	  till	  kommande	  generationer	  (ibid.).	  

Mossberg	  och	  Nissen	  Johansen	  menar	  att	  storytelling	  kan	  förklaras	  enligt	  följande:	  

”Storytelling	  omfattar	  berättelser,	  myter	  och	  fabler	  och	  de	  kan	  vara	  muntliga,	  skriftliga	  

eller	  bildliga,	  eller	  en	  kombination	  av	  flera”	  (s.	  7)	  Storytelling	  är	  konsten	  att	  berätta,	  en	  

bra	  historia	  stannar	  längre	  i	  människors	  medvetande	  än	  enbart	  information	  kan	  göra	  

(ibid.).	  En	  historia	  etsar	  sig	  fast	  i	  människors	  medvetande	  på	  tre	  sätt:	  faktabaserat,	  

visuellt	  och	  emotionellt.	  Chansen	  blir	  större	  att	  kunden	  kommer	  ihåg	  historien.	  

Mossberg	  och	  Nissen	  Johansen	  menar	  att	  företag	  intresserar	  sig	  för	  storytelling	  

eftersom:	  ”…de	  kan	  kommunicera	  information	  och	  överföra	  värden	  i	  en	  kraftfull,	  
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övertygande	  och	  minnesrik	  form.”	  (s.	  24)	  Mossberg	  och	  Nissen	  Johansen	  (2006)	  menar	  

att	  saker	  som	  servicekvalitet	  idag	  är	  en	  självklarhet	  och	  att	  det	  därför	  krävs	  mer	  för	  att	  

stå	  ut	  bland	  konkurrensen.	  Ett	  sätt	  är	  att	  skapa	  kundupplevelser	  med	  hjälp	  av	  

storytelling.	  Inom	  turism	  används	  storytelling	  filtigt,	  destinationer	  kan	  använda	  

storytelling	  för	  att	  locka	  flera	  turister	  och	  Mossberg	  och	  Nissen	  Johansen	  menar	  att	  det	  

finns	  ett	  antal	  upplevelseområden	  som	  bygger	  på	  historier	  som	  destinationer	  kan	  

använda	  sig	  av.	  Författarna	  tar	  museum	  som	  ett	  exempel	  där	  storytelling	  används	  och	  

får	  besökarna	  att	  uppleva	  att	  de	  befinner	  sig	  i	  en	  annan	  tid.	  	  

	  

2.	  2	  Turism	  som	  en	  del	  av	  upplevelseindustrin	  
KK-‐stiftelsen	  identifierade	  turism	  och	  besöksnäringen	  som	  ett	  av	  upplevelseindustrins	  

delområden	  (Algotson	  &	  Daal,	  2007).	  Även	  Hanefors	  och	  Mossberg	  (2007)	  anser	  att	  

turism	  är	  en	  självklar	  del	  av	  upplevelseindustrin.	  Ett	  av	  områdena	  som	  

upplevelseproduktion	  kan	  appliceras	  på	  är	  turism.	  Turism	  handlar	  mycket	  om	  

människors	  vilja	  att	  resa	  och	  uppleva	  (Mossberg,	  2003).	  Upplevelseproduktion	  kan	  då	  

användas	  för	  att	  på	  ett	  professionellt	  sätt	  skapa	  förutsättningar	  för	  turister	  att	  uppleva.	  

	  

2.	  2.	  1	  Definition	  av	  turism	  

Enligt	  Turistdelegationen	  (1995)	  omfattar	  turism:	  ”…människors	  aktiviteter	  när	  de	  

reser	  till	  och	  vistas	  på	  platser	  utanför	  sin	  vanliga	  omgivning	  för	  kortare	  tid	  än	  ett	  år	  för	  

fritid,	  affärer	  eller	  andra	  syften.”	  (s.	  5)	  Begreppet	  vanlig	  omgivning	  ska	  skilja	  ut	  de	  

resenärer	  som	  ska	  ingå	  i	  turiststatistiken	  från	  övriga	  resenärer	  (ibid.).	  Tre	  faktorer	  

avgör	  huruvida	  begreppet	  avgränsas:	  avstånd,	  bortovarotid	  och	  plats	  (ibid).	  Urry	  (2002)	  

utvecklar	  definitionen	  en	  aning	  och	  menar	  att	  inom	  turism	  finns	  en	  tydlig	  avsikt	  att	  

återvända	  hem.	  Page	  och	  Connell	  (2009)	  menar	  att	  det	  finns	  tre	  kännetecken	  för	  turism,	  

vilka	  överlappar	  Turistdelegationens	  (1995)	  definition.	  Dessa	  kännetecken	  är:	  resa	  

utanför	  hemmet	  i	  mer	  än	  24	  timmar,	  använda	  fritiden	  till	  att	  resa	  och	  ta	  semester	  samt	  

att	  resa	  för	  affärer.	  Goeldner	  och	  Ritchie	  (2009)	  ger	  en	  annan	  definition	  av	  turism	  och	  

författarna	  menar	  att	  turism	  kan	  definieras	  enligt	  följande:	  ”…tourism	  may	  be	  defined	  as	  

the	  process,	  activities,	  and	  outcomes	  arising	  from	  the	  relationships	  and	  the	  interactions	  

among	  tourists,	  tourism	  suppliers,	  host	  governments,	  host	  communities,	  and	  

surrounding	  environments	  that	  are	  involved	  in	  the	  attrackting	  and	  hosting	  of	  visitors.”	  

(s.	  6)	  Turism	  involverar	  således	  de	  aktiviteter,	  service	  och	  industrier	  som	  levererar	  
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reseupplevelsen	  (ibid.).	  Goeldner	  och	  Ritchie	  utvecklar	  sin	  definition	  ytterligare	  och	  

menar	  att	  det	  finns	  fyra	  olika	  sätt	  att	  definiera	  turism	  utifrån	  fyra	  helt	  skilda	  perspektiv.	  

Dessa	  perspektiv	  är:	  

	  

• Turistens	  perspektiv	  

Turisten	  letar	  efter	  olika	  psykiska	  och	  fysiska	  upplevelser	  för	  att	  bli	  

tillfredsställd.	  	  

• Företagens	  perspektiv	  	  

Företagarna	  tillhandahåller	  turister	  med	  varor	  och	  service	  och	  ser	  turism	  som	  en	  

chans	  att	  gå	  med	  vinst.	  

• Regeringens	  perspektiv	  

Politikerna	  ser	  turism	  som	  en	  bidragande	  del	  i	  landets	  ekonomi.	  

• Värdsamhällets	  perspektiv	  

Värdsamhället	  kan	  se	  turismens	  arbetsmöjligheter.	  Värdsamhället	  ser	  ofta	  

förhållandet	  mellan	  lokalbefolkning	  och	  turister,	  detta	  förhållande	  kan	  både	  vara	  

positivt	  och	  negativt.	  	  

	  

För	  att	  förstå	  turism	  är	  det	  även	  viktigt	  att	  förstå	  hur	  turism	  relaterar	  till	  fritid	  (leisure)	  

och	  rekreation	  (recreation)	  (Page	  &	  Connell,	  2009).	  Page	  och	  Connell	  gör	  följande	  

avgränsning	  mellan	  de	  tre	  begreppen:	  

	  

• Fritid	  (leisure)	  

Fritid	  ses	  som	  den	  tid,	  aktiviteter	  och	  upplevelser	  som	  kan	  härledas	  till	  ens	  fria	  

tid.	  	  

• Rekreation	  (recreation)	  

Rekreation	  är	  de	  aktiviteter	  som	  utförs	  under	  fritiden.	  

• Turism	  

Resa	  till	  en	  destination	  (med	  en	  borotvarotid	  på	  minst	  24	  timmar	  samt	  en	  

övernattning)	  som	  omfattar	  fritid	  och	  rekreationsaktiviteter.	  	  

	  

För	  att	  enklare	  förstå	  hur	  fritid	  och	  rekreation	  relaterar	  till	  turism	  har	  Williams	  och	  

Buswell	  (2003)	  tagit	  fram	  en	  modell	  som	  visar	  förhållandet	  mellan	  begreppen,	  se	  figur	  
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7.	  Begreppet	  medverkan	  (enligt	  figur	  7)	  i	  Williams	  och	  Buswells	  (2003)	  modell	  blir	  

således	  fritiden	  i	  form	  av	  tid,	  rekreationsaktiviteter	  och	  upplevelser.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	   	  

	   	  

Figur	  7.	  Förhållandet	  mellan	  fritid	  och	  turism	  modifierat	  efter	  Williams	  och	  Buswell	  

(2003,	  s.	  5).	  

Människor	  involverade	  i	  turism	  har	  olika	  benämningar.	  Enligt	  Turistdelegationen	  

(1995)	  finns	  följande	  benämningar:	  

	  

• Resenär	  (traveller)	  

En	  människa	  som	  reser	  till	  ett	  eller	  flera	  länder	  eller	  till	  en	  eller	  flera	  platser	  i	  

landet	  denne	  bor.	  

• Besökare	  (visitor)	  

För	  att	  en	  resenär	  ska	  vara	  en	  besökare	  måste	  resan	  gå	  till	  en	  plats	  utanför	  

dennes	  vanliga	  omgivning,	  bortovarotiden	  får	  högst	  vara	  ett	  år	  samt	  att	  

huvudsyftet	  inte	  får	  vara	  att	  utöva	  ett	  betalt	  arbete.	  	  

• Turist	  (tourist)	  

För	  att	  en	  besökare	  ska	  vara	  en	  turist	  måste	  denne	  övernatta	  på	  platsen	  för	  

besöket.	  	  

	  

Syftet	  för	  att	  resa	  varierar	  människor	  emellan	  men	  det	  finns	  alltid	  ett	  huvudsyfte	  för	  att	  

resa	  och	  vara	  en	  resenär,	  besökare	  eller	  turist	  i	  ett	  land	  (Turistdelegationen,	  1995).	  

Turistdelegationen	  ger	  sex	  huvudorsaker	  till	  att	  resa:	  
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• Fritid,	  rekreation	  och	  semester	  

Exempelvis	  aktiviteter	  som	  sightseeing,	  shopping,	  nöjen,	  kultur	  och	  sport.	  

• Besök	  hos	  släkt	  och	  vänner	  

Hälsa	  på	  släkt	  och	  vänner,	  exempelvis	  besök	  under	  familjehögtider.	  

• Affärer	  och	  uppdrag	  

En	  typ	  av	  turism	  som	  brukar	  benämnas	  med	  akronymen	  MICE:	  Meetings,	  

incentives,	  conventions	  och	  exhibitions	  (Weaver	  &	  Lawton,	  2010).	  Dessa	  olika	  

turismformer	  associeras	  med	  affärer	  och	  uppdrag	  (ibid).	  	  

• Hälso-‐	  och	  friskvård	  

Exempelvis	  vistelser	  på	  hälsohem	  eller	  olika	  kurer.	  

• Religionsutövning	  

Exempelvis	  pilgrimsresor	  eller	  andra	  religiösa	  evenemang.	  	  

• Övrigt	  

Andra	  orsaker	  att	  resa.	  	  

	  

Turistdelegationen	  (1995)	  beskriver	  även	  tre	  former	  av	  turism:	  inhemsk	  turism,	  

inkommande	  turism	  samt	  utgående	  turism,	  se	  figur	  8.	  Den	  inhemska	  turismen	  

involverar	  de	  som	  bor	  i	  landet	  och	  reser	  inom	  landet.	  Inkommande	  turism	  involverar	  de	  

som	  reser	  i	  ett	  land	  och	  bor	  i	  ett	  annat	  land	  (ibid.).	  Utgående	  turism	  involverar	  de	  som	  

bor	  i	  landet	  och	  reser	  i	  ett	  annat	  land.	  Ordet	  land	  kan	  även	  bytas	  ut	  till	  exempelvis	  

region	  eller	  kommun	  (ibid.).	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  8.	  Olika	  former	  av	  turism	  modifierat	  efter	  Turistdelegationen	  (1995,	  s.	  5).	  
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Den	  näring	  som	  är	  sammankopplad	  till	  turism	  samt	  bidrar	  till	  konsumtionen	  av	  turism	  

kallas	  för	  besöksnäringen	  (Svensk	  Turism	  AB,	  2010).	  Till	  besöksnäringen	  hör	  bland	  

annat	  handel,	  transport,	  logi,	  restaurang	  och	  kultur.	  Branscherna	  inom	  besöksnäringen	  

bidrar	  olika	  mycket	  till	  konsumtionen	  av	  turism,	  vissa	  branscher	  mer	  än	  andra	  (ibid).	  

Det	  som	  avgör	  om	  vad	  som	  är	  turism	  är	  inte	  vad	  som	  konsumeras	  från	  utan	  snarare	  vem	  

som	  konsumerar	  (Tillväxtverket,	  2012).	  	  Till	  exempel	  kan	  dryga	  hälften	  av	  

restaurangbranschen	  kopplas	  till	  turism	  men	  den	  andra	  hälften	  uppkommer	  på	  grund	  

av	  lokalbefolkningens	  konsumtion	  och	  blir	  således	  inte	  en	  del	  av	  turism	  utan	  en	  del	  av	  

besöksnäringen	  (ibid.).	  	  	  	  

	  

2.	  2.	  2	  Turismen	  som	  fenomen	  
Turism	  är	  ett	  väldigt	  komplext	  fenomen	  (Goeldner	  &	  Ritchie,	  2009).	  Det	  som	  är	  centralt	  

inom	  turism,	  enligt	  Goeldner	  och	  Ritchie,	  är	  dock	  turisten	  och	  den	  reseupplevelse	  som	  

denne	  söker	  när	  de	  besöker	  en	  destination.	  Goeldner	  och	  Ritchie	  förklarar	  påståendet	  

enligt	  följande:	  

	  

…it	  is	  critical	  that	  both	  policy	  makers	  and	  managers	  are	  able	  to	  understand	  tourists’	  

motivation	  for	  pleasure	  travel,	  as	  well	  as	  the	  multiple	  factors	  that	  influence	  their	  

selection	  of	  a	  destination,	  their	  mode	  of	  travel,	  and	  their	  ultimate	  choice	  among	  the	  

myriad	  activities	  that	  may	  fulfill	  their	  travel	  needs.	  Its	  only	  when	  we	  understand	  the	  

tourist	  as	  fully	  as	  possible	  that	  we	  can	  proceed	  to	  develop	  the	  facilities,	  events,	  activities,	  

and	  programs	  that	  will	  distinguish	  a	  given	  destination,	  thus	  making	  it	  uniquely	  

attractive	  to	  the	  tourist	  (s.14)	  	  	  

	  

Destination	  definierar	  Page	  och	  Connell	  (2009)	  som	  en	  kombination	  av	  ett	  flertal	  

turismkomponenter	  så	  som	  attraktioner,	  logi	  och	  transport	  i	  en	  geografisk	  plats	  som	  

främjas	  av	  en	  turism	  organisation.	  För	  att	  en	  destination	  ska	  utvecklas	  och	  bli	  attraktiv	  

krävs	  enligt	  Blom	  (2009)	  de	  fyra	  hörnstenarna	  av	  turism:	  åka,	  bo	  äta	  och	  göra,	  se	  figur	  9.	  

De	  fyra	  hörnstenarna	  är	  ett	  begrepp	  som	  används	  flitigt	  inom	  turism	  (Hanefors	  &	  

Mossberg,	  2007).	  Det	  krävs	  olika	  kommunikationer	  så	  som	  flyg-‐	  och	  bussförbindelser	  

för	  att	  turisterna	  ska	  kunna	  åka	  till	  destinationen	  (Blom,	  2009).	  Ett	  serviceutbud	  med	  

restauranger	  och	  olika	  boendemöjligheter	  krävs	  för	  att	  turisterna	  ska	  kunna	  äta	  och	  bo	  
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på	  destinationen	  (ibid.)	  Slutligen	  behöver	  turisterna	  en	  anledning	  till	  att	  besöka	  

destinationen,	  de	  behöver	  något	  att	  göra	  (ibid.).	  	  

 

 

 

 
	   	  

Figur	  9.	  Turismens	  fyra	  hörnstenar	  modifierat	  efter	  Hanefors	  och	  Mossberg	  (2007,	  s.	  16) 
	  

Olika	  faktorer	  påverkar	  turisternas	  beslut	  att	  resa	  till	  en	  destination,	  dessa	  faktorer	  

brukar	  kallas	  för	  push-‐	  och	  pull-‐faktorer	  (Page	  &	  Connell,	  2009;	  Weaver	  &	  Lawton,	  

2010).	  Pull-‐faktorerna	  ska	  fungera	  som	  en	  dragningskraft	  för	  att	  få	  turisterna	  att	  besöka	  

destinationen	  (Weaver	  &	  Lawton,	  2010).	  Pull-‐faktorerna	  kan	  vara	  dragningskraften	  av	  

exempelvis	  de	  produkter	  som	  erbjuds	  på	  en	  destination	  (ibid.).	  Page	  och	  Connell	  (2009)	  

menar	  att	  pull-‐faktorer	  är	  någon	  form	  av	  yttre	  stimulans	  och	  kan	  exempelvis	  vara	  en	  

destinations	  marknadsföring.	  	  Push-‐faktorerna	  är	  inre	  stimulanser	  som	  uppmuntrar	  en	  

individ	  att	  åka	  på	  en	  resa,	  det	  kan	  exempelvis	  vara	  längtan	  av	  att	  ha	  en	  semester	  (ibid.).	  

Weaver	  och	  Lawton	  (2010)	  beskriver	  push-‐faktorer	  som	  olika	  faktorer	  som	  drar	  

människor	  från	  sina	  hem	  och	  ökar	  turismen,	  dessa	  faktorer	  kan	  vara	  både	  ekonomiska,	  

sociala,	  demografiska,	  teknologiska	  och	  politiska.	  En	  viktig	  push-‐faktor	  är	  

destinationens	  image:	  summan	  av	  turistens	  attityd	  och	  intryck	  av	  destinationen	  (ibid.).	  	  

	  

2.	  2.	  3	  Turismens	  ekonomiska	  betydelse	  
Turism	  är	  del	  av	  en	  världsomfattande	  process	  som	  kallas	  globalisering	  (Page	  &	  Connell,	  

2009).	  Globalisering	  innebär	  i	  simpla	  termer	  att	  länder,	  människor	  och	  företag	  runt	  om	  i	  

världen	  blir	  allt	  mer	  blir	  beroende	  av	  varandra	  (Nationalencyklopedin,	  2014a).	  För	  

turismens	  del	  betyder	  det	  att	  turism	  idag	  är	  en	  global	  aktivitet	  som	  inte	  bara	  är	  till	  för	  

industriländer	  som	  tidigare	  förutsatt	  efterfrågan	  att	  resa	  (Page	  &	  Connell,	  2009).	  

Turismen	  är	  internationell	  och	  genererar	  en	  omättlig	  efterfrågan	  från	  människor	  

världen	  över	  på	  att	  resa	  utomlands	  (ibid.).	  Under	  de	  senaste	  sex	  decennierna	  har	  

turismen	  vuxit	  och	  blivit	  en	  av	  världens	  snabbast	  växande	  sektorer	  (Tillväxtverket,	  

2012;	  UNWTO,	  2013).	  United	  Nations	  World	  Tourism	  Organization	  (UNWTO)	  har	  
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sammanställt	  turismstatistik	  i	  flera	  år.	  Deras	  senaste	  statistik	  visar	  bland	  annat	  att	  

internationella	  turistankomster	  har	  ökat	  utan	  avbrott	  från	  25	  miljoner	  år	  1950	  till	  1035	  

miljoner	  år	  2012.	  UNWTO	  (2011)	  har	  även	  förutspått	  att	  internationella	  

turistankomster	  ska	  öka	  med	  3,3	  %	  per	  år	  från	  2010	  fram	  till	  år	  2030	  och	  därmed	  bli	  1,8	  

miljarder	  turistankomster.	  I	  ”Tourism	  Towards	  2030”	  beskriver	  UNWTO	  att	  70	  %	  av	  alla	  

internationella	  turist	  ankomster	  år	  1980	  skedde	  i	  traditionella	  destinationer	  i	  

industrialiserade	  länder	  i	  exempelvis	  Nordamerika,	  Europa,	  Asien	  och	  Oceanien.	  År	  

2030	  förutspår	  UNWTO	  dock	  att	  58	  %	  av	  de	  internationella	  turistankomsterna	  kommer	  

ske	  i	  destinationer	  i	  utvecklingsländer	  i	  exempelvis	  Sydamerika,	  Mellanöstern	  och	  

Afrika.	  Idag	  är	  Europa	  den	  mest	  besökta	  regionen	  i	  världen	  med	  534	  miljoner	  

turistankomster	  enligt	  den	  senaste	  statistiken	  från	  2012,	  det	  motsvarar	  52	  %	  av	  alla	  

internationella	  turistankomster	  i	  världen	  (UNWTO,	  2013).	  	  

	  

Förutom	  att	  turismen	  är	  en	  global	  aktivitet	  är	  det	  också	  en	  enorm	  möjlighet	  för	  

ekonomisk	  tillväxt,	  arbetstillfällen	  och	  inkomster	  (Page	  &	  Connell,	  2009).	  Turismen	  är	  

ett	  viktigt	  bidrag	  till	  Sveriges	  ekonomi,	  både	  i	  form	  av	  turismens	  exportvärde	  men	  även	  

som	  bidrag	  till	  ökad	  sysselsättning	  (Tillväxtverket,	  2012).	  	  Turismens	  totala	  omsättning	  

ökade	  i	  Sverige	  med	  4,8	  %	  till	  275,5	  miljarder	  kronor	  år	  2012	  enligt	  den	  senaste	  

statistiken	  från	  Tillväxtverket.	  Detta	  betyder	  att	  turismens	  omsättning	  2012	  var	  högre	  

än	  både	  järn-‐	  och	  stålexporten	  och	  den	  svenska	  personbilsexporten	  som	  endast	  uppgick	  

till	  57,1	  miljarder	  kronor	  respektive	  37,6	  miljarder	  kronor	  (ibid.).	  Trots	  att	  Sveriges	  

turism	  omsättning	  ökat	  2012	  har	  Sveriges	  konkurrenskraft	  som	  destination	  mätt	  i	  

kommersiella	  övernattningar	  från	  utlandet	  minskats	  med	  0,8	  %	  (ibid.).	  2012	  förlorade	  

även	  Sverige	  marknadsandelar	  av	  den	  inkommande	  turismen	  i	  Norden	  till	  våra	  

grannländer	  (ibid.)	  	  

2.	  2.	  4	  Sveriges	  position	  i	  den	  globala	  turism	  konkurrensen	  
Turism	  är	  ett	  globalt	  fenomen	  och	  det	  betyder	  även	  att	  konkurrensen	  mellan	  

destinationer	  är	  global	  (Page	  &	  Connell,	  2009).	  Sverige	  som	  destination	  konkurrerar	  om	  

turister	  med	  destinationer	  över	  hela	  världen.	  World	  Economic	  Forum	  (2013)	  har	  sedan	  

2007	  publicerat	  en	  årlig	  rapport,	  ”Travel	  and	  Tourism	  Competitiveness	  Report”,	  som	  

mäter	  hur	  attraktivt	  det	  är	  att	  utveckla	  turismen	  i	  olika	  länder.	  Länderna	  bedöms	  efter	  

ett	  antal	  olika	  kategorier	  så	  som	  affärsklimat,	  hållbarhets	  initiativ	  och	  kulturella	  
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resurser.	  I	  den	  senaste	  rapporten	  från	  World	  Economic	  Forum	  (2013)	  från	  2013	  ligger	  

Sverige	  på	  en	  nionde	  plats	  med	  Schweiz,	  Tyskland	  och	  Frankrike	  i	  topp.	  Sverige	  toppade	  

dock	  kategorin	  för	  hållbarhetsinitiativ	  vilket	  betyder	  att	  Sverige	  är	  det	  främsta	  landet	  

vad	  gäller	  hållbarhets	  initiativ,	  hållbar	  turism	  samt	  miljölagar.	  Sverige	  kom	  även	  på	  

andra	  plats	  i	  kategorin	  kulturella	  resurser	  som	  bedöms	  på	  bland	  annat	  hur	  många	  

världsarv	  som	  finns	  i	  landet.	  Sveriges	  konkurrenskraft	  har	  dock	  försämrats	  år	  2013.	  

Sverige	  låg	  år	  2009	  på	  en	  sjunde	  plats	  och	  2011	  ökade	  Sverige	  några	  placeringar	  och	  

blev	  då	  femma	  (ibid.).	  2013	  tappade	  Sverige	  placeringar	  och	  blev	  nia	  (ibid.).	  	  

För	  att	  en	  destination	  ska	  stå	  ut	  bland	  den	  globala	  konkurrensen	  krävs	  något	  unikt.	  En	  

term	  som	  flitigt	  används	  är	  unique	  selling	  point	  (USP).	  USP	  användes	  först	  på	  1940	  talet	  

på	  en	  reklambyrå	  som	  då	  hette	  Ted	  Bates	  &	  Company	  i	  USA	  (Reeves,	  1961).	  Reeves	  

arbetade	  på	  denna	  reklambyrå	  och	  var	  den	  som	  myntade	  begreppet	  USP.	  I	  sin	  bok	  

”Reality	  in	  advertising”	  ger	  Reeves	  en	  definition	  på	  USP:	  

The	  proposition	  must	  be	  one	  that	  competition	  either	  cannot,	  or	  does	  not,	  offer.	  It	  must	  be	  

a	  unique	  –	  either	  a	  uniqueness	  of	  the	  brand	  or	  a	  claim	  not	  otherwise	  made	  in	  that	  

particular	  field	  of	  advertising…The	  proposition	  must	  be	  so	  strong	  that	  it	  can	  move	  the	  

mass	  millions,	  i.e.,	  pull	  over	  new	  customers	  to	  your	  product	  (s.	  47)	  

För	  att	  Sverige	  som	  destination	  ska	  bli	  konkurrenskraftiga	  måste	  Sveriges	  USP	  synas	  och	  

marknadsföras.	  Visit	  Sweden	  (2012),	  de	  kommunikationsbolag	  som	  arbetar	  med	  att	  

marknadsföra	  Sverige	  internationellt,	  har	  tagit	  fram	  en	  kommunikationsguide	  som	  ska	  

visa	  hur	  de	  ska	  arbeta	  för	  att	  locka	  turister	  till	  Sverige.	  I	  kommunikationsguiden	  har	  

Visit	  Sweden	  tagit	  fram	  tre	  stycken	  positionsteman	  som	  ska	  motsvara	  Reeves	  (1961)	  

USP.	  Dessa	  positionsteman	  är	  baserade	  på	  bland	  annat	  målgruppsanalyser	  och	  en	  

inventering	  av	  Sveriges	  produktutbud	  (Visit	  Sweden,	  2012).	  Dessa	  positionsteman	  är	  till	  

för	  att	  positionera	  Sverige	  i	  förhållande	  till	  sina	  konkurrenter	  och	  samtidigt	  tilltala	  de	  

målgrupper	  som	  Visit	  Sweden	  arbetar	  med	  (ibid.).	  Dessa	  positionsteman	  lyfter	  Sveriges	  

kultur,	  Sveriges	  natur	  och	  svenska	  storstadsupplevelser	  som	  väldigt	  viktiga	  USP	  (ibid.).	  
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2.	  2.	  5	  Kultur	  och	  turism	  

Sveriges	  kultur	  är	  ett	  av	  de	  positionsteman	  som	  Visit	  Sweden	  (2012)	  tagit	  fram.	  Kultur	  

är	  dock	  ett	  begrepp	  som	  är	  svårt	  att	  definiera,	  att	  dra	  en	  gräns	  mellan	  vad	  som	  är	  kultur	  

och	  vad	  som	  inte	  är	  kultur	  är	  nästan	  omöjligt	  (McKercher	  &	  Du	  Cros,	  2002;	  

Nationalencyklopedin,	  2014b;	  Nilsson,	  2002).	  Nationalencyklopedin	  (2014b)	  försöker	  

sig	  dock	  på	  en	  definition	  på	  kultur:	  

	  

Det	  är	  sådant	  som	  människor	  ägnar	  sig	  åt	  för	  att	  man	  tycker	  om	  det	  och	  för	  att	  det	  ger	  

upplevelser	  av	  olika	  slag.	  Oftast	  tänker	  man	  på	  litteratur,	  musik,	  konst,	  film	  och	  

liknande…Kultur	  är	  också	  levnadssätt,	  seder	  och	  traditioner	  inom	  en	  större	  folkgrupp,	  

till	  exempel	  inom	  ett	  land	  eller	  inom	  en	  religion.	  	  

