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Title: The will to come back – A qualitative study of young adults' motivation and loyalty that 

visits Gröna Lund 

 

Authors: Matilda Dankemeier & Monika Kosinska   

 

Abstract: 

For many years, the experience and entertainment industry overall has had strong growth and 

become something that is important for the current tourism in big cities. Repeatable 

experiences mean that there is a second-hand value of the experience and that it is possible to 

implement again. This means that visiting attractions, such as Gröna Lund, are places that 

allow visitors to experience their roller coasters and other experiences several times, which 

leads to more frequent visits. The intention of this study is to investigate what motivates 

young adults to repeatedly visit the amusement park Gröna Lund repeatedly. Interviews have 

been conducted with seven respondents aged 20–25 who return to Gröna Lund several times a 

year. An interview with Gröna Lund’s project manager at the marketing department has also 

been conducted. The interviewers’ answers have been analyzed along with selected theories 

of loyalty development, push and pull factors and the communications process. The result 

shows that all respondents have a loyalty to Gröna Lund and are motivated to visit the park 

both through the promotion of Gröna Lund on social media, but also through the products that 

the park offers, mainly rides and concerts. It turns out that they are also motivated to return to 

Gröna Lund, with family and friends, as a tradition. 
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Titel: Viljan att komma tillbaka – en kvalitativ studie om motivation och lojalitet hos unga 

vuxna som återbesöker Gröna Lund 

 

Författare: Matilda Dankemeier & Monika Kosinska  

 

Sammanfattning: 

Under många år har upplevelse- och nöjesindustrin överlag haft en stark tillväxt och blivit 

något som är viktigt för den rådande turismen i storstäder. Repeterbara upplevelser innebär att 

det existerar ett andrahandsvärde på den genomförda upplevelsen – att den går att genomföra 

igen. Det medför att besöksattraktioner, som Gröna Lund, är platser som erbjuder möjlighet 

för besökaren att uppleva dess attraktioner och upplevelser flera gånger om, vilket medför fler 

återkommande besök. Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som motiverar unga 

vuxna till att besöka nöjesparken Gröna Lund upprepade gånger. Intervjuer har genomförts 

med sju respondenter i åldrarna 20–25 som alla återvänder till Gröna Lund flera gånger om 

året. En intervju med Gröna Lunds projektledare på marknadsavdelningen har även 

genomförts. De intervjuade personernas svar har analyserats tillsammans med valda teorier 

om lojalitetsutveckling, push och pull-faktorer samt kommunikationsprocessen. Resultatet 

visar att samtliga respondenter besitter en lojalitet till Gröna Lund och motiveras till att 

besöka parken både genom den marknadsföring som Gröna Lund för på sociala medier, men 

även genom de produkter som parken erbjuder, främst åkattraktioner och konserter. Det visar 

sig att de även motiveras till att återkomma till Gröna Lund, med familj och vänner, som en 

tradition de gör tillsammans. 

 

Nyckelord: Motivation, lojalitet, marknadsföring, återkommande besökare, Gröna Lund 
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1.Inledning 
Upplevelse- och nöjesindustrin har generellt haft en stark tillväxt under många år och är viktig 

för storstäderna och dess turism (Visit Stockholm, u.å.). Upplevelseindustrin är ett begrepp som 

omfattar allt från film, litteratur, foto, media, turism/besöksnäring och musik till arkitektur och 

marknadskommunikation. Något som stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling, även 

kallat KK-stiftelsen, fastställer i sin första rapport om upplevelseindustrin i Sverige från 1999 

(Almquist, Engström & Olausson, 1999) är att denna sektor är ständigt växande och utgör en 

ansenlig del av Sveriges BNP (Kolmodin et al. 2008, 11). Det finns ett konsumentperspektiv 

på begreppet upplevelseindustri, vilket medför en utgångspunkt från upplevelsen. 

Konsumenten väljer själv om hen vill delta i framställningen av tjänsten eller varan för att skapa 

en upplevelse. Turismen har därför naturliga faktorer som utgör en del av upplevelseindustrin, 

resultatet av deras medverkan blir därmed upplevelsen (Kolmodin et al. 2008, 16). 

Upplevelseindustrin sysselsätter en kvarts miljon människor i Sverige och utgör även fem 

procent av Sveriges BNP (Heed et al. 2008). Upplevelser finns i flera olika former. En form – 

repeterbara upplevelser – innebär att upplevelsen har ett andrahandsvärde som går att uppleva 

igen. Åkattraktioner med berg- och dalbanor är ett exempel på upplevelser som är repeterbara 

och går att uppleva flera gånger (Kolmodin et al. 2008, 68).  

 

Många attraktioner i Stockholmsområdet – såsom Gröna Lund, museum och temaparker – är 

välkända i sin närmiljö i Stockholm (Visit Stockholm, u.å.). Åkattraktioner, exempelvis Gröna 

Lund, är en viktig del av turismen och utan dem skulle det inte finnas något behov av de andra 

serviceinriktade turismprodukterna, såsom restauranger och butiker i närområdet (Swarbrooke 

2002, 23-25). Många har besökt nöjesparken Gröna Lund minst en gång. Däremot finns det 

något som de flesta inte tänker på: De flesta besökare har någon typ av relation till Gröna Lund 

– medveten eller omedveten. Hos vissa besökare kan denna relation framstå sig mycket starkare 

än hos den genomsnittlige individen. Detta kan jämföras med fotbollssupportrar som förblir 

lojala gentemot klubben och dess logga, även om det uppenbart finns bättre alternativ i form av 

exempelvis lag med bättre resultat på planen (Söderlund 2001, 16-17).  

 

Gröna Lund är en nöjespark som ligger i Stockholm på Djurgården och är Sveriges äldsta 

nöjesfält som öppnade upp portarna redan år 1883. Fortsättningsvis genom uppsatsen kommer 

Gröna Lund även att benämnas Grönan, tivoli samt nöjespark för att få ett mer varierande språk. 

Gröna Lund erbjuder sina besökare ett brett utbud av åkattraktioner i form av karuseller, berg- 

och dalbanor och sammanlagt finns det 31 åkattraktioner på tivolit. Nöjesparken erbjuder även 

underhållning i form av konserter, dans- och barnunderhållning. Gröna Lund är en populär 

attraktion i Stockholm och under sommaren 2016 besökte över 1,5 miljon gäster nöjesparken 

(Gröna Lund, 2018). 
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1.1 Problematisering 
Fokus i denna studie är att undersöka unga vuxnas motiv till varför och om de väljer att besöka 

attraktionen Gröna Lund upprepade antal gånger, även fast det i stort erbjuds samma produkter 

och tjänster varje gång. Är det lojaliteten som får dem att återkomma, blev de lockade av en 

intressant reklamskylt eller kanske att det ligger nära geografiskt? I sökningen efter tidigare 

forskning har mycket kundlojalitetsforskning inom destinationer, hotell och detaljhandel 

identifierats. Något som saknas och upplevs betydligt svårare att finna är forskning om lojalitet 

till attraktioner likt Gröna Lund. Tidigare forskning inom konsumentlojalitet tyder på att 

lojalitet spelar en stor roll för framgång och inkomster för verksamheten. Konsumentlojalitet är 

den centrala målsättningen för företag inom sektorn och att de återkommande besökarna bidrar 

till en lönsamhet. Att lyfta fram hur förtroendet är för olika typer av åkattraktioner är därför en 

viktig faktor för att repetera turismen (Oppermann, 2000). Detta är det som bidrar till en 

nyfikenhet kring Gröna Lunds besökare och deras sätt att skapa lojala relationer till sina 

besökare. Trots hela 31 åkattraktioner har Gröna Lund planer på att växa och blir större och till 

2021 hoppas nöjesparken på att kunna öppna upp en ny berg- och dalbana. De har även planer 

på att göra det mer tillgängligt med nytt utbud av restauranger och matmöjligheter (Gröna Lund, 

2018). 

 

Orsaken till varför det är av intresse att genomföra en studie av det här slaget, där besökarna är 

i fokus, beror på att dessa individer är de som ökar lönsamheten för verksamheten och även de 

som marknadsför den till sina vänner när de berättar om sina upplevelser. Vilket då leder till en 

merförsäljning för företaget och även en minskad kostnad i marknadsföringen (Thorberg, 

2013). Det är därför av stor vikt att besökarnas perspektiv lyfts fram tillsammans med en 

representant från Gröna Lunds marknadsavdelning, för att få djupare förståelse för vad det är 

som bidrar till människors vilja att återkomma till Gröna Lund. Studien kommer även att 

undersöka besökarnas lojalitet till Gröna Lund. En avgränsning har gjorts angående den 

målgrupp som kommer att undersökas, i detta fall unga vuxna mellan 20 och 25 år.  

 

1.2 Syftet & frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka repetitivt mönster inom turistattraktioner och om dessa 

mönster innebär att lojalitet skapas. 

 

• Vad är det som motiverar unga vuxna att återbesöka till Gröna Lund? 

 

• Finns det en slags lojalitet till Gröna Lund? 

 

• Vilken marknadsföring lockar besökarna mest? 

 

1.3 Avgränsningar  
I denna studie har en geografisk avgränsning till nöjesparken Gröna Lund gjorts eftersom det i 

denna uppsats inte finns utrymme för fler besöksattraktioner. Utöver den geografiska 

avgränsningen har det även gjorts en avgränsning till respondenternas ålder, vilket i denna 

http://www.kolmarden.com/djurpark/akattraktioner
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studie är mellan 20–25 år. Detta eftersom att denna studies skribenter inte är intresserade av 

målgrupper med respondenter under 20 respektive över 30 år.  

 

1.4 Definitioner  
Kundlojalitet – denna studie utgår från Söderlunds (2001,29) definition på kundlojalitet som 

menar att det är individens tendens att över tiden fortsätta att uppvisa samma beteende som 

tidigare påvisats i liknande situationer. Det kan till exempel vara att individen köper samma 

produkter från ett varumärke eller produkt i samma butik varje gång individen har behov av 

samma eller liknande varumärke eller produkt. 

 

Unga vuxna –  Nationalencyklopedi har ingen definition på begreppet unga vuxna, utan bara 

på begreppet ungdom vilket de definierar som att människor är mellan åldrarna 15 och 30 år 

(Nationalencyklopedin internettjänst, 2018-04-16, ungdom). I denna studie har valet att 

undersöka människor i åldrarna 20 till 25 år gjorts. I samband med det valet av ålder gjordes 

även valet att inte benämna dem som ungdomar, utan som unga vuxna.  

 

Repeterbara upplevelser – Innebär enligt Kolmodin et al (2008, 68) att en upplevelse besitter 

ett andrahandsvärde och därmed gör den repeterbar och följaktligen möjlig att uppleva fler 

gånger. 

 

1.5 Uppsatsdisposition  
Första kapitlet är inledningen och bakgrund till ämnet tillsammans med en problematisering av 

ämnet. Här presenteras även de frågeställningar samt avgränsningar och definitioner som gjorts 

för denna studie. 

 

I andra kapitlet presenteras den tidigare forskning som finns inom ämnet och sammanfattas 

sedan tillsammans med tankar om hur dessa kommer att användas i resultatet och analysen för 

studien. 

 

Tredje kapitlet är den verktygslåda som kommer att användas i uppsatsen. Här presenteras den 

teoretiska referensramarna som kommer att användas i analysen tillsammans med den 

insamlade datan. Varje teori avslutas även med en diskussion om hur de kommer att användas 

i resultatet.  

 

Det fjärde kapitlet belyser vilka typer av metoder som används vid genomförandet av denna 

uppsats. Ett metodval, metoddiskussion, intervjupersoner, analysmetod samt trovärdighet och 

tillförlitlighet är några av de områden som detta kapitel presenterar. 

 

I det femte kapitlet presenteras resultatet, det vill säga den insamlade datan som har samlats in 

genom sammanlagt åtta intervjuer. Resultatet analyseras därmed tillsammans med de teorier 

som denna studie utgår ifrån för att tolka, jämföra och förklara resultatet. Tidigare forskning 

används även för att sätta resultatet i relation till det som redan är skrivet. 



9 
 

 

Sjätte kapitlet behandlar de slutsatser som resultatet och analysen inneburit. Det återges här 

kortfattat vad resultatet av lojalitet, motivation och marknadsföringen blivit efter analysen. Här 

återges därmed en första indikation på vad studiens frågeställningar får för svar.  

 

Sjunde kapitlet är den avslutande diskussionen som ger en kortare sammanfattning och 

diskussion över vad denna studie har fått för resultat. Det ges även förslag till vidare forskning 

inom detta ämne.  
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2. Tidigare forskning  
Under detta kapitel kommer den insamlade tidigare forskningen att presenteras under två 

rubriker, vilka sedan kommer att avslutas med ett sammanfattande stycke kring den tidigare 

forskningen samt hur det kommer hjälpa denna studie att nå sitt syfte. Under varje rubrik 

presenteras studierna på basis av de gemensamma nämnare som de besitter. Det är 

“Kundlojalitet” och “Återkommande besökare” som är rubrikerna för den insamlade tidigare 

forskningen, vilka knyter an till studiens syfte om att undersöka besökares motivation för 

lojalitet och återbesök till Gröna Lund. 

