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Förord  
Vi vill börja med att tacka de utbytesstudenter som medverkat i denna undersökning och gjort 
den möjlig. Detta arbete har framkommit genom en gemensam arbetsinsats. Diskussioner och 
beslut har fattats om uppsatsens struktur och språkliga innehåll, varpå vi både tagit del i hela 
arbetsprocessen. För att tydliggöra för läsaren om författarnas kapitelansvar, följer härmed en 
kort sammanställning. Uppsatsen inleder med en övergipande beskrivning om staden och 
besöksattraktioner samt syfte och uppsatsdisposition, författat av Sofia Brolin. Uppsatsen leder 
oss sedan in på bakgrunds- och metodavsnitt, författat av Lovisa Larsson. Teoriavsnittets 
slutgiltiga version har författats av Brolin. Empiridelen består av två teman, där Brolin ansvarar 
för tema 1 medan Larsson ansvarar för tema 2. Uppsatsen leder sedan in på analysdelen, där 
Brolin står till övervägande del för det skrivna, men där Larsson har finslipat diskussionerna och 
återkopplingen till teoriavsnittet. Slutsatserna har författats av oss båda.  
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Sammanfattning 
Studiens syfte är att studera utbytesstudenters rumsliga relation till fem utvalda 
besöksattraktioner med tyngdvikt på vad för sorts tankar, känslor, värderingar och mening som 
dessa genererar. Vi har genomfört sex stycken kvalitativa enskilda intervjuer samt en 
fokusgruppintervju med utbytesstudenter, där fotografier på fem uppvisade besöksattraktioner i 
Stockholm har presenteras. Dessa besöksattraktioner var Stadshuset, Ericsson Globe/Skyview, 
Kungliga Slottet, Vasamuseet samt Gröna Lund. Våra underliggande frågeställningar har 
behandlat besöksattraktionernas fysiska utformning, vad dessa representerar samt vad 
utbytesstudenterna finner om dess geografiska placering i förhållande till hur staden är utformad.  
Den teoretiska genomgången behandlar platsens och rummets dimensioner samt semiotik. Ett av 
uppsatsens viktigaste bidrag handlar om hur makten kan uttryckas i rummet genom 
besöksattraktioner samt hur viktigt det är att skapa en platskänsla vid utformningen av 
besöksattraktioner.  
 
Nyckelord: besöksattraktioner, utbytesstudenter, plats, rum, semiotik.  

 
 

Abstract 
The purpose of this thesis is to study foreign exchange student’s spatial relation to five chosen 
visitor attractions situated in Stockholm. Our main focus lies within what kind of thoughts, 
feelings, values and significance that these attractions generates. We have conducted six in depth 
interviews along with one focus group where we have presented images of the selected 
attractions which are The City Hall, The Ericsson Globe/Skyview, The Royal Palace, The Vasa 
museum and Gröna Lund, which is Stockholm’s Tivoli. Our research has revolved around 
questions such as the physical layout of the attractions, what they represent and the importance of 
where the attractions are located in relation to the city. The theoretical review mainly deals with 
the dimensions of place, space and semiotics. One of the thesis main contributions describes how 
power can be expressed in space through visitor attractions, and the importance of being able to 
create a sense of place in the design of visitor attractions. 
 

Keywords: visitor attractions, exchange students, place, space, semiotics 
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1. Inledning 
I detta avsnitt ämnar vi ge läsaren en övergripande presentation över valt studieområde, samt 

ämnets akademiska relevans. Efter det följer en redogörelse för uppsatsens syfte och 
problemformulering och avslutar med att motivera de avgränsningar som har gjorts och hur 

uppsatsen är disponerad.  
 
En stad inrymmer flertalet funktioner, uppgifter och roller för stadens invånare men även för 
besökare och turister. Staden kan ses som ett ekonomiskt centrum, en knutpunkt för transporter 
och kommunikationer eller som ett centrum för kulturella aktiviteter och upplevelser.1    
 
En stads uppbyggnad kan delvis ses som ett resultat av den globaliseringsprocess som sker 
världen över, och som har skapat och format staden till en samlingsplats.2 I staden finns många 
olika intressen och aktiviteter. Att staden är komplex till sin struktur skapar delade meningar om 
den fysiska utformningen och hur den byggda omgivningen är placerad i förhållande till 
varandra. Att skapa och upprätthålla en trivsam miljö är av viktig betydelse för boende och 
besökare; det är utifrån detta intresse som en stadsplanerare bör ta hänsyn till. Denne måste ta 
både privata och offentliga intressen i beaktning vilka utgör en viktig grund vid planering av nya 
objekt. Särskild vikt bör läggas på individens intressen och de bör av den anledningen inte bli 
åsidosatta i planeringsprocessen.  
 
Turismen i allmänhet och besöksattraktioner som är en del i denna näring spelar en betydande 
roll för världens globala städer.3 Denna kreativa näring är en viktig komponent i staden, och har 
även en framstående roll för en regions innovativa utveckling och attraktionskraft.4 
Turismnäringen kan utöver sitt inkomstgenererande syfte, även bidra med en positiv image. Vissa 
kreativa näringar kan öka välbefinnandet för den enskilda individen, genom att vi lär oss nya 
saker och utvecklas. Turismnäringen skapar även det en positiv effekt för samhället överlag. 
Kreativa näringar har även en positiv effekt på omkringliggande verksamheter, till exempel 
transporter och handel.5 
 
Besöksattraktionerna har utifrån ovanstående resonemang en given plats i staden som dels 
upplevelseskapande, men som även kan skapa motstridiga reaktioner om dess fysiska utformning 
och representativa värde. Vad den enskilda individen har för tankar och värderingar om 
besöksattraktioner, för att i en vidare mening förstå hur dessa åsikter kan hjälpa till att bidra till 
ett besök på platsen kan ses som viktiga aspekter inom turismnäringen.  
 
Valt studieområde är relevant att studera från ett besöksattraktionsperspektiv, samt att frågor om 
dess plats i rummet och dess betydelse för den enskilda individen är aktuella teman inom många 
andra delar av turismvetenskapen. Denna studie motiveras därmed inneha en akademisk relevans. 

                                                
1 Tillväxtanalys (2010) s.27  
2 Lindquist i Svenska Dagbladet (publicerad 10/4-2003)   
3 Tillväxtverket Fakta och statistik/Om turism/Ekonomi och sysselsättning (28/6-2011)  
4 Regeringskansliet (2009) s.12 
5 Regionplanekontoret (2004) s.11-17 
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1.1. Problemformulering och syfte 
Studiens syfte är att studera utbytesstudenters rumsliga relation till fem utvalda 
besöksattraktioner med tyngdvikt på vad för sorts tankar, känslor, värderingar och mening som 
dessa genererar. 
 
För att kunna ta fasta på tankar och känslor kring nämnd problematik, har vi tillämpat tre 
underliggande frågeställningar som vi ämnar svara på. Dessa är följande: 
 

� Hur upplevs besöksattraktionernas fysiska utformning av utbytesstudenterna?  
� Vad representerar dessa besöksattraktioner för utbytesstudenterna? 
� Hur finner utbytesstudenterna besöksattraktionernas geografiska placering i förhållande 

till stadens utformning?   
 

1.2. Avgränsning och disposition 
De avgränsningar vi valt att göra är motiverade dels utifrån att vi finner dem relevanta för 
problemformuleringen och dels metodologiskt samt vad som är praktiskt genomförbart med 
hänsyn till tidsram. Vi har valt att begränsa antalet besöksattraktioner till fem stycken, samtliga 
förlagda i Stockholm. Vi har begränsat oss till att intervjua utbytesstudenter vid Södertörns 
högskola. Undersökningsmetoderna som använts är sex stycken kvalitativa, enskilda intervjuer 
samt en fokusgruppintervju.  
 
Uppsatsen inleds med att förklara bakgrunden till problematiken med varför utbytesstudenter är 
relevant vid studier om turismforskning samt en motivering till våra valda besöksattraktioner. 
Stycket som följer leder in på teoriavsnittet, som beskriver relevanta teorier för vår studie. 
Därefter tar vi upp valda metoder, olika angreppssätt samt motiverar vilka som är relevanta för 
oss. 
 
I resultatdelen redovisas de centrala delarna från den empiriska undersökningen, i vilken vi 
redovisar citat tagna från våra intervjuer. I nästkommande stycke analyseras svaren från den 
empiriska studien med stöd från bakgrund- och teoriavsnitten. Uppsatsen avslutar med slutsatser 
och reflektioner kring vidare forskning samt en metoddiskussion.  
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2. Bakgrund 
Detta avsnitt ger en kort presentation vad en besöksattraktion är, metoden för hur vi har valt ut 

våra besöksattraktioner samt vilka dessa är. Efter det följer en redogörelse om varför vi finner 
utbytesstudenter vara en intressant grupp att belysa vid turismrelaterade studier.  

 

2.1. Definition av besöksattraktion 
Turistattraktioner består i allmänhet av de element som karaktäriserar en nonhome plats, det vill 
säga beståndsdelar som drar människor bort från sina hem. Turistattraktioner utgörs vanligtvis av 
ett landskap att observera, aktiviteter att delta i och upplevelser som är minnesvärda.6 
 
MacCannell föreslår att en attraktion bör inneha tre komponenter för att kunna anses som äkta, 
nämligen en turist, en plats att se samt en markör eller image som gör platsen signifikant.7 Dessa 
kriterier skulle möjliggöra att kategorisera nästan vad som helst som en attraktion. Således skulle 
attraktion i dess vidaste bemärkelse inte endast innefatta historiska platser, nöjesparker och 
spektakulära landskap, vilket i vanliga fall är associerade med ordet, utan även service och 
faciliteter som tillgodoser turisternas behov skulle inrymmas i begreppet. De besöksattraktioner 
som ingår i denna studie har medvetet valts ut för att de ger ett brett spektrum av vad som kan 
innefatta en besöksattraktion.8 

2.2. Strategier för val av besöksattraktioner  
Vid valen av besöksattraktioner tog vi hänsyn till vilka som framhävdes för besökaren, både i 
tryckta versioner och vad som fanns på Internethemsidor. I Stockholmsguiden 2011 samt Whats 
on? – Official tourist & event guide Mar/Apr 2011som båda är turistbroschyrer framarbetade av 
Stockholm Visitors Board, samt i Stockholm City Guide som är en produkt från bland annat 
Turistkonsulterna fann vi att det var vissa besöksattraktioner som framhävdes mer än andra.9  
 
Vi granskade även Stockholms officiella besöksguide som riktar sig mot en internationell publik 
då det finns möjlighet att översätta hemsidan till sju olika språk.10  Hemsidan tillhandahåller även 
en topplista där besökare kan ranka sevärdheter i Stockholm. Dessa speglade i stor mån de 
attraktioner som porträtterades i turistbroschyrerna.11 Slutligen tittade vi även på statistik som 
listade de i antal mest välbesökta fasta besöksanläggningarna under 2009.12 
 
 
 
 
 

                                                
6 Lew (1987) s.554 
7 MacCannell (1979) s.109 
8 Lew (1987) s.554 
9 Turistbroschyrer från Stockholm Visitors Board och Turistkonsulenterna, 2011 
10 Visit Stockholm (12/4- 2011) 
11 Visit Stockholm Göra/Sevärdheter (12 /4-2011)  
12 Tillväxtverket (2011) Besöksmål och sevärdheter i Sverige år 2009 
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När beslutet skulle fattas över vilka besöksattraktioner som skulle ingå i studien införde vi en rad 
kriterier för vad dessa skulle innefatta, dessa är följande: 
 

� Geografisk placering i Stockholm 
� Tillgänglig genom kommunala transporter 
� Välbesökt  
� Representativ byggnad/attraktion 
� Tydlig aktivitet eller sevärdhet 
� Inträdesavgift 
� Flerspråkig information  

 
Med detta som underlag valdes fem attraktioner ut som uppfyllde samtliga kriterier i mer eller 
mindre grad. Dessa är Stadshuset, Kungliga Slottet, Vasamuseet, Gröna Lund samt Ericsson 
Globe med tillhörande Skyview. Vi har valt att se Ericsson Globe och Skyview som en enhet för 
att förenkla undersökningen, men vill poängtera att vi är medvetna om att dessa egentligen är två 
separata attraktioner. Alla dessa attraktioner ligger i Stockholm och är tillgängliga genom 
kommunala transportmedel. De är representerade, de flesta endast med text men några också med 
bilder i broschyrerna Stockholmsguiden 2011 samt Stockholm City Guide. I Whats on? – Official 
tourist & event guide Mar/Apr 2011 saknas Gröna Lund men detta beror troligen på att 
attraktionen inte är öppen under mars/april. De finns också information om dessa attraktioner på 
en rad olika språk, både via hemsidor och tryckta turistbroschyrer vilket underlättar ett besök för 
internationella turister. Trots att Gröna Lund inte uppfyller kriteriet om representativ byggnad, 
valde vi ändå att ta med den till vår studie. Detta beror framförallt på att attraktionen är väl synlig 
över flertalet utsiktsplatser i Stockholm, och kan av den anledningen ses som en del av stadens 
siluett.   
 