	  

McKercher	  och	  Du	  Cros	  (2002)	  menar	  att	  det	  var	  först	  på	  1970-‐talet	  som	  kulturen	  blev	  

en	  distinkt	  produktkategori	  inom	  turism.	  Marknadsförare	  insåg	  då	  att	  vissa	  människor	  

reser	  för	  att	  förstå	  en	  kultur	  eller	  se	  en	  destinations	  kulturarv	  eller	  så	  används	  kultur	  för	  

att	  attrahera	  turister	  (ibid.).	  Turismen	  har	  haft	  en	  stor	  påverkan	  på	  kultur	  och	  under	  de	  

senaste	  åren	  har	  kulturen	  genomgått	  en	  slags	  kommersialisering	  och	  blivit	  en	  

handelsvara	  (Nilsson,	  2002).	  Nilsson	  menar	  att	  denna	  kommersialisering	  har	  

manifesterat	  sig	  i	  att	  kulturturism	  blivit	  en	  typ	  av	  turism	  istället	  för	  enbart	  en	  

produktkategori.	  McKercher	  och	  Du	  Cros	  (2002)	  menar	  att	  kulturturism	  kräver	  fyra	  

olika	  element:	  	  

	  

1. Turism	  

2. Användandet	  av	  kulturarv	  

3. Konsumtionen	  av	  upplevelser	  och	  produkter	  

4. Turisten	  

	  

McKercher	  och	  Du	  Cros	  (2002)	  fortsätter	  dock	  och	  menar	  att	  allt	  resande	  innehåller	  

kultur	  på	  något	  sätt,	  speciellt	  vanliga	  kulturella	  inslag	  i	  resandet	  idag	  är	  att	  besöka	  

historiska	  platser,	  kulturella	  sevärdheter,	  besöka	  festivaler	  och	  speciella	  evenemang	  

eller	  besöka	  ett	  museum.	  Inom	  turism	  har	  sedan	  1990-‐talet	  även	  kulturarv	  (heritage)	  

varit	  ett	  populärt	  uttryck	  och	  den	  så	  kallade	  kulturarvsturismen	  anses	  vara	  en	  av	  de	  
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snabbast	  växande	  delarna	  av	  turismen	  idag	  (Poria,	  Butler	  &	  Airey,	  2003).	  	  

	  

2.	  2.	  6	  Kulturarv	  som	  turismresurs	  
Kulturarv	  definieras	  enligt	  Nationalencyklopedin	  (2014c)	  som	  både	  idéer	  och	  

värderingar	  som	  finns	  med	  i	  en	  kulturs	  historia.	  Definitionens	  fördjupas	  även	  till	  att	  ingå	  

mer	  konkret:	  föremål	  som	  finns	  bevarande	  från	  äldre	  tider,	  till	  exempel	  konst	  och	  

arkitektur	  (ibid.).	  Blom	  (2009)	  menar	  att	  kulturarv	  består	  av	  bland	  annat	  musik,	  konst,	  

byggnader	  och	  olika	  miljöer	  men	  även	  seder	  och	  bruk.	  Nuryanti	  (1996)	  definierar	  

kulturarv	  enligt	  följande:	  

	  

The	  word	  heritage	  in	  its	  broader	  meaning	  is	  generally	  associated	  with	  the	  word	  

inheritance;	  that	  is,	  something	  transferred	  from	  one	  generation	  to	  another.	  Owing	  to	  its	  

role	  as	  a	  carrier	  of	  historical	  values	  from	  the	  past,	  heritage	  is	  viewed	  as	  part	  of	  the	  

cultural	  tradition	  of	  a	  society	  (s.	  249)	  

	  

Kulturarv	  ses	  således	  enligt	  Nuryanti	  (1996)	  och	  Nationalencyklopedin	  (2014c)	  som	  en	  

del	  av	  ett	  samhälles	  kultur.	  Walker	  (2009)	  definierar	  kulturarvsturism	  som	  en	  typ	  av	  

turism	  där	  turisterna	  får	  uppleva	  en	  plats	  eller	  en	  aktivitet	  som	  ger	  en	  autentisk	  bild	  av	  

dåtidens	  historier	  och	  människor.	  	  

	  

Blom	  (2009)	  menar	  att	  kulturarv	  kan	  användas	  som	  turismresurs	  på	  olika	  sätt.	  Det	  som	  

ses	  som	  resurser	  inom	  kulturarv	  är	  bland	  annat	  permanenta	  kulturella	  attraktioner	  så	  

som	  byggnader,	  kyrkor	  och	  seder	  som	  bevarats	  eller	  mer	  moderna	  muséer	  (ibid.).	  Poria	  

et	  al.	  (2003)	  samt	  Nuryanti	  (1996)	  menar	  att	  kulturarv	  som	  turismresurs	  oftast	  delas	  in	  

i	  tre	  olika	  kategorier:	  kulturellt,	  natur	  och	  byggt.	  De	  av	  den	  kulturella	  typen,	  menar	  

Nuryanti,	  är	  materiella	  så	  som	  exempelvis	  monument,	  historiska	  eller	  arkitektoniska	  

lämningar	  eller	  artefakter	  i	  museum.	  De	  kan	  även	  vara	  immateriella	  så	  som	  traditioner,	  

olika	  sätt	  att	  leva	  och	  historiska	  personers	  livsöden.	  De	  av	  naturtypen	  är	  exempelvis	  

landskap,	  nationalparker,	  vildmark,	  berg	  och	  sjöar	  (ibid.).	  Det	  är	  människor	  som	  

bestämmer	  till	  exempel	  vilka	  områden	  som	  ska	  vara	  nationalparker,	  Nuryanti	  menar	  

således	  att	  det	  är	  människor	  i	  många	  fall	  som	  ger	  naturen	  sitt	  värde	  och	  det	  är	  det	  svårt	  

att	  skilja	  på	  natur	  typen	  och	  den	  kulturella	  typen.	  	  
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Ett	  världsarv	  är	  en	  typ	  av	  kulturarv	  som	  är	  allmänt	  erkända	  för	  att	  locka	  många	  turister	  

(Tucker	  &	  Emge,	  2010;	  Yang,	  Lin,	  Han,	  2010).	  United	  Nations	  Educational,	  Scientific	  and	  

Cultural	  Organization	  (UNESCO)	  har	  etablerat	  en	  världsarvslista.	  Länder	  som	  

undertecknat	  världsarvskonventionen	  kan	  nominera	  objekt	  till	  världsarvslistan;	  en	  lista	  

över	  ovärderliga	  natur-‐	  och	  kulturminnen	  som	  ska	  bevaras	  för	  framtiden	  och	  skyddas	  

mot	  förfall	  och	  förstörelse	  (UNESCO,	  2014a;	  World	  Heritage	  Centre,	  2014).	  Världsarven	  

delas	  inte	  upp	  på	  samma	  sätt	  som	  Poria	  et	  al.	  (2003)	  och	  Nuryanti	  (1996)	  beskrivit.	  När	  

världsarvskonventionen	  antogs	  på	  UNESCOs	  generalkonferens	  i	  Paris	  1972	  gjordes	  en	  

beskrivning	  på	  olika	  typer	  av	  världsarv	  (UNESCO,	  2014a).	  De	  typer	  som	  identifierades	  

var	  de	  av	  den	  kulturella	  typen	  och	  de	  av	  naturtypen.	  De	  av	  den	  kulturella	  typen	  beskrivs	  

enligt	  UNESCO:	  

	  

…monuments:	  architectural	  works,	  works	  of	  monumental	  sculpture	  and	  painting,	  

elements	  or	  structures	  of	  an	  archaeological	  nature,	  inscriptions,	  cave	  dwellings	  and	  

combinations	  of	  features,	  which	  are	  of	  outstanding	  universal	  value	  from	  the	  point	  of	  

view	  of	  history,	  art	  or	  science.	  groups	  of	  buildings:	  groups	  of	  separate	  or	  connected	  

buildings	  which,	  because	  of	  their	  architecture,	  their	  homogeneity	  or	  their	  place	  in	  the	  

landscape,	  are	  of	  outstanding	  universal	  value	  from	  the	  point	  of	  view	  of	  history,	  art	  or	  

science.	  sites:	  works	  of	  man	  or	  the	  combined	  works	  of	  nature	  and	  man,	  and	  areas	  

including	  archaeological	  sites	  which	  are	  of	  outstanding	  universal	  value	  from	  the	  

historical,	  aesthetic,	  ethnological	  or	  anthropological	  point	  of	  view	  (s.	  2)	  

	  

UNESCO	  (2014a)	  beskriver	  naturtypen	  enligt	  följande:	  

	  

…	  natural	  features	  consisting	  of	  physical	  and	  biological	  formations	  or	  groups	  of	  such	  

formations,	  which	  are	  of	  outstanding	  universal	  value	  from	  the	  aesthetic	  or	  scientific	  

point	  of	  view.	  geological	  and	  physiographical	  formations	  and	  precisely	  delineated	  areas	  

which	  constitute	  the	  habitat	  of	  threatened	  species	  of	  animals	  and	  plants	  of	  outstanding	  

universal	  value	  from	  the	  point	  of	  view	  of	  science	  or	  conservation.	  natural	  sites	  or	  

precisely	  delineated	  natural	  areas	  of	  outstanding	  universal	  value	  from	  the	  point	  of	  view	  

of	  science,	  conservation	  or	  natural	  beauty.	  (s.	  2)	  

	  

Nilsson	  (2009)	  menar	  att	  natur	  och	  kultur	  överlappar	  varandra	  i	  många	  aspekter	  och	  en	  

destination	  eller	  sevärdhet	  kan	  ofta	  vara	  del	  av	  båda.	  I	  Sverige	  finns	  det	  totalt	  femton	  
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världsarv	  (Riksantikvarieämbetet,	  2012;	  UNESCO,	  2014b).	  Flertalet	  av	  dessa	  världsarv	  

arbetar	  för	  att	  ta	  emot	  turister	  på	  olika	  sätt,	  många	  av	  dem	  har	  ett	  tillhörande	  Visitor	  

Center.	  	  

	  

2.	  3	  Visitor	  Centers	  
Många	  kulturarv	  världen	  över	  har	  ett	  tillhörande	  Visitor	  Center,	  i	  synnerhet	  kulturarv	  i	  

den	  Anglosaxiska	  världen	  (Moscardo	  &	  Pearce,	  2007).	  Idag	  är	  Visitor	  Centers	  ett	  viktigt	  

kugghjul	  i	  olika	  interpretationsprogram	  världen	  över	  (ibid.).	  Visitor	  Centers	  började	  

först	  som	  en	  typ	  av	  museum	  i	  nationalparkerna	  i	  Nordamerika	  (Harmon,	  2006).	  

Museum	  i	  sig	  har	  en	  lång	  historia	  som	  historiker	  spårat	  tillbaka	  ända	  till	  åren	  före	  

Kristus	  (Alexander,	  1996).	  Dagens	  mer	  moderna	  museer	  hade	  sin	  början	  på	  sent	  1700-‐

tal	  och	  tidigt	  1800-‐tal,	  då	  de	  främst	  var	  till	  för	  överklassen	  (Bennett,	  1995).	  Idag	  är	  

museum	  ett	  vanligt	  inslag	  för	  turister	  när	  de	  besöker	  en	  destination	  (Fernström,	  2005).	  

Dagens	  museum	  visar	  olika	  artefakter	  ofta	  från	  ställen	  långt	  ifrån	  själva	  museet,	  museet	  

i	  sig	  blir	  en	  destination	  för	  besökarna	  (Knudson,	  Cable	  &	  Beck,	  2003).	  I	  Nordamerikas	  

nationalparker	  började	  ett	  flertal	  museum	  byggas	  i	  början	  av	  1900-‐talet,	  den	  första	  

byggdes	  1904	  i	  nationalparken	  Yosemite	  (Harmon,	  2006).	  Muséerna	  i	  nationalparkerna	  

skilde	  sig	  dock	  från	  andra	  museum:	  de	  var	  belägna	  i	  nationalparkerna,	  nära	  den	  plats	  

som	  museet	  informerade	  om	  (ibid.).	  Under	  andra	  världskriget	  blev	  Nordamerikas	  

nationalparker	  försummade	  och	  finansieringen	  för	  parkerna	  var	  dålig	  (Gross	  &	  

Zimmerman,	  2002).	  Efter	  andra	  världskriget	  fick	  Nordamerikas	  turism	  och	  

besöksnäring	  ett	  stort	  lyft,	  miljoner	  människor	  satte	  sig	  i	  sina	  bilar	  för	  att	  upptäcka	  

världsdelen	  (Brochu	  &	  Merriman,	  2003).	  	  Efter	  flera	  år	  av	  misskötsel	  klarade	  

Nordamerikas	  nationalparker	  inte	  av	  de	  krav	  de	  nya	  besökarna	  hade	  på	  parkerna	  och	  de	  

museer	  som	  byggts	  upp	  i	  början	  av	  1900-‐talet	  (Gross	  &	  Zimmerman,	  2002;	  Harmon,	  

2006).	  	  Conrad	  Wirth,	  chef	  för	  den	  federala	  myndigheten	  för	  nationalparker	  i	  USA,	  insåg	  

att	  de	  behövde	  göra	  något	  åt	  detta	  och	  tog	  fram	  ett	  förslag	  som	  kallades	  Mission	  66	  

(Gross	  &	  Zimmerman,	  2002;	  National	  Park	  Service,	  2000).	  Mission	  66	  gick	  ut	  på	  att	  

nationen	  gick	  med	  på	  att	  under	  en	  tioårsperiod	  hjälpa	  till	  att	  uppgradera	  

nationalparkerna,	  1952	  gav	  President	  Eisenhower	  förslaget	  sitt	  stöd	  och	  arbetet	  

påbörjades	  (Gross	  &	  Zimmerman,	  2002;	  National	  Park	  Service,	  2000).	  Studier	  pekade	  på	  

att	  de	  museer	  som	  fanns	  i	  många	  av	  nationalparkerna	  inte	  gav	  besökarna	  den	  service	  

som	  krävdes,	  en	  del	  i	  Mission	  66	  var	  därför	  att	  finansiera	  byggnationen	  av	  ett	  antal	  nya	  
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Visitor	  Centers	  i	  nationalparkerna	  (Gross	  &	  Zimmerman,	  2002;	  National	  Park	  Service,	  

2002).	  Visitor	  Centers	  definieras	  i	  Mission	  66	  enligt	  följande:	  

	  

The	  Visitor	  Center	  is	  the	  hub	  of	  the	  park	  interpretive	  program.	  Here	  trained	  personnel	  

help	  the	  visitor	  start	  his	  trip	  and	  with	  the	  aid	  of	  museum	  exhibits,	  dioramas,	  relief	  

models,	  recorded	  slide	  talks,	  and	  other	  graphic	  devices,	  help	  visitors	  understand	  the	  

meaning	  of	  the	  park	  and	  its	  features,	  and	  how	  to	  best	  protect,	  use,	  and	  appreciate	  

them…Many	  parks	  lack	  visitor	  centers	  today,	  and	  a	  substantial	  portion	  of	  park	  visitors,	  

lacking	  these	  services,	  drive	  almost,	  aimlessly	  about	  the	  parks	  without	  adequate	  benefit	  

and	  enjoyment	  from	  their	  trips…	  (Gross	  &	  Zimmerman,	  2002,	  s.	  33)	  

	  

Gross	  och	  Zimmerman	  (2002)	  menar	  att	  den	  service	  som	  USAs	  nationalparker	  ger	  till	  

sina	  besökare	  har	  genomgått	  följande	  evolution,	  se	  figur	  10:	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  10.	  Evolutionen	  i	  USAs	  nationalparker,	  modifierad	  efter	  Gross	  och	  Zimmerman	  

(2002).	  

	  

Efter	  Mission	  66	  genomfördes	  blev	  Visitor	  Centers	  en	  del	  av	  nationalparkens	  

interpretationsprogram	  (Brochu	  &	  Merriman,	  2003).	  Ward	  och	  Wilkinson	  (2006)	  

beskriver	  interpretation	  enligt	  följande:	  ”Interpretation	  is	  the	  translation	  of	  language	  or	  

information	  from	  one	  source	  to	  another	  in	  order	  to	  facilitate	  comprehension	  and	  
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understanding.”	  (s.	  2)	  National	  Association	  for	  Interpretation	  (2014)	  är	  en	  icke	  

vinstdrivande	  organisation	  som	  grundades	  1988.	  National	  Association	  for	  Interpretation	  

(2014)	  är	  en	  professionell	  organisation	  för	  de	  som	  är	  involverade	  i	  interpretationen	  av	  

kulturarv	  och	  natur.	  National	  Association	  for	  Interpretations	  definition	  av	  interpretation	  

skiljer	  sig	  en	  aning	  från	  Ward	  och	  Wilkinsons	  (2006)	  och	  är	  följande:	  ”Interpretation	  is	  a	  

mission-‐based	  communication	  process	  that	  forges	  emotional	  and	  intellectual	  

connections	  between	  the	  interests	  of	  the	  audience	  and	  the	  meanings	  inherent	  in	  the	  

resource.”	  (National	  Association	  for	  Interpretation,	  2014)	  Tilden	  (1957)	  anses	  vara	  en	  

av	  interpretationens	  grundare	  (Ward	  &	  Wilkinson,	  2006).	  Tilden	  (1957)	  definierar	  

interpretation	  som:	  ”an	  educational	  activity	  which	  aims	  to	  reveal	  meaning	  and	  

relationships	  through	  the	  use	  of	  original	  objects,	  by	  firsthand	  experience,	  and	  by	  

illustrative	  media,	  rather	  than	  simply	  to	  communicate	  factual	  information.”	  (s.	  8)	  	  

Ward	  och	  Wilkinson	  (2006)	  håller	  inte	  med	  Tilden	  (1957)	  när	  han	  menar	  att	  

interpretation	  är	  en	  lärande	  aktivitet,	  Ward	  och	  Wilkinson	  (2006)	  ser	  interpretation	  

som	  en	  slags	  kommunikationsprocess	  vars	  huvudsyfte	  inte	  är	  att	  lära	  utan	  att	  inspirera	  

besökarna	  till	  att	  själva	  lära	  sig	  mer	  på	  egen	  hand.	  Visitor	  Centers	  ses	  som	  ett	  

komplement	  till	  interpretation	  och	  ett	  verktyg	  för	  att	  bedriva	  interpretation	  (Fallon	  &	  

Kriwoken,	  2002).	  	  

	  

Knudson	  et	  al.	  (2003)	  menar	  att	  Visitor	  Centers	  även	  kan	  heta	  interpretive	  centers	  eller	  

nature	  centers	  och	  att	  dessa	  tre	  termer	  är	  inbördes	  utbytbara.	  I	  Sverige	  brukar	  även	  den	  

svenska	  översättningen,	  besökscenter,	  användas	  (Länsstyrelsen	  Jämtlands	  län,	  1990).	  

För	  att	  förstå	  vad	  Visitor	  Centers	  är,	  är	  det	  viktigt	  att	  skilja	  Visitor	  Centers	  från	  andra	  

liknande	  verksamheter	  så	  som	  turistbyråer,	  museer,	  science	  centers	  och	  naturum.	  En	  

turistbyrå	  är	  en	  verksamhet	  vars	  huvudområden	  är	  information,	  bokning	  och	  försäljning	  

samt	  även	  marknadsföring,	  produktutveckling,	  administration	  och	  guideverksamhet	  

(Skylare,	  2001).	  	  En	  turistbyrå	  är	  ansiktet	  utåt	  och	  Grängsjö	  (2003)	  använder	  metaforen	  

”oljan	  i	  turismmaskineriet”	  (s.6)	  när	  han	  beskriver	  turistbyråns	  roll.	  Gränsjö	  anser	  även	  

att	  turistbyrån	  tillhandahåller	  information	  om	  hela	  destinationen.	  Skylare	  (2001)	  anser	  

att	  turistbyrån	  är	  stommen	  i	  det	  service-‐	  och	  informationsarbete	  som	  turisterna	  tar	  del	  

av.	  Turistbyråns	  motsvarighet	  i	  USA	  kallas	  Convention	  and	  Visitor	  Bureau,	  utöver	  att	  

arbeta	  på	  samma	  sätt	  som	  turistbyrån	  har	  Convention	  and	  Visitor	  Bureaus	  också	  hand	  

om	  att	  arrangera	  möten	  och	  konferenser	  (ibid.).	  Internationellt	  brukar	  även	  termen	  
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Tourist	  Information	  Center	  användas	  som	  motsvarighet	  till	  den	  svenska	  turistbyrån	  

(ibid.).	  Skillnaden	  mellan	  ett	  Visitor	  Center	  och	  en	  turistbyrå	  är	  att	  ett	  Visitor	  Center	  är	  

kopplad	  till	  en	  speciell	  plats	  eller	  sevärdhet	  och	  huvudfokusen	  är	  att	  få	  besökarna	  att	  

uppleva	  just	  den	  platsen	  där	  Visitor	  Centret	  verkar	  (ibid.).	  Turistbyråer	  informerar	  om	  

destinationen	  i	  helhet.	  Visitor	  Centers	  kan	  även	  erbjuda	  besökarna	  service	  i	  olika	  former	  

likt	  de	  som	  turistbyråer	  erbjuder	  så	  som	  souvenirer	  och	  guidning,	  skillnaden	  är	  dock	  att	  

Visitor	  Centers	  ofta	  även	  har	  en	  utställning	  och	  något	  slags	  bildspel	  om	  platsen	  de	  

verkar	  i	  (Brochu	  &	  Merriman,	  2003).	  	  

	  

Skillnaden	  mellan	  museum	  och	  Visitor	  Centers	  är	  att	  museum	  visar	  olika	  artefakter	  ofta	  

från	  ställen	  långt	  ifrån	  själva	  museet,	  museet	  i	  sig	  blir	  en	  destination	  för	  besökarna	  

(Knudson	  et	  al.,	  2003).	  Visitor	  Center	  blir	  en	  inkörsport	  och	  en	  slags	  inbjudan	  att	  

uppleva	  platsen	  eller	  sevärdheten	  som	  Centret	  är	  kopplat	  till,	  själva	  destinationen	  är	  då	  

inte	  Visitor	  Centret	  (ibid.).	  Museernas	  fokus	  är	  bevarandet	  och	  interpretationen	  av	  

artefakter,	  Visitor	  Centers	  å	  andra	  sidan	  är	  mindre	  fokuserade	  på	  att	  bevara	  artefakter	  

och	  mer	  fokuserade	  på	  att	  på	  ett	  lärorikt	  och	  underhållande	  sätt	  förmedla	  informationen	  

och	  därmed	  ge	  besökarna	  en	  upplevelse	  (Pearce,	  2004;	  Universal	  Exhibits,	  2014).	  Visitor	  

Centers	  brukar	  även	  i	  större	  utsträckning	  använda	  sig	  av	  bilder	  och	  video	  samt	  även	  

interaktiva	  komponenter	  för	  att	  göra	  informationen	  mer	  attraktiv	  (Universal	  Exhibits,	  

2014).	  	  En	  annan	  liknande	  verksamhet	  kallas	  science	  centers.	  Science	  centers	  är	  främst	  

utbildande	  och	  fungerar	  som	  en	  slags	  länk	  mellan	  besökarna	  och	  vetenskap	  (Bandelli	  &	  

Konijn,	  2012).	  Science	  centers	  involverar	  olika	  experiment	  där	  besökarna	  både	  kan	  

medverka	  men	  även	  se	  vetenskapen	  på	  ett	  mer	  lärorikt	  sätt	  (Persson,	  2000).	  Ett	  science	  

center	  har	  olika	  utställningar	  likt	  museum	  och	  Visitor	  Centers,	  skillnaden	  är	  dock	  att	  

science	  centers	  ofta	  har	  utställningar	  som	  byts	  ut	  väldigt	  ofta	  eftersom	  science	  centers	  

ofta	  besöks	  av	  väldigt	  många	  lokalbor	  till	  skillnad	  från	  museum	  och	  Visitor	  Centers	  som	  

även	  har	  en	  stor	  del	  turister	  som	  besökare	  (ibid.).	  	  

	  

I	  Sverige	  uppkom	  1973	  en	  verksamhet	  kallad	  Naturum	  som	  skulle	  motsvara	  de	  Visitor	  

Centers	  som	  fanns	  i	  framförallt	  USA	  och	  Storbritannien	  (Naturvårdsverket,	  2004).	  Det	  

var	  Naturvårdsverket	  som	  låg	  bakom	  satsningen	  och	  Visitor	  Centers	  användes	  som	  

förebild	  för	  Naturmen	  (ibid).	  Naturvårdsverket	  beskriver	  ett	  Naturum	  som	  ett	  centrum	  

för	  besökare	  som	  ligger	  i	  anslutning	  till	  attraktiva	  naturområden.	  Naturumens	  syfte	  är	  
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att	  skapa	  ökad	  förståelse	  om	  naturområdets	  värde	  men	  också	  inspirera	  besökare	  att	  

vistas	  i	  området	  (Naturvårdsverket,	  2004).	  Naturum	  är	  ett	  registrerat	  varumärke	  som	  

Naturvårdsverket	  äger	  rätten	  till,	  de	  bestämmer	  även	  vilka	  anläggningar	  som	  får	  

använda	  varumärket	  samt	  hur	  deras	  verksamhet	  ska	  bedrivas.	  	  I	  dag	  finns	  det	  42	  

stycken	  Naturum	  i	  Sverige	  och	  flera	  är	  planerade	  (ibid.).	  Skillnaden	  mellan	  Visitor	  

Centers	  och	  Naturum	  är	  att	  Naturum	  endast	  är	  fokuserade	  på	  naturområden.	  Klassiska	  

Visitor	  Centers	  kan	  även	  vara	  kopplade	  till	  naturområden	  samt	  även	  andra	  kulturarv.	  	  

	  

För	  att	  förtydliga	  vad	  ett	  Visitor	  Center	  är	  definierar	  Pearce	  (2004)	  Visitor	  Centers	  enligt	  

följande:	  ”A	  clearly	  labelled,	  publicly	  accessible,	  physical	  space	  with	  personnel	  providing	  

pre-‐dominatly	  free	  of	  charge	  information	  to	  facilitate	  travellers’	  experiences.”	  (s.	  8)	  

Moscardo	  och	  Pearce	  (2007)	  utvecklar	  definitionen	  av	  Visitor	  Centers	  och	  menar	  att	  ett	  

Visitor	  Centers	  huvuduppgift	  är	  förstärka	  och	  leda	  besökarnas	  upplevelse	  samt	  

förstärka	  kvalitén	  av	  upplevelsen.	  Alonso	  och	  Liu	  (2012)	  anser	  att	  ett	  Visitor	  Center	  ska	  

vara	  lärande	  och	  underhållande	  för	  både	  unga	  och	  gamla.	  Pearce	  (2004)	  menar	  även	  att	  

ett	  Visitor	  Center	  ska	  arbeta	  för	  att	  bevara	  platsen	  det	  verkar	  i.	  Personalen	  försöker	  

kontrollera	  besökarnas	  skadliga	  beteende	  på	  olika	  sätt	  genom	  bland	  annat	  guidade	  turer	  

och	  filmer	  där	  de	  framhåller	  vikten	  av	  att	  bevara	  platsen	  (ibid.).	  Vad	  ett	  Visitor	  Center	  

bör	  innehålla	  kan	  sammanfattas	  i	  följande	  lista:	  

	  

! En	  utställning	  som	  är	  informativ	  och	  fördjupar	  kunskapen	  om	  platsen	  eller	  

sevärdheten	  Visitor	  Centret	  verkar	  i	  (Brochu	  &	  Merriman,	  2003).	  Pearce	  (2004)	  

menar	  även	  att	  utställningen	  bör	  blanda	  grafiska	  inslag,	  dynamiska	  modeller	  och	  

interaktiva	  delar	  samt	  förlita	  sig	  mindre	  på	  enbart	  text.	  	  

