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Sammanfattning 
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Titel:  Kunskap om marknaden - Besöksattraktioners vikt och dess 

relation till turistmålgrupp och resesyfte 
 
Författare:  Kristina Dobo och Jonathan Kviborg 
 
Handledare:  Gustaf Onn 
 
Nyckelord:  Besöksattraktioner, destinationer, turistmålgrupper, 

reseanledningar 
 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att identifiera de olika 
turistmålgrupper som besöker de besöksattraktioner som finns på 
en destination och att undersöka vilket primärsyftet är till resan, 
samt dess samband till besöksattraktioner. 

 
 

Metod: Den empiriska data har samlats in med en kvantitativ 
intervjuundersökning som gjorts på 95 turister som antingen 
besökt Vasamuseet, Gröna Lund eller Skansen. Materialet 
analyserades sedan med hjälp av SPSS. 

 

Slutsats:   Undersökningen visar att besöksattraktioner är den klart främsta 
reseanledningen. Resultatet från undersökningen beträffande 
turistmålgrupper jämförs med VisitSwedens målgrupper och klara 
likheter går att finna. Tendenser på hur de tre aspekterna, 
turistmålgrupp, reseanledning och besöksattraktion, hänger ihop 
går att finna men klara statistiska samband gick ej att få. 

 



 

Abstract 
Bachelor thesis in tourism science, Södertörns högskola, spring 2012 
 
Title: Knowledge about the market – The importance of visitor 

attractions and how it’s related to tourism target groups and travel 
purpose 

 
Authors:  Kristina Dobo and Jonathan Kviborg 
 
Advisor:  Gustaf Onn 
 
Keywords:  Visitor attractions, destinations, tourism target groups, travel 

purpose 
 
Purpose:  The purpose of this paper is to identify the different tourist target 

groups visiting the visitor attractions that are on a destination and 
to examine the primary purpose to the travel and their relation to 
visitor attractions. 

 
Methodology: The empirical data were collected with quantitative interview 

surveys conducted on 95 tourists who either visited the Vasa 
Museum, Gröna Lund or Skansen. The material was then analyzed 
using SPSS. 

 
Conclusions: The survey shows that visitor attractions are by far the main travel 

reason. The results of the investigation concerning tourist target 
groups are compared with VisitSwedens own target groups and 
clear similarities can be found. Tendencies in how the three 
aspects, tourist target group, travel purposes and visitor attraction, 
are related can be found. Clear correlations were not able to make. 
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1 Inledning 
 
 
Inledningsvis ges en introduktion till ämnet med hjälp av en bakgrund till problemet. Därefter 
diskuteras problemet som leder in till studiens syfte och frågeställningar. Slutligen 
presenteras studiens avgränsningar. 
 
 

1.1 Bakgrund 
En nationell strategi för svensk besöksnäring har arbetats fram på initiativ av Svensk Turism 
som i sin tur samarbetar med många olika aktörer runt om i landet. Syftet är en ökad tillväxt 
inom besöksnäringen för att bli ett naturligt förstahandsval i Europa gällande resmål. Sverige 
har en stor potential för att lyckas med sina mål som även innefattar att inom tio år dubbla de 
252 miljarder som besöksnäringen omsatte under 2009.1 
 
Stockholm är i allra högsta grad med i den nationella strategin; att öka besöksnäringen till 
2020. Stockholm är ett av de tio snabbast växande besöksmålen i Europa och med denna 
strategi har man ambitionerna att öka omsättningen med 80 procent. Olika intressenter från 
både privat och offentlig sektor samarbetar för att nå det utpräglade målet. Stockholm är i dag 
en av de platser som ökar mest i hela Europa och ambitionerna är att fortsätta öka. För att nå 
de mål som satts upp har projektgruppen ”Stockholmsstrategin 2020” arbetat fram sex 
stycken huvudstrategier som angrips via sex stycken fokusområden.2 
 
Ett av fokusområdena lyder:  
 

”Kontinuerlig omvärldsanalys, konkurrensbevakning och kunskap om 
marknaden och målgrupperna för att utveckla destinationen i rätt riktning, samt 
att öka marknadsföring och konceptualisera reseanledningar för att ta 
ytterligare marknadsandelar både på befintliga såväl som nya marknader.”3 

 
Detta fokusområde ligger i linje med Göran Anderssons pågående forskningsprojekt 
”Relationer mellan turistmålgrupper, besöksattraktioner och en turistdestination” och 
datainsamlingen som kommer genomföras för denna uppsats görs på uppdrag för Anderssons 
forskningsprojekt. Både ovanstående fokusområde och forskningsprojektet har som avsikt att 
se sambandet mellan turistmålgrupp, besöksattraktion och turistdestination. 
 
Den nationella strategin involverar att öka attraktionskraften genom bland annat fler 
besöksattraktioner. Då dessa ses som viktiga för att attrahera turister till en destination och är 
även ett motiv till resande. Samma tonvikt läggs även på de befintliga besöksattraktionerna.4 
Djurgården är en av de mest besökta platserna i Stockholm med turistattraktioner som 
exempelvis Gröna Lund, Skansen och Vasamuseet där samtliga har över en miljon besökare 
under ett år.5 

