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Sammanfattning 
 
Platser utvecklas, nya destinationer upptäcks ständigt. Människor finner varje år nya resmål 
att besöka av olika orsaker. Turismen är en viktig inkomstkälla för många länder och under 
2008 fanns det 922 miljoner internationella turister. Turismen är den största och snabbast 
växande ekonomiska sektorn i världen. China Outbound Tourism Development påstår att 
världen kan räkna med upp till 54 miljoner kineser under detta år, 2010. Det uppskattas att 
cirka 6,68 miljarder dollar kommer spenderas under resorna. 
 
Författarna av denna uppsats har utfört en studie av kinesiska turisters motiv och resebeslut 
till att resa till Sverige.  Syftet med uppsatsen var att ta reda på varför kineser väljer att resa 
till just Sverige, och vad det är som lockar de till att välja ett land, långt ifrån Kina.  
Uppsatsen utgick från kvalitativa intervjuer och intervjuerna utfördes genom 
semistrukturerade frågor. Intervjuerna utfördes på kinesiska, som sedan översattes till svenska 
av författarna. För att få svar på intervjufrågorna valde uppsatsförfattarna att utföra intervjuer 
med kinesiska turister på olika attraktiva platser i Stockholm. Dessa var bland annat 
Stadshuset, Gamla Stan och Vasamuseet. 
 
I empirin kommer läsarna att kunna läsa om bland annat vad respondenterna ansåg om 
Sverige och vad deras reseanledningar var, samt ifall de har planer på att återbesöka Sverige. 
Utifrån analyserna som har gjorts kan författarna konstatera att det är viktigt att ständigt vara 
uppdaterad om vad som eftertraktas på marknaden. Det är även viktigt att erbjuda det som 
önskas för att kunna bli en önskad destination att besöka. Resultatet av studien ledde till flera 
slutsatser. Utifrån intervjuerna och dess svar kunde författarna skapa ett mönster, vilket 
skapar en förståelse för varför besökare väljer att komma till Sverige. Dessutom fick 
författarna en inblick i om hur de kinesiska turisternas uppfattningar skiljer sig innan resans 
start och under resans gång. Nyckeln ligger i att veta vad besökaren är ute efter, vad som får 
denne att vilja besöka just en specifik plats och förhoppningsvis sedan göra ett återbesök till 
destinationen. 
 
 
 
 
Nyckelord: turism, Kina, resebeslut, motivationer, kundsegment, image  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Places are developing, new destinations are constantly discovered. People find each year, new 
destinations to visit for different reasons. Tourism is an important source of income for many 
countries and during 2008 there were 922 million tourists. Tourism is the biggest and fastest 
growing economic sector in the world. China Outbound Tourism Development claims that the 
world can count on up to 54 million Chinese tourists who travel during this year, 2010. It is 
estimated that approximately 6, 68 billion dollars will be spent during the travels. 
 
The authors of this thesis have conducted a study of Chinese tourists' travel motives and 
decisions to travel to Sweden. The mission was to find out why Chinese choose to travel to 
Sweden, and what it is that attracts those to choose a country far away from China.  
The thesis was based on qualitative interviews, and the interviews were carried out by semi-
structured questions. The interviews were conducted in Chinese, which then was translated 
into Swedish by the authors. In order to receive a response the authors of the essay chose to 
conduct interviews with Chinese tourists at various attractive places in Stockholm, including 
the City Hall, Old Town, and the Vasa Museum. 
 
The readers will in the empirical part be able to read about what respondents felt about 
Sweden and what their reason was for travel, and if they have plans to visit Sweden again. 
Based on the analysis that is done, the authors’ note that it is important to be constantly 
updated about what is in demand at the market.  It is also very important to offer what is 
desired in order to become a preferred destination to visit. The results of the study led to 
several conclusions. From the interviews and the responses the authors could create a pattern, 
creating an understanding of why visitors choose to come to Sweden, how their perceptions 
differ before starting the journey and after the voyage. The key is to know what visitors are 
looking for, and what they may want to visit at a specific location, and then hopefully do a 
return visit to the destination. 
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1. Inledning 
 
Turismen är en viktig inkomstkälla för många länder och under 2008 fanns det 922 miljoner 
internationella turister.1 Från år 2000 till 2008 ökade det från 684 miljoner internationella 
ankomster till 922 miljoner. Det förväntas vara 1,6 miljarder ankomster runt om i världen till 
år 2020. En av de största internationella handelskategorierna, transport av turister ger 3 
miljarder USD dagligen.2  De tio länder med flest ankomster i sitt land år 2008 var Frankrike, 
USA, Spanien, Kina, Italien, Storbritannien, Ukraina, Turkiet, Tyskland och Mexiko.3 Enligt 
den senaste årsredovisningen av World Tourism and Travel Council sysselsatte turismen över 
225 miljoner människor globalt samt generade 9,6 procent av världens BNP 2008. Resandet 
ökar samt skapar arbetstillfällen.4  
 
China Outbound Tourism Development har släppt en rapport som visar på att allt fler 
kinesiska turister kommer att åka utomlands detta år, 2010. De påstår att upp till 54 miljoner 
kineser kommer att resa utomlands och det uppskattas cirka 6,68 miljarder dollar kommer att 
spenderas under dessa resor. Det motsvarar en ökning på 14 procent från föregående år, 
utlandsresorna lockar mest folk i medelklassen i åldern 25 till 44 år.5 Kinesiska medelklassen 
består av 23 procent av den kinesiska befolkningen. Den kinesiska medelklassen har stigit 
med 8 procent sedan 2001 och för varje år fortsätter den stiga med en procent.6 Den lägre 
medelklassen hade en årsinkomst på 25 000-40 000 yuan under 2008, medan den övre 
medelklassens har en årsinkomst på 40 000-100 000 yuan.7 Under januari 2008 motsvarade 1 
krona cirka 1,13 yuan.8    
 
Det finns många länder som konkurrerar för att locka potentiella turister till sitt land. Därför 
är det viktigt att ta en del av marknaden genom segmentering, positionering samt användning 
av olika strategier. Många länder har en nationell turistfrämjandeorganisation. Deras uppgift 
är att marknadsföra sitt land internationellt samt nationellt. Vanligtvis brukar dessa nationella 
turistfrämjandeorganisationer få statlig finansiering.9  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights09_en_HR.pdf s.2 2010-04-02 
2 http://unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights09_en_HR.pdf s.2 2010-04-02 
3 http://unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights09_en_HR.pdf s.6 2010-04-02 
4 http://www.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/finland.pdf 2010-04-02 
5 http://www.radio86.se/kina-idag/nyheter/12538/over-50-miljoner-kinesiska-turister-riktar-blicken-utomlands-
ar-2010 2010-04-02 
6 http://www.radio86.se/kina-idag/nyheter/12189/kinas-medelklass-vaxer-snabbt 2010-04-22 
7 http://www.dn.se/nyheter/varlden/bondernas-barn-blir-kinas-nya-medelklass-1.530628 2010-04-22 
8 http://www.x-rates.com/d/CNY/SEK/hist2008.html 2010-05-07 
9 Tillväxt genom turistnäringen(2007). s. 89 
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1.1 Bakgrund   
 
I detta avsnitt beskrivs Kinas utveckling inom turismen samt identifiering av kundsegment. 
Detta ska ge läsaren en bättre förståelse och överblick av Kinas turism. 
 

1.1.1 Kinas utveckling inom turism  
 
Utrikesturismen tog fart 1983 då de första privatresorna kom igång. Denna utveckling 
fortsatte och utrikesturismen ökade ännu mer under 1990-talet. Resorna som gjordes då var 
dock inte resor till andra världsdelar, som exempelvis till Europa. På den tiden reste kineserna 
mestadels till närliggande länder som Malaysia och Thailand. År 1997 blev kinesernas 
möjligheter till att resa bättre, genom att de kinesiska myndigheterna offentliggjorde 
”Temporary rules on Mainland Chinese outbound travel on self-financed mode”. De 
utformade reglerna möjliggjorde att kineser kunde börja resa självfinansierat till andra 
länder.10 Dock utformade myndigheterna en policy för att ha kontroll över utrikesresandet. 
För det första att den kinesiska myndigheten skall behålla kontrollen av den kinesiska 
befolkningens rörlighet, för det andra att skydda den inhemska turistsektorn och begränsa 
utflödet av utländsk valuta. Ett ytterligare krav för att kunna resa till utlandet är att ett land får 
ett ADS, vilket betyder ”Approved destination status”. Med ADS-avtal krävs det ingen 
inbjudan från landet som turisterna vill resa till. 11 
 
De viktigaste flygplatserna är Beijing Capital International Airport, Pudong International 
Airport (Shanghai) och Baiyun International Airport (Guangzhou), där det går flest rutter.12 
Både den inkommande och den utgående turismen i Kina har ökat. Dessutom har samarbetet 
mellan Europas och Kinas flygbolag växt. De flygbolag som trafikerar Kina och Skandinavien 
är bland andra Air France, Air China, Lufthansa och Scandinavian Airlines.13  

1.1.2 Utgående turism från Kina till Skandinavien 
 
Gullivers är den ledande skandinaviska turistbyrån för inkommande kinesiskt turism följt av 
Kuoni och Miki travel. Lotus (svenskkinesiska turistbyrån), Far East Travel och Across 
Nordic Tours är de ledade aktörerna i Sverige. 20 000 kineser besökte Sverige år 2002 och 
2005 ökades den med 30 procent.14 År 2007 besökte 25 000 kineser Sverige.15 Enligt 
Vasamuseets marknadsansvarige, Mathias Andersson, har antalet kinesiska turister till 
Sverige minskat av olika orsaker. Under 2008 och 2009 sjönk besöksantalet med anledning av 
OS i Beijing, jordbävningen och den ekonomiska krisen.16  

1.1.3 Identifiering av kundsegment  
 
De flesta kineser som åker utomlands har under början av 2000 talet varit mellan 25 och 44 år 
gamla, och mer än 50 procent av de som har åkt utomlands är högutbildade. Kineser har varit 
priskänsliga vilket kan vara avgörande för valet av destination, framför allt för dem som reser 

                                                 
10 Kina- möjligheternas marknad (2004). ss. 4-5 
11 Kina- möjligheternas marknad (2004). s. 5 
12 Kina- möjligheternas marknad (2004). s. 7 
13 Kina- möjligheternas marknad (2004). s. 8 
14 Kina- möjligheternas marknad (2004). s. 9 
15 http://www.kinaochindien.se/turism-i-kina.html 2010-04-07 
16 Intervju via e-post med Mathias Andersson, marknadsansvarig för Vasamuseet, 2010-03-25 
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utomlands för första gången. Kvaliteten har även varit viktig i form av boende, hur man blir 
behandlad och att det ska vara prisvärt.17 Myndighetstjänstemän och statligt anställda 
människor har varit bland de vanligaste kinesiska resenärerna till Skandinavien. Syftet med 
resorna till Skandinavien har antagligen varit i lärosyfte, eftersom resenärerna senare kan 
komma att ha nytta av den nya kunskapen i hemlandet. 80 procent av resekostnaderna 
finansierades av arbetsgivaren och en beräknad dagkostnad låg på 180-220 US dollar.18 Under 
januari 2004 motsvarade 1 US dollar cirka 6,4 svenska kronor.19 
 
Scandinavian Tourist Board har tidigare gjort en undersökning av valet av destination utifrån 
de kinesiska turisterna. Skandinavien som resmål har under tidigare år inte varit det första 
valet bland de kinesiskt utresande turisterna. För att kinesiska turister ska kunna resa till 
Sverige och de övriga skandinaviska länderna behöver samtliga kinesiska turister visum. 
Undersökningar från år 2004 har visat att svårigheterna för visum har varit en beslutande 
faktor vid val av resmål. Detta beroende på att kineserna behövde ett invitationsbrev från det 
land de vill resa till. Dock har kostnadsläget på destinationen påverkat kinesernas val av 
besöksort. Kineser har föredragit att resa i mindre grupper, med ungefär fem till tio personer 
per grupp. En större del av de kinesiska resenärerna har valt att resa med tåg eller buss. Dessa 
två transportmedel gav goda möjligheter till att utforska och se så mycket som möjligt under 
resans gång. Shopping har även varit en av de populäraste aktiviteterna bland kineser.20 
 
Kineser har under tidigare år föredragit vacker natur, lugna miljöer, trygghet, renhet samt 
avkoppling från vardagen. Utifrån ett flertal kinesers uppfattning av Skandinavien har varit att 
resan dit ger status åt personen. Skandinavien har ansetts ha en hög levnadsstandard, med 
höga priser och kostnader. Kineserna har betraktat Skandinavien som demokratiskt med en 
välutvecklad ekonomi, samt ett bra socialt välfärdssystem. En ytterligare undersökning som 
Scandinavian Tourist Board har gjort visade att kineser överlag inte har haft stora kunskaper 
om Skandinavien och dess historia.  Dessa okunskaper om Skandinavien har varit en av de 
huvudsakliga anledningarna till varför kineser inte har valt att resa till Skandinavien.21 
 