! Aktiviteter	  som	  besökarna	  på	  något	  sätt	  kan	  delta	  i,	  det	  vill	  säga	  någon	  slags	  

interaktiv	  aktivitet	  (Pearce,	  2004).	  	  

! 	  Filmer	  eller	  någon	  form	  av	  audiovisuell	  framställning	  (ibid.).	  	  

! Guidade	  turer	  (Moscardo	  &	  Pearce,	  2007).	  

! Försäljning	  av	  souvenirer	  (Brochu	  &	  Merriman,	  2003).	  

	  

	  

	  

	  



	   31	  

2.	  3.	  1	  Visitor	  Centers	  i	  Sverige	  
Visitor	  Centers	  är	  vanligast	  i	  den	  Anglosaxiska	  världen	  men	  de	  blir	  allt	  vanligare	  i	  

Europa	  och	  Asien	  (Moscardo	  &	  Pearce,	  2007).	  Trots	  att	  Sveriges	  är	  ett	  land	  med	  ett	  

flertal	  kulturarv	  samt	  att	  Visit	  Sweden	  (2012)	  identifierat	  de	  kulturupplevelser	  Sverige	  

har	  att	  erbjuda	  som	  en	  USP,	  finns	  det	  enbart	  ett	  fåtal	  Visitor	  Centers	  i	  Sverige.	  	  Många	  av	  

de	  Visitor	  Centers	  som	  idag	  existerar	  i	  Sverige	  är	  knutna	  till	  de	  kultur-‐	  och	  naturminnen	  

som	  finns	  med	  på	  UNESCOs	  världsarvslista.	  Det	  är	  inget	  krav	  från	  UNESCO	  att	  ha	  ett	  

Visitor	  Center	  i	  ett	  världsarv	  men	  i	  Sverige	  rekommenderas	  detta.	  På	  vissa	  av	  

världsarven	  i	  Sverige	  så	  som	  Struves	  meridianbåge	  är	  det	  svårare	  att	  ha	  ett	  center	  då	  

världsarvet	  är	  utspritt	  på	  flera	  platser	  (C.	  Staberg,	  personlig	  kommunikation,	  2014).	  

Världsarvssamordnare	  för	  Falu	  gruva,	  Christina	  Staberg	  (personlig	  kommunikation,	  

2014)	  menar	  att	  vi	  i	  Sverige	  lever	  i	  en	  del	  av	  världen	  där	  resurser	  kan	  läggas	  på	  att	  

investera	  i	  ett	  Visitor	  Center	  medan	  andra	  länder	  behöver	  fokusera	  sina	  resurser	  på	  att	  

bevara	  och	  skydda	  världsarvet	  så	  det	  kan	  fortsätta	  existera.	  Bland	  Sveriges	  femton	  

världsarv	  (Riksantikvarieämbetet,	  2012;	  UNESCO,	  2014b)	  som	  har	  ett	  Visitor	  Center	  

finns	  bland	  annat:	  Gammelstads	  kyrkstad	  (www.lulea.se/gammelstad),	  

Skogskyrkogården	  (www.skogskyrkogarden.se),	  Falu	  Gruva	  (www.falugruva.se),	  

Drottningholm	  (www.kungahuset.se),	  Örlogsstaden	  Karlskrona	  

(www.orlogsstadenkarlskrona.se)	  och	  Varbergs	  radiostation	  i	  Grimeton	  

(www.grimeton.org).	  	  
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3.	  Problemområde	  
	  

I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  studiens	  problemområde,	  syfte,	  forskarfråga	  samt	  studiens	  

avgränsningar.	  

	  
Många	  av	  de	  Visitor	  Centers	  som	  existerar	  idag,	  framför	  allt	  i	  Nordamerika,	  byggdes	  

under	  en	  tioårsperiod	  efter	  det	  att	  Mission	  66	  antogs	  1952	  (Gross	  &	  Zimmerman,	  2002).	  

Det	  är	  vid	  denna	  tidpunkt	  Jensen	  (1999)	  menar	  att	  vi	  övergick	  i	  informationssamhället.	  I	  

post-‐informationssamhället	  och	  upplevelsesamhället	  finns	  det	  nya	  behov	  (Toffler,	  1970;	  

Wahlström,	  2002).	  Enligt	  Fernström	  (2005)	  och	  Wahlström	  (2002)	  har	  människor	  

klarat	  av	  grundbehoven	  i	  Maslows	  (1999)	  behovstrappa	  och	  strävar	  nu	  efter	  att	  nå	  de	  

högre	  behoven	  så	  som	  gemenskap,	  uppskattning	  och	  självförverkligande,	  människor	  

söker	  då	  efter	  upplevelser	  (Mossberg,	  2003).	  	  

	  

För	  att	  Visitor	  Centers	  ska	  bli	  framgångsrika	  i	  det	  nya	  samhället	  måste	  de	  

vidareutvecklas	  och	  anpassas	  till	  de	  nya	  villkoren	  i	  upplevelsesamhället.	  I	  

upplevelsesamhället	  måste	  Visitor	  Centers	  utgå	  mer	  ifrån	  upplevelser	  istället	  för	  

information	  och	  det	  finns	  därmed	  ett	  behov	  tillämpa	  upplevelseproduktionsteorier	  på	  

utformningen	  av	  Visitor	  Centers.	  Idag	  finns	  det	  dock	  begränsad	  litteratur	  kring	  Visitor	  

Centers	  och	  hur	  de	  kan	  svara	  på	  de	  nya	  kraven	  från	  upplevelsesamhället.	  Här	  uppstår	  

därför	  en	  kunskapslucka	  beträffande	  hur	  Visitor	  Centers	  kan	  anpassas	  för	  att	  möta	  dess	  

krav	  från	  upplevelsesamhället.	  	  	  

	  

I	  denna	  studie	  har	  jag	  utgått	  från	  ett	  av	  Sveriges	  Visitor	  Center:	  Visitor	  Centre	  i	  

världsarvet	  Gammelstads	  kyrkstad	  (förkortat	  VCVGK	  i	  denna	  uppsatts).	  Jag	  har	  

erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  på	  just	  detta	  Visitor	  Center	  och	  det	  kan	  troligtvis	  representera	  

flera	  andra	  Visitor	  Centers	  som	  byggdes	  för	  tio	  till	  femton	  år	  sedan.	  Jag	  upplever	  att	  

VCVGK	  inte	  är	  anpassat	  för	  de	  krav	  som	  upplevelsesamhället	  ställer.	  Jag	  anser	  att	  ingen	  

av	  de	  tre	  generationerna	  av	  upplevelseproduktion	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012)	  finns	  närvarade	  

på	  VCVGK.	  Jag	  anser	  inte	  heller	  att	  det	  finns	  förutsättningar	  för	  att	  skapa	  en	  minnesvärd	  

upplevelse	  och	  hamna	  i	  Pine	  och	  Gilmores	  (1999)	  Sweet	  Spot,	  det	  vill	  säga	  beröra	  

utbildning,	  underhållning,	  eskapism	  och	  estetik	  från	  the	  Experience	  Realms.	  I	  dag	  berörs	  

främst	  utbildningsaspekten	  av	  the	  Experience	  Realms,	  de	  resterande	  aspekterna	  berörs	  
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inte	  nämnvärt.	  Jag	  ser	  även	  förbättringsmöjligheter	  i	  Upplevelserummet	  och	  möjligheter	  

att	  använda	  storytelling	  i	  större	  utsträckning.	  	  

	  

3.	  1	  Syfte	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  undersöka	  hur	  Visitor	  Centre	  i	  världsarvet	  Gammelstads	  

kyrkstad	  bättre	  kan	  anpassas	  till	  det	  nya	  upplevelsesamhällets	  krav.	  	  

	  

3.	  1.	  1	  Forskarfrågor	  	  
För	  att	  uppnå	  syftet	  med	  denna	  uppsats	  kommer	  följande	  frågor	  att	  besvaras:	  

	  

1.	  Utifrån	  vilka	  principer	  är	  Visitor	  Centre	  i	  världsarvet	  Gammelstads	  kyrkstad	  

utformat?	  

2.	  Efter	  vilka	  teoretiska	  principer	  bör	  en	  utställning	  på	  ett	  Visitor	  Center	  anpassas	  

för	  upplevelsesamhället?	  

3.	  Hur	  kan	  resultatet	  från	  forskarfråga	  två	  appliceras	  på	  utställningen	  i	  Visitor	  

Centre	  i	  världsarvet	  Gammelstads	  kyrkstad?	  	  

	  

3.	  1.	  2	  Avgränsningar	  
För	  forskarfråga	  ett	  kommer	  jag	  avgränsa	  mig	  till	  att	  specifikt	  undersöka	  VCVGK	  

utställning	  med	  bildspel	  och	  presentbutiken	  på	  grund	  av	  uppsatsens	  tidsbegränsning.	  

Forskarfråga	  tre	  kommer	  begränsas	  till	  att	  endast	  utveckla	  koncept	  utifrån	  realistiska	  

förutsättningar	  som	  VCVGK	  har	  möjlighet	  att	  genomföra.	  
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4.	  Metod	  
	  

I	  detta	  avsnitt	  får	  läsaren	  kunskap	  om	  studiens	  vetenskapliga	  förhållningssätt,	  vilka	  

metodval	  författaren	  gjort,	  hur	  studien	  genomfördes,	  studiens	  kvalitet	  samt	  författarens	  

etiska	  ställningstaganden.	  	  

	  

	  

4.	  1	  Vetenskapligt	  förhållningssätt	  
Det	  vetenskapliga	  förhållningssättet	  beskriver	  hur	  forskningen	  ska	  bedrivas	  (Patel	  &	  

Davidson,	  2011).	  Det	  finns	  ett	  antal	  olika	  förhållningsätt	  och	  Patel	  och	  Davidson	  menar	  

att	  förhållningsätten	  är	  så	  olika	  att	  de	  kan	  ses	  som	  helt	  skilda	  sätt	  att	  se	  på	  världen,	  

människan,	  filosofin,	  vetenskapen	  och	  kunskap.	  För	  att	  besvara	  mina	  forskarfrågor	  

krävs	  således	  olika	  vetenskapliga	  förhållningssätt	  då	  mina	  forskarfrågor	  är	  av	  olika	  

typer.	  Nedan	  beskrivs	  de	  olika	  vetenskapliga	  förhållningssättet	  som	  används	  för	  de	  olika	  

forskarfrågorna.	  	  

	  

4.	  1.	  1	  Forskarfråga	  ett	  	  
För	  att	  besvara	  utifrån	  vilka	  principer	  VCVGK	  är	  utformat	  kommer	  jag	  använda	  mig	  av	  

en	  deskriptiv	  ansats.	  En	  deskriptiv	  ansats	  besvarar	  frågan	  ”Hur?”	  och	  redogör	  på	  det	  sätt	  

en	  företeelse	  ter	  sig	  (Bijou,	  1968).	  En	  deskriptiv	  ansats	  kan	  ge	  information	  om	  

beteenden	  och	  händelser	  för	  att	  öka	  forskarens	  förståelse	  (Anderson	  &	  Long,	  2002).	  För	  

att	  besvara	  min	  forskarfråga	  om	  hur	  VCVGK	  är	  utformat	  krävs	  en	  deskriptiv	  analys.	  Jag	  

behöver	  inte	  någon	  annan	  typ	  av	  förhållningssätt	  då	  det	  jag	  vill	  göra	  är	  främst	  att	  

extrahera	  information	  om	  hur	  Visitor	  Centre	  är	  utformat.	  En	  deskriptiv	  ansats	  är	  därför	  

det	  mest	  passande	  förhållningssättet	  för	  denna	  forskarfråga.	  	  

	  

4.	  1.	  2	  Forskarfråga	  två	  
För	  att	  besvara	  min	  andra	  forskarfråga:	  ”Efter	  vilka	  teoretiska	  principer	  bör	  en	  

utställning	  på	  ett	  Visitor	  Center	  anpassas	  för	  upplevelsesamhället?”	  kommer	  jag	  ha	  en	  

positivistisk	  ansats.	  En	  positivistisk	  ansats	  innebär	  att	  jag	  har	  ett	  samhällsvetenskapligt	  

synsätt	  (Denscombe,	  2009).	  Thurén	  (2007)	  beskriver	  den	  positivistiska	  ansatsen	  som	  en	  

ansats	  vars	  huvudsyfte	  är	  att	  söka	  absolut	  kunskap	  eller	  sanning.	  Den	  positivistiska	  
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ansatsen	  grundar	  sig	  även	  på	  mönster	  från	  den	  sociala	  världen	  och	  föreställningen	  om	  

orsaker	  och	  deras	  följder	  (Denscombe,	  2009).	  För	  att	  svara	  på	  min	  forskarfråga	  kommer	  

jag	  söka	  efter	  teoretiska	  principer	  som	  ger	  svar	  på	  hur	  upplevelsesamhället	  kan	  

målgruppsanpassas.	  Jag	  kommer	  söka	  teoretiska	  principer	  som	  bygger	  på	  mönster	  från	  

den	  sociala	  världen	  och	  jag	  kommer	  även	  undvika	  teoretiska	  principer	  som	  är	  ”löst	  

tänkande”	  utan	  någon	  som	  helst	  vetenskaplig	  koppling	  och	  istället	  söka	  efter	  absolut	  

kunskap.	  	  

	  

4.	  1.	  3	  Forskarfråga	  tre	  
För	  att	  besvara	  hur	  den	  information	  jag	  får	  reda	  på	  i	  forskarfråga	  två	  kan	  appliceras	  på	  

utställningen	  på	  VCVGK	  kommer	  jag	  göra	  en	  konceptutveckling.	  En	  konceptutveckling	  är	  

ett	  sätt	  att	  utveckla	  eller	  hitta	  nya	  idéer	  för	  gamla	  produkter	  (Fuller,	  2011).	  

Konceptutveckling	  passar	  även	  för	  olika	  projekt	  där	  målet	  är	  att	  ta	  fram	  ett	  nytt	  koncept,	  

en	  ny	  produkt	  eller	  en	  ny	  strategi	  (Vilja	  of	  Sweden,	  2013).	  Att	  göra	  en	  konceptutveckling	  

är	  en	  metod	  företag	  kan	  använda	  för	  att	  öka	  sina	  inkomster	  (Fuller,	  2011).	  

Informationen	  från	  forskarfråga	  två	  används	  i	  konceptutvecklingen	  där	  målet	  är	  att	  

konceptutveckla	  upplevelsen	  i	  utställningen	  på	  VCVGK	  och	  göra	  utställningen	  mer	  

anpassad	  till	  upplevelsesamhället.	  	  

	  

4.	  2	  Metodval	  
För	  att	  svara	  på	  forskarfrågorna	  måste	  forskaren	  välja	  ut	  en	  vetenskaplig	  metod	  

(Thurén,	  2007).	  När	  forskaren	  väljer	  vetenskaplig	  metod	  menar	  Denscombe	  (2009)	  att	  

forskaren	  bör	  undersöka	  vilken	  metod	  som	  är	  bäst	  lämpad	  att	  svara	  på	  forskarfrågan	  då	  

olika	  metoder	  kan	  lämpa	  sig	  bättre	  med	  vissa	  typer	  av	  forskarfrågor	  (ibid.).	  Nedan	  

presenteras	  de	  metoder	  som	  valts	  ut	  för	  att	  besvara	  mina	  forskarfrågor.	  	  

	  

4.	  2.	  1	  Forskarfråga	  ett	  
För	  att	  besvara	  utifrån	  vilka	  principer	  VCVGK	  är	  utformat	  efter	  kommer	  jag	  arbeta	  efter	  

en	  kvalitativ	  metod.	  Den	  kvalitativa	  metoden	  är	  sammankopplad	  med	  att	  forskaren	  

uppehåller	  sig	  i	  den	  sociala	  verklighet	  som	  studeras	  (Thurén,	  2007).	  Jag	  kommer	  göra	  

beskrivningar,	  hitta	  betydelser	  samt	  att	  min	  roll	  som	  forskare	  kommer	  vara	  mer	  av	  den	  

inblandade	  typen	  vilket	  är	  förknippat	  med	  kvalitativ	  forskning	  (Denscombe,	  2009).	  En	  

nackdel	  med	  den	  kvalitativa	  metoden	  är	  att	  tolkningen	  kan	  färgas	  efter	  forskarens	  
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identitet	  samt	  att	  analysen	  av	  det	  material	  som	  insamlats	  kan	  förenklas	  då	  det	  finns	  en	  

strävan	  efter	  att	  hitta	  teman	  som	  passar	  forskarfrågan	  (Denscombe,	  2009).	  Det	  finns	  ett	  

antal	  olika	  källor	  för	  att	  få	  kvalitativ	  data,	  dessa	  är:	  intervjuer,	  dokument,	  observation	  

och	  även	  frågeformulär	  (ibid.).	  För	  forskarfråga	  ett	  kommer	  jag	  genomföra	  en	  kvalitativ	  

intervju.	  Enligt	  Denscombe	  passar	  kvalitativa	  intervjuer	  särskilt	  bra	  om	  det	  är	  

informantens	  erfarenheter	  som	  forskaren	  vill	  erhålla.	  Kvalitativa	  intervjuer	  passar	  även	  

bra	  om	  det	  är	  privilegierad	  information	  där	  intervjupersonen	  är	  i	  en	  speciell	  position	  

som	  gör	  att	  denne	  kan	  ge	  information	  som	  andra	  saknar	  (ibid.).	  Eftersom	  den	  

informationen	  jag	  vill	  ha	  bara	  finns	  hos	  informanter	  med	  erfarenhet	  av	  VCVGK	  och	  det	  

är	  deras	  erfarenheter	  jag	  vill	  anskaffa	  lämpar	  sig	  kvalitativa	  intervjuer	  bäst	  för	  min	  

uppsats.	  Det	  finns	  ett	  antal	  olika	  typer	  av	  forskningsintervjuer,	  för	  denna	  uppsats	  

kommer	  jag	  genomföra	  en	  strukturerad	  intervju.	  Vid	  en	  strukturerad	  intervju	  har	  

intervjuare	  bestämt	  frågorna	  och	  får	  därmed	  stor	  kontroll	  över	  intervjupersonens	  svar	  

(ibid.).	  Eftersom	  jag	  på	  förhand	  redan	  vet	  vad	  jag	  vill	  ha	  för	  information	  från	  

informanten	  kommer	  en	  strukturerad	  intervju	  passa	  bättre.	  Nackdelarna	  med	  att	  

använda	  kvalitativa	  intervjuer	  som	  metod	  är	  att	  det	  är	  svårt	  att	  uppnå	  objektivitet	  då	  

intervjuaren	  och	  situationen	  kan	  påverka	  intervjupersonen	  vilket	  i	  sin	  tur	  kan	  påverka	  

tillförlitligheten	  (ibid.).	  Det	  intervjupersonerna	  säger	  att	  de	  gör,	  tänker	  och	  känner	  

behöver	  inte	  återspegla	  sanningen	  och	  kan	  därmed	  inte	  automtiskt	  antas	  vara	  sant.	  

Forskarens	  egen	  identitet	  kan	  också	  påverka	  intervjupersonen	  samt	  även	  själva	  

intervjusituationen	  kan	  vara	  skrämmande	  för	  vissa	  (ibid.).	  	  

	  

4.	  2.	  2	  Forskarfråga	  två	  
För	  att	  besvara	  utifrån	  vilka	  teoretiska	  principer	  en	  utställning	  på	  ett	  Visitor	  Center	  bör	  

anpassas	  för	  upplevelsesamhället	  kommer	  jag	  genomföra	  en	  litteraturstudie.	  Syftet	  med	  

att	  göra	  en	  litteraturstudie	  är	  att	  kunna	  överblicka	  informationen	  som	  existerar	  inom	  

det	  valda	  området	  (Backman,	  2008;	  Hartman,	  2004).	  För	  att	  göra	  en	  litteraturstudie	  kan	  

ett	  antal	  olika	  dokument	  analyseras,	  exempelvis	  akademiska	  artiklar,	  böcker,	  

dagstidningar	  och	  tidningsartiklar	  (Denscombe,	  2009).	  Jag	  har	  valt	  en	  litteraturstudie	  

för	  att	  besvara	  frågan	  eftersom	  det	  kommer	  ge	  mig	  en	  överblick	  över	  den	  publicerade	  

litteraturen	  som	  existerar	  och	  är	  relevant	  för	  att	  besvara	  min	  forskarfråga.	  Nackdelen	  

med	  att	  använda	  litteraturstudie	  som	  metod	  är	  att	  forskaren	  måste	  bedöma	  källans	  

trovärdighet	  vilket	  inte	  alltid	  är	  lätt	  (Denscombe,	  2009;	  Hartman,	  2004).	  	  
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4.	  2.	  3	  Forskarfråga	  tre	  
För	  att	  besvara	  forskarfråga	  tre:	  ”Hur	  kan	  resultatet	  från	  forskarfråga	  två	  appliceras	  på	  

utställningen	  på	  Visitor	  Centre	  i	  världsarvet	  Gammelstads	  kyrkstad?”	  kommer	  jag	  göra	  en	  

konceptutveckling.	  Det	  finns	  åtskilliga	  typer	  av	  konceptutvecklings-‐metoder,	  bland	  

annat	  Nieminen,	  Mannonen	  och	  Turkkis	  (2004)	  användarvänliga	  konceptutvecklings	  

process	  som	  främst	  är	  lämplig	  för	  teknik.	  För	  denna	  uppsats	  har	  jag	  dock	  valt	  att	  

använda	  mig	  av	  Vilja	  of	  Swedens	  (2013)	  konceputvecklingsmodell,	  se	  figur	  11.	  Jag	  valde	  

denna	  modell	  över	  andra	  eftersom	  modellen	  motsvarar	  de	  sättet	  jag	  tidigare	  arbetat	  i	  

projekt	  under	  min	  studietid	  på	  programmet	  för	  Upplevelseproduktion.	  Vilja	  of	  Sweden	  

är	  ett	  företag	  som	  drivs	  av	  två	  kreativa	  konsulter	  som	  faciliterar	  olika	  typer	  av	  

workshops.	  

	  

	   	  

	   	  

	   	  

	  

Figur	  11.	  Konceptutvecklingsmetod:	  open,	  explore,	  close	  modifierad	  efter	  Vilja	  of	  

Sweden	  (2013).	  	  

	  

Konceptutvecklingsmodellen	  kallas	  för	  open,	  explore,	  close.	  I	  open-‐fasen,	  modellens	  

första	  fas,	  genereras	  idéer.	  Nästa	  fas	  är	  explore-‐fasen,	  där	  undersöks	  alla	  olika	  alternativ.	  

I	  den	  sista	  fasen,	  close-‐fasen,	  analyseras	  de	  olika	  alternativen	  och	  sedan	  beslutas	  det	  om	  

vilket	  koncept	  som	  ska	  genomföras	  (Vilja	  of	  Sweden,	  2013).	  Modellen	  gör	  processen	  att	  

konceptutveckla	  öppen	  för	  jämförelse	  och	  analys	  samt	  öppnar	  även	  för	  kreativitet.	  

Modellen	  är	  flitigt	  använd	  och	  beprövad	  (ibid.).	  Nackdelar	  med	  att	  använda	  denna	  typ	  av	  

konceptutveckling	  är	  att	  den	  vanligtvis	  är	  ämnad	  för	  arbete	  i	  grupp.	  Jag	  är	  ensam	  om	  att	  

göra	  min	  studie	  vilket	  gör	  att	  det	  kan	  vara	  svårare	  att	  generera	  idéer	  då	  jag	  inte	  har	  

någon	  att	  ”bolla”	  idéer	  med.	  

	  

4.	  3	  Genomförande	  
Nedan	  beskrivs	  hur	  jag	  använt	  metoderna	  beskrivna	  i	  förgående	  kapitel	  för	  att	  besvara	  

forskarfrågorna.	  Genom	  att	  redovisa	  för	  hur	  genomförandet	  gått	  till	  kan	  läsaren	  tolka	  

resultatets	  giltighet	  och	  generaliserbarhet	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011).	  
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4.	  3.	  1	  Forskarfråga	  ett	  	  
Studien	  började	  med	  att	  besvara	  forskarfråga	  ett.	  För	  att	  besvara	  utifrån	  vilka	  principer	  

som	  VCVGK	  är	  utformat	  efter	  genomfördes	  en	  kvalitativ	  intervju.	  Då	  jag	  specifikt	  ville	  

veta	  utifrån	  vilka	  principer	  Visitor	  Centre	  i	  världsarvet	  Gammelstads	  kyrkstad	  utformats	  

lämpade	  det	  sig	  att	  välja	  en	  informant	  som	  är	  anställd	  på	  VCVGK	  och	  därmed	  har	  

kunskap	  inom	  området.	  På	  VCVGK	  finns	  det	  två	  heltidsanställda.	  Jag	  gjorde	  ett	  subjektivt	  

urval	  och	  valde	  ut	  den	  personen	  av	  de	  två	  anställda	  jag	  ansåg	  troligtvis	  hade	  mest	  

kunskap	  inom	  området	  jag	  ville	  undersöka.	  Eftersom	  jag	  redan	  hade	  en	  viss	  kännedom	  

om	  de	  anställda	  lämpade	  det	  sig	  bäst	  att	  handplocka	  informanten	  och	  därmed	  göra	  ett	  

subjektivt	  urval.	  För	  denna	  studie	  valde	  jag	  ut	  den	  informant	  som	  arbetar	  som	  

informatör	  på	  VCVGK	  samt	  är	  även	  publik-‐	  och	  programansvarig	  och	  ansvarig	  för	  de	  

guidade	  världsarvsvisningarna.	  För	  att	  underlätta	  för	  informanten	  valde	  jag	  att	  

genomföra	  intervjun	  via	  email.	  	  Frågorna	  (se	  bilaga	  1)	  mailades	  till	  informanten	  som	  

sedan	  skickade	  tillbaka	  svaren.	  Informanten	  kunde	  då	  svara	  på	  frågorna	  efter	  sin	  egen	  

tidsram	  samt	  lägga	  ner	  tid	  på	  att	  formulera	  sina	  svar.	  Eftersom	  det	  endast	  är	  deskriptiv	  

information	  om	  hur	  VCVGK	  är	  utformat	  jag	  vill	  extrahera	  från	  intervjun	  bearbetade	  jag	  

inte	  svaren	  efter	  någon	  analysmodell.	  Svaren	  analyserades	  enbart	  efter	  uppsatsens	  

bakgrundsavsnitt,	  då	  specifikt	  utifrån	  de	  upplevelseproduktionsteorier	  presenterade	  i	  

avsnitt	  2.	  1.	  2	  Upplevelseproduktion	  samt	  informationen	  om	  Visitor	  Centers	  från	  avsnitt	  

2.	  3	  Visitor	  Centers.	  	  

	  

4.	  3.	  2	  Forskarfråga	  två	  
För	  att	  kunna	  svara	  på	  forskarfråga	  två	  genomförde	  jag	  en	  litteraturstudie.	  Jag	  har	  sökt	  

litteratur	  genom	  olika	  databaser.	  Som	  student	  på	  LTU	  var	  det	  naturligt	  att	  börja	  med	  att	  

använda	  LTUs	  databas	  Primo	  som	  är	  en	  sammanställning	  av	  universitetsbibliotekets	  

tryckta	  och	  elektroniska	  material.	  Det	  går	  bland	  annat	  att	  finna	  böcker,	  artiklar	  och	  

uppsatser.	  Jag	  sökte	  på	  orden:	  ”Visitor	  Center”,	  ”Visitor	  Centre”,	  ”interpretiv*”,	  

”exhibition*”,	  ”interpretation”,	  ”interpretive	  visitor	  center”,	  ”experience*”,	  ”experience	  

production”	  i	  olika	  konstellationer.	  Uppsatsens	  bakgrundsavsnitt	  låg	  som	  grund	  när	  

sökorden	  valdes	  ut	  samt	  min	  tidigare	  kunskap	  som	  student	  på	  

Upplevelseproduktionsprogrammet	  på	  LTU.	  För	  att	  få	  en	  bredare	  internationell	  bild	  av	  

området	  använde	  jag	  även	  artikeldatabaserna	  EbscoHost,	  Web	  of	  Science,	  Scopus	  samt	  

Google	  Scholar.	  Jag	  sökte	  på	  samma	  sökord	  men	  trots	  samma	  sökord	  så	  blev	  resultatet	  
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annorlunda	  på	  de	  olika	  artikeldatabaserna.	  De	  artikeldatabaser	  jag	  fick	  mest	  sökträffar	  

på	  och	  mest	  sökträffar	  som	  var	  relevanta	  för	  min	  studie	  var	  EbescoHost	  samt	  Google	  

Scholar.	  För	  min	  litteraturstudie	  fick	  jag	  även	  råd	  på	  olika	  källor	  som	  kan	  vara	  av	  

relevans	  för	  min	  litteraturstudie	  av	  informanten	  Hansi	  Gelter,	  professor	  i	  

upplevelseproduktion	  vid	  LTU	  tillika	  min	  handledare	  av	  denna	  uppsats.	  Informanten	  

Gelter	  är	  kunnig	  inom	  området	  med	  bakgrund	  inom	  turism	  och	  upplevelseproduktion.	  