                                                
1 Nationell strategi för svensk besöksnäring. 
2 Stockholmsstrategin 2020. 
3 Ibid. 
4 Nationell strategi för svensk besöksnäring. 
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Gröna Lund är Sveriges äldsta tivoli6 som under 2010 hade man över 1,3 miljoner besökare, 
vilket placerade tivolit på en åttonde plats på listan av de mest besökta turistattraktionerna i 
Sverige. Tätt efter placerar sig Skansen med nästintill samma antal gäster medan Vasamuseet 
parkerade en bit längre ner i tabellen.7 Skansen som är Sveriges äldsta friluftsmuseum har haft 
ett stort inflytande på liknande museer i främst Europa och USA.8 Även Vasamuseet har en 
fängslande historia bakom sig. Skeppet som bärgades 1961 transporterades till dagens plats på 
Djurgården där besökare från hela världen fascinerats av bedriften.9 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
Besöksattraktioner kan i vissa sammanhang kallas för turismens hjärta och är basen för 
turismen. De fyller främst tre funktioner i utvecklingen av turistdestinationer. Först och främst 
är de en anledning till varför människor väljer att åka till en destination. Besöksattraktioner är 
en tilldragningskraft som också är en fundamental del av turismprodukten. För det andra 
bidrar besöksattraktioner med starka varumärken och symboler för en destination. Slutligen är 
övriga baselement i turistprodukten, logi och mat, beroende av utvecklade besöksattraktioner. 
Utan besöksattraktioner kanske det i dag inte skulle finnas någon turism, åtminstone skulle 
den se annorlunda gentemot vad den gör i dagens skede. 10  Besöksattraktioner är en 
grundförutsättning för att attrahera turister till en destination och därför ett verktyg för 
lokalbefolkningen.11Vidare bidrar de även till en regional utveckling i form av anställningar 
och ekonomisk tillväxt, vilket även detta är positivt för lokalbefolkningen.12Det går att 
debattera om huruvida besöksattraktioner utgör basen för turismen och dess grundläggande 
vikt. Vi tycker således det vore oerhört intressant att undersöka turisternas syn och vad som 
verkligen drar de till olika platser.  
 
Ytterligare ett viktigt perspektiv man måste ta hänsyn till är det omvända, vad 
besöksattraktioner är utan dess besökare. Olika besöksattraktioner konkurrerar inte enbart 
med varandra, utan över huvud taget om människors tid. Det är därför fundamentalt att man 
förstår de olika turistmålgrupperna och vad som drar turisterna till olika platser.13 Att inneha 
kunskap om hur man kan segmentera sin bransch är en av de viktigaste strategierna inom 
marknadsföring, vilket i sin tur kan leda till en ökad besöksnäring. Genom att ha en förståelse 
kring vilka målgrupper som besöker olika destinationer effektiviserar man arbetet med att 
attrahera turister till platsen i fråga. I den tid vi lever i nu, där bland annat förutsättningarna i 
många länder förbättrats, är det i synnerhet viktigt med denna kunskap.14 
 

                                                                                                                                                   
5 Tillväxtverket, 2010. 
6 Gröna Lunds hemsida, 2012. 
7 Tillväxtverket, 2010. 
8 Skansens hemsida, 2012. 
9 Vasamuseets hemsida, 2012. 
10 Hu & Wall, Environmental Management, Environmental Image and the Competitive Tourist 
Attraction, 2005. 
11 Leask, A. Progress in visitor attraction research: Towards more effective management. 2010. 
12 Benckendorff, P. J. An exploratory analysis of planning characteristics in Australian visitor 
attraction. 2006. 
13 Fyal, Leask & Garrod, Introduction: Visitor Attractions.	  2002. 
14 Jensen, J. M. Segmenting European Tourists by Nationality: An Investigation of Visitors to 
Attractions on the Danish Island of Funen. 2006.  



 

 3 

Ställer vi ovanstående mot bakgrund av Stockholmsstrategin kan vi notera att man bör arbeta 
med att försöka uppnå kunskap om förhållandet mellan turistmålgrupp och besöksattraktion, 
samt vilket primärsyftet är med resan. Detta är ett av strategins fokusområden, vilket gör 
ämnet intressant att studera. Vidare kan man även ställa detta i paritet med en rad olika studier 
om besöksattraktioner där det framgår att det finns en avsaknad av publicerade studier kring 
besöksattraktioner, som är denna undersöknings utgångspunkt, trots att de utgör en 
fundamental del för en turistdestination.15 

 

1.3 Frågeställningar 
 

• Vilka olika typer av turistmålgrupper besöker besöksattraktionerna på en destination? 

 
• Vilket primärsyfte finns till resan? 

 
• Vilka samband finns mellan turistmålgrupp, besöksattraktion och resesyfte?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att identifiera de olika turistmålgrupper som besöker de 
besöksattraktioner som finns på en destination och att undersöka vilket primärsyftet är till 
resan, samt dess samband till besöksattraktioner. 
 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att inte ta hänsyn till besöksattraktioner med mindre än en miljon besökare per år 
eftersom att vi avser att undersöka de större sådana inom vår destination. Detta då det är de 
mer kända, så kallade primärattraktioner, som är avgörande i valet av destination.16 Vidare har 
valet gjorts att inte undersöka Stockholm som destination utan Djurgården som egenskap av 
en punktdestination i Stockholm. Detta medför att vi således kan undersöka turisternas 
uppfattning i destinationsfrågan och relatera det till ovanstående samband. Avslutningsvis, 
beträffande turistmålgrupper, har vi valt bort inkomstvariabler då det är av vår uppfattning att 
sådana frågor upplevs besvärliga att svara på.  
  

                                                
15 Fyal, Leask & Garrod, 2002.; Benckendorff, P. J., 2006. ; Richards, G., 2002. 
16 Swarbrooke, J., 2002, s. 12. 
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2 Teori 
 
 
Kapitlet inleder med att definiera en destination och dess olika kategorier. Därefter görs en 
redogörelse över de utgångspunkter studien har i form av besöksattraktioner, 
reseanledningar och turistmålgrupper. 
 