Kina har varit ett heterogent land; olika provinser och regioner har kulturer som har skiljt sig 
från varandra, även ekonomin har sett annorlunda ut. På grund av detta krävdes lokal 
anpassning utav marknadsföringen. I huvudstaden Beijing har de utresande turisterna varit 
intresserade av kultur och har reseerfarenhet, medan turisterna från Shanghai har varit ute 
efter att få uppleva så många sevärdheter som möjligt för ett bra pris. Resenärer från 
Guangdong lockades av bra mat och nöjen. Det har funnits skillnader på hur människorna får 
turistinformation beroende på vilket område resenärerna har befunnit sig i. I Beijing fick 
människorna information om destinationer mestadels från vänner eller släkt samt från TV-
program. I Shanghai läste människorna däremot om de olika turistdestinationerna i tidningar 
och TV-reklam.22 Högsäsongen för den kinesiska turismen till Skandinavien brukar vara 
mellan mars och september.23  
 
 
 

                                                 
17 Kina- möjligheternas marknad (2004). s. 9 
18 Kina- möjligheternas marknad (2004). s. 13 
19 http://www.x-rates.com/d/SEK/USD/hist2008.html 2010-05-07 
20 Kina- möjligheternas marknad (2004). s. 14 
21 Kina- möjligheternas marknad (2004). s. 14 
22 Kina- möjligheternas marknad (2004). s. 15 
23 Intervju via e-post med Terje Thoresen, Director SAS Incoming Sales and Promotion, 2010-03-30 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Kinas utveckling går i en positiv riktning vad gäller utgående turism. Dock finns det en del 
barriärer som har hindrat kineser från att resa till andra länder. Ett stort problem har varit att 
få visum till andra länder.24 Ett annat problem som har beaktats är kulturkrocken mellan den 
skandinaviska och den kinesiska kulturen. Kineser överlag föredrar sin egen matkultur när de 
turistar i ett främmande land. Eftersom kinesiska resenärer har önskemål om vilken sorts mat 
som erbjuds på flygplanen kan det uppstå problem eftersom att majoriteten inte vågar prova 
på nytt. Detta leder till att flygbolagen kan komma att behöva servera kinesisk mat på deras 
egna flygplan för att tillfredställa resenärernas önskemål. Språket är ytterligare ett problem 
som kan skapa svårigheter vad gäller kommunikationen mellan exempelvis flygvärdarna och 
resenärerna. Flygbolaget Finnair har kommit fram till att det krävs att bland annat menyerna 
på flygplanen finns på både kinesiska och engelska.25 
 
Chinese Outbound Tourism Development räknar med att det kommer att vara 54 miljoner 
kinesiska turister i världen.26 Det innebär att det kan vara värt att satsa på att locka dem till 
Sverige. För att göra detta krävs det att man vet vilka olika faktorer som styr deras 
konsumentbeteende. Dessa faktorer kan vara till exempel varför de reser, vad de vill ha när de 
reser och när de reser. När man vet vad som motiverar dem och vad de vill ha är det lättare att 
kunna attrahera dem till en specifik plats. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Denna uppsats är ett uppdrag från Peter Hellman, uppdraget innebär att undersöka kinesiska 
turisters resemotiv för att kunna starta en incomingbyrå i Sverige. Uppsatsen ska ge en inblick 
i hur den kinesiska turismen ser ut i Sverige i dagsläget, eftersom det kan vara viktigt att veta 
innan start av en incomingbyrå. Detta har lett till följande syfte:  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka resemotiv för kinesiska turister som besöker Sverige, 
samt vilken bild turisterna har av Sverige.  
 
För att komma fram till rätt slutsats utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 
 
1. Vilka motiv ligger bakom resebeslutet till Sverige? Vilka push-och pull-faktorer ligger 
bakom detta beslut? 
2. Vilken bild av Sverige har kinesiska resenärer innan resan?  
3. Vilken bild av Sverige har kinesiska resenärer under resans gång? 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Författarna har gjort en avgränsning inom sin undersökning, då de har valt att undersöka 
endast kinesisk inkommande turism till Sverige. Undersökningen kommer endast att 
genomföras i Stockholm eftersom att Stockholm är huvudstaden och troligtvis anländer de 
kinesiska turisterna till Arlanda. Arlanda har direktflyg från Kina och många arrangemang 
hålls i huvudstaden.   

                                                 
24 Kina- möjligheternas marknad (2004). s. 14 
25 http://www.radio86.se/allt-om-kina/resa/11805/allt-fler-kineser-reser-till-europa 2010-04-02 
26 http://www.radio86.se/kina-idag/nyheter/12538/over-50-miljoner-kinesiska-turister-riktar-blicken-utomlands-
ar-2010 2010-05-18 
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2. Metod  
 
I detta avsnitt kommer författarna redovisa hur de har gått tillväga i denna studie. 
 
2.1 Val av vetenskapligt synsätt  
 
Epistemologi handlar om hur människor får kunskap om verkligheten.27 Det kännetecknas av 
frågor kring kunskapens natur och källor. Exempel på frågor kan vara vad kunskap är och hur 
vi kan få kunskap.28 Konstruktivismen går ut på att människor ständigt kan förändra alla 
sociala händelser som sker i samband med världens utveckling. Individen skapar egna 
handlingar, värderingar och kan förhandla fram med andra exempelvis hur en organisation ska 
vara. Sådana företeelser kan människor påverka och förändra utefter behov och önskningar. 
Utvecklingen förändras och omstruktureras av sociala händelser.29  
 
I denna uppsats har författarna använt sig av ett epistemologiskt och ett konstruktivistiskt 
synsätt. Fokus ligger på förändringen av utvecklingsprocessen kring människors resande och 
turismen i sig. En annan fokus ligger i att få kunskap om verkligheten och få svar på frågor till 
exempelvis vilka faktorer som får kineser att resa till Sverige.   
 
2.2 Kvalitativa metoder 
 
Vid insamling av data och analys kännetecknas ord, inte kvantifiering. Kvalitativa metoder 
använder inte den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt, de 
koncentrerar sig på hur individen uppfattar och tolkar sin sociala realitet. Den ontologiska 
inriktningen för kvalitativa metoder är konstruktionism.30 
 
Författarna har valt att använda sig av kvalitativa metoder i form av personliga intervjuer. 
Genom att utföra intervjuerna kommer författarna förhoppningsvis att få en djupare förståelse 
för vilka olika motiv och faktorer som påverkar valet av destination. Dessutom för att få 
kännedom om hur kinesiska turister upplever Sverige och vad syftet med deras resa är. Det är 
även intressant att få en ingående inblick i hur kinesiska turister upplever Sverige och vad de 
har för förväntningar av Sverige som land och resmål.  
 
2.3 Intervjugenomförande  
 
Semistrukturerade intervjuer har en lista på frågor som ska besvaras men frågorna är flexibla i 
ordningsföljden. Dessutom är svaren öppna, då respondenten kan utveckla sina idéer och tala 
mer ingående om ämnet.31  
 
Personliga intervjuer är ett möte som sker mellan en forskare och en informant. Denna sort av 
intervju är vanligast inom semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Det finns flera 
fördelar med personliga intervjuer. Det är lätt att anpassa sig tidsmässigt eftersom att få 

                                                 
27 Johannessen, Asbjørn: Tufte, Per Arne (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö, Liber 
AB. s.16 
28 Johannessen, Tufte (2003). s. 259 
29 Bryman, Alan (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö, Liber AB. s.33 
30 Bryman (2001). ss.33-35 
31 Denscombe, Martyn (1998). Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund, Studentlitteratur. s. 135 
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personer är involverade. En annan fördel är att det endast är en källa, vilket underlättar att 
lokalisera källan. Dessutom är det lätt för forskaren att kontrollera och hantera responsen.32 
 
Studien är uppbyggd på personliga intervjuer av semistrukturerad karaktär. Denna metod 
valdes för att kunna besvara syftet med uppsatsen samtidigt som att respondenterna ska kunna 
svara fritt. Eftersom att författarna inte kan återkomma till respondenterna är 
semistrukturerade frågor lämpliga. I ostrukturerade intervjuer kan respondenten komma bort 
från ämnet och författarna riskerar att inte få tillräckligt med relevant information. 
Respondenterna kan ha begränsad tid för intervju, och om de kommer bort från ämnet riskerar 
författarna att inte få svar på alla frågor. Därför valdes semistrukturerade intervjuer för att 
författarna behöver svar på sina frågor och kan styra respondenten i rätt riktning, samtidigt 
som att respondenterna kan uttrycka sig som de vill. 
 
2.4 Tillvägagångssätt 
 
Frågorna är anpassade efter de valda teorierna. Frågorna utfördes på svenska och därefter 
översattes de till kinesiska. Översättningen utfördes av en av uppsatsförfattarna, som har 
studerat kinesiska på universitetsnivå och har kinesiska som modersmål. Intervjuerna testades 
först på fyra kinesiska turister för att se om det fanns oklarheter i frågorna. Därefter har 
justeringar gjorts på frågorna som har varit oklara. Dessa fyra intervjuer har använts i 
uppsatsen, eftersom turisterna besvarade de viktigaste frågorna. Intervjuer har genomförts 
utanför Stadshuset, Nordiska museet, Vasamuseet, Kungliga Slottet samt Gamla Stan. Dessa 
platser har valts ut eftersom de är stora turistattraktioner. Intervjuerna genomfördes under fem 
dagar mellan 9:e april till 6:e maj. Författarna har även varit på platserna då det inte fanns 
kinesiska turister tillgängliga för intervju. Dessutom har människor med annat asiatiskt 
ursprung tillfrågats på grund av att det kan vara svårt att skilja på deras ursprung. De asiatiska 
turister som inte hade kinesiskt ursprung valdes bort för intervju. På grund av vulkanutbrottet 
på Island under april månad har det medfört svårigheter eftersom att flygplanen inte anlände 
till Arlanda, vilket innebar att få turister kunde resa hit.  
 
2.4 Urval  
 
Inom kvalitativa studier kan icke-sannolikhetsurval användas. Larsen beskriver fem olika 
typer av icke-sannolikhetsurval: urval enligt självselektion, slumpmässigt urval, snöbolls-
metoden, kvoturval samt godtyckligt urval.33 Godtyckligt urval innebär att intervjuaren 
medvetet väljer respondenter utefter frågornas innehåll.34  
 
Författarna har gjort ett godtyckligt val av respondenter och valt att vara på plats på populära 
attraktioner och besöksmål i Stockholm. Det viktigaste kriteriet för denna studie var att 
respondenterna var kinesiska turister.  
 
2.5 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitlighet innebär att forskningsmetoderna är neutrala, samt utifall att resultaten blir 
oförändrade om någon annan utför samma studie vid ett annat tillfälle. Dessutom om 

                                                 
32 Denscombe (1998). s. 136 
33 Larsen, Ann Kristin (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö, 
Gleerup. s. 77-78 
34 Larsen (2009). s. 77 
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slutsatserna skulle bli samma vid ett annat tillfälle. Det kan vara bra att forskarna för en 
loggbok där forskarna dokumenterar hur de har gått tillväga. För att kunna göra samma 
undersökning och kunna komma fram till samma resultat måste forskaren vara medveten om 
tre aspekter. Dessa är forskningens mål, syfte och teori, hur forskningen genomfördes samt 
vilka resonemang som fanns bakom besluten som fattades.35       
 
Om denna studie skulle genomföras vid ett annat tillfälle skulle resultaten troligtvis skilja sig 
åt beroende på vilka turister forskaren skulle få tag på. Däremot om forskaren fick tag på 
samma turister skulle resultatet bli detsamma. Resultaten skulle skilja sig mer om de vore 
semesterresenärer, å andra sidan skulle det skilja sig mindre om det vore affärsresenärer. 
Eftersom intervjuerna är inspelade och om en annan forskare skulle använda samma material, 
skulle forskaren troligtvis komma fram till samma resultat och slutsatser. 
 
2.6 Metod- och källkritik 
 
I samband med att intervjuerna genomfördes i en öppen miljö, kunde det bidra till vissa 
nackdelar. Dels att resenärerna kan ha känt sig utsatta bland andra människor och dels att 
resenärerna har andra aktiviteter att besöka och utforska.  I vissa situationer skedde det att 
resenärerna hade brådska och gav korta svar. En fördel skulle vara om en tid kunde bokas 
med resenärerna, för att intervjua dem i en lugnare miljö exempelvis på hotellet. 
Naturkatastrofen på Island inverkade även på flygtrafiken till Sverige från Kina, vilket även 
påverkade kinesiska resenärer till Sverige. Det var svårare att få tag på turisterna de dagarna 
när naturkatastrofen inträffade. Därmed kan det påverka antalet av turister som författarna 
fick tag på. Frågemallen kunde innehålla flera följdfrågor eftersom att författarna inte kan 
komma i kontakt med turisterna igen.  
 