Stadshuset, som inte fanns med i statistiken över besöksfrekvens, ansågs ändå vara relevant, då 
den var välrepresenterad i turistbroschyrerna samt på Visit Stockholms hemsida. Det bör dock 
ifrågasättas varför vi valde dessa besöksattraktioner framför andra. Bland annat placerar sig 
Skansen och Kulturhuset högre i listan över antal besök i statistiken13 samt att dessa också 
förekommer i turistbroschyrerna samt på Visit Stockholms hemsida.14 Skansen valdes bort 
eftersom attraktionen inte har någon egentlig representativ byggnad. Kulturhuset inrymmer ett 
flertal olika aktiviteter och sevärdheter, vilka många inte kräver inträde. Detta gör att attraktionen 
blir otydlig och kan således uppfattas och tolkas olika. Därför valdes även denna besöksattraktion 
bort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Tillväxtverket (2011) Besöksmål och sevärdheter i Sverige år 2009 
14 Visit Stockholm Göra/Sevärdheter (12/4- 2011) 
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2.3. Presentation över valda besöksattraktioner 
För att underlätta för läsaren presenteras här kortfattat de valda besöksattraktionerna med lämplig 
bakgrundsinformation som bland annat innefattar läge, funktion och invigningssår.  

 
1. Stadshuset är en byggnad i nationalromantiskt stil med tre gyllene kronor på toppen av 

det 106 meter höga tornet. Stadshuset invigdes i juni år 1923 och är beläget vid 
Riddarfjärden, i det sydöstra hörnet av ön Kungsholmen. Varje år den 10 december 
anordnas Nobelfesten i Blå Hallen.15 Stadshusets huvudattraktioner innefattar guidade 
turer i Blå hallen, Gyllene Salen samt Prinsens Galleri. Utöver detta är Stadshuset också 
en arbetsplats för drygt 200 personer, både politiker och tjänstemän.16  

 
2. Ericsson Globe är världens största sfäriska byggnad och invigdes i februari år 1989. 

Ericsson Globe är en arena, främst använd för sport- och musikevenemang och har en 
maxkapacitet för 16 000 personer och ligger beläget vid korsningen Nynäsvägen/Södra 
länken, söder om Stockholm city.17 I anslutning till Ericsson Globe ligger Skyview, som 
invigdes i februari 2010. Med glasgondolerna som är fastsatta längs med Ericsson Globes 
fasad, kan besökare åka till toppen som är belägen 130 meter över havet och se stora delar 
av Stockholm.18 

 
3. Kungliga Slottet är en byggnad i barockstil, som invigdes 1754, beläget i Gamla Stans 

nordvästra hörn. Utöver sin roll som besöksattraktion, vilket innefattar 
Representationsvåningarna och de tre museerna Tre Kronor, Gustav III:s antikmuseum 
samt Skattkammaren med riksregalierna, tjänar Kungliga Slottet som H.M. Konungens 
officiella residens.19 

 
4. Vasamuseet är en modern byggnad som invigdes i juni 1990. Museet är beläget på ön 

Djurgårdens nordvästra del, vid Galärparken.20 Vasamuseets huvudattraktion är ett 
felkonstruerat, förlist krigsskepp från 1620-talets svenska stormaktstid. Runtomkring 
skeppet återfinns flera mindre utställningar om 1600-talets leverne, varför skeppet sjönk 
samt hur bärgningen gick till.  Byggnaden kan även hyras som festlokal och 
konferensvåning.21 

 
5. Gröna Lund är Stockholms enda tivoli och invigdes i augusti 1883.22 Tivolit ligger på ön 

Djurgårdens sydöstra del, i anslutning till Skansen, Aquaria Vattenmuseum och 
Liljevalchs Konsthall. Gröna Lund består inte av en huvudattraktion utan av flera 
attraktioner som finns på tivoliområdet. 23 

                                                
15 Stockholm Stad Stadshuset/Fakta/historik (8/5-2011) 
16 Stockholm Stad Om Stockholm/Stadshuset/Arbetsplats (8/5-2011) 
17 Globearenas Besökare/Evenemang (8/5- 2011) 
18 Sweco Ericsson Globe (12/5-2011) 
19 Royalcourt Kungliga Slottet (8/5-2011) 
20 Vasamuseet Om/Museet (13/5-2011) 
21 Vasamuseet Fest och konferens (13/5-2011) 
22 Gröna lund Om oss (8/5-2011) 
23 Gröna lund Attraktioner (8/5-2011) 



10 

Figur 1) Karta över Stockholm med besöksattraktionerna. 

2.4. Begreppet utbytesstudent kopplat till turism  
Enligt Högskoleverket innebär begreppet utbytesstudent en student som deltar i 
högskoleutbildning genom ett utbytesprogram. Detta syftar på svenska studenter som studerar 
utomlands, såväl som utländska studenter som bedriver studier i Sverige. Utbytet sker således 
mellan två olika lärosäten, som har ingått utbytesavtal med varandra genom ett utbytesprogram.24 
Vanligtvis stannar utbytesstudenter en längre tid på destinationen och kan således få en djupare 
känsla för platsen, något som vi anser bör uppmärksammas och tas i beaktning i turismrelaterade 
studier. Utbytesstudenternas besök på orten kan även attrahera familj och vänner från deras 
hemländer, vilket i sin tur generar ökade intäkter till orten.25   
 
Under läsåret 2008/2009 reste över 35 000 studenter till Sverige för att studera på universitet och 
högskolor.26 Med detta som underlag fann vi det intressant att undersöka vad individer från denna 
målgrupp har för uppfattningar om Stockholms besöksattraktioner. Denna grupp informanter 
anser vi vara intressant utifrån flera olika aspekter. I första hand ser vi på dem som turister, 
eftersom de är på besök i ett annat land under en begränsad tid. Dock är denna tidslängd, som 
nämnts, ofta längre än andra turister och de befinner sig således i ett slags gränsland mellan att 
vara bofast och turist. Deras subjektiva tankar och värderingar om de uppvisade 
besöksattraktionerna skulle därför kunna inneha en djupare substans, till skillnad från att 
intervjua individer som enbart besökt platsen under en begränsad tidsperiod. Utbytesstudenterna 
är dessutom relativt unga, har en akademisk bakgrund och kan antas påvisa ett intresse för andra 
länder och kulturer genom att förlägga en tid av sina studier i ett annat land. 27 

                                                
24 Högskoleverket. Utbytesstudent. (5/5-2011)  
25 Weaver (2006) s.32  
26 Programkontoret, Erasmusstatistik 2008/2009 - studenter (ppt), bild 17 
27 Programkontoret, Erasmusstatistik 2008/2009 - studenter (ppt), bild 19 
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2.5. Tydliggörande av ord och begrepp  
I uppsatsen förekommer ordet utbytesstudent, informant, medverkande och respondent. Dessa har 
samma betydelse och anledningen till att de förekommer i olika former i uppsatsen beror på att vi 
vill undvika ett enformigt språkbruk. 
 
I texten förekommer även olika namn för två av våra valda besöksattraktioner. Dessa är Ericsson 
Globe, vilket är byggnadens officiella namn28, det tidigare namnet Globen samt den engelska 
översättningen The Globe. 29 Detta beror på att utbytesstudenterna under intervjuerna använde 
både The Globe samt Globen för att beskriva byggnaden. Vi vill endast förtydliga att det rör sig 
om samma byggnad trots de olika namnen. På samma sätt beskrivs Gröna Lund som ett tivoli och 
amusement park.  
 

                                                
28 Globenarenas Besökare/evenemang  (19/5-2011)   
29 Visit Stockholm To-Do/Attractions/Skyview (25/5-2011) 
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3. Teori och tidigare forskning  
I detta teoriavsnitt ämnar vi ge läsaren en djupare förståelse om våra valda teorier, och hur 

dessa kan kopplas till vår studie och turismforskningen överlag. Dessa teorier är motiverade dels 
utifrån vårt syfte och frågeställningar, men även utifrån metodval och tillvägagångssätt.  

3.1. Teorier om rummets dimensioner  
Den franske sociologen Henri Lefebvre diskuterade begreppet rum och att människor inom 
rummet har olika föreställningar om det. Han menade att rummet skapas av människorna som 
lever i det. Det centrala i hans teori är människors föreställningar om rummet, vilket i sin tur 
påverkar hur rummet skapas i fysisk mening. Det finns tre dimensioner i denna problematik som 
Lefebvre väljer att kalla material spatial practices, representations of space samt spaces of 
representation. Dessa begrepp skulle kunna översättas som det materiella rummet, det 
representerade rummet samt det föreställda rummet. Den förstnämnda, det materiella rummet, 

innebär på vilket sätt de styrande eller kontrollerande i rummet uttrycker det fysiskt. Detta kan 
innefatta markutnyttjande, olika hierarkier inom staden, ägandeförhållanden och de fysiska 
transporterna och kommunikationerna. Det materiella rummet kan även ses som ett uttryck för 
makt, där flödet av pengar, arbete och människor kontrolleras i rummet. Samhället är på så sätt 
materiellt och fysiskt organiserat utifrån bland annat människors handlingar och fritid.  Utifrån 
detta har rummet blivit format med alltifrån byggnader till vägnät.30  
 
Den andra dimensionen i denna problematik är det representerade rummet vilket kan förstås som 
ett uttryck i vilket staden, eller rummet, blir porträtterad genom bilder, kartor, ritningar och 
texter. Utifrån dessa representationer skapar vi sedan föreställningar, alltså det föreställda 

rummet vilket innebär den enskilda individens kognitiva uppfattning av rummet. Exempelvis kan 
turister ha en annan syn på ett uppfräschat centrumområde än lokalbefolkningen. Det föreställda 

rummet är det centrala i denna dimension, eftersom det är där som människors handlingar och det 
vardagliga livet tar sitt uttryck.31  
 
Vilken påverkan har då rummets fysiska utformning på den enskilda individen? Arkitektoniska 
byggnader kan, enligt Yi-Fu Tuan, ses som en nyckel för att förstå verkligheten. Arkitekturens 
plats i rummet påverkar vår medvetenhet och influerar människan och samhället. Byggnader 
skapar en social ordning, som kan hända inte är lika påträngande idag som den var ett sekel 
sedan, likväl påverkar de ändå topografin. Den byggda omgivningen kan även ses som ett 
lärande; dess tecken informerar oss men kan även verka inskränkande.32  
 
Arkitekturen utövar en direkt inverkan på känslor och uppfattningar. Symboler över exempelvis 
restauranger eller hotell längst motorvägen visar dels att det finns, men även att det är platser som 
lockar till ett besök. Det karakteristiska med levande symboler är att de inte behöver någon vidare 
förklaring till varför de existerar.  Andra byggnader, exempelvis skyskrapor, är inte lika 
självklara i sin roll och kan vara föremål för delade meningar; vissa upplever dem som djärva och 

                                                
30 Knox & Pinch (2006) s.201 
31 Ibid.  
32 Tuan (1977) s.110-117 
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eleganta medan andra anser att de representerar något annat. Detta förklarar Tuan med att vi lever 
i en modern värld med åtskilda föreställningar om rummets fysiska uppbyggnad.33 
 
Tuans resonemang kan på så sätt relateras till vår studie eftersom besöksattraktionerna i sig kan 
omfatta subjektiva värden hos utbytesstudenterna. I en vidare mening kan Tuans resonemang 
kopplas till turismforskningen då en stads fysiska utformning med dess besöksattraktioner 
återspeglas i bland annat turistbroschyrer.  Detta kan skapa föreställningar om stadens kulturella 
särdrag för potentiella turister och dagsbesökare.34 
 
För att kunna besvara vår frågeställning Hur finner utbytesstudenterna besöksattraktionernas 
geografiska placering i förhållande till stadens utformning? erfordras en fördjupad förståelse om 
distinktionen mellan kognition och perception. Kognition och perception associerar till image, 
inre föreställningar och mentala kartor, och är resultatet av en process där personliga erfarenheter 
och värderingar används för att sålla bort överflödig information om sin omgivning. Sinnena 
arbetar med en simplifierad och ofta förvrängd bild av hur verkligheten egentligen ter sig.35  
 
Människor kan uppfatta samma miljö på olika sätt, eftersom den kan väcka olika reaktioner hos 
dem. Människor lever således i sin egen kognitiva värld. Trots detta kan en människas kognitiva 
bild av ett område överrensstämma hur andra individer ser på samma plats, på grund av att 
liknande erfarenheter har erhållits där. Knox & Pinch hävdar att människan inte enbart har en 
bild, eller en mental karta, utan flertalet som finns i medvetandet. Utifrån ovanstående 
resonemang kan två distinktioner dras; den utmärkande aspekten, samt den uppskattande 
aspekten.