 

2.1 Destinationsbegreppet 
 
Konkret kan man definiera en destination som: 
 

”ett geografiskt och kulturellt sammanhållet område som man kan boka och 
resa till samt där man kan bo, äta och aktivera sig.”17 

 
 
Destination är ett större område som inkluderar ett antal individuella besöksattraktioner samt 
den service som efterfrågas av turister. 18 Det är besöksattraktionerna, faciliteterna, 
infrastrukturen och intressena som skapar destinationen. Den dynamiska delen av en 
destination, det vill säga mixen av service och tjänster, varierar med turisternas historiskt 
växlande efterfrågan.19 Naturliga såväl som skapade funktioner ska attrahera icke-lokala 
besökare, det vill säga turister, för olika aktiviteter.20 
 
Vad som attraherar turister till en specifik destination kan delas in i två kategorier, 
huvudfaktorer och sidofaktorer. Den förstnämnda innefattar naturen och omgivningen, 
evenemang och just besöksattraktioner. Olika typer av besöksattraktioner menar man är det 
som verkligen lockar en turist till en destination. Sidofaktorer är login, shoppingen, 
transporten och tillhandahållandet av mat.21 
 
Av den enskilde turisten kan en destination dock uppfattas annorlunda. Dennes perspektiv 
grundar sig utifrån de föreställningar och eventuella erfarenheter personen i fråga har av 
destinationen. Den enskilde turisten har ingen given avgränsning utan grundar sina tankar om 
en destination utifrån dennes subjektiva föreställningar, den så kallade kognitiva kartan.22 
	  
En destination kan delas in i tre nivåer: områdes-, plats- och punktdestination. Det 
förstnämnda betecknar ofta en större geografisk enhet i form av exempelvis ett landskap, en 
nation eller region som Skandinavien eller Norden. En platsdestination är mer specifikt 
självaresmålet, dit man reser till, som en stad. Det sistnämnda, en punktdestination, kan vara 
en besöksattraktion, ett evenemang eller ett mer specifikt område i själva resmålet.23 
 

                                                
17 Graffman, J. Kraftprocessen – En vägvisare i destinationsutveckling. 2006. 
18 Swarbrooke, J., 2002, s.9.  
19 Framke, W. The Destination as a Concept: A Discussion of the Business-related Perspective versus 
the Socio-cultural Approach in Tourism Theory. 2002. 
20 Georgulas, N.  Tourist destination features. 1970. 
21 Selby, M., 2004, s. 20. 
22 Elbe, J. Utveckling av turistdestinationer genom samarbete. 2002. 
23 Ibid. 
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Även när det kommer till marknadsföringen av ett resmål görs dessa åtskillnader.24 Figuren 
nedan (Figur 1) visar de olika nivåerna som tydliggör hur man alltså avgränsar en större 
geografisk enhet. Vi har dock valt att bearbeta modellen från dess ursprungliga skick för att 
enklare klargöra skillnaderna mellan de tre olika begreppen. 
 
 
Figur 1: Olika nivåer av en destination 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: von Friedrichs Grängsjö, Y., 2001. Bearbetad av oss. 

 

2.2 Besöksattraktioner 
En besöksattraktion kan definieras som en plats med ett namn som med en specifik mänsklig 
eller naturlig funktion står i fokus för besökarna.25 De är den första riktiga dragningskraften 
för en destination att locka besökare.26 I en mer omfattande definition menar man att 
besöksattraktioner ska vara tillgänglig för alla, samt att de även ska kunna locka till sig 
dagsbesökare och turister där primärsyftet är att ge den allmänna besökaren underhållning, 
intresse eller utbildning.27 
 
Det finns många exempel som visar att man genom en besöksattraktion lyfter stadens image 
och attraherar turister i en allt större utsträckning och således ökar tillströmningen av turister 
till de platserna. Besöksattraktioner ses som den kanske den viktigaste orsaken till att 
människor väljer att besöka en destination.  

                                                
24 von Friedrichs Grängsjö, Y. Destinationsmarknadsföring - En studie av turism ur ett 
producentperspektiv. 2001. 
25 Leask, A.	  Progress in visitor attraction research: Towards more effective management. 2010. 
26 Fyal, Leask & Garrod, Introduction: Visitor Attractions. 2002. 
27 Swarbrooke, J., 2002, s. 3. 

Områdesdestination 

Platsdestination 

Punktdestination 
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Däremot måste man ta i beaktande att vissa större städer med en hög image och många 
erkända besöksattraktioner lockar till sig turister av många olika anledningar och inte av 
något specifikt.28 
 
Besöksattraktioner är direkt knutna till resans syfte. De är avgörande om man väljer att åka till 
en destination och spelar även en stor roll i avvägandet mellan vilken destination man som 
turist väljer att besöka. De kan delas in i primära och sekundära besöksattraktioner.29 Primära 
betecknar de besöksattraktionerna som verkligen drar besökare till en destination. De tillhör 
den gruppen där turisterna kommer att spendera mestadels av sin resa. Många primära 
besöksattraktioner jobbar även mycket med att maximera den tid besökarna spenderar på den 
platsen, för att öka inkomsten. Sekundära besöksattraktioner är de som turisterna kommer att 
besöka på väg eller ifrån vistelsen på den primära. Denna kategori spelar även den en roll när 
individer väljer vilken destination de ska resa till, även om det kan ske omedvetet.30 
 
En besöksattraktion fyller alltså många syften. Inte bara attraherar den turister till en 
destination, utan den bidrar även till den regionala utvecklingen. En inkomstkälla uppstår som 
är ett led av att jobbtillfällen skapas och destinationen utvecklas.31 Besöksattraktioner är 
grundläggande för utvecklandet av infrastruktur och övrig service inom turistbranschen så 
som logi och mat.32 Man kan med andra ord använda besöksattraktioner för att utveckla en 
destination. Utöver utvecklandet kan de även fungera för att stärka destinationen genom 
starka varumärken som assisterar den övriga turistprodukten.33 
 