 

2.1 Kundlojalitet 
Richard L. Oliver (1999) undersöker hur lojalitet och tillfredsställelse till en tjänst eller produkt 

förhåller sig till varandra. Konsumentlojalitet och tillfredsställelse är något som är bundna till 

varandra. Däremot är deras förhållande även asymmetriskt och uppkommer inte bara för att den 

andra gör det. Oliver (1999) menar att tillfredsställelse levereras från företaget till kunden, 

lojalitet handlar istället om att ett tillstånd är uppnått av uthållig preferens till den specifika 

produkt eller tjänst som givit kunden denna känsla. En stark lojalitet hos kunden medför en 

immunitet mot konkurrerande produkter/tjänster, en person som besitter en lojalitet tenderar att 

försvara och även “promota” varumärket till sina medmänniskor med stort engagemang. Den 

typen av stark lojalitet påminner om McMullan och Gilmores (2008) idé i om att det finns tre 

olika nivåer av kundlojalitet – hög, medelhög och låg grad av lojalitetsutveckling. Där hög grad 

av lojalitetsutveckling innebär att kunderna är intresserade av av utvecklande av ett bra 

förhållande till företaget, där båda parterna upplever en ömsesidig strategi för deras lojalitet. 

Något som Oliver (1999) inte identifierade i sin artikel är att individer med en hög eller 

medelhög grad av lojalitet är angelägna om att få belöning från företaget i fråga, något de känner 

visar på ömsesidig lojalitet mellan dem och företaget i fråga. Chi & Qu (2008) testar i sin studie 

hur signifikanta relationerna mellan destinationsimage, attributtillfredsställelse, övergripande 

tillfredsställelse samt destinationslojalitet är. Resultatet visar att dessa faktorer är kausala 

samband. Däremot visar studien på att det kausala sambandet mellan attributtillfredsställelse 

och destinationslojalitet är mer signifikant än vad sambandet mellan destinationsimage och 

destinationslojalitet är. Chi & Qu (2008) visar även på att den övergripande tillfredsställelsen 

delvis är medierad till relationen mellan attributtullfredsställelse och destinationslojalitet.  

 

Att lojalitet är en avgörande faktor som driver framgångsrika företag framåt, finns det enligt 

Opperman (2000) mycket forskning inom. Något som däremot inte är lika undersökt inom 

turismens ramar är just forskning om hur destinationer och attraktioner över en längre tid arbetar 

med återkommande individer, utan den forskningen lyser med en relativt stor frånvaro, även 

om denna typ av forskning långsamt ökar. Opperman (2000) pekar även på att de flesta 

turistdestinationer och attraktioner är beroende av den återkommande besökaren och dess 

lojalitet till destinationen eller attraktionen. Att lojalitet är en faktor som är avgörande för 

företags framgång håller även Chen & Bowen (2001) med om. De redogör i sin artikel för att 

det finns en känd relation mellan lönsamhet och lojalitet. Marknadsförarnas största utmaning i 

dag är att sträva efter att skapa lojala och långvariga kundrelationer. Chen & Bowen (2001) 

menar också på att lojala kunder är de bästa marknadsförarna när de ger sina personliga 
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upplevelser, rekommendationer och andra positiva uttryck om företaget till sina vänner, men 

även andra gäster på hotellen som de är återkommande besökare till. Vinsten från lojaliteten 

ökar även i samband med att kostnader för marknadsföring minskar, även driftkostnader 

minskas och samtidigt ökar även försäljningen eftersom att den lojala kunden är mer benägen 

att göra fler inköp. Detta är även likt den forskning som Oliver (1999) för, där han menar på att 

en stärkt lojalitet bidrar till att individer sprider goda ord vidare om företaget, vilket i längden 

ökar lönsamheten för företaget. Något som Chen & Bowen (2001) gör är även att presentera tre 

handlingssätt som mäter lojalitet hos kunder. 

 

1. Beteendemått – prövar ett repetitivt och principfast köpbeteende som ett tecken på 

lojalitet.  

2. Attitydmätning - handlar om kundens inställning till hotellet; att personen är lojal, 

engagerad eller gynnsam. 

3. Kompositmätning – är en kombination av de ovanstående två dimensionerna och 

mätningar av kundens inköpsfrekvens, inköpstid, total mängd av köp, benägenhet för 

varumärkesbyte och produktpreferenser. Att kombinera både beteende och attityd för 

att förstå kundlojalitet är enligt författarna ett betydande verktyg för att förstå 

kundlojalitet inom flera områden som hotell, flygbolag samt detaljhandel. 

  

Detta sätt att kombinera beteendemått och attitydmätning är effektivt och något som Chen & 

Bowen (2001) använder sig av när de undersöker kunder som är gynnsamma och lojala mot 

företaget. Detta sätt att mäta lojalitet skulle kunna sättas i relation till McMullan & Gilmores 

(2008) forskning om de tre nivåerna av lojalitetsutveckling. Beroende på resultatet från Chen 

& Bowen (2001) skulle individer kunna placeras in på någon av de tre nivåerna som McMullan 

& Gilmore (2008) redogör för. 

 

2.2 Återkommande besökare  
Sannassee & Seetanah (2015) lyfter fram vikten av förtroende, vilken är en betydande och 

bidragande faktor för återkommande turism. En attraktiv destination bidrar till en ökning i 

flödet av att turister kommer att vilja besöka den specifika destinationen igen. Vilket i sin tur 

även ökar flödet av potentiella turister och besökare, men även den ekonomiska aspekten för 

destinationen hamnar i en positivt uppåtgående kurva. Bigné m.fl. (2008) menar likt Sannassee 

& Seetanah (2015) att återkommande turister till destinationer är av stor vikt. De belyser dock 

i sin artikel att tillfredsställelse av destinationen är en avgörande faktor för om individen väljer 

att återkomma till destinationen eller inte på lång sikt. Bigné m.fl. (2008) påpekar att denna 

tillfredsställelse inte är relevant för den grupp turister som inte har avsikten att återkomma. 

Utan den tillfredsställelsen blir relevant när turisterna har en tanke om att återvända till en viss 

destination. Antón m.fl (2017) är överens med Bigné m.fl (2008) och menar på att 

tillfredsställelse är en betydande faktor för att generera återkommande besök. 

Turistnäringen är beroende av att attrahera nya turister och det är ett konstant jobb som 

turistföretag gör. En betydande faktor som Antón m.fl (2017) belyser, är den vikt som lojalitet 

till en destination spelar roll för att ett återbesök kommer äga rum. Denna lojalitet skapas genom 

tillfredsställelse, erfarenheter samt orsak till besöket. 
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Ekonomi tar Alegre & Cladera (2010) upp som en viktig del i hur mycket turister väljer att 

spendera på resmålet. Det visar sig att förstagångsbesökare tenderar att spendera mer pengar på 

destinationen än vad de återkommande besökarna gör, dessa är benämnda som “repeaters”. 

Anledningen till att det finns en skillnad i förstagångsbesökare och repeaters konsumtion 

handlar om upplevd kvalitet. Individer som är på en attraktion eller destination för första 

gången, menar Alegre & Cladera (2010), förknippar bra kvalitet med höga priser. Repeaters 

som tidigare varit på destinationen är därmed mer benägna att spendera mindre pengar eftersom 

de tenderar att veta vad som är av bra kvalitet och inte. Forskningen visar att det inte alltid är 

det som är dyrast som är bäst. Att sätta konsumtion i relation till den tillfredsställelse som Bigné 

m.fl. (2008) talar om, visar att de som är nöjda med destinationen, de aktiviteter som utförs och 

allt som individerna har konsumerat på plats, får en tillfredsställelse och därför väljer att 

återkomma. Däremot kan de som återkommer välja att spendera sina pengar på andra mer 

ekonomiska ställen, dock krävs en tillfredsställelse med första besöket för att ett nytt ska ske.  

 

2.3 Sammanfattning samt användning av tidigare forskning i uppsatsen 
I stora drag överensstämmer den tidigare forskning med varandra under respektive rubrik, det 

vill säga att alla forskare visar på ungefär samma resultat gällande kundlojalitet och 

återkommande besökare. Under rubriken kundlojalitet talar forskarna om vikten av lojalitet till 

en destination, företag, tjänst eller produkt. Lojalitet innebär att det finns en relation mellan 

individ och företag, vilken är svår att bryta. Denne individ kan känna olika grader av lojalitet 

och kan även då på olika sätt marknadsföra det företag, tjänst eller produkt som denne är lojal 

till. Den övergripande likheten i all insamlad tidigare forskning är relationen mellan 

tillfredsställelse och lojalitet. En relation som även är betydande under rubriken återkommande 

besökare. Även här visar forskningen på liknande resultat, att det finns ett förtroende för 

destinationen, att de ekonomiska utgifterna genererar nöjda individer samt tillfredsställelsen. 

Dessa faktorer bidrar till återkommande besök, vilket vidare enligt forskningen oftast slutar i 

lojalitet. 

 

Denna studie syftar till att undersöka repetitiva mönster från besökare till besöksattraktionen 

Gröna Lund. Målet är även att finna om det finns en lojalitet till nöjesparken samt vilken typ av 

marknadsföring som lockar mest. Den tidigare forskningen belyser denna studies delar som 

undersöks och kommer hjälpa till att skapa förståelse för hur lojalitet och återkommande 

besökare. Utifrån den tidigare forskningen förväntas ett resultat där det finns ett samband 

mellan lojalitet och återkommande besök till Gröna Lund och att det även är en slags 

tillfredsställelse som lockar individerna tillbaka till platsen, likt det den tidigare forskningen 

visar på. 
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3. Teori  
Detta kapitel om teori är den verktygslåda som kommer att användas för denna uppsats.  

Med hjälp av teorierna “Lojalitetsutvecklingsmodellen”, “Push- och pullfaktorer” samt 

“Kommunikationsprocessen” kommer dess verktyg och begrepp att hjälpa till med att få 

djupare förståelse för det insamlade materialet, de kommer även att hjälpa till med analys av 

den datan. Nedan kommer det att beskrivas vilka faktorer det är som spelar roll när lojalitet 

skapas, vad är det som gör att något lockar och får en knuff för att sedan bli verkligen samt 

hur verksamheter arbetar med sina kommunikationskanaler för att nå ut med sin 

marknadsföring. I resultat och analys kommer dessa teorier att förankras i olika sammanhang 

som skapas när besökare väljer att återkomma till Gröna Lund, för att hjälpa till med 

förståelsen för varför någonting är som det är. 

 

3.1 Lojalitetsutveckling 
Xiaoxia Sun m.fl. (2013, 557) har tagit fram en lojalitetsbildningsmodell (se figur 1) som 

grundats utifrån tidigare studier om lojalitet gentemot en destination. Modellen har testats bland 

kinesiska inhemska turister. Lojalitetsutvecklingsmodellen visar att turisternas nivå av 

kännedom gentemot en destination har betydande påverkan på dess bild av den bildande 

informationen, som i sin tur påverkar turisters uppfattning om värde och deras tillfredsställelse 

med destinationen. Turisternas uppfattning om det värde som erbjuds av en destination kommer 

därmed med största sannolikhet även att påverka deras tillfredsställelse. Modellen visar att både 

upplevt värde och destinationsnöjdhet spelar en betydande och avgörande roll i destinationens 

lojalitetsbildning.  

 

Figur 1 Lojalitetsutvecklingsmodell, egen illustration utifrån Sun m.fl. 2013,557 

 

Kännedom 

Kännetecknas av den kunskap som en individ besitter angående platsen. Detta kan ske på olika 

sätt, exempelvis genom att en individ har fått ta del av information om platsen. Detta kan ske 

både i första- och andrahandsinformation. Förstahandsinformation innebär att individen 

besöker och upplever destinationen fysiskt. På plats intas erfarenheter vilka är 

destinationsrelaterade erfarenheter, från nytt eller tidigare besök. Andrahandsinformation 

innebär att kunskapen om en destination kan ske genom lärande och engagemang kring den. 

Informationen kan även samlas in genom samtal med andra resenärer som tidigare har besökt 

destinationen, även guideböcker, tv och reklam är källor som genererar andrahandsinformation. 

(Sun m.fl. 2013, 560-561) 

https://www-sciencedirect-com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S0160738313000698?via%3Dihub#!
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Destinationsimage 

Handlar om den insamlade kunskapen en individ redan besitter – det vill säga intryck, fördomar, 

tankar samt känslomässiga tankar som en individ eller en grupp har gentemot ett föremål eller 

en plats, i denna studies fall Gröna Lund. Destinationsimage spelar en viktig roll i valet av 

destinationen. Den insamlade imagen av en destination är en betydande del i processen när 

beslut om boende, sevärdheter, aktiviteter samt måltider sker innan resan. Denna del i modellen 

har även en viktig och betydande påverkan av bedömningen av resan i uppfattat värde, 

tillfredställelse och den framtida avsikten att återkomma till platsen. Detta innefattar även viljan 

att rekommendera platsen till familj och vänner (Sun m.fl. 2013, 559-560). 