36
 Den första syftar till människans bildspråk som är relaterat till den mentala eller 

kognitiva strukturen av rummet, och är nödvändig för att kunna orientera sig i en urban miljö.37  
 
Med den andra aspekten åsyftas bildspråket som reflekterar människans känslor om miljön och 
som är relaterat till hennes beslutsfattande inom den urbana miljön. Vi ska dock fokusera på den 
förstnämnda distinktionen, den utmärkande aspekten. Tidigare forskning inom detta fält visar att 
människan har en förmåga att dela in sin mentala karta över en stad i fem olika element; banor 

(exempelvis vägar, kanaler, tunnelbanelinjer), kanter (exempelvis stängsel, stränder), distrikt 
(exempelvis shoppingområden, turistområden), noder (exempelvis torg, biograf) samt 
landmärken (exempelvis framträdande byggnader, skyltar, monument). Dessa olika element 
samspelar med varandra när den enskilda individen skapar sin mentala bild av staden, och vissa 
element kan framträda mer än andra när vi ska ta fasta på dessa.38  
 
Knox & Pinch diskuterar även den egna kognitiva distansen mellan olika bildelement. Den 
kognitiva distansen är baserad på egna uppfattningar om rummet och kognitiva föreställningar 
om sin omgivning. Människan har egna föreställningar om hur långa avstånden är mellan två 
objekt. Den kognitiva distansen är oftast större än den faktiska verkligheten, oavsett stadens 
storlek eller hur väl transportmedlen fungerar mellan de olika objekten.39 

                                                
33 Tuan (1977) s.110-117 
34 Ibid.  
35 Knox & Pinch (2006) s.224 
36 Ibid.  
37 Ibid.  
38 Ibid.  
39 Knox & Pinch (2006) s.227  
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3.2. Teorier om platskänsla och identitetskapande. 
I princip allt vårt handlande och tänkande har en relation till plats och platser. Enligt John Agnew 
finns det tre aspekter av begreppet plats som bör användas för att de ska ses som meningsfulla 
och för att en plats ska skapas. Dessa är fritt översatta till läge, specificerad plats samt 
platskänsla. Den första aspekten, läge, kan ses som att alla platser har en bestämd punkt på 
jordens yta. Gamla Stan ligger här, medan Djurgården är lokaliserat där. Begreppet används för 
att vi ska kunna sortera in platser på ett förståeligt sätt. Det kan handla om var Vasamuseet är 
beläget men kan även röra sig om var jag placerade mina nycklar. Platser behöver inte vara 
stationära, utan kan även förflytta sig i rummet, som exempelvis ett fartyg.40   
 
Med den andra aspekten, specificerad plats, åsyftas den konstruktion som skapar och formar 
platser. Stockholm har en uppsättning byggnader, torg och vägar som är producerade av 
individer; kärnan i Agnews resonemang är alltså att platser måste ha ett förhållande till 
mänskligheten för att producera en mening och för att dem ska kunna konsumeras. En plats kan 
inte vara meningsfull utan platskänsla. Filmer, noveller och nyhetssändningar kan frambringa en 
känsla om hur det är att befinna sig på platsen, även om platsen inte har besökts fysiskt av 
individen. Platskänsla kan även skapas av att ha bott eller vuxit upp på en plats.41  
 
Yi-Fu Tuan menar att en plats skapas genom rummet utifrån erfarenheter. För att tillskriva en 
plats ett personligt värde behövs upplevelser, känslor och tankar. Denna plats kan enligt Tuan 
röra sig om alltifrån en parkbänk till hela jordklotet. Vad som dock är avgörande är ens egen 
uppfattning och ens känslomässiga band till platsen. Även ett rum kan ses som en plats, men 
enbart när vi med egna erfarenheter kan ge rummet en mening och ett värde. Detta är dock något 
som sker över tid, enligt Tuan.42 Plats kan, enligt Minca och Oakes definieras som en 

fundamental kvalitet av mänsklig rumlig upplevelse och är konstruerad genom komplex lokal 
kännedom, fysiska erfarenheter och den röriga ordningen som återfinns i vardagen.

43 En plats 
kan således tillskrivas en mening utifrån de personliga minnen och erfarenheter som människor 
får genom att besöka dem.44   
 
Denna platskänsla kan dock suddas ut som ett resultat av globaliseringen, och som har gett 
upphov till homogena platser där platsens känsla fragmenteras bort i allt större utsträckning. Att 
skapa spektakulära platser och landskap har blivit ett viktigt element i konsumentkulturen. Som 
en respons på detta har stadsplanerare skapat bland annat nöjesparker, shoppingcentrum och 
renoverat historiska byggnader. Platsens äkthet skadas, där framförallt en stads centrala delar blir 
platslösa.45  
 
Rickly-Boyd har kartlagt narrativa beskrivningar utifrån enskilda turisters besök på en attraktion. 
Dessa berättelser kan tolkas som ett uppförande; berättelserna är skildrade utefter vilken 
betydelse turisterna själva anser dem inneha. De subjektiva erfarenheterna som turisten erhåller 
från ett besök är införlivat i dennes narrativa berättelser; det turistiska rummet skapar således en 

                                                
40 Agnew i Cresswell (2005) s.7-8 
41 Ibid.  
42 Tuan (1977) s.136 
43 Minca &Oakes i Rickly-Boyd (1999) s.273  
44 Rickly-Boyd (1999) s.273 
45 Knox & Marston (2007) s.218-219.  
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ny mening för varje enskild individ. Genom denna inkorporering av enskilda berättelser och 
erfarenheter av besöket blir det turistiska rummet således en plats.46  
 
En plats identitet kan utifrån ovanstående resonemang ses som något som skapas utifrån 
subjektiva värderingar. Knox & Pinch definierar begreppet identitet som de element som skapar 
bilden av hur människor ser på sig själva. Kön, ålder och etnicitet är exempel på faktorer som 
inryms i detta element. Med platsidentitet menas hur människan skapar sig en bild av sig själv 
utifrån platser.47 Platsidentiteten skiljer sig åt beroende på vem det är som identifierar sig med 
platsen. Aktörer inom samma rum kan tolka och uppfatta platsen olika. På exempelvis en 
turistdestination kan stadsplanerarnas och de boendes uppfattning om platsidentitet gå isär, vilket 
kan påverka en plats utveckling och synen på denna.48  
 
Platser kan, som tidigare nämndes, bli platslösa. I Edward Relphs bok Place and placelessness 

menar han bland annat att turismindustrin skapat platser utan mening, och att det skett en så 
kallad disneyfiering, museumifiering samt futurisering av platser. Han betonar hur nöjesfält som 
Disneyland understödjer dessa platslösa samhällen, genom dess uteslutande inriktning på turister 
och dagsbesökare och hur konceptet har spritt sig till andra länder. Dessa länder kan i sin tur 
medverka till att skapa ett homogent kulturutbud världen över. Relph väljer att kalla dessa 
homogena platser för pseudo-places där det lokala och regionala landskapet måste ge vika för 
byggnader uppförda enbart för turister. Med museumifiering åsyftas hur samhällen genom 
museum bevarar eller konserverar historia, och detta manifesteras genom rekonstruktioner av det 
förgångna. Futuriseringen syftar, till skillnad från museumifieringen, på de futuristiska 
aspekterna i landskapet. Detta tar sig uttryck genom spektakulära och påkostade arkitektoniska 
byggnader, exempelvis skyskrapor. Denna kultur skapar ett irrationellt och ytligt landskap.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
46 Rickly-Boyd (1999) s.259  
47 Knox & Pinch (2010) s.238  
48 Huigen & Meijering i Ashwort & Graham (2005) s.22  
49 Relph (1976) s.90-105  
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3.3. Semiotik - läran om tecken  
Med semiotik åsyftas läran om tecken och i samband med dess uppkomst ifrågasattes dess 
betydelse till teckenbegreppet. Ett teckens definition kan ha en annan betydelse än vad som först 
åberopas; definitionen katt beskrivs så på grund av att alla är överrens om det och inte som en 
logisk följd av att det skulle finnas någon naturlig förbindelse mellan tecknet och vad det 
betecknar.50 Precis som att det finns tal- och skrivregler, finns det även skrivna regler eller en 
uppsättning koder av olika typer av texter inom semiotiken. Koderna är dock mer komplexa 
mönster av associationer, som även kan kopplas till ett specifikt samhälle under en specifik 
tidsperiod. Koderna kan tolkas olika utifrån en individs socioekonomiska status, dennes 
geografiska lokalisering, eller etnisk grupp.51  
 
Lingvisten Ferdinand de Saussure myntade begreppet semiologi, där han menade att tecken har 
ett förhållande till betecknaren, ordet, samt det betecknade; objektet/konceptet. Ett konkret 
exempel kan vara en sandig strandlinje, vilket är ett objekt, och en association utifrån det kan i 
sin tur härledas till ordet det vill säga strand. Det sker alltså ett samspel mellan objektet och det 
associerade ordet i teckensystemet.52 Kopplat till studier om urbanturism kan distinktionen göras 
till besökare, kulturbyggnader, caféer, mat och dryck som i det avseendet betraktas som objekt, 
samt till ordet som i detta sammanhang härrör till en lyxig destination med ett brett fritidsutbud. 
Utifrån detta ord går det sedan att upptäcka vilka bakomliggande ideologier och strukturer som 
ligger till grund för ordet.

53
 

 
Semiotiken fokuserar på representationer av verkligheten, och dolda budskap i bilder. Barthes 
utvecklade en betydelsefull distinktion mellan den denotativa och konnotativa funktionen av 
tecknet. Ett tecken eller en bild analyseras dels utifrån det denotativa perspektivet, det vill säga 
vad bilden föreställer, och dels från den konnotativa, vilket är de subjektiva värderingar och idéer 
som uttrycks genom de texter som finns och går att utläsas i bilden samt även på vilket sätt som 
tecknet eller bilden presenteras på.54 Hur kan då ovanstående resonemang appliceras till vår 
studie? Exempelvis kan Stadshuset först tala om för utbytesstudenterna vad det är för byggnad på 
bilden, denotation, för att utbytesstudenterna i nästa steg ska tolka bilden subjektivt, konnotation. 
Bilden kan skapa olika uppfattningar och associationer dels beroende på vilken social eller 
kulturell kontext den befinner sig i, dels utifrån dennes känslor om platsen eller 
besöksattraktionen.55  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
50 Nilsen m.fl. (1998) s.80 
51 Aitken i Flowerdew et al. s.244.  
52 Echtner (1999) s.47of.  
53 Selby (2004) s.91  
54 van Leeuwen (2001) s. 92-94  
55 Manning (1987) s.34  
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4. Metod 

I detta kapitel redovisas de val av metod och urval som har gjorts. Här beskrivs kortfattat vad 

som menas med metod samt hur vi gick tillväga under våra intervjuer. Avslutningsvis diskuterar 
vi validitet, reliabilitet, forskningsetik, analysmetod och källkritik.  