2.2.1 Olika typer av besöksattraktioner 
Besöksattraktioner kan delas in i flera kategorier:34 
 

• Temaparker 
• Museer och gallerier  
• Naturliga, vilket innefattar naturreservat och nationalparker  
• Djurparker  
• Besökscenter som består av kulturella och industriella platser 
• Religiösa platser 
• Kulturarv i form av historiska platser 

Denna indelning används ofta inom diskussioner beträffande besöksattraktioner. 
Klassificeringen grundar sig på att man särskiljer de väsentliga egenskaperna hos varje 
attraktion och utgår bland annat från slutprodukten, ägarstruktur, målgruppen och själva målet 
med besöksattraktionen. Genom denna indelning kan man enklare markera vad som skiljer 
varje besöksattraktion åt.35 
 
                                                
28 Law, C. M., 2002, s. 73-74. 
29 Kamfjord, G., 1999, s. 146. 
30 Swarbrooke, J., 2002, s. 12. 
31 Leask, A. Progress in visitor attraction research: Towards more effective management.	  2010. 
32 Fyal, Leask & Garrod,	  Introduction: Visitor Attractions. 2002. 
33 Hu & Wall, Environmental Management, Environmental Image and the Competitive Tourist 
Attraction. 2005. 
34 Leask, A. Progress in visitor attraction research: Towards more effective management. 2010. 
35 Ibid. 
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En större indelning och klassificering av besöksattraktioner är att dela in dem efter själva 
resursen och miljön: naturliga, kulturella, populärkultur- eller fantasyattraktioner.36 
 
Även Swarbrooke37, som menar att det inte finns någon enhetlig definition av uppdelningen, 
anser att man ska klassificera besöksattraktionerna utifrån tillverkningen och miljön: 
 

• Besöksattraktioner i naturliga miljöer så som stränder och skogar 
• Mänskligt tillverkade byggnader och platser som är tillverkade för andra orsaker 

än att attrahera besökare. Exempelvis kyrkor, reservoarer och arkeologiska platser 
• Mänskligt tillverkade byggnader och platser som istället är tillverkade för att 

attrahera besökare. Där ingår temaparker, museer, casinos och övriga 
aktivitetscentrum 

• Speciella evenemang  

Noterbart i Swarbrookes indelning är att de första tre är permanenta medan speciella 
evenemang enbart är en temporär besöksattraktion. Det går även att skilja de två sistnämnda 
från övriga två med att deras främsta anledning till byggandet är för att maximera de 
ekonomiska effekterna genom att öka besöksantalet.38 
 

2.3 Reseanledningar 
Turistdelegationens begreppsnyckel från 1995 säger: 
 

”En besökare kan ha många syften med en resa, men har alltid ett huvudsyfte ”utan 
vilket resan inte skulle ha blivit av”.”39 

 
Följande kategorisering föreslås av WTO-rekommendationerna40: 
 

• Fritid, rekreation och semester 
• Besök hos släkt och vänner 
• Affärer och uppdrag 
• Hälso- och friskvård 
• Religionsutövning 
• Övrigt 

 
En empirisk prövad undersökning, som fått samma resultat vid de upprepade tillfällena, delar 
in individer på vad de verkligen gör på sin resa utifrån andra infallsvinklar. Utifrån sex olika 
kategorier beskrivs turisters olika beteendetyper:41 
 

• Hög standard - Avser folk som vill ha en bekväm semester och samtidigt inte aktivera 
sig 

                                                
36 Sternberg, E.	  The iconography of the tourism experience. 1997. 
37 Swarbrooke, J., 2002, s. 5-6. 
38 Ibid. 
39 Turistdelegationen, 1995. 
40 Ibid. 
41 Kamfjord, G., 1999, s. 92-93. 
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• Släkt och vänner - Individer vars främsta anledning är att besöka släkt och vänner 
• Aktivitet – Kategoriserar de personer som främst utför fysiska aktiviteter, gärna i 

naturen 
• Kultur – Vill uppleva de mer kulturella besöksattraktionerna 
• Nöje – Liknar kategorin ovan, men riktar sig istället på andra besöksattraktioner 
• Övriga 

De båda förteckningarna av olika reseanlednings-kategorier liknar varandra. Största 
skillnaden är att affärsresenärer inte är representerade i den sistnämnda.  Det är noterbart att 
man mer eller mindre utgår från samma premisser, vilket kommer att genomsyra denna 
studie. Även inom forskningen använder till exempel Kozak, i sin studie om turisters 
resemotiv beroende på nationalitet, liknande premisser för att angripa sin studies syfte.42 
 

2.4 Turistmålgrupper 
Det har länge gjorts många försök att kategorisera turister. En term som oftast nämns i dessa 
sammanhang är segmentering. Det är en term som delar in totalmarknaden i olika delar, så 
kallade segment. Varje segment har olika egenskaper som gör att man kan placera individer 
beroende på om de uppfyller dessa egenskaper eller inte. Dessa segment används främst för 
marknadsföring för att förstå marknaden och den verklighet som finns.43 Drar man en parallell 
till Stockholmsstrategin är det precis vad de försöker åstadkomma, det vill säga förstå 
marknaden.44 
 