Slutligen	  valde	  jag	  även	  vissa	  källor	  som	  jag	  känt	  till	  sedan	  tidigare	  då	  jag	  kommit	  i	  

kontakt	  med	  dessa	  under	  min	  tid	  på	  Upplevelseproduktionsprogrammet	  på	  LTU.	  Jag	  

valde	  att	  arbeta	  med	  teorier	  som	  Pine	  och	  Gilmore	  (1999)	  presenterade	  i	  sin	  bok	  ”The	  

Experience	  Economy:	  Work	  Is	  Theatre	  and	  Every	  Business	  a	  Stage”,	  deras	  teorier	  är	  

allmänt	  kända	  för	  att	  vara	  de	  första	  teorierna	  inom	  upplevelseproduktion	  och	  ett	  urval	  

av	  dessa	  finns	  beskrivet	  i	  denna	  uppsats	  i	  avsnitt	  2.	  1.	  3	  Upplevelseproduktion.	  När	  jag	  

valt	  ut	  teorierna	  analyserade	  jag	  dem	  utifrån	  bakgrundsinformationen	  om	  Visitor	  

Centers	  från	  avsnitt	  2.	  3	  Visitor	  Centers	  för	  att	  undersöka	  om	  teorierna	  passade	  att	  

använda	  på	  Visitor	  Centers.	  	  

	  

4.	  3.	  3	  Forskarfråga	  tre	  
Jag	  följde	  Vilja	  of	  Swedens	  (2013)	  konceptutvecklingsmodell,	  se	  figur	  11.	  Jag	  började	  i	  

open-‐fasen	  med	  att	  generera	  idéer.	  Jag	  använde	  mig	  av	  brainstorming.	  Brainstorming	  är	  

en	  typ	  av	  tänkande	  som	  används	  för	  att	  generera	  kreativa	  idéer	  och	  går	  ut	  på	  att	  

generera	  många	  idéer	  och	  skriva	  ner	  dessa	  utan	  att	  värdera	  eller	  diskutera	  huruvida	  

idéerna	  är	  genomförbara	  (Ward	  &	  Wilkinson,	  2006).	  Jag	  skrev	  därför	  ner	  så	  många	  idéer	  

jag	  kom	  att	  tänka	  på	  utifrån	  ämnet	  som	  i	  detta	  fall	  var	  de	  upplevelseproduktionsteorier	  

och	  interpretationsprinciper	  jag	  identifierat	  för	  forskarfråga	  två	  och	  hur	  dessa	  kan	  

appliceras	  på	  VCVGK,	  mer	  specifikt	  utställningen,	  för	  att	  anpassa	  utställningen	  för	  

upplevelsesamhället.	  Efter	  att	  ha	  genererat	  en	  stor	  mängd	  idéer	  gick	  jag	  in	  i	  explore-‐

fasen	  och	  jag	  började	  då	  analysera	  och	  jämföra	  idéerna.	  I	  open-‐fasen	  valde	  jag	  att	  inte	  

sätta	  några	  begränsningar	  vad	  gäller	  kostnad	  för	  konceptet	  då	  idéerna	  i	  senare	  skede	  

kan	  modifieras	  till	  att	  vara	  mer	  genomförbara.	  I	  explore-‐fasen	  blev	  därför	  en	  del	  i	  

analys-‐	  och	  jämförelsemomentet	  att	  se	  vilka	  idéer	  som	  var	  genomförbara	  för	  VCVGK	  och	  

se	  i	  vilken	  utsträckning	  teorierna	  från	  forskarfråga	  två	  gick	  att	  implementera.	  När	  jag	  

sedan	  kom	  in	  i	  den	  sista	  fasen,	  close-‐fasen,	  analyserade	  jag	  vad	  jag	  hade	  kommit	  fram	  till	  

i	  explore-‐fasen	  och	  valde	  ut	  idén	  jag	  ansåg	  bäst	  passade	  ihop	  med	  mina	  teorier	  från	  
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forskarfråga	  två,	  rådande	  förhållanden	  på	  VCVGK	  samt	  idéns	  genomförbarhet.	  	  Idén	  blev	  

slutligen	  ett	  koncept	  i	  form	  av	  en	  checklista	  där	  upplevelseproduktionsteorierna	  och	  

interpretationsprinciperna	  från	  forskarfråga	  två	  sammanställdes	  med	  syftet	  att	  anpassa	  

VCVGK	  utställning	  till	  upplevelsesamhället.	  Konceptet	  analyserades	  sedan	  utifrån	  

användning	  och	  genomförbarhet	  för	  VCVGK.	  	  

	  

4.	  4	  Studiens	  kvalitet	  
För	  att	  bedöma	  studiens	  kvalitet	  bedöms	  studiens	  validitet	  och	  reliabilitet.	  För	  att	  

avgöra	  studiens	  validitet	  bedöms	  det	  om	  det	  som	  avsetts	  att	  undersöka	  verkligen	  är	  det	  

som	  har	  undersökts	  (Denscombe,	  2009;	  Patel	  &	  Davidson,	  2011).	  Validiteten	  är	  kopplad	  

till	  noggrannheten	  och	  precisionen	  i	  det	  data	  forskaren	  erhåller	  (Denscombe,	  2009).	  

Studiens	  reliabilitet	  avser	  om	  undersökningen	  är	  genomförd	  på	  ett	  tillförlitligt	  sätt	  

(Patel	  &	  Davidson,	  2011).	  Följande	  avsnitt	  beskriver	  validiteten	  och	  reliabiliteten	  i	  

respektive	  forskarfråga.	  	  

	  

4.	  4.	  1	  Forskarfråga	  ett	  	  
Jag	  bedömer	  att	  forskarfråga	  ett	  har	  en	  hög	  validitet	  då	  informanten	  är	  en	  av	  de	  två	  som	  

är	  heltidsanställda	  på	  VCVGK	  och	  har	  således	  mest	  kunskap	  om	  ämnet.	  Intervjun	  

genomfördes	  via	  email,	  detta	  är	  en	  fördel	  enligt	  min	  uppfattning	  då	  informanten	  fick	  en	  

chans	  att	  ta	  sig	  tid	  att	  svara	  på	  frågorna	  och	  därmed	  ge	  mig	  så	  bra	  svar	  som	  möjligt.	  

Eftersom	  jag	  valde	  att	  genomföra	  intervjun	  via	  email	  elimineras	  eventuell	  oro	  av	  

informanten	  att	  bli	  inspelad	  eller	  att	  befinna	  sig	  i	  en	  skarp	  intervjusituation.	  Att	  jag	  som	  

forskare	  ska	  bli	  nervös	  i	  en	  intervjusituation	  och	  därmed	  påverka	  den	  minskar	  också	  då	  

jag	  använder	  mig	  av	  email.	  Eftersom	  jag	  sedan	  tidigare	  känner	  min	  informant	  kan	  det	  

påverka	  min	  reliabilitet	  på	  olika	  sätt.	  Chansen	  att	  informanten	  svarar	  på	  intervjun	  är	  

större	  men	  det	  kan	  även	  vara	  så	  att	  de	  känner	  sig	  tvingade	  att	  medverka	  på	  grund	  av	  vår	  

relation.	  Eftersom	  jag	  känner	  till	  VCVGK	  verksamhet	  sedan	  tidigare	  anpassades	  mina	  

frågor	  efter	  min	  kunskap	  vilket	  påverkar	  reliabiliteten.	  En	  forskare	  utan	  min	  förkunskap	  

skulle	  eventuellt	  kunnat	  ha	  ställt	  andra	  frågor.	  
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4.	  4.	  2	  Forskarfråga	  två	  
För	  att	  validiteten	  i	  forskarfråga	  två	  skulle	  vara	  hög	  bedömde	  jag	  alla	  källor	  jag	  använde	  

mig	  av	  i	  uppsatsen	  efter	  de	  grundläggande	  kriterier	  som	  Platt	  (1981)	  beskriver.	  Platt	  

menar	  att	  dokument	  ska	  bedömas	  utifrån	  följande	  kriterier:	  	  

	  

• Autenticitet	  

Det	  vill	  säga	  om	  källan	  är	  äkta	  och	  om	  det	  är	  ursprungskällan.	  

• Trovärdighet	  

Hur	  trovärdig	  är	  källan?	  Vem	  är	  ansvarig	  utgivare	  och	  vad	  är	  syftet?	  	  

• Representativitet	  

Är	  dokumentet	  representativt	  för	  denna	  typ	  av	  ämne?	  	  

• Innebörd	  

Vad	  är	  innebörden	  i	  dokumentet?	  Finns	  det	  information	  som	  är	  osagd	  i	  

dokumentet?	  

	  

Då	  jag	  arbetat	  efter	  Platts	  (1981)	  kriterier	  bedömer	  jag	  att	  validiteten	  i	  min	  

litteraturstudie	  varit	  hög,	  även	  om	  jag	  aldrig	  till	  hundra	  procent	  kan	  veta	  att	  en	  källa	  är	  

trovärdig,	  äkta	  och	  så	  vidare.	  Även	  reliabiliteten	  anser	  jag	  är	  hög	  då	  jag	  bedömer	  att	  en	  

litteraturstudie	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  tillförskaffa	  den	  kunskap	  jag	  ville	  ha.	  Då	  de	  

artikeldatabaser	  jag	  använt	  mig	  av	  endast	  erbjuder	  ett	  begränsat	  material	  efter	  de	  

artikeldatabaser	  LTU	  abonnerar	  på	  skulle	  min	  reliabilitet	  kunna	  bli	  högre	  om	  jag	  haft	  

obegränsad	  tillgång	  till	  material.	  	  

	  

4.	  4.	  3	  Forskarfråga	  tre	  
Jag	  bedömer	  att	  validiteten	  i	  konceptutvecklingen	  är	  hög.	  För	  att	  använda	  svaren	  från	  

forskarfråga	  två	  till	  att	  göra	  utställningen	  på	  VCVGK	  bättre	  anpassad	  till	  

upplevelsesamhället	  passar	  en	  konceptutveckling	  bra.	  Andra	  alternativ	  hade	  exempelvis	  

kunnat	  vara	  benchmarking	  eller	  enbart	  kopiera	  andra	  Visitor	  Centers	  men	  som	  jag	  

nämnt	  i	  mitt	  problemområde:	  många	  av	  de	  Visitor	  Center	  som	  existerar	  byggdes	  vid	  den	  

tidpunkt	  som	  Jensen	  (1999)	  menar	  att	  vi	  befann	  oss	  i	  informationssamhället	  och	  dessa	  

är	  alltså	  inte	  anpassade	  för	  upplevelsesamhällets	  nya	  krav.	  Att	  besvara	  min	  forskarfråga	  

innebär	  att	  använda	  de	  teoretiska	  principer	  jag	  identifierat	  i	  forskarfråga	  två	  på	  

utställningen	  i	  VCVGK	  och	  på	  så	  sätt	  anpassa	  VCVGK	  till	  upplevelsesamhället.	  
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Benchmarking	  och	  kopiering	  av	  de	  existerande	  Visitor	  Centers	  är	  därför	  inte	  den	  

ultimata	  metoden	  då	  majoriteten	  inte	  är	  byggda	  för	  upplevelsesamhället.	  Om	  jag	  hade	  

arbetat	  utan	  något	  som	  helst	  ramverk	  för	  att	  anpassa	  VCVGK	  till	  upplevelsesamhället	  

hade	  min	  validitet	  antagligen	  varit	  lägre	  då	  jag	  inte	  haft	  någon	  arbetsmetod	  och	  då	  

exempelvis	  kunnat	  välja	  den	  första	  bästa	  idén	  eller	  strunta	  i	  att	  analysera	  olika	  idéer	  och	  

bara	  välja	  en	  idé	  på	  måfå.	  Eftersom	  jag	  beslutat	  att	  arbeta	  efter	  en	  strukturerad	  modell	  

anser	  jag	  att	  min	  validitet	  blev	  högre	  då	  jag	  ”tvingades”	  att	  vara	  strukturerad	  och	  

analysera	  etcetera.	  Jag	  anser	  även	  att	  min	  studie	  är	  genomförd	  på	  ett	  tillförlitligt	  sätt,	  

dock	  anser	  jag	  att	  reliabiliteten	  kan	  vara	  högre.	  Mina	  personliga	  erfarenheter	  av	  VCVGK	  

samt	  mina	  förkunskaper	  i	  upplevelseproduktion	  gör	  att	  det	  är	  svårt	  för	  en	  annan	  

forskare	  att	  få	  samma	  resultat.	  	  

	  

4.	  5	  Etiska	  ställningstaganden	  
Denscombe	  (2009)	  beskriver	  ett	  antal	  etiska	  ställningstaganden	  en	  forskare	  bör	  göra	  

både	  vid	  insamling,	  i	  analysprocessen	  och	  när	  studien	  publiceras.	  Forskaren	  måste	  

bland	  annat	  respektera	  informanterna	  och	  deras	  rättigheter	  och	  värdighet.	  Forskaren	  

måste	  minimera	  risken	  för	  att	  informanterna	  ska	  ta	  skada	  på	  grund	  av	  deras	  medverkan	  

i	  forskningsprojektet.	  Forskaren	  måste	  även	  arbeta	  på	  ett	  ärligt	  sätt	  och	  respektera	  

informanternas	  integritet	  (ibid.).	  Forskaren	  ska	  vara	  ärlig	  och	  opartisk	  vid	  

analysprocessen.	  När	  studien	  publiceras	  ska	  forskaren	  garantera	  informanternas	  

anonymitet	  om	  de	  så	  önskar	  (ibid).	  För	  att	  arbeta	  på	  ett	  etiskt	  sätt	  kommer	  jag	  följa	  

Denscombes	  ställningstaganden.	  Inom	  forskningen	  i	  västvärlden	  finns	  en	  flitigt	  använd	  

deklaration	  kallad	  Helsingforsdeklarationen	  som	  antogs	  för	  första	  gången	  1964	  av	  

World	  Medical	  Association	  (2013).	  Deklarationen	  beskriver	  de	  etiska	  principer	  forskare	  

bör	  följa	  när	  de	  arbetar	  med	  människor	  (ibid.).	  Deklarationen	  fastställer	  bland	  annat	  att	  

det	  krävs	  samtycke	  från	  personer	  involverade	  i	  forskningen	  samt	  att	  

försökspersonernas	  hälsa	  alltid	  värnas	  om.	  Jag	  har	  arbetat	  efter	  

Helsingforsdeklarationens	  etiska	  principer	  samt	  de	  etiska	  ställningstaganden	  

Denscombe	  (2009)	  beskrivit	  under	  denna	  studie	  i	  alla	  moment.	  	  
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5.	  Resultat	  
	  

I	  nedanstående	  avsnitt	  presenteras	  svaren	  på	  studiens	  forskarfrågor.	  

	  

	  

5.	  1	  Visitor	  Centre	  i	  världsarvet	  Gammelstads	  kyrkstad	  
För	  att	  besvara	  utifrån	  vilka	  principer	  som	  VCVGK	  är	  utformat	  efter	  genomförde	  jag	  en	  

intervju	  med	  min	  informant	  som	  är	  informatör	  samt	  även	  publik-‐	  och	  programansvarig	  

och	  ansvarig	  för	  de	  guidade	  världsarvsvisningar	  på	  Visitor	  Centre.	  För	  att	  bättre	  förstå	  

Visitor	  Centres	  verksamhet	  och	  vad	  de	  arbetar	  med	  följer	  nedan	  ett	  avsnitt	  som	  

kortfattat	  beskriver	  Gammelstads	  kyrkstads	  historia,	  efter	  det	  följer	  ett	  avsnitt	  där	  

resultatet	  av	  intervjun	  presenteras.	  

	  

5.	  1.	  1	  Gammelstads	  kyrkstad	  
Världsarvet	  Gammelstads	  kyrkstad	  är	  beläget	  ungefär	  1	  mil	  utanför	  Luleå.	  För	  drygt	  

1,000	  år	  sedan	  var	  platsen	  där	  kyrkstaden	  ligger	  en	  skärgård	  där	  havsytan	  var	  tio	  meter	  

högre	  än	  vad	  den	  är	  idag	  (Domeij,	  Nyström	  &	  Nyström,	  1999).	  Socken	  som	  bildades	  på	  

denna	  plats	  under	  1400-‐talet	  var	  en	  väldigt	  stor	  socken	  som	  till	  ytan	  motsvarade	  

ungefär	  hela	  nuvarande	  Norrbottens	  län	  (Isaksson	  &	  Isaksson,	  1992).	  Stenkyrkan	  som	  

finns	  i	  Gammelstad	  byggdes	  under	  slutet	  av	  1400-‐talet	  och	  står	  kvar	  än	  idag	  vilket	  gör	  

den	  till	  Norrlands	  största	  medeltida	  kyrka	  (Domeij	  et	  al.,	  1999).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Figur	  12.	  Gammelstads	  kyrkstad,	  bild	  av	  Jennifer	  Wikström	  (2013)	  
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Från	  år	  1600	  finns	  det	  även	  belägg	  för	  att	  en	  kyrkstad	  ska	  ha	  funnits	  i	  Gammelstad	  

(ibid).	  En	  kyrkstad	  är	  en	  samling	  enkla	  övernattningsstugor	  och	  stall	  samlade	  kring	  en	  

sockenkyrka	  (Isaksson	  &	  Isaksson,	  1992).	  Kyrkstaden	  uppkom	  dels	  på	  grund	  av	  

sockenbornas	  skyldighet	  att	  regelbundet	  besöka	  kyrkan	  men	  även	  på	  grund	  av	  de	  stora	  

avstånden	  som	  finns	  i	  norra	  Sverige	  som	  medförde	  att	  sockenborna	  var	  tvungna	  att	  ha	  

någonstans	  att	  övernatta	  för	  att	  kunna	  närvara	  vid	  kyrkliga	  högtider	  (Domeij	  et	  al.,	  

1999).	  	  Kyrkstaden	  i	  Gammelstad	  var	  som	  störst	  under	  1800-‐talets	  början,	  då	  fanns	  det	  

484	  kyrkstugor	  (ibid.).	  Gammelstads	  kyrkstad	  är	  Sveriges	  bäst	  bevarade	  kyrkstad	  och	  

idag	  finns	  det	  408	  kyrkstugor	  kvar	  (ibid.).	  Sedan	  1996	  har	  Gammelstads	  kyrkstad	  även	  

haft	  världsarvsstatus.	  Att	  Gammelstads	  kyrkstad	  blivit	  ett	  världsarv	  beror	  dels	  på	  att	  

kyrkstaden	  är	  den	  största	  och	  mest	  välbevarade	  i	  landet	  men	  även	  på	  grund	  av	  att	  

kyrkstugorna	  fortfarande	  används	  som	  de	  gjorde	  förr,	  det	  vill	  säga	  att	  de	  bos	  i	  tillfälligt,	  

några	  nätter,	  i	  samband	  med	  kyrkhelger	  eller	  andra	  arrangemang	  i	  kyrkstaden	  (ibid.).	  

Mitt	  i	  världsarvet	  i	  Gammelstads	  kyrkstad	  ligger	  Visitor	  Centre,	  se	  figur	  13.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  13.	  Visitor	  Centre	  i	  världsarvet	  Gammelstads	  kyrkstad,	  bild	  från	  Gammelstad	  

(2012)	  

	  

Byggnaden	  Visitor	  Centre	  huserar	  i	  kallas	  Betelkapellet	  och	  byggdes	  ursprungligen	  1806	  

och	  användes	  då	  som	  ett	  gästgiveri	  (Gammelstad,	  2012).	  Betelkapellet	  köptes	  upp	  av	  

Nederluleå	  baptistförsamling	  vid	  sekelskiftet	  1900	  och	  gjordes	  om	  till	  en	  församlingssal	  

(ibid).	  I	  dag	  är	  Betelkapellet	  både	  ett	  Visitor	  Centre	  och	  en	  turistbyrå	  med	  

världsarvskontor,	  utställning	  och	  presentbutik	  (Gammelstad,	  2014).	  Visitor	  Centre	  

erbjuder	  även	  guidade	  visningar	  året	  runt	  (ibid.).	  
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5.	  1.	  2	  Intervju	  med	  informant	  från	  Visitor	  Centre	  
Luleå	  kommun	  köpte	  Betelkapellet	  1990	  och	  använde	  det	  till	  en	  början	  endast	  som	  

turistbyrå.	  På	  uppdrag	  av	  Luleå	  kommun	  arbetade	  företaget	  Hugin	  &	  Munin	  fram	  ett	  

förslag	  på	  en	  utvecklingsplan	  med	  ett	  åtgärdsprogram	  för	  Gammelstads	  kyrkstad	  för	  

åren	  1998	  till	  2000	  som	  sammanställdes	  i	  en	  rapport.	  Hugin	  &	  Munin	  är	  ett	  företag	  som	  

etablerades	  1992	  och	  arbetar	  med	  produktion	  av	  kulturinformation	  (Hugin	  &	  Munin,	  

2014).	  Ett	  av	  Hugin	  &	  Munins	  förslag	  för	  Gammelstads	  kyrkstad	  var	  enligt	  informanten	  

att	  etablera	  ett	  Visitor	  Centre.	  Informanten	  menar	  att	  Hugin	  &	  Munins	  tanke	  med	  Visitor	  

Centret	  var:	  

	  

…att	  skapa	  ett	  nav	  i	  besöksupplevelsen,	  skapa	  en	  breddad	  och	  fördjupad	  upplevelse,	  som	  

också	  kan	  bidra	  till	  att	  förlänga	  besöket,	  ge	  intäktsmöjligheter	  mm.	  Lokaler	  utvecklades,	  

ny	  utställning	  och	  bildspel	  producerades.	  Tanken	  var	  att	  ge	  besökaren	  en	  bild	  av	  det	  

Gammelstad	  som	  man	  inte	  själv	  kan	  uppleva	  vid	  en	  rundvandring-‐	  historisk	  bakgrund,	  

årstidsväxlingar,	  landhöjning,	  kyrkstadstraditionen	  mm.	  

	  

Visitor	  Centre	  utformades	  efter	  filosofin	  om	  balans	  mellan	  begreppen	  vårda,	  veta	  och	  

visa.	  I	  utvecklingsplanen	  menade	  Hugin	  &	  Munins	  att	  kyrkstadens	  värde	  låg	  i	  

kulturmiljön,	  kyrkan	  och	  kyrkstadstraditionen	  och	  att	  vården	  av	  dem	  således	  skulle	  vara	  

grunden	  i	  den	  framtida	  utvecklingen	  av	  turism	  i	  Gammelstads	  kyrkstad	  enligt	  

informanten.	  Hugin	  &	  Munin	  menade	  även	  att	  kulturen	  skulle	  betonas	  och	  att	  

kommersiella	  intressen	  inte	  skulle	  ta	  överhand.	  Informanten	  menar	  att:	  ”Tanken	  var	  

inte	  att	  skapa	  något	  nytt,	  utan	  ”förädla,	  komplettera	  och	  pussla	  ihop	  en	  attraktiv	  helhet	  

av	  många	  mindre	  bitar.””	  

	  

Hugin	  &	  Munin	  var	  även	  företaget	  som	  producerade	  utställningen.	  Utställningen	  

producerades	  med	  ett	  kyrkligt	  tema	  och	  på	  Hugin	  &	  Munins	  (2014)	  hemsida	  beskriver	  

de	  hur	  de	  utformat	  utställningen:	  ”Jag	  ritade	  en	  utställning	  som	  i	  form	  följde	  

kyrkorummet,	  en	  strikt	  sak	  med	  få	  föremål…”	  Utställningen	  heter	  ”En	  plats	  de	  kallar	  

Berget”,	  se	  figur	  14.	  	  Utställningen,	  likt	  Visitor	  Centret	  i	  sig,	  är	  utformat	  så	  att	  besökaren	  

får	  en	  helhetsbild	  av	  Gammelstads	  kyrkstad	  som	  de	  själva	  inte	  kan	  uppleva	  enbart	  

genom	  att	  själv	  gå	  runt	  i	  kyrkstaden	  enligt	  informanten.	  I	  utställningen	  finns	  även	  ett	  

bildspelsrum.	  	  Bildspelet	  som	  visas	  heter	  ”Ett	  år	  i	  Gammelstad”	  och	  är	  producerat	  av	  Pär	  
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Domeij,	  bildspelet	  visar	  bilder	  på	  Gammelstad	  från	  1920-‐talet	  och	  idag.	  Informanten	  

menar	  att	  tanken	  bakom	  bildspelet	  var	  att	  visa	  Gammelstad	  genom	  året	  och	  årets	  

årstider	  och	  högtider	  samt	  likt	  både	  Visitor	  Centret	  och	  utställningen:	  visa	  en	  bild	  av	  

Gammelstad	  som	  besökarna	  inte	  kan	  uppleva	  själva	  vid	  en	  rundvandring.	  	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  14.	  ”En	  plats	  de	  kallar	  Berget”	  utställning	  på	  Visitor	  Centre,	  bildkollage	  av	  Jennifer	  

Wikström	  (2014)	  

	  

På	  ovanvåningen	  av	  Visitor	  Centre	  finns	  utställningen	  med	  dess	  bildspel,	  på	  

nedanvåningen	  finns	  presentbutiken	  som	  även	  fungerar	  som	  en	  reception,	  se	  figur	  15.	  

Informanten	  menar	  att	  tanken	  bakom	  presentbutiken	  är:	  

	  

Att	  den	  ska	  ge	  ett	  blandat	  utbud	  av	  enklare/billigare/turistiska	  souvenirer	  med	  motiv	  

från	  Luleå	  och	  Norrbotten/norra	  Sverige,	  och	  ett	  mer	  kvalitativt	  utbud	  av	  

presenter/hantverk/böcker	  från	  närområdet.	  Många	  besökare	  reser	  långt	  och	  vill	  ha	  

små/lätta	  saker.	  Butiken	  ska	  erbjuda	  möjlighet	  att	  köpa	  minnen	  både	  från	  Gammelstad	  

och	  norra	  Sverige.	  Ambitionen	  är	  att	  gå	  mot	  mer	  renodlade	  Gammelstads	  och	  Luleå	  

produkter,	  profilprodukter	  med	  högre	  kvalité	  än	  idag.	  
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De	  som	  väljer	  ut	  är	  vilka	  souvenirer	  och	  andra	  presenter	  som	  ska	  säljas	  på	  Visitor	  Centre	  

är	  personalen.	  Utformningen	  av	  Visitor	  Centre	  i	  helhet	  har	  inte	  förändrats	  mycket	  under	  

de	  senaste	  tio	  åren	  enligt	  informanten.	  Det	  är	  främst	  små	  detaljer	  som	  förändrats,	  den	  

största	  förändringen	  är	  mediautrustningarna	  som	  uppgraderats	  till	  mer	  moderna	  krav.	  

