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1 Inledning 
Kundundersökningar är en del av Forststyrelsens verktyg för att mäta och kartlägga kvaliteten på 
kundtjänstens service. Detta är den andra kundundersökningen som görs på Terranova. Den första 
gjordes år 2003 av Koistinen och Halla (2004). Dock har några frågor i frågeformuläret tillkom-
mit, med anledning av behovet av utökad information om verksamheten. Med hjälp av undersök-
ningsresultaten kan kundkretsens sammansättning, önskemål och behov kartläggas, samtidigt som 
informationen ger insikt i den nuvarande servicens kvalitet, samt hur den kan utvecklas och för-
bättras.  
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2 Förverkligandet av kundundersökningen 
2.1 Beskrivning av naturcentrumet 

Terranova – Kvarkens naturcentrum är beläget i Österbottens museums lokaler (bild 1) och öpp-
nades den 21 maj 2002 i samarbete med Österbottens museum, Forststyrelsen och föreningen 
Ostrobothnia Australis r.f. Naturcentrumet förvaltas i nuläget av Vasa stad och Forststyrelsen. 
Terranova, som hör till Forststyrelsens nationella naturumskedja, ger information om världsarvet 
Höga kusten/Kvarkens skärgård.  

Terranova, som betyder ”det nya landet”, presenterar Kvarkens skärgård och handlar om landhöj-
ningen och hur det nya landet, som stiger ur havet, skapar nya levnadsmiljöer för växter och djur i 
området. Terranova presenterar de geologiska värden som är orsaken till att Kvarkens skärgård 
togs med på Unescos världsarvslista år 2006. Vidare ges information om världsarvets olika be-
söksplatser, naturturism och de naturföreningar som finns i området m.m. Basuppgifter om Terra-
nova finns i tabell 1. Tilläggsuppgifter om Terranova finns på Forststyrelsen Utinaturen nätsidor 
(Forststyrelsen 2013a) och Terranovas (2013) nätsida. 

På Österbottens museum finns förutom Terranova två andra fasta utställningar, nämligen Hed-
mans konstutställning och den kulturhistoriska utställningen Vasa 400, medan det på översta vå-
ningen finns utrymme för tillfälliga utställningar. 

På naturumet arbetar en naturpedagog, som har som huvuduppgift att guida grupper och utveckla 
utställningen. Verksamheten leds av museets naturvetenskapliga avdelningsintendent. Infons per-
sonal hjälper till med guidningar vid behov, dock i liten skala. Terranova är en av Kvarkens kund-
tjänstplatser, vilka ger information om världsarvsområdet, besöksplatser, kryssningar och vand-
ringsleder. Vartannat år ordnas också Wildlife Vasa naturfilmsfestival på Terranova. Vidare säljs 
många produkter med anknytning till världsarvet i museets butik, såsom t-shirts, böcker, leksaker 
och vykort.  
 
Antalet besökare har ökat stadigt sedan 2003, då besökarantalet var ca 17 600, och har sedan år 2008 
varit över 20 000.  År 2012 var besökarantalet ca 20 400 (tabell 2) 

Beräkningarna av besökarantalet 
baserar sig på personalens beräk-
ningar för hand, samt beräkning 
med hjälp av sensor i mattan. Sen-
sorn är dock i behov av kalibre-
ring. 

 

 

 

 

Bild 1. Karta över Terranovas läge.  
© Forststyrelsen 2014, © Karttakeskus 
Tillstånd L 5293. 
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Tabell 1. Basuppgifter om Terranova. 

TERRANOVA - KVARKENS NATURCENTRUM 

Grundat 2002 

Läge Österbottens museum, Vasa 

Besökare 2012 20 400 

Tjänster Gruppguidningar för olika målgrupper 

  Naturpedagoger (0,6 x 0,4) 

  Evenemang  

Tillfälliga utställningar 

  Café 

  Museibutik 

  Wildlife Vasa filmfestival (vartannat år) 

  Auditorium med filmvisning 

Öppettider 2012 

Måndag: Stängt 
Tisdag, torsdag, fredag: 12.00–17.00 
Onsdag: 12.00–20.00 
Lördag, söndag: 12.00–17.00 

 

Tabell 2. Antal besökare på Terranova 2008–2012. Källa: Forststyrelsen 2013b. 

 År Besökare 

 2008 22 000 

 2009 21 000 

 2010 22 000 

 2011 21 400 

 2012 20 400 

 

Utrymmen 

Utställningen omfattar en yta på 700 m2, och är därmed en av de största utställningar i naturum 
som Forststyrelsen är med och förvaltar. Utställningen är fördelad på nio olika rum (bild 2). 

I rum 1, Resan till det nya landet, på Terranova möter man sälbåten som på vårarna användes för 
sälfångst i Bottniska viken ännu på 1970-talet. Vid satellitbilden kan man studera hela Kvarken-
området. Väggkartorna och broschyrerna berättar om Västra-Finlands Natura 2000-områden och 
om utflyktsmål i Vasatrakten och i Kvarkens skärgård. I datorn kan man se videofilmer från den 
yttre skärgården. 

Rum 2 är Istidsauditoriet där videon ”Spår av istiden” visas på svenska, finska eller engelska. 
Filmen är cirka 15 minuter lång och beskriver istiden och de spår som isen lämnat efter sig. Där 
visas även en film om skärgårdens olika besöksplatser, såsom Molpehällorna, Rönnskär och 
Mickelsörarna. Filmen om världsarvsområdet ”Högt möter lågt” finns även på svenska, finska och 
engelska, men fungerade tidvis inte under undersökningstiden. 

Rum 3, Isgrottan, ger information om världsarvet Höga kusten/Kvarkens skärgård, samt om Fin-
lands utveckling efter istiden, de senaste 10 000 åren. Här finns även en landhöjningssimulator. 

Rum 4, Fågelskäret, presenterar fåglar och vegetation i utställningens största rum. Rummet har 
bildskärmar med rullande väderlek, som byter från vackert väder till regnväder. För att öka upple-
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velsen finns även ljudeffekter, såsom regn, åska och fågelljud. Här finns även informationstavlor 
om Östersjön där brackvattnet och dess flora och fauna, variationer i salthalt, strömmar och skyd-
det av Östersjön beskrivs. 

Rum 5, Under ytan, har ett virtuellt akvarium där man får träffa invånarna i Östersjöns brackvat-
ten. Där visas fiskar från området som simmar runt i det virtuella akvariet. 

Rum 6 är en Forskarkammare som används som arbetsutrymme och som utrymme för verkstäder.  

Rum 7 rymmer Ostrobothnia Australis rf:s vetenskapliga samlingar med uppstoppade fåglar och 
däggdjur. Växt- och insektsamlingarna är tillgängliga endast tillsammans med guide.  

Rum 8, Insektkammaren, presenterar alla Kvarkens stora fjärilar samt exemplar av andra rygg-
radslösa djur. Här finns även ljudeffekter av insekter som surrar mm. Insektrummet lades till ut-
ställningen år 2004. 

Rum 9, den geologiska utställningen eller Stenarnas rike, berättar om jordens geologiska utveck-
lingshistoria, speciellt i Österbotten, landhöjningsfenomenet, samt dagens natur i Kvarkenområ-
det, som år 2006 upptogs på UNESCO:s Världsarvslista tillsammans med Höga kusten. Där finns 
även en karta med geo-utflyktsmål och beskrivningar. Den geologiska utställningen lades till år 
2006. Här finns även Varggrottan, som är en modell av den föristida grottan som finns i Bötom-
bergen i Kristinestad. 