De segment som främst används är: geografiska, sociodemografiska, psykografiska och 
beteendemässiga segment. Alltså utifrån geografisk anknytning, sociala faktorer, 
psykologiska preferenser respektive beteendemönster hos individerna. De är relativt 
endimensionella segment, men det är först när man sammanfogar olika attribut som mer 
effektiva särskiljningar går att göra. 45 Även Holloway listar dessa fyra olika typer av 
segmentering som visar hur man med olika variabler kan särskilja olika marknader ifrån 
varandra. Trots att varje individ har samma grundläggande psykologiska behov som att äta, 
dricka och få luft kan det beroende på marknad skilja sig i vilken utsträckning och framförallt 
på vilket sätt dessa behov måste uppfyllas. Därför krävs en god kunskap om marknaden.46 
 
Denna studie inleddes med följande citat: 

 
”Kontinuerlig omvärldsanalys, konkurrensbevakning och kunskap om 
marknaden och målgrupperna för att utveckla destinationen i rätt riktning, samt 
att öka marknadsföring och konceptualisera reseanledningar för att ta 
ytterligare marknadsandelar både på befintliga såväl som nya marknader.”47 

 
Med detta citat vill vi sammanfoga det vi diskuterat i detta kapitel. En av studiens 
frågeställningar är att undersöka huruvida det finns något samband mellan turistmålgrupp, 
besöksattraktion och resesyfte, alltså de begrepp vi redogjort för i avsnitten ovan.  
                                                
42 Kozak, M.	  Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations. 2002. 
43 Kamfjord, G., 1999, s. 90-91. 
44 Stockholmsstrategin 2020. 
45 Swarbrooke, J., 2002, s. 75-81. 
46 Holloway, J.C., 2004, s. 102-103. 
47 Stockholmsstrategin 2020. 
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Företag och organisationer måste arbeta med att motsvara de krav som ställs från framförallt 
kunderna, således måste de ständigt utvecklas för att nå kundernas förväntningar. Genom att 
förstå kunden och marknaden skapar man det verktyg som behövs för att utveckla sin 
organisation åt rätt håll och slutligen ta nya marknadsandelar.48 Detta ligger i paritet med när 
man klassificerar marknaden i olika segment. Genom att segmentera marknaden ökar man 
förståelsen och således effektiviserar sitt arbete.49 
  

                                                
48 Szatek, A., 2008. 
49 Swarbrooke, J., 2002, s. 75-81. 
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3 Metod 
 
 
Denna del av studien belyser det metodiska förhållningssättet i uppsatsen. Vidare redogörs 
hur det empiriska materialet ska samlas in och det analytiska tillvägagångssättet, samt en 
presentation av vår tolkningsmall som ligger till grund för sammanställningen av det 
empiriska materialet. Slutligen presenteras studiens metodproblem i form av en diskussion om 
studiens reliabilitet, validitet samt metod- och källkritik. 
 
 

3.1 Metodval 
De grundläggande skillnaderna mellan en kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi grundar 
sig i insamlingen av data. Med en kvantitativ forskningsstrategi är den viktigaste 
angelägenheten själva mätningen. Den ska kunna ge svar på varför något är som det är, som 
ofta kan påvisas med hjälp av olika variabler. Kvantitativa forskare vill även försöka 
generalisera resultatet på de individer som inte ingår i undersökningen. Slutligen är 
replikation ett viktigt drag, vilket innebär att en identisk undersökning ska vid ett annat skede 
kunna upprepas för att få fram samma eller ett snarlikt svar. Skulle detta steg inte vara möjligt 
kan man ifrågasätta studiens reliabilitet.50 
 
Istället för bredden man vill uppnå med en kvantitativ forskningsstrategi söker kvalitativa 
forskare efter djupet. Det grundläggande, för att nå djupet, är att man under hela processens 
gång bör vara flexibel och ha en viss avsaknad av struktur samtidigt som man betonar 
kontexten och försöker uppfatta en situation på exakt samma sätt som 
undersökningspersonen. Data i form av siffror och att generalisera resultaten är inte av 
relevans utan det är den djupa förståelsen man vill åt.51 
 
Vår uppsats kommer att ha en kvantitativ prägel eftersom vi behöver stora mängder av 
statistik för att kunna beskriva verkligheten som i sin tur ska besvara studiens frågeställningar. 
Rikligt med hård data som fås med kvantitativa undersökningar gör att denna metod lämpar 
sig bra för studien. Vi ämnar nå en bredd snarare än djupet, vilket gör att den kvantitativa 
forskningsstrategin valdes. Genom stora mängder av data kan studiens frågeställningar 
besvaras. Eftersom att studien har ett deduktivt synsätt bidrar studiens sätt att koppla samman 
teori med empiri delvis till valet av forskningsstrategi. Det deduktiva synsättet brukar 
dessutom oftast förknippas med den kvantitativa metoden. 
 

3.2 Undersökningsansats 
De två mest förekommande strategierna beträffande undersökningsansatser är deduktion och 
induktion. De båda beskriver förhållandet mellan teori och empiri. Utgångspunkten med det 
induktiva synsättet är empirin som sedermera ska generera i en teori. Utifrån den empiriska 
undersökningen som gjorts drar man generaliserbara slutsatser. Med en deduktiv ansats utgår 
man istället från teorier och förhållandet mellan teori och empiri blir alltså omvänt. Med hjälp 
av olika teorier skapar man hypoteser om hur världen kan tänkas se ut. Dessa hypoteser 
genomgår sedan en empirisk granskning som slutligen ställs mot den ursprungliga teorin.52 

                                                
50 Bryman, 2011, s. 149-175. 
51 Bryman, 2011, s. 340-376. 
52 Johannesson & Tufte, 2003, s.35-36. 
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Denna studie kommer att använda sig av en deduktiv ansats eftersom att studien ämnar pröva 
vår teoretiska redogörelse över hur världen kan tänkas se ut. Vi avser att granska, utifrån 
studiens teoretiska grund, hur förhållandet mellan en turistmålgrupp, besöksattraktion och 
resesyfte ser ut, vilket gör den deduktiva ansatsen ett naturligt val.  