Dessutom finns möjligheten till att utföra en kvantitativ undersökning som skulle kunna vara 
mer relevant för studien. En kvantitativ undersökning i form av enkätundersökning skulle 
bidra till en mer omfattande studie med flera respondenter. I en kvantitativ undersökning med 
många respondenter skulle göra det lättare att generalisera. Förmodligen skulle resultaten och 
slutsatsen se annorlunda ut vid en kvantitativ undersökning.  
 
Insamlad information för denna uppsats är den senaste informationen som författarna kunde 
hitta. Dock kan det finnas nyare information, vilken författarna inte har funnit. Fler källor kan 
ha använts för att få ytterligare perspektiv på kinesisk turism. Författarna hittade inga 
lämpliga teorier som var anpassade för kinesiska turister, då resemönster och motiv för 
kinesiska turister inte är desamma som för andra länder. Därför valde författarna att jämföra 
kinesiska resemotiv till andra länder med hjälp av vetenskapliga artiklar. Insamlad empiri, det 
vill säga respondenternas svar kanske inte stämmer överens med vad de egentligen vill säga. 
Vissa kanske har ont om tid och anger korta svar, vilket kan utelämna relevant information. 
Dessutom finns risken till att respondenterna av ren artighet inte vill lämna negativa 
kommentarer om Sverige som resmål.  
 
Källhanteringen i uppsatsen är uppbyggd på Oxfordsystemet, vilket innebär att 
uppsatsförfattarna har fotnoterna efter varje källa. I vissa fall har författarna placerat ut 
fotnoten efter ett helt stycke, vilket innebär att hela stycket har samma källa. I andra fall finns 
det fler källor i samma stycke, då olika källor har använts i samma stycke.  

                                                 
35 Denscombe (1998). s. 250 
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3. Referensram  
 
I referensramen presenteras de utvalda teorierna och modellerna samt artiklarna för denna 
uppsats. Först presenteras två olika teorier om motivation för att kunna besvara resemotiven 
för kinesiska turister att välja Sverige som destination. Därefter presenteras image för att 
förstå att bilden av en destination kan förändras innan och under resan. Två artiklar är 
dessutom valda för att visa hur resemönstret för kinesiska turister har sett ut i tidigare 
undersökningar, samt jämföra det med den aktuella undersökningen för Sverige. 
 
3.1 McIntosh, Goeldner och Richies fyra olika kategorier av motivation. 
 
Det finns fyra olika kategorier av motivation enligt McIntosh, Goeldner och Richie.  
 
Fysiska motivationsfaktorer: Dessa faktorer är de som rör kropp, själ, sport och nöje. Denna 
grupp av motiverare har anknytning till aktiviteter som minskar spänningen. 
 
Kulturella motivationsfaktorer: Dessa är faktorer som kännetecknas av en önskan att veta 
mer om hur det är i andra kulturer, att ta reda på hur invånarna i ett land har det. Hur deras 
livsstil är, deras musik, konst, dans etcetera. 
 
Interpersonella faktorer: Dessa faktorer innebär att turisterna har en önskan att besöka 
vänner och bekanta, träffa nya människor och söka nya och annorlunda upplevelser. Resandet 
är en slags flykt från den dagliga rutinen med relationerna med vänner eller grannar i 
hemmiljön. Dessutom kan resandet vara av spirituella orsaker. 
 
Motivationsfaktorer för status och prestige: Dessa inkluderar en önskan för fortsatt 
utbildning som till exempel personlig utveckling och självkänsla. Turisten har en önskan om 
att få erkännande och uppmärksamhet av andra, för att kunna stärka självkänslan. Denna 
kategori innefattar även den personliga utvecklingen i samband med att förbättra sin 
utbildning och utöva sin hobby.36  
 
3.2 Push-och pull-faktorer inom motivation 
 
Det är nödvänligt att förstå både push-och pull-faktorerna samt förhållandet mellan dem för 
att effektivt kunna marknadsföra en viss destination. Att ha kunskap om interaktionen mellan 
dessa två faktorer kan hjälpa marknadsförare och utvecklare av turistorter att fastställa den 
framgångsrika kopplingen mellan push-och pull-faktorer som ett turismproduktpaket. Push-
faktorer beskriver hur individer är pushade av motivationsvariabler för att göra ett resebeslut 
och pull-faktorer beskriver hur individer attraheras av en destination.  
 
Push-faktorer anses vara socialpsykologiska motivationer som gör individer benägna till att 
resa medan pull-faktorer är sådana som lockar den enskilde till en viss destination när 
resenären har beslutat om att resan är genomförd. De flesta push-faktorer är immateriella eller 
inneboende önskningar som de enskilda resenärerna önskar för flykt, vila och avkoppling, 
hälsa och fitness, äventyr, prestige och sociala samspel. Pull-faktorer framhäver resultatet av 
hur attraktiv en destination är, vilket uppfattas av resenärer. Pull-faktorer omfattas av 
materiella resurser, exempelvis stränder, nöjesanläggningar och historiska resurser. Dessutom 

                                                 
36 Cooper, Chris et al. (1998). Tourism Principles and Practice. United States of America, Addison Wesley 
Longman Limited.s.34 
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innefattas pull-faktorer av resenärers uppfattning och förväntning av exempelvis 
nyhetsfaktorn och en marknadsförd bild av destinationen.37 
 
3.3 Image 
 
”Image står för hur en person eller målgrupp uppfattar t.ex. en produkt, ett företag eller en 
plats”.38 
 
Som det ovan står är image benämningen för hur exempelvis en person uppfattar en plats. 
Image är en faktor som har en betydande funktion i kundens eller turistens köpprocess. Stegen 
i denna köpprocess är från att det identifieras ett behov eller önskemål, till själva köpet, 
konsumtion och vidare till sista steget som blir utvärdering av köpet. Image är även en viktig 
faktor vid spridning av ”word of mouth” begreppet vilket innebär att information sprids från 
en människa till en annan människa. Platser och organisationer utgår oftast från att arbeta med 
strategier för att rätt image ska nå ut och höja kundens eller turistens uppfattningar om 
platsen. Image som benämning kan många gånger vara avgörande för val av upplevelser, 
vilket beror på att man som konsument eller turist vid konsumtionen inte vet vad upplevelsen 
ger för reaktioner. Till skillnad från fysiska produkter kan man som kund inte förutspå hur 
tillfredställande upplevelsen är i förväg. Platser eller upplevelser som har en bra image sen 
tidigare prefereras ofta av kunder, samt om imagen av upplevelsen motsvarar kundens 
förväntningar.39  
 
Enligt tidigare forskning inom turism minskar chansen till att en destination blir 
uppmärksammad av en turist, om destinationen inte har något som skiljer platsen från andra 
destinationer. Förväntningar eller erfarenheter som en turist har påverkas av image, det vill 
säga bilden av en destination eller attraktion. Det som avgör kundens uppfattning om kvalité 
är det tekniska och det funktionella tillsammans med den satta imagen av platsen. Hur och på 
vilket sätt kunden får service kopplas till den funktionella kvaliteten, medan den tekniska 
delen står för vad som levereras till turisten.40    
 
3.4 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenteras två tidigare studier gjorda utifrån kinesers resemotiv till Nya 
Zeeland och Singapore. Dessa har valts för att jämföras med resemotiven för kinesiska 
turister till Sverige, vilket kommer att belysas i analysen.  
 
3.4.1 Kinesiska turister till Nya Zeeland – Demografi och uppfattningar  
 
Artikeln är framtagen från en studie där 424 kinesiska besökare reste till Nya Zeeland. Denna 
studie utfördes under år 2001. Studien bestod av ett frågeformulär där besökarna rangordnar 
hur nöjda de är med attraktioner, resan och vilka resemotiv de har för att besöka Nya Zeeland.  
69,3 procent av respondenterna utgjordes av män, 27,5 procent utgjordes av kvinnor. De 
resterande 3,2 procenten var bortfall. Majoriteten av de intervjuade var mellan 35-45 år gamla 

                                                 
37 Baloglu, Seyhmus, Uysal, Muzaffer (1996). Market segments of push and pull motivations: a canonical 
correlation approach. International Journal of Contemporary Hospitality Management. Volume:8 Issue:3: Page: 
32-38 
38 Mossberg, Lena, (2003). Att skapa upplevelser – Från Ok till Wow!, Lund, Studentlitteratur. s. 167 
39 Mossberg (2003). s. 167 
40 Mossberg (2003). s. 168 
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vilka utgjordes av 135 personer sammanlagt. 126 personer var mellan 46-59 år gamla och 93 
personer var mellan 26-34 år gamla. Resterande 49 respondenter var under 25 år gamla eller 
över 60 år gamla.  
 
Resenärerna delades in i fyra grupper: 
 
Sociala orsaker: Dessa resenärer besöker Nya Zeeland av familjerelaterade orsaker samt att 
de vill utforska vilka möjligheter som finns inom utbildning. De vill även utforska vilka 
affärsmöjligheter som erbjuds. 
 
Specifika orsaker för Nya Zeeland: Dessa orsaker är att besökare har en önskan att besöka 
Nya Zeeland. Nya Zeeland anses vara ett land som är rent och oförorenat. 
  
Semesterorsaker: Nya Zeeland anses vara en tillflyktsort, dit man åker för att koppla av eller 
upptäcka nya äventyr.  
 
Den sista gruppen är resenärer som har en önskan om att besöka en destination, dit de 
tidigare inte har rest. 
 
Slutsatserna som forskarna av artikeln har kommit fram till är att de flesta av besökarna har en 
hög inkomst och en hög utbildningsnivå. Deras första skäl att åka till Nya Zeeland är 
sightseeing, besöka platser de inte tidigare besökt samt avkoppling. Många har besökt Nya 
Zeeland eftersom att det har varit en del av deras paketresa till Australien. Nya Zeelands 
image är att det är ett rent, oförorenat och ett säkert land. Resenärerna är överlag nöjda med 
det som Nya Zeeland erbjuder, dock anser resenärerna att maten kan förbättras. Shopping och 
valskådning var två anmärkbara attraktioner. Språket var däremot ett problem för resenärerna 
för att de ansåg att det skulle vara bra att ha skyltning på kinesiska. Med tanke på att de hade 
skyltning på japanska, ansåg resenärerna att det kunde finnas skyltar även på kinesiska. En av 
de största faktorerna till återbesök till Nya Zeeland var för att landet var rent. För att utveckla 
den kinesiska turismen på Nya Zeeland är det viktigt att resenärerna sprider vidare 
information om resan när de har återvänt till Kina. Det är viktigt att sprida informationen både 
bland familj och vänner, samt till resebyrån som anordnade deras resa. De kinesiska 
resenärerna som åker till utlandet utgjordes enbart av 0,3 procent till Nya Zeeland, under 
2001.41 
 
3.4.2 Grupper av kinesiska turister till Singapore: en analys av deras motiv, värderingar 
och tillfredställelse 
 
Kau och Lim genomförde en undersökning om kinesiska turisters motiv, värderingar samt 
tillfredställelse gentemot Singapore. Undersökningen bestod av ett frågeformulär och över 
240 besökare från Kina till Singapore deltog under februari 2003 på Singapores flygplats.    
56 procent av de undersökta bestod av män och resterande 44 procent bestod av kvinnor. De 
flesta respondenter var mellan 16-45 år gamla och utgjorde 83 procent av respondenterna. 
Endast 12 procent var mellan 56 och 65 år gamla. Syftet med denna undersökning var att 
kunna segmentera turisterna baserade på turisternas motiv för resor. Kau och Lim kom fram 
till att det finns olika segment av kinesiska resenärer som reser till Singapore. Utifrån olika 
motiv och karaktärsdrag har fyra segment identifierats.  
 
                                                 
41 Ryan, Chris, Mo, Xiaoyan (2002). Chinese visitors to New Zealand- Demographics and perceptions. Journal 
of Vacation Marketing. Volume: 8 No: 1 Page: 13-27 
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Dessa fyra segment är: 
 
Sökande efter tid med familj och avkoppling: Mestadels äldre kvinnor med lägre inkomst. 
De åker oftast med paketresor och får informationen från resebyråer. Deras personliga 
värderingar är självrespekt, säkerhet, känsla av tillhörighet och avkoppling. Turisterna inom 
detta segment är mest tillfredställda med flygplatsen, miljön och de lokala transporterna. De 
är villiga att rekommendera till andra men sannolikheten är låg att de återvänder till samma 
plats. 
 
Nyhetssökande: Detta segment är oftast män, 26-45 år gamla med högre inkomst. Även de 
föredrar paketresor och reseinformation från resebyrå, reklam och Internet. Dessa resenärers 
värderingar är självrespekt, känsla av att lyckas och att de söker avkoppling. De är mest 
missnöjda med Singapores attraktioner och avgifter. Resenärerna är minst tillfredställda och 
det är låg sannolikhet att de rekommenderar till andra och återbesöker landet.   
 