 

Upplevt värde  

Kan beskrivas som turistens övergripande bedömning av resans värde som baseras på dennes 

bedömning av vad som mäts. Till exempel kan det vara förmåner som tillhandahålls av resan, 

även det som är förutsatt – uppoffringar resenären behöver göra för att genomföra resa samt 

ytterligare kostnader som sker på plats. En betydande roll i konsumentens beslutsprocess är det 

upplevda värdet då det inte bara påverkar beteendet vid köpet, utan även tillfredsställelsen och 

turistens intention att genomföra återköp samt rekommendation av eventuella inköp på 

destinationen. Ett direkt samband existerar mellan lojalitet och uppfattat värde. 

Kundtillfredsställelse påverkas därför betydande av det upplevda värdet av en produkt och dess 

varumärkeslojalitet (Sun m.fl. 2013, 558-559). 

 

Turist-tillfredsställelse 

Ett av det mest undersökta och betydande begrepp är “turist-tillfredsställelse” vid modern 

marknadsföring. Turist-tillfredsställelse är det som är avgörande för lönsamhet och överlevnad 

av någon typ av verksamhet och blir därför en betydelsefull del i marknadsföringen. En av de 

mest grundläggande premisserna för bra kundlojalitet på ett framgångsrikt turistresemål är 

därför tillfredsställelse. Denna tillfredsställelse påverkar även valet av destination, känslan av 

att vilja återkomma till platsen samt förbrukningen av tjänster och produkter på plats. De turister 

som återkommer är sannolikt de som är tillfredsställda och även väljer att rekommendera 

platsen till vänner och familj. Fler nöjda turister genererar fler återbesök och återköp av produkt 

eller tjänst samt fler nya turister som blivit rekommenderade platsen. Huvudindikatorerna för 

kundlojalitet är positiv rekommendation och repeterade köp, därför är tillfredsställelse något 

som centralt påverkar lojalitet (Sun m.fl.  2013, 557-558).  

 

3.1.2 Diskussion och motivation kring lojalitetsutvecklingsmodellen 
Kännedom, destinationsimage, upplevt värde och turist-tillfredsställelse är fyra delar i modeller 

som tillsammans bidrar till att en turist blir lojal till vald destination eller plats. Alla fyra 

komponenter behöver, i så pass stor utsträckning det går, vara positiva för att lojalitet till en 

destination/plats ska skapas. Detta går att sätta i relation till de tre steg Chen & Bowen (2001) 

presenterar för att mäta lojalitet hos sina kunder – beteendemått, attitydmätning och 

kompositmätning. Dessa steg behandlar repetitiva och principfasta köpbeteenden, inställningen 
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individer har till attraktionen/företaget samt hur individernas benägenhet för varumärkesbyte 

och produktprefrenser är och hur de upplever det företagsprodukt de konsumerar. Dessa tre steg  

liknar de steg Sun m.fl. (2013) presenterar för att lojalitet ska skapas. 

 

I denna studie kommer denna modell att sättas i relation till vad och hur de undersökta 

respondenterna upplever och känner för nöjesparken Gröna Lund i Stockholm, som är 

destinationen för uppsatsen. Genom intervjuer kommer information om deras kännedom om 

Gröna Lund som destination att presenteras, tillsammans med hur respondenterna upplever 

imagen och värdet som Gröna Lund har för dem. Även hur pass tillfredsställda de är med den 

undersökta destinationen kommer att presenteras.  

 

Tillsammans med lojalitetsutvecklingsmodellen och den insamlade empirin både från de 

respondenter som är besökare samt en anställd på Gröna Lunds marknadsavdelning, kommer 

det att skapas intressanta analyser och slutsatser om hur pass lojala studiens respondenter är till 

nöjesparken och dess utbud. 

 

3.2 Push- och pull-faktorer  
Daniel Rauhut (2011) skriver i sin artikel om att Geografen Ewerett Lee är forskaren som 

skapade en modell där faktorerna “push” och “pull” beskriver varför människor valde att flytta 

till nya områden. Begreppen push och pull illustrerar vilka faktorer individer dras till respektive 

trycks ifrån. Hela teorin är konstruerad på sättet att individer har rationella val och 

flyttningsbeslut. Rauhut belyser i sin studie att människor reser på grund att de blir pushade att 

resa i följd av negativa förhållanden inom ett område som gör att de söker sig bort från platsen. 

Push-faktorer kan skilja sig från person till person. Ett exempel på push-faktorer kan vara ett 

områdes brist på arbetstillfället som därmed tvingar bort en individ som står utan arbete. Detta 

kan även upplevas som obetydlig för en individ som är sysselsatt. Att människor blir pushade 

till att resa är på grund av interna beslut samt psykologiska faktorer. Pull-faktorer handlar om 

positiva förhållanden som gör att ett visst område eller plats är attraktivt och drar till sig 

människor. Pull-faktorerna ser olika ut för alla människor eftersom att dessa handlar om vad 

det är som attraherar varje individ (Rauhut 2011, 107-109). 

 

Perspektivet som Peter Robinson (2011, 40-41) har på push- och pull-faktorer innebär att push-

faktorerna är det inre och personspecifika motiv som individer innehar, vilka påverkar 

beslutsfattandet för vilka preferenser samt behov de har för att vilja åka iväg. Den psykologiska 

känslan är den känsla som push-faktorer handlar om och som uppmuntrar en individ att resa till 

en vald destination. När Robinson m.fl. (2011) beskriver pull-faktorer menar de på att dessa är 

yttre motiv vilka tillhör destinationsmålet. Dessa yttre motiv är det som attraherar individen att 

dra sig till platsen. Under processen av informationsinsamling av specifik destination skapas 

pull-faktorer inför individens attraktion till destinationen samt dess attribut, vilka bidrar till 

beslutet att resa till specifik destination. Robinson m.fl. menar även att det är svårt att avgöra 

vilka faktorer som väger tyngst hos en individ. Likaväl som att en köpprocess påverkas av 

sociala, kulturella och ekonomiska faktorer, kan även resemotiv påverkas av dessa faktorer.  
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David Klenosky (2002) förklarar att push-faktorer hänvisar till de specifika krafterna i 

människors liv som leder till ett beslut, nämligen att åka på en semester. Det vill säga att resa 

utanför sin normala daglig miljö. Detta kan vara något som relaterar till resenärens behov och 

önskemål t.ex. en önskan om flykt, vila och avkoppling, äventyr, hälsa och social interaktion. 

Pull-faktorer hänvisar till de som leder en individ till att välja en destination eller en plats 

framför en annan när det är dags att fatta ett beslut kring resa. Pull-faktorer har även präglats 

av funktionerna såsom attraktioner men också attribut som en destination innehar. Det kan vara 

i form av solskenen, fina stränder, sportanläggningar men även billiga flygbiljetter samt 

hotellvistelse. 

 

Klenosky (2002) menar att push- och pull-faktorer kan förstärka varandra. En destinations pull-

faktorer kan därmed förstärka motivationen för push-faktorerna som lockar individer att besöka 

den specifika platsen. Detta resonemang stöds även av Yousefi & Marzuki (2015) menar 

dessutom att Push- och pullfaktorer är grundläggande och har en stor betydelse för att att 

tydliggöra varför människor reser samt för att förstå deras resebeteende. Det är olika känslor 

som individen besitter som driver dem till att resa. Det vill säga att den ena påverkas av den 

andra. Trots detta är det viktigt att belysa att att push- och pull-faktorer inte bara betraktas som 

två separata beslut, utan som två faktorer som påverkar varandra. Push och pull faktorer har 

blivit accepterade som en användbar ram för att förklara resemotivation samt 

destinationsattribut (Yousefi & Marzuki 2015). 

 
3.2.1 Diskussion och motivering kring push- och pull-faktorer 
Rauhut (2011), Robinson (2011) och Klenosky (2002) är till viss del oeniga om exakt vad push- 

och pull-faktorer innebär. Rauhut menar på att push-faktorerna handlar om att det finns negativa 

faktorer som gör att individer väljer att resa, då de trycks bort från platsen och tvingas söka sig 

till en nya. Pull-faktorerna innebär, enligt Rauhut, att det finns positiva attribut och förhållanden 

som lockar individer att ta sig till denna nya destination. Här är Robinson m.fl. eniga med 

Rauhut – att pull-faktorer innebär att det är något med destinationen som attraherar individerna 

att ta sig dit. Klenosky förklarar pull-faktorer likt Robinson m.fl. och Rauhut, att det är någon 

slags attraktion eller speciella attribut en destination har som lockar en individ att välja en 

destination över en annan. Detta är exempelvis vackra stränder, flygbiljetter till förmånliga 

priser eller sportanläggningar. Författarna skiljer sig däremot åt när det gäller push-faktorer och 

här menar Robinson m.fl. på att dessa push-faktorer handlar om den psykologiska känslan som 

uppmuntrar individen att åka till vald destination. Denna definition som de sistnämnda 

författarna gör, går dock inte att sätta i samma kontext som Rauhut beskriver. Där Robinson 

m.fl beskriver push-faktorn som något positivt och uppmuntrande, beskriver Rauhut den som 

en faktor där individer tvingas att resa iväg till en ny destination. Klenosky är även här mer lik 

Robinson m.fl och därmed oense med Rauhut om vad det är som push-faktorerna styr. För 

Klenosky handlar dessa om krafter i människors liv som får dem att vilja resa iväg. Ett behov 

av undanflykt och avkoppling. Något som Klenosky pekar på tillsammans med Yousefi & 

Marzuki (2015) är att push- och pull-faktorerna inte behöver stå ensamma som bidragande 
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faktorer till att en individ väljer att resa, dessa påverkar nämligen varandra. Vid avläsning av 

både Robinson m.fl. och Rauhut går det även att se ett mönster av att dessa faktorer påverkar 

varandra, en push-faktor sker inte utan en pull-faktor. Efter diskussion går det därför att dra 

slutsatsen att författarna trots sina oenigheter är lika i sina sätt att beskriva push- och pull-

faktorer på vissa plan. Det kan antas att beskrivningarna av dessa är olika på grund av de båda 

studiernas olika syften. Däremot menar alla i grund och botten att det är något i en människas 

liv som pushar dem att göra något, för att sedan attraheras av något på den plats som de pushades 

iväg till, oavsett om det är positivt eller negativt. 

  

Push- och pull-faktorer kommer användas i denna studie för att identifiera vilka motiv som 

respondenterna har för att besöka destinationen Gröna Lund i Stockholm. Denna teori kommer 

hjälper till att identifiera det som driver och motiverar respondenterna till att besöka 

nöjesparken. Det är både inre och yttre motiv som påverkar beslutsfattandet respondenterna gör 

inför valet att besöka Gröna Lund. Genom att identifiera vilka faktorer det är som aktiverar 

respondenternas push- och pull-faktorer, genom genomförda intervjuer, kan studien finna svar 

på vad det är som motiverar dem att välja Gröna Lund framför en annan nöjespark.  

 

3.3 Kommunikation mellan företag och kund 
J. Christopher Holloway (2004, 192) presenterar en utvecklad basmodell (se figur 2) för 

kommunikationsprocessen. Denna modell förklarar hur en organisation kommunicerar med den 

målgruppen som är av intresse att nå. Inom all typ av kommunikation finns det en 

informationskälla genom vilken företag kommunicerar och överför olika typer av meddelanden. 

Första steget källa innebär att en organisation, person eller ett företag har ett meddelande att 

leverera. Beroende på vilket meddelande det är som ska levereras, behöver det identifieras i 

vilken form det ska presenteras samt vilket det mest kostnadseffektiva sättet att leverera 

budskapet är. Det görs genom kodningen som slutligen innebär att meddelandet presenteras på 

ett sätt som den mottagande marknaden kan ta in och förstår. Nästa steg är att besluta vilken 

typ av kanal som ska leverera meddelandet. Om det exempelvis är bestämt att sociala medier 

är den kanal som annonserna ska levereras igenom, bestäms det här vilka sociala kanaler som 

är bäst lämpade. Det är sedan upp till mottagaren att avkoda meddelandet som sänds ut. Då att 

se, förstår och ta in vad det är som meddelandet säger. Detta kan störas om det är mycket annat 

som sänds ut i samma kanaler som istället fångar mottagarens uppmärksamhet. Det är därför 

viktigt att ha strategier för hur och när dessa meddelanden ska sändas ut. 

 

Även fast meddelandet är mottaget och därmed anses vara trovärdigt, kan det hända att 

kunderna efter att ha mottagit meddelandet glömmer bort det. Detta kan ske eftersom människor 

dagligen tar in väldigt mycket information, vilket leder till att en del glöms bort. 

Kommunikationsprocessen begränsas inte till endast en typ av marknadsföring utan 

meddelanden som sänds ut, gör det i olika former och kanaler vid flera tillfällen. Anledningen 

till att meddelandet behöver upprepas och matas ut på marknaden flera gånger är för att 

kunderna på så sätt skapar och bygger en bild av själva organisationen och de produkterna som 

erbjuds. Det medför även att de inte glömmer bort meddelandet lika snabbt som de eventuellt 
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hade gjort om de bara fått det meddelat till sig en gång. Den valda målgruppen återkommer 

sedan med feedback och respons av det budskapet som företaget sänder ut. Med andra ord 

fungerar detta som en “boomerang”. Företaget sänder ut ett meddelande som sedan kommer 

tillbaka i form av feedback och respons av målgruppen det vill säga kunderna (Holloway 2004, 

193). 

 

 

Figur 2 Kommunikationsprocessens modell, egen illustration efter Holloway 2004, 192. 