3.3 Insamlingsdata 
De empiriska data som kommer att samlas in i denna studie görs med hjälp av 
frågeundersökningar, som är en av samhällsvetenskapens mest använda metoder när det gäller 
insamling av forskningsmaterial. Frågeundersökningar är en typ av respondentundersökning 
där syftet, med hjälp av samma frågeunderlag, är att se vad svarspersonerna tycker och tänker 
för att sedan hitta generella mönster. En frågeundersökning kan alltså påvisa hur vanligt 
förekommande något är som sedan förhoppningsvis kan generaliseras till hela populationen.53 
 
Frågeundersökningar är ett naturligt val för denna studie att nå rikligt med data och lämpar sig 
bra för att kunna analysera och avslutningsvis svara på de frågeställningar som gjorts. 
Eftersom att frågeundersökningar underlättar att hitta generella mönster, än vad exempelvis 
mer djupgående frågor till färre svarspersoner anser författarna av denna studie att detta val är 
medvetet. 
 
Vidare kan frågeundersökningar kategoriseras i främst två huvudsakliga kategorier: 
intervjuundersökningar och enkätundersökningar. Den senare bygger skriftlig kommunikation 
där svarspersonerna fyller själva in svaret medan den förra istället grundar sig på den 
muntliga kommunikationen och där forskaren alltså frågar om svaret. Vi har valt att göra 
intervjuundersökningar. Fördelarna med det är att en högre svarsfrekvens nås, en kontroll 
över svarssituationen erhålls och om någon fråga skulle vara oklar kan respondenterna bli 
upplysta om vad som menas. Med det sagt innebär detta inte att det finns några nackdelar. 
Detta sätt är mycket mer tidskrävande och kan även ge en intervjuareffekt, det vill säga att 
forskaren kan påverka respondenternas svar.54 Anledningen till valet av intervjuundersökning 
har dock inget med fördelarna kontra nackdelarna även om vi anser att fördelarna väger upp. 
Valet beror på att vår urvalsgrupp består av turister som besöker Djurgården, vilket gör detta 
det mest effektiva sättet att nå ut till den tänkta gruppen. Eftersom att intervjumallen är något 
komplicerad och ganska omfattande ger det oss ytterligare en anledning till att använda detta 
sätt. 
 
För att enklare kunna analysera de data som vi får från ovanstående undersökning kommer 
information om VisitSwedens målgrupper att samlas in. Eftersom den teoretiska grunden som 
denna studie har beträffande turistmålgrupper är väldigt allmän och kan användas för hela 
världen, tror vi att VisitSwedens målgrupper kommer att fungera som ett bättre och mer 
specifikt stöd för de analyser som kommer att göras i studien. 
 

3.3.1 Intervjumallens utformande 
Frågeformuläret55 har utformats i två versioner, en svenskspråkig och en engelskspråkig, i 
samarbete med vår uppdragsgivare Göran Andersson.  
 

                                                
53 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 227-231. 
54 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 232-236. 
55 Se bilaga 1 och 2. 
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Genom att använda någon annans frågor får man fördelarna att frågorna redan blivit 
granskade minst en gång och blivit diskuterade av forskningssamhället, vilket resulterar i att 
man kan jämföra sina resultat med den ursprungliga studien.56 Dessa frågor utgår förvisso inte 
från någon tidigare undersökning och således nås inte fördelarna fullt ut. Däremot är det 
fortfarande en fördel att frågorna blivit granskade av flera parter, vilket utnyttjas i denna 
studie. Dessutom är vår uppfattning att uppdragsgivarens rutin gällande utformning av 
frågeformulär bidrar till att bättre frågor formuleras. Vidare kommer även dessa frågor kunna 
användas för senare jämförelser. Utifrån den mallen kunde vi sedan omformulera och 
korrigera frågorna, samt svarsalternativen så att det passade just vår studie och våra 
frågeställningar. Detta gjordes på samtliga frågor. 
 
De subjektiva värderingar som kan komma till uttryck i skapandet av frågeformuläret har 
förebyggts då författarna av studien varit med under utformandet. Frågorna har även blivit 
kritisk granskade utifrån olika kriterier:57 
 

• Undvika ledande frågor 
• Ställa begripliga frågor 
• Kontrollera frågornas ordningsföljd 

 
Genom ovanstående kriterier säkerställer man att de svarande får så korrekt underlag för att 
deras respektive svar ska bli så precist som möjligt. En forskare bör ha i beaktande att genom 
till exempel enbart byta ett ord i en fråga kan göra att man får två helt olika svar. Detsamma 
gäller beroende på hur frågorna är ställda och vilken ordningsföljd de har. Dessutom bör 
frågorna vara anpassade till den svarandes nivå som kanske inte har samma kunskapsnivå 
inom ämnet i fråga.58 
 

3.4 Urval 
Som redogjorts i den teoretiska delen kan en destination avgränsas till en platsdestination. Vi 
kommer förhålla vår empiriska datainsamling till en sådan geografisk precisering och således 
ha besöksattraktionerna på Djurgården snarare än Stockholm som destination. Turisterna som 
besöker Djurgården blir således vår population. I teoriramen redogjordes det för att de större 
primärattraktionerna är det som verkligen är avgörande i valet mellan destinationer, ett urval 
görs då till att samla in data vid tre attraktionerna som har över en miljon besökare per år: 
Gröna Lund, Skansen och Vasamuseet. Dessa tre besöksattraktioner tillhör även tre olika 
kategorier av besöksattraktioner, vilket underlättar för oss att analysera ett eventuellt samband 
mellan turistmålgrupp, besöksattraktion och resesyfte. 
 