Äventyr och nöjessökande: 59 procent är män, varav en tredjedel 16-25 år gamla. De flesta 
har inkomst mellan 20 000- 30 000 yuan per år.42 I svensk valuta år 2006 motsvarade 1 krona 
1,02–1,14 yuan43 Resenärerna reser mestadels på egen hand och informationen om resan får 
de via resebyrå, reklam och Internet. Deras värderingar kännetecknas av självrespekt, 
prestation, nöje, njutning och spänning. De är mest missnöjda med attraktioner och aktiviteter 
som erbjuds. Dessa resenärer är lågt tillfredställda och det är låg sannolikhet att de kommer 
att rekommendera och återbesöka.44  
 
Prestige och kunskapssökande: 55 procent består av kvinnliga resenärer och de flesta är 
under 36 år gamla. Inkomsten är jämt spridd mellan alla inkomstnivåer. De åker mest på 
paketresor och får informationen från alla möjliga källor. Deras värderingar karakteriseras av 
självrespekt, säkerhet och goda relationer. De är mest missnöjda med attraktioner, priser, 
boende, shopping och service. De är måttligt tillfredställda och sannolikheten att de 
rekommenderar och återbesöker är liten.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Kau, Ah Keng, Lim, Pei Shan (2005).  Clustering of Chinese Tourists to Singapore: An Analysis of Their 
Motivations, Values and Satisfaction. International Journal of Tourism Research. Volume:7 Page: 231-348 
43 http://www.x-rates.com/d/CNY/SEK/hist2006.html 2010-05-04 
44 Kau, Ah Keng, Lim, Pei Shan (2005).  Clustering of Chinese Tourists to Singapore: An Analysis of Their 
Motivations, Values and Satisfaction. International Journal of Tourism Research. Volume:7 Page: 231-348 
45 Kau, Ah Keng, Lim, Pei Shan (2005).  Clustering of Chinese Tourists to Singapore: An Analysis of Their 
Motivations, Values and Satisfaction. International Journal of Tourism Research. Volume:7 Page: 231-348 
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras empirin i två delar. Först sammanfattas respondenternas svar 
överskådligt i en tabell för att få en överblick av deras svar. Efter det presenteras alla 
respondenter var för sig i löpande text. Hur dessa intervjuer har utförts finns beskrivet i 
metoddelen i delarna tillvägagångssätt och urval. 
 
Kön Män: 18 personer och kvinnor: 8 personer 
Ålder Män: 26-65 år gamla, kvinnor 20-40 år gamla 

Medelåldern för alla turister: 36 år. 
Hemort 
 
Städer och provinser 

‐ Shandongprovinsen, östra Kina 
‐ Shanghai 
‐ Zhejiangprovinsen, östra Kina  
‐ Beijing 
‐ Hangzhou 
‐ Haierbin 
‐ Xian 
‐ Anhuiprovinsen 
‐ Tianjingprovinsen 
‐ Hong Kong 
‐ Nanjing 
‐ Taizhou 

Antal besök i Sverige 21 personer var förstagångsbesökare, resterande hade besökt 
Sverige minst en gång tidigare. 

Antal dagar i Sverige  Turisterna stannar i Sverige mellan 1 och 7 dagar. 
Sysselsättning ‐ Studerande 

‐ Medicinsk ingenjör 
‐ Lärare 
‐ Högskolelektor 
‐ Sjukvårdare 
‐ Marknadsförare 
‐ Guide 
‐ Pensionär 
‐ Arbetslös 
‐ Arbetar inom elbranschen 
‐ Arbetar inom elektroniksektorn 
‐ Arbetar inom detaljhandeln 

Informationskälla ‐ Vänner 
‐ Internet och forum 
‐ Böcker 
‐ Resebyrå 
‐ Kollegor 
‐ Universitet

Reseanledning ‐ Billigare biljetter vid mellanlandning i Sverige 
‐ Utforska Sveriges utveckling 
‐ Affärssyfte 
‐ Mötesrelaterade orsaker 
‐ Uppleva Sveriges landskap 
‐ Besöka så många länder som möjligt medan vistelse i 
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Europa 
‐ Besöka olika attraktioner och att upptäcka Stockholm 
‐ För att Norden skiljer sig från andra delar av Europa 
‐ Semester och upptäcka 
‐ Besöka norra Europa eftersom hon redat besökt västra 

Europa. 
‐ Mellanlandning 

Bilden och 
associationer innan 
resan till Sverige 

‐ Rent 
‐ Välutvecklat land 
‐ Vacker natur 
‐ Inte för tätbefolkat/glesbefolkat 
‐ Kallt klimat 
‐ Nobelpriset 
‐ KTH 
‐ Att det var långt ifrån Kina 
‐ Välfungerande ekonomi 
‐ Att de nordiska länderna är rika 
‐ Ericsson

Bilden under resan ‐ Inte rent i innestaden pga damm och sand 
‐ Samma bild som innan resan 
‐ Rent och miljövänligt 
‐ Stort utbud av intressanta museer 
‐ Dålig kommunikation gällande skyltning på engelska 
‐ Smutsigt jämfört med andra europeiska länder 
‐ Vackert och fint 
‐ Trevligt folk 
‐ Arkitektur 
‐ Intressant historia och arkitektur 
‐ Fräscht och fint 
‐ Glesbefolkat jämfört med Kina 
‐ Kallt i Sverige 
‐ Vackra landskap 
‐ Positivt överraskad av samhället 
‐ Välutvecklat system 
‐ Extremt dyrt land 
‐ Vackra kvinnor 
‐ Bra och dyra produkter 
‐ Gamla byggnader är bra bevarade 
‐ Tyst 

Boende under vistelsen ‐ Individuellt via en hemsida som erbjuder gratis boende 
‐ Hotell  
‐ Vandrarhem 

Finansering av resan ‐ Eget finansierat 
‐ Arbetsgivaren  
‐ Universitetet 
‐ ”Mästare Wang” 

Åsikter om maten i 
Sverige 

‐ Knäckebröd, smaklöst 
‐ Bra 
‐ Passar inte hans smak
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‐ Kinesisk mat framför svensk 
‐ Dyr 
‐ Tycker inte om maten i Sverige 
‐ Nöjd med det hon provat 
‐ Tycker om maten i Sverige 
‐ Har endast ätit kinesisk mat 
‐ Tycker att restaurangerna stänger tidigt 
‐ Bättre än Storbritannien 

Shopping ‐ Brett utbud, speciellt på Drottninggatan 
‐ Shoppade inte eftersom han inte visste vad som var värt att 

köpa i Sverige 
‐ Nöjd 
‐ Bra 
‐ Dyrt 
‐ Dåligt utbud 
‐ Billiga husprodukter

Resepartner ‐ Ingen 
‐ Vänner/vännina 
‐ Arbetskollega 
‐ Grupp med turister 
‐ Familj

Att få visum Inga av dem hade problem med att få visum till Sverige. En person 
behövde inte eftersom han var bosatt i Hong Kong och en person 
sökta franskt visum och kunde komma till Sverige. 

Favoritattraktion ‐ Vasamuseet 
‐ Byggnader och deras konstruktion 
‐ Stadshuset 
‐ Kungliga Slottet 
‐ Gamla Stan 
‐ Skansen 
‐ Kungsträdgården 
‐ Stockholm 
‐ Djurgården

 
Nedan presenteras alla respondenternas svar mer ingående, detta för att komplettera tabellen 
ovan. Även för att förtydliga och klargöra för de samtliga respondenterna. 
 
 
4.1 Respondent 1 
 
Första intervjun ägde rum i Gamla Stan och den första respondenten är en 21 år gammal 
kvinnlig student. Hon kommer från Shandongprovinsen, belägen i östra Kina. Hon studerar 
för närvarande i Italien som utbytesstudent där hon kommer att studera ett år. Det är första 
gången hon besöker Sverige och hon planerar att stanna här i fyra dagar. Planen var från 
början att respondenten skulle åka hem till Italien från sin semester i Holland. Istället hittade 
hon billigare biljetter om hon först åkte till Sverige från Holland och sedan tog sig därifrån 
med flyg till Italien. Intervjupersonen har tidigare semestrat i olika europeiska länder och 
resorna har hon finansierat själv. Boende ordnande hon individuellt via en hemsida som 
erbjuder gratis boende i olika länder. Respondenten har tillbringat två dagar i Sverige och 
konstaterar att hennes favoritattraktion hittills är Vasamuseet. Ett av hennes motiv med resan 
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till Sverige var intresset av gamla byggnader och historiska städer. Enligt respondenten lever 
Sverige inte upp till förväntningarna hon har haft, jämförelsevis med Italien, utifrån tidigare 
erfarenheter. Intervjupersonen har ännu inte tagit del av den svenska matkulturen, däremot har 
hon provat på knäckebröd och anser att det är smaklöst. Utbudet av shopping anser hon vara 
brett, speciellt på Drottninggatan. Respondenten lägger till att hennes bild av Sverige inte är 
som hon hade föreställt sig innan resan. Hon menar att innerstaden inte alls är ren, på grund 
av damm och sand som cirkulerar i samband med vinden.46 
 
4.2 Respondent 2 
 
Den andra personen som blev intervjuad är en man i 30 års åldern, studerande. Denne 
respondent intervjuades utanför Nordiska museet. Han berättar att han för närvarande studerar 
i Estland. Mannen kommer från Shanghai och besöker Sverige för första gången i sitt liv. Han 
anser att Sverige är ett välutvecklat land men har ännu ingen klar bild av landet, för att han 
landade i Sverige för några timmar sedan. Respondenten kommer stanna i landet endast ett 
dygn, eftersom att han sedan reser vidare till nästa destination. Respondenten har fått mycket 
information från sina vänner om Sverige som destination och besöksmål. Syftet med mannens 
resa är att utforska Sveriges utveckling. Vad gäller attraktioner ansåg mannen att Sveriges 
byggnader och dess konstruktion var intressanta. Intervjupersonen berättade att maten som 
han hade provat på var god. Personen valde att åka till Sverige med sina vänner och 
finansierade resan själv. Visum var inget problem för honom, med tanke på att han redan har 
ett studentvisum.47  
 
4.3 Respondent 3 
 
Den tredje intervjun utfördes utanför Vasamuseet med en 29-årig man. Respondenten har en 
magisterexamen och arbetar som medicinsk ingenjör. Han har en månadslön på 5000 yuan 
som motsvarar ungefär samma summa inom svensk valuta. Mannen kommer från 
Zhejiangprovinsen som är belägen i östra Kina. Respondenten har tillbringat två dagar i 
Stockholm och kommer att spendera fyra dagar i Stockholm samt två dagar i Umeå. Detta är 
hans första besök i Sverige. Hans första intryck av landet är att naturen är vacker och inte för 
tätbefolkad, till skillnad från Kina. Mannen nämner dessutom att uppfattningen han hade 
innan resan stämmer överens med den bild han nu har fått av Sverige. Han är här i affärssyfte, 
då han reste hit för att utföra ett Factory Acceptance Test (FAT). Med detta menar han att han 
ska testa anläggningar, för att sedan kunna vidarebefordra resultaten till sin arbetsgivare i 
Kina. I detta fall stod arbetsgivaren för resekostnaderna. Företaget mannen arbetar för hade 
önskemål om att besöka Sverige och skickade därför några utvalda anställda hit. 
Respondenten lägger även till att Norden är ett populärt och omtalat resmål i Kina. 
Intervjupersonens resa är paketerad av en resebyrå och han kommer att tillbringa en halv dag 
på jobbet samt en halv dag åt sevärdheter. Respondenten bor under sin vistelse i Sverige på 
Scandic hotell och han konstaterar att han är nöjd med hotellet. Mannen berättar att han inte 
hade problem med att få visum, eftersom han reser hit till Sverige i affärssyfte. 
Respondentens favoritattraktion hittills är Vasamuseet. Gällande den svenska matkulturen 
tyckte mannen inte att den passade hans smak, på samma sätt som den kinesiska 
matkulturen.48 
 

                                                 
46 Respondent 1, 2010-04-09 
47 Respondent 2, 2010-04-09 
48 Respondent 3, 2010-04-09 
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4.4 Respondent 4 
 
Författarnas fjärde valda respondent är en 32-årig man som arbetar inom samma yrke som 
respondent tre, det vill säga medicinsk ingenjör. Denna person blev intervjuad på samma 
plats, Vasamuseet och även han kommer från Zhejiangprovinsen. Respondenten turistar i 
Sverige av samma anledning som den tredje respondenten. Resan är finansierad av 
arbetsgivaren och han hade heller inga problem med att få visum. Mannen kommer under sin 
vistelse i Sverige att tillbringa fyra dagar i Stockholm och två dagar i Umeå. Mannens bild av 
Sverige innan resan var att landet var kallt. Dessutom associerar han Sverige med Nobelpriset. 
Han blev positivt överraskad när han väl kom hit, då han tycker att Sverige är ett rent och 
miljövänligt land. Denna respondent bor på samma hotell som respondent tre, Scandic hotell 
och även han föredrar kinesisk mat framför svensk mat. Favoritattraktionen hittills är 
Stadshuset.49 
 