4.1. Val av metod 
Eftersom vi är intresserade av att ta fasta på känslor, tankar och subjektiva värden hos enskilda 
individer finner vi det lämpligt att använda en kvalitativ metod.56 Kvalitativa metoder syftar till 
att fånga en bild av den sociala verkligheten utifrån individens konstruerande förmåga, med 
tyngdvikten på vad som sägs och tar avstånd från att fastställa resultaten genom att kvantifiera 
dessa. I huvudsak syftar kvalitativ forskning till att generera nya teorier utifrån den empiri som 
framkommer, vilket är motsatsen till det kvantitativa forskningsangreppet.57 Tidigare forskning 
inom turism har vanligtvis haft ett positivistiskt angreppssätt och använt sig av kvantitativa 
metoder för att utveckla ny kunskap inom ämnet.58 Praktiserandet av kvalitativa undersökningar 
har införlivats inom de flesta sociologiska och antropologiska studier, men sällan inom 
turismforskningen vilket gör att vi finner det än mer intressant att använda oss av en kvalitativ 
metod.59 
 
Den kvalitativa forskningsstrategin hänger tätt samman med konstruktivism, vilket är en 
ontologisk frågeställning.60 Ontologiska frågeställningar kan kort summeras i hur synen på 
människan och livet ter sig, vad som finns, vad som tros på och på vilket sätt detta bör 
undersökas. Frågor som ställs inom den ontologiska sfären är huruvida människan och de sociala 
sammanhang som hon ingår i, såsom organisation och kultur, kan betecknas som en objektiv 
enhet eller om vi själva är med och skapar konstruktioner utifrån våra egna åsikter och 
handlingar.61  
 
Vi har valt att använda en kvalitativ metod för att den gör det möjligt att tolka informanternas 
utsagor. Konstruktivismen är ett sätt att tolka deras utsagor och den grundar sig på att 
verkligheten och dess sociala konstruktioner i högsta grad är möjliga att påverka. Generellt sett 
kan konstruktivismen ses som att vi, människorna som lever i sociala sammansättningar, ständigt 
skapar, granskar och omformar dessa sammansättningar som en naturlig påföljd av att samhället, 
kulturen och organisationer utvecklas och förändras.62 Människan kan därför inte bara uppfattas 
som en produkt av den tillvaro som hon lever i, utan hon påverkar och skapar ständigt sin tillvaro 
genom sina egna handlingsmönster, erfarenheter och tankar.63 Motsatsen till konstruktivism 
benämns som objektivism och brukas ofta i naturvetenskapliga sammanhang, men har även haft 
en dominerande roll över studier inom turism.64 Det objektiva perspektivet, som är det mest 

                                                
56 Rodaway i Aitken & Valentine (2006) s.30 
57 Bryman (2002) s.35 
58 Love & Riley (2000) s.164 
59 Love & Riley (2000) s.181 
60 Bryman (2002) s.34 
61 Widerberg (2002) s.27 
62 Bryman (2008) s.37 
63 Ibid.  
64 Love & Riley (2000) s.181 
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klassiska, kan ses som en extern fakta med fasta regler och riktlinjer som styr oss utanför våra 
gränser att påverka och som inte går att påverka.65 
 
Teorier kan kort beskrivas som redskap vilka forskaren tar hjälp av för att förstå verkligheten. 
Inom samhällsvetenskapen är det främst två förhållningssätt till teorier som används, deduktion 
och induktion. Den förstnämnda är också det mest använda förhållningssättet inom 
samhällskunskap66 och som kort beskrivet, avser att pröva redan befintliga teorier mot 
verklighetens empiri och sedan avgöra om dessa stämmer eller ej. Induktion kan ses som 
motsatsen, och syftar till att först studera och samla all empiri och utifrån den samlade kunskapen 
generera en ny teori.67  
 
Traditionellt sett hör en deduktiv forskningsstrategi hemma i kvantitativa undersökningar och en 
induktiv forskningsstrategi placeras tillsammans med en kvalitativ metod.68 Vi har dock valt att 
tillämpa en deduktiv forskningsstrategi trots att vi valt en kvalitativ forskningsmetod. Vi anser att 
deduktion passar vår undersökning bäst då vi inte bedriver forskning på avancerad nivå, utan på 
en grundläggande nivå, och således inte har tillgång till vare sig tid eller andra typer av resurser 
som krävs för att försöka sig på att generera en ny teori. Att tillämpa redan befästa teorier och 
pröva dessa mot vår insamlade empiri kan ändå generera intressanta slutsatser, även om dem 
möjligtvis inte är av det banbrytande slaget såsom de vore av en induktiv karaktär. Det bör 
nämnas att ”många kvalitativa studier inte genererar någon teori, och teorin används ofta som 
bakgrund till kvalitativa undersökningar”

69
  samt att ”vissa kvalitativa forskare hävdar dock att 

kvalitativ data kan och bör ha en viktig roll att spela även vid prövningen av teori”
70 vilket bidrar 

till att vår val av teori känns än mer legitimt.71 
 

4.2. Kvalitativa intervjuer och fokusgrupp som metod  
Gustavsson beskriver kvalitativa intervjuer som personligt kunskapande vilket är ett 
samlingsnamn för allt kunskapande som sker i ansikte-mot-ansikte situationer.72 Gustavsson 
väljer att skilja på olika egenskaper hos kvalitativa intervjuer; intervjuer, samtal och dialoger. Vi 
har valt att genomföra intervjuerna med samtalets egenskaper eftersom vi vill ta del av 
informanternas subjektiva uppfattningar och värderingar.73 Intervjuer samlar i högre grad in 
objektiv data medan ett samtal samlar in subjektiv data.74 En annan aspekt på kvalitativa 
intervjuer är i vilken grad intervjun och frågorna är strukturerade. Halvstrukturerade 
intervjufrågor innebär att det finns särskilda teman som ligger som grund i intervjun och att 
intervjumanual har upprättas innan intervjuerna. Manualen är ett stöd för den som intervjuar och 
den ska även ge informanten frihet att utveckla sina svar. Kvalitativa intervjuer kan också 

                                                
65 Bryman (2008) s.36 
66 Bryman (2002) s.20 
67 Davidson & Patel (2003) s.22 
68 Bryman (2002) s.34 
69 Bryman (2008) s.29 
70 Bryman (2002) s.254 
71 Bryman (2002) s.20-24 
72 Gustavsson (2004) s.237 
73 Gustavsson (2004) s.239 
74 Gustavsson (2004) s.238-241 
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genomföras ostrukturerade. Då karaktäriseras intervjun av att det endast finns ett par 
grundläggande frågor och intervjupersonen får i större grad utveckla dessa fritt och fylligt.75  
 
Det finns en del aspekter som skiljer en enskild kvalitativ intervju från en fokusgruppintervju. En 
fokusgrupp bör innehålla fyra till sex stycken deltagare och vi hade tillfrågat fem 
utbytesstudenter inför vår fokusgrupp för att minimera risken att deltagarna skulle bli för få.76 En 
målsättning vi hade med fokusgruppsintervjun var att föra samman utbytesstudenter som på 
förhand inte var bekanta med varandra, en så kallad assembled focus group.77  Gruppdynamiken 
kan skilja sig åt ifall utbytesstudenterna känner varandra sedan tidigare eller inte, och hur 
samtalsinteraktionen löper sinsemellan kan i sin tur påverka utfallet.78 Conradson menar att 
natural focus groups, där deltagarna är bekanta med varandra sedan tidigare, kan riskera att skapa 
en alltför familjär stämning; inte enbart i förhållande till problemfrågeställningarna utan även 
mellan varandra.79  

4.3. Urvalsgrupp  
Vår undersökningsgrupp består av utbytesstudenter. Urvalet av dem har skett utifrån att de är 
studenter vid Södertörns högskola under läsåret 2010/2011. Vi har valt att begränsa oss till 
utbytesstudenter som studerar vid Södertörns högskola då vi efter förfrågan erhöll sex stycken 
enskilda intervjuer och en fokusgruppsintervju ifrån denna målgrupp vid detta lärosäte. Urvalet 
har inte skett utifrån nationalitet, ålder, kön eller andra variabler. 
 
Efter att ha presenterat syftet med vår uppsats för en anställd vid fakultetskansliet vid Södertörns 
högskola, skickades ett registerutdrag till oss över samtliga utbytesstudenter som i februari 2011 
var inskrivna vid Södertörns högskola. Dessa var omkring 80 studenter. Vi skickade ut en 
förfrågan via e-post till dessa och frågade om de var intresserade att delta i en undersökning av 
utbytesstudenters uppfattning om Stockholms besöksattraktioner som skulle äga rum på 
högskolans område (se bilaga 2). Vi fick svar från femton stycken, och av dessa var det elva 
studenter som därefter fick ge förslag på lämplig tidpunkt för intervju. I möjligast mån försökte vi 
tillgodose deras önskemål. Plats för intervjun bestämdes därefter och vi genomförde samtliga 
intervjuer i ett förbokat grupprum på Södertörns högskola. De flesta intervjuer hölls på 
eftermiddagen då de var färre studenter på plats i biblioteket, detta för att miljön utanför inte 
skulle påverka och störa respondenterna80. 
 
Att rekrytera deltagare kan vara en krävande process som förutsätter en god planering, särskilt 
inför fokusgruppsintervjuer som är beroende av att flera deltagare dyker upp.81 En påminnelse 
skickades ut till samtliga informanter, både via e-post och per sms. Trots detta dök inte samtliga 
fem informanter upp till fokusgruppintervjun, utan det blev endast tre stycken.  

                                                
75 Bryman (2002) s.301 
76 Wibeck (2000) s.66  
77 Conradson i Flowerdew et al. (2005) s.134    
78 Morgan (1996) s.140  
79 Conradson i Flowerdew et al. (2005) s.134    
80 Bryman (2002) s.306 
81 Wibeck (2000) s.66  
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4.4. Genomförande av intervjuer  
Innan intervjuerna påbörjades presenterade vi oss själva och vår bakgrund. Vi presenterade också 
studiens syfte för deltagarna. Vi tillfrågade samtliga informanter om en diktafon kunde användas 
under intervjutillfället, vilket alla respondenter accepterade. Fördelen med att använda sig av en 
diktafon var för att underlätta materialinsamlingen under intervjuerna. Efter att vi lyssnat igenom 
första intervjun, blev vi bättre på att hantera de pauser som uppkom, istället för att ha för bråttom 
med att ställa nästkommande frågor.82 
 
Intervjupersonerna benämns med kön och ålder. Detta informerades även utbytesstudenterna om 
under intervjutillfället. Vid samtliga intervjuer utom en deltog vi båda och delade upp rollerna 
som intervjuare och antecknare/observatör.83  I vår undersökning deltog personer från Frankrike, 
Nederländerna, Spanien, Sydkorea, Tanzania och Tjeckien. Intresset har legat i vad dessa 
utbytesstudenter har för uppfattning och tankar om våra besökattraktioner, och vi har av den 
anledningen valt att bortse från deras nationella bakgrund i studien. Samtliga intervjuer 
genomfördes på engelska. Ingen av informanterna hade dock engelska som modersmål, vilket 
gjorde att vi var noggranna med att använda ett informellt språk samt uppmärksamma att 
informanterna uppfattade frågorna korrekt.  
 
Intervjuerna började med ett antal bakgrunds- och faktafrågor84 (se intervjuguide i bilaga 1). 
Därefter introducerades tema I vilket byggde på att vi visade, metodiskt och en i taget, fem 
fotografier på de besöksattraktioner vi valt och ställde frågor till dem om bilderna. Tema II 
introducerades och de frågor som ställdes där gav studenterna större möjlighet att delge sina 
personliga känslor, uppfattningar och värderingar om de uppvisade bilderna.85 När vi övergick till 
tema III bad vi informanterna att placera ut de fem utvalda attraktionerna på en karta. Därefter 
diskuterades utbytesstudenternas upplevelser av Stockholm som turistdestination i sin helhet.  
Samma metodiska tillvägagångssätt användes för fokusgruppintervjun.  

4.5. Forskningsetik och reflexivitet 
Det är viktigt att fundera kring sin egen roll som undersökare vid studier som berör individer med 
olika kulturell bakgrund. Vi är medvetna om att våra bakgrunder kan ha påverkat intervjuerna 
och därmed även vårt resultat. Frågor rörande reflexivitet uppkommer och det som är viktigt att 
beakta är huruvida respondenterna i våra intervjuer ställt sig till oss.86  
 
Som undersökare i en fokusgruppintervju bör man fungera som en moderator, som ser till att 
diskussionerna håller sig inom ramen för sitt givna ämne, men som själv håller sig utanför själva 
samtalet.87 Det gäller att inte ha en alltför framträdande roll under intervjusituationen samt från 
början inta en opartisk inställning till diskussionerna som fortlöper. Risken som finns med att 
nicka instämmande eller ge uppmuntrande leenden är att respondenter med andra åsikter inte 
vågar komma till tals, och att moderatorn på så sätt bildat en norm om vad som är socialt 

                                                
82 Repstad (1999) s.71  
83 Wibeck (2000) s.89 
84 Bryman (2002) s.157-172 
85 Llewelyn (2003) s.695 
86 Clark i Pryke et al. (2003) s.123 
87 Wibeck (2000) s.27of.  
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accepterat under intervjun.88 Vidare kan vi som undersökare inte kontrollera att det samtal som 
konstitueras under fokusgruppsintervjun behålls konfidentiellt, eftersom deltagarna kan sprida 
informationen vidare efter sessionens slut.89 Med detta sagt har det ändå varit viktigt att kunna 
visa empati och förståelse, samt vara flexibel då frågor utanför intervjumanualen uppkommit, 
som vi funnit intressanta att använda oss av i intervjuprocessen.  
 
Tillförlitligheten i det insamlade materialet bör ses utifrån det samspel som uppkommer mellan 
informanter och intervjuare. Risken finns att informanterna svarar på vad han/hon tror att vi vill 
höra, så kallad intervjuareffekt. Säkerheten i data kan således inte fastställas tillfullo.90 Vi har 
varit noggranna med att betona för respondenterna att det är deras egna tankar och uppfattningar 
som är intressant, och förhoppningsvis har respondenterna haft detta i åtanke under intervjutidens 
gång.   
 