 

3.3.1 Diskussion och motivering kring kommunikationsprocessen 
I denna studie kommer ovanstående modell att hjälpa till med förståelsen för hur Gröna Lund 

arbetar med att marknadsföra sommarsäsongen till sina besökare. Genom intervjun med 

grönans projektledare på marknadsavdelningen samt övriga respondenternas åsikter om vilken 

marknadsföring som lockar, kommer denna modell att hjälpa till att visa på både hur processen 

går till, samt hur responsen från mottagarna ser ut. Att få en inblick i hur Gröna Lund arbetar 

med att sända ut sina meddelanden är viktigt för att få en förståelse för hur de som företag 

motiverar besökarna att återkomma till nöjesfältet. Förhoppningen är även att den insamlade 

datan från intervjuerna tillsammans med modellen kommer att ge en indikation på vilken typ 

av marknadsföring det är som lockar de återkommande besökarna mest.  
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4. Metod 
Detta metodkapitel kommer att presentera valet av metod för uppsatsen. Det kommer även att 

presenteras hur datan har samlats in, vilka forskningsetiska överväganden som gjorts, hur 

urvalet har gått till, presentation av intervjupersoner samt vilken analysmetod som används i 

genomförandet av analysen för denna studie. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Kvalitativa och kvantitativa metoder har en sak gemensamt och det är att förhöja förståelsen 

för samhället som människor lever i och även dess inverkan på varandra (Holme & Solvang 

2012, 76). Huvudsyftet med den kvalitativa forskningen är insamlandet av ord och 

uppfattningar, känslor och öka kunskapen av sociala sammanhang och utvecklingar (Bryman 

2011, 39-40). Den intar ett induktivt förhållningssätt rörande relationen mellan forskning och 

teori, där det ligger extra vikt vid skapandet av teorier. Forskare är intresserade av att finna det 

unika i det hen undersöker, vilket blir lättare att finna eftersom kvalitativa metoder tenderar att 

vara flexibla och anpassningsbara under hela forskningsprocessen. Helt beroende på 

respondenterna, fältet som observeras eller bara att ha möjlighet att ställa en viss fråga vid en 

annan tidpunkt i undersökningen (Holme & Solvang 2012, 78-82). Något som den kvantitativa 

forskningen präglas av är det naturvetenskapliga, dess metoder, normer och positivism. Där 

positivism betyder att det finns en utgångspunkt som är kunskapsteoretisk och talar för de 

naturvetenskapliga metoderna när den sociala verkligheten studeras, vilket i sig handlar om 

både objektiv och yttre verklighet (Bryman 2011, 30-40). I ett arbete med kvantitativa metoder 

innebär det vanligen ett användande av siffror för undersökningen, då det skapar en möjlighet 

att undersöka på bredden eftersom det ofta är många undersökningsenheter inblandade. Det 

forskaren vill finna är det representativa, gemensamma och genomsnittliga för sin studie. I 

kvantitativa studier är utformningen av undersökningen redan utformad från början, det vill 

säga att exempelvis frågorna i ett frågeformulär har planerats i förväg och följer en bestämd 

ordning. Svaren i dessa frågeformulär är ofta redan satta och medför att de ibland kan upplevas 

irrelevanta. Forskaren har här, till skillnad mot i den kvalitativa metoden, mindre möjlighet till 

tolkning av respondenternas reaktioner på frågorna (Holme & Solvang 2012, 78-82). 

 

Ett konstruktivistiskt vetenskapligt synsätt medföljer vid användandet av kvalitativa metoder 

(Bryman 2008, 341-345). Detta konstruktivistiska synsätt innebär därmed att studier utförs 

utifrån en enskild individ, att informationen till studien då samlades in innan studiens teorier 

tillkommer. I denna studie har dock teorierna samlats in innan intervjuerna är genomförda, 

vilket medför att den även har ett objektivistiskt synsätt. Objektivism innebär istället att den 

sociala verkligheten står ovan den enskilde individen, därmed finns en utgångspunkt i teorin 

(Bryman 2011, 35). Denna studie blir därför pendlande mellan dessa två skilda vetenskapliga 

synsätt, något som varit positivt och fungerat bra i genomförandet av uppsatsen. 

 

I denna uppsats används en metod som är kvalitativ och grundar sig på åtta intervjuer. Sju av 

dem är genomförda med individer, vilka är besökare till Gröna Lund, både en del som bor i 

Stockholm och en del som inte gör det. En intervju är genomförd med Gröna Lunds 

projektledare på marknadsavdelningen. Syftet med denna studie är att undersöka unga vuxnas 
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motiv till varför de väljer att besöka nöjesparken Gröna Lund upprepade gånger. Det är därför 

naturligt att genomföra denna studie kvalitativt, eftersom det är en djupare förståelse för 

respondenternas känslor gentemot nöjesparken som är av intresse att undersöka. Kvalitativa 

metoder handlar om att förtydliga och urskilja den sociala världen som enligt Bryman (2011, 

39-41) hela tiden är i ständig rörelse. Det är av intresserade att undersöka om det finns någon 

slags lojalitet till Gröna Lund samt vad det är som lockar besökarna att återkomma. Det kommer 

därför att genomföras semistrukturerade intervjuer, vilka samlar in tankegångar för  

respondenternas känslor angående deras val att återkomma till Gröna Lund samt deras 

upplevelser av lojalitet. 

 

Alla intervjuer pågick under cirka 45-60 minuter och var semistrukturerade, det eftersom det 

då existerar en möjlighet till att ställa följdfrågor till respondenterna. Två intervjuguider 

skapades med olika teman och underfrågor för respektive tema i sig. Intervjuguiden som 

användes till de sju respondenter vilka är besökare till Gröna Lund återfinns under (bilaga 1) 

och den intervjuguide som användes för intervjun med Gröna Lunds projektledare återfinns 

under (bilaga 2). Intervjugudierna skapades för att säkerställa att intervjuerna kom att fokusera 

på de områden som går i led med studiens syfte, frågeställningar, teori samt tidigare forskning. 

I och med att det finns tillgång till fältet antogs ett bekvämlighetsurval för att komma i kontakt 

med individer att intervjua. Det kan självklart medföra en risk att använda ett fält som det finns 

en närhet till, vilket då kan generera problem senare i studien när resultatet presenteras. 

Medvetenheten kring detta bidrog till att aktivt försöka formulera resultatet och analysen på ett 

sätt som personer även utanför fältet begriper. 

 

 

4.2 Urval  

Den grupp som för denna studie var av intresse att studera var unga vuxna i åldrarna 20–25 och 

som väljer att återkomma år efter år till Gröna Lund. Eftersom denna studie undersöker en 

specifik grupp och eftersom det finns en tillgång till fältet, har därför ett strategiskt 

bekvämlighetsurval tillämpats i denna studie. Bekvämlighetsurval innebär att forskare 

använder sig av sina kontakter för att kunna finna passande respondenter för studien (Bryman 

2011, 433–435). Med hjälp av bekanta söktes lämpliga respondenter som var i åldrarna mellan 

20 och 25 år och som repetitiva gånger besöker Gröna Lund årligen. 

 

Det huvudsakliga kriteriet som söktes hos respondenterna var att de är återkommande gäster på 

Gröna Lund. För att skapa variation har fyra kvinnor och tre män i åldrarna mellan 20 och 25 

år blivit intervjuade. En annan anledning till valet att hålla detta åldersspann är, förutom att det 

finns tillgång till fältet, att det finns en förståelse kring respondenternas tankegångar kring sina 

val varför de väljer att återkomma då denna uppsats skribenter själva är i samma åldersspann. 

Eftersom att båda skribenterna i denna studie i dagsläget inte besöker Gröna Lund för deras 

attraktioner, gör denna studie ännu mer intressant att genomföra. Då det finns en nyfikenhet 

kring vad det är som lockar respondenterna till nöjesparken. Utöver dessa sju intervjuer 

genomfördes även en intervju med Sebastian som är anställd som projektledare på Gröna Lunds 

marknadsavdelning. Anledningen till att Sebastian var intressant att intervjua är att det är 
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givande att få Gröna Lunds syn på lojaliteten till deras besökare och även en inblick i hur de 

arbetar med sin marknadsföring för att generera återkommande besök. 

 

4.3 Intervjupersoner 

Här presenteras egenskaperna hos intervjuade respondenter i samma ordning som de 

intervjuerna har skett. I resultatet och analysen kommer varje person att få ett fiktivt namn, 

vilket ni även kan se nedan. Följande egenskaper hos respondenterna presenteras: fiktivt namn, 

ålder, kön samt hur ofta de besöker Gröna lund. 

 

Intervjuperson 1 (Bianca) – 23 årig kvinna, besöker Gröna Lund ca fyra gånger per år. 

Intervjuperson 2 (Daniel) – 24 årig man, besöker Gröna Lund ca sex gånger per år. 

Intervjuperson 3 (Veronica) – 20 årig kvinna, besöker Gröna Lund ca fem gånger per år. 

Intervjuperson 4 (Emma) – 23 årig kvinna, besöker Gröna Lund ca tre gånger per år. 

Intervjuperson 5 (Astrid) – 25 årig kvinna, besöker Gröna Lund ca fem till sju gånger per år. 

Intervjuperson 6 (Måns) –24 årig man, besöker Gröna Lund ca en gång per år. 

Intervjuperson 7 (Casper) – 23 årig man, besöker Gröna Lund ca sju gånger per år. 

Intervjuperson 8 –  Sebastian D. Projektledare på Gröna Lunds marknadsavdelning. 

 

4.4 Intervjutillfällen  
Insamlandet av empirin i denna studie har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 

sju respondenter samt en intervju med Gröna Lunds projektledare på marknadsavdelningen. En 

intervjuguide för respondenterna skapades med ett antal teman med underfrågor för att 

säkerställa att intervjuerna fokuserar på områden som går i led med studiens syfte, 

frågeställningar, teori samt tidigare forskning. Det var även av stor vikt att inför varje intervju 

informera respondenterna om vilka forskningsetiska principer som följs i denna studie. De 

forskningsetiska principer som presenterats för varje respondent finnes under rubrik 4.7 i denna 

studie.   

 

I denna studie genomfördes totalt åtta stycken intervjuer under en fyra veckors period från sista 

veckan i mars till slutet av april 2018. Intervjuerna utfördes på olika platser i Stockholm, där 

sju var i hemmamiljö och intervjun med Sebastian ägde rum på hans kontor ute på Djurgården 

vid Gröna Lund i Stockholm. Det är viktigt att intervjuerna genomförs på en ostörd och lugn 

plats för att säkerställa kvaliteten på inspelningen, alla platser som respondenterna intervjuades 

i var därför avslappnade och trygga (Bryman 2011, 421). Alla intervjuerna varade allt från 45-

60 minuter och spelades in med respondenternas samtycke. Bryman (2011, 441) menar på att 

det är bra att göra eftersom det underlättar transkriberingen och därmed minimerar risken att 

viktig information under intervjun missas. Intervjuerna som genomfördes i denna studie 

resulterade i mycket bra och intressanta svar och upplevdes inte utmanande att genomföra. 

 

4.5 Analysmetod 
För att kunna analysera det insamlade materialet har ett kodschema som kallas för 

marginalmetoden med papper och färgpennor tillämpats. Där varje färg representerar varsitt 

tema, vilket underlättar framställningen av resultatet för denna studie (Aspers 2011, 185-187). 
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Samtliga transkriptioner lästes av båda skribenterna för denna uppsats för att på så sätt finna 

mönster och variationer i respondenternas svar. För att strukturera materialet har övergripande 

teman (motivation, lojalitet och marknadsföring) använts som hjälp för att kunna sortera och 

dela upp materialet. Inom varje tema kodades material med olika nyckelord som har formats 

utifrån studien frågeställningar och valda teorier. Dessa nyckelord är motivation, 

lojalitet,marknadsföring, återkommande besökare och Gröna Lund. 

 

Tolkandet av det empiriska materialet genomfördes med hjälp av teorin som presenteras längre 

ner i denna studie och sattes i relation till den valda tidigare forskningen för att finna eventuella 

liknelser och skillnader. Analysarbetet i denna studie har genomförts på ett så kallat abduktivt 

sätt eftersom att ett växlande fokus har skett gällande fokus utifrån insamlandet av data 

(induktivt) samt fokus på de valda teorierna (deduktivt) (Bryman 2012, 26-27). Resultaten från 

det bearbetade materialet grundas i studiens syfte, frågeställningar och presenteras med 

sammanfattningar samt citat. I resultatet tillförs även studiens analys direkt, vilket medför att 

vi en djupare bild av respondenterna och deras svar skapas direkt och med en lätthet i att förstå 

hur resultatet samarbetar med valda teorier. 