4.5 Respondent 5 
 
Respondent fem intervjuade författarna utanför Nordiska museet. Personen är en studerande 
kvinna och hon är 24 år gammal. Denna intervjuperson kommer från östra Kina, Shanghai, 
men bor och studerar för tillfället i Storbritannien. Hon åkte dit som utbytesstudent och läser 
för närvarande sin magisterutbildning. Respondentens bild av Sverige som land under resan är 
att det finns ett stort utbud av intressanta museer. Detta är första gången intervjupersonen 
besöker Sverige och resan hit gjordes i samband med att hon först reste till Finland. Med 
tanke på att Sverige gränsar till hennes huvudmål Finland ville hon utnyttja chansen att resa 
hit för att se så mycket som möjligt. Personen stannar fyra dagar i Sverige och bor under tiden 
på vandrarhem med sin väninna. Eftersom att intervjupersonen studerar i Storbritannien hade 
hon inga problem med att få visum. Respondenten nämner även att hennes favoritattraktion 
hittills är Kungliga Slottet. Hon klagar dock på att maten i Sverige är dyr.50  
 
4.6 Respondent 6 
 
Intervjuperson sex blev intervjuad på samma plats som respondent fem, Nordiska museet. 
Hon är 22 år gammal och studerar för tillfället i Storbritannien och kommer från Beijing. 
Respondentens bild av Sverige utvecklades i en negativ riktning sedan hon kom till Sverige, 
då hon anser att Sverige har dålig kommunikation vad gäller skyltning på engelska som är 
anpassad till turister. Hon berättar att hon och hennes väninna inte visste vart de skulle gå när 
de klev av bussen i Stockholm på grund av dålig skyltning på gatorna. Vidare berättar hon att 
de dessutom hade svårt att hitta en turistbyrå, vilket enligt henne bör vara enkelt att hitta. Hon 
bor på ett vandrarhem tillsammans med sin väninna och konstaterar att hon inte hade problem 
med att få visum. Respondenten finansierade resan själv och fick information om Sverige som 
resmål av sina vänner. Vasamuseet är en av hennes favoritattraktioner men däremot ansåg hon 
att maten i Sverige var för dyr.51 
 
4.7 Respondent 7 
 
Respondent sju pratade författarna med utanför Stadshuset, en man i 30 års åldern. Mannen 
arbetar som lärare i Kina och har en doktorsexamen. Han kommer från Hangzhou, beläget i 

                                                 
49 Respondent 4, 2010-04-09 
50 Respondent 5, 2010-04-12 
51 Respondent 6, 2010-04-12 
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Zhejiangprovinsen.  Mannen anser att Sverige är ett rent land med en liten befolkning, denna 
bild har han fått under resans gång. Detta är hans första besök i Sverige och det han 
förknippade med Sverige innan resan var Nobelpriset och Kungliga Tekniska högskolan 
(KTH) i Stockholm. Respondenten turistar i Sverige för att delta i en internationell konferens 
som kommer äga rum på KTH. Mannen stannar i Sverige i sju dagar och har planer på att 
utforska Sverige när han får tid över. Respondenten bor på ett hotell beläget i västra delen av 
Stockholm och tycker att rummet är för litet och för dyrt. Vad gäller visum hade han inga 
problem med att få det. Hittills är hans favoritattraktioner Kungliga Slottet och Stadshuset. 
Han beskriver att svensk mat består av några salladsblad med någon sås och att han har svårt 
att svälja maten samt att hans magsäck inte mår bra av maten. Han tycker att svensk mat är för 
enkel jämfört med kinesisk mat. Shopping kommer han inte ägna sig åt, för att han inte riktigt 
vet vad som är värt att köpa i Sverige. Slutligen tillägger han att han gärna skulle vilja ta med 
sin familj på semester för ett återbesök i Sverige, men under en kortare period.52 
 
4.8 Respondent 8 
 
Den åttonde intervjun utfördes utanför Stadshuset med en man som är 27 år gammal. Mannen 
studerar för närvarande och kommer från Haierbin belägen i Heilongjiangprovinsen. 
Respondenten turistar i Sverige för första gången. Han hade ingen given bild av Sverige innan 
resan men första intrycket av Sverige var att det är smutsigt jämförelsevis med andra 
europeiska länder. Resan finansierades av mannens universitet och han reste hit själv. Även 
denna mans syfte med resan är att delta i konferensen som kommer att hållas på KTH. Under 
vistelsen här kommer han bo på samma hotell som respondent sju. Visumprocessen gick 
oerhört snabbt och det var enkelt att få det utan problem enligt intervjupersonen. 
Respondenten kan ännu inte uttala sig om några attraktioner som han tycker om, med tanke på 
att han ännu inte har besökt några. Mannen tillägger att han inte tycker om den svenska 
matkulturen. Dock anser han att människorna här vara gästvänliga och hjälpsamma.53 
4.9 Respondent 9 
 
Vår nionde respondent som blev intervjuad vid Stadshuset är en 23-årig kvinnlig student från 
staden Xian. För tillfället studerar hon i Nederländerna och planerar att stanna i Sverige fyra 
dagar. Respondenten kommer under sin vistelse bo på vandrarhem med sin vän som hon reste 
hit med från Nederländerna. Hon hade inte varit i Sverige tidigare men anser Stockholm vara 
fint och vackert. Intervjupersonen nämner även att hon tidigare har rest till andra länder i 
Europa, där hon inte ansåg att människorna var lika trevliga som i Sverige. Anledningen till 
att hon är i Sverige är att se så många länder som möjligt medan hon är i Europa.  
Respondenten finansierar resan själv och hade inga problem med att få visum eftersom hon 
redan har studentvisum. Favoritplatsen hittills är Gamla Stan, och vad gäller mat och 
shopping var respondenten nöjd med det hon sett och provat på. Sverige är ett land som hon 
kommer att rekommendera till vänner och familj.54  
 
4.10 Respondent 10 
 
Denna kvinnliga respondent kommer från Anhuiprovinsen och studerar för tillfället i Finland. 
Intervjun ägde rum i Gamla Stan. Hon är 20 år gammal och stannar i Sverige två dagar och 
anser hittills att Sveriges byggnader har en vacker arkitektur. Innan resan hade respondenten 

                                                 
52 Respondent 7, 2010-04-12 
53 Respondent 8, 2010-04-12 
54 Respondent 9, 2010-04-12 
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ingen speciell bild av Sverige och syftet med resan var att uppleva det svenska landskapet. 
Intervjupersonen fick information om Sverige och dess turism genom Internet och olika 
forum. Hon åkte till Sverige med båt från Finland och stannar på hotell under sin vistelse. 
Personen reser med sin vän och får resan finansierad av sin ”mästare Wang”. Hon har inte 
haft problem med visum och favoritattraktionen är Stadshuset. Shoppingen i Stockholm ansåg 
hon vara bra och är även en av anledningarna till att hon skulle kunna återvända hit.55  
 
4.11 Respondent 11 
 
Den elfte respondenten är en 46 år gammal man från Tianjinprovinsen, som för tillfället 
arbetar i Finland. Även denna intervju ägde rum i Gamla Stan. Han arbetar som 
högskolelektor inom marknadsföring. Han har varit i Sverige i två dagar och anser att det är 
intressant, speciellt när det kommer till Sveriges arkitektur och historia.  Mannen har läst om 
Sveriges historia i böcker tidigare innan resan till Sverige, dock har han inte haft någon 
specifik bild av landet. Respondentens skäl till denna resa var att besöka olika attraktioner och 
att upptäcka Stockholm. Mannen åkte hit på egen hand med Viking Line och bor på hotell. 
Resan och vistelsen kostade honom sammanlagt 200 euro. Vad gäller hotellkvalitén levde 
standarden inte upp till mannens förväntningar. Han nämner att han tycker om Skansen och 
Gamla Stan som attraktioner. Respondenten berättar att han tycker om maten här och att han 
definitivt kommer rekommendera Sverige som resmål för vänner och familj.56  
 
4.12 Respondent 12 
 
Denna manliga respondent är 32 år gammal och kommer från Hong Kong och arbetar inom 
sjukvården på röntgenavdelningen. Intervjun genomfördes vid Stadshuset. Han hade inte varit 
i Sverige tidigare och hans bild av Sverige var att det var långt från Kina. Nu när han väl är 
här anser han det värt att komma hit, då han anser att det är fräscht och fint här. Syftet med 
resan var ett möte som ska hållas på Stockholmsmässan. Dessa möten hålls i olika städer 
vartannat år, vilket leder till att den intervjuade mannen och hans kollegor turas om att resa i 
samband med mötena. Respondenten finansierade resan själv och bor på ett hotell där han 
vistas under sex dagar. Han påstår att eftersom han bor i Hong Kong behöver han inget visum 
till Sverige. Favoritattraktionen hittills är Stadshuset men anser dock att tunnelbanan behöver 
förbättras vad gäller skyltningar.57  
 
4.13 Respondent 13 
 
Författarnas trettonde respondent är en 42 årig man från Shanghai. Denna intervju ägde rum 
vid Vasamuseet. Han arbetar med marknadsföring. Han har hittills varit i Sverige under en 
dag och anser det var glest befolkat till skillnad från Kina, vilket han anser vara skönt och 
avslappnande. Även byggnaderna ansåg han vara intressanta och klassiska. Respondenten 
hade innan besöket ingen speciell bild av Sverige men blev positivt överraskad. Mannen fick 
information om Sverige genom böcker och Internet och bokade även sin biljett på Internet. 
Han planerade resan med tre andra vänner, och valde att resa till just Sverige för att han anser 
att Norden skiljer sig från andra delar av Europa. Respondenten betalar själv för resan och bor 
på hotell och säger även att hotellen i Europa är dyrare än hotellen i Kina. Visum var inget 
problem att få, och han stannar här i tre dagar för att sedan åka vidare till Oslo. Hans 

                                                 
55 Respondent 10, 2010-04-12 
56 Respondent 11, 2010-04-12 
57 Respondent 12, 2010-04-27 
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favoritattraktion är Vasamuseet och han nämner även att han tycker om den svenska maten. 
Respondenten anser att det är bra skyltat i Stockholm och hittar till de platser som han vill 
besöka. Dock kommer han nog inte att göra några återbesök till Sverige, eftersom att han 
alltid brukar besöka ett land endast en gång.58  
 
4.14 Respondent 14 
 
Intervju fjorton tar plats utanför Vasamuseet, med en 28-årig kvinna från Shanghai. Kvinnan 
arbetar som gruppledare inom turism. Hon tycker att Stockholm är den vackraste staden hon 
sett av de fyra nordiska ländernas huvudstäder. Hon har varit i Sverige flera gånger eftersom 
att hon tar hit kinesiska turister till de nordiska länderna. Bilden hon hade av Sverige innan 
hon kom hit var att landet har en välfungerande ekonomi, vilket stämmer överens med bilden 
hon har nu. Respondenten kommer hit på grund av arbete och eftersom att hon arbetar som 
gruppledare betalar företaget resan. Om hon fick chansen skulle hon åka hit på egen hand. När 
hon är här bor hon på hotell och tycker att det är bra. Hon var i Göteborg innan hon anlände 
till Stockholm och kommer att spendera en dag i Stockholm, sedan åker hon vidare via båt till 
Finland. Det har inte varit några problem med att få visum. Hon har endast ätit kinesisk mat, 
vilket leder till att hon inte kan kommentera den svenska maten. Hon tycker om Sveriges 
landskap och favoritattraktionen är Vasamuseet. Dock anser hon att shopping är dyrt och hon 
anser att det skulle vara bra om det var billigare och om man fick rabatter. När hon kommer 
tillbaka till Kina kommer hon att rekommendera Sverige till kineser och hon kommer även att 
återvända till Sverige.59 
 
4.15 Respondent 15 
 
Intervju femton ägde rum utanför Vasamuseet, med en 65 årig manlig pensionär från 
Shanghai. Han säger att han är pensionerad men har energi att arbeta. Det är första gången 
han är i Sverige och han anser att Sveriges välfärd är bra och att landskapet är vackert. Bilden 
innan han kom till Sverige var att de nordiska länderna, inklusive Sverige är rika. Bilden han 
har nu när han är här stämmer överens med den innan men han anser att det är kallt i Sverige. 
Han har besökt många andra länder. Anledningen till att han reser till Sverige är att han är 
pensionerad och har tid över, dessutom att hans levnadsstandard och ekonomi är bra. Nu är 
han på semester och njuter av det. Han har en släkting som är i Stockholm men han kom inte 
hit för släktingens skull. Han fick en känsla av att Sverige är ett vackert land och därför ville 
han åka hit. Han åker med sin fru, via en resebyrå och finansierar resan själv. Han beskriver 
att hans guide har varit bra och att guiden beskriver Sverige på ett bra sätt. Han bor på ett 
hotell och är positivt inställd till hotellet. Visumhanteringen gick bra och det var lätt att få 
visum, han gav materialet för visum till resebyrån. Favoritattraktionen är Kungsträdgården, 
eftersom det är där körsbärsblommorna blomstrar, säger han. Med tanke på att Sverige inte är 
lika tätbefolkat som Kina, gör atmosfären lugn, vilket passar honom. Hans huvudsakliga 
anledning till att åka till Sverige är att han vill upptäcka världen. Han anser att maten är god 
och att shoppingen är bra, då allt finns. Mannen kommer definitivt att rekommendera resan 
till alla släktingar i Kina eftersom att han är nöjd med resan. Om han har tid kommer han att 
återvända till Sverige med sällskap, då han inte vill åka själv.60 
 