 

 

Bild 2. Karta över Terranovas utrymmen. Källa: Terranova 2014. 

  



 11

2.2 Material och metoder 

Kundundersökningen på Terranova gjordes i enlighet med Forststyrelsens standardiserade metod, 
eftersom undersökningen då kan jämföras med andra undersökningar gjorda av Forststyrelsen. 
Insamlingen av material till kundundersökningen påbörjades den 20 juli 2012 och avslutades den 
27 februari 2013. Man använde, ett standardiserat frågeformulär, som anpassats till en kundunder-
sökning på Terranova naturcentrum. Formuläret gjordes på finska, svenska och engelska. Fråge-
formuläret var fyra sidor långt och innehöll 20 frågor, varav några av frågorna hade flera delar. 
Det tog ungefär 15 minuter att fylla i frågeformuläret, vilket många kunder uppfattade som för 
lång tid. Frågeformularet finns med som bilaga 3. 

Målsättningen var att få ihop 300 svar, vilket är ungefär 1,4 % av det totala besöksantalet år 2011. 
Det krävs svar av minst 1 % (241 kunder) av det totala antalet kunder för att uppfylla validitetskri-
teriet. Detta antal beräknades först ta ungefär 20 dagar totalt att uppnå, vilket innebar 15 ifyllda 
frågeformulär per dag. Fördelningen av målsättningen var baserat på antalet kunder på Terranova. 
Det var även av vikt att få in många svar under juli och augusti, eftersom turistsäsongen då är som 
störst. Detta betydde att frågeformulären delades ut nästan varje dag från 20 juli till 31 juli, medan 
dagarna sedan minskades till mellan 1 och 6 dagar, beroende på målsättningen den månaden. Des-
sa dagar valdes slumpmässigt. Målsättningen var att få in 120 svar i juli och augusti, 50 svar i 
september, 60 svar i oktober, 45 svar i november och 25 svar i december. Målsättningen fick dock 
ändras i september till 5 frågeformulär per dag, eftersom antalet kunder på Terranova då var lägre 
än under juli och augusti. Detta beror antagligen på att turistsäsongen var över. Målsättningen för 
det totala antalet svar fick även ändras under våren 2013 eftersom det visade sig svårt att få ihop 
241 svar. Totalt delades 148 blanketter ut på Terranova, men av de som gavs till kunden för att 
skickas in per post (71 st) kom bara 28 tillbaka För att utöka antalet svar användes de 105 svar 
som inkommit, tillsammans med svar från Terranovas ”fortlöpande respons” från åren 2011 och 
2012, samt januari till mars 2013, som var totalt 69 stycken. I den fortlöpande responsen ingick 
även frågor om resesällskapet, kundens belåtenhet, kvaliteten på tjänster och produkter, samt fria 
formuleringar, och räknades samman med svaren från kundundersökningen år 2012. 

Frågor som ingick i den fortlöpande responsen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kundens resesällskap (n=52) 

2. Kundens belåtenhet 
 tillgången till information om servicen i förväg att hitta fram 

(t.ex. skyltar) (n=55) 
 utsidans och renlighet (n=58) 
 utställningens renlighet (n=58) 
 tillgång till för mig viktig information (n=61) 
 de saluförda produkterna motsvarade mina behov (n=55) 
 mina förväntningar uppnåddes (n=60) 
 vi erbjöd dig upplevelser (n=61) 
 caféet (n=21) 

 
3. Kvaliteten på tjänster och produkter 

 personlig kundtjänst (n=61) 
 guidad tur i Terranova (n=13) 
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Frågeformulären delades ut av Forststyrelsens personal mellan klockan 12.00 och 17.00 på de 
slumpmässigt valda dagarna, samt av museets personal under helger och kvällar. Formuläret gavs 
endast åt personer över 15 år i enlighet med Forststyrelsens bestämmelser för kundundersökning-
ar, så t.ex. i skolgrupper med elever under 15 år delades enkäten endast ut till klassens lärare. Ut-
över detta, delades enkäten även ut under guidade turer. Personalen gav anvisningar om hur blan-
ketten skulle fyllas i. Kunderna, återlämnade sedan den ifyllda blanketten till personalen. Persona-
len var ständigt närvarande för att svara på frågor, och kunde även vid behov hjälpa till att fylla i 
undersökningen åt kunden. För kunder, som av någon anledning inte hade möjlighet att fylla i 
frågeformuläret på plats, erbjöds ett kuvert med porto så att de kunde skicka in svaren i efterhand. 
Kunderna som fyllde i formuläret, bjöds på en kopp kaffe i museets café. Vidare lottades det ut en 
bok om Kvarkens världsarv; Ekot från istiden, samt andra mindre vinster bland alla deltagare i 
undersökningen.  

För att få ut mest av svarsmaterialet ombads kunderna delta i enkäten vid utgången , så att de hade 
haft möjlighet att se hela utställningen innan de besvarade frågorna. Placeringen valdes ut så att 
det fanns möjlighet att bjuda på kaffe i cafeterian, samt möjlighet för kunderna att sitta och i lugn 
och ro fylla i blanketten, invid cafeterian och informationsdisken. Ett problem som uppstod under 
insamlandet var att många inte passerade bordet, då de gick ut ur museet genom museibutiken 
istället. Det var även svårt att avgöra om personerna som passerade  bordet hade besökt Terranova 
eller inte, då det finns två in- och utgångar till utställningen. 

Ett annat problem som upptäcktes när svaren matades in i ASTA var att många kunder hade krys-
sat flera alternativ i fråga 6, främst i den finska versionen av frågeformuläret. Detta beror troligt-
vis på att instruktionerna till frågan är otydlig, d.v.s. att det inte framgår tydligt att endast ett alter-
nativ skall väljas.I efterhand konstaterades även att det skulle ha varit bra att ha en fråga som be-
handlade varför kunden kom till Terranova. Denna fråga ställdes i kundundersökningen år 2003. 
Det skulle även ha varit bra att gå igenom frågeformuläret med Terranovas styrgrupp, innan un-
dersökningen startade.  

En tidtabell i Excel gjordes, där dag, personal som utfört undersökningen (initialer), målsättningen 
och antalet svar fylldes i. En dagbok gjordes även för att kunna anteckna viktiga detaljer vid un-
dersökningstillfället, samt väder, kunder som nekade att delta i undersökningen och orsak till att 
de nekade (bilaga 1). De som medverkade i insamlandet av material på Terranova var Victoria 
Hallbäck, Niina Heikkinen, Anna-Lena Palmu, Salli Niska från Forststyrelsen och Österbottens 
museums personal.  

Materialet från undersökningen sparades sedan i databasen ASTA, som används för Forststyrel-
sens kunduppföljningar. 

Statistiska metoder som användes var frekvensfördelning och beskrivande statistiska mått (medel-
värde, standardavvikelse, typvärde, median och percentiler): 

 Typvärde är det vanligaste värdet i en datamängd, dvs. det värde som förekommer flest 
gånger i observationsmaterialet 

 Median är mittenvärdet i en datamängd, det delar sålunda observationsmaterialet i två lika 
stora delar. 