 

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet  
För att kunna säkra den vetenskapliga kvaliteten är det viktigt att inom forskningen visa på 

tillförlitlighet och trovärdighet för arbetet som utförs. Inom kvantitativa studier presenteras 

detta utifrån reliabilitet och validitet eftersom syftet då är att mäta hur relevant och tillförlitligt 

det en mäter i studien är. Inom kvalitativa studier handlar det om att skapa trovärdighet och 

förtroende för det som undersöks i studien (Trost 2010, 133–135). 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet skapas och stärks genom att den insamlade datan kopplas till 

och är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Vilket i denna studie har säkrats genom 

att kontinuerligt, under arbetets gång, tittat tillbaka på studiens syfte och frågeställningar för att 

säkra att den teori som tillämpas och den empiri som samlas in och presenteras är relevant för 

det som undersöks. Detta säkras vidare genom att återkoppla de valda teorierna med den 

insamlade empirin i resultatet. En ytterligare del för att säkra kvaliteten , öka trovärdigheten 

och tillförlitligheten är att redovisa resultaten som studien har kommit fram till öppet. Vilket 

görs genom att även lägga fram citat från de medverkande individer som blivit intervjuade, inte 

bara genom att presentera den insamlade datan sammanfattat (Trost 2010, 133–135). Någonting 

som kan medföra att trovärdighet och tillförlitlighet minskas är att Gröna Lunds projektledare 

inte vill att hans efternamn står med i denna studie. Eftersom det är ett stort företags perspektiv 

som undersökt hade det varit önskvärt att kunna nyttja ett helt namn för att öka trovärdigheten 

i svaren som gavs. Dock är det etiska regler som styr här och enligt konfidentialitetskravet är 

det upp till personen som intervjuas huruvida namn får brukas fullt ut i studien eller inte 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

4.7 Forskningsetiska överväganden 
Det finns alltid en maktskillnad mellan den individ som intervjuas och den som intervjuas 

eftersom att personen som intervjuar innehar det största ansvaret och styr intervjun. Trots det 
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är det viktigt med en bra relation mellan dessa individer. En bra relation medför oftast att 

intervjun också blir bra och givande, vilket är viktigt för undersökningens skull. Studier som 

syftar till att undersöka människors upplevelser, känslor och motiv medför att det ställs krav på 

forskaren. Att respondenterna inte upplever att de talar med en främling är därför essentiellt 

(Ahrne & Svensson 2015, 61-62). Det var därför viktigt att under alla genomförda intervjuer ge 

ett förtroendeingivande intryck för att minska risken att respondenterna skulle känna sig 

granskade eller utsatta i intervjusituationen.  

 

Det grundläggande som etiska frågor rör är anonymitet, integritet, konfidentialitet och 

frivillighet för direkt inblandade individer i forskningen. För den svenska forskningen som 

Vetenskapsrådet (2017) redogör för är de etiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Alla genomförda intervjuer 

inleddes med att respondenterna informerades om vad undersökningen och studiens syfte var 

och att medverkandet för intervjun sker frivilligt. Denne har alltså rätt att hoppa av ifall den 

önskar det i överensstämmelse med informationskravet och samtyckeskravet. Något som var 

viktigt genom alla intervjuer var att respondenterna kände sig trygga med att deras personliga 

uppgifter som namn och andra uppgifter som kan vara identifierbara, behandlades med hög 

konfidentialitet i enlighet med konfidentialitetskravet. Detta innebär att inga utomstående har 

eller kommer få tillgång till materialet, något som även det förklarades för varje individ som 

intervjuades. Nyttjandekravet, även det sista kravet, är ett krav som ligger i forskarens händer 

och betyder att all den information samt uppgifter som samlas in inte kommer att brukas till 

något annat än forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2017, 6-14). 

 

4.8 Diskussion om metodval  
Att använda sig av en kvalitativ ansats i form av intervjuer som datainsamlingsmetod kan 

medföra en del svårigheter. En svårighet kan vara att den som intervjuas upplever situationen 

som jobbig och påfrestande (Ahrne & Svensson 2015, 53-54). Därför är det ytterst viktigt att 

som intervjuare finna en balans, det vill säga – att få den intervjuade att svara utvecklande på 

frågorna, hålla sig inom temat utan att sväva iväg men också att försöka göra situationen så 

avslappnad som möjligt för alla inblandade. En annan aspekt som kan ses som svår är om 

respondenterna inte väljer att berätta allt under intervjun. Respondenterna har rätt till att dela 

med sig av det de vill och inte, detta innebär därför att en studie aldrig kan garantera en fullt 

heltäckande bild av respondenternas tankar och upplevelser. En ytterligare svårighet med 

kvalitativ metod är att denna ställer höga krav på forskaren, eftersom denna måste sätta sig in i 

den som studeras och dennes perspektiv. Vilket innebär att forskaren måste avstå från sin egen 

subjektivitet i detta fall (Holme & Solvang 2012, 92-93). Detta är något som har tagits hänsyn 

till i denna studie, där ett neutralt perspektiv har antagits. 

 

Att använda ett bekvämlighetsurval för att finna informanter kan ses som problematiskt vid 

vetenskapliga studier då forskarens relation till personen skulle kunna påverka 

informationsinsamlingen (Bryman 2011, 433-435). Att använda ett bekvämlighetsurval kan 

även vara till en fördel, eftersom medverkande i denna studie förhoppningsvis känner sig mer 

avslappnade och har mer förtroende i och med att skribenterna i denna studie även delar bekanta 
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med respondenterna. Detta stämmer även överens med de upplevelser som gavs efter varje 

intervjutillfälle, då respondenterna upplevdes som avslappnade och hade ett starkt förtroende 

för studiens skribenter. 
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5. Resultat & analys 
Följande kapitel presenterar den empiri som samlats in genom intervjuer med personer som 

besökt och besöker Gröna Lund repetitiva gånger. Detta görs tillsammans med de valda 

teoretiska utgångspunkterna som hjälper till att skapa förståelse för, samt förklara det som 

framkommit genom intervjuerna. Den tidigare forskningen kommer även att sättas i relation 

till det insamlade materialet och teorierna i analysen. Kapitlet börjar med en sammanfattning 

samt analys av intervjun med Sebastian D som är projektledare på Gröna Lunds 

marknadsavdelning, därefter övergår det till motivationen och lojaliteten respondenterna har 

gentemot Gröna Lund, för att sedan mynna ut i hur marknadsföringen lockar respondenterna. 

 

5.1 Intervju med Sebastian – projektledare på marknadsavdelningen 
Som projektledare på Gröna Lunds marknadsavdelning arbetar Sebastian med att driva de 

externa kampanjerna för parken. Det innebär att ta fram idéer för hur marknadsföringen ska gå 

till och genom ett samarbete med kreatörer och en mediebyrå för att få fram bra visuella 

kampanjer som når ut i rätt kanaler för att i sin tur nå rätt målgrupper. Detta arbete gör Sebastian 

inte bara för Gröna Lund, utan även för Park & Resorts andra parker – Kolmården, Furuvik och 

Skara Sommarland. Det är tillsammans med en mediebyrå som strategier för hur de ska nå ut 

till sina gäster skapas och även i vilka kanaler det ska ske. På frågan om de väljer att använda 

sig av specifika kanaler beroende på vilken målgrupp de ska nå ut till svarade Sebastian: 

 

 “Ser vi till exempel att en 20-åring i Stockholm spenderar flera timmar av sin dag på Snapchat, på 

Instagram så är det ju klart att det är där vi måste finnas. Medan någon som kanske är äldre kanske har 

ett annat kommunikationsmönster, nu vet vi även att dom också blivit väldigt digitala så även till dom 

arbetar vi digitalt, men dom kanske vi inte når på Snapchat just”. 

 

När det gäller val av målgrupp att rikta in sig mot finns det inte bara ett alternativ för Gröna 

Lund, utan de försöker att nå ut till alla målgrupper. Sebastian menar på att det finns något för 

alla i parken och ett exempel på det är hur de väljer att marknadsföra sina artister. I stort är 

annonseringen de gör för Gröna Lunds konsertscen den största och bredaste eftersom att den 

har en sådan stor bredd i målgrupper berättar Sebastian. Han fortsätter med att förklara att de 

går ut med en ordentlig “push”, som Sebastian uttrycker det, med annonseringen för konserterna 

då de vill locka en så stor mängd av besökare som möjligt. Då syns de i tunnelbanan, rulltrappor 

och elskåpen ute i Stockholm hela säsongen. Denna strategi för hur de väljer att annonsera för 

konserterna är en utomhusannonsering som enligt Sebastian fungerar för att locka alla 

målgrupper. Däremot väljer de att även gå ut i andra mer specifika kanaler, beroende på vilken 

konsert som kommer härnäst. Han berättar även att de via sociala medier får en närmre kontakt 

med sina gäster eftersom att de kan ha en konversation med dem där och få feedback direkt, 

både positiv och negativ kritik.   

 

“Men sen så är det ju även specifika för varje målgrupp också. Så till exempel om Macklemore ska spela 

nu då på söndag på Gröna Lund – han har en lite yngre målgrupp, de är liksom ung musik, då försöker vi 

nå ut på Instastory och på Snapchat och informera då en målgrupp som kanske är under 30 år om att det 

här ska komma. Men sen när till exempel Jill Johnsson ska spela hos oss senare i sommar, då kommer vi 

istället ha mer fokus på Facebook för att där har vi en äldre målgrupp som spenderar mycket av sin tid 
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ehh.. och då kommer vi fokusera på att annonsera in oss där genom att sponsra vårt event så att det får 

större spridning, vi kommer göra en annonsering både på Facebookflödet men också i Instagramflödet. 

Så det är lite så vi försöker anpassa det”. 

 

Gröna Lunds sätt att arbeta med att kommunicera ut sina produkter går i enlighet med 

basmodellen i kommunikationsprocessen skapad av J. Christopher Holloway (2004). När 

Gröna Lund, källan i detta fall, har ett meddelande de vill leverera, i detta fall det som Sebastian 

ger som exempel – konsertscenen, måste de som företag identifiera genom kodning i vilken 

form meddelandet ska presenteras i samt vad det mest kostnadseffektiva sättet är. Detta görs 

enligt Sebastian tillsammans med en samarbetande mediebyrå och kreatörer. Tillsammans med 

dem skapas visuella kampanjer som gör att meddelandet kommer att presenteras på ett sätt som 

de framtida gästerna i parken kan ta in och förstå. De tar även fram med de samarbetande 

kreatörerna samt mediebyrån, enligt Sebastian, vilka kanaler de ska använda sig av för att nå 

ut till den rätta målgruppen. När det handlar om konsertscenen som har en bred målgrupp 

berättar han att de väljer att gå ut stort och annonsera ute i tunnelbanor och rulltrappor, men 

även på sociala medier som Instagram eller Facebook beroende på vilken artist de marknadsför 

just för tillfället. När meddelandet är sänt, exempelvis genom annonsering i tunnelbana och 

rulltrappa, är det upp till mottagaren att avkoda det som meddelas. Det Sebastian pekar på här 

är att annonseringen för konserterna når en bred målgrupp, men något som de även gör är att 

anpassa marknadsföringen inför varje specifik konsert som sker. Han ger ett exempel på att de 

väljer att använda sig av kanalen Instagram när Macklemore ska spela, detta för att den yngre 

målgruppen som är intresserad av honom använder det sociala mediet varje dag. Däremot pekar 

Sebastian på att de väljer att annonsera på Facebook och sponsra inlägg för att få större 

spridning av evenemanget när de marknadsför att Jill Johnson kommer, då den äldre 

målgruppen som uppskattar henne, använder sig av det sociala mediet.  

 

På detta sätt arbetar Gröna Lund alltid när de arbetar med sin marknadsföring. Från att ha idén 

om vilket meddelande de ska sända, samarbetar de med sina kreatörer och mediebyrå för att 

skapa strategier genom kodningen för hur meddelandet ska sändas ut. Därefter kommer de 

överens om vilken kanal som passar meddelandet och målgruppen bäst att sända ut genom, 

antingen utomhusannonsering, på Facebook, Snapchat, Instagram eller liknande. När det sedan 

hamnar hos mottagaren skapas avkodningen, det vill säga hur det uppfattas av mottagaren, och 

förhoppningsvis ger det sända meddelandet förståelse och Gröna Lund har nått ut till den 

specifika målgrupp som målet var att nå. Responsen och feedbacken i Holloways (2004) modell 

får Gröna Lund främst genom kommentarsfälten i de sociala medierna där deras gäster kan 

meddela sina tankar och åsikter direkt. Detta gör att Gröna Lund då kan förbättra sitt sätt att 

meddela något, ändra något i parken, eller fortsätta på samma spår beroende på vad för feedback 

som kommer in.  

 

Relationen mellan Gröna Lund och gästern är någonting som är av stor vikt och det är enligt 

Sebastian det första besöket i parken som avgör om gästerna väljer att komma tillbaka eller inte. 

På frågan om hur personalen på marknadsavdelningen arbetar för att generera återbesök svarar 

Sebastian att det framför allt handlar om att underlätta besöket för gästerna.  
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“Framförallt så handlar det om, att dels så ska vi försöka underlätta besöket. Alltså det ska va så enkelt 

som möjligt att besöka oss. Från att du går in på vår hemsida och köper en biljett till att du liksom smidigt 

kommer in i parken, tills att du är i parken så ska allting vara väldigt enkelt och smidigt. Så det handlar 

ju liksom om att vi lanserar en app där du kan ha ditt gröna kort, där du lätt kan göra dina köp eller om 

du handlar på webbshoppen så ska de va väldigt enkelt. Du ska få ett sms med din biljett och sen ska du 

liksom bara kunna blippa den och komma rakt in i parken. Det handlar väldigt mycket om att göra det 

enkelt för kunden så att den känner att ’gud vad enkelt det här är, här vill jag komma tillbaka’ .Det ska 

liksom inte va massa hinder på vägen”.  