                                                 
58 Respondent 13, 2010-04-27 
59 Respondent 14, 2010-04-27 
60 Respondent 15, 2010-04-27 
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4.16 Respondent 16 
 
Den sextonde respondenten är en 40-årig arbetslös kvinna från Shanghai. Även denna intervju 
utfördes utanför Vasamuseet. Hon tycker att Sverige är vackert och har en bra välfärd. Det är 
första gången hon är i Sverige. Innan hon kom hade hon inte någon speciell bild av Sverige, 
hon visste bara att Sverige tillhör Norden. Hon fick information från en resebyrå, som hon 
även reste hit med. Eftersom att hon redan har varit i västra Europa ville hon även besöka 
norra Europa. Hon visste bara att norra Europa har vackra landskap och därför valde hon att 
resa hit. Det har levt upp till hennes förväntningar och hon tycker att norra Europa har vackra 
landskap. Hon kom hit med släkten: sin dotter, mamma, pappa, lillebror, lillebrors fru och 
lillebrors frus föräldrar. Resan är självfinansierad och de bor på hotell, vilket de är nöjda med. 
Det har inte varit några svårigheter med att få visum. Hennes favoritstad är Stockholm men 
hon säger att Norge har det vackraste landskapet. Hon är i Norden under 10 dagar och 
kommer besöka fyra länder. Hon har besökt Norge och Danmark och är för tillfället i Sverige. 
Sedan reser de vidare till Finland med båt. Hon anser att priserna är ungefär lika som i 
Shanghai men att lönen i Sverige är högre. Hon anser att svenskar har tur på grund av höga 
löner. Kvinnan har bara ätit kinesisk mat, inte västerländsk mat. Hon är här för semester samt 
för att upptäcka.  Hon kommer rekommendera Sverige till sina vänner och vill gärna besöka 
Sverige igen i framtiden.61 
 
4.17 Respondent 17 
 
Den sjuttonde intervjun tar plats utanför Stadshuset med en 35-årig man som jobbar inom 
elbranschen. Han kommer från staden Nanjing, i Jiangsuprovinsen. Det är första gången han 
är i Sverige och han tycker att det är vackert i Sverige. Han hade inte riktigt någon bild av 
Sverige innan han kom, han kände endast till Ericsson. Respondenten är i Sverige för att delta 
i ett möte, vilket är den primära orsaken till att han är i Sverige. Det är en mässa i Kista, där 
företag som arbetar med elektricitet ska träffas. Mannen åker med två kollegor och redan när 
de var i Kina hade de arrangerat en guide i Sverige för att visa dem runt. De bor på ett hotell i 
Kista och är i Sverige under sex dagar och det är företaget som finansierar resan. Det har inte 
varit några problem med att få visum. Han har varit i Sverige under fem dagar men har ingen 
favoritattraktion än, eftersom att han har varit upptagen med möten. Han upptäcker 
svårigheter i kommunikationen. När svenskar pratar engelska har han svårt att förstå eftersom 
att han upplever att svenskar talar för snabbt. Mannen tycker inte om maten här, han är inte 
van vid sådana smaker. Han tycker inte heller om shoppingen, han anser att utbudet är dåligt 
och att det inte finns många affärer. Trots maten och shoppingen kommer han att 
rekommendera andra att besöka Sverige eftersom han upplever att Sverige är bra. Han 
kommer endast att återvända till Sverige utifall det är jobbrelaterat, inte semestersyfte.62 
 
4.18 Respondent 18 
 
Den artonde intervjun tar plats utanför Vasamuseet med en 53-årig man från Beijing, som 
jobbar inom elbranschen. Han anser att Sverige är antikt, vackert och har bra mänskliga 
rättigheter. Det är första gången han är i Sverige och bilden han hade innan är den information 
han har hittat på Internet. Han började leta på Internet eftersom han skulle resa till Sverige. 
Han säger att det är enkelt att hitta information via Internet. Mannen tittade genom några 
bilder på Sverige och han ansåg att bilderna stämde överens med verkligheten. 
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Favoritattraktionen är Vasamuseet eftersom de har ett filmklipp som är på kinesiska. Maten 
däremot gillar han inte, då han säger att om han vill äta god mat skulle han återvända till 
Kina. Han hade inte heller förväntat sig att maten skulle vara lika god som i Kina. Han kom 
till Sverige för de möten som är arrangerade för företag inom elbranschen. Respondenten åkte 
med två kollegor varav en av dem är respondent 17. De bor i Kista och är i Sverige under sex 
dagar, företaget betalade resan och han säger även att de inte har haft problem med visum. 
Mannen nämner att stadens vägar inte är ”fyrkantiga”, de är dåligt planerade. Han säger att i 
Beijing är byggnaderna planerade utifrån ”block”. Han nämner även svårigheterna med 
menyer, då det är få menyer på engelska. Det skulle vara bättre om alla menyer finns på 
engelska. Han skulle rekommendera Sverige till andra och återvända till Sverige om det 
uppstår möten eller liknade.63  
 
4.19 Respondent 19 
 
Författarnas manliga nittonde respondent intervjuades i Gamla Stan. 26 åringen kommer från 
huvudstaden Beijing, och är i Borlänge som utbytesstudent för en termin. Innan resan till 
Sverige hade intervjupersonen ingen bild av landet, men har blivit positivt överraskad av att 
samhället och utbildningsnivån här är så pass välutvecklad. Anledningen till varför studenten 
är i Stockholm är för att han och några vänner skulle resa till Litauern och bestämde sig i 
samband med det att stanna två dagar i Stockholm. Respondenten finansierar resan själv, och 
bor på vandrarhem. Visum var inga problem att få, då det tog en månad att få det. Kungahuset 
är favoritattraktionen än så länge, och maten kommenterade mannen positivt. Han ansåg även 
att det ibland kunde uppkomma svårigheter språkmässigt, eftersom att Sverige enligt honom 
inte är ett engelsktalande land. Slutligen tillade den intervjuade att han kommer att 
rekommendera Sverige till nära och kära, och att han dessutom antagligen kommer att göra ett 
återbesök.64  
 
4.20 Respondent 20 
 
Denna 36-åriga man intervjuades även i Gamla Stan, och arbetar inom elektroniksektorn. 
Respondenten kommer från staden Taizhou, och är här första gången. Bilden av Sverige innan 
resan påbörjades var att Sverige var ett glesbefolkat land med kallt klimat. Syftet med resan 
var av arbetsskäl, som går ut på att han ska undersöka de produkter för att se om han ska köpa 
dem. Företaget valde Sverige som undersökningsland för att de har bra produkter. Mannen 
reste hit med tre arbetskollegor. Han stannar på hotell under sina två dagar i Stockholm och 
företaget står för resekostnaderna. Respondenten poängterar flera gånger att Sverige är 
extremt dyrt i allmänhet, allt från maten till boende. Visum var inga problem att få för honom, 
eftersom att han i samband med andra resor hade ordnat ett visum. Mannen har dock inte 
hunnit besöka några attraktioner. För övrigt skulle han inte rekommendera Sverige som 
besöksmål för människor hemma i Kina med tanke på att kostnaderna för det mesta i 
samhället är höga.65  
 
4.21 Respondent 21 
 
Den tjugoförsta respondenten är en 28-årig kvinna som blev intervjuad i Gamla Stan. 
Respondenten arbetar inom detaljhandel, och anser Sverige vara ett land med trevliga 
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människor. Hon hade ingen särskild bild av landet innan resan, och är här för att undersöka 
och analysera eftersom att hon arbetar med utrustningar.  Företaget finansierar resan, och 
kvinnan stannar på hotell under sina två dagars vistelse här i Sverige. Visum var inga problem 
att få, eftersom att hon reser med företaget. Någon favoritattraktion har hon inte än eftersom 
att hon och kollegorna inte har hunnit besöka staden än. Respondenten var positivt överraskad 
av Sverige, och kommer definitivt återvända till Sverige. Kvinnan var så fascinerad av 
Sverige, att hon till och med gärna skulle vilja träffa en svensk man och bosätta sig här.66  
 
4.22 Respondent 22 
 
Utanför Stadshuset blev författarnas tjugoandra respondent intervjuad. Mannen är 36 år 
gammal och kommer från Beijing. Detta är hans andra besök i Sverige och bilden han har 
skapat sig stämmer överens med bilden han hade av Sverige innan han reste hit första gången. 
Syftet med resan är av arbetsskäl, mannen är här för att delta i ett möte angående utbyte om 
studier. Resan finansierade han själv, och bor på hotell beläget intill Kungliga Tekniska 
högskolan där mötet kommer att hållas. Respondenten stannar här i två dagar, och han hade 
inga svårigheter med att få visum. Favoritattraktionen hittills är Stadshuset, men han 
kommenterar att maten här inte kan jämföras med kinesisk mat. Får mannen chansen att 
återvända hit, kommer han att göra det, speciellt till Stockholm.67  
 
4.23 Respondent 23 
 
Denna respondent är en 51-årig man från Beijing, som blev intervjuad utanför Stadshuset. 
Mannen arbetar som högskolelektor och anser Sverige vara fint, med vackra kvinnor. Detta är 
mannens andra besök i Sverige, och han anser Sverige även vara ett liberalt land med en 
demokratisk frihet. Respondenten turistar i Sverige på grund av olika möten, och finansierade 
resan själv. Mannen reste hit med två kollegor och bor på hotell. Han ansökte inte om svenskt 
visum innan han reste hit, han valde att ansöka om franskt visum. Enligt respondenten var det 
enklare att få, eftersom att svårigheterna med visum till Sverige blir större i samband med hur 
länge man stannar här. Han antyder också på att Sverige bör ta efter Frankrike, som erbjuder 
visum för tre månader samt att det är obegränsat tillträde till landet. Mannen lägger till att om 
detta skulle införas i Sverige, skulle säkert fler kineser resa hit. Respondenten har inga 
speciella favoritattraktioner, han tyckte om de flesta.  Däremot anser han att restaurangerna i 
Stockholm stänger för tidigt, vilket leder till att han har svårt att hitta någonstans att äta. 
Respondenten avslutar intervjun med att säga att han kommer att återvända till Sverige med 
sin familj.68  
 
4.24 Respondent 24 
 
Tjugofjärde respondenten är en 37 år gammal man. Han blev intervjuad utanför Stadshuset, 
och även denna man kommer från huvudstaden Beijing. Mannen arbetar inom handel och är 
här första gången. Syftet med resan var att besöka kunder här i Sverige, som han tidigare har 
träffat på olika mässor i andra länder. Respondenten reste hit med tre kollegor, och bor på 
hotell vilket han anser vara rent och fint. Planen är att mannen och kollegorna efter besöket i 
Sverige kommer att fortsätta resa vidare till andra länder, för att sedan återvända hem till 
Kina. Favoritattraktionen är Stadshuset och mannen tillägger att maten här i Sverige smakar 
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bättre än maten i Storbritannien där han hade varit innan. För övrigt anser mannen att Sverige 
har höga priser i allmänhet. Intervjupersonen är inte säker på hur många dagar han och 
kollegorna kommer att tillbringa i Stockholm, eftersom att de sedan ska resa vidare till de 
övriga nordiska länderna. Respondenten berättar även att han kommer att återvända till 
Sverige främst i affärssyfte.69  
 
4.25 Respondent 25 
 
Den tjugofemte intervjun ägde rum utanför Vasamuseet med en 70-årig man från staden 
Anhui. Han jobbar som högskolelektor. Mannen har varit i Sverige två gånger och tycker att 
Sverige är bra, förutom produkterna som är dyra. Hans kännedom av Sverige innan resan var 
att han visste att Sverige och Kina hade kontakt på grund av båten i Göteborg. Han tillägger 
även att Sverige och Kina har bra kontakt. Anledningen till att han är i Sverige är att deras 
universitet har ett samarbete med Karolinska Institutet och detta samarbete har pågått sedan 
2002. Mannen kom till Sverige med fem kollegor och de stannar två dagar på Scandic hotell. 
Han är nöjd med hotellet och favoritattraktionen är Stadshuset. Dock är han negativ till vädret 
eftersom han har varit här i två dagar och båda dagarna har det regnat. Han är även missnöjd 
med shoppingen eftersom att det inte finns ett bra utbud. Han säger att det är dåligt skyltat och 
att om Sverige vill bli ett turistland måste de ha skyltning även på engelska. Mannen säger att 
han kommer att rekommendera Sverige till bekanta när han kommer tillbaka till Kina och att 
han kommer definitivt återvända till Sverige.70 
 
4.26 Respondent 26 
 
Respondent tjugosex är sällskap till respondent 25 och han är här av samma anledning. Även 
han är högskolelektor från staden Anhui. Han är 53 år gammal och är i Sverige för andra 
gången. Första gången han var i Sverige spenderade han en månad här, i samband med ett 
samarbete med Karolinska Institutet. Innan han reste till Sverige för första gången hade han 
en oklar bild av Sverige och trodde att alla europeiska länder var likadana. Efter att han besökt 
Sverige tycker han att det är tyst, bra bevaring av gamla byggnader, att landskapet är vackert 
och sjöarna är klara. Hans favoritattraktion är Djurgården eftersom att naturen är fin och 
uppfriskande. Enda svårigheten han har stött på är språket. Han tycker att maten är god och 
han gillar mest yoghurt och fisken här i Sverige. Han säger att shoppingen är lättillgänglig och 
att det är billigt med hushållsprodukter. Mannen uttrycker att han skulle rekommendera 
Sverige till andra i Kina om skyltningen förbättrades, samt om menyerna i restaurangerna 
fanns på engelska och kinesiska. Han kommer eventuellt att göra ett återbesök med sin 
familj.71 
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5. Resultat och analys  
 
I detta avsnitt presenteras analysen där författarna framställer resultaten från empirin, samt 
att de valda teorierna tillämpas.  
 