 

Percentil 25 motsvarar det värde under vilket en fjärdedel av observationsmaterialet finns och 
percentil 75 motsvarar det värde under vilket tre fjäderdelar av observationsmaterialet 
finns.Tanken var att börja spara materialet i ASTA redan första veckan, men p.g.a. problem med 
att göra blanketten i ASTA, försenades detta till vecka 33. Sparandet gjordes sedan varje vecka. 

Av dem som tillfrågades att delta i undersökningen nekade 80 personer. Många gav ingen orsak, 
men de vanligaste orsakerna var tidsbrist, undersökningen ansågs vara för lång eller att de inte 
orkade. Vädret verkade ha en viss inverkan eftersom svaren var fler under soliga dagar än under 
halvmulna, eller mulna och regniga dagar. 
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3 Resultat 

3.1 Kundstruktur 

3.1.1 Grunduppgifter 

Av svararna var 58 % finskspråkiga, 20 % svenskspråkiga och 22 % engelskspråkiga. Könsför-
delningen var 57 % kvinnor och 43 % män. Den största åldersgruppen var personer från 65 år och 
uppåt (23 %), tätt följt av åldersgrupperna 15–24 år (20 %), 25–34 år (20 %) och 55–64 år (20 %) 
(bild 3). Över hälften (56 %) av männen som deltog i undersökningen var över 55 år gamla, me-
dan över hälften (54 %) av kvinnorna som svarade var under 34 år. Den yngsta som svarat på un-
dersökningen var 17 år, vilket var en kvinna, och den äldsta 80 år, vilket var en man. Medelåldern 
för män som deltagit i undersökningen är alltså högre än medelåldern av kvinnorna som deltagit i 
undersökningen. 

 

 

Bild 3. Svararnas åldersfördelning. 

 

Över hälften av de som deltagit i kundundersökningen har en högskoleutbildning (65 %) (bild 4). 
Här är könsfördelningen ganska jämn. 61 % av männen och 69 % av kvinnorna hade högskoleut-
bildning. Andelen som inte hade någon yrkesinriktad utbildning var 4 %, medan de som hade gått 
i yrkesskola var 12 % och de som hade en examen på institutnivå var 19 %. Utbildningsnivån hos 
svararna var alltså hög. 
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Bild 4. Svaranas utbildningsnivå. Antalet svarare (n) var 93. 

 

Majoriteten av kunderna som deltog i undersökningen var från Finland (76 %), följt av tyskar 
(5 %) och svenskar (5 %) (tabell 3). Av finländarna var största delen från Vasa området (48 %) 
(bild 5). 

 

Tabell 3. Svararnas hemland. 

Hemland Antal % 

Finland 133 76 

Tyskland 9 5 

Sverige 9 5 

Italien 3 2 

Norge 3 2 

Japan 2 1 

Australien 2 1 

Tanzania 2 1 

Spanien 1 1 

Storbrittanien 1 1 

Lithauen 1 1 

Belgien 1 0,5 

Kina 1 0,5 

Cypern 1 0,5 

Frankrike 1 0,5 

Turkiet 1 0,5 

Vet ej 3 2 

Totalt 174 100 
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Bild 5. Svararnas bostadsort. Antalet svarare (n) var 62. 
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3.1.2 Uppgifter om svararnas ressällskap 

Majoriteten av svararnas besökte Terranova i ett sällskap på 2–5 personer (58 %), medan 31 % 
besökte i en grupp på 6 eller fler personer och 12 % besökte naturcentrumet ensamma (tabell 4).  
I grupperna som besökte naturcentret var 3 rörelsehindrade och 13 personer var ungdomar under 
15 år. Grupperna bestod till största delen av familjemedlemmar (35 %), släkt (10 %) eller vänner 
(16 %), men många var också där tillsammans med sin skolklass (3 %) eller med andra studerande 
(11 %) och arbetskamrater (9 %) (bild 6). 

 

Tabell 4. Gruppens storlek. 

Gruppens storlek Antal % 

Ensam 12 12 

2–5 personer 60 58 

6 eller fler personer 32 31 

Totalt 104 100 

 

 

 
Bild 6. Svararnas resesällskap. Antalet svarare (n) var 92. 
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3.2 Besöket på Terranova 

3.2.1 Resmålets betydelse 

När det gäller resemålets betydelse, så svarade majoriteten (44 %) att Terranova var ett av resans 
planerade besöksmål, medan 32 % angav att det var resans enda och viktigaste besöksmål och 
24 % angav att det var ett oplanerat besöksmål under resans gång (bild 7). Andra planerade mål 
för resan var; andra delar av Finland, Kvarkens världsarvsområde (däribland Molpehällorna, 
Mickelsörarna, Rönnskär, Björkö eller stuga i skärgården), andra museum (Stundars bl.a.) och 
Vasa centrum. De som angav att Terranova var ett på förhand oplanerat mål under resan angav att 
huvudmålet för resan var bl.a; andra platser i Finland, Kvarken området, andra museum (Tikan-
oja) och Tropiclandia. 

  

 

 
 

Bild 7. Resemålets betydelse. Antalet svarare (n) var 95. 
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3.2.2 Svararnas frilufts- och naturaktiviteter 

Av alla de som besökte Terranova, besökte 56 % även andra besöksmål i Kvarkens världsarvsom-
råde. Av dessa skulle majoriteten promenera (69 %), medan andra populära aktiviteter inkluderade 
utfärder, naturobservation, bärplockning, naturfotografering, vandra på naturstigar, bekanta sig 
med kulturarv, åka runt med bil och besök på museum (bild 8). Könsfördelningen här var relativt 
jämn. 

 

 
Bild 8. Svararnas frilufts- och naturaktiviteter. Antalet svarare (n) var 54. 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Promenad

Utfärd

Naturobservation

Cykling

Fiske

Ornitologi

Bärplockning

Svampplockning

Botanisering

Besök som ansluter till undervisning

Naturfotografering

Scoututflykt

Lägerskola

Tltning eller annat lägerliv i terrängen

Jakt

Besök på naturstig

Bekanta dig med kulturarv

Shopping

Bilrundtur

Besök på annat museum

Restaurangbesök

Annat

Män

Kvinnor

Alla



 19

Majoriteten av de tillfrågade (41 %) svarade att de planerade göra 1–3 aktiviteter i Kvarkens 
världsarvsområde, men många svarare planerade göra andra aktiviteter utanför Kvarkenområdet 
(bild 9). De manliga svararna planerade fler aktiviteter än kvinnorna. 

 

 
Bild 9. Planerade aktiviteter. Antalet svarare (n) var 54. 

 

Av dessa aktiviteter angav över hälften (57 %) av svararna att naturobservation, promenad, natur-
fotografering var de viktigaste aktiviteterna. Andra aktiviteter, som inte angetts som svarsalterna-
tiv på undersökningsblanketten, var paddling, spendera tid i skärgården och arbete. Av de som 
fyllt i undersökningen hade 19 svarare åkt eller skulle åka på skärgårdskryssning, varav 5 ansåg 
det vara den viktigaste aktiviteten.  

Åldersgruppen 55–64 år var den åldersgrupp som planerade flest aktiviteter i området, varav pro-
menader, utfärder, naturobservation och att bekanta sig med kulturarv var de populäraste aktivite-
terna (tabell 5 och bild 10). Även åldersgruppen 25–34 år planerade många aktiviteter och bland 
dessa var promenader populärast, men också bilrundturer var vanliga. För åldersgrupperna 15–24 
år, 35–44 år och 45–54 år var promenader populärast.  
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Tabell 5. Aktiviteter enligt åldersgrupp. 