 

Syftet är att minimera antalet tråkiga upplevelser för gästen. Att stå i flera olika köer ger 

Sebastian som ett exempel på en upplevelse som är tråkig, vilket kan generera att den gästen 

väljer att inte besöka Gröna Lund igen. Utöver arbetet med att förenkla besöket för sina gäster 

jobbar de även med att identifiera nya aktuella trender och hänga med i den utvecklingen för 

att fortsätta kunna vara intressanta och relevanta för sina gästers skull.  

 

“[...] Så om vi tar ett nyligen exempel så är det ju.. vi vill alltid ha en relevant upplevelse på plats så förra 

året så lanserade vi för första gången Halloween på Gröna Lund. [...] Och där handlar det om att liksom 

skapa en helt ny upplevelse under en tid som vi vanligtvis har stängt. Och göra någonting vi vet att 

Stockholmare gillar.. ehh, halloween har vuxit i sverige, blivit en starkare trend. De är under höstlovet, 

stockholmare.. har oftast ledigt, man vill göra roliga höstlovsaktiviteter med sin familj. Så där var liksom 

ursprunget till att vi vill anordna ett halloween. Och det pågick ju under tio dagar och var liksom ett sätt 

att skapa en helt ny produkt av Gröna Lund som blev relevant och en fantastisk upplevelse. Så det är 

också ett sätt liksom, att bredda relationen så att relationen inte bara är på sommaren utan att den liksom 

förlängs”.  

 

Gröna Lund har några specifika attribut som destination med sina åkattraktioner, konserter, 

evenemang som halloween och restauranger. Dessa attribut kan vara olika slags pull-faktorer 

som enligt Klenosky (2002) är faktorer som leder till att individer kan komma att välja Gröna 

Lund som en destination att åka till. Något som Klenosky pekar på när push-faktorer förklaras 

är att dessa faktorer är de krafter som gör att en människa väljer att resa utanför sin dagliga 

miljö och som även hänvisar till speciella behov, exempelvis äventyr och social interaktion, 

något som Gröna Lund erbjuder. Av att döma det som Sebastian berättar visar han på att Gröna 

Lund är medvetna om hur deras gäster tänker angående vilja att göra utflykter under exempelvis 

höstlovet. Då har många stockholmare en tanke om att de vill utföra en aktivitet, det är något 

som pushar dem att lämna sin vanliga hemmiljö och göra något (push-faktor). Då finns Gröna 

Lund med “Halloween på Gröna Lund”, vilket är en aktivitet och ett äventyr för hela familjen, 

det drar dem dit (pull-faktor). Om det är en familj som även under detta halloweenbesök är i 

parken för första gången, kan den enkelhet som Sebastian pratar om att de jobbar för, leda till 

att de väljer att komma tillbaka även under sommaren när de är ute efter ett till äventyr utanför 

sin hemmiljö som är smidigt. Det råder därför ingen tvivel om att Gröna Lund är insatta i push- 

och pull-faktorer eftersom de förstår hur människor tänker när de vill ta sig någonstans hemifrån 

och de vet om att de har attribut som lockar. 

 

Det finns olika typer av “bevis” för att Gröna Lunds gäster är lojala och återkommer till parken 

ofta. Ett sätt för att mäta i hur stor mängd deras gäster faktiskt kommer tillbaka är genom att 

intervjua 500 besökare varje vecka i parken. Sebastian förklarar att gästerna då blir tillfrågade 

i parken om de vill medverka i en gästundersökning och får sedan ett mail skickat till sig med 
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undersökningen. I den undersökningen får gästerna svara på hur ofta de besöker Gröna Lund. 

Sebastian menar att det är ett enkelt sätt att få statistik över hur mängden återkommande 

besökare ser ut. Två andra slags bevis på att gästerna väljer att komma tillbaka är dels hur 

många gröna kort de säljer varje år. Sebastian berättar att de 2017 sålde 168 000 gröna kort. Ett 

kort som innebär fri entré till alla 70 konserter under sommaren. Ett annat kort som finns är 

guldkortet, vilket ger både entré och åkband hela sommarsäsongen. Det är just dessa gäster som 

Gröna Lund och Sebastian ser som sina “fans”. 

 

“[...] Men vi har liksom fans som kommer tillbaka med guldkortet år efter år, som kommenterar allt dom 

ser i sociala medier, som skickar meddelande till oss regelbundet och frågar när det liksom kommer nya 

attraktioner eller när det här och det här händer. Så det är väldigt dedikerade, alltså jag skulle nästan säga 

anhängare, alltså fans”.  

 

Lojalitetsutvecklingsmodellen skapad av Sun (2013) innebär att besökarna behöver kännedom 

om Gröna Lund, vilket betyder att besökarna besitter en kunskap om platsen. Något som de 

gäster som exempelvis köper guldkortet eller det gröna kortet och återkommer flera gånger per 

säsong har. Dessa har direkt förstahandsinformation och erfarenheter om Gröna Lund eftersom 

att de har besökt parken flera gånger. Genom sina besök får de ett intryck av parken som skapar 

deras syn på destinationens image. Sebastian berättar att de gäster som köper dessa kort 

återkommer flera gånger per sommar och är hängivna till parken. Här går det därför att anta att 

dessa människor är nöjda med Gröna Lund som destination och rekommenderar den till sina 

nära och kära. Upplevt värde  är den övergripande bedömningen kortinnehavare i detta fall har 

för sina resor till Gröna Lund. Ett bra upplevt värde genererar återbesök, vilket Sebastian 

berättar att dessa besökare gör. När dessa gäster är tillfredsställda skapas en känsla av att vilja 

återkomma till parken och det är en grundläggande premiss för bra kundlojalitet. Dessa fyra 

steg i modellen av Sun m.fl. genererar tillsammans lojalitet av besökarna till destinationen. 

Sebastian berättar att de gäster som har ett guld- eller grönakortet är de “fans” som visar störst 

intresse för parken, är där återkommande gånger varje säsong och som är de mest lojala till 

Gröna Lund. Modellen bevisar tillsammans med Sebastians svar att Gröna Lund lyckas ha minst 

168 000 lojala gäster, i den summan är bara de personen med varsitt grönt kort inräknade.  

 

Att skapa lojala kundrelationer menar Opperman (2000) är viktigt, då både attraktioner och 

turistdestinationer är beroende av den återkommande besökaren. På samma sätt som Sebastian 

beskriver att de har gäster som skickar meddelande till dem och som återkommer varje år med 

ett guldkort, visar Chen & Bowen (2001) att lojaliteten ökar lönsamheten. För om dessa gäster 

hade varit besvikna hade de med största sannolikhet inte köpt ett guldkort, inte heller hade 

missnöjda personer uppskattat och fängslats av den marknadsföring som görs eller brytt sig om 

parken på något vis. Detta är något som Gröna Lund är medvetna om och det är genom att göra 

det enkelt att besöka parken, synas i rätt plattformar och erbjuda spännande konserter som de 

skapar sina relationer med gästerna. Ett bra första besök är något som resulterar i både fler 

besök och inköp. 
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5.2 Motivation att besöka Gröna Lund  
Några av respondenternas främsta anledning till att återkomma till parken är Gröna Lunds stora 

utbud av konserter. Detta utbud är något som förvånar majoriteten av respondenterna eftersom 

att de är väldigt chockade över att parken lyckas bjuda in så pass många artister som de i 

dagsläget gör. Konserter på Gröna Lund upplevs av vissa respondenter som något kul och 

spännande och den geografiska närheten gör det möjligt och lättare att återkomma dit flera 

gånger. 

 

“Framförallt ett bra sätt på att spendera tid med vänner och familj och jag är alltid nöjd när jag är där 

vilket får mig att återkomma dit sen så är deras priser okej inte för låga och inte för höga utan bra 

balanserade”.  

(Veronica) 

 

“Jag tycker framförallt att det är kul gillar deras attraktioner också förutom konserter. Sen så levererar de 

alltid när jag är där vilket får mig att återkomma, jag är liksom nöjd och lika väl för min familj och vänner.  

Jag tycker generellt att till grönan går man för att ha kul och det har jag verkligen”. 

              (Daniel) 

 

Vid en rak fråga “Varför åker du tillbaka dit gång efter gång?” är samtliga eniga med sina svar: 

Gröna Lund är enligt respondenterna något kul och utbudet av åkattraktioner, mat och konserter 

är något som får dem att återkomma i första hand. Respondenterna upplever även att 

bemötandet som de får av personalen på Gröna Lund är något som ytterligare höjer besöket och 

får dem att vilja komma tillbaka, de känner sig både trygga och väl bemötta. Priserna är något 

som vissa av respondenterna upplever som positivt eftersom de är väldigt bra balanserade för 

att alla ska ha råd att besöka parken utan att behöva spendera mycket pengar på det.  

 

Detta går i led med Bigne m.fl. (2008) och Sannasse & Seetanah (2015) som alla menar på att 

tillfredsställelse av destinationen är en avgörande faktor som avgör om en individ väljer att 

återkomma eller inte. Även Anton m.fl (2017) anser att tillfredsställelse är en viktig faktor för 

att generera återkommande besök. Push- och pull-faktorerna vilka Robinson m.fl. (2011) 

beskriver, är något som går att applicera på respondenternas svar. Veronica beskriver till 

exempel att hon gillar att spendera tid med vänner och familj, vilket kan ses som en push-faktor. 

Gröna Lunds utbud av bra konserter attraherar Veronica och blir därmed hennes pull-faktor 

som driver henne att besöka parken tillsammans med vänner och familj. Dessa personliga 

känslor och faktorer Veronica har, är något som fått henne att vilja återkomma till parken, 

eftersom det uppfyller hennes preferenser och behov. Detta sätt, att beskriva vad det är som 

motiverar respondenterna, går att applicera på majoriteten av de svar som samlats in. Det finns 

ingen som står ut från mängden gällande detta.  

 

När det handlar om kunskapen om nöjesparken som respondenterna besitter är meningarna 

delade, dock förekommer det i några fall lika svar bland dem. Vissa har mer kunskap om parken 

än andra, det är däremot inget som påverkar deras motivation till att komma tillbaka. Kunskapen 

är något som samtliga har samlats på sig över tiden i form av andrahandsinformation via vänner, 

familj och informationen från hemsidan samt i form av förstahandsinformation genom att själva 

besöka Gröna Lund. 



30 
 

 

“Vet en del men är kanske ingen expert, de har premiär snart så det längtar jag efter den 28/4 öppnar de 

för säsongen, sen vet jag att de sammanlagt har ca 30 attraktioner och det ligger i Stockholm på 

Djurgården och allra första gången som de öppnade var 1883”. 

              (Casper) 

 

“Jag skulle inte påstå att jag har as mycket kunskap om parken men vet ju att det ligger i Stockholm på 

Djurgården och grundades 1883. Sen så vet jag ju mycket mer om deras attraktioner till exempel att dom 

har typ sammanlagt 30 attraktioner därav sju berg-och dalbanor”. 

(Bianca) 

 

Kunskapen som respondenterna har samlats på sig genom livets gång går även den att koppla 

till push- och pull-faktorer eftersom att kunskap är ett steg individer behöver för att slutligen ta 

steget till ett besök. Bianca talar exempelvis om att hon vet om hur många attraktioner Gröna 

Lund har. Det kan vara den pull-faktor som lockar henne att besöka parken, då det behöver 

finnas en yttre faktor som påverkar beslutet att åka dit. Det krävs även en inre faktor, en push-

faktor, som exempelvis kan vara en känsla av att vilja uppleva något annat än sin hemmiljö och 

ta sig ut på äventyr (Klenosky, 2002). Det är här respondenternas svar liknar varandra extremt 

mycket. Majoriteten har samlat på sig kunskap via andra personer i deras omgivning, men också 

själva genom att faktiskt besöka parken fysiskt. All den insamlade kunskapen från 

andrahandskällor i från början har bidragit till att de flesta respondenterna valde att besöka 

parken. Att det fortsättningsvis idag väljer att återkomma till Gröna Lund flera gånger per år är 

efter att de har samlat in förstahandsinformation och besitter en kunskap om parken.  

 

5.3 Lojalitet  
Ett mönster har identifierats när det kommer till respondenternas lojalitet till nöjesparken, och 

det är att alla upplever Gröna Lund som ett bra ställe att spendera tid på. Både med sina vänner 

och familj samtidigt som de har kul, vilket är något som får dem att vilja återkomma. Syften 

med deras besök skiljer sig åt, vissa är där för konserterna, andra för åkattraktioner och vissa 

för både och, även maten lockar här. Alla sju respondenter har något gemensamt – nämligen att 

de är återkommande gäster som vet vad de kan förvänta sig av parken och vilka eventuella 

positiva och negativa saker som väntar. Förväntningar som dem innehar gentemot parken 

uppfylls enligt respondenterna alltid och de lämnar parken glada och nöjda. 