Studiens fokus har inte legat på att maximera validiteten och reliabiliteten av vad som 
framkommer under intervjun utan istället har vi lagt vikten vid att tolka de svar och associationer 
som framkommer. Vi var generösa och flexibla med att låta dem berätta om sina erfarenheter och 
uppfattningar och såg dessa utsagor som ett mervärde istället för ett störande moment, såsom de 
skulle ha kategoriserats om detta var en kvantitativ intervju. Liksom under fokusgruppsintervjun 
var vi dock noggranna med att återgå till intervjumanualen, när diskussioner uppkom utanför våra 
givna mallar.91   
 
Att genomföra kvalitativa intervjuer och fokusgruppsintervjuer med individer av annan kulturell 
bakgrund än en själv kan leda till missförstånd eller kulturella skillnader mellan oss och dem vi 
undersöker. Språkliga svårigheter kan uppkomma, eftersom utbytesstudenterna inte hade 
engelska som modersmål vilket kan skapa begränsningar med att uttrycka sig.92 Det har dock inte 
legat i vårt intresse att enbart intervjua utbytesstudenter som har engelska som modersmål, utan 
vi ville trots de problem som kan uppkomma, intervjua individer med olika språkbakgrund. Gill 
Valentine menar dock att en positiv sida av att intervjua människor med olika kulturer är att man 
inte är lika styrd av normer och kan av den anledningen komma närmare varandra i intervjun.93   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
88 Wibeck (2000) s.84  
89 Smith (1995) s.483 
90 Lantz (1993) s.100 
91 Bryman (2002) s.300 
92 Valentine i Flowerdew et al. (2005) s.124of. 
93 Ibid.  
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4.6. Analysmetod 
Målsättningen med fokusgruppen har varit innehållet under intervjun, och inte hur interaktionen 
fortlöper sinsemellan deltagarna. Det har således haft betydelse att göra en analys som baserar sig 
på det inspelade materialet.94 De viktigaste aspekterna som kom upp i gruppdiskussionen har 
transkriberats, likaså sammanfattningen som genomfördes mellan moderator och observatör efter 
sessionens slut.95   
 
För de enskilda intervjuerna har vi transkriberat allt material. Sedermera låg fokus på att plocka 
ut viktiga citat som presenteras i uppsatsens resultatdel, för att i uppsatsens analysdel återkoppla 
de valda teorierna med det som framkom under fokusgruppintervjun och enskilda intervjuerna. 
Citaten är även till för att ge läsaren en djupare förståelse om respondenternas uppfattningar om 
de valda besöksattraktionerna. Vidare får läsaren en grundförståelse för att kunna jämföra 
tolkningarna med i alla fall delar av det tillhandahållna materialet.96  
 
Då det insamlade materialet var stort, har vi valt ut de delar som vi finner väsentliga för att kunna 
svara på våra frågeställningar.97 Med detta sagt har vi även valt att plocka ut motsägande citat, för 
att på så sätt skapa en intressantare och mer dynamisk analysdel.98 Ett mönster uppkom när de 
teoretiska begreppen applicerades på det respondenterna hade sagt. Teorin syftar således till att 
öka förståelsen om vår nämnda problematik, för att skapa en djupare mening över våra valda 
citat, som vi anser belyser fenomenet på ett intressant sätt.99 I intervjumanualen återkopplade vi 
varje specifik fråga till våra teorier, för att minimera risken att ställa irrelevanta frågor, samtidigt 
som det underlättar vårt skrivande i analysdelen.  

4.7. Källkritik  
Såväl svensk som internationell forskning har använts i uppsatsens olika delar, för att ge ett 
bredare perspektiv på ämnet. Den tillhandahållna informationen bör inte vara förlegad eller 
kännas inaktuell vilket har bidragit till att vi har granskat årtalet på det tryckta materialet och 
ifrågasatt om resultatet fortfarande är relevant. De källor som har tagits från Internet har 
granskats särskilt noga då det kan förändras från dag till dag. Det gäller således att se till ifall 
informationen har uppdaterats under den givna tidsperioden.100 
 
Urvalet av intervjupersoner består till fullo av utbytesstudenter. Vi anser att dessa människor 
utgör en målgrupp som ännu inte i särskilt stor utsträckning har tagits i beaktning vid 
turismrelaterade undersökningar.101 Eftersom utbytesstudenterna representerar olika länder och 
kulturer, kan det bidra till att vi får en nyanserad bild av nämnd problematik. Ponera att 
informanterna hade en bakgrund inom turismindustrin, exempelvis guide på Vasamuseet. Vi 
anser att en sådan bakgrund hade påverkat resultatet i negativ bemärkelse då det är svårt att vara 
neutral om något som är så nära förankrat till sitt eget arbete. Vi kan inte veta vad som har lett till 

                                                
94 Wibeck (2000) s.97  
95 Ibid.  
96 Repstad (1999) s.121 
97 Lantz (1993) s.79 
98 Repstad (1999) s.106  
99 Lantz (1993) s.73-74 
100 Esaiasson m.fl. (2007) s.70 
101 Högskoleverket (2004)  Marknadsföring och mobilitet  
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utbytesstudenternas uppfattningar, men vi anser ändå att dessa kan vara mer neutrala då de inte 
har en professionell koppling till turismbranschen. Det bör dock tilläggas att utbytesstudenternas 
åsikter är personliga, och den information som presenteras i denna uppsats kan av den 
anledningen varken ses som sanna eller falska. Citaten i uppsatsen är på engelska. Vi vill tillägga 
att det kan leda till missförstånd och skapa en svåruppfattad text för läsaren, men för att kunna 
fånga in nämnd problematik på ett intresseväckande sätt, fann vi ingen mening med att översätta 
citaten.  
                                                                                                                    
Vi vill betona att de attraktioner som valts kan ha färgats av våra egna föreställningar av 
Stockholms besöksattraktionsutbud. Samtliga återfinns på Stockholm Visitors Boards hemsida 
och i turistbroschyrers val att porträttera Stockholm. Detta kan ha bidragit till en porträttering 
som inte kan ses som representativ av Stockholms besöksattraktioner med hänsyn till dess ringa 
antal.  Vi vill betona att detta heller inte har varit syftet, men det är något som läsaren ändå bör 
vara medveten om. 
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5. Resultat  
I denna resultatdel behandlas den information som inhämtats via informanterna. Vi har gjort en 

sammanfattning av den inhämtade informationen som skedde under en fokusgrupp samt sex 
kvalitativa intervjuer. En kort redovisning av deltagarna är härmed på sin plats.  

 

Presentation av respondenterna som medverkade i de enskilda intervjuerna: 
 

� Kvinna, 29 år.  
 

� Kvinna, 24 år.  
 
� Kvinna, 21 år.  

� Man, 21 år.  
 
� Kvinna, 22 år.   

 
�  Kvinna, 22 år. 

 
Presentation av respondenterna som medverkade i fokusgruppen:  
 

� Man, 22 år.  
 

� Kvinna, 20 år.  
 

� Kvinna, 24 år.   
 
 
Resultatdelen är indelad i två stycken teman, vilket knyter samman begreppen läge, specificerad 
plats samt platskänsla.

102 Likaledes förekommer semiotikens funktionella begrepp av tecknet 
denotation och konnotation under de olika temana.103 Den utmärkande aspekten kommer även att 
finnas med i denna resultatdel, för att kunna ge en förståelse om hur respondenterna förhåller sig 
till besöksattraktionernas geografiska placering. Den utmärkande aspekten ger även en inblick 
om deras kognitiva uppfattningar om stadens rumsliga struktur och utformning.104 Detta för att 
tydliggöra kopplingen mellan vårt teoretiska resonemang och empirisk data.105 Uppsatsens 
resultatdel presenterar även bilder på besöksattraktionerna; bilder som vi själva tagit och som var 
ett viktigt inslag under intervjuerna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
102 Agnew i Cresswell (2005) s.7-8  
103 van Leeuwen (2001) s. 92-94 
104 Knox & Pinch (2006) s.224-227  
105 Repstad (1999) s.119  
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5.1. Besöksattraktionernas fysiska utformning 
Resultatet visar att majoriteten av respondenterna kände till och även kunde namnge fyra av de 
fem valda besöksattraktioner när vi visade upp dem på bild. Gröna Lund var den besöksattraktion 
som var minst igenkänd, ingen av utbytesstudenterna kunde namnge det svenska namnet utan 
beskrev det istället endast som ”the amusement park”. En intressant iakttagelse var att en av 
respondenterna, den 29-åriga kvinnan, inte kunde namnge någon utav de valda 
besöksattraktionerna, vare sig på svenska eller engelska. Hennes tankar och uppfattningar om 
dessa skilde sig också till stor del jämfört med de andra utbytesstudenterna.  
 

5.1.1.    Stadshuset 
 
 

“There is some uniqueness over the place.” 
Kvinna, 29 år om Stadshuset.  

 
Som citatet ovan belyser är kvinnans subjektiva värderingar, utifrån fotografiet av Stadshuset att 
det är unikt; platsen kan således utifrån hennes egna ord tillskrivas en platskänsla, även fast hon 
ännu inte besökt platsen.  
 

 
 
Den fysiska utformningen påverkar sättet respondenterna såg platsen och besöksattraktionerna 
utifrån våra fotografier. Stadshuset upplevdes överlag som en imponerande byggnad och den 
fysiska utformningen frambringade starka associationer hos en av deltagarna. Hennes subjektiva 
värderingar, konnotation, var starkt påtaglig.  
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”My first contact with Stockholm was actually The City Hall, because I came with the 

train, so I saw this building from there. So, this building reminds me of my first 
moment in Stockholm!”    

Kvinna, 21 år om Stadshuset.  
 
En respondent hade en annan uppfattning om byggnadens fysiska utformning. En plats identitet 
är, som nämndes i teoriavsnittet, något unikt för varje enskild individ och skapar således skilda 
uppfattningar.  
 

”I don’t like the building, because the colour is red. I don’t know why the building is 
so popular, but for me it is nothing special, just that it is gold in the top. That is the 

only thing that makes this building special for me.”  
Man, 22 år om Stadshuset.  

 
 
Vid fokusgruppsdiskussionen behandlades minnen och erfarenheter förknippade till platsen, 
genom att informanterna samtalade om Stadshusets fysiska struktur och utformning och om hur 
dessa har skapat en platskänsla för intervjudeltagarna.  
 

 “I went there on the Kulturnatt. We went to the top because it was free. And we could 
see the whole city. “ 

 Kvinna, 24 år  
 

“Before I went there, I had an imagination about the difference during winter and 
summer in Stockholm. From Stadshuset you can see to Gamla Stan and the older part 

of Stockholm. In the winter, all the water is ice! But in the summer, it all looks much 
nicer.” 

Man, 22 år.  
 

”They had a reception for us exchange students in the City Hall. We went to a 
chamber with gold. We ate some lunch there, it was quite a nice experience. The food 

was ok, but the chamber was so nice! It felt like I became a celebrity.” 
 Kvinna, 20 år.  

 

5.1.2.    Ericsson Globe  
Den fysiska och arkitektoniska utformningen över våra valda besöksattraktioner var ett 
genomgående samtalsämne bland respondenterna, där flertalet menade att Ericsson Globe, med 
sin sfäriska form, inte är en särskilt intressant byggnad. Citatet nedanför belyser detta 
resonemang, där även den ekonomiska aspekten av ett besök tas i beaktning.  
 

”I just walked around, it´s not a nice place, and I wanted to go up with the elevator, 

but it was too expensive.”   
                   Man, 22 år om Ericsson Globe och Skyview. 
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Hänvisningen till att det är dyrt att besöka Skyview var en betydande anledning till varför 
flertalet av utbytesstudenterna valt bort denna turistattraktion, men även att Ericsson Globe i sig 
inte kändes särskilt lockande för ett besök. Ett citat från fokusgruppsdiskussionen visar dock att 
Ericsson Globes geografiska placering, dess läge, som även kan beskådas från vissa delar av 
Stockholm, i sig skulle kunna locka till sig ett besök:  
 

”I am curious about The Globe, just because it´s outside the citycentre. I will go there 

just for curiosity.”    Kvinna, 24 år, om Ericsson Globe.   
 
Flertalet av intervjudeltagarna menade att Ericsson Globe inte upplevdes som särskilt unikt. En 
utbytesstudent reflekterar över hur det moderna i byggnaden skapar alldeles för stora kontraster 
mot hur den fysiska strukturen i landskapet ser ut. Denna platskänsla har med andra ord gått 
förlorad, enligt denna respondent:  
 

”I like the older buildings better, they’ve got more character. In the new buildings, 

there is no history at all. The Globe is just a big ball, and it doesn’t fit in with the 
rest, and it’s not really special. When I go back to my country, The Globe is not 

something I am going to remember and tell my friends to visit.”  
Man, 21 år om Ericsson Globe.   