Aktivitet Åldersgrupper 

15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 Alla 

Promenad 6 8 3 3 8 28 

Utfärd 6 4 0 2 7 19 

Naturobservation 0 7 1 2 8 18 

Fiske 0 2 0 1 3 6 

Jakt 0 1 0 0 1 2 

Besök på naturstig 3 3 0 2 6 14 

Svampplockning 1 1 0 1 5 8 

Cykling 4 3 0 1 1 9 

Bärplockning 3 4 0 1 4 12 

Botanisering 0 1 1 1 2 5 

Ornitologi 1 4 0 1 3 9 

Besök rel. till undervisning 2 0 0 1 2 5 

Lägerskola 0 0 0 0 2 2 

Scoututflykt 0 0 0 0 1 1 

Naturfotografering 3 5 3 1 6 18 

Tältning/lägerliv 0 0 0 1 1 2 

Restaurangbesök 1 2 0 1 3 7 

Shopping 2 1 1 1 2 7 

Bilrundtur 2 6 1 2 2 13 

Besök på annat museum 1 5 1 2 5 14 

Bekanta dig med kulturarv 2 4 1 2 7 16 

Totalt antal svar 37 61 12 26 79 
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Bild 10. Aktiviteter enligt åldersgrupp. Antalet svarare (n) var 54. 
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3.2.3 Fördelning av besöken i området  

Över hälften (65 %) av de tillfrågade besökte eller planerade besöka andra platser än Terranova. 
De populäraste platserna var Stundars och Wasalandia. Även Kvarkens skärgård och Replotbron 
var omtyckta (bild 11). Andra besöksplatser som svararna nämnde, men som inte fanns som alter-
nativ i kundundersökningen var Kuntsis museum för modern konst, Tikanoja museet, Söderfjär-
den/Meteoria m.m. (tabell 6).  

 

 
Bild 11. Besöksplatser i området. Antalet svarare (n) var 68. 

 

Tabell 6. Andra besöksplatser i området. Antalet svarare (n) var 22. 

Plats eller område St % 

Kuntsi 7 7 

Tikanoja konstmuseum 3 3  

Atelje Torni 1 1  

Museum (ospec.) 5 5  

Meteoria 2 2  

Söderfjärden 1 1  

Replot 1 1  

Björkö 5 5  

Molpehällorna 1 1  

Mickelsörarna 1 1  

Rönnskär 1 1  

Stuga I skärgården 1 1  

Andra platser I Vasa 7 7  

Andra platser I Finland 3 3  

Loppis 2 2  
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3.2.4 Besökets längd och återkommande besök 

Majoriteten (71 %) av svararna var på Terranova för första gången (tabell 7) och i medeltal stan-
nade svararen i ca 80 minuter. Här var även könsfördelningen jämn. De flesta svarare besökte 
Terranova på tisdagar eller fredagar (bild 12). Måndag inkluderas inte eftersom Terranova då är 
stängt. Det låga svarsantalet under lördagar och söndagar kan förklaras av att kundundersöknings-
blanketterna inte delades ut i någon stor utsträckning under helgerna. Flest svar fick man i juli 
(tabell 8). 

 

Tabell 7. Tidigare besök på Terranova. Antalet svarare (n) var 97. 

St % 

Första besöket på Terranova 69 71 

Män 31 74 

Kvinnor 37 70 

Besökt Terranova tidigare 28 29 

Män 11 26 

Kvinnor 16 30 

 

 
Bild 12. Antalet svar per dag. Antalet svarare (n) var 105. 

 

Tabell 8. Antal svar per månad. Antalet svarare (n) var 105. 

Månad Antal svar 

Juli 47 

Augusti 29 

September 25 

November 4 
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3.2.5 Ankomsten till Terranova 

Terranova höll öppet under sommaren enligt följande: 
Måndag: Stängt 
Tisdag, torsdag och fredag: 12.00–17.00 
Onsdag: 12.00–20.00 
Lördag, söndag: 12.00–17.00 

Majoriteten av svararna anlände till Terranova mellan kl. 12.00 och 16.00, och de flesta anlände 
med personbil (bilder 13 och 14). Många anlände även till fots eller med cykel, som angetts under 
alternativet ”Annan” (bild 15). 

 

 
Bild 13. Ankomst till Terranova – Klockslag. Antalet svarare (n) var 100.  

 

 
Bild 14. Ankomst till Terranova – Fortskaffningsmedel. Antalet svarare (n) var 104. 
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Bild 15. Ankomst till Terranova – Annat fortskaffningsmedel. Antalet svarare (n) var 41. 

 

3.2.6 Informationskälla 

Största delen av svararna hade fått information om Terranova från vänner, bekanta eller släktingar 
(bild 16). Andra vanliga informationskällor var Forststyrelsens hemsidor, andra hemsidor, bro-
schyrer eller handböcker, samt nejdens resebyrå eller reseinfo. För 20 % av svararna var platsen 
känd sedan tidigare. Andra källor som nämndes var skolan/universitetet, hotellreceptionen och 
arbetsplatsen (bild 17). 

 

 
Bild 16. Informationskälla. Antalet svarare (n) var 97. 
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Bild 17. Andra informationskällor. Antalet svarare (n) var 23. 

3.3 Kundernas belåtenhet 

3.3.1 Hur naturcentrumet lyckades 

Hur Terranova lyckades betygssattes från 1 till 5 (mycket dåligt = 1, ganska dåligt = 2, medelmått-
ligt = 3, ganska bra = 4 och mycket bra = 5). Medeltalet för alla frågor varierar mellan 3,38 och 
4,39. Högsta betyget fick Utställningens renhet, och det lägsta betyget fick Museibutiken (tabell 
9). Kundbelåtenhetsindexet ligger på 3,93, vilket kan jämföras med hela landets naturcentrum 
som i medeltal hade ett belåtenhetsindex på 4,22 år 2012. 

Sommaren 2012 gjordes byggnadsarbete på Terranovas framsidan, vilket kan ha inverkan på hur 
utsidan uppfattades under den tidsperioden. 

 

Tabell 9. Hur Terranova lyckades. Skala: mycket dåligt = 1, ganska dåligt = 2, medelmåttligt = 
3, ganska bra = 4 och mycket bra = 5. Antalet svarare (n) var 103. 

Hur Terranova lyckades Medel 

Tillgången till information om service i förväg 3,85 

Att hitta fram (t.ex. skyltar) 4,01 

Utsidans funktion och renlighet 4,09 

Utställningens renhet 4,38 

Tillgång till för mig viktig information 4,08 

De saluförda produkterna motsvarade mina behov 3,56 

Mina förväntningar uppfylldes 4,14 

Vi erbjöd dig upplevelser 4,14 

Caféet 3,78 

Hur utställningen väckte intresse 4,03 

Museibutiken 3,38 

Skriftligt guidematerial 3,71 

Totalt 3,93 
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3.3.2 Svararnas åsikter om naturcentrumet och dess service 

Svararnas åsikter om naturcentrumet och dess service betygsattes även från 1 till 5. Medeltalet för 
alla de delar som nämnts i undersökningen är mellan 3,30 och 4,22. Det högsta betyget fick den 
personliga kundtjänsten och de guidade turerna i Terranova (4,22), medan Kundtjänst som gäller 
olika tillstånd, såsom fiske och jakt, fick det lägsta betyget (3,30) (tabell 10 och bild 18). Dock är 
inte information om olika tillstånd så aktuellt på Terranova eftersom det inte finns särskilda jakt- 
och fisketillståndsområden i Kvarken. 