Den rumsliga avvägningen som gjorts kan, i och med studiens begränsade tidsram, inte ta 
hänsyn till säsongsbetoning. Det vi kommer kunna göra, för att fånga upp alla sorters turister 
vid denna tidpunkt på året, är att utföra intervjuundersökningen under olika dagar. Det är av 
vår uppfattning att olika målgrupper reser olika, vilket gör att vi väljer att utföra 
intervjuundersökningen under alla dagar på veckan, vid olika tider på dygnet. 
 
Även om populationen är fastställd kan vi däremot inte fastställa en urvalsram, vilket medför 
vissa komplikationer för studien.  

                                                
56 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 241-242. 
57 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 242-249. 
58 Ibid. 
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Eftersom att det inte går att få en exakt förteckning över alla de turister som besöker 
Djurgården kommer vi bli tvungna att använda oss av ett första-bästaurval, som även kallas 
bekvämlighetsurval. Det är många forskningsinriktningar som väljer att avstå från att 
genomföra slumpmässiga urval, med en precis urvalsram då det i många fall är omöjligt att få 
en förteckning om urvalsramen. Med ett bekvämlighetsurval använder man sig av de 
analysenheterna som för stunden är enklast att få tag på, vilket medför problem att 
generalisera då urvalet löper risk att inte bli representativt för hela populationen.59 
 

3.5 Analysförfarande 
När de empiriska data samlats in från respondenterna kommer de analyseras genom en 
statistisk analys. Denna metod används för att göra en sammanfattande beskrivning av de data 
som samlats in. Vidare är statistisk analys en metod för att kunna beskriva verkligheten och 
även kunna pröva teorier, vilket är något som är högt relevant i denna studie.60 
 
Det finns flera olika sätt att gå tillväga, som grundar sig på hur många variabler den aktuella 
frågeställningen har.61 Med hjälp av en univariat analys kan man svara på enkla frågor om 
sociala händelser. En bivariat analys visar sambandet mellan två variabler. När man studerar 
sambandet mellan fler än två variabler gör man istället en multivariat analys.62 Det andra man 
måste reda ut är att bestämma vilken skalnivå variablerna befinner sig på. De tre viktiga 
skalnivåerna är: nominalskala, ordinalskala, samt intervallskala. Den förstnämnda, 
nominalskalan, används för att klassificera analysenheter, med andra ord kategorisera 
beroende på egenskap. Ordinalskalan används för att rangordna enheterna och förklarar alltså 
vilken enhet som har mer av en egenskap kontra övriga enheter. Intervallskalan är en 
blandning som både klassificerar och rangordnar analysenheterna, men den har även 
information om avståndet mellan de olika.63 Slutligen skiljer man på kvalitativa respektive 
kvantitativa variabeltyper. I den förstnämnda gruppen tillhör de variabler på ordinal- och 
nominalskalan medan den sistnämnda innefattar övriga två, de variablerna på kvot- och 
intervallskalan. 64 Variabler som ålder och inkomst tillhör normalt sett kvotkategorin. 65 
Eftersom att vi har grupperat dessa variabler i vår undersökning till större grupper kommer 
dessa kunna rangordnas på ett annat sätt vilket gör att vi enbart arbetar med kvalitativa 
variabler. Denna gruppering görs för att enklare identifiera olika turistmålgrupper när det 
gäller ålder. 
 
Då studiens tre frågeställningar har olika många variabler kommer vi använda oss av olika 
analyssätt. Analysen av data kommer att genomföras med samtliga tre analysmetoder för att 
kunna besvara frågeställningarna i studiens slutfas. De univariata analyserna redovisas genom 
diagram då dessa är enkla att förstå och tyda, samt att de räcker för att svara på 
frågeställningar med en variabel.  
 
De bivariata och multivariata analyserna redovisas genom contingencytabeller, men även 
Chi2-test kommer att genomföras för att verkligen hitta samband mellan variablerna.  

                                                
59 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 174-190. 
60 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 346-347. 
61 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 347-349. 
62 Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s. 269 ff. 
63 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 347-349. 
64 Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s. 40-42. 
65 Ibid. 
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Contingencytabeller är ett flexibelt tillvägagångssätt som hjälper till att studera relationen 
mellan två variabler och gör det dessutom enkelt att tolka tabellen.66 Med hjälp av ett Chi2-
test kan man uttyda om två variabler är beroende eller oberoende av varandra. Testet visar 
dock inte hur starkt detta samband är.67 Ett krav för att kunna använda Chi2-testet är att 20 
procent eller färre av cellerna i contingencytabellen måste ha en förväntad frekvens som är 
mindre än fem.68 
 

3.5.1 Tolkningsmall 
I detta avsnitt avser vi förklara hur tillvägagången kommer att se ut när vi ska föra in vårt 
empiriska resultat i SPSS. Detta görs för att standardisera processen och på så sätt öka 
studiens reliabilitet och validitet. 
 