 
En annan respondent är inne på samma linje, och drar även paralleller till Stockholm Waterfront 
Building, en nybyggd kongresshall beläget intill Stadshuset.106 
 

”I think it is fine enough that it doesn’t destroy the city. I’am really classical, I don’t 
like modern buildings. There is a new building next to The City Hall, I don’t like that 

building, it doesn’t fit in with the landscape. So, Globen...I don’t feel that it’s placed 
in the city...it would be completely different if it was placed in the citycenter, then it 

would destroy the landscape.” 
 Kvinna, 21 år, om besöksattraktionernas geografiska placering.  

                                                
106 Waterfront Building (20/5-2011)  
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5.1.3.    Kungliga Slottet 
Fotografiet över Kungliga Slottet frambringade även det diskussioner om den fysiska 
utformningen, samt byggnadens geografiska placering i Gamla Stan. En respondent belyser detta 
på ett intressant sätt:  
 

”I think the location is good for the tourist because it is located in Gamla Stan, so I 
can also look at Gamla Stan at the same time as The Palace. I think it is a popular 

tourist spot since it’s The Royal Palace, that’s why I went there. I went inside but 
there was one room that was closed so I felt sad about that. It’s interesting because 

it is very different compared to my own country’s traditional palace, they usually 
only have one floor.”        

                                                                 Kvinna, 22 år, om Kungliga Slottet.   
 
Att Kungliga Slottet var just ett slott var inte självklart för alla respondenter, utan som nämndes i 
inledningen frambringade det uppvisade fotografiet hos en av respondenterna en annan 
konnotativ betydelse. Den specificerade platsen skapade således andra associationer och tankar 
om byggnadens mening och innehåll.  
 

”This building looks so familiar. It can be so many things, but maybe a museum, or 

hotel or offices.”                      
Kvinna, 29 år, om Kungliga Slottet. 

 

  
 
Citatet ovan belyser att Kungliga Slottets utformning inte alltid ter sig självklar. En annan 
respondent utvecklar detta resonemang och menar att det finns en grundläggande problematik om 
varför Kungliga Slottet, enligt hennes utsago, inte möjligtvis behöver frambringa associationer 
till monarkin.  
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”I don’t think it looks like a palace. I was surprised when people told me that it is The 
Royal Palace. The architecture is different, and I prefer when it is more like a tower. 

It is too low to be a palace.”                  
 Kvinna, 21 år, om Kungliga Slottet.  

 
Flertalet respondenter för liknande diskussioner, och menar att Kungliga Slottets fysiska struktur 
och funktion inte överrensstämmer mot hur de upplever att ett traditionellt europeisk slott i 
vanliga fall ser ut. Men dess geografiska placering, eller för att använda Agnews terminologi; 
läge, bidrar å andra sidan till att området är välbesökt av intervjudeltagarna. Kungliga Slottet har 
således varit lättillgängligt för respondenterna, eftersom Gamla Stan överlag är en plats som 
dessa regelbundet besöker.  
 

5.1.4.    Vasamuseet  
Vasamuseet hade de flesta av respondenterna besökt, somliga fler än en gång. De flesta av 
informanterna deltog i en sightseeing runt om Stockholms innerstad i samband med 
terminsstarten. Med detta sagt var flertalet informanter samstämmiga om den denotativa 
betydelsen av Vasamuseet och vad som finns inuti. Utifrån Agnews terminologi är platsens läge 
därmed utstuderat bland de flesta av intervjudeltagarna, men även den specificerade platsen, det 
vill säga den arkitektoniska och fysiska strukturen. Den annorlunda arkitekturen var föremål för 
en återkommande diskussion, där somliga hade lagt märke till masterna på taket till Vasamuseet 
innan besöket medan andra inte hade reflekterat kring dessa i en vidare mening. 
Utbytesstudenterna uttryckte problematiken som följande;  
 

”I have talked to people, and they haven’t paid any attention to the outside of the 

ship, and not me as well. Because it is several museums on that island, so I thought 
that’s just one of many museums on the island.” 

     Kvinna, 20 år, om Vasamuseet.  
 

“I recognised it because the mast is sticking up from the roof. Before I visited it I 
didn’t know what The Vasa museum was because I didn’t look so much in my guide 

book, but my friend told me and other people recommended me to go there. My friend 
told me about the huge ship in there and that it is really old.”   

Kvinna, 22 år, om Vasamuseet. 
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Den konnotativa betydelsen av Vasamuseet gav samstämmiga svar, även om det rör sig om 
subjektiva värderingar. Erfarenheterna och minnena var till övervägande del positiva, och 
resultatet visar även att Vasamuseet är en plats som utbytesstudenterna gärna vill visa upp för 
släkt och vänner, när dessa kommer på besök till Stockholm. 
 

5.1.5.   Gröna Lund 
Det sista fotografiet som visades upp för intervjudeltagarna var Gröna Lund. Som nämndes i 
inledningen kunde ingen ge ett korrekt svar på vad nöjesfältet egentligen heter. Istället var 
majoriteten överrens om att det var en ”amusement park”. Gröna Lunds förhållandevis centrala 
placering i staden, dess läge, gav upphov till diskussioner, där en av deltagarna motiverade det 
som följande: 
 

”The location of the amusement park where it is now…I think it is destroying the 

landscape!”    
 Kvinna, 21 år, om Gröna Lund.  

 
En annan respondent hade en liknande åsikt om Gröna Lunds geografiska placering i förhållande 
till stadens utformning: 
 

”I think it is better to move Gröna Lund closer to Skansen, and then Gröna Lund will 

not disturb the view that you can see when you are in Slussen.” 
Kvinna, 24 år, om Gröna Lund.  

 
Som citaten ovan belyser skapar Gröna Lunds placering på Djurgården skilda åsikter, där somliga 
hellre hade sett besöksattraktionen förlagd på annan plats då den inskränker eller förstör utsikten. 
En annan informant fann det geografiska läget passande och att det uppfattas som positivt vilket 
fångas i nedanstående citat.  
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”I think the location of the amusement park is quite good, it is close to the sea so it 

has a really nice view. I really like the colour and the atmosphere.” 
Kvinna, 22 år, om Gröna Lund. 

 

 
 

5.2. Besöksattraktionernas representation   
I detta tema behandlas besöksattraktionernas representativa och symboliska värde. Det behandlar 
även, likt föregående tema, besöksattraktionernas geografiska placering i förhållande till stadens 
utformning. En intressant problematik som belystes bland flertalet intervjuer, berörde Stadshuset 
som både turistattraktion och som arbetsplats. Jämförelser gjordes mellan motsvarande 
byggnader i utbytesstudenternas hemländer och det symboliska värdet som Stadshuset har i 
Stockholm, för turister såsom politiker och tjänstemän. På frågan om vilken av våra utvalda 
besöksattraktioner som är mest representativ för Stockholm var svaret således till stor del givet:   
 

”The City Hall. Because of its purpose – it is the city council, it is where Stockholm is 

governed, and I like that you can see the whole city from the top of it.” 
 Man, 21 år, om Stadshuset.  

 
En annan respondent beskriver Stadshuset som en plats vilken en besökare vill veta och se mer 
utav: 

”There are some interesting architectural features and history. It is not enough to 

look at this building just once or twice. You get inspired when you look at this 
building.” 

Kvinna, 29 år, om Stadshuset.  
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En annan respondents konnotativa betydelse av Stadshuset är intressant att närmare belysa:  
 

”This building is connected to the Nobel Prize, which is world famous. It is also very 

well located in the city. You can see this building from everywhere.” 
 Kvinna, 21 år, om Stadshuset.  

 
Stadshusets symboliska värde förstärks ytterligare bland utbytesstudenterna av att Nobelfesten 
äger rum där varje år. Denna platskänsla om Nobelfesten hade skapats redan innan besöket, 
genom antingen turistbroschyrer eller nyhetssändningar, och respondenterna var således 
någorlunda medvetna om dess betydelse och existens. De två följande citaten förstärker detta 
resonemang:  
 

”It’s crazy, because think of all the important people that went there, and now I´ve 

been there as well.” 
Man, 21 år, om Stadshuset.  

 
”I would say that this is a kind of a symbol for Stockholm; it is everywhere: on t-

shirts, on flags and in the brochure.” 
 Kvinna, 24 år, om Stadshuset.  

 
Vad hade respondenterna för tankar om de resterande besöksattraktionernas symboliska värde? 
Även om Stadshuset blev den besöksattraktion som främst associerades som en symbol för 
Stockholm menade flertalet av utbytesstudenterna att även Vasamuseet representerade något 
exceptionellt och unikt i form och idé. Fokus fästes på dess innebörd och betydelse för 
Stockholm och Sverige. Platsens platskänsla och specificerade plats var således starkt 
närvarande inom dessa diskussioner.  
 
Kungliga Slottet kan associeras med en historisk intressant och representativ byggnad, vilket 
framkommer i detta utdrag från fokusgruppsintervjun:  
 
Moderator:  Which of these attractions represent Stockholm the most?  
 
Kvinna, 24, Man, 22: - “The Royal Palace and Stadshuset.” 

 
Moderator: What is it with those two that stands out and represent Stockholm?  
 
Man, 22 – “They are older than the other ones. And both of them are next to Gamla Stan.”  

 
Moderator: What do you think of when you think of The Royal Palace?  
 
Kvinna, 24, Man, 22, -“History!”  

 
I teorikapitlet diskuterades även begreppet den utmärkande aspekten, om hur människan delar in 
staden i fem element utifrån sin mentala karta. Kopplat till detta resonemang fördes diskussioner 
om hur Stockholms besöksattraktioner är uppbyggda i förhållande till varandra, där flertalet 
menade att stadens centrala kärna är så pass begränsad, att staden lämpar sig bra för en kortare 
vistelse.  
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”Stockholm is perfect for two days. You can walk around everywhere.” 

 Man, 22 år, om besöksattraktioners geografiska placering i förhållande till varandra.  
 
 
Citatet ovan belyser även hur dessa fem element som nämndes i teorikapitlet, delvis samspelar 
med varandra, där även stadens begränsade utformning ses som något positivt för Stockholm. Ett 
av dessa fem element rörde sig om att människan använder sig av landmärken för att lättare 
kunna orientera sig i staden. En informant belyste detta på ett intressant sätt:  
 

”I use clubs as landmarks. But I also use the water as a kind of a landmark. It is a lot 
of space in the city, so it is easy to see where you are.” 

           Man, 21 år, om stadens olika landmärken och hur staden är utformad.  
 
En annan respondent är inne på ett liknande spår, som även kan kopplas till Agnews punkt 
specificerad plats: 

 
”It´s a really nice building, and it is a good orientation point, beacuse it is possible to 

see it from many sides of the city, so you can find your way very easily.” 
     Kvinna, 24 år, om Stadshuset.  

 
Besöksattraktionernas geografiska placering förde oss även in på diskussioner om var stadens 
citykärna egentligen ligger. 
 

”Gamla Stan is different from Centralstation but I consider Gamla Stan as the centre. 
For me, the center is the origin, and that is Gamla Stan.” 

                    Kvinna, 24 år, om hur hon uppfattar vart stadens centrum ligger. 
   
Citatet ovan belyser hur olika individer kan ha olika föreställningar om staden och dess 
uppdelningar. Flertalet av respondenterna uttryckte att Gamla Stan var en plats som de tyckte om 
på grund av dess atmosfär, äldre byggnader och speciella karaktär. Detta stod i kontrast till andra 
platser i staden. De upplevde platsen som genuin och äkta, med undantag för vissa 
souvenirbutiker. Platsens identitet kan kopplas till resonemanget om vad som utgör stadens 
centrum eftersom en turist kan ha en annan uppfattning om stadens utformning, än exempelvis en 
stadsplanerare.107 En annan respondent har en annan bild om var Stockholms citykärna anses vara 
belägen:  
 

”The citycenter has always been, from my point of view, where the Centralstation is, 

where you can do shopping and where you can find all the commercial streets.” 
               Man, 22 år, om Stockholms citykärna.  

 
 
 
 
 
 

                                                
107 Huigen & Meijering i Ashwort & Graham (2005) s.22 
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6. Analys 

Uppsatsens analysdel har som målsättning att sammanväva teoriavsnittet med resultatet från den 

empiriska undersökningen. Vissa teorier har fått mer utrymme än andra, men trots detta hoppas 
vi i möjligaste mån besvara uppsatsens frågeställningar och därmed uppfylla studiens syfte. 