 

Tabell 10. Svararnas åsikter om tjänsterna och produkterna på Terranova. Skala: mycket dåligt = 1, 
ganska dåligt = 2, medelmåttligt = 3, ganska bra = 4 och mycket bra = 5. Antalet svarare (n) var 101. 

Tjänster och produkter Medel 

Information om naturen 4,20 

Information om friluftsliv 3,50 

Information om fiske eller jakt 3,50 

Kundtjänst som gäller olika tillstånd (fiske, jakt o.s.v.) 3,30 

Personlig kundtjänst 4,22 

Guidad tur i Terranova 4,22 

Främjande av naturkännedom 4,10 

Tjänster för barn 3,80 

Tjänster för specialgrupper 3,80 

WC 3,90 

Belysningen 3,87 

Specialeffekterna 3,81 

Filmvisningen 3,80 

Fakta framställning 3,85 

Djuren i utställningen 4,10 

Designen av utställningen 3,97 

Insektrummet 3,84 

Virtuella akvariet 3,31 

Geosalen 3,91 

Istidssalen 3,89 

Totalt 3,85 
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Bild 18. Svararnas åsikter om tjänsterna och produkterna på Terranova. Antalet svarare (n) var 101. 
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Tabell 11 visar antal svarare som inte använde de erbjudna tjänsterna eller produkterna. 

 

Tabell 11. Svarare som inte använde tjänsterna eller produkterna på Terranova. Antalet svarare (n) var 
101. 

Tjänster och produkter Använde inte (st.) 

Information om naturen 7 

Information om friluftsliv 35 

Information om fiske eller jakt 40 

Kundtjänst som gäller olika tillstånd 60 

Personlig kundtjänst 38 

Guidad tur i Terranova 63 

Främjande av naturkännedom 6 

Tjänster för barn 67 

Tjänster för specialgrupper 67 

WC 35 

Filmvisningen 18 

Djuren i utställningen 3 

3.3.3 Köp av produkter i anslutning till besöket 

I undersökningen bads kunden fylla i om de köpt eller tänkt köpa de saluförda produkterna på 
Terranova och ombads ange detta på en skala från mycket osannolikt till mycket sannolikt (myck-
et osannlikt = 1, ganska sannolikt = 2, kanske = 3, ganska sannolikt = 4 och mycket sannolikt = 
5). De produkter som svararna mest sannolikt skulle köpa var; friluftskartor, böcker om natur och 
friluftsliv samt lokala livsmedel och sötsaker (tabell 12 och bild 19). De produkter som svararna 
minst sannolikt skulle köpa var; T-shirts och CD-roms/DVDs/videos om natur eller friluftsliv. 
Under annat angavs; kylskåpsmagnet, vykort och produkter (inte prydnader) gjorda av återanvän-
da material. Det totala medeltalet av de saluförda produkterna var 2,29.  

 

Tabell 12. De saluförda produkternas betyg i medeltal. Skala: mycket osannlikt = 1, ganska sannolikt = 
2, kanske = 3, ganska sannolikt = 4 och mycket sannolikt = 5. Antalet svarare (n) var 94. 

Produkt Medeltal 

Friluftskartor 2,66 

Böcker om friluftsliv och natur 2,57 

Naturfotoböcker 2,26 

CD-rom/DVDs/videos om natur eller friluftsliv 1,94 

Affischer/vykort med nationalparksmotiv eller andra naturmotiv 2,42 

Andra tillbehör (t.ex. knivar, kompasser, muggar) 2,31 

Hantverk/konstverk med naturmotiv 2,48 

Lokala livsmedel/sötsaker 2,57 

Leksaker, spel m.m. 2,21 

T-shirts 1,93 

Galon/kråsnålar med nationalparkens eller strövområdenas logo 2,05 

Annat 2,05 

Totalt 2,29 
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Bild 19. Svararnas intresse av de saluförda produkterna. Antalet svarare (n) var 94. 
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3.4 Valbara frågor  

3.4.1 Vetskap om att Kvarkens skärgård är ett världsarvsområde 

Största delen (74 %) av svararna var medvetna om att Kvarkens skärgård är ett världsarvsområde 
innan de besökte Terranova, och 33 % besökte Terranova därför.  

3.4.2 Österbottens museum och andra utställningar 

Av kunderna som svarat på undersökningen har 57 % även besökt Vasa 400 utställningen och 
43 % har besökt Hedmans utställning. 

3.4.3 Öppettider 

Av svararna var 93 % av den åsikten att öppettiderna i Terranova är passliga. Det finns alltså inget 
som visar på att öppettiderna borde ändras. 

3.5 Fritt formulerade åsikter 

Enligt kundundersökningen är det mest uppskattade inslaget på Terranova djuren i utställningen, 
men även geologin och stenarna, det virtuella akvariet och varggrottan är populära bland svararna. 
De negativa kommentarer som nämndes gällde främst brister i tekniken, lukten, brist på guider 
och guidematerial, brist på information på engelska och tyska, och kvaliteten på texterna i utställ-
ningen. Några tyckte att texten var för liten eller att den var placerad för lågt ner. Två svarare an-
såg att det var för mörkt i rummet med djuren. När det gäller utvecklingen av utställningen så 
föreslogs uppdateringar av videomaterial och annan information, uppdatering av artnamn och 
tekniken, mera guider och guidematerial, texter på tyska och bättre parkeringsmöjligheter. Alla 
fritt formulerade åsikter finns samlade i bilaga 2.  
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4 Analys 

Nedan jämförs resultaten från kundundersökningen år 2003 (Koistinen & Halla 2004) med kund-
undersökningen och den fortlöpande responsen åren 2011–2013. Kundundersökningen år 2003 
inkluderade dock inte vilken aktivitet som kunden ansåg som viktigast och kan därför inte jämfö-
ras med resultaten från denna undersökning. Aktiviteter enligt åldersgrupp har inte heller analyse-
rats i undersökningen från år 2003.  

Antalet kunder per dag och månad har inte analyserats år 2003, och de är svåra att jämföra efter-
som kundundersökningen 2012 gjordes främst vardagar, och undersökningen 2003 gjordes endast 
under sommarmånaderna. Dock kan det konstateras att juli är månaden med flest besökare som-
martid. Överlag har Terranova mest besökare i maj, juli, augusti och september. Öppettiderna var 
inte heller desamma år 2003 som åren 2011–2013. Vidare fanns det ingen fråga om varför kunden 
besökte Terranova i kundundersökningen och den fortlöpande responsen 2011-2013, varav denna 
inte kan jämföras med frågan från kundundersökningen år 2003. 

4.1 Jämförelse med 2003 års kundundersökning 

4.1.1 Kundstruktur 

Antalet finskspråkiga svar var fler år 2003 än år 2011–2013, en minskning från 77 % till 58 %, 
medan antalet svenskspråkiga hållits på samma nivå (20 %) och engelskspråkiga har ökat ordent-
ligt, från 3 % till 22 %. I båda undersökningarna var antalet kvinnliga kunder större, men könsför-
delningen var ändå jämnare än 2011–2013 (57 %) än 2003 (62 %). Åldersfördelningen har där-
emot ändrats mycket. I undersökningen från 2003 var gruppen 35–44 år den största gruppen, me-
dan den i denna undersökning var den minsta (tabell 13). Gruppen 45–54 år har även minskat 
mycket. Gruppen 55–64 år var densamma som år 2003, medan kunder från övriga åldersgrupper 
har ökat ordentligt. Man kan alltså konstatera att intresset för utställningen har ökat i yngre och 
äldre åldrar, medan den sjunkit för kunder i medelåldern. 