 

“De på Gröna lund de är ju fullständigt suveräna. Det känns som att det finns ju allt som man behöver 

när man är där över en dag och jag gillar deras mentalitet väldigt hjälpsamma och trevliga man får alltid 

bra service när man är där. Sen så har det ju blivit av någon slags tradition eller hur man ska kalla det att 

jag åker dit med mina vänner eller familj för att fira.... Det är ju härligt ställe att kunna spendera lite tid 

med sin familj eller vänner som jag sa tidigare. Man vill inte alltid festa eller gå runt på stan utan någon 

anledning så. På vinterhalvåret får man ju hitta på annat såklart, men det är också det som gör att man 

längtar tills de öppnar igen. Sen så har det blivit en vana också att varje sommar besöka Gröna Lund 

känns det som, och varje gång så är det ju inte bara för attraktionerna jag kan tillsammans med mina 

vänner gå på konsert på kvällen det tycker jag också om trots att jag är typ en galning när det kommer till 

deras attraktioner haha”. 

(Bianca) 
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“De är så bra på att leverera bra musik. Det finns alltid minst tre konserter man vill gå på där på sommaren. 

Man vet liksom att det alltid blir bra när man åker dit. Och fine att det liksom är köer och sånt ibland.. 

men man vet ju liksom att det är mycket folk på liten yta, så man tar det ändå. Man vet att personalen 

ändå är trevlig liksom när man väl kommer fram och så. Det tycker jag är bra med Grönan!”.  

(Emma) 

 

“Ja så är det verkligen som sagt aldrig blivit besviken på Gröna Lund, alltid när jag lämnar parken så 

lämnar jag den med ett stort leende på läpparna och känner att de pengarna som jag har spenderat där var 

bra. Man får helt enkelt valuta för pengarna som många i dagens samhälle är ute efter”. 

(Daniel) 

 

Utbudet av mat, åkattraktioner samt alla konserter är något som samtliga respondenter upplever 

som väldigt positivt och bra. De långa köerna till både åkattraktionerna och toaletterna upplevs 

som negativa, men det är inget som påverkar att respondenterna inte återkommer till parken. 

Personalen som arbetar på Grönan är enligt respondenterna väldigt professionella och tar sitt 

jobb på yttersta allvar och sätter kunden i främsta rummet. Respondenterna upplever att Gröna 

Lunds personal alltid är där och hjälper till vid både allmänna frågor men också i andra 

situationer som gästerna handskas med. Samtliga upplever sina besök som en slags tradition 

som har skapats genom åren och som fortsätter att leva vidare. 

 

När det gäller respondenternas svar angående deras förväntningar kring parken svarar de flesta 

väldigt likt, de har ett starkt förtroende till parken och upplever att de får en bra valuta för 

pengarna och deras förväntningar uppfylls helt och hållet. Detta är något som Oliver (1999) 

menar är tillfredsställelsen att något levereras, i detta fall från Gröna Lund till gästen. Lojalitet 

handlar däremot om ett tillstånd som uppfylls av en preferens till den specifika produkten eller 

tjänsten som levererar kunden denna känsla. Respondenternas svar ovan går att koppla till 

lojalitetsutvecklingsmodellen av Sun m.fl. (2013) som består av fyra komponenter: kännedom, 

destinationsimage, upplevt värde och turist-tillfredsställelse. Dessa fyra komponenter bidrar 

till att en turist blir lojal till vald destination eller plats. I detta fall har respondenternas nivå av 

kännedom gentemot Gröna Lund en viktig och betydande påverkan på deras bild av 

destinationen. Alla respondenterna har förstahandsinformation av Gröna Lund eftersom att de 

har besökt platsen flera gånger. Det gör att de även får en känsla och intryck för Gröna Lunds 

destinationsimage vilket påverkar respondenternas uppfattning om värde av resan dit. Upplevt 

värde och turist-tillfredsställelse spelar en avgörande roll i destinationens lojalitetsbildning. 

Dessa delar innebär att respondenterna är nöjda med exempelvis de konserter de varit på eller 

de karuseller som de har åkt. Det värdet, tillsammans med destinationsimagen och kännedomen 

leder till tillfredsställelse, vilket är grundläggande för bra kundlojalitet. Samtliga respondenter 

visar att dessa fyra delar är uppfyllda och positiva, och är något som har genererat att de blir 

lojala till Gröna Lund, då parken erbjuder äventyr och upplevelser som oftast aldrig har gjort 

dem besvikna. 

 

Samtliga respondenter upplever även att de väljer Gröna Lund framför andra nöjesparker 

eftersom att Gröna Lund ligger i Stockholm där de flesta av våra respondenter bor och den 

geografiska närheten har en stor betydelse för samtliga och är i allra flesta fall avgörande för 

valet att besöka nöjesparken Gröna Lund.  
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“Dels läget i huvudstaden, men även utbudet och hur nöjesparken, faktiskt, blivit en naturlig del av 

sommaren”.  

(Måns) 

 

“Jag skulle faktiskt säga närheten till Stockholm faktiskt, åker man till exempel till Liseberg så måste 

man först köra bil i 5 timmar och sen så boka hotell det leder ju till höga kostnader vilket jag inte är 

beredd att betala så därför tycker jag att Gröna Lund är bättre och sen så har det typ blivit som en tradition 

att gå på Gröna Lund med vänner och familj”.  

(Bianca) 

 

“Den geografiska närheten till Stockholm skulle jag nog säga och att man bara som Stockholmsbo kan ta 

spårvagnen från t-centralen sen så är man framme man kan spontant besöka Grönan också, se så har jag 

ju varit på andra parker men väljer ju Grönan framför dem eftersom det är närmare för mig. Utöver det 

så gillar jag ju deras utbud av attraktioner och de har många konserter under sommarsäsongen”. 

(Casper) 

 

Respondenterna menar att besök på andra nöjesparken såsom Liseberg eller Skara Sommarland 

kräver längre och mer ingående planering. Det blir dyrare på grund av att respondenterna måste 

åka på en längre resa, vilket leder till högre kostnader i form av tågbiljett eller bensin, men 

också eventuell boende i form av hotell eller vandrarhem. Majoriteten menar på att besöken på 

Gröna Lund kan blir mer spontana och kräver ingen särskild planering eftersom att det finns 

ens närhet dit. Det är även betydligt billigare när det kommer till den ekonomiska biten.  

 

Detta går ihop med det som Oliver (1999) menar, att en förekommande stark lojalitet hos 

kunderna medför en slags immunitet mot andra konkurrerande produkter eller tjänster, i detta 

fall andra liknande nöjesparker. Kunderna tenderar även att försvara och även “promota” 

varumärket till sina nära och kära med stort engagemang. Klenosky (2002) menar att push-

faktorer är de specifika krafterna i människors liv som leder till ett beslut att åka på semester 

eller besöka en attraktion, vilket är resa utanför den normala dagliga miljön. Han menar även 

att pull-faktorerna är det yttre som påverkar, något som lockar. Att spontant ha möjlighet att 

besöka parken tycker respondenten Casper är bra. Närheten till Stockholm ger en snabb 

möjlighet att lämna hemmiljön och kunna fly från sin vardag. Närheten är viktigt, dock besitter 

Gröna Lund även på attribut som stort konsertutbud, åkattraktioner och mat. Vilka är faktorer 

som även de själva är lockande för Casper och de övriga respondenterna. Yousefi & Marzuki 

(2015) menar att när det finns en närhet till dessa grejer och en känsla hos individen att vilja 

komma bort, blir det ett samarbete mellan push- och pull-faktorerna, de påverkar varandra och 

bidrar till att besluten om att återkomma till Gröna Lund görs. 

 

5.4 Marknadsföring  
När frågan om marknadsföring dyker upp under intervjuerna med respondenterna är de ganska 

eniga om att marknadsföring via sociala medier är den som är mest populär och enligt 

respondenterna även den som lockar dem mest eftersom de är väldigt aktiva i dessa kanaler.  
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“Sociala medier som Facebook där jag är väldigt aktiv eller Instagram för den delen med, skulle jag säga 

kollar sällan på tv eller lyssnar på radio så definitivt via sociala medier”.  

(Daniel) 

 

“E-postmarknadsföring skulle jag säga känns mer personlig men även där de syns bland filmklipp på 

internet typ på Youtube när man kollar ett klipp och en reklam dyker upp då brukar jag kolla”.  

(Veronica) 

 

Respondenterna har både eniga och oeniga meningar om vilken typ av marknadsföring det är 

som lockar dem mest. De flesta är däremot överens om att sociala medier som Facebook och 

Instagram är de plattformar som de föredrar att se annonserna i. Däremot finns det två 

respondenter, exempelvis Veronica ovan, som anser att mejlutskick hade varit trevligt och 

personligt. Projektledaren på Gröna Lunds marknadsavdelning, Sebastian, berättar att de bara 

skickar ut mejl till de besökare som har godkänt att bli kontaktade, 

 

“[...] Det vi gör nu såklart är att försöka kommunicera med dom gästerna som vi.. som har accepterat att 

vi får kommunicera med dom. [...] Men framför allt såhär försöker vi skicka ut skräddarsydd 

kommunikation, rolig kommunikation som liksom..” 

 (Sebastian, Gröna Lund) 

 

Något som Sebastian däremot är noga med att trycka på är att sociala medier är där Gröna Lund 

syns mest. Det återfanns även ett svar från honom som det visar sig att respondenterna inte 

håller med om. 

 

“[...] liksom ung musik, då försöker vi nå ut på Instastory och på snapchat och informera då en målgrupp 

som kanske är under 30 år om att det här ska komma. Men sen när till exempel Jill Johnson ska spela hos 

oss senare i sommar, då kommer vi istället ha mer fokus på Facebook för att där har vi en äldre målgrupp 

som spenderar mycket av sin tid ehh.. och då kommer vi fokusera på att annonsera in oss där genom att 

sponsra vårt event så att det får större spridning [...]”. 

(Sebastian, Gröna Lund) 

 

Här menar Sebastian på att det är en äldre grupp, då över 30 år som de riktar sig till när de 

annonserar och sponsrar inlägg på Facebook. Det respondenterna i denna studie säger, 

exempelvis Daniel ovan, är att den marknadsföring som lockar dem mest är den som sker över 

sociala medier, då främst Facebook. Här har vi en skillnad då Gröna Lund på det senare nämnda 

mediet riktar in sig till äldre. Detta är ett exempel på när det inte blivit helt rätt i 

kommunikationsprocessen. Holloway (2004) talar om källa → kodning → meddelande → 

kanal → avkodning → mottagare → (tillbaka mot källan) respons → feedback. När Gröna 

Lund skapar en strategi för hur de ska annonsera, vad Sebastian kallar “ung musik”, kommer 

de därmed fram till det genom kodningen. Det steg där det bestäms vilken typ av kanal de ska 

använda sig av. I detta fall menar Sebastian på att de marknadsför via sociala medier som 

Instagram för att nå ut till denna yngre målgrupp under 30 år, vilket är den åldersgrupp 

respondenterna i denna studie tillhör. Däremot säger majoriteten av respondenterna att de 

föredrar marknadsföring som sker via Facebook i form av evenemang och sponsrade inlägg. 

Det skulle därför här kunna uppfattas som att Gröna Lund missar en del av sin målgrupp i detta 

exempel. Däremot går det inte att säga bestämt att de missar en hel målgrupp alltid i sin 
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marknadsföring, då detta är en så pass liten studie att det inte går att applicera på populationen. 

Däremot är det intressant att se att det finns en skillnad i vilken typ av marknadsföring 

respondenterna lockas mest av och vilken typ av marknadsföring Gröna Lund bedriver 

beroende på vilken målgrupp de riktar in sig mot. Det är en röd tråd som följer denna studie 

som pekar mot att lojaliteten till Gröna Lund även ökar intäkterna då både respondenterna i 

denna studie samt alla som har köpt gröna kortet eller ett guldkort återkommer flera gånger per 

år. Chen & Bowen (2001) redogör i sin artikel för att det är en känd relation mellan lojalitet och 

lönsamhet. De menar att det är marknadsförarnas största utmaning att skapa långvariga lojala 

kundrelationer, vilket går att se i hur Sebastian arbetar på Gröna Lund marknadsavdelning. Det 

är därför av stor vikt att förstå hur pass mycket marknadsföringen påverkar lojaliteten till 

företaget.  
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6. Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka repetitiva mönster inom besöksnäringen genom 

att undersöka varför unga vuxna väljer att upprepade gånger besöka Gröna Lund. Det är av 

intresse att ta reda på varför de väljer att återkomma dit och om det finns någon slags lojalitet 

till Gröna lund. Genom sju intervjuer med privatpersoner, samt projektledaren Sebastian, har 

samtliga givit denna studie en möjlighet att förstå deras syn på motivation, lojalitet och vad för 

slags marknadsföring som lockar dem mest.  

 

Medverkande i denna studie har alla olika primära syften med sina besök till Gröna Lund. 