5.1 McIntosh, Goeldner och Richies fyra olika kategorier av motivation. 
 
McIntosh, Goeldner och Richie delar in motivation i fyra olika kategorier. Dessa är: fysiska 
motivationsfaktorer, kulturella motivationsfaktorer, interpersonella faktorer samt 
motivationsfaktorer för status och prestige. Interpersonella faktorer samt motivationsfaktorer 
för status och prestige är tillämpade utifrån respondenternas svar. De interpersonella 
faktorerna kännetecknas av att turisterna har en önskan att uppleva nya platser och företeelser. 
Dessutom kännetecknas denna faktor av en önskan att komma bort från vardagen. Detta kan 
kopplas till de kinesiska turisternas resemotiv, vilka bland andra är att uppleva och upptäcka 
Sverige. Motivationsfaktorer för status och prestige innefattar en önskan för förbättrad samt 
fortsatt utbildning. I en viss mån kan dessa ovannämnda punkter kopplas till respondenternas 
svar, då en del av intervjupersonerna reste till Sverige i utbildnings- och lärosyfte.  
 
Fysiska motivationsfaktorer och kulturella motivationsfaktorer är inte applicerbara i denna 
studie. I denna studie framgår det att orsakerna för resan innefattar en vilja om att uppleva och 
upptäcka Sverige, studera, mellanlandning, affärssyfte samt deltagande i möte, mässa och 
konferens. Dock kan affärssyfte och deltagande i möten, mässor och konferens vara 
yrkesrelaterade beslut som resenären inte kan påverka. Detta leder till att resenären som reser 
till Sverige inte gör det på grund av egen vilja, vilket betyder att vissa personer reser till en 
viss destination på uppdrag.  
 
5.2 Push-och pull-faktorer inom motivation 
 
Push-faktorer innebär bland annat att individer är pushade av motivationsvariabler och dessa 
socialpsykologiska motivationer är till exempel önskan för flykt, vila och avkoppling, hälsa 
och fitness. Denna studie visar att de flesta resenärerna inte reste till Sverige på grund av 
push-faktorer eftersom att resenärerna i största mån åkte hit av andra grundliggande faktorer. 
Dessa faktorer är yrkesrelaterade skäl i form av affärer och deltagande på mässor, möten och 
konferenser. De yrkesrelaterade skälen kan varken ses som en push eller en pull-faktor.  
 
Pull-faktorer kännetecknas av resenärers uppfattningar av hur attraktiv en destination är. 
Studien visar att flera resenärer valde att besöka Sverige på grund av pull-faktorer. Detta kan 
reflekteras i vilken bild resenärerna hade av Sverige innan resan. Den positiva bilden kan 
bidra till att resenärerna blir motiverade och vill resa till Sverige. Respondent nio reste till 
Sverige för att besöka så många europeiska länder som möjligt. Den femtonde 
intervjupersonen hade sina föraningar om att Sverige är ett vackert land. Detta avgjorde 
personens val av destination. Respondent sexton delade liknande uppfattningar om Sverige, 
bland annat anser hon att norra Europa har vackra landskap, vilket var anledningen till att hon 
valde att resa till Sverige och andra nordiska länder. Dessa tre ovannämna resenärer reser på 
grund av olika pull-faktorer.  
 
Push- och pull-faktorerna är mer lämpliga att applicera på turister som besöker Sverige i 
semestersyfte. Om turisten själv väljer destination finns det bakomliggande orsaker, vilket kan 
vara en av dessa faktorer. I affärssyfte måste turisten åka dit företaget eller chefen skickar 
dem.  
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5.3 Image 
 
Mossberg beskriver image som en benämning för hur en person uppfattar en plats eller en 
organisation. Författarinnan menar att image är viktig både innan och efter köpprocessen. 
Image är viktig innan köpprocessen eftersom att det kan vara en avgörande faktor för 
köpbeslutet. Imagen efter köpprocessen är däremot viktig för hur turisten efter resan eller 
upplevelsen sprider vidare information, det vill säga ”word of mouth” begreppet.  
 
Utifrån studiens resultat hade 14 av 26 respondenter ingen bild av Sverige innan resan. 
Resterande respondenter som hade en bild av Sverige innan resan, hade skilda åsikter om 
landet. Vissa intervjupersoner förmodade att Sverige har en bra och välfungerande ekonomi, 
och att landet är glesbefolkat till skillnad från Kina. Andra hade bilden av att Sverige var ett 
rent land med vacker natur och kallt kilmat. Ericsson, Nobelpriset och Kungliga Tekniska 
högskolan (KTH) är kända varumärken som kineser förknippar med Sverige. En annan 
respondent hade innan resan läst om Sveriges historia efter hans beslut att resa till Sverige. 
Intervjuerna med de kinesiska turisterna visar att majoriteten av turisterna har en bild av 
Sverige som överensstämmer med verkligheten.  
 
Scandinavian Tourist Board gjorde en undersökning 2004, på valet av destination utifrån 
kinesiska turister. Undersökningen visade att kineserna har betraktat Skandinavien som ett 
demokratiskt land med välutvecklad ekonomi, samt ett bra socialt välfärdssystem. Denna bild 
har även vissa av respondenterna i denna studie.  
 
Enligt artikeln ”Kinesiska turister till Nya Zeeland – Demografi och uppfattningar” hade de 
kinesiska turisterna en bild av Nya Zeeland som var att landet var: oförorenat, säkert och rent. 
Detta kan kopplas till bilden som de kinesiska turisterna hade av Sverige innan resans gång, 
vilket kan vara en faktor till varför de väljer att resa till Sverige. 
 
Jämförelsevis med vad turisterna ansåg om Sverige innan resan och under resan, var det flera 
personer som hade samma uppfattning. Flera av de resterande turisterna ansåg att Sverige är 
ett rent och fint land. Intervjuerna visar att ett flertal av respondenterna var attraherade av 
arkitekturen och de gamla byggnaderna som Stockholm erbjuder.  
I jämförelse med hemlandet Kina, tyckte turisterna att Sverige är ett glesbefolkat land. Detta 
kan vara en positiv faktor som lockar fler turister till Sverige, eftersom att det kan ses som en 
bra omväxling från den tätbefolkade miljön i Kina. Dessutom ansåg turisterna Sverige vara ett 
land med en bra samt välfungerande ekonomi. En ytterligare positiv kommentar som 
respondenterna nämnde är att den svenska befolkningen är trevliga och anser att Sverige var 
värt att besöka. Vissa av de som hade bildat en negativ uppfattning om Sverige under resans 
gång anser att Sverige är smutsigt förhållandevis till andra europeiska länder. Dessutom 
poängterar de att landet är dyrt i allmänhet.  
 
5.4 Kinesiska turister till Nya Zeeland – Demografi och uppfattningar 
 
I artikeln beskrivs motiven till varför kinesiska turister väljer att åka till Nya Zeeland. 
Undersökningen genomfördes 2001 och innefattade 424 besökare som besvarade ett 
frågeformulär. Syftet med frågeformuläret var att turisterna skulle svara på hur nöjda de är 
med attraktioner, resan och vilka resemotiv de har för att besöka Nya Zeeland. Övervägande 
delen i undersökningen var män, vilket kan kopplas till studien av Sverige där även 
majoriteten utgjordes av män. Majoriteten av resenärerna till Nya Zeeland var mellan 35-45 år 
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gamla. I den svenska studien var åldersgruppen yngre, de flesta var mellan 20-30 år gamla. 
Resenärerna delades in i fyra grupper som består av: sociala orsaker, specifika orsaker för 
Nya Zeeland, semesterorsaker samt resenärer som har en önskan om att besöka en destination 
som de tidigare inte har besökt. Sistnämnda kategorin kan kopplas ihop med den svenska 
studien, då vissa resenärer valde att besöka Sverige eftersom de inte tidigare besökt denna 
plats. De tre övriga är inte anpassbara för denna studie eftersom dessa resenärer besöker 
Sverige av andra orsaker.  
 
I den svenska studien kan resenärerna delas in i fyra grupper:  
 
Affärsrelaterade orsaker: Resenärer som reser till Sverige i affärssyften. 
 
Transportorsaker: Resenärer som väljer att mellanlanda i Sverige, på grund av billigare 
biljetter eller stannar i Sverige under kortare visit, innan de reser vidare till nästa destination. 
 
Mötesrelaterade orsaker: Resenärer som besöker Sverige för att delta i möte, mässa eller 
konferens.  
 
Uppleva och upptäcka: Resenärer som besöker Sverige för att uppleva och upptäcka landet. 
Även resenärer som vill besöka Sverige för att de inte har besökt Sverige tidigare.  
 
Slutsatserna som framställdes i artikeln om Nya Zeeland visar att de flesta besökarna som 
besökte Nya Zeeland hade en hög inkomst och hög utbildningsnivå. De främsta skälen till att 
besöka Nya Zeeland var sightseeing, besöka platser de tidigare inte hade besökt samt för 
avkoppling. Dessutom var det resenärer som besökte Nya Zeeland för att det ingick i deras 
paketresa till Australien. Kineserna var inte förtjusta i maten på Nya Zeeland vilken de ansåg 
skulle kunna förbättras. Två populära nöjen var shopping och valskådning. Språket var ett 
hinder för resenärerna. Eftersom att skyltning fanns på japanska ansåg turisterna att det även 
bör finnas på kinesiska.  
 
I den svenska studien framgår det att majoriteten av respondenterna har ett yrke som kan bidra 
till att de har en hög utbildningsnivå som grund. Till skillnad från Nya Zeelands artikel visar 
den svenska studien att en stor del av respondenterna reste till Sverige i affärssyfte eller 
mötesrelaterade orsaker. I denna studie framgår det att vissa resenärer åker till Sverige 
eftersom att Sverige ingår i deras paketresa till Norden, som liknar paketresorna till 
Australien. I den svenska studien var det ett fåtal som åkte med paketerade resor, dock var 
antalet högre bland kineserna som åkte i affärssyfte. Under sommaren när det är högsäsong, 
reser fler turister till Sverige med bland annat paketresor. 
 
Vad gäller inställning till matkulturerna i Sverige och Nya Zeeland, delade de kinesiska 
turisterna samma uppfattning. Vissa turister var positiva och tyckte om maten, men 
majoriteten av turisterna som reste till Sverige var negativt inställda till den svenska 
matkulturen, vilket även turisterna till Nya Zeeland var. Respondent 7 var negativ till den 
svenska maten och upplevde att maten var för enkel till skillnad från kinesisk mat. En del 
hade inte ens tagit del av den svenska matkulturen. Detta visar att kinesernas syn nästan inte 
har förändrats alls i dessa aspekter, under dessa nio år sedan artikeln skrevs. I 
problemdiskussionen beskrivs även att kineser föredrar kinesisk mat och detta speglas även i 
detta sammanhang. Dessa undersökningar kan dock inte representera hela den kinesiska 
befolkningen. Språket var en svårighet för vissa i både Sverige och på Nya Zeeland. Ett 
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exempel är när en av kineserna talade engelska, från den svenska studien, uppstod det 
svårigheter. Han tyckte att svenskarna pratade för fort vilket gjorde att han inte förstod.  
 

5.5 Grupper av kinesiska turister till Singapore: en analys av deras motiv, 
värderingar och tillfredställelse 
 
Denna artikel handlar om kinesiska turister som reser till Singapore och deras resemotiv. I 
denna studie framställdes ett frågeformulär som skulle besvaras av turisterna som bestod av 
totalt 240 personer. Dessutom visar det sig att större delen av respondenterna var män, och att 
de flesta turisterna var mellan 16 och 45 år. Författarna av Singapore studien kom fram till att 
det finns olika segment av kinesiska turister som reser till Singapore. Dessa är: sökande efter 
tid med familj och avkoppling, nyhetssökande, äventyr och nöjessökande samt prestige och 
kunskapssökande.  
 