Vi har, utifrån teoriramen, valt att indela reseanledningarna in i sex olika kategorier: 
 

• Besöka släkt och vänner 
• Affärsresenär 
• Nöjesresenär 
• Kulturresenär 
• Kombination nöje/kulturresenär 
• Övriga 

 
I fråga C1 och C2 svarar respondenterna på vilka faktorer som påverkat deras anledning att 
rese till den valda destinationen.  Utifrån dessa faktorer kommer vi då kunna bedöma vilken 
som är den primära reseanledningen. De två förstnämnda kategorierna har en varsin 
parameter på fråga C1, ”d” respektive ”e”. Skulle dessa svar få den högre påverkan i relation 
till övriga parametrar tolkar vi det som den primära reseanledningen.69 
 
C2 svarar direkt om en besöksattraktion är huvudanledningen för resan. För att sedan avgöra 
om det rör sig om en nöjesresenär, kulturresenär eller en kombination av de båda har vi valt 
att utläsa svaren på frågorna E1 och E2 där respondenterna svarar på vilka övriga 
besöksattraktioner de besöker. Utifrån teoriramen kan vi kategorisera olika besöksattraktioner 
till att antingen vara för nöjesresenärer eller kulturresenärer. Det vi väljer att fokusera på är 
om den enskilde respondenten väljer att konsekvent gå på nöjes- eller kulturattraktioner, 
alternativt om det rör sig om en kombination av de båda.70 
 
Den övriga gruppen får stor hjälp av ”i” på fråga C1 för att se om det är något specifikt som 
har dragit dem till platsen.71  
 

                                                
66 Bryman, 2011, s. 314-337. 
67 Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s. 213-224. 
68 Ibid. 
69 Se bilaga 1. 
70 Ibid. 
71 Ibid.	  
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3.6 Metodproblem 

3.6.1 Reliabilitet 
Studiens tillförlitlighet diskuteras med hjälp av begreppet reliabilitet som svarar på hur 
forskaren mäter och bearbetar data för att nå en tillförlitlighet för studien. Otydligt 
formulerade frågor, tvetydiga svarsalternativ eller beteendet hos forskaren kan påverka 
studiens reliabilitet negativt.72 I första hand orsakas en bristande reliabilitet genom slarv- och 
slumpfel under datainsamling och den efterföljande databearbetningen.73 Vi har under denna 
studie försökt att i största möjliga mån undvika dessa slarv- och slumpfel genom god fokus i 
samband med intervjuerna så att inga missförstånd eller hörfel ska dyka upp, samt undvikit 
felaktigheter som kunnat uppstå under de statistiska inmatningarna i SPSS genom att vi båda 
kontrollerat förfarandet. Undersökningen har gjorts där vi ställt frågorna till respondenterna 
och under hela processen försökt hjälpa dem med eventuella tveksamheter för att 
säkerhetsställa att vi fått in så sanningsenliga svar som möjligt. 
 
Olika standardiseringar har även gjorts för att öka reliabiliteten. Vi har haft en och samma 
intervjumall med fasta svarsalternativ och tillvägagångsättet både när vi har intervjuat, fört in 
data, samt analyserat materialet har gjorts likadant. Dessa standardiseringar bidrar till att 
reducera slumpens inflytande.74 
 
En annan åtgärd som gjorts för att öka reliabiliteten i uppsatsen, som även detta bygger på 
standardisering, är den tolkningsmall som är framtagen och som beskrivs i avsnitt 3.5.1. 
Tolkningsmallen avser ge vår syn för läsarna på hur vi valt att gå tillväga när vi fört in det 
empiriska materialet i SPSS. Eftersom att vi är två forskare bakom denna studie hjälper 
tolkningsmallen att standardisera allt för att ha samma utgångspunkter. Vi går båda igenom 
samma material och har sedan en diskussion om några olikheter skulle dyka upp. När man 
försöker tolka aspekter som dessa kan subjektiva värderingar ha en stor inverkan, därför är 
detta ytterligare ett argument för att standardisera processen. Dessutom när mer än en person 
går igenom materialet på detta sätt ökar studiens tillförlitlighet.75  
 

3.6.2 Validitet 
Validitet betecknar studiens begreppsmässiga och teoretiska relevans, det vill säga om studien 
undersöker det den är avsedd att undersöka och således avspeglar dess frågeställningar. 
Validiteten står alltså för studiens giltighet.76  
 
Då denna studie genomförts utifrån ett uppdrag, blev intervjumallen utgångspunkten. Utifrån 
den formulerades frågeställningar och det vi avsåg att skriva om. Under hela processen 
kontrollerades och korrigerades frågorna noga för att anpassa just våra frågeställningar. Detta 
gjordes för att säkerhetsställa att studien mäter det den är avsedd att mäta, något som även 
kallas för ytvaliditet.77  
 

                                                
72 Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s. 108-109. 
73 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s.63. 
74 Rosengren & Arvidson, 2002, s.199. 
75 Denscombe, M., 2009, s.174. 
76 Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s. 108. 
77 Rosengren & Arvidson, 2002, s.197. 
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Det är viktigt att forskarna inte bara diskuterar ytvaliditeten utan även andra sorter så som den 
externa validiteten.78 Den formen avser huruvida resultatet kan generaliseras utifrån den 
specifika undersökningskontexten.79 Eftersom att vi genomför ett bekvämlighetsurval kan 
man kritisera denna studies generaliserbarhet, något som vi diskuterat i punkt 3.4 och även i 
kommande avsnittet (3.6.3).  
 

3.6.3 Metodkritik 
Eftersom att det inte gick att fastställa en urvalsram medför det problem att generalisera 
resultatet och vi kan alltså inte med säkerhet säga att urvalet representerar hela populationen. 
Som vi nämnde ovan i kapitlet är det något många forskningsinriktningar har problem med.80 
Flera forskare har konstaterat detta problem. Martin Young menar, i sin studie om den sociala 
konstruktionen i turistdestinationer, att på grund av att populationen i turismsammanhang är 
som den är tvingas många forskare använda sig av just bekvämlighetsurval.81 Även Kozak 
använder ett bekvämlighetsurval eftersom att det är omöjligt