Lokalerna	  har	  även	  gjorts	  mer	  bekväma	  för	  besökarna,	  bland	  annat	  har	  bänkarna	  i	  

bildspelsrummet	  blivit	  fristående	  så	  rummet	  lättare	  kan	  användas	  utifrån	  Visitor	  

Centres	  behov.	  I	  dagsläget	  arbetar	  inte	  Visitor	  Centre	  mot	  någon	  speciell	  målgrupp	  men	  

informanten	  menar	  att	  många	  besökare	  är	  pensionärer	  och	  att	  det	  finns	  en	  ambition	  att	  

nå	  ungdomar	  och	  yngre	  vuxna.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

	  
Figur	  15.	  Presentbutik	  i	  Visitor	  Centre,	  bildkollage	  av	  Jennifer	  Wikström	  (2014)	  

	  

För	  att	  sammanfatta	  intervjun	  med	  informanten	  följer	  nedan	  en	  summering	  i	  form	  av	  en	  

lista:	  

	  

Visitor	  Centre	  i	  världsarvet	  Gammelstads	  kyrkstad	  

• VCVGK	  var	  till	  en	  början	  en	  turistbyrå	  

• Kulturinformationsföretaget	  Hugin	  &	  Munin	  tog	  fram	  en	  utvecklingsplan	  för	  

Gammelstads	  kyrkstad	  åren	  1998	  till	  2000	  där	  etableringen	  av	  ett	  Visitor	  Centre	  

var	  en	  åtgärd.	  	  
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• Turistbyråns	  lokaler	  utvecklades	  när	  VCVGK	  etablerades.	  Då	  producerades	  en	  ny	  

utställning	  och	  bildspel.	  

• Hugin	  &	  Munins	  tanke	  med	  VCVGK	  var	  inte	  att	  skapa	  något	  nytt	  utan	  pussla	  ihop	  

en	  helhet	  och	  förädla	  den	  

• VCVGK	  ska	  vara	  ett	  nav	  i	  besöksupplevelsen	  

• VCVGK	  ska	  ge	  en	  breddad	  och	  fördjupad	  upplevelse	  

• VCVGK	  ska	  bidra	  till	  att	  besökarna	  stannar	  längre	  och	  även	  ge	  ökade	  

intäktsmöjligheter	  

• VCVGK	  ska	  ge	  besökarna	  en	  bild	  av	  Gammelstad	  som	  de	  inte	  själva	  kan	  uppleva	  

vid	  en	  rundvandring	  

• Besökarna	  är	  ofta	  pensionärer	  men	  det	  finns	  en	  ambition	  att	  nå	  ungdomar	  och	  

yngre	  vuxna	  

• VCVGK	  har	  inte	  förändrats	  nämnvärt	  de	  senaste	  tio	  åren	  

	  

Utställning	  

• Hugin	  &	  Munin	  producerade	  utställningen	  som	  heter	  ”En	  plats	  de	  kallar	  Berget”	  

• Utställningen	  har	  ett	  kyrkligt	  tema	  

• Utställningens	  form	  följder	  kyrkorummet	  och	  är	  därmed	  strikt	  och	  har	  få	  föremål	  

• Utställningen	  ska	  ge	  besökaren	  en	  helhetsbild	  av	  Gammelstads	  kyrkstad	  som	  de	  

själva	  inte	  kan	  uppleva	  genom	  en	  rundvandring	  

• Utställningen	  har	  även	  ett	  bildspelsrum	  

• Bildspelet	  heter	  ”Ett	  år	  i	  Gammelstad”	  och	  är	  producerat	  av	  Pär	  Domeij	  

• Bildspelet	  visar	  Gammelstad	  genom	  årets	  och	  årets	  högtider	  

• Bildspelet	  visar	  bilder	  från	  Gammelstad,	  både	  från	  idag	  och	  från	  1920-‐talet	  

• Bildspelet	  ska	  likt	  utställningen	  visa	  en	  bild	  av	  Gammelstad	  som	  besökarna	  inte	  

kan	  uppleva	  själva	  vid	  en	  rundvandring	  

	  

Presentbutik	  

• Presentbutiken	  har	  ett	  blandat	  utbud	  av	  enklare	  turistiska	  souvenirer	  med	  motiv	  

från	  Luleå	  och	  Norrbotten	  

• Presentbutiken	  har	  även	  ett	  kvalitativt	  utbud	  bestående	  av	  presenter,	  hantverk	  

och	  böcker	  från	  närområdet.	  
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• Presentbutiken	  ska	  erbjuda	  besökarna	  att	  köpa	  minnen	  från	  både	  Gammelstad	  

och	  norra	  Sverige	  

• Det	  finns	  en	  ambition	  att	  ha	  mer	  renodlade	  Gammelstads-‐	  och	  Luleåprodukter	  

och	  profilprodukter	  med	  högre	  kvalité	  

• Personalen	  väljer	  ut	  vad	  som	  ska	  säljas	  i	  presentbutiken	  

	  

5.	  1.	  3	  Analys	  av	  intervjun	  	  
Utifrån	  informantens	  svar	  framgår	  det	  att	  VCVGK	  ska	  ge	  en	  breddad	  och	  fördjupad	  

upplevelse	  och	  bidra	  till	  att	  besökarna	  stannar	  längre.	  Detta	  stämmer	  överens	  med	  hur	  

Moscardo	  och	  Pearce	  (2007)	  definierar	  ett	  Visitor	  Center	  då	  författarna	  menar	  att	  ett	  

Visitor	  Centers	  huvuduppgift	  är	  att	  förstärka	  och	  leda	  besökarnas	  upplevelse	  och	  på	  så	  

sätt	  förstärka	  kvalitén	  av	  upplevelsen.	  Tanken	  bakom	  VCVGK	  är	  bra,	  dock	  så	  har	  inte	  

VCVGK	  utvecklats	  i	  någon	  större	  utsträckning	  under	  de	  senaste	  tio	  åren,	  förutom	  mindre	  

detaljer.	  VCVGK	  har	  därmed	  inte	  anpassat	  sig	  till	  dagens	  upplevelsesamhälle.	  Att	  så	  är	  

fallet	  kan	  ses	  i	  utställningen	  utifrån	  hur	  den	  är	  utformad	  och	  tanken	  bakom	  eftersom	  

den	  är	  producerad	  med	  ett	  strikt	  kyrkligt	  tema	  och	  med	  få	  föremål	  som	  alla	  är	  inglasade	  

i	  montrar	  (se	  figur.	  14).	  Jag	  anser	  att	  utställningen	  inte	  har	  möjlighet	  att	  ge	  besökarna	  en	  

särskilt	  minnesvärd	  upplevelse	  då	  enbart	  utbildningsaspekten	  av	  Pine	  och	  Gilmores	  

(1999)	  Experience	  Realms	  vidrörs.	  Utställningens	  Upplevelserum	  (Mossberg,	  2003)	  är	  

väldigt	  strikt	  och	  trots	  att	  det	  är	  ett	  kyrkotema	  är	  det	  inte	  känslan	  jag	  får	  av	  

utställningen,	  känslan	  blir	  mer	  steril.	  Andra	  eller	  tredje	  generationens	  

upplevelseproduktion	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012)	  där	  co-‐produktion	  och	  självdirektion	  är	  

fokus	  finns	  inte	  heller	  i	  utställningen.	  Jag	  anser	  att	  VCVGK	  kan	  utvecklas	  för	  att	  vara	  mer	  

anpassat	  för	  upplevelsesamhället,	  då	  i	  synnerhet	  utställningen.	  Informanten	  menar	  även	  

att	  det	  finns	  en	  ambition	  att	  nå	  en	  yngre	  publik	  med	  Visitor	  Centre.	  Alonso	  och	  Liu	  

(2012)	  anser	  att	  ett	  Visitor	  Center	  ska	  vara	  lärande	  och	  underhållande	  för	  både	  unga	  och	  

gamla.	  Jag	  anser	  att	  Visitor	  Centre	  i	  dagsläget	  enbart	  är	  till	  för	  de	  äldre	  och	  de	  ungas	  

upplevelse	  av	  Gammelstad	  blir	  således	  drabbad	  och	  då	  potentiellt	  negativ.	  	  
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5.	  2	  Visitor	  Centers	  och	  upplevelsesamhället	  
För	  att	  svara	  min	  andra	  forskarfråga:	  ”Efter	  vilka	  teoretiska	  principer	  bör	  en	  utställning	  

på	  ett	  Visitor	  Center	  anpassas	  för	  upplevelsesamhället?”	  har	  jag	  genomfört	  en	  

litteraturstudie.	  Resultatet	  av	  min	  litteraturstudie	  presenteras	  i	  två	  avsnitt.	  Det	  första	  

avsnittet	  presenterar	  hur	  utställningar	  på	  Visitor	  Centers	  utformas	  enligt	  

interpretationsprinciper	  och	  det	  andra	  avsnittet	  presenterar	  de	  

upplevelseproduktionsteorier	  som	  jag	  anser	  kan	  användas	  för	  att	  anpassa	  utställningar	  

på	  Visitor	  Centers	  för	  upplevelsesamhället.	  	  

	  

5.	  2.	  1	  Interpretationsprinciper	  	  
De	  Visitor	  Centers	  som	  byggdes	  i	  Nordamerika,	  efter	  Mission	  66	  genomfördes,	  är	  till	  stor	  

del	  baserade	  på	  interpretationsprinciper	  (Brochu	  &	  Merriman,	  2003;	  Knudson	  et	  al.,	  

2003;	  Fallon	  &	  Kriwoken,	  2002;	  Gross	  &	  Zimmerman,	  2002).	  Många	  av	  dagens	  Visitor	  

Centers	  är	  byggda	  vid	  just	  denna	  tidpunkt	  och	  är	  då	  utformade	  efter	  

interpretationsprinciper.	  Nedan	  följer	  en	  lista	  med	  ett	  antal	  interpretationsprinciper	  

som	  används	  för	  att	  utforma	  utställningar	  på	  Visitor	  Centers.	  En	  utställning	  bör:	  

	  

• Identifiera	  lärande	  mål	  (Watson,	  2006b).	  

• Använd	  korta	  paragrafer	  och	  undvik	  att	  använda	  tekniska	  termer	  som	  inte	  alla	  

förstår	  (Ham,	  1992).	  	  

• Tillgodose	  olika	  inlärningsstilar	  och	  sätt	  att	  lära	  (Watson,	  2006b).	  En	  av	  de	  mest	  

kända	  modellerna	  över	  inlärningsstilar	  är	  VARK-‐modellen	  (Hawk	  &	  Shah,	  2007).	  

Inlärningsstilarna	  i	  VARK-‐modellen	  är:	  visuell,	  auditiv,	  read	  and	  write	  och	  

kinestetisk	  (ibid.).	  Vilken	  stil	  som	  passar	  bäst	  beror	  på	  hur	  människor	  tar	  in	  och	  

organiserar	  information	  (ibid.).	  Modellens	  grundare	  Fleming	  (2001)	  menar	  att	  

människor	  som	  lär	  sig	  visuellt	  gillar	  att	  se	  kartor,	  grafer,	  diagram,	  bilder	  och	  så	  

vidare.	  De	  som	  är	  auditiva	  lär	  sig	  bäst	  genom	  att	  lyssna	  på	  andra,	  diskutera,	  

berätta	  historier	  och	  så	  vidare	  (ibid.).	  De	  som	  lär	  sig	  bäst	  genom	  att	  läsa	  och	  

skriva	  (read	  and	  write)	  föredrar	  att	  läsa	  listor,	  rapporter,	  definitioner	  och	  så	  

vidare.	  Människor	  som	  lär	  sig	  mer	  kinestetiskt	  föredrar	  att	  göra	  saker,	  

laborationer,	  studieresor	  och	  så	  vidare	  (Fleming,	  2001).	  	  
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• Kunna	  överblickas	  snabbt	  så	  besökaren	  kan	  röra	  sig	  runt	  i	  utställningen	  men	  

utställningen	  ska	  även	  kunna	  granskas	  en	  längre	  tid	  så	  besökaren	  kan	  gå	  

närmare	  utställningen	  och	  studera	  den	  mer	  noggrant	  (Watson,	  2006b).	  

• Beröra	  alla	  besökarens	  sinnen,	  det	  vill	  säga	  lukten,	  synen,	  hörseln,	  smaken	  och	  

känseln	  (Moss	  et	  al,	  2010).	  

• Inte	  använda	  övergångar	  mellan	  olika	  delar	  av	  utställningen	  då	  besökarna	  inte	  

nödvändigtvis	  kommer	  att	  följa	  den	  tänkta	  ”vägen”	  att	  se	  utställningen	  på	  (Ham,	  

1992).	  

• Vara	  organiserad	  och	  simpel,	  och	  endast	  ha	  fem	  eller	  mindre	  huvudpunkter	  samt	  

visa	  detaljer	  visuellt.	  Utställningen	  ska	  inte	  verka	  krävande	  för	  besökaren	  (Ham,	  

1992).	  	  

• Finnas	  olika	  objekt	  som	  besökarna	  kan	  känna	  på	  (Buck,	  2010).	  	  

• Inkludera	  interaktiv	  media	  (Watson,	  2006b).	  

• Ha	  tematiska	  titlar	  som	  förmedlar	  budskapet,	  människor	  lägger	  märke	  till	  titeln	  

även	  om	  de	  inte	  fortsätter	  att	  titta	  på	  utställningen	  (Ham,	  1992).	  	  

• Innehålla	  text,	  olika	  citat	  samt	  andra	  typer	  av	  media	  för	  att	  storyn	  ska	  bli	  mer	  

levande	  (Buck,	  2010).	  

• Använd	  korta	  exempel,	  analogier	  och	  jämförelser	  till	  saker	  besökarna	  kan	  

relatera	  till	  och	  bryr	  sig	  om	  (Ham,	  1992).	  	  

• Använd	  text	  som	  kan	  beröra	  en	  känsla	  inom	  besökarna,	  det	  gör	  att	  besökarna	  har	  

lättare	  att	  komma	  ihåg	  budskapet	  (Buck,	  2010).	  

• Göras	  levande.	  Ett	  sätt	  att	  göra	  utställningarna	  mer	  levande	  är	  att	  använda	  sig	  av	  

så	  kallad	  living	  heritage	  peresentation.	  Det	  innebär	  att	  guider	  bär	  historiska	  

kläder,	  agerar	  efter	  ett	  manus	  och	  integrerar	  med	  besökarna	  (Saxe,	  2009).	  

	  

Utöver	  dessa	  interpretationsprinciper	  finns	  även	  Tildens	  (1957)	  sex	  grundprinciper	  

som	  skrevs	  ner	  redan	  1957	  och	  de	  används	  än	  idag	  som	  stöttepelare	  för	  interpretation	  

världen	  över	  (Ward	  &	  Wilkinson,	  2006).	  Även	  för	  Visitor	  Centers	  och	  dess	  utställningar	  

kan	  Tildens	  (1957)	  sex	  grundprinciper	  användas.	  Interpretationens	  sex	  grundprinciper	  

enligt	  Tilden	  är:	  	  
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1.	  Interpretation	  som	  inte	  knyter	  an	  det	  som	  beskrivs	  med	  något	  inom	  besökarnas	  

personlighet	  eller	  deras	  upplevelse	  på	  plats	  kommer	  vara	  steril.	  

2.	  Att	  enbart	  ge	  information	  är	  inte	  interpretation.	  All	  interpretation	  behöver	  

information	  men	  interpretation	  och	  information	  är	  inte	  samma	  sak.	  

3.	  Interpretation	  är	  en	  konstform	  och	  den	  kan	  således	  också	  läras	  ut.	  

4.	  Interpretationens	  mål	  är	  inte	  att	  ge	  instruktioner	  till	  besökarna	  utan	  att	  

provocera	  dem.	  

5.	  Interpretation	  ska	  visa	  hela	  bilden	  och	  inte	  bara	  en	  del.	  

6.	  Interpretation	  till	  barn	  ska	  inte	  fördummas	  på	  något	  sätt.	  Ett	  helt	  annat	  

tillvägagångssätt	  behövs.	  	  

	  

Benton	  (2009)	  har	  utgått	  från	  bland	  annat	  Tildens	  (1957)	  grundprinciper	  och	  utvecklat	  

fyra	  föreställningar	  om	  interpretation.	  Bentons	  (2009)	  fyra	  föreställningar	  är:	  

	  

1. Interpretation	  kopplar	  ihop	  besökaren	  med	  platsen	  

Genom	  olika	  interpretationstekniker	  får	  besökaren	  en	  större	  förståelse	  för	  

platsen	  och	  känner	  sig	  ”kopplad”	  till	  platsen.	  Fokus	  ligger	  på	  att	  få	  besökaren	  att	  

förstå	  och	  uppskatta	  platsen	  samtidigt	  som	  besökaren	  lär	  sig	  om	  den.	  	  

2. Interpretation	  förmedlar	  organisationens	  budskap	  till	  besökarna	  

De	  som	  står	  bakom	  platsen,	  exempelvis	  en	  organisation,	  kommun	  eller	  företag,	  

vill	  få	  besökaren	  att	  lyssna	  på	  deras	  budskap.	  Ofta	  handlar	  budskapet	  om	  

bevarandet	  av	  platsen	  och	  att	  få	  besökarna	  att	  inte	  förstöra	  platsen.	  	  

3. Interpretation	  främjar	  kunnighet	  om	  platsen	  och	  hur	  den	  kan	  skyddas	  

Interpretationen	  ska	  främja	  besökarnas	  kunskap	  och	  medvetenhet	  om	  

bevarandet	  av	  platsen	  samt	  få	  besökarna	  att	  bli	  ”förvaltare”	  av	  platsen.	  

4. Interpretation	  ska	  främja	  turism	  

Interpretationen	  ska	  även	  främja	  föreställningar	  som	  är	  kopplade	  till	  turism	  så	  

som	  att	  spendera	  pengar	  i	  en	  presentbutik	  på	  platsen	  eller	  andra	  lokala	  butiker.	  

	  

Även	  Bentons	  (2009)	  fyra	  föreställningar	  om	  interpretation	  går	  att	  applicera	  på	  

utställningar	  på	  Visitor	  Centers.	  De	  interpretationsprinciper	  jag	  presenterat	  i	  detta	  

kapitel	  är	  enbart	  några	  av	  de	  som	  används	  för	  att	  utforma	  utställningar	  i	  Visitor	  Centers.	  

Utöver	  dessa	  interpretationsprinciper	  anser	  jag	  även	  att	  upplevelseproduktionsteorier	  
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kan	  användas	  för	  att	  anpassa	  utställningar	  i	  Visitor	  Centers	  till	  upplevelsesamhället.	  

Genom	  min	  litteraturstudie	  identifierade	  jag	  ett	  antal	  upplevelseproduktionsteorier	  som	  

kan	  användas	  för	  att	  anpassa	  utställningar	  på	  Visitor	  Centers	  för	  upplevelsesamhället,	  

de	  presenteras	  i	  nedanstående	  kapitel.	  

	  

5.	  2.	  2	  Upplevelseproduktionsteorier	  	  
Kairos	  Future	  (2011)	  genomförde	  en	  studie	  i	  samarbete	  med	  Parks	  and	  Resorts	  

Scandinavia,	  de	  frågade	  över	  1,000	  svenskar	  om	  deras	  livs	  topp-‐upplevelse	  och	  om	  

upplevelser	  som	  varit	  mindre	  bra	  samt	  undersökte	  vad	  som	  utlöst	  positiva	  känslor	  i	  

olika	  bloggar	  på	  internet.	  Studien	  resulterade	  i	  en	  teori	  om	  hur	  topp-‐upplevelser	  kan	  

delas	  in	  i	  olika	  kategorier	  samt	  en	  kompletterande	  teori	  om	  vad	  för	  typ	  av	  upplevelse	  

människor	  söker	  i	  olika	  skeden	  i	  livet.	  Kairos	  Future	  såg	  likheter	  mellan	  det	  som	  

svenskarna	  identifierat	  som	  topp-‐upplevelser	  och	  de	  olika	  aspekter	  av	  upplevelser	  som	  

finns	  med	  i	  Pine	  och	  Gilmores	  (1999)	  the	  Experience	  Realms,	  det	  vill	  säga	  upplevelser	  

kring	  utbildning,	  underhållning,	  eskapism	  och	  estetik.	  Kairos	  Future	  (2011)	  

identifierade	  två	  axlar	  vars	  typ	  av	  upplevelse	  skiljer	  sig	  åt,	  dessa	  är:	  

	  

• Flykt	  till	  förankring	  

• Risk	  till	  ro	  	  

	  

Flykt	  handlar	  om	  en	  slags	  vardags-‐flykt	  där	  vardagen	  blir	  ett	  minne	  blott	  och	  människan	  

kan	  drömma	  sig	  bort.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  Pine	  och	  Gilmores	  (1999)	  eskapistiska	  

upplevelse	  aspekt	  av	  the	  Experience	  Realms.	  Motsatsen	  till	  flykt,	  förankring,	  handlar	  om	  

att	  stärka	  människans	  liv	  i	  verkligheten.	  Kairos	  Future	  (2011)	  menar	  att	  vänskap	  och	  att	  

känna	  en	  känsla	  av	  gemenskap	  är	  viktig	  för	  förankringen.	  Även	  risk	  och	  ro	  är	  motsatser.	  

Risk	  handlar	  om	  att	  gå	  utanför	  sin	  egen	  bekvämlighetszon	  och	  ta	  en	  risk.	  Ro	  å	  andra	  

sidan	  handlar	  om	  att	  ta	  det	  lugnt	  och	  använda	  säkra	  koncept.	  Mellan	  axlarna	  flykt	  och	  

förankring	  och	  risk	  och	  ro	  har	  fyra	  olika	  typer	  av	  upplevelser	  identifierats	  av	  Kairos	  

Future	  som	  de	  valt	  att	  kalla	  fyra	  K.	  De	  fyra	  K:na	  är:	  kick,	  komfort,	  kontakt	  och	  

kompetens.	  De	  fyra	  K:na	  och	  de	  olika	  axlarna	  illustreras	  i	  figur	  16.	  	  
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Figur	  16.	  Upplevelsens	  olika	  dimensioner	  i	  fyra	  K	  modell	  modifierad	  efter	  Kairos	  Future	  

(2011,	  s.	  8)	  	  

	  

Kairos	  Future	  (2011)	  menar	  att	  dessa	  fyra	  K:n	  utgör	  de	  mest	  väsentliga	  kvaliteterna	  i	  en	  

upplevelse.	  De	  fyra	  K:na	  förklaras	  nedan.	  

	  

• Kick	  

En	  kick	  är	  en	  adrenalingivande	  upplevelse	  (Kairos	  Future,	  2011).	  En	  kick	  är	  

kopplad	  till	  positiva	  överraskningar	  som	  överträffat	  förväntningar.	  Oftast	  är	  en	  

kick-‐upplevelse	  kopplad	  till	  en	  specifik	  händelse	  till	  exempel	  fallskärmshoppning	  

och	  inte	  en	  helhetsupplevelse	  så	  som	  en	  hel	  resa	  till	  en	  spännande	  destination	  

(ibid).	  	  

	  

• Komfort	  

En	  upplevelse	  centrerad	  kring	  komfort	  är	  en	  bekymmerslös	  upplevelse.	  Kairos	  

Future	  (2011)	  kopplar	  samman	  komfort	  med	  Pine	  och	  Gilmores	  (1999)	  

eskapism,	  de	  menar	  dock	  att	  komfort	  snarare	  är	  en	  eskapistisk	  upplevelse	  av	  de	  

lugnare	  slaget.	  De	  topp-‐upplevelser	  som	  innehåller	  komfort	  beskrivs	  av	  Kairos	  

Futures	  respondenter	  som	  upplevelser	  där	  allt	  gått	  rätt	  och	  allt	  är	  som	  de	  tänkt	  

sig	  och	  komfort	  står	  i	  förgrunden.	  	  
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• Kontakt	  

Kontakt	  är	  en	  upplevelse	  som	  styrker	  relationer	  och	  kärlek.	  En	  kontakt-‐

upplevelse	  är	  kopplad	  till	  gemenskap	  och	  relationer	  med	  andra,	  med	  andra	  ord	  

den	  sociala	  aspekten	  (Kairos	  Future,	  2011).	  I	  en	  sådan	  upplevelse	  är	  fokuset	  på	  

gruppdynamiken	  och	  samvaron	  med	  andra	  människor.	  	  

	  

• Kompetens	  

Kompetens	  är	  en	  upplevelse	  centrerad	  kring	  att	  uppfylla	  mål.	  Denna	  typ	  av	  topp-‐

upplevelse	  är	  kopplad	  till	  att	  uppnå	  mål,	  belöna	  sig	  själv	  samt	  även	  utvecklas	  som	  

människa.	  Kairos	  Future	  (2011)	  menar	  att	  en	  kompetens-‐upplevelse	  är	  kopplad	  

till	  Csíkszentmihályis	  (2006)	  teori	  om	  optimala	  upplevelser	  som	  skapar	  flow.	  

Flowtillståndet	  beskrivs	  likt	  en	  kompetens-‐centrerad	  upplevelse	  som	  målinriktat.	  

Csíkszentmihályi	  menar	  även	  att	  tidsuppfattningen	  förvrängs	  och	  

koncentrationsnivån	  är	  intensiv	  vid	  en	  optimal	  upplevelse	  samt	  att	  flow	  

tillstånden	  ger	  en	  tillfredställande	  känsla.	  Kairos	  Future	  (2011)	  menar	  att	  

måluppfyllelsen	  i	  en	  kompetens-‐upplevelse	  oftast	  för	  mer	  sig	  flow-‐känslor.	  	  

	  

Vilket	  av	  dessa	  fyra	  K:n	  som	  en	  person	  värderar	  högst	  är	  olika	  från	  person	  till	  person.	  

Kairos	  Future	  (2011)	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  upplevelseproducenten	  använder	  de	  

rätta	  K:na	  som	  den	  målgrupp	  de	  arbetar	  med	  värderar	  högst.	  Det	  är	  således	  viktigt	  att	  

veta	  vilken	  målgrupp	  som	  söker	  sig	  till	  vilket	  K.	  Kairos	  Future	  har	  undersökt	  skillnader	  i	  

vad	  för	  upplevelser	  människor	  söker	  beroende	  på	  vilken	  livsfas	  de	  befinner	  sig	  i	  och	  har	  

utgått	  från	  fyra	  parametrar:	  ålder,	  civiltillstånd,	  föräldrastatus	  och	  sysselsättning.	  Kairos	  

Future	  utgick	  från	  en	  vuxens	  perspektiv	  och	  sju	  olika	  livsfaser	  identifierades	  som	  även	  

hade	  olika	  upplevelsebehov	  och	  K:n	  som	  de	  värderar	  högst.	  Dessa	  livsfaser	  är:	  

	  

1. Singelfasen	  –	  unga	  singlar	  

Personer	  yngre	  än	  30	  år	  som	  inte	  är	  i	  ett	  förhållande	  eller	  har	  barn.	  

2. Tvåsamhetsfasen	  –	  unga	  par	  

Personer	  yngre	  än	  35	  år	  som	  har	  ett	  fast	  förhållande	  men	  inga	  barn.	  

3. Småbarnsförälderfasen	  –	  småbarnsföräldrar	  

Personer	  i	  ett	  fast	  förhållande	  som	  fått	  barn.	  Barnen	  är	  max	  7	  år	  gamla	  och	  de	  tar	  

upp	  en	  stor	  del	  av	  föräldrarnas	  tid.	  
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4. Tonårsförälderfasen	  –	  tonårsföräldrar	  

Personer	  i	  ett	  fast	  förhållande	  som	  har	  äldre	  barn,	  de	  är	  dock	  inte	  nog	  gamla	  att	  

flytta	  hemifrån.	  

5. Utflyttningsfasen	  –	  vuxenföräldrar	  

Personer	  i	  ett	  fast	  förhållande,	  deras	  barn	  har	  flyttat	  hemifrån.	  Dessa	  personer	  

arbetar	  fortfarande	  och	  har	  pengar	  att	  spendera.	  	  	  

6. Tidig	  pensionärsfas	  –	  yngre	  pensionärer	  

Personerna	  har	  lämnat	  arbetslivet	  och	  de	  är	  max	  68	  år	  gamla.	  	  

7. Pensionärsfas	  –	  pensionärer	  

Personer	  som	  varit	  pensionärer	  ett	  tag	  och	  är	  äldre	  än	  68	  år.	  

	  

Kairos	  Future	  (2011)	  påpekar	  dock	  att	  det	  inte	  är	  alla	  som	  följer	  dessa	  livsfaser.	  