 
Agnews terminologi om läge, specificerad plats och platskänsla menar att en plats inte kan 
inneha en mening utan dessa komponenter. Dessa teoretiska begrepp kan utifrån våra citat hjälpa 
oss att förstå hur utbytesstudenterna tolkat besöksattraktionerna och vilken djupare innebörd de 
anser att dessa platser kan tillskrivas. Den första punkten i denna terminologi, läge, det vill säga 
besöksattraktionernas geografiska placering, diskuterades vid samtliga intervjuer och utifrån 
resultatet kan det utläsas att utbytesstudenterna har olika uppfattning om hur viktigt detta var. 
Somliga respondenter ansåg att Kungliga Slottets placering i staden är given; en central nod i 
Gamla Stan som stämmer väl samman med den historiska atmosfär som finns på platsen. Detta 
kan i sin tur ha tillskrivit platsen dess identitet.

108 Kungliga Slottet kan utifrån den utmärkande 

aspekten utläsas som ett framträdande landmärke eftersom platsen och dess omgivning är väl 
igenkänd av utbytesstudenterna109.  
 
Härmed kan det vara värt att belysa Lefebvres tankar om hur rummets fysiska utformning 
uppfattas. Medvetet eller undermedvetet kan utbytesstudenterna blivit påverkade av hur 
besöksattraktionen är representerad; dels utifrån turistbroschyrer, men även utifrån dess 
geografiska placering i rummet. Utbytesstudenternas utsagor om Kungliga Slottets fysiska 
utformning härrörde till andra associationer än förslagsvis enbart en association med monarkin. 
Detta överrensstämmer kanske inte med vad aktörer inom stadsplanering och turism anser om hur 
besöksattraktioner bör bli porträtterade, det representerade rummet.

110
 Objektets geografiska läge 

kan ha lett till att utbytesstudenterna studerat attraktionen på närmare håll, vilket delvis kan ha sin 
förklaring utifrån dess centrala placering i Gamla Stan. Utifrån de Saussures terminologi skulle 
Gamla Stan i det hänseendet ses som ett ord, som skapar associationer till objektet; det vill säga 
Kungliga Slottet.111  
 
Platskänsla var starkt närvarande inom våra teman. Härvid låg fokus på hur den fysiska 
strukturen bland de valda attraktionerna kan inbegripa subjektiva värderingar hos informanterna. 
Under intervjuerna framkom det att Stadshuset redan innan besöket skapat en platskänsla för 
flertalet av våra informanter. Dessa var väl medvetna om att det var i denna byggnad som 
Nobelfesten äger rum varje år, vilket förstärkte platsens symboliska och representativa värde för 
utbytesstudenterna. För en av informanterna var associationen med Nobelfesten och Stadshuset 
så pass framträdande att när hon själv besökte rummet ingav det henne en känsla av att vara en 
celeber person. Utifrån Rickly-Boyds platsdiskussion i teorikapitlet, kan en plats förstås utifrån 
att den skapar en ny mening för varje enskild individ genom de personliga berättelser och minnen 
vederbörande har av platsen.112 Av den information som vi har tagit del av har utbytesstudenterna 
haft en föreställning om hur det är att befinna sig på platsen; Stadshusets identitet har utifrån den 

                                                
108 Huigen & Meijering i Ashwort & Graham (2005) s.22 
109 Knox & Pinch (2006) s.224 
110 Knox & Pinch (2006) s.201  
111 Echtner (1999) s.48  
112 Rickly-Boyd (1999) s.259 
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starka associationen till Nobelfesten förmodligen bidragit till detta och även resulterat i att 
studenterna tillika har positiva minnen kopplat till platsen.113 
 
Stadshuset är även intressant utifrån en annan aspekt. Byggnaden sågs av flertalet informanter 
som den bäst lämpade att representera Stockholm, vilket kan förklaras utifrån Tuans resonemang 
om levande symboler114.  Dess representation framhävdes genom värderingar av att byggnaden är 
väl synlig i Stockholm men även att byggnaden inrymmer en betydande administrativ och 
politisk arbetsplats. De tre kronorna på toppen av Stadshustornet var föremål för intresse och 
dessa uttrycktes vara speciella. Stadshuset stod således högst på listan för de utvalda 
besöksattraktionernas representation för utbytesstudenterna, vilket även kan ha sin förklaring att 
den är välrepresenterad i turistbroschyrer över Stockholm115. Turistbroschyrer kan, enligt vårt 
resonemang, bidra till att vissa besöksattraktioner får mer utrymme än andra för turister och 
besökare, och på så sätt skapar en social ordning mellan väletablerade besöksattraktioner och de 
besöksattraktioner som håller på att etableras. En ordning som kan ses utifrån Lefebvres rumsliga 
dimension, det representerade rummet.

116  
 
En utbytesstudent menade även att Stadshusets geografiska placering i rummet, med en modern 
byggnad (Stockholm Waterfront Building) alldeles intill skapar för stora kontraster i landskapet. 
Detta kan ge upphov till ett futuristiskt landskap, och tar sig uttryck genom påkostade 
arkitektoniska byggnader som bidrar till att samhället blir platslöst117. En generell uppfattning 
som vi fick fram ifrån vårt intervjumaterial var att äldre byggnader tycks bidra till att platsen får 
en djupare innebörd för respondenterna, men när en sådan plats förstörs av en byggnad som står i 
alltför stor kontrast till den äldre, kan de positiva tankarna associerat till det genuina i platsen 
luckras upp.  
 
De personliga minnesbilder och tankar som framställs innan ett besök på platsen kan utgöra en 
viktig grund för hur turister överlag ser på besöksattraktionens arkitektoniska och fysiska 
struktur, dess specificerade plats.

118
 På samma sätt är det värt att betona att platsidentiteten 

påverkade hur respondenterna såg på den fysiska utformningen av besöksattraktionerna119. Då 
ingen av respondenterna hade besökt Gröna Lund kunde således ingen av dem ge sin syn eller 
personliga minnen kopplat till den platsen. Besöksattraktionens specificerade plats gav däremot 
relativt samstämmiga svar om dess placering i landskapet120. Gröna Lund sågs till skillnad från de 
andra utvalda besöksattraktionerna inte som någon egentlig byggnad, vilket också är en korrekt 
iakttagelse. Det bör tas i beaktning hur detta har påverkat de medverkandes syn på 
besöksattraktionen eftersom platsen inte är en attraktion, utan utgörs av flertalet som är utspridda 
över ett större geografiskt område.  
 
En diskussion om Gröna Lunds geografiska placering i rummet är således på sin plats. Med 
koppling till empiriavsnittet kunde ingen av respondenterna namnge Gröna Lund, men 

                                                
113 Huigen & Meijering i Ashwort & Graham (2005) s.22 
114 Tuan (1977) s.110-117  
115 Visit Stockholm Göra/Sevärdheter (12/4- 2011) 
116 Knox & Pinch (2006) s.201 
117 Relph (1976) s.90-105  
118 Agnew i Cresswell (2005) s.7-8 
119 Huigen & Meijering i Ashwort & Graham (2005) s.22 
120 Agnew i Cresswell (2005) s.7-8 
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synpunkter kunde däremot ges om hur attraktionen ligger i förhållande till stadens fysiska 
utformning.  Dess geografiska placering kan ses som ett resultat av hur flödet av pengar 
cirkulerar i rummet. Detta kan förklaras utifrån Lefebvres teori om det materiella rummet, där 
detta flöde av pengar har lett till att marken bör nyttjas av kapitalstarka verksamheter för att 
kunna skapa lönsamhet121. Dess geografiska placering i förhållande till stadens fysiska 
utformning kan således ses som ett uttryck för makt, där individens åsikter har blivit åsidosatta av 
näringsidkare och andra relevanta aktörer.  
 
Diskussioner uppkom om att känslan av en plats kan suddas ut i takt med att platser blir allt mer 
homogena.122 Ericsson Globe togs upp i resultatdelen som en byggnad vars särdrag inte ses som 
särskilt unik för sitt slag.  Skälet till varför byggnaden inte gav upphov till detta kan förklaras 
utifrån Relphs resonemang om pseudo-places, om ytliga landskap uppförda i syfte att locka till 
sig turister men där platsens innebörd å andra sidan går förlorad.123 Eftersom flertalet av 
utbytesstudenterna enbart beskådat Ericsson Globe på avstånd rörde sig diskussionerna främst om 
dess geografiska placering i förhållande till staden, dess läge, varav diskussioner om platsens 
djupare innebörd åsidosattes. Ericsson Globe är i sammanhanget en relativt nybyggd arena vars 
arkitektoniska utformning kan ge en motsats effekt mot hur stadsplanerare och aktörer inom 
turismbranschen vill att byggnaden ska tolkas och uppfattas. I likhet med teorikapitlets diskussion 
om en plats identitet kan det i detta sammanhang innebära att utbytesstudenterna tolkar platsen 
olika till skillnad från ett stadsplaneringsperspektiv124. Den fysiska utformningen av Ericsson 
Globe kan väl ha skapats med syftet att locka till sig turister och besökare från Stockholm eller 
övriga världen. Dess geografiska placering, dess läge, kan även det vara strategiskt uttänkt 
eftersom den syns över ett stort omland, vilket även belystes bland vissa informanter125. Men som 
en informant menade har besöksattraktionen en bra geografisk placering, och dess fysiska 
utformning skulle påverka landskapet i en negativ mening om den var förlagd på en mer central 
plats i staden.  
 
Att besöka Ericsson Globe var inte aktuellt för flertalet av respondenterna. Som kunde läsas i 
uppsatsens empiridel, menade till och med en informant att Ericsson Globe inte är en plats som 
kommer bli ihågkommen i en vidare bemärkelse efter sin studietid i Stockholm. Eftersom det 
finns olika uppfattningar om en plats identitet, kan vi utifrån empiriundersökningen förstå att 
byggnadens hittills korta livstid har lett till att det inte ännu finns något djupare tankemönster 
eller känslor om Ericsson Globe som plats. Ericsson Globe uttrycker ett byggnadsideal typiskt för 
den tid vi lever i nu, och om arkitekter och stadsplanerare hade en önskan att besöksattraktionen 
skulle ses som ett landmärke för turister och potentiella besökare, kan vi utifrån våra resultat inte 
hitta någon djupare substans för detta.126 
 
Den sista besöksattraktionen, Vasamuseet ska härvid diskuteras närmre. Som kunde utläsas i 
teoristycket, utvecklade Barthes en betydelsefull distinktion mellan den denotativa och 
konnotativa funktionen av tecknet.127 Den denotativa betydelsen om Vasamuseet var 

                                                
121 Knox & Pinch (2006) s.201  
122 Knox & Marston (2007) s.218-219  
123 Relph (1976) s.90-105  
124 Huigen & Meijering i Ashwort & Graham (2005) s.22  
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utbytesstudenterna till övervägande del samstämmiga om. Platsen har skapat positiva 
associationer för utbytesstudenterna, och besöksattraktionens intresseväckande arkitektur hade av 
vissa respondenter beskådats på avstånd. Andra konnotativa betydelser om Vasamuseet var det 
motsatta, framförallt om dess fysiska utformning.  
 
Med besöksattraktionens historiskt intressanta innehåll i åtanke, kan det tyckas att platsen skulle 
kännas mer som ett kommersiellt objekt för utbytesstudenterna, om resultatet ska tolkas utifrån 
Relphs resonemang om museumifiering.

128 Istället hade flertalet besök avlagts på Vasamuseet, 
eftersom den upplevs som unik och äkta. Detta kan även förklaras utifrån attraktionens 
geografiska placering, som har ett strategiskt läge intill andra intresseväckande 
besöksattraktioner; platsens läge i kombination med Vasamuseets specificerade plats har 
resulterat i att platsen kan tillskrivas en platskänsla

129
.  
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129 Agnew i Cresswell (2005) s.7-8 



 38 

7. Slutsats  
I slutsatsen förs en sammanfattning om resultaten, kategoriserat utifrån besöksattraktioner.  Vi 

avslutar med att diskutera vidare forskning inom ämnet, samt reflekterar över hur uppsatsens 
källor och metod påverkat resultatet.  

 
Uppsatsen har syftat till att undersöka utbytesstudenters rumsliga relation till fem utvalda 
besöksattraktioner, med särskild tyngdvikt på vad för sorts tankar, känslor, värderingar och 
mening som dessa genererar. Våra underliggande frågeställningar var följande;  
 

� Hur upplevs besöksattraktionernas fysiska utformning av utbytesstudenterna?  
� Vad representerar dessa besöksattraktioner för utbytesstudenterna? 
� Hur finner utbytesstudenterna besöksattraktionernas geografiska placering i förhållande 

till stadens utformning?   
 