Antalet kunder som har högre universitets- eller högskoleexamen har ökat från 39 % år 2003 till 
65 % 2011–2013 och antalet kunder med yrkesexamen har ökat något från 10 % till 12 % (tabell 
14). Kunder med examen på institutnivå har däremot sjunkit från 34 % till 19 % och antalet kun-
der med ej yrkesinriktad examen har sjunkit från 17 % till 4 %. 

 

Tabell 13. Åldersgruppernas fördelning 2003 (n=222) och 2011–2013 (n=95).  

Åldersgrupp        2003      2011–2013 

15–24 10 % 20 % 

25–34 12 % 20 % 

35–44 27 % 7 % 

45–54 18 % 9 % 

55–-64 20 % 20 % 

65– 12 % 23 % 
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Tabell 14. Utbildningsnivå 2003 (n=214) och 2011-2013 (n=93).  

Utbildning                2003    2011–2013 

Yrkesskola 10 % 12 % 

Examen på institutnivå 34 % 19 % 

Universitets- eller högskoleexamen 39 % 65 % 

Ej yrkesinriktad examen 17 % 4 % 

 

Andelen inhemska besökare har minskat från 90 % till 76 %, medan kunderna från utlandet har 
ökat. Samtidigt är besökarna från många fler länder i undersökningen år 2011–2013 (totalt 15 
länder) än år 2003 (totalt 6 länder). Antalet kunder från kommuner utanför Vasa har däremot 
minskat från 69 % till 52 %.  

När det gäller kundernas resesällskap så kom fortfarande majoriteten i en grupp på 2–5 personer 
åren 2011–2013, men har minskat från 77 % år 2003 till 58 % (bild 20). Istället har antalet kunder 
som ensam besökt Terranova eller i grupper på 6 eller flera personer nästan fördubblats.  

Antalet kunder som besökte Terranova med familjen, släkt eller vänner har även minskat från 
75 % till ca 64 %, medan antalet kunder som besökt Terranova med skolklasser, andra studerande 
eller arbetskamrater har ökat med 9 % (bild 21). Antalet kunder som besökt Terranova tillsam-
mans med klubb eller förening var 2011–2013 0 %, medan andelen 2003 var 4 %. Ingen har an-
gett, varken 2003 eller 2011–2013, att de anlänt som programtjänstföretags kunder. 

 

 
Bild 20. Gruppens storlek 2003 (n=218) och 2011-2013 (n=104).  
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Bild 21. Svararnas resesällskap år 2003 (n=169) och 2011-2013 (n=144).  

 

4.1.2 Besöket på Terranova 

I jämförelse med undersökningen år 2003 så har antalet kunder som svarat att Terranova var det 
enda eller viktigaste målet för resan ökat med 21 %, och de som angett att det var ett oplanerat 
mål minskat med 22 %. Populära besöksmål utöver Terranova som fortfarande var mycket popu-
lära i undersökningen år 2011–2013 var Tropiclandia och Tikanojas museum. Däremot har intres-
set tydligt ökat för att besöka platser i Kvarkens världsarvsområde, såsom Björkö och den yttre 
skärgården. 

Den vanligaste aktiviteten bland kunderna i undersökningen från 2003 var museibesök, medan 
den vanligaste aktiviteten 2011–2013 var promenad (bild 22). Man kan även se ett ökat intresse 
för andra naturinriktade aktiviteter, såsom naturobservation, bärplockning, naturfotografering, 
ornitologi m.m., medan aktiviteter som shopping och restaurangbesök har minskat. Kunder som 
angett att de planerar eller varit på skärgårdskryssning har även ökat från 7 % till 19 %.  

Antalet kunder som besökt Terranova tidigare har ökat från 22 % år 2003 till 29 % år 2011–2013. 
Av dessa är det främst kvinnor, som kommit på återbesök 2011–2013, medan könsfördelningen 
var mycket jämn år 2003 (23 % män och 22 % kvinnor). Det måste dock påpekas att Terranova 
öppnades år 2002, vilket inte ger utrymme för många återbesök när den första kundundersökning-
en gjordes år 2003. Detta visar på att kunderna uppfattar Terranova som intressant och kommer 
gärna tillbaka. Men som även påpekats i rapporten från 2003 så innebär detta utmaningar eftersom 
utställningen skall kunna vara intressant för återkommande besökare och behöver därför utvecklas 
med jämna mellanrum. Detta påpekas även i de kommentarer som kunderna lämnat, där många 
angett att de önskar att utställningen utvecklas på olika sätt. 

Eftersom öppettiderna inte varit detsamma år 2003 som 2011–2013 och för att de inte fördelats på 
samma sätt enligt klockslag så är det inte möjligt att jämföra exakt, men resultaten visar att majo-
riteten av kunderna anlände till Terranova innan klockan 16.00 (tabeller 15 och 16).  
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Bild 22. Svararnas aktiviteter år 2003 (n=216) och 2011-2013 (n=54).  

 

Tabell 15. Svararnas ankomsttid till Terranova år 2003 (n=224).  

Kundundersökning 2003 

Klockslag Andel svarare (%) 

9.00–11.00 24 

11.00–13.00 40 

13.00–14.00 16 

14.00–15.00 14 

15.00–18.00 6 

 

Tabell 16. Svararnas ankomsttid till Terranova år 2011–2013 (n=100).  

Kundundersökning och fortlöpande respons  2011-2013 

Klockslag Andel svarare (%) 

12.00–13.59 44 

14.00–15.59 49 

16.00–17.59 4 

18.00–19.59 3 
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Gällande kundens fortskaffningsmedel så var personbilen precis som år 2003 det vanligaste fort-
skaffningsmedlet, varför parkeringsmöjligheter är viktig för kunderna och har påpekats som ett 
problem. Andelen kunder som anlände till fots eller med cykel har dock ökat lite (1 %) sedan 
2003 (tabell 17).  

 

Tabell 17. Svararnas senaste använda fortskaffningsmedel år 2003 (n=218) och 2011-2013 (n=104).  

 2003 2011–2013 

Fortskaffningsmedel Andel kunder (%) Andel kunder (%) 

Personbil 58 58 

Bil och husvagn eller husbil 0,4 1 

Buss 3 3 

Charterbuss 9 7 

Tåg 3 8 

Taxi  2 

Till fots  17 18 

Cykel 6 16 

Färja  2 

Flyg  1 

 

Den vanligaste informationskällan är vänner, bekanta och släktingar i båda undersökningarna, 
vilket visar att det är mycket viktigt med de personliga rekommendationerna om att besöka Terra-
nova (tabell 18, bild 23). Forststyrelsens www-sidor fanns inte med som alternativ i undersök-
ningen år 2003 och därav är andelen år 2003 0 %. Andelen personer som hittat information om 
Terranova på www-sidor, inklusive Forststyrelsens har ökat med 13 %, medan broschyrer eller 
guider, TV/radio, och Forststyrelsens naturcentrum/infopunkter som informationskälla har mins-
kat. Detta visar att kunder i större utsträckning letar information på nätet och att det därför är vik-
tigt att informationen finns tillgänglig och uppdaterad på internet. Andelen som fått information 
från närområdets turistbyrå – eller info har även ökat med 6 %. Andelen kunder som fått informa-
tion från närområdets företagare har hållits på nästan samma nivå. Alternativet ”vet ej” fanns inte 
med i undersökningen 2011-2013. 