Eftersom	  de	  utgått	  från	  den	  vuxnes	  perspektiv	  finns	  inte	  barn	  representerade	  som	  en	  

egen	  livsfas,	  Kairos	  Future	  menar	  att	  barnens	  perspektiv	  finns	  representerade	  hos	  deras	  

föräldrar.	  VCVGK	  har	  idag	  ingen	  specifik	  målgrupp,	  informanten	  menar	  dock	  att	  de	  flesta	  

besökare	  är	  äldre	  och	  många	  är	  pensionärer.	  Barn	  och	  ungdomar	  samt	  yngre	  vuxna	  är	  

dock	  målgrupper	  som	  de	  har	  som	  ambition	  att	  nå.	  De	  målgrupper	  som	  passar	  bäst	  med	  

VCVGK	  befintliga	  målgrupp	  samt	  deras	  ambitioner	  om	  att	  nå	  yngre	  är	  följande	  livsfaser:	  

	  

• Småbarnsföräldrar	  
Kairos	  Future	  (2011)	  menar	  att	  småbarnsföräldrar	  i	  stor	  utsträckning	  upplever	  

genom	  sina	  barn	  och	  att	  det	  är	  barnen	  som	  styr	  upplevelsen.	  

Småbarnsföräldrarnas	  upplevelse	  utgörs	  av	  barnens	  upplevelse.	  Det	  som	  är	  

viktigt	  för	  småbarnsföräldrarna	  är	  relationerna	  och	  samhörigheten	  i	  familjen.	  Att	  

familjen	  gör	  någonting	  tillsammans	  är	  därför	  viktig	  men	  att	  barnen	  ska	  ha	  roligt	  

är	  viktigast.	  Kairos	  Future	  ger	  följande	  exempel	  på	  upplevelser	  som	  kan	  tilltala	  

småbarnsföräldrar:	  besök	  i	  en	  djurpark,	  gå	  på	  nöjesparker	  eller	  ett	  besök	  på	  

Astrid	  Lindgrens	  Värld.	  Kairos	  Future	  menar	  att	  76	  %	  av	  småbarnsföräldrarna	  

arbetar,	  deras	  inkomst	  är	  således	  hög	  trots	  att	  utgifterna	  för	  barnen	  kan	  vara	  

höga.	  Småbarnsföräldrarna	  använder	  även	  sociala	  medier	  och	  delar	  med	  sig	  av	  

sina	  upplevelser	  på	  Facebook	  en	  aning	  mer	  än	  genomsnittssvensken.	  

Småbarnsföräldrarnas	  vill	  ha	  förankring	  och	  inte	  flykt	  och	  fokusen	  ligger	  på	  

relationerna	  och	  samhörigheten	  i	  dessa.	  Kairos	  Future	  menar	  att	  
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småbarnsföräldrarna	  klassar	  en	  topp-‐upplevelse	  som	  en	  upplevelse	  där	  ”de	  fick	  

lön	  för	  mödan”	  (s.	  12).	  	  Småbarnsföräldrarnas	  utmärkande	  K	  ligger	  därför	  

någonstans	  mellan	  Kompetens	  och	  Kontakt.	  	  

 
• Unga	  singlar	  

Unga	  singlar	  består	  av	  personer	  under	  30	  år	  som	  till	  skillnad	  från	  

småbarnsföräldrarna	  inte	  har	  några	  barn	  och	  inte	  en	  hög	  inkomst.	  58	  %	  av	  de	  

unga	  singlarna	  är	  studenter	  och	  har	  således	  inte	  mycket	  pengar	  att	  spendera	  

(Kairos	  Future,	  2011).	  Trots	  knaper	  ekonomi	  har	  de	  mycket	  tid	  att	  uppleva	  på.	  De	  

unga	  singlarna	  är	  vana	  med	  sociala	  medier	  och	  teknik	  och	  använder	  de	  flitigt,	  36	  

%	  skriver	  om	  sina	  upplevelser	  på	  Facebook	  efteråt,	  12	  %	  skriver	  även	  om	  

upplevelsen	  under	  upplevelsen.	  Deras	  personliga	  varumärke	  är	  viktigt	  för	  de	  

unga	  singlarna	  och	  de	  betygsätter	  upplevelser,	  produkter	  och	  tjänster	  på	  sociala	  

medier	  (ibid.).	  De	  unga	  singlarnas	  utmärkande	  K	  är	  Kick.	  De	  gillar	  upplevelser	  

där	  de	  kan	  uppleva	  tillsammans	  och	  upplevelser	  som	  överraskar.	  De	  vill	  tänja	  på	  

sina	  gränser	  och	  fly	  vardagen	  (ibid.).	  	  

	  

• Yngre	  pensionärer	  

De	  yngre	  pensionärerna	  har	  hälsan	  i	  behåll	  och	  då	  de	  just	  gått	  i	  pension	  har	  de	  

även	  mycket	  tid	  att	  uppleva.	  Då	  de	  yngre	  pensionärerna	  är	  äldre	  än	  småbarns-‐	  

och	  vuxenföräldrarna	  har	  de	  hunnit	  pröva	  mycket	  och	  vet	  således	  vad	  de	  gillar.	  

Då	  de	  yngre	  pensionärerna	  inte	  arbetar	  är	  inte	  inkomsten	  lika	  hög	  som	  hos	  

småbarns-‐	  och	  vuxenföräldrarna	  men	  däremot	  har	  de	  gott	  om	  tid	  att	  uppleva	  på.	  

De	  yngre	  pensionärerna	  delar	  sällan	  med	  sig	  av	  upplevelsen	  på	  sociala	  medier	  

och	  Kairos	  Future	  (2011)	  menar	  att	  det	  enbart	  är	  50	  %	  som	  dokumenterar	  

upplevelsen	  överhuvudtaget.	  De	  yngre	  pensionärernas	  utmärkande	  K	  är	  Komfort.	  

De	  gillar	  när	  upplevelsen	  blir	  precis	  som	  de	  tänkt	  sig.	  Trots	  att	  de	  drar	  sig	  till	  

Komfort	  prövar	  de	  gärna	  något	  annorlunda.	  	  
	  

Dessa	  fyra	  K	  samt	  de	  olika	  livsfaserna	  är	  en	  av	  de	  teorier	  jag	  anser	  kan	  användas	  för	  att	  

anpassa	  Visitor	  Centers	  för	  upplevelsesamhället.	  Boswijk	  et	  al.	  (2012)	  har	  sammanfattat	  

och	  modifierat	  teorierna	  beskrivna	  i	  Pine	  och	  Gilmores	  (1999)	  bok	  ”The	  Experience	  
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Economy:	  Work	  Is	  Theatre	  and	  Every	  Business	  a	  Stage”	  till	  en	  lista	  med	  tio	  

designprinciper	  som	  en	  producent	  kan	  använda	  sig	  av	  för	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  

en	  meningsfull	  upplevelse.	  Principerna	  är	  menade	  att	  ge	  en	  ram	  för	  hur	  miljön	  kan	  

designas	  och	  även	  designa	  processen	  att	  uppleva.	  Dessa	  tio	  designprinciper	  anser	  jag	  

även	  kan	  användas	  för	  att	  anpassa	  Visitor	  Centres	  till	  upplevelsesamhället.	  Nedan	  

presenteras	  Boswijks	  et	  al.	  (2012)	  tio	  designprinciper:	  

	  

1.	  Tematisera	  upplevelsen	  

En	  story	  eller	  ett	  tema	  kan	  hänföra	  mening	  till	  upplevelsen.	  Exempel	  på	  teman	  är	  Disneys	  

sagotema.	  	  	  

• Finns	  det	  en	  story	  eller	  ett	  tema?	  

• Får	  besökaren	  en	  tydlig	  bild	  över	  temat/storyn?	  

• Kan	  temat/storyn	  beskrivas	  i	  tre	  ord?	  

• Hur	  ska	  besökarna	  se	  temat/storyn?	  

	  

2.	  Harmonisera	  intryck	  

Besökarna	  får	  ett	  antal	  olika	  intryck	  av	  upplevelsen.	  Om	  dessa	  intryck	  inte	  är	  

harmoniserade	  med	  varandra	  kan	  det	  ge	  en	  negativ	  effekt	  på	  upplevelsen.	  Exempel	  på	  ett	  

negativt	  intryck	  som	  kan	  förstöra	  är	  om	  ett	  företag	  som	  säger	  sig	  vara	  miljövänligt	  

använder	  många	  engångsartiklar	  som	  papperstallrikar.	  	  

• Är	  alla	  besökarens	  intryck	  harmoniserade	  med	  varandra	  och	  skapar	  ett	  

harmoniserat	  helhetsintryck?	  

	  

3.	  Eliminera	  negativa	  intryck	  

Vissa	  intryck	  kan	  ha	  en	  negativ	  effekt	  på	  besökarna,	  exempelvis	  lådor	  i	  en	  reception	  eller	  

fulla	  askkoppar.	  Vissa	  negativa	  element	  kan	  även	  vara	  accepterade	  av	  producenten	  men	  

förstöra	  besökarnas	  upplevelse.	  Det	  får	  inte	  finnas	  några	  negativa	  intryck	  då	  fokus	  ska	  

vara	  på	  besökarna	  och	  deras	  upplevelse.	  	  

• Finns	  det	  intryck	  som	  inte	  är	  harmoniserade?	  	  

• Finns	  det	  element	  vars	  existens	  är	  accepterat	  av	  dig	  men	  kan	  vara	  störande	  för	  

besökarna?	  

• Lämnar	  besökarna	  med	  intrycket	  att	  mycket	  tanke	  låg	  bakom	  upplevelsen?	  
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4.	  Uppmärksamma	  stämningen	  och	  atmosfären	  

En	  besökares	  attityd	  kan	  både	  försämras	  och	  förbättras	  genom	  stämningen	  och	  

atmosfären.	  Besökarna	  kan	  vara	  mer	  förlåtande	  gentemot	  eventuella	  fel	  som	  har	  gjorts	  om	  

atmosfären	  och	  stämningen	  är	  positiv.	  Besökaren	  själv	  blir	  även	  mer	  positiv	  om	  

stämningen	  är	  bra.	  Ett	  antal	  element	  kan	  påverka	  stämningen,	  bland	  annat	  musik,	  ljus	  och	  

dofter.	  

• Finns	  det	  någon	  musik?	  

• Hur	  är	  ljuset?	  

• Vilka	  dofter	  kan	  besökarna	  känna?	  

	  

5.	  Lägg	  till	  minnessaker	  

Minnessaker	  gör	  att	  besökarna	  förlänger	  minnet	  av	  sin	  upplevelse.	  Upplevelsen	  är	  

immateriell	  men	  en	  minnessak	  är	  en	  materiell	  representation	  av	  upplevelsen.	  Minnessaker	  

kan	  bland	  annat	  vara	  souvenirer	  av	  olika	  slag.	  En	  souvenir	  kan	  även	  vara	  ett	  sätt	  att	  prata	  

om	  upplevelsen	  med	  andra.	  	  

• Finns	  det	  minnessaker	  så	  som	  souvenirer	  som	  besökarna	  kan	  köpa?	  

	  

6.	  Involvera	  alla	  sinnen	  

Det	  undermedvetna	  påverkar	  även	  besökarna	  och	  att	  tänka	  på	  att	  använda	  sinnena	  i	  

miljön	  kan	  ge	  en	  stor	  känslomässig	  respons.	  Boswijk	  et	  al.	  (2012)	  menar	  att	  det	  ofta	  bara	  

är	  synen	  som	  är	  involverad	  i	  upplevelsen	  men	  menar	  att	  även	  de	  andra	  sinnena;	  känsel,	  

lukt,	  hörsel	  och	  smak	  kan	  förstärka	  upplevelsen.	  Nya	  bilar	  har	  tillexempel	  en	  viss	  doft.	  

• Är	  synen	  involverad?	  

• Är	  känseln	  involverad?	  

• Är	  lukten	  involverad?	  

• Är	  hörseln	  involverad?	  

• Är	  smaken	  involverad?	  
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7.	  Uppmärksamma	  äkthet	  

Vissa	  miljöer	  känns	  artificiella	  och	  får	  besökarna	  att	  känna	  sig	  obekväma.	  Det	  är	  viktigt	  

att	  miljön	  är	  autentisk	  och	  äkta.	  Exempelvis	  kan	  Disney	  upplevas	  som	  artificiell	  för	  många.	  	  

• Får	  miljön	  besökarna	  att	  känna	  sig	  välkomna?	  

• Känns	  miljön	  autentisk?	  

	  

8.	  Använd	  dramaturgi	  

En	  historia	  kräver	  en	  bra	  dramaturgi.	  Boswijk	  et	  al.	  (2012)	  har	  använt	  sig	  av	  Freytags	  

(1898)	  dramaturgi-‐modell,	  se	  figur	  17.	  Dramaturgin	  kan	  användas	  för	  att	  skapa	  

upplevelser,	  de	  olika	  stegen	  i	  dramaturgin	  kan	  även	  överföras	  till	  upplevelseprocessen.	  

Exempelvis	  börjar	  historian	  med	  anslaget	  där	  läsarens	  uppmärksamhet	  fångas	  upp,	  i	  

processen	  att	  skapa	  en	  meningsfull	  upplevelse	  står	  besökarnas	  uppmärksamhet	  i	  fokus	  och	  

det	  gäller	  då	  för	  producenten	  att	  försöka	  locka	  besökarna	  och	  fånga	  deras	  intresse.	  

Dramaturgin	  kan	  användas	  som	  referens	  för	  att	  få	  så	  gripande	  historia	  som	  möjligt.	  

• Följer	  historian	  dramaturgin?	  

• Kan	  besökarnas	  upplevelse	  anpassas	  efter	  dramaturgin?	  

• Vad	  är	  historians	  klimax?	  

• Hur	  avslutas	  historian	  med	  avtoningen?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	   	  

Figur	  17.	  Dramaturgi-‐modell	  modifierad	  efter	  Freytag	  (1898,	  s.	  86)	  	  

	  

9.	  Använd	  personalen	  som	  skådespelare	  

Personalen	  bör	  ha	  olika	  beteende	  beroende	  på	  om	  de	  är	  ”på	  scenen”	  eller	  ”av	  scenen”.	  

Personalens	  beteende	  påverkar	  besökarnas	  upplevelse.	  
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• Bidrar	  personalens	  beteende	  för	  besökarnas	  helhetsupplevelse?	  

	  

10.	  Arbeta	  för	  att	  alla	  individer	  ska	  må	  bra	  

Personalens	  attityd	  samt	  besökarnas	  attityd	  smittar	  av	  sig.	  Att	  må	  bra	  och	  ha	  en	  bra	  

attityd	  gör	  processen	  att	  undergå	  en	  upplevelse	  bättre.	  

• Mår	  du	  bra	  och	  har	  du	  en	  bra	  attityd?	  

• Arbetar	  du	  för	  att	  alla	  ska	  må	  bra?	  

	  

Dessa	  tio	  designprinciper	  sammanställda	  av	  Boswijk	  et	  al.	  (2012),	  Kairos	  Futures	  (2011)	  

K-‐modell	  samt	  teori	  om	  livsfaserna	  tillsammans	  med	  de	  interpretationsprinciper	  som	  

presenterats	  i	  föregående	  avsnitt	  kommer	  appliceras	  på	  utställningen	  i	  Visitor	  Centre	  i	  

världsarvet	  Gammelstads	  kyrkstad	  för	  att	  anpassa	  utställningen	  till	  

upplevelsesamhället.	  

	  

5.	  2.	  3	  Analys	  av	  interpretationsprinciper	  och	  

upplevelseproduktionsteorier	  
Visitor	  Centers	  har	  varit	  en	  del	  i	  nationalparkers	  interpretationsprogram	  under	  lång	  tid,	  

ända	  sedan	  Mission	  66	  genomfördes	  1952	  (Brochu	  &	  Merriman,	  2003).	  Trots	  att	  

interpretationsprinciper	  använts	  för	  utställningar	  på	  Visitor	  Centers	  under	  en	  lång	  tid	  

anser	  jag	  ändå	  att	  de	  är	  högst	  aktuella	  idag	  då	  många	  av	  de	  interpretationsprinciperna	  

överlappar	  de	  upplevelseproduktionsteorier	  som	  presenterats	  i	  rapporten.	  Exempelvis	  

är	  en	  interpretationsprincip	  enligt	  Moss	  (2010)	  att	  alla	  sinnen	  bör	  beröras	  i	  en	  

utställning	  vilket	  även	  är	  en	  del	  i	  upplevelseproduktionsteorin	  beskriven	  av	  Boswijk	  et	  

al.	  (2012).	  Det	  som	  främst	  är	  intressant	  då	  jag	  vill	  anpassa	  utställningen	  på	  VCVGK	  för	  

upplevelsesamhället	  är	  upplevelseproduktionsteorierna.	  Knudson	  et	  al.	  (2003)	  menar	  

att	  Visitor	  Centers	  ska	  vara	  en	  inkörsport	  och	  inbjuda	  besökarna	  till	  att	  uppleva	  platsen,	  

Moscardo	  och	  Pearce	  (2007)	  fortsätter	  på	  samma	  spår	  och	  menar	  att	  Visitor	  Centers	  

huvuduppgift	  är	  att	  leda	  besökarnas	  upplevelse	  samt	  förstärka	  kvalitén	  på	  upplevelsen.	  

Alla	  upplevelseproduktionsteorier	  jag	  valt	  ut	  för	  denna	  studie	  är	  utformade	  med	  syftet	  

att	  förbättra	  upplevelsen.	  Teorierna	  om	  de	  fyra	  K:na	  och	  livsfaserna	  visar	  vad	  för	  topp-‐

upplevelse	  människor	  söker	  i	  olika	  skeden	  i	  livet	  (Kairos	  Future,	  2011)	  och	  de	  tio	  

designprinciperna	  är	  menade	  att	  hjälpa	  en	  producent	  när	  denna	  ska	  skapa	  

förutsättningar	  för	  en	  meningsfull	  upplevelse	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  Dessa	  
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upplevelseproduktionsteorier	  anser	  jag	  har	  möjlighet	  att	  göra	  Visitor	  Centers	  till	  

inkörsport	  att	  uppleva	  platsen,	  förstärka	  upplevelsen	  och	  stärka	  kvalitén	  av	  upplevelsen	  

så	  som	  Knudson	  et	  al.	  (2003)	  och	  Moscardo	  och	  Pearce	  (2007)	  menar	  att	  ett	  Visitor	  

Center	  bör.	  	  

	  

5.	  3	  Konceptutveckling	  
Jag	  har	  valt	  att	  arbeta	  efter	  Vilja	  of	  Swedens	  (2013)	  metod	  för	  konceptutveckling:	  open,	  

explore,	  close	  (se	  figur	  11)	  för	  att	  ta	  fram	  mitt	  koncept.	  Konceptet	  är	  grundat	  på	  den	  

empiri	  jag	  samlat	  in	  samt	  de	  upplevelseproduktionsteorier	  och	  interpretationsprinciper	  

jag	  presenterat	  i	  föregående	  avsnitt.	  För	  att	  förstå	  resultatet	  av	  mitt	  koncept	  visar	  figur	  

18	  de	  olika	  beståndsdelarna	  i	  konceptet.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  18.	  Illustration	  på	  konceptets	  beståndsdelar	  

	  

Konceptet	  som	  togs	  fram	  blev	  slutligen	  en	  checklista	  som	  VCVGK	  kan	  använda	  vid	  

utveckling	  av	  utställningen	  för	  att	  utställningen	  ska	  bli	  mer	  anpassad	  till	  

upplevelsesamhället.	  Genom	  att	  svara	  på	  dessa	  frågor	  i	  checklistan	  får	  utställningen	  en	  

bra	  grund	  att	  stå	  på	  i	  relation	  till	  upplevelsesamhället.	  Utställningen	  kommer	  inte	  

uppfylla	  alla	  upplevelsesamhällets	  krav	  enbart	  genom	  att	  svara	  på	  dessa	  frågor	  men	  

checklistan	  kommer	  ge	  bra	  start	  utifrån	  vilken	  utställningen	  kan	  utvecklas.	  Checklistan	  

kan	  användas	  om	  det	  finns	  en	  idé	  eller	  ett	  koncept	  för	  utställningen	  för	  att	  checka	  av	  om	  
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konceptet	  är	  anpassat	  för	  upplevelsesamhället	  eller	  som	  stöd	  när	  ett	  nytt	  koncept	  ska	  

tas	  fram.	  I	  nedanstående	  avsnitt	  presenteras	  checklistan.	  

	  

5.	  3.	  1	  Checklista	  	  
Tematisera	  utställningen	  

En	  story	  eller	  ett	  tema	  kan	  hänföra	  mening	  till	  upplevelsen.	  Exempel	  på	  teman	  är	  

Disneys	  sagotema	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  	  

	  

• Vad	  är	  storyn	  eller	  tema	  i	  Visitor	  Centres	  utställning?	  

• Får	  besökaren	  en	  tydlig	  bild	  över	  temat/storyn?	  

• Kan	  temat/storyn	  beskrivas	  i	  tre	  ord?	  

• Hur	  ska	  besökarna	  se	  temat/storyn?	  	  

	  

Vilka	  är	  utställningens	  lärande	  mål?	  	  

Genom	  att	  lära	  sig	  om	  platsen	  får	  besökaren	  större	  förståelse	  för	  platsen	  och	  uppskattar	  

den	  (Watson,	  2006b).	  Om	  ett	  lärande	  mål	  exempelvis	  är	  att	  besökarna	  ska	  bry	  sig	  om	  

bevarandet	  av	  platsen	  finns	  det	  möjlighet	  att	  vinkla	  utställningen	  för	  detta	  ändamål.	  	  
	  

• Vad	  ska	  besökarna	  ha	  lärt	  sig	  när	  de	  lämnar	  utställningen?	  

• Vad	  vill	  vi	  att	  besökarna	  ska	  veta?	  

• Kan	  Visitor	  Centre	  budskap	  förmedlas?	  	  

	  

Har	  utställningen	  tillgodosett	  olika	  inlärningsstilar?	  

Alla	  människor	  är	  olika	  och	  lär	  sig	  på	  olika	  sätt,	  genom	  att	  ha	  flera	  inlärningsstilar	  

inkorporerade	  i	  utställningen	  finns	  chansen	  att	  allt	  fler	  besökare	  tar	  till	  sig	  

utställningens	  budskap	  (Fleming,	  2001).	  

	  

• Finns	  det	  något	  för	  besökarna	  som	  lär	  sig	  visuellt?	  Exempelvis	  bilder	  och	  diagram.	  

• Finns	  det	  något	  för	  besökarna	  som	  lär	  sig	  auditivt?	  Exempelvis	  en	  video	  som	  förklarar	  

en	  företeelse.	  	  

• Finns	  det	  något	  för	  besökarna	  som	  lär	  sig	  genom	  att	  läsa	  och	  skriva?	  Exempelvis	  text,	  

definitioner	  och	  listor.	  

• Finns	  det	  något	  för	  besökarna	  som	  lär	  sig	  kinestetiskt?	  Exempelvis	  något	  som	  

besökarna	  praktiskt	  kan	  göra.	  	  
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Hur	  är	  texten	  i	  utställningen	  skriven?	  

Hur	  utställningens	  text	  är	  skriven	  kan	  påverka	  hur	  besökarna	  upplever	  utställningen	  

(Ham,	  1992).	  

	  

• Finns	  det	  tematiska	  titlar	  som	  förmedlar	  budskapet?	  

• Knyter	  texten	  an	  till	  besökaren	  med	  exempelvis	  analogier	  eller	  jämförelser	  som	  

besökaren	  kan	  relatera	  till?	  

• Undviks	  tekniska	  termer	  som	  inte	  alla	  förstår?	  

• Används	  text	  som	  kan	  beröra	  en	  känsla	  inom	  besökaren?	  

	  

	  

Harmonisera	  intryck	  

Besökarna	  får	  ett	  antal	  olika	  intryck	  av	  upplevelsen.	  Om	  dessa	  intryck	  inte	  är	  

harmoniserade	  med	  varandra	  kan	  det	  ge	  en	  negativ	  effekt	  på	  upplevelsen	  (Boswijk	  et	  

al.,	  2012).	  Exempel	  på	  ett	  negativt	  intryck	  som	  kan	  förstöra	  är	  om	  ett	  företag	  som	  säger	  

sig	  vara	  miljövänligt	  men	  använder	  engångsartiklar	  som	  papperstallrikar.	  	  

	  

• Är	  alla	  besökarens	  intryck	  harmoniserade	  med	  varandra	  och	  skapar	  ett	  harmoniserat	  

helhetsintryck?	  

	  

	  

Eliminera	  negativa	  intryck	  

Vissa	  intryck	  kan	  ha	  en	  negativ	  effekt	  på	  besökarna,	  exempelvis	  lådor	  i	  en	  reception	  

eller	  fulla	  askkoppar.	  Vissa	  negativa	  element	  kan	  även	  vara	  accepterade	  av	  

producenten	  men	  förstöra	  besökarnas	  upplevelse	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  Det	  får	  inte	  

finnas	  några	  negativa	  intryck	  då	  fokus	  ska	  vara	  på	  besökarna	  och	  deras	  upplevelse.	  	  

	  

• Finns	  det	  intryck	  som	  inte	  är	  harmoniserade?	  	  

• Finns	  det	  element	  vars	  existens	  är	  accepterat	  av	  dig	  men	  kan	  vara	  störande	  för	  

besökarna?	  

• Lämnar	  besökarna	  med	  intrycket	  att	  mycket	  tanke	  låg	  bakom	  upplevelsen	  i	  

utställningen?	  
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Uppmärksamma	  stämningen	  och	  atmosfären	  

En	  besökares	  attityd	  kan	  både	  försämras	  och	  förbättras	  genom	  stämningen	  och	  

atmosfären.	  Besökarna	  kan	  vara	  mer	  förlåtande	  gentemot	  eventuella	  fel	  som	  har	  gjorts	  

om	  atmosfären	  och	  stämningen	  är	  positiv.	  Besökaren	  själv	  blir	  även	  mer	  positiv	  om	  

stämningen	  är	  bra.	  Ett	  antal	  element	  kan	  påverka	  stämningen,	  bland	  annat	  musik,	  ljus	  

och	  dofter	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  	  

	  

• Finns	  det	  någon	  musik	  i	  utställningen?	  

• Hur	  är	  ljuset	  i	  utställningen?	  

• Vilka	  dofter	  kan	  besökarna	  känna?	  

	  

	  

Lägg	  till	  minnessaker	  

Minnessaker	  gör	  att	  besökarna	  förlänger	  minnet	  av	  sin	  upplevelse.	  Upplevelsen	  är	  

immateriell	  men	  en	  minnessak	  är	  materiell	  representation	  av	  upplevelsen	  (Boswijk	  et	  

al.,	  2012).	  Minnessaker	  kan	  bland	  annat	  vara	  souvenirer	  av	  olika	  slag.	  En	  souvenir	  kan	  

även	  vara	  ett	  sätt	  att	  prata	  om	  upplevelsen	  med	  andra	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1999).	  	  

	  

• Finns	  det	  minnessaker	  så	  som	  souvenirer	  som	  besökarna	  kan	  köpa?	  

	  

	  

Involvera	  alla	  sinnen	  

Även	  det	  undermedvetna	  påverkar	  besökarna	  och	  att	  tänka	  på	  att	  använda	  sinnena	  i	  

miljön	  kan	  ge	  en	  stor	  känslomässig	  respons.	  Att	  använda	  syn-‐,	  känsel-‐,	  lukt-‐,	  hörsel-‐	  och	  

smaksinnet	  kan	  förstärka	  upplevelsen.	  Nya	  bilar	  har	  tillexempel	  en	  viss	  doft	  (Boswijk	  et	  

al.,	  2012).	  

	  

• Är	  synen	  involverad?	  

• Är	  känseln	  involverad?	  

• Är	  lukten	  involverad?	  

• Är	  hörseln	  involverad?	  

• Är	  smaken	  involverad?	  
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Uppmärksamma	  äkthet	  

Vissa	  miljöer	  känns	  artificiella	  och	  får	  besökarna	  att	  känna	  sig	  obekväma.	  Det	  är	  viktigt	  

att	  miljön	  är	  autentisk	  och	  äkta	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  Exempelvis	  kan	  Disney	  upplevas	  

som	  artificiell	  för	  många.	  	  

	  

• Får	  miljön	  i	  utställningen	  besökarna	  att	  känna	  sig	  välkomna?	  

• Känns	  miljön	  i	  utställningen	  autentisk?	  