Stadshuset: Analysen visar att den fysiska utformningen av Stadshuset har betydelse för hur de 
ser på platsen. Dess representativa värde kan ses som ett uttryck för makt, men en annan aspekt 
som betonades var Nobelfesten, som bidragit till att ge platsen dess identitet. Den geografiska 
placeringen i förhållande till stadens utformning har utifrån resultat och analys uppfattats som 
tvetydig. Somliga anser den vara opassande, då nutidens byggnadsideal inskränker på Stadshusets 
arkitektoniska utformning. Andra upplever Stadshuset mer i form av ett landmärke, eftersom 
besöksattraktionen är väl synlig. 
  
Kungliga Slottet: Byggnaden ingav andra associationer än förslagsvis sådana som är relaterade 
till monarkin; mycket beroende på dess fysiska utformning. Attraktionen är ett betydande 
landmärke för utbytesstudenterna, där även den geografiska placeringen i förhållande till hur 
staden är utformad har haft betydelse. Dess placering i Gamla Stan kan således ses som en central 
punkt, som är välbesökt för informanterna och som bidragit till att skapa Kungliga Slottet dess 
identitet.   
 
Ericsson Globe: Den sfäriska formen med ett byggnadsideal karakteristiskt för den tid vi lever i, 
har bidragit till att det inte finns några djupare tankar om platsens mening och innebörd. 
Byggnaden gav istället upphov till diskussioner om dess geografiska placering i förhållande till 
stadens utformning. Utifrån resultat och analys kan vi utläsa att byggnaden har ett strategiskt läge 
i förhållande till stadens centrala delar i och med att den är väl synlig och går därmed att betrakta 
på avstånd. Men trots detta ansåg ingen av informanterna att byggnaden var särskilt representativ, 
och uppfattades inte som ett landmärke för Stockholm.  
 
Vasamuseet: Den fysiska utformningen av Vasamuseet kunde beskådas på avstånd av 
informanterna; den sågs dels som ett passande inslag i den byggda omgivningen men betoning 
låg även på att museets innehåll väckte mer intresse än dess utsida. Trots besöksattraktionens 
kommersiella inslag, upplevdes platsen ändå som unik och äkta för informanterna. Dess 
geografiska läge skapar tillsammans med de övriga besöksattraktionerna inom samma område en 
intressant plats. Utifrån stadens utformning, med en stark koncentration av besöksattraktioner 
inom ett och samma område, lyfts Vasamuseet upp som den mest betydande och mest intressanta.  
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Gröna Lund: Besöksattraktionens fysiska utformning skapade diskussioner om hur väl den 
passar in i rummet, och dess geografiska placering i förhållande till hur staden är utformad. 
Utifrån analysen går det dock att förstå att den nuvarande placeringen står i konflikt med 
utbytesstudenternas synpunkter om det föredragna geografiska läget. Besöksattraktionen kan ses 
som ett uttryck för makt, och dess geografiska placering kan förklaras av att den bör ligga just där 
för att kunna vara lönsam.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att besöksattraktionernas historiska värde har betydelse för 
hur utbytesstudenterna ser på platsen; genom en historisk anknytning får platsen en djupare 
innebörd. Besöksattraktioner i en modernare utformning visar utifrån resultat och analys att de 
istället inskränker på den resterande byggda omgivningen, och platsens känsla kan därmed 
luckras upp. Det tycks således vara viktigt att skapa en platskänsla vid utformningen av 
besöksattraktioner, för att platsen i fråga ska kunna få en djupare substans. Likaledes kan vi 
konstatera att besöksattraktionernas geografiska placering i rummet kan ses som ett uttryck för 
makt, men att dess lokalisering är strategiskt uttänkt för att kunna skapa lönsamhet.   
 
Vår undersökning har fyllt kunskapsluckor inom turismforskningen eftersom vi, istället för att ha 
kvantifierat problematiken, tagit vår utgångspunkt från den enskilda individen. Som tidigare 
nämnts har forskning inom turism till stor del fokuserat på deskriptiva och empiribaserade 
fallstudier, som inte bidrar till en ökad teoretisk eller metodologisk förståelse kring 
problematiken. Studien har haft som målsättning att öka förståelsen om den enskilda individens 
uppfattning och subjektiva värderingar om platsen och rummet den vistas i, samt hur objekten 
uppfattas i denna miljö. Utifrån studiens resultat och analys anser vi att uppsatsen har bidragit till 
att fylla en del kunskapsluckor som råder gällande uppfattningen av besöksattraktioner, främst 
från en grupp människor där det tidigare funnits begränsade turismundersökningar. Detta visar på 
en nyanserad och samtidigt komplex bild av problematiken.  
 
Eftersom studien haft sin utgångspunkt från individen, skulle det i en vidare forskning vara 
intressant att undersöka problematiken från ett offentlighetsperspektiv. Frågor om stadsplanering 
och makt berör flera aktörer och att studera bland annat Stockholms kommun eller Stockholm 
Visitors Boards uppfattning om besöksattraktionerna och hur de ser på dess representation i 
rummet skulle även det varit intressant. Det vore även intressant att se hur väl 
utbytesstudenternas uppfattningar stämmer överens med hur besöksattraktionerna framställs från 
ett offentligt håll. Möjligen kan dessa frågor finna utrymme i en framtida studie.  

7.1. Metoddiskussion  
Denna uppsats har gett en inblick i hur besöksattraktioner uppfattas av enskilda individer, i detta 
fall av utbytesstudenter vid Södertörns högskola. Vi var intresserade av individernas 
uppfattningar över besöksattraktionerna och ville skapa oss en djupare förståelse för dess 
betydelse, såväl i rummet som på platsen. Teorierna kring platsens och rummets dimensioner och 
semiotiken, tillsammans med bakgrundsstycket och utbytesstudenternas egna berättelser utgör en 
viktig del för att förstå sig på hur besöksattraktionerna kan uppfattas och tolkas. För ytterligare 
förståelse om den rumsliga dimensionen av besöksattraktioner i Stockholm, anser vi det lämpligt 
att inkorporera ett bredare urval av utbytesstudenter vid andra lärosäten i Stockholm men även 
från övriga Sverige.  
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En aspekt som till stora delar format vår studie är hur pass väl informanterna kunnat förstå 
frågorna och formulera sina svar och tankar under intervjuerna. I metodstycket beskriver vi att 
ingen av informanterna hade engelska som modersmål, vilket var det språk som användes under 
intervjuerna. Under intervjuerna upplevde vi att de flesta informanter kunde formulera sig 
tillräckligt bra för att intressant material skulle komma fram.  Det var dock tydligt att en del av de 
intervjuade hade ambitioner att berätta om något som de inte förmådde översätta till engelska och 
detta kan ha påverkat vår tolkning av det insamlade materialet. Dock fann vi det mer intressant att 
inneha material från en bred internationell målgrupp, än att ha informanter med ett perfekt 
språkbruk, något som i förhand ändå inte kan garanteras om det så gällde informanter som 
intervjuas på sitt modersmål. Förmodligen hade resultaten och analysen sett annorlunda ut om 
denna studie hade genomförts med svenska informanter. Dock hade detta säkerligen medfört att 
infallsvinklar som endast kan ges från internationella informanter inte funnits med.  
 
Trots de kriterier som vi presenterade i bakgrundsstycket och som vi hade som utgångspunkt vid 
val av besöksattraktioner, kan vi i efterhand konstatera att Gröna Lund lämpade sig mindre bra i 
denna studie. Antagligen har detta sin förklaring i att attraktionen endast har öppet under 
sommarhalvåret, från maj till september. Merparten av informanterna kom till Sverige under 
januari månad, och våra intervjuer genomfördes under april månad. Förmodligen har detta haft 
betydelse till varför attraktionen inte beskådats närmre. Fokus under intervjuerna låg på det 
moderna, högteknologiska åkattraktionerna. Förklaringen kan även ligga i att attraktionen inte har 
någon signifikant byggnad, vilket resulterade i att Gröna Lund blev förhållandevis svåranalyserat 
för informanterna.    
 
I metodavsnittet beskriver vi att vi genomför både kvalitativa enskilda intervjuer samt en 
fokusgruppintervju. Genom att använda fokusgruppintervjun fanns förhoppningar om att få ett 
rikare och mer nyanserat intervjumaterial, som även skulle kunna ligga till grund för den fortsatta 
intervjumanualen till de enskilda intervjuerna. I efterhand kan vi dock konstatera att 
fokusgruppen inte blev som vi önskat, dels för att det enbart var tre informanter som infann sig på 
plats under intervjutillfället men även för att vi som moderator/observatör inte hade fått in någon 
större rutin. Kombinationen fokusgrupp med individuella intervjuer har visat sig haft mindre 
betydelse, då både gruppens diskussioner och de individuella utsagorna gav relativt samstämmiga 
svar om våra uppvisade besöksattraktioner.  
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 46 

Bilaga 1) Intervjuguide till fokusgrupp och enskilda intervjuer.  
Introduktion  
How old are you? 
How long have you stayed in Sweden? 
If you are going in to town, where do you go? (City, Southern Island, Kings Island, Old town) 
How do you usually get there? (Metro, Train, Tram, Car, Bus Bicycle, Walking/ Else) 
Do you have a driving license and do you drive in Stockholm? 
Do you have a SL-card so that you can travel freely on the public transportation system? How 
often do you use your SL-card? 
How often do you travel into central Stockholm and what is the main porpose? 
Have you visited Stockholm before you came here for studying?  
If yes, for how long and what was the reason? (leisure/business/else) 
Was there any particular reason for why you chose to study in Stockholm?  
 
Tema 1: Besöksattraktionernas fysiska utformning  

� What does this picture show?  
� What kind of associations do you connect to the picture?  
� What is your first thought when you look at this attraction?  
� We would like you to answer if you have visited these attractions and when that was.  
� If you have made a visit, what main reason for you to go there?   
� When you look at the architecture of the visitor attractions, does it feel special or 

intresting enough for you to go there? Why/Why not? 
� Is there any kind of feautures in these buildings (ex, symbols, colours, type of 

architecture, age, materials) that is special for Stockholm?  
� Which of the attraction picture do you think represent Stockholm the best? Why? 

 
Tema 2: Utbytesstudentens relation till platsen 

� What are your memories and experiences of the visit?  
� What were your expectations before you made the visit?  
� If you haven’t visited any of the attractions, what kind of emotions/thought do you get 

when looking at them?  
� Would you like to visit any of these attractions? Why/Why not? 

  
Tema 3: Vikten av besöksattraktioners läge och Stockholm som turistdestination 

� How important is the location of the attraction for you to want to make a visit?  
� How would it impact you if you had to travel a long way to reach the attraction? (say if 

you had to spend more than an hour to get there) 
� Do you think all main tourist attraction should be placed in the central part of Stockholm, 

close to shops, restaurants and transportation? 
� How do you find the selection and quality of attractions to be? Is there anything you are 

missing?  
� How do you perceive Stockholm from a tourist destination point of view?  
� Does the city feel divided between tourist attractions and the rest of the city?  
� Do you think that there are a lot of commercial activities (souvenir shops, crowds, street 

vendors) around the attractions, perhaps even over shadowing/disturbing?  
� What do you think of Stockholm regarding it’s image?  
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Bilaga 2) E-postmeddelande till utbytesstudenterna.  

 
Dear XXXX 
  
My name is Sofia and I am together with my fellow student colleague Lovisa in the process of 
writing our c-level essay in Tourism Studies at Södertörns Högskola. Our focus with the essay is 
to examine how exchange students view Stockholm as a tourism city, with some of its most 
iconic buildings and structures as the basis of our research. 
  
To be able to do this, we of course need to hear what students such as yourself have to say in this 
matter, and would be most grateful if you could spare some time to take part in an interview. The 
interview will go on for about one hour and will take place during week 17 (26-28 of april). The 
interview will be very relaxed and contain images of well-known attractions in Stockholm. The 
mayor aim is to examine what these attractions represent for you, and there is therefore no right 
or wrong answer. You don’t need any prior knowledge of Stockholm, so just come as you are. 
We will hold the interviews on campus in a familiar environment and we will offer you a 
traditional Swedish fika with coffee and cakes. 
  
If you are interested in participating, please let us know as soon as possible which day (Tuesday 
26:th, Wednesday 27:th or Thursday 28:th) that would suit you the best. If you have a certain 
time during the day that you would like to come, please write that, and if you have time to meet 
for more than one interview, tell us that as well. We will hold interviews between 10 am to 6 pm 
during all three days.  
 
If you have any questions generally regarding our research or the interview in particularly, please 
feel free to contact us via e-mail or telephone. We are looking forward to hear from you! 
 
Kind regards, 
Sofia Brolin and Lovisa Larsson 
 