Respondenterna delar med sig av sina positiva såväl de negativa upplevelser som de har av 

parken. Trots att respondenterna har olika preferenser som de strävar när de är ute efter 

någonting som är roligt är tillfredsställelsen, nöjdheten och förväntningar något som uppfylls 

hos samtliga. Varje respondent besitter en tydlig lojalitet till Gröna Lund, vilket är något som 

har byggts upp och skapats under tiden som samtliga har besökt nöjesparken. Detta bevisas 

genom att alla komponenter i lojalitetsutvecklingsmodellen av Sun m.fl. (2013) uppfylls och 

därmed genererar en lojalitet gentemot Gröna Lund. Kännedom – samtliga respondenter hade 

kännedom om Gröna Lund innan sitt första besök, då i form av andrahandsinformation. Detta 

förändrades sedan till förstahandsinformation efter sina första besök. Destinationsimage – 

bilden av Gröna Lund är positiv hos respondenterna. Upplevt värde – överlag var majoriteten 

överens om att värdet av deras besök i parken är positiva, däremot identifierades det några 

negativa meningar om att köerna i parken är långa. Något som kan dra ner det upplevda värdet, 

detta är däremot inget som hindrar respondenterna från att åka tillbaka till parken. Turist-

tillfredsställelse – slutligen visar sig alla respondenter vara tillfredsställda med sina besök i 

parken. Eftersom dessa fyra komponenter är positiva hos majoriteten av respondenterna i denna 

studie, går det därför att anta att de har uppnått lojalitet till Gröna Lund. Detta är betydande 

eftersom att hela Gröna Lunds verksamhet baseras på lojala återkommande gäster. 

 

Majoriteten av medverkande har visat ett stort intresse och kunskap kring Gröna Lund. 

Kunskapen är något som har samlats in via familj och vänner i första hand som sedan har lett 

till ett fysiskt besök av Gröna Lund. Kunskapen som samtliga besitter om parken bidrar till att 

de motiveras till att komma tillbaka gång på gång. Det visar sig att känslan respondenterna har 

av att vilja umgås med vänner och familj och att lämna sin hemmiljö, vilket är en push-faktor, 

tillsammans med alla åkattraktioner och konserter, vilka är pull-faktorer, tillsammans bidrar till 

att respondenterna väljer att åka till Gröna Lund flera gånger per år. Detta bevisar att det Yousefi 

& Marzuki (2015) säger om att push- och pull-faktorer påverkar varandra stämmer, då studien 

visar på att exempelvis konserter lockar respondenterna tillsammans med känslan av att vilja 

göra något annat än det vanliga livet även lockar dem att besöka Gröna Lund. Det är även vissa 

av respondenterna som tillsammans med vänner och familj har en tradition att besöka parken 

varje år. Det går därför att säga att det som motiverar unga vuxna att besöka Gröna Lund är 

känslan av att vilja göra något utöver det vanliga, att vilja umgås med vänner och familj på en 

plats som erbjuder just det, något utöver det vanliga. I detta fall ett trettiotal olika åkattraktioner 

och sjuttio olika konserter varje sommar. Dessa unga vuxna blir motiverade av att Gröna Lund 

är lättillgängligt, prisvärt och tillfredsställer dem med just dessa faktorer – konserter och 
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karuseller i kombination med vänner och familj, samt känslan av att lämna sin hemmiljö för en 

stund. 

 

Med hjälp av både respondenter och projektledaren Sebastian på marknadsavdelningen på 

Gröna Lund har ett tydligt mönster uppstått över vilken typ av marknadsföring det är som lockar 

flest besökare till Gröna Lund. Sebastian gjorde det tydligt för hur de lägger upp strategier när 

de skapar sin marknadsföring. Det sätt som de arbetar på är på samma sätt som Holloway (2004) 

beskriver kommunikationsprocessen. När marknadsavdelningen skapar marknadsföring går de 

igenom följande steg: källa → kodning → meddelande → kanal → avkodning → mottagare → 

(tillbaka mot källan) respons → feedback. Gröna Lund som källa skapar ett meddelande som 

ska sändas ut och tillsammans med en mediebyrå och kreatörer finner de strategier och passande 

kanaler som meddelandet ska sändas ut i. Vilken kanal de slutligen väljer är baserat på vilken 

typ av produkt de vill marknadsföra och då vilken målgrupp som lockas mest av den. Ett 

exempel på kanal om målgruppen är under 30 år, som Sebastian angav, är Instagram och 

Snapchat. När meddelandet tas emot av målgruppen avkodas det och ger dem därmed förståelse 

för mottagaren. Sedan kan dessa genom de sociala medierna ge både respons och feedback till 

Gröna Lund. Dock upplever några respondenter i denna studie att de föredrar att ta emot 

marknadsföringen för konserter via evenemang och sponsrade inlägg på Facebook. Något som 

Sebastian berättade är en plattform där de primärt riktar in sig på en äldre målgrupp. Dock är 

det fortfarande ett socialt medie, vilket därför inte gör att det är en direkt skillnad i hur Gröna 

Lund arbetar och hur respondenterna tar emot meddelandet. Det är tydligt att Gröna Lund 

arbetar genom en kommunikationsprocess och att deras kanaler att marknadsföra sig i 

överensstämmer i stort med vad respondenterna i denna studier anser lockar dem. Det visar sig 

därmed att den marknadsföring som lockar besökarna mest är den marknadsföring som sker 

genom sociala medier, som exempelvis Instagram och Facebook.  
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7.  Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 
Mycket av respondenternas svar liknar varandra, deras upplevelser av Gröna Lund är lika trots 

att det råder en del olika syften med besöken beroende på deras behov. Lojaliteten är något som 

samtliga visar sig ha gentemot parken, något som de fått genom bra bemötande och positiva 

upplevelser från sina besök på nöjesfältet. Att skapa lojala kundrelationer är något som Gröna 

Lund ständigt arbetar med, detta gör de i dagsläget genom ett lojalitets projekt. Alla 

medverkande i denna studie förutom en, Måns, besöker Gröna Lund minst 2 gånger per år, 

vilket medför att majoriteten är väl medvetna om både vilka svagheter samt styrkor parken 

besitter. Kunskapen om parken är något som alla från början hade genom 

andrahandsinformation, något som hos samtliga nu är förstahandsinformation, vilket även det 

motiverar dem att besöka Gröna Lund igen. Det som motiverar respondenterna till att besöka 

nöjesparken skiljer sig åt, motivationen är allt från att åka till Gröna Lund bara för deras 

åkattraktioner till att besöka parken för konserterna som erbjuds, samtliga respondenter 

genomför sina besök med vänner och familj som hos många har blivit en tradition. Det visar 

sig även att den marknadsföring som alla respondenter lockas av mest är den som sker över 

sociala medier, något som även Sebastian menar på att den gör. Att unga vuxna motiveras av 

de evenemang för konserterna som skapas på Facebook av Gröna Lund är ingen hemlighet att 

det fungerar. De medverkande i denna studie uppger att de blir lockade av dessa till att besöka 

parken upprepade gånger. Det är en strategi som Gröna Lund använder sig av och som 

bevisligen fungerar då de är väl medvetna om vilka kanaler de ska använda sig av för att locka 

specifika målgrupper. Uppsatsens skribenter anser att denna undersökning har gett ökad 

förståelse för hur unga vuxna motiveras till att besöka Gröna Lund upprepade gånger. Det 

resulterar i att studien har uppnått sitt övergripande syfte och svarat på samtliga frågeställningar 

som har presenterats i den inledande delen av uppsatsen.  

 

Studiens skribenter identifierar att den insamlade datan säger ungefär samma saker som den 

tidigare forskningen, trots att den till stor del är insamlad i andra länder än Sverige där det finns 

andra kulturer. Det finns mycket forskning om marknadsföring, lojalitet och motivation till att 

besöka destinationer, något som denna studie visar på att det även finns gentemot Gröna Lund 

från respondenterna. Däremot var forskning om återkommande besök till attraktioner svårare 

att hitta och således intressant att forska vidare om. Ett förslag för framtida studier är att med 

mer tid och resurser ha möjlighet att genomföra en större jämförelsestudie mellan Gröna Lund 

och Liseberg, där likheter och eventuella skillnader hade presenterats med hjälp av både 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Där skulle det vara intressant att fokusera djupare på hur 

pass mycket återkommande besök till en attraktion genererar lojalitet. Det skulle även vara 

intresseväckande att undersöka på vilka sätt dessa två nöjesparker arbetar för att skapa lojalitet 

med sina gäster. 
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http://www.parks-resorts.com/sv/Vara-parker/Grona-Lund/
https://www.svd.se/tivolislakt-lamnar-gronan-4g2n
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/ungdom
https://www.motivation.se/innehall/lojala-kunder-okar-lonsamheten/
https://www.visitstockholm.com/
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Intervjuperson 2 – 2018-04-09 

Intervjuperson 3 – 2018-04-10 

Intervjuperson 4 – 2018-04-10 

Intervjuperson 5 – 2018-04-12 

Intervjuperson 6 –  2018-04-17 

Intervjuperson 7 – 2018-04-17 

Intervjuperson 8 – Sebastian, projektledare marknadsavdelningen Gröna Lund 2018-05-02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrund                                                                                                                                     

 - Hur gammal är du? 

- Var bor du? 

- Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

- Kände du till Gröna Lund innan ditt första besök där? 

- Hur kände du till den?  

 

 Resvanor till Gröna Lund 

- Hur ofta åker du till Gröna Lund?  

- Vad är det som får dig att vilja återkomma dit? (Försök att ge motfråga på vad hen svarar) 

- Vad är syftet med dina besök?  

- Vad är det som får dig att välja Grönan framför någon annan nöjespark?  

- Vilken sorts marknadsföring lockar dig mest?  

- Åker du ofta till andra liknande nöjesfält?  

- Tar du reda på information om Gröna Lund innan du åker dit? 

 

Besöksattraktionen Gröna Lund  

- Vad var det som fick dig att åka till Grönan första gången?  

- Vad var det som fick dig att åka dit andra gången?  

- Vad är det som är bra med Gröna Lund?  (ser vi en lojalitet//förtroende till Grönan, fråga 

eventuellt om det men inte med orden) 

- Vet du att du alltid får det du förväntar dig när du åker dit? (visar på ett slags förtroende och 

tillit) 

- Varför åker du tillbaka dit gång efter gång?  

- Har du mycket kunskap om Gröna Lund som park?  

- Upplever du att du undviker “turistfällor” efter flera besök på Gröna Lund? 

 (Exempelvis när det är som flest köer eller dagar när det är högsäsong?)  

- Upplever du att du blir igenkänd och uppskattad på Gröna Lund när du kommer tillbaka?  

- Hur anser du att transportförbindelserna är till Gröna Lund?  

- Känner du dig säker på Grönan? (Varför/Varför inte?)  

- Finns det något du tycker är negativt med Grönan?  

- Vilka är fördelarna respektive nackdelarna ser du med att åka tillbaka till samma attraktion? 

-Hur länge brukar du vara på Gröna Lund? 

 

Ändringar över tid  

- På vilket sätt har Gröna Lund förändrats sedan ditt första besök?  

- Hur har dina besök utvecklats från första gången tills idag?  

- Har du lärt känna nya människor på platsen?  

- Är det något som har förändrats till det sämre? 

 



 
 

Övriga frågor  

- Finns det någon aktivitet/plats du besöker varje gång där?  

- Rekommenderar du destinationen till andra? (Varför/Varför inte?) 

 - Rekommenderar du Gröna Lund till dina bekanta? (Brukar dessa personer åka dit då?) 

- Vad skulle få dig att sluta åka till Grönan?  

 

Avslutning 

Finns det något som du vill ta bort/ändra/lägga till? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2  

Intervjuguide – Gröna Lund 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat på Gröna Lund? 

Vad började du arbeta som? 

Vad arbetar du med nu? 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

 

Gäster på Gröna Lund 

Vilka är era gäster som kommer hit? Är det nya gäster eller återkommande? 

Hur mäter ni det? 

Vad gör ni för att behålla verksamhetens standard?  

 

Marknadsföringsstrategier 

Hur arbetar ni för att locka gäster till parken? 

Hur använder ni marknadsföringen för att nå ut till alla målgrupper? 

Är det viktigt för er vilken typ av målgrupp ni når ut till?  

Finns det någon speciell anledning till att ni riktar er till en specifik målgrupp? 

Har ni olika strategier för att locka olika kundgrupper i olika typer av marknadsföringar? 

I så fall, hur lockar ni unga vuxna till grönan vars primära syfte kanske inte är attraktionerna? 

Hur får ni dem att återkomma? 

Finns det marknadsföringsstrategier som fungerar bättre än andra? 

Vilken tid på året jobbar ni med marknadsföringen som mest?  

 

Marknadsföringskanaler  

Vilka kommunikationskanaler använder ni er av idag? 

Vilken/ Vilka av dessa kommunikationskanaler anser ni vara mest effektiva för er 

marknadsföring? Varför? 

Finns det kanaler som är bättre än andra beroende på vilken målgrupp ni riktar in er på? 

 

Relationer med gästerna 

Hur arbetar ni för att relationen med era gäster ska bli så bra och långvarig som möjligt?  

Hur får ni bevis på att bra relationer skapas? På vilket sätt vet ni att gästerna upplever att 

relationer till Grönan är bra?  

Mäter ni det på något sätt? 

 

Lojalitet  

Är lojalitet till era gäster något ni strävar efter? 

Om ja respektive nej - varför? 

Jobbar ni aktivt för återkommande gäster och att skapa lojala relationer till dem? 

Om ja -Hur då? 

Har ni genomfört några slags mätningar på vad det är som gör att era gäster är lojala till Grönan?  

Hur vet ni om att de är lojala?  

Räknar ni återkommande gäster som lojala eller finns det något annat som definierar det? 



 
 

Avslutning 

Finns det något övrigt att tilläga som vi har missat att fråga om? 

 

 

 