	  

	  

Finns	  det	  någon	  typ	  av	  interaktiv	  del	  i	  utställningen?	  	  

Ett	  sätt	  att	  få	  besökaren	  att	  känna	  sig	  mer	  kopplad	  till	  platsen	  är	  att	  ha	  en	  interaktiv	  

del	  i	  utställningen	  samt	  att	  få	  utställningen	  mer	  levande	  (Saxe,	  2009;	  Watson	  2006b).	  

	  

• Har	  utställningen	  någon	  typ	  av	  interaktiv	  media?	  

• Kan	  utställningen	  göras	  mer	  levande	  med	  exempelvis	  living	  heritage	  presentation	  där	  

guider	  bär	  historiska	  kläder	  och	  agerar	  efter	  ett	  manus	  när	  de	  integrerar	  med	  

besökarna?	  

	  

Använd	  dramaturgi	  

En	  historia	  kräver	  en	  bra	  dramaturgi.	  Boswijk	  et	  al.	  (2012)	  har	  använt	  sig	  av	  Freytags	  

(1898)	  dramaturgimodell,	  se	  figur	  17.	  Dramaturgin	  kan	  även	  användas	  för	  att	  skapa	  

upplevelser,	  då	  de	  olika	  stegen	  i	  dramaturgin	  kan	  överföras	  till	  upplevelseprocessen.	  

Exempelvis	  börjar	  historian	  med	  anslaget	  där	  läsarens	  uppmärksamhet	  fångas	  upp,	  i	  

processen	  att	  skapa	  en	  meningsfull	  upplevelse	  står	  besökarnas	  uppmärksamhet	  i	  fokus	  

och	  det	  gäller	  då	  för	  producenten	  att	  försöka	  locka	  besökarna	  och	  fånga	  deras	  intresse.	  

Dramaturgin	  kan	  användas	  som	  referens	  för	  att	  skapa	  en	  gripande	  historia	  som	  möjligt.	  

	  

• Följer	  historian	  dramaturgin?	  

• Kan	  besökarnas	  upplevelse	  anpassas	  efter	  dramaturgin?	  

• Vad	  är	  historians	  klimax?	  

• Hur	  avslutas	  historian	  med	  avtoningen?	  
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Använd	  personalen	  som	  skådespelare	  

Personalen	  bör	  ha	  olika	  beteende	  beroende	  på	  om	  de	  är	  ”på	  scenen”	  eller	  ”av	  scenen”.	  

Personalens	  beteende	  påverkar	  besökarnas	  upplevelse	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  

	  

• Bidrar	  personalens	  beteende	  för	  besökarnas	  helhetsupplevelse?	  

	  

	  

Arbeta	  för	  att	  alla	  individer	  ska	  må	  bra	  

Personalens	  attityd	  samt	  besökarnas	  attityd	  smittar	  av	  sig.	  Att	  må	  bra	  och	  ha	  en	  bra	  

attityd	  gör	  processen	  att	  undergå	  en	  upplevelse	  bättre	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  

	  

• Mår	  du	  bra	  och	  har	  du	  en	  bra	  attityd	  till	  besökarna?	  

• Arbetar	  du	  för	  att	  alla	  ska	  må	  bra?	  

	  

Vem	  är	  utställningens	  målgrupp?	  

Människor	  som	  befinner	  sig	  i	  olika	  skeenden	  i	  livet	  söker	  efter	  olika	  typer	  av	  upplevelser	  

(Kairos	  Future,	  2011).	  Baserat	  på	  Visitor	  Centres	  ambitioner	  och	  befintliga	  målgrupper	  

finns	  det	  framförallt	  tre	  målgrupper	  som	  utställningen	  bör	  tillgodose:	  	  

	  

• Finns	  det	  något	  i	  utställningen	  som	  tilltalar	  småbarnsföräldrar?	  

• Finns	  det	  något	  i	  utställningen	  som	  tilltalar	  unga	  singlar?	  

• Finns	  det	  något	  i	  utställningen	  som	  tilltalar	  yngre	  pensionärer?	  

	  

Finns	  det	  något	  som	  barnen	  kan	  uppleva?	  	  

Småbarnsföräldrarna	  upplever	  genom	  sina	  barn	  och	  det	  är	  barnen	  som	  kommer	  styra	  

upplevelsen.	  Att	  barnen	  ska	  ha	  roligt	  är	  viktigast,	  det	  är	  därför	  viktigt	  att	  det	  finns	  en	  

del	  i	  utställningen	  som	  tilltalar	  barn	  (Kairos	  Future,	  2011).	  

	  

Främjar	  utställningen	  samhörighet	  inom	  familjen?	  	  

Småbarnsföräldrarna	  anser	  att	  relationerna	  och	  samhörigheten	  inom	  familjen	  är	  

väldigt	  viktig.	  Att	  familjen	  kan	  göra	  något	  tillsammans	  är	  därför	  högt	  prioriterat	  

(Kairos	  Future,	  2011).	  	  
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Finns	  det	  element	  i	  utställningen	  som	  gör	  att	  småbarnsföräldrarna	  och	  deras	  

barn	  kan	  uppfylla	  ett	  mål?	  

Småbarnsföräldrarna	  söker	  efter	  upplevelser	  där	  de	  kan	  uppfylla	  mål,	  belöna	  sig	  själv	  

och	  samtidigt	  utvecklas	  som	  människa.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  utställningen	  på	  något	  

sätt	  ger	  en	  utmaning	  eller	  kräver	  något	  av	  småbarnsföräldrarna	  så	  de	  kan	  arbeta	  för	  

att	  uppfylla	  detta	  mål	  (Kairos	  Future,	  2011).	  	  	  

	  

Insikter	  om	  småbarnsföräldrar	  att	  ta	  tillvara	  på	  

Småbarnsföräldrarna	  arbetar	  och	  har	  således	  en	  hög	  inkomst.	  Småbarnsföräldern	  

använder	  sociala	  medier	  mer	  än	  genomsnittssvensken	  (Kairos	  Future,	  2011).	  	  	  

	  

Finns	  det	  något	  element	  som	  kan	  överraska?	  

Unga	  singlar	  vill	  gärna	  bli	  överraskade	  och	  tänja	  på	  sina	  gränser	  (Kairos	  Future,	  2011).	  

	  

Kan	  besökarna	  drömma	  sig	  bort	  och	  fly	  vardagen?	  

Unga	  singlar	  är	  intresserade	  av	  att	  fly	  från	  vardagslivet,	  de	  vill	  ha	  upplevelser	  som	  kan	  

överträffa	  deras	  förväntningar	  (Kairos	  Future,	  2011).	  	  

	  

Finns	  det	  möjlighet	  att	  inkorporera	  sociala	  media	  eller	  exempelvis	  

applikationer	  för	  mobilen?	  

Unga	  singlar	  är	  vana	  med	  sociala	  medier	  och	  teknik	  och	  de	  både	  betygsätter	  

upplevelser,	  produkter	  och	  tjänster	  på	  sociala	  medier.	  De	  unga	  singlarna	  delar	  i	  stor	  

utsträckning	  med	  sig	  om	  upplevelsen	  på	  Facebook	  (Kairos	  Future,	  2011).	  

	  

Insikter	  om	  unga	  singlar	  att	  ta	  tillvara	  på	  	  

De	  unga	  singlarna	  är	  under	  30	  år	  och	  har	  en	  låg	  inkomst.	  De	  söker	  efter	  en	  kick	  och	  

denna	  kick	  behöver	  nödvändigtvis	  inte	  vara	  ett	  helhetsintryck	  utan	  kan	  vara	  en	  del	  av	  

något.	  Exempelvis	  en	  del	  av	  utställningen	  (Kairos	  Future,	  2011).	  
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Är	  utställningen	  ”lätt”	  för	  besökarna	  att	  ta	  in?	  

De	  yngre	  pensionärerna	  vill	  ha	  en	  bekymmerslös	  upplevelse.	  Utställningen	  får	  därför	  

inte	  verka	  för	  ”svår”	  att	  ta	  in,	  utställningen	  måste	  kunna	  överblickas	  snabbt	  och	  bör	  

vara	  simpel	  och	  organiserad.	  De	  yngre	  pensionärerna	  vill	  att	  allt	  ska	  gå	  som	  de	  tänkt	  

sig.	  Utställningen	  får	  inte	  verka	  krävande	  (Kairos	  Future,	  2011).	  	  

	  

Finns	  det	  något	  som	  sticker	  ut	  i	  utställningen?	  

Trots	  att	  de	  yngre	  pensionärerna	  vill	  att	  allt	  ska	  gå	  som	  de	  tänkt	  vill	  de	  ändå	  ha	  något	  

annorlunda.	  Ett	  element	  som	  sticker	  ut	  som	  upplevs	  som	  annorlunda	  kan	  stimulera	  

detta	  behov	  (Kairos	  Future,	  2011).	  

	  

Insikter	  om	  yngre	  pensionärer	  att	  ta	  tillvara	  på	  	  

De	  yngre	  pensionärerna	  har	  en	  medelinkomst	  och	  mycket	  tid	  att	  uppleva	  på.	  De	  

använder	  sällan	  sociala	  medier	  och	  dokumenterar	  sällan	  upplevelsen	  på	  något	  sätt	  

(Kairos	  Future,	  2011).	  	  

	  

	  

5.	  3.	  2	  Exemplifiering	  
För	  att	  visa	  hur	  checklistan	  kan	  användas	  kommer	  jag	  exemplifiera	  några	  av	  frågorna	  

(se	  bilaga	  2	  för	  en	  blankett	  med	  checklistan).	  Jag	  kommer	  beskriva	  hur	  ett	  koncept	  för	  

utställningen	  på	  VCVGK	  skulle	  kunna	  se	  ut	  genom	  att	  använda	  frågorna	  som	  grund.	  

Konceptet	  jag	  föreslår	  är	  en	  del	  i	  utställningen	  som	  skulle	  ha	  temat	  ”Livet	  i	  

Kyrkstugorna”.	  Det	  besökarna	  ska	  lära	  sig	  av	  denna	  del	  är:	  

	  

• När	  och	  varför	  kyrkstugorna	  uppkom	  	  

• Hur	  kyrkstugorna	  byggdes	  

• Hur	  det	  gick	  till	  på	  kyrkhelgerna	  

• Hur	  läget	  för	  kyrkstugorna	  ser	  ut	  idag	  (antal,	  ägare,	  stugornas	  skick	  och	  så	  

vidare)	  

	  

Utöver	  detta	  ska	  besökarna	  även	  förstå	  att	  vi	  arbetar	  för	  att	  bevara	  kyrkstaden	  och	  

kyrkstugorna	  och	  genom	  utställningen	  förstå	  varför	  och	  varför	  det	  är	  viktigt.	  För	  att	  

inkorporera	  så	  många	  olika	  inlärningsstilar	  som	  möjligt	  kommer	  utställningen	  både	  ha	  
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text	  för	  de	  som	  lär	  sig	  bäst	  genom	  att	  läsa	  och	  skriva,	  bilder	  för	  de	  som	  lär	  sig	  visuellt,	  

videos	  för	  de	  som	  lär	  sig	  auditivt	  samt	  en	  praktisk	  aktivitet	  för	  de	  som	  lär	  sig	  

kinestetiskt.	  Jag	  föreslår	  att	  ha	  en	  utställningsvägg	  med	  text	  och	  bilder	  som	  beskriver	  

hur	  kyrkstugorna	  uppkom	  och	  hur	  stugorna	  byggdes.	  I	  dagsläget	  finns	  det	  inget	  

besökarna	  kan	  ta	  på,	  alla	  föremål	  som	  finns	  i	  utställningen	  är	  inglasade.	  För	  att	  involvera	  

känselsinnet	  kan	  till	  exempel	  en	  panel	  med	  olika	  mönster	  som	  finns	  på	  

kyrkstugedörrarna	  i	  kyrkstaden	  tas	  fram	  som	  ett	  komplement	  till	  utställningsväggen	  om	  

hur	  stugorna	  uppkom	  och	  hur	  de	  byggdes.	  Ett	  exempel	  är	  dörrar	  med	  fiskbensmönstret	  

som	  har	  sitt	  ursprung	  i	  barocken	  (Domeij	  et	  al.,	  1999),	  se	  figur	  19.	  Även	  doftsinnet	  kan	  

beröras,	  det	  skulle	  exempelvis	  kunna	  finnas	  en	  takbit,	  vägg	  eller	  liknande	  med	  tjära	  på.	  

Denna	  träbit	  kan	  sitta	  på	  panelen	  där	  besökarna	  får	  känna	  på	  material	  så	  besökarna	  

även	  kan	  känna	  doften	  av	  tjära.	  För	  att	  tillfredsställa	  besökarna	  som	  lär	  sig	  kinestetiskt	  

genom	  att	  praktiskt	  göra	  något	  kan	  en	  modell	  av	  en	  kyrkstuga	  finnas	  under	  

informationen	  om	  hur	  stugorna	  byggdes,	  denna	  modell	  kan	  besökarna	  ta	  isär	  och	  sätta	  

ihop	  för	  att	  illustrera	  hur	  stugorna	  först	  timrades	  när	  de	  byggdes.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  19.	  Dörr	  med	  fiskbensmönster	  i	  Gammelstads	  kyrkstad,	  foto	  av	  Jennifer	  

Wikström	  (2013)	  

	  

För	  att	  berätta	  om	  kyrkhelgerna	  föreslår	  jag	  en	  fortsättning	  på	  utställningsväggen	  om	  

uppkomsten	  och	  byggnaden	  av	  kyrkstugorna	  där	  kyrkhelgerna	  beskrivs	  med	  text	  och	  

bilder.	  I	  dagsläget	  finns	  enbart	  text	  och	  bilder	  inglasade	  i	  montrar	  i	  utställningen,	  det	  

finns	  ingen	  annan	  typ	  av	  media	  som	  gör	  utställningen	  mer	  levande.	  För	  att	  göra	  den	  nya	  



	   71	  

utställningen	  mer	  levande	  föreslår	  jag	  att	  lägga	  till	  en	  video.	  Skärmen	  med	  videon	  kan	  

vara	  omgiven	  av	  ett	  fönster	  för	  att	  efterlikna	  kyrkstugornas	  fönster,	  videon	  visar	  hur	  en	  

pojke	  knackar	  på	  för	  att	  läsa	  rim	  och	  ramsor	  för	  att	  få	  bli	  insläppt	  likt	  pojkarna	  gjorde	  

under	  ungdomshelgerna	  (Domeij	  et	  al.,	  1999).	  Besökarna	  kan	  då	  först	  läsa	  om	  vad	  

kyrkhelgerna	  är	  och	  hur	  de	  gick	  till	  för	  att	  sedan	  se	  ett	  ”kyrkfönster”	  där	  de	  både	  ser	  och	  

hör	  en	  pojke	  knacka	  och	  försöka	  charma	  sig	  in	  i	  stugan.	  Genom	  att	  ha	  ett	  fönster	  på	  

skärmen	  ser	  det	  ut	  som	  om	  besökarna	  står	  inne	  i	  en	  kyrkstuga	  och	  att	  pojken	  står	  på	  

utsidan.	  Genom	  detta	  kan	  de	  besökarna	  som	  lär	  sig	  genom	  att	  läsa	  och	  skriva,	  visuellt	  

och	  auditivt	  något	  som	  tilltalar	  dem.	  Även	  hörselsinnet	  stimuleras	  genom	  videon.	  	  

	  

För	  att	  illustrera	  hur	  läget	  för	  kyrkstugorna	  ser	  ut	  idag	  föreslår	  jag	  en	  mer	  modern	  del	  

av	  utställningen	  som	  är	  interaktiv.	  Denna	  del	  kan	  bestå	  av	  text	  och	  bilder	  likt	  de	  tidigare	  

men	  även	  ha	  interaktiv	  media	  likt	  figur	  20.	  Mitt	  förslag	  är	  att	  producera	  en	  interaktiv	  del	  

med	  en	  karta	  över	  kyrkstaden	  där	  besökarna	  kan	  trycka	  på	  vissa	  kyrkstugor.	  När	  

besökaren	  tryckt	  på	  en	  stuga	  kommer	  en	  video	  upp	  som	  ger	  dem	  en	  rundtur	  i	  stugan	  där	  

de	  får	  se	  hur	  de	  ser	  ut	  inuti	  stugan,	  sedan	  följer	  en	  kort	  intervju	  med	  stugans	  nuvarande	  

ägare	  som	  berättar	  om	  stugan,	  hur	  de	  förvärvat	  den,	  om	  de	  gjort	  några	  renoveringar	  

eller	  restaureringar	  och	  vad	  som	  är	  bäst	  med	  att	  ha	  en	  kyrkstuga	  i	  Gammelstad.	  Genom	  

att	  låta	  kyrkstugeägarna	  själva	  berätta	  om	  sina	  stugor	  känns	  det	  mer	  äkta	  än	  att	  enbart	  

ha	  text	  som	  beskriver	  samma	  företeelse.	  Undertexter	  på	  andra	  språk	  kan	  då	  göra	  att	  

videon	  kan	  förstås	  av	  besökare	  från	  andra	  länder.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Figur	  20.	  Interaktiv	  utställning	  från	  TIGERX	  (2014)	  
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För	  att	  alla	  besökarens	  intryck	  ska	  vara	  harmoniserade	  bör	  all	  text	  ha	  samma	  typsnitt.	  

För	  att	  harmonisera	  utställningsväggen	  med	  temat	  ”kyrkstugorna”	  kan	  exempelvis	  

bakgrunden	  bestå	  av	  träpaneler	  i	  faluröd	  färg	  likt	  kyrkstugornas	  väggar	  eller	  äldre	  

tapeter	  eller	  schablontryck	  som	  finns	  på	  stugornas	  innerväggar.	  Genom	  detta	  framgår	  

även	  temat	  ytterligare.	  Detta	  koncept	  har	  jag	  även	  valt	  att	  anpassa	  för	  de	  yngre	  

pensionärerna.	  Denna	  del	  av	  utställningen	  med	  temat	  ”kyrkstugorna”	  bör	  kunna	  

överblickas	  snabbt	  och	  får	  inte	  verka	  för	  krävande.	  De	  yngre	  pensionärerna	  vill	  att	  allt	  

ska	  gå	  som	  de	  tänkt	  sig,	  det	  mer	  klassiska	  upplägget	  på	  denna	  del	  av	  utställningen	  kan	  

därför	  tilltala	  dem.	  De	  vill	  även	  ha	  något	  annorlunda,	  i	  detta	  fall	  är	  det	  annorlunda	  den	  

interaktiva	  kartan	  över	  kyrkstugorna	  med	  videos	  med	  kyrkstugeägarna.	  Besökarna	  kan	  

välja	  om	  de	  vill	  se	  en	  video	  eller	  flera,	  de	  yngre	  pensionärerna	  har	  mycket	  tid	  att	  uppleva	  

och	  detta	  upplägg	  gör	  att	  de	  kan	  se	  många	  videos	  av	  kyrkstugeägare	  om	  de	  skulle	  vilja.	  	  

Detta	  koncept	  för	  en	  ny	  del	  i	  utställningen	  har	  till	  viss	  del	  berört	  elva	  av	  de	  tjugosex	  

punkter	  som	  finns	  med	  på	  checklistan:	  

	  

• Tematisera	  utställningen	  

• Vilka	  är	  utställningens	  lärande	  mål?	  

• Har	  utställningen	  tillgodosett	  olika	  inlärningsstilar?	  

• Harmonisera	  intryck	  

• Involvera	  alla	  sinnen	  (smak	  är	  inte	  involverad	  i	  denna	  exemplifiering)	  

• Uppmärksamma	  äkthet	  

• Finns	  det	  någon	  typ	  av	  interaktiv	  del	  i	  utställningen?	  

• Vem	  är	  utställningens	  målgrupp?	  

• Är	  utställningen	  ”lätt”	  för	  besökarna	  att	  ta	  in?	  

• Finns	  det	  något	  som	  sticker	  ut	  i	  utställningen?	  

• Insikter	  om	  yngre	  pensionärer	  att	  ta	  tillvara	  på	  

	  

Givetvis	  bör	  alla	  punkter	  beröras	  på	  något	  sätt	  samt	  utvecklas	  ytterligare	  för	  att	  få	  så	  bra	  

grund	  som	  möjligt.	  Detta	  var	  endast	  en	  exemplifiering	  av	  hur	  ett	  koncept	  med	  hjälp	  av	  

checklistan	  skulle	  kunna	  se	  ut.	  Om	  ett	  koncept	  redan	  finns	  kan	  även	  checklistan	  

användas	  som	  komplement	  och	  konceptet	  kan	  utvecklas	  med	  hjälp	  av	  checklistan.	  	  
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5.	  3.	  3	  Analys	  av	  koncept	  
Konceptet	  jag	  tagit	  fram	  i	  form	  av	  checklistan	  är	  baserat	  på	  interpretationsprinciper	  och	  

upplevelseproduktionsteorier.	  Den	  optimala	  användningen	  av	  checklistan	  är	  givetvis	  att	  

använda	  alla	  punkter	  men	  om	  exempelvis	  budget	  inte	  skulle	  räcka	  till	  för	  att	  utföra	  ett	  

koncept	  bestående	  av	  alla	  punkter	  kan	  ett	  antal	  väljas	  ut.	  Alonso	  och	  Liu	  (2012)	  samt	  

Pearce	  (2004)	  menar	  att	  ett	  Visitor	  Center	  ska	  vara	  lärande.	  Pearce	  menar	  även	  att	  det	  

bör	  finnas	  någon	  interaktiv	  aktivitet	  samt	  någon	  form	  av	  audiovisuell	  framställning.	  Om	  

ett	  endast	  ett	  antal	  av	  punkterna	  i	  checklistan	  ska	  väljas	  ut	  anser	  jag	  att	  de	  bör	  motsvara	  

de	  Alonso	  och	  Liu	  (2012)	  och	  Pearce	  (2004)	  skriver,	  det	  vill	  säga:	  

	  

• Finns	  det	  någon	  typ	  av	  interaktiv	  del	  i	  utställningen?	  

• Har	  utställningen	  tillgodosett	  olika	  inlärningsstilar?	  

• Vilka	  är	  utställningens	  lärande	  mål?	  

	  

Utöver	  dessa	  viktiga	  punkter	  anser	  jag	  även	  punkten	  om	  vem	  målgruppen	  är	  och	  de	  

motsvarande	  målgruppsspecifika	  frågorna	  är	  viktiga.	  De	  teorier	  som	  Kairos	  Future	  

(2011)	  tagit	  fram	  är	  baserade	  på	  upptäckten	  att	  människor	  i	  olika	  livsfaser	  söker	  efter	  

olika	  typer	  av	  upplevelser.	  Eftersom	  det	  finns	  en	  vetskap	  över	  ungefär	  vilken	  målgrupp	  

som	  i	  dagsläget	  besöker	  Visitor	  Centre	  samt	  vilka	  de	  har	  som	  ambition	  att	  nå	  är	  

målgruppsfrågorna	  väldigt	  relevanta	  och	  bör	  även	  fokuseras	  på.	  Om	  hela	  checklistan	  

används	  kan	  ändå	  konceptet	  anpassas	  efter	  budget,	  det	  går	  att	  göra	  hur	  stort	  och	  litet	  

som	  helst	  och	  ändå	  använda	  sig	  av	  checklistan.	  I	  den	  exemplifiering	  jag	  gjort	  visar	  det	  på	  

hur	  ett	  relativt	  billigt	  koncept	  skulle	  kunna	  se	  ut.	  Givetvis	  är	  exempelvis	  interaktiv	  

media	  dyrt	  men	  jag	  anser	  att	  det	  är	  en	  investering	  som	  är	  värd	  att	  göra.	  På	  grund	  av	  

uppsatsens	  tidsbegränsning	  är	  inte	  exemplifiering	  utvecklad	  till	  det	  yttersta,	  det	  går	  att	  

lägga	  till	  fler	  punkter	  från	  checklistan	  samt	  utveckla	  de	  jag	  använt	  i	  mitt	  exempel	  

ytterligare.	  Jag	  skapade	  nu	  ett	  koncept	  utifrån	  punkterna	  i	  checklistan	  men	  checklistan	  

kan	  även	  fungera	  om	  för	  att	  utveckla	  ett	  koncept	  och	  göra	  det	  mer	  anpassat	  för	  

upplevelsesamhället.	  	  
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6.	  Diskussion	  
	  

Nedan	  diskuteras	  studiens	  resultat.	  	  

	  

	  

6.	  1	  Studiens	  kvalitet	  
Intervjun	  jag	  genomförde	  med	  min	  informant	  anser	  jag	  har	  en	  hög	  validitet,	  informanten	  

var	  den	  person	  med	  mest	  kunskap	  inom	  ämnet	  och	  de	  subjektiva	  val	  jag	  gjorde	  när	  jag	  

valde	  ut	  informanten	  var	  det	  rätta	  valet.	  	  Intervjuns	  reliabilitet	  hade	  varit	  högre	  om	  jag	  

intervjuat	  båda	  personerna	  som	  arbetar	  heltid	  på	  VCVGK,	  jag	  anser	  dock	  att	  de	  svar	  jag	  

skulle	  fått	  av	  den	  andra	  tänkbara	  informanten	  inte	  skulle	  skilja	  sig	  från	  de	  svaren	  jag	  fått	  

från	  informanten	  och	  således	  inte	  skulle	  gett	  mig	  en	  förändrad	  bild	  av	  VCVGK.	  Den	  andra	  

tänkbara	  informanten	  hade	  enbart	  kunnat	  styrka	  svaren	  ytterligare.	  Intervjun	  var	  tänkt	  

att	  ge	  en	  fördjupad	  kunskap	  utifrån	  vilka	  principer	  VCVGK	  är	  utformat,	  specifikt	  

utställningen	  med	  bildspelet	  och	  presentbutiken	  som	  även	  fungerar	  som	  en	  reception,	  

genom	  informantens	  svar	  fick	  jag	  den	  kunskap	  jag	  var	  ute	  efter.	  Reliabiliteten	  kunde	  

även	  vara	  högre	  om	  jag	  valt	  att	  titta	  på	  hela	  VCVGK,	  det	  vill	  säga	  även	  entré,	  utgång,	  

servicefaciliteter	  och	  så	  vidare	  för	  att	  få	  en	  större	  helhetsbild.	  	  

	  

Då	  jag	  känner	  min	  informant	  påverkade	  det	  säkerligen	  studiens	  kvalitet,	  dels	  kunde	  jag	  

rikta	  frågorna	  som	  en	  person	  utan	  tidigare	  erfarenhet	  av	  Gammelstads	  kyrkstad	  eller	  

VCVGK	  inte	  skulle	  kunnat	  göra	  och	  dels	  var	  svaren	  riktade	  till	  någon	  med	  lite	  

förförståelse,	  i	  detta	  fall	  mig.	  En	  forskare	  utan	  min	  förkunskap	  skulle	  eventuellt	  ha	  

kunnat	  ställa	  andra	  frågor.	  Den	  litteraturstudie	  jag	  genomförde	  för	  att	  få	  ta	  fram	  mina	  

interpretationsprinciper	  och	  upplevelseproduktionsteorier	  anser	  jag	  kunde	  ha	  högre	  

validitet.	  På	  grund	  av	  uppsatsens	  tidsbegränsning	  kunde	  jag	  inte	  gå	  igenom	  all	  litteratur	  

kring	  ämnet.	  Om	  jag	  haft	  mer	  tid	  och	  därmed	  kunnat	  göra	  en	  längre	  litteraturstudie	  

hade	  jag	  potentiellt	  kunnat	  hitta	  fler	  teorier	  som	  kunnat	  användas	  för	  att	  besvara	  min	  

forskarfråga.	  För	  att	  min	  validitet	  skulle	  vara	  så	  hög	  som	  möjligt	  använde	  jag	  mig	  av	  

Platts	  (1981)	  kriterier	  för	  hur	  dokument	  ska	  bedömas	  som	  finns	  beskriven	  i	  denna	  

uppsats	  på	  sida	  41.	  Genom	  att	  alltid	  ha	  Platts	  kriterier	  framför	  mig	  när	  jag	  valt	  ut	  teorier	  

har	  min	  validitet	  varit	  så	  hög	  den	  kunnat	  vara	  med	  den	  tidsbegränsning	  jag	  haft.	  	  
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Interpretationsprinciperna	  och	  upplevelseproduktionsteorierna	  jag	  valt	  ut	  är	  inte	  

vetenskapligt	  testade	  utan	  bygger	  snarare	  på	  forskning	  från	  andra	  ämnesområden.	  