Andelen kunder som fått information om Terranova på annat håll har ökat markant. Majoriteten 
(56 %) av de som svarat att de fått informationen på annat håll har angivit att de fått information 
om Terranova via skolan eller universitetet, medan andelen var 12 % år 2003. Detta tyder på att 
skolor och universitet har fått ökad information om världsarvet och om Terranova och i sin tur 
rekommenderar detta till elever och studerande.  

Andelen kunder som sett skylten utanför är relativt låg, vilket kan tyda på att en större synlighet 
för Terranova är behövligt. Detsamma gäller för kunder som fått information från hotellet och 
mera information om Terranova kunde kanske behövas på hotellen i området. 
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Tabell 18. Kundens informationskälla år 2003 (n=215) och 2011-2013 (n=97).  

2003 2011–2013 

Informationskälla Andelen kunder (%) Andelen kunder (%) 

Forststyrelsens naturcentrum/infopunkt 6 3 

Bekanta, vänner eller släktingar 29 35 

Forststyrelsens www-sidor 0 11 

Andra www-sidor 7 9 

Broschyrer eller guider 12 9 

TV/radio eller tidningsartiklar 11 2 

Närområdets turistbyrå eller -info 3 9 

Närområdets företagare 3 2 

Platsen är bekant sedan tidigare 17 20 

Vet ej 5 0 

Annat håll 6 26 

 

 

 
Bild 23. Kundens informationskälla år 2003 (n=215) och 2011–2013 (n=97).  
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4.1.3 Kundernas belåtenhet 

Medeltalet av kundernas belåtenhet har sjunkit från 4,25 till 3,83 sedan 2003 års undersökning 
(tabell 19 och bild 24). Dock är det svårt att göra en riktig jämförelse på medeltalet av kundernas 
belåtenhet eftersom alla frågor som ställts i denna undersökning inte fanns med i undersökningen 
år 2003. Men det kan i alla fall konstateras att kundernas belåtenhet sjunkit gällande att hitta fram 
till Terranova, utställningens renhet (vilket ändå har fått ett högt betyg) tillgång till viktig informa-
tion för kunden, hur kundens förväntningar uppfylldes, hur utställningen väckte intresse och det 
skriftliga guidematerialet. Enligt detta resultat är Terranovas synlighet och utställningens renhet är 
i behov av förbättring, och att det finns behov av att utveckla utställningen för att göra den intres-
santare och mera informativ för besökande kunder. Däremot har belåtenheten ökat gällande till-
gången till information om service i förväg, vilket kan förklaras av det ökade antalet kunder som 
fått information om Terranova på internet, och utsidans funktion och renlighet. 

Kundernas åsikter,  när det gäller de tjänster och produkter som erbjuds på Terranova, har sjunkit 
från 4,31 år 2003 till 3,85 år 2011–2013 (tabell 20 och bild 25). Enligt undersökningen har betyget 
för alla tjänster och produkter sjunkit sedan år 2003, förutom Information om naturen och Infor-
mation om friluftsliv, vilket tyder på att förbättringar kunde göras på de tjänster och produkter 
som erbjuds på Terranova och i museet. Anmärkningsvärt är att det virtuella akvariet och filmvis-
ningen fått relativt dåliga betyg, vilket tyder på att tekniken borde uppdateras. I regel ges inte in-
formation om fiske och jakt, samt kundtjänst gällande olika tillstånd på Terranova, men frågorna 
var obligatoriska enligt Forststyrelsens riktlinjer för kundundersökningar och kunde därför inte 
lämnas bort.  

 

Tabell 19. Kundernas belåtenhet år 2003 (n=227) och 2011–2013 (n=103). Skala: 1–5.          

Kundernas belåtenhet 2003 2011–2013 

Tillgången till information om service i förväg 3,77 3,85 

Att hitta fram 4,28 4,01 

Utsidans funktion och renlighet 3,89 4,09 

Utställningens renhet 4,63 4,38 

Tillgång till för mig viktig information 4,36 4,08 

De saluförda produkterna - 3,56 

Mina förväntningar uppfylldes 4,52 4,14 

Vi erbjöd dig upplevelser - 4,14 

Caféet - 3,78 

Hur utställningen väckte intresse 4,58 4,03 

Museibutiken - 3,38 

Skriftligt guidematerial 3,96 3,71 

Totalt 4,25 3,93 
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Bild 24. Kundernas belåtenhet år 2003 (n=227) och 2011–2013 (n=103). Skala: 1–5.           

 

Tabell 20. Kundernas åsikter om tjänster och produkter på Terranova år 2003 (n=227) och 
2011–2013 (n=101). Skala: 1–5.  

Tjänster och produkter 2003 2011–2013 

Information om naturen 4,40 4,20 

Information om friluftsliv 3,40 3,50 

Information om fiske eller jakt - 3,50 

Kundtjänst gällande olika tillstånd - 3,30 

Personlig kundtjänst 4,67 4,22 

Guidad tur i Terranova 4,30 4,22 

Främjande av naturkännedom 4,39 4,10 

Tjänster för barn - 3,80 

Tjänster för specialgrupper - 3,80 

WC 4,20 3,90 

Belysningen - 3,87 

Specialeffekterna - 3,81 

Filmvisningen 4,60 3,80 

Fakta framställning - 3,85 

Djuren i utställningen 4,50 4,10 

Designen av utställningen - 3,97 

Insektrummet - 3,84 

Virtuella akvariet - 3,31 

Geosalen - 3,91 

Istidssalen - 3,89 

Totalt 4,31 3,85 
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Bild 25. Kundernas åsikter om tjänster och produkter på Terranova år 2003 (n=227) och 2011–2013 (n=101). 
Skala: 1–5.  

 

Av de saluförda produkterna var affischer och vykort med nationalparksmotiv eller andra natur-
motiv de populäraste produkterna bland kunderna i undersökningen år 2003 (tabell 21). Även 
friluftskartor, böcker om friluftsliv och natur, hantverk eller konstverk med naturmotiv samt loka-
la livsmedel eller sötsaker var populära. Detta stämde även helt överens med resultaten i under-
sökningen från år 2011-2013 och dessa produkter borde därför fortsättningsvis finnas till salu i 
museibutiken.  

Dock visar resultaten att galon och kråsnålar blivit populärare sedan år 2003, medan intresset för 
t-shirts och CD-roms/DVD/videos har sjunkit. Andra tillbehör såsom knivar, muggar, kompasser 
m.m. har fått nästan samma betyg 2003 som 2011–2013. Naturfotoböcker och leksaker finns inte 
som alternativ i undersökningen från år 2003 och kan därför inte jämföras, men intresse för dessa 
varor tycks finnas bland Terranovas kunder.  
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Tabell 21. Kundernas åsikter om saluförda produkter år 2003 (n=?) och 2011–2013 (n=93). 
Skala: 1–5. 