Utifrån dessa tre studier kan likheter identifieras vad gäller val av undersökning. Alla tre 
studier syftar till att undersöka turisternas motiv till varför de reser till specifika destinationer. 
Inom dessa studier framgår det att flest män reser till andra länder från Kina. Detta mönster 
har inte förändrats sedan nio år tillbaka då studien av Nya Zeeland utfördes. Vad gäller åldern 
för resenärerna, sträcker sig åldrarna mellan 16 till 45 år i Singapores studie, vilket riktigt inte 
är samma siffror gällande de två övriga studierna. För den svenska studien var 12 personer 
mellan 20-30 och medelåldern var 36 år, medan de flesta inom undersökningen om Nya 
Zeeland var mellan 25 till 35 år. Resemotiven till Singapore skiljer sig från resemotiven till 
Sverige i dessa två undersökningar. Singapore studien visar att turister reser dit på grund av 
semesterrelaterade orsaker, vilket de flesta turister inte gör i den svenska undersökningen.
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6. Slutsatser  
 
I detta avsnitt presenteras författarnas slutsatser och besvarar frågeställningarna som 
presenterades i början av uppsatsen.  
 

1. Vilka motiv ligger bakom resebeslutet till Sverige? Vilka push-och pull-faktorer 
ligger bakom detta beslut? 

 
Kategorierna som författarna har delat in turisterna i besvarar motiven till varför turisterna 
väljer att resa till Sverige. 
Dessa motiv är:  
 

1. Affärsrelaterade orsaker: Resenärerna reser hit på grund av affärer i samband med 
deras arbeten.  

2. Mötes- och konferensrelaterade orsaker: Detta motiv grundar sig på att turisterna 
reser hit eftersom att möten, mässor och konferenser hålls på en bestämd plats, vilket 
de själva inte kan välja eller påverka.  

3. Transportrelaterade orsaker: Denna kategori kännetecknas av att turisterna 
antingen mellanlandar, eller stannar en kort visit i Sverige för att sedan åka vidare. 

4. Uppleva och upptäcka: Sista kategorin innebär att turisterna reser till Sverige för att 
uppleva någonting främmande, samt upptäcka nya platser. 

 
Bakom resebesluten finns två faktorer som kan påverka, dessa är push- och pull-faktorer. 
I denna studie har det visat sig att vissa av respondenterna reser utifrån pull-faktorer, vilka hör 
till motivet ”uppleva och upptäcka”. En av de 26 intervjuade turisterna reste till Sverige 
utifrån pull-faktorer, han var en pensionär med tid för resande och upptäckande. En annan 
respondent reste till Sverige för att besöka så många europeiska länder som möjligt. 
Respondent 16 valde att resa till Sverige för att hon anser landet ha vackra landskap, vilken 
var anledningen till att personen reste till Sverige. I detta fall är kategori fyra den enda 
kategorin som kan klassas som en pull-faktor. Resterande respondenter klassas varken som 
relaterade till push- eller pull-faktor. Detta för att deras motiv styrs av arbetsrelaterade skäl 
eller mellanlandningar, inte egna motiv till att resa.  
 

2. Vilken bild av Sverige har kinesiska resenärer innan resan?  
 
Majoriteten av resenärerna besökte Sverige för första gången. Tolv respondenter i den 
svenska undersökningen hade skapat sig en bild av Sverige innan resans gång. En del av 
turisterna antog innan resan att Sverige har en bra ekonomi, samt att Sverige som land är 
glesbefolkat i jämförelse med Kina. Dessutom ansåg vissa av respondenterna att Sverige är 
rent med en vacker natur samt fina landskap. Vissa respondenter förknippade även Sverige 
med Ericsson, Kungliga Tekniska högskolan och Nobelpriset. De personer som har skapat sig 
en bild innan resan har en positiv bild av Sverige.  
 
      3. Vilken bild av Sverige har kinesiska resenärer under resans gång? 
 
Som författarna tidigare i analysen har nämnt, är det endast en av de tjugosex respondenterna 
som delar samma uppfattning av Sverige innan och under resans gång. Ett flertal var under 
resan positivt överraskade av den svenska arkitekturen samt de gamla bevarade byggnaderna.  
Turisterna var även fascinerade av miljön och renligheten i Sverige, samt att det är 
glesbefolkat i Sverige. Glesbefolkningen kan vara en bra faktor för vidarespridning av 
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information om Sverige till andra människor i Kina. Detta kan medföra att fler turister reser 
till Sverige just för att koppla av från tätbefolkningen hemma i Kina. De respondenter som 
hade en negativ uppfattning av Sverige efter att de kommit hit ansåg att landet är för dyrt i 
allmänhet, samt att det var smutsigt i innerstaden.  
 
De negativa åsikter som framfördes av resenärerna kan ge negativ effekt vilket kan medföra 
att en negativ bild av Sverige skapas i Kina. Detta kan resultera i att Sverige förlorar 
potentiella resenärer. Å andra sidan var de flesta resenärerna positiva. De positiva åsikter som 
respondenterna angav om Sverige är bra att vidareföra till familj och vänner hemma i Kina. 
Detta för att genom ”word of mouth” kunna föra vidare information om Sverige, för att på så 
sätt attrahera fler turister hit.  
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7. Avslutande diskussion  
 
Troligtvis skulle denna studie kunna se annorlunda ut om den gjordes vid en annan tidpunkt 
och årstid. Vid högsäsong i Sverige, det vill säga under sommaren är den kinesiska turismen i 
Sverige hög. Vid den årstiden reser antagligen fler kinesiska turister hit på grund av 
semesterrelaterade orsaker, istället för i affärssyfte. I författarnas studie framgår att de flesta 
respondenterna reste till Sverige på grund av affärs- och arbetsrelaterade orsaker. Flera av de 
respondenter som var här i affärssyfte ansåg att produkterna som Sverige erbjöd var 
kvalitetsrika och bra, vilket författarna antar kan komma att utveckla affärerna mellan Kina 
och Sverige. Detta kan bidra till att den affärsrelaterade turismen i Sverige ökar, samt att 
affärsmöjligheter expanderar mellan länderna. För att detta ska kunna ske kan det krävas ett 
kontinuerligt resande mellan Sverige och Kina.  
 
Ett stort antal av respondenterna ansåg att Sverige var rent, glesbefolkat och hade en vacker 
natur med fina landskap. Utifrån vad som står i Turistdelegationens kompendium som 
författarna har använt i bakgrunden, kan dessa åsikter återspeglas. Med detta menas att även i 
kompendiet framgår att kinesiska turister genom tidigare år har prefererat att resa till 
Skandinavien på grund av bland annat vacker natur, lugna miljöer och trygghet. Utifrån detta 
kan författarna konstatera att det inte har skett en dramatisk förändring i vad gäller önskemål 
för destinationen i dagsläget.  
 
De positiva åsikter som respondenterna angav om Sverige är bra att vidareföra till familj och 
vänner hemma i Kina. Detta för att genom ”word of mouth” kunna föra vidare information 
om Sverige, för att på så sätt attrahera fler turister hit. Jämförelsevis med en undersökning 
från Turistdelegationens kompendium kan paralleller dras med studien som författarna har 
utfört.  I kompendiet har studier tagits fram om kinesers utbildningsnivå och yrkesroller, samt 
deras resemönster. I kompendiet framgår att majoriteten av kinesiska turister som reser till 
Skandinavien är högutbildade och har höga yrkesroller vilket gör att de har bredare 
resemöjligheter. Även i författarnas studie framgår att större delen av respondenterna har en 
högre utbildningsnivå bakom sig, samt att de har yrken som kräver en hög utbildning.   
 
Majoriteten av de intervjuade kinesiska turisterna kommer från kinesiska storstäder, 
exempelvis Beijing, Shanghai och Anhui. Även i kompendiet som framställdes av 
Turistdelegationen 2004 framgår att de flesta kineser som reser till Skandinavien kommer från 
storstäder. Detta mönster har med åren inte förändrats, beroende på att människorna från 
storstäderna i Kina har bättre utbildning som i sin tur gör att de har bredare möjligheter till 
arbete och till att resa. Skillnader i resemönstret för kineser har identifierats i samband med 
den nya studien som har gjorts i Sverige. För några år sedan reste kineser mestadels i grupp, 
vilket de längre inte gör i samma utsträckning. Studerande och yngre människor reser numer 
på egen hand och vill dessutom planera sina resor självmant. Vad gäller visum har nya 
möjligheter upptäckts. Numera söker kinesiska turister visum genom andra europeiska länder 
för att på så sätt enklare kunna resa inom Europa.  En av respondenterna belyser i intervjun att 
Sverige bör bli mer mottagliga för visumhantering vad gäller utländska turister och deras 
tillträde till Sverige. Denna respondent ansökte om franskt visum eftersom att han medvetet 
visste att det skulle förenkla hans resande inom Europa. Fördelarna med just franskt visum är 
att turisten på så sätt kan stanna i landet tre månader, samt att turisten har fritt tillträde in i 
landet inom dessa tre månader. Författarna håller med denna respondent och anser att Sverige 
bör ta efter Frankrike. Detta eftersom att dessa regler för visum på så sätt skulle kunna 
påverka Sveriges potentiella utveckling av kinesisk turism. Förenkling av visumhantering kan 
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leda till att fler kinesiska turister väljer just Sverige som sitt resmål, vilket i sin tur kan 
utveckla turismen och generera mer intäkter till Sverige.  
 
Matkulturen skiljer sig till en stor del mellan Kina och Sverige. Detta kan författarna se 
utifrån respondenternas svar. Ett flertal påstod att svensk mat inte passade dem på grund av 
nya smaker och matvanor som svenskar har. I Kina äter människorna med pinnar, medan 
människorna i Sverige äter med bestick. Bara den skillnaden visar hur matkulturerna skiljer 
sig, och att dessa skillnader kan skapa kulturkrockar.  
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8. Kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning 
 
Denna uppsats ska ge en inblick i kinesiska resemotiv till just Sverige. Även berätta vilken 
bild kineser har av Sverige innan de åker hit. Vill man arbeta med kinesisk turism är det 
viktigt att veta vad kinesiska turister vet om ens land och vad de vill ha. För att starta en 
incomingbyrå kan denna uppsats vara ett hjälpmedel för att få en övergripande bakgrund om 
kinesisk turism. Eftersom resemönster förändras och för att kunna sälja sin produkt, måste 
man vara medveten om vad som efterfrågas av kunden. Det är även en prioritet att veta vilka 
behov kunden har, för att kunna leverera det som önskas. I dagsläget finns endast 
undersökningar om kinesiska turister till Skandinavien. Just därför kan denna uppsats vara en 
bra inblick i vad kinesiska turister prefererar i sina resemål och varför de väljer att resa just till 
Sverige.  
 
Denna studie skulle kunna utföras på fler platser i Sverige och Norden för att på så sätt kunna 
få fler respondenter. Det vore även intressant att jämföra vad kineserna tycker om alla 
nordiska länder. Detta för att identifiera vad kinesiska turister anser om länderna. Dels ifall de 
ser på Norden som ett land, dels ifall de har en uppfattning om alla länder i sig. Studien skulle 
även kunna göras i kvantitativ form, där en enkätundersökning skulle rekommenderas för att 
få fram en övergripande bild av resemotiven hos de kinesiska turisterna.  Fler årstider skulle 
dessutom kunna undersökas för att se ifall resultatet skulle skilja sig för kinesiska turister. 
Författarnas undersökning skedde under våren, vilket som tidigare nämnt kan vara ett hinder 
för att få tillräckligt med respondenter på grund av att det inte är högsäsong för kinesiskt 
turism i Sverige nu. Just därför vore det intressant att vidareutforska detta och se bland annat 
hur resemönstret och motiven för resorna skulle se ut på vintern, hösten eller vid högsäsong, 
sommaren.   
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor: 
 
Ålder, provins och stad?  
 
Utbildningsnivå och yrke?  
 
Är det första gången du besöker Sverige?  
 
Vilken bild hade ni av Sverige innan resan?  
 
Vad tycker du om Sverige nu?  
 
Av vilka skäl kom du hit?  
 
Hur fick du information om Sverige som resmål?  
 
Vad lockar dig till just Sverige? 
 
Vem betalade resan? 
 
Vem reste du med?  
 
Var bor du i Sverige och hur länge stannar du i Sverige?  
 
Hade du problem med att ansöka om visum för att komma till Sverige? 
 
Vilka attraktioner gillar du mest hittills?  
 
Vad gillar du mest med Sverige?  
 
Vad tycker du om maten?  
 
Vad vill ni få utav resan?  
 
Är du nöjd med utbudet av shopping i Sverige?  
 
Vad är det som saknas med destinationen? 
 
Skulle du rekommendera Sverige till dina vänner och släktingar? 
 
Kommer du återvända till Sverige i framtiden? 
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Bilaga 2 
 
Karta av Kina, indelad i provinser: 

 
 Källa: http://www.chinaonlinecentre.org/images/china_map_blue_text_cities_oct08.jpg  