Urvalet	  av	  teorier	  anser	  jag	  trots	  detta	  har	  hög	  kvalitet.	  Jag	  anser	  att	  jag	  har	  en	  

grundförståelse	  om	  dessa	  ämnen	  med	  tanke	  på	  min	  bakgrund	  som	  student	  på	  

Upplevelseproduktionsprogrammet	  på	  LTU	  där	  jag	  även	  läst	  en	  kurs	  i	  interpretation	  och	  

guidning.	  På	  grund	  av	  detta	  anser	  jag	  att	  jag	  mer	  pricksäkert	  kunde	  välja	  ut	  teorier	  trots	  

att	  jag	  inte	  hann	  gå	  igenom	  all	  information	  som	  fanns	  om	  ämnet.	  Eftersom	  jag	  varit	  själv	  

i	  mitt	  arbete	  har	  jag	  inte	  haft	  någon	  att	  diskutera	  med	  kring	  teorierna,	  något	  som	  kan	  ha	  

påverkat	  min	  reliabilitet.	  Nu	  har	  jag	  förlitat	  mig	  på	  mina	  egna	  tolkningar	  av	  teorierna	  

utan	  att	  ha	  haft	  någon	  att	  diskutera	  dem	  med.	  Likt	  intervjun	  och	  litteraturstudien	  blev	  

även	  konceptutvecklingen	  väldigt	  färgad	  av	  min	  förförståelse	  om	  empirin	  och	  teorin.	  En	  

forskare	  utan	  mina	  kunskaper	  skulle	  troligtvis	  inte	  kommit	  fram	  till	  samma	  koncept.	  	  

	  

För	  att	  komma	  fram	  till	  konceptet	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  Vilja	  of	  Swedens	  (2013)	  

konceptutvecklingsmodell.	  Att	  arbeta	  efter	  den	  fungerade	  bra	  och	  jag	  anser	  att	  min	  

validitet	  blev	  högre	  på	  grund	  av	  att	  jag	  arbetat	  efter	  den	  då	  jag	  ”tvingades”	  vara	  

strukturerad	  i	  mina	  tankar	  och	  i	  processen.	  Det	  blev	  lättare	  för	  mig	  att	  arbeta	  då	  jag	  

hade	  en	  tydlig	  ordning	  på	  processen.	  Jag	  anser	  även	  att	  reliabiliteten	  av	  

konceptutvecklingen	  är	  hög	  då	  den	  informationen	  jag	  använt	  mig	  av	  är	  

upplevelseproduktionsteorier	  och	  interpretationsprinciper.	  Om	  det	  inte	  var	  etablerade	  

teorier	  jag	  använt	  mig	  av	  skulle	  min	  reliabilitet	  blivit	  lägre	  då	  jag	  inte	  hade	  haft	  någon	  

vetenskaplig	  grund	  för	  konceptet.	  	  

	  

6.	  2	  Resultatet	  i	  ett	  samhällsperspektiv	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  var	  att	  undersöka	  hur	  Visitor	  Centre	  i	  världsarvet	  

Gammelstads	  kyrkstad	  bättre	  kan	  anpassas	  till	  det	  nya	  upplevelsesamhällets	  krav.	  För	  

att	  uppnå	  syftet	  har	  jag	  tagit	  fram	  checklistan	  på	  sida	  63.	  Denna	  checklista	  är	  anpassad	  

specifikt	  för	  utställningen	  på	  VCVGK	  för	  att	  anpassa	  utställningen	  för	  

upplevelsesamhällets	  nya	  krav.	  Trots	  denna	  specifika	  anpassning	  anser	  jag	  att	  

checklistan	  även	  kan	  användas	  av	  andra	  Visitor	  Centers	  både	  i	  och	  utanför	  världsarv.	  Jag	  

anser	  att	  fler	  Visitor	  Centers	  bör	  anpassa	  sig	  till	  upplevelsesamhället	  och	  de	  krav	  på	  

upplevelser	  som	  besökarna	  ställer	  idag	  (Kairos	  Future,	  2011;	  Mossberg,	  2003).	  Om	  

detta	  inte	  görs	  finns	  risken	  att	  Visitor	  Centers	  tappar	  besökare	  eftersom	  de	  inte	  kan	  leva	  
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upp	  till	  besökarnas	  krav	  på	  upplevelser.	  Jag	  ser	  därför	  att	  användningen	  av	  checklistan	  

kan	  spridas	  till	  andra	  Visitor	  Centers	  också.	  Även	  liknande	  verksamheter	  så	  som	  de	  

svenska	  Naturum	  skulle	  kunna	  använda	  sig	  av	  denna	  checklista.	  Användningen	  behöver	  

då	  nödvändigtvis	  inte	  enbart	  vara	  för	  utställningar	  utan	  istället	  för	  Visitor	  Centers	  eller	  

liknande	  verksamhet	  i	  ett	  helhetsperspektiv.	  Vissa	  delar	  kan	  väljas	  ut	  som	  är	  lämpligast	  

att	  använda	  för	  olika	  områden	  på	  Visitor	  Centers,	  exempelvis	  presentbutiker	  kan	  lägga	  

tyngden	  på	  punkterna	  uppmärksamma	  äkthet	  och	  lägga	  till	  minnessaker	  då	  specifikt	  

sådana	  med	  koppling	  till	  platsen.	  Hur	  pass	  bra	  denna	  checklista	  fungerar	  för	  att	  uppnå	  

syftet	  är	  inte	  helt	  klart	  då	  den	  inte	  testats	  empiriskt,	  hur	  pass	  lätt	  den	  är	  att	  förstå	  för	  

personer	  utan	  mina	  förkunskaper	  är	  också	  svårt	  att	  svara	  på	  men	  jag	  har	  arbetat	  för	  att	  

göra	  den	  så	  enkel	  som	  möjligt	  så	  personer	  utan	  förkunskap	  ska	  kunna	  använda	  sig	  av	  

checklistan.	  	  

	  

6.	  3	  Fortsatt	  forskning	  
	  Förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  är	  att	  testa	  om	  checklistan	  fungerar	  empiriskt	  för	  Visitor	  

Centres	  utställning	  för	  att	  se	  om	  punkterna	  på	  checklistan	  ger	  en	  önskad	  effekt.	  Både	  

genom	  att	  komma	  fram	  till	  ett	  koncept	  utifrån	  checklistan	  och	  även	  använda	  checklistan	  

för	  att	  se	  om	  konceptet	  är	  anpassat	  för	  upplevelsesamhället.	  Annat	  förslag	  för	  fortsatt	  

forskning	  är	  att	  utöka	  checklistan	  med	  flera	  upplevelseproduktionsteorier,	  på	  grund	  av	  

uppsatsens	  tidsbegränsning	  blev	  antalet	  teorier	  begränsade	  med	  det	  kan	  givetvis	  läggas	  

till	  ytterligare	  teorier.	  Mitt	  förslag	  är	  bland	  annat	  Boswijks	  et	  al.	  (2012)	  teori	  om	  de	  tre	  

generationerna	  av	  upplevelseproduktion	  som	  finns	  beskriven	  på	  sida	  13.	  Checklistan	  

består	  i	  dagsläget	  främst	  av	  vad	  Boswijk	  et	  al.	  skulle	  kalla	  första	  generationens	  

upplevelseproduktion	  jag	  föreslår	  därför	  fortsatt	  forskning	  om	  huruvida	  andra	  och	  

tredje	  generationens	  upplevelseproduktion	  kan	  läggas	  till	  i	  en	  eventuell	  checklista.	  En	  

teori	  som	  jag	  även	  kan	  föreslå	  att	  kombinera	  med	  en	  eventuell	  checklista	  är	  Mossbergs	  

(2003)	  Upplevelserum	  beskrivet	  på	  sida	  14.	  	  

	  

Teorin	  om	  människors	  topp-‐upplevelser	  och	  livsfaser	  från	  Kairos	  Future	  (2011)	  som	  

finns	  med	  i	  min	  checklista	  är	  specifikt	  topp-‐upplevelser	  för	  svenskar,	  därför	  ser	  jag	  

också	  forsknings	  möjligheter	  att	  även	  inkludera	  någon	  teori	  som	  berör	  utländska	  

besökare.	  Denna	  checklista	  gjordes	  specifikt	  för	  utställningar,	  fortsatt	  forskning	  bör	  

inkludera	  besökarnas	  helhetsupplevelse	  på	  ett	  Visitor	  Center	  för	  att	  göra	  
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helhetsupplevelsen	  så	  bra	  som	  möjligt	  och	  inte	  enbart	  en	  del	  av	  den.	  Jag	  skulle	  även	  

föreslå	  forskning	  på	  vad	  som	  påverkar	  besökarnas	  förväntningar	  innan	  de	  besökt	  ett	  

Visitor	  Center.	  	  
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Bilaga	  1.	  Intervjufrågor	  
	  

1.	  Vad	  låg	  bakom	  beslutet	  att	  etablera	  ett	  Visitor	  Centre	  i	  Gammelstad?	  

2.	  Utgick	  ni	  ifrån	  någon	  modell,	  tanke	  eller	  förebild	  när	  Visitor	  Centre	  utformades?	  

3.	  När	  byggdes	  Visitor	  Centre	  i	  Betelkapellet?	  

4.	  När	  byggdes	  utställningen	  och	  av	  vem	  (behöver	  inte	  vara	  namn,	  räcker	  med	  titel)?	  

5.	  Har	  till	  exempel	  storytelling	  använts	  i	  utformningen	  eller	  finns	  det	  någon	  tanke	  

bakom	  hur	  utställningen	  är	  utformad?	  

6.	  När	  producerades	  bildspelet	  (Ett	  år	  i	  Gammelstad)	  och	  vem	  producerade	  det?	  

7.	  Fanns	  det	  någon	  tanke	  bakom	  hur	  bildspelet	  skulle	  vara?	  	  

8.	  Fanns	  det	  någon	  tanke	  bakom	  utformningen	  av	  butiken?	  	  

9.	  Vem	  väljer	  ut	  vilka	  souvenirer	  som	  ska	  finnas	  i	  butiken	  och	  vad	  baseras	  valet	  av	  

souvenirer	  på?	  	  

10.	  Har	  utformningen	  av	  Visitor	  Centre	  förändrats	  genom	  åren?	  Hur	  och	  varför?	  

11.	  Har	  ni	  någon	  speciell	  målgrupp	  ni	  arbetar	  mot?	  
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Bilaga	  2.	  Checklista	  	  
	  
	  

	  

Tematisera	  utställningen	  

En	  story	  eller	  ett	  tema	  kan	  hänföra	  mening	  till	  upplevelsen.	  

	  Exempel	  på	  teman	  är	  Disneys	  sagotema	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  	  

	  

	  

	  

Vilka	  är	  utställningens	  lärande	  mål?	  	  

Genom	  att	  lära	  sig	  om	  platsen	  får	  besökaren	  större	  förståelse	  	  

för	  platsen	  och	  uppskattar	  den	  (Watson,	  2006b).	  

	  Om	  ett	  lärande	  mål	  exempelvis	  är	  att	  besökarna	  ska	  bry	  sig	  	  

om	  bevarandet	  av	  platsen	  finns	  det	  möjlighet	  att	  vinkla	  	  

utställningen	  för	  detta	  ändamål.	  	  

	  

	  

	  

	  

Har	  utställningen	  tillgodosett	  olika	  inlärningsstilar?	  

Alla	  människor	  är	  olika	  och	  lär	  sig	  på	  olika	  sätt,	  genom	  att	  ha	  	  

flera	  inlärningsstilar	  inkorporerade	  i	  utställningen	  finns	  	  

chansen	  att	  allt	  fler	  besökare	  tar	  till	  sig	  utställningens	  	  

budskap	  (Fleming,	  2001).	  

	  

	  

	  

	  

	  

Hur	  är	  texten	  i	  utställningen	  skriven?	  

Hur	  utställningens	  text	  är	  skriven	  kan	  påverka	  hur	  besökarna	  	  

upplever	  utställningen	  (Ham,	  1992).	  

	  

	  

	  

	  

	  

Harmonisera	  intryck	  

Besökarna	  får	  ett	  antal	  olika	  intryck	  av	  upplevelsen.	  Om	  dessa	  	  

intryck	  inte	  är	  harmoniserade	  med	  varandra	  kan	  det	  ge	  en	  

	  negativ	  effekt	  på	  upplevelsen	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  Exempel	  	  

på	  ett	  negativt	  intryck	  som	  kan	  förstöra	  är	  om	  ett	  företag	  som	  

	  säger	  sig	  vara	  miljövänligt	  men	  använder	  engångsartiklar	  

	  som	  papperstallrikar.	  	  

	  

	  

	  

	  

• Vad	  är	  storyn	  eller	  tema	  i	  Visitor	  Centres	  utställning?	  

• Får	  besökaren	  en	  tydlig	  bild	  över	  temat/storyn?	  

• Kan	  temat/storyn	  beskrivas	  i	  tre	  ord?	  

• Hur	  ska	  besökarna	  se	  temat/storyn?	  	  

	  

• Vad	  ska	  besökarna	  ha	  lärt	  sig	  när	  de	  lämnar	  utställningen?	  

• Vad	  vill	  vi	  att	  besökarna	  ska	  veta?	  

• Kan	  Visitor	  Centre	  budskap	  förmedlas?	  	  

	  

• Finns	  det	  något	  för	  besökarna	  som	  lär	  sig	  visuellt?	  	  

Exempelvis	  bilder	  och	  diagram.	  

• Finns	  det	  något	  för	  besökarna	  som	  lär	  sig	  auditivt?	  	  

Exempelvis	  en	  video	  som	  förklarar	  en	  företeelse.	  	  

• Finns	  det	  något	  för	  besökarna	  som	  lär	  sig	  genom	  att	  	  

läsa	  och	  skriva?	  Exempelvis	  text,	  definitioner	  och	  listor.	  

• Finns	  det	  något	  för	  besökarna	  som	  lär	  sig	  kinestetiskt?	  	  

Exempelvis	  något	  som	  besökarna	  praktiskt	  kan	  göra.	  	  

	  

• Finns	  det	  tematiska	  titlar	  som	  förmedlar	  budskapet?	  

• Knyter	  texten	  an	  till	  besökaren	  med	  exempelvis	  analogier	  	  

eller	  jämförelser	  som	  besökaren	  kan	  relatera	  till?	  

• Undviks	  tekniska	  termer	  som	  inte	  alla	  förstår?	  

• Används	  text	  som	  kan	  beröra	  en	  känsla	  inom	  besökaren?	  

	  

• Är	  alla	  besökarens	  intryck	  harmoniserade	  med	  
varandra	  och	  skapar	  ett	  harmoniserat	  helhetsintryck?	  
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Eliminera	  negativa	  intryck	  

Vissa	  intryck	  kan	  ha	  en	  negativ	  effekt	  på	  besökarna,	  

	  exempelvis	  lådor	  i	  en	  reception	  eller	  fulla	  askkoppar.	  	  

Vissa	  negativa	  element	  kan	  även	  vara	  accepterade	  av	  	  

producenten	  men	  förstöra	  besökarnas	  upplevelse	  	  

(Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  Det	  får	  inte	  finnas	  några	  negativa	  

	  intryck	  då	  fokus	  ska	  vara	  på	  besökarna	  och	  deras	  upplevelse.	  	  

	  

	  

Uppmärksamma	  stämningen	  och	  atmosfären	  

En	  besökares	  attityd	  kan	  både	  försämras	  och	  förbättras	  	  

genom	  stämningen	  och	  atmosfären.	  Besökarna	  kan	  vara	  mer	  	  

förlåtande	  gentemot	  eventuella	  fel	  som	  har	  gjorts	  om	  	  

atmosfären	  och	  stämningen	  är	  positiv.	  Besökaren	  själv	  blir	  	  

även	  mer	  positiv	  om	  stämningen	  är	  bra.	  Ett	  antal	  element	  kan	  	  

påverka	  stämningen,	  bland	  annat	  musik,	  ljus	  och	  dofter	  	  

(Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  	  

	  

	  

Lägg	  till	  minnessaker	  

Minnessaker	  gör	  att	  besökarna	  förlänger	  minnet	  av	  sin	  	  

upplevelse.	  Upplevelsen	  är	  immateriell	  men	  en	  minnessak	  är	  

	  materiell	  representation	  av	  upplevelsen	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  

	  Minnessaker	  kan	  bland	  annat	  vara	  souvenirer	  av	  olika	  slag.	  

	  En	  souvenir	  kan	  även	  vara	  ett	  sätt	  att	  prata	  om	  upplevelsen	  

	  med	  andra	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1999).	  	  

	  

	  

Involvera	  alla	  sinnen	  

Även	  det	  undermedvetna	  påverkar	  besökarna	  och	  att	  tänka	  

	  på	  att	  använda	  sinnena	  i	  miljön	  kan	  ge	  en	  stor	  känslomässig	  

	  respons.	  Att	  använda	  syn-‐,	  känsel-‐,	  lukt-‐,	  hörsel-‐	  och	  smaksinnet	  

	  kan	  förstärka	  upplevelsen.	  Nya	  bilar	  har	  tillexempel	  en	  viss	  	  

doft	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  

	  

	  

Uppmärksamma	  äkthet	  

Vissa	  miljöer	  känns	  artificiella	  och	  får	  besökarna	  att	  känna	  sig	  

	  obekväma.	  Det	  är	  viktigt	  att	  miljön	  är	  autentisk	  och	  äkta	  	  

(Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  Exempelvis	  kan	  Disney	  upplevas	  som	  

	  artificiell	  för	  många.	  	  

	  

	  

Finns	  det	  någon	  typ	  av	  interaktiv	  del	  i	  utställningen?	  	  

Ett	  sätt	  att	  få	  besökaren	  att	  känna	  sig	  mer	  kopplad	  till	  platsen	  	  

är	  att	  ha	  en	  interaktiv	  del	  i	  utställningen	  samt	  att	  få	  

	  utställningen	  mer	  levande	  (Saxe,	  2009;	  Watson	  2006b).	  

	  

	  

• Finns	  det	  intryck	  som	  inte	  är	  harmoniserade?	  	  

• Finns	  det	  element	  vars	  existens	  är	  accepterat	  av	  	  

• dig	  men	  kan	  vara	  störande	  för	  besökarna?	  

• Lämnar	  besökarna	  med	  intrycket	  att	  mycket	  tanke	  	  

	  	  	  	  låg	  bakom	  upplevelsen	  i	  utställningen?	  

• Finns	  det	  någon	  musik	  i	  utställningen?	  

• Hur	  är	  ljuset	  i	  utställningen?	  

• Vilka	  dofter	  kan	  besökarna	  känna?	  

	  

• Finns	  det	  minnessaker	  så	  som	  souvenirer	  som	  	  

besökarna	  kan	  köpa?	  

	  

• Är	  synen	  involverad?	  

• Är	  känseln	  involverad?	  

• Är	  lukten	  involverad?	  

• Är	  hörseln	  involverad?	  

• Är	  smaken	  involverad?	  

• Får	  miljön	  i	  utställningen	  besökarna	  att	  känna	  sig	  

välkomna?	  

• Känns	  miljön	  i	  utställningen	  autentisk?	  

	  

• Har	  utställningen	  någon	  typ	  av	  interaktiv	  media?	  

• Kan	  utställningen	  göras	  mer	  levande	  med	  

exempelvis	  living	  heritage	  presentation	  där	  guider	  

bär	  historiska	  kläder	  och	  agerar	  efter	  ett	  manus	  när	  

de	  integrerar	  med	  besökarna?	  
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Använd	  dramaturgi	  

En	  historia	  kräver	  en	  bra	  dramaturgi.	  Boswijk	  et	  al	  (2012)	  har	  

	  använt	  sig	  av	  Freytags	  (1898)	  dramaturgimodell,	  se	  figur	  17.	  	  

Dramaturgin	  kan	  även	  användas	  för	  att	  skapa	  upplevelser,	  	  

då	  de	  olika	  stegen	  i	  dramaturgin	  kan	  överföras	  till	  

	  upplevelseprocessen.	  Exempelvis	  börjar	  historian	  med	  anslaget	  	  

där	  läsarens	  uppmärksamhet	  fångas	  upp,	  i	  processen	  att	  skapa	  

	  en	  meningsfull	  upplevelse	  står	  besökarnas	  uppmärksamhet	  i	  	  

fokus	  och	  det	  gäller	  då	  för	  producenten	  att	  försöka	  locka	  	  

besökarna	  och	  fånga	  deras	  intresse.	  Dramaturgin	  kan	  använda	  

s	  som	  referens	  för	  att	  skapa	  en	  gripande	  historia	  som	  möjligt.	  

	  

	  

Använd	  personalen	  som	  skådespelare	  

Personalen	  bör	  ha	  olika	  beteende	  beroende	  på	  om	  de	  är	  	  

”på	  scenen”	  eller	  ”av	  scenen”.	  Personalens	  beteende	  påverkar	  

	  besökarnas	  upplevelse	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  

	  

	  

Arbeta	  för	  att	  alla	  individer	  ska	  må	  bra	  

Personalens	  attityd	  samt	  besökarnas	  attityd	  smittar	  av	  sig.	  	  

Att	  må	  bra	  och	  ha	  en	  bra	  attityd	  gör	  processen	  att	  undergå	  

	  en	  upplevelse	  bättre	  (Boswijk	  et	  al.,	  2012).	  

	  

	  

Vem	  är	  utställningens	  målgrupp?	  

Människor	  som	  befinner	  sig	  i	  olika	  skeenden	  i	  livet	  söker	  efter	  	  

olika	  typer	  av	  upplevelser	  (Kairos	  Future,	  2011).	  Baserat	  på	  	  

Visitor	  Centres	  ambitioner	  och	  befintliga	  målgrupper	  finns	  det	  

	  framförallt	  tre	  målgrupper	  som	  utställningen	  bör	  tillgodose:	  	  

	  

	  

	  

Finns	  det	  något	  som	  barnen	  kan	  uppleva?	  	  

Småbarnsföräldrarna	  upplever	  genom	  sina	  barn	  och	  det	  är	  barnen	  som	  kommer	  styra	  upplevelsen.	  Att	  barnen	  ska	  ha	  roligt	  är	  viktigast,	  

det	  är	  därför	  viktigt	  att	  det	  finns	  en	  del	  i	  utställningen	  som	  tilltalar	  barn	  (Kairos	  Future,	  2011).	  

	  

Främjar	  utställningen	  samhörighet	  inom	  familjen?	  	  

Småbarnsföräldrarna	  anser	  att	  relationerna	  och	  samhörigheten	  inom	  familjen	  är	  väldigt	  viktig.	  Att	  familjen	  kan	  göra	  något	  

tillsammans	  är	  därför	  högt	  prioriterat	  (Kairos	  Future,	  2011).	  	  

	  

Finns	  det	  element	  i	  utställningen	  som	  gör	  att	  småbarnsföräldrarna	  och	  deras	  barn	  kan	  uppfylla	  ett	  mål?	  

Småbarnsföräldrarna	  söker	  efter	  upplevelser	  där	  de	  kan	  uppfylla	  mål,	  belöna	  sig	  själv	  och	  samtidigt	  utvecklas	  som	  människa.	  Det	  är	  

därför	  viktigt	  att	  utställningen	  på	  något	  sätt	  ger	  en	  utmaning	  eller	  kräver	  något	  av	  småbarnsföräldrarna	  så	  de	  kan	  arbeta	  för	  att	  

uppfylla	  detta	  mål	  (Kairos	  Future,	  2011).	  	  	  

	  

Insikter	  om	  småbarnsföräldrar	  att	  ta	  tillvara	  på	  

Småbarnsföräldrarna	  arbetar	  och	  har	  således	  en	  hög	  inkomst.	  Småbarnsföräldern	  använder	  sociala	  medier	  mer	  än	  

genomsnittssvensken	  (Kairos	  Future,	  2011).	  	  	  

	  

• Följer	  historian	  dramaturgin?	  

• Kan	  besökarnas	  upplevelse	  anpassas	  efter	  dramaturgin?	  

• Vad	  är	  historians	  klimax?	  

• Hur	  avslutas	  historian	  med	  avtoningen?	  

	  

• Bidrar	  personalens	  beteende	  för	  besökarnas	  	  
helhetsupplevelse?	  

• Mår	  du	  bra	  och	  har	  du	  en	  bra	  attityd	  till	  besökarna?	  

• Arbetar	  du	  för	  att	  alla	  ska	  må	  bra?	  

	  

	  

• Finns	  det	  något	  i	  utställningen	  som	  tilltalar	  	  

småbarnsföräldrar?	  

• Finns	  det	  något	  i	  utställningen	  som	  tilltalar	  unga	  singlar?	  

• Finns	  det	  något	  i	  utställningen	  som	  tilltalar	  yngre	  	  

pensionärer?	  
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Finns	  det	  något	  element	  som	  kan	  överraska?	  

Unga	  singlar	  vill	  gärna	  bli	  överraskade	  och	  tänja	  på	  sina	  gränser	  (Kairos	  Future,	  2011).	  

	  

Kan	  besökarna	  drömma	  sig	  bort	  och	  fly	  vardagen?	  

Unga	  singlar	  är	  intresserade	  av	  att	  fly	  från	  vardagslivet,	  de	  vill	  ha	  upplevelser	  som	  kan	  överträffa	  deras	  förväntningar	  (Kairos	  Future,	  

2011).	  	  

	  

Finns	  det	  möjlighet	  att	  inkorporera	  sociala	  media	  eller	  exempelvis	  applikationer	  för	  mobilen?	  

Unga	  singlar	  är	  vana	  med	  sociala	  medier	  och	  teknik	  och	  de	  både	  betygsätter	  upplevelser,	  produkter	  och	  tjänster	  på	  sociala	  medier.	  De	  

unga	  singlarna	  delar	  i	  stor	  utsträckning	  med	  sig	  om	  upplevelsen	  på	  Facebook	  (Kairos	  Future,	  2011).	  

	  

Insikter	  om	  unga	  singlar	  att	  ta	  tillvara	  på	  	  

De	  unga	  singlarna	  är	  under	  30	  år	  och	  har	  en	  låg	  inkomst.	  De	  söker	  efter	  en	  kick	  och	  denna	  kick	  behöver	  nödvändigtvis	  inte	  vara	  ett	  

helhetsintryck	  utan	  kan	  vara	  en	  del	  av	  något.	  Exempelvis	  en	  del	  av	  utställningen	  (Kairos	  Future,	  2011).	  

	  

Är	  utställningen	  ”lätt”	  för	  besökarna	  att	  ta	  in?	  

De	  yngre	  pensionärerna	  vill	  ha	  en	  bekymmerslös	  upplevelse.	  Utställningen	  får	  därför	  inte	  verka	  för	  ”svår”	  att	  ta	  in,	  utställningen	  måste	  

kunna	  överblickas	  snabbt	  och	  bör	  vara	  simpel	  och	  organiserad.	  De	  yngre	  pensionärerna	  vill	  att	  allt	  ska	  gå	  som	  de	  tänkt	  sig.	  

Utställningen	  får	  inte	  verka	  krävande	  (Kairos	  Future,	  2011).	  	  

	  

Finns	  det	  något	  som	  sticker	  ut	  i	  utställningen?	  

Trots	  att	  de	  yngre	  pensionärerna	  vill	  att	  allt	  ska	  gå	  som	  de	  tänkt	  vill	  de	  ändå	  ha	  något	  annorlunda.	  Ett	  element	  som	  sticker	  ut	  som	  

upplevs	  som	  annorlunda	  kan	  stimulera	  detta	  behov	  (Kairos	  Future,	  2011).	  

	  

Insikter	  om	  yngre	  pensionärer	  att	  ta	  tillvara	  på	  	  

De	  yngre	  pensionärerna	  har	  en	  medelinkomst	  och	  mycket	  tid	  att	  uppleva	  på.	  De	  använder	  sällan	  sociala	  medier	  och	  dokumenterar	  

sällan	  upplevelsen	  på	  något	  sätt	  (Kairos	  Future,	  2011).	  	  

	  