Produkt 2003 2011–2013 

Friluftskartor 2,85 2,66 

Böcker 2,40 2,57 

Naturfotoböcker - 2,26 

CD-rom/DVDs/videos 2,20 1,94 

Affischer/vykort 3,20 2,42 

Andra tillbehör 2,30 2,31 

Hantverk/konstverk 2,58 2,48 

Lokala livsmedel/sötsaker 2,62 2,57 

Leksaker, spel m.m. - 2,21 

T-shirts 2,09 1,93 

Galon/kråsnålar 1,21 2,05 

Annat 2,05 

Totalt 2,38 2,29 

4.1.4 Fritt formulerade åsikter 

De positiva kommentarerna år 2003 gällde främst utställningen som helhet, som ansågs vara in-
tressant, informativ och välorganiserad. Kunderna berömde även guiderna och den personliga 
kundtjänsten. De negativa kommentarerna gällde; brister i tekniken, belysningen, brist på skriftligt 
guidematerial, brist på information på tyska, samt dåligt med parkeringsmöjligheter. Utvecklings-
förslagen var delvis samma, dvs. att utveckla det videomaterialet och det virtuella akvariet, men 
undersökningen från 2011–2013 fick inga utvecklingsförslag om aktiviteter för barn, som var 
fallet i undersökningen år 2003. 

4.2 Sammanfattning och slutsatser 

Intresset för utställningen bland de unga (15–24 år) har enligt undersökningen fördubblats sedan 
år 2003. En stor del av dessa är sannolikt elever och studerande, vilket tyder på att skolor och 
universitet har fått ett ökat intresse för Terranova och inkluderar den i utbildningen. En av orsa-
kerna till detta kan vara att världsarvet skapat ett större intresse för Kvarkens skärgård och dess 
natur, men även att Terranova är väl inkört i skolornas och universitetens program, ett tätt samar-
bete där Terranova ordnar t.ex. naturstigar och naturfilmvisningar. Många skolor och besökare 
återvänder även till Terranova år efter år. Detta är sannolikt även orsaken till att antalet utländska 
kunder på Terranova ökat och att Terranova varit det viktigaste besöksmålet under resan för fler 
kunder än år 2003.  

Eftersom antalet utländska kunder även ökat är det viktigt att det finns information tillgänglig på 
engelska, och eventuellt även på andra språk såsom tyska och franska. Dock är allt textmaterial i 
utställningen översatt till engelska och information på andra språk, såsom tyska, ryska och spans-
ka, finns tillgängligt i informationen.  

Antalet kunder som innan de besökte Terranova visste att Kvarkens skärgård är ett världsarvsom-
råde är även mycket högt. Många besökte t.o.m. Terranova av den orsaken. Vidare verkar Terra-
nova i större utsträckning locka naturintresserade och kunder som är intresserade av att besöka 
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andra platser i Kvarkens skärgård än tidigare, vilket betyder att det är viktigt att det på naturcent-
rumet finns god och uppdaterad information om vilka naturaktiviteter man kan ägna sig åt i områ-
det, vilka besöksplatser som finns och att kundtjänstpersonalen är kunniga om de naturaktiviteter 
och sevärdheter som finns i området. Och särskilt under sommarmånaderna.  

När det gäller öppettiderna visar undersökningen att det inte finns något underlag för att ändra 
dem, eftersom de flesta kunderna angett att öppettiderna är passliga. Däremot visar resultaten att 
majoriteten av kunderna besökte Terranova på fredagar, medan besöken under onsdagar var 
mycket färre. Det finns alltså skäl att överväga att ha öppet senare på fredagar istället för på ons-
dagar, men det större antalet kunder under fredagar beror sannolikt även på att inträdet då är gra-
tis. 

Att den främsta informationskällan för kunder är vänner, bekanta och släktingar visar att Terrano-
va lyckats med att erbjuda upplevelser till kunderna och att de i sin tur rekommenderar Terranova 
till sina vänner, bekanta och släktingar, och därav är det viktigt att Terranova fortsättningsvis er-
bjuder kunden upplevelser.  

Vidare visar resultaten på en ökning av kunder som letar information på internet. Det är därför av 
stor vikt att all nödvändig information finns tillgänglig på Österbottens museums hemsida, samt 
på Forststyrelsens hemsida utinaturen.fi, samt på Kvarkens kundtjänst hemsida kvarken.fi.  

Resultaten visar att kunderna i större utsträckning fått information från turistbyrån och därför bör 
informationen även finnas tillgänglig där. Informationen borde även finnas på hotell i närområdet 
eftersom det är många turisters startpunkt, och eftersom många besöker andra museer och Tropic-
landia borde informationen finnas tillgänglig där. Informationen borde även finnas på flygplatsen, 
tågstationen och i hamnen. Vidare är det viktigt att uppehålla samarbetet med skolor och universi-
tet så att de även fortsättningsvis rekommenderar, och använder Terranova som en del av utbild-
ningen.  

När det gäller behovet av förbättringar på Terranova framgår det av undersökningen att följande 
saker skulle kunna förbättras; 

 

   
 
 
 
 
 
   
 

  

 Förbättra parkeringsmöjligheterna 

 Öka synligheten utanför och inne i museet 

 Förbättra renlighet 

 Utveckla av utställningen så att kunderna finner den mer 
intressant och informativ 

 Förbättra det skriftliga guidematerialet 
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Gällande de tjänster och produkter som erbjuds på Terranova föreslås följande; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I enlighet med Terranovas utvecklingsplan för år 2015 är förbättringar av det virtuella akvariet 
redan under utveckling genom att en ny film som visar vegetation och bottendjur under vattenytan 
skall läggas till. Utställningen om växter i Kvarkenområdet skall även förnyas, Österbottens geo-
utflyktsmålens presentation i geosalen skall förnyas, utbudet av filmer i auditoriet skall utvecklas 
och utrymme för tillfälliga utställningar skall ordnas. Många av de punkter som påpekats av kun-
derna i undersökningen är alltså redan under utveckling. Vidare planeras även förnyande av kar-
tor, broschyrhyllor och infotavlor, samt målande och inredande av Forskarkammaren så att den 
kan tas i bruk.  

Gällande de saluförda produkterna visar undersökningen att intresset för de saluförda produkterna 
har sjunkit en aning från 2,38 år 2003 till 2,29. Här kunde man se över vilka produkter som kun-
derna är mest intresserade av och öka urvalet av dessa, medan vissa produkter kunde tas bort. Det 
finns t.ex. ett större intresse av affischer och vykort, hantverk och konstverk, samt lokala livsme-
del och sötsaker, och urvalet av dessa kunde därför ökas, medan man kunde minska urvalet av  
t-shirts och CD-roms och DVDs. Exempelvis, kunde man sälja fler hantverk och konstverk, samt 
lokala sötsaker som har Kvarken-logon. 

  

 Förbättra den personliga kundtjänsten och de guidade tu-
rerna 

 Öka främjandet av naturkännedom hos kunderna 

 Förbättra toaletterna 

 Utveckla och uppdatera de djur som finns i utställningen, 
samt de filmer som visas i auditoriet 

 Utveckla av det virtuella akvariet 

 Uppdatera tekniken 
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BILAGA 1. 

Dagbok 

Kundundersökning, Terranova, 2012 

Station:         
Antal insamlade blanketter:   
Dag:         
Tid:         

Insamlarens namn:     
Väder:         

Andra tankar:       
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
          

Nekade 
  Man Kvinna Ålder (ungefärlig) Orsak Klockslag Annat 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
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BILAGA 2. 
 

Fritt formulerade åsikter 
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BILAGA 3. 

Frågeformulär 
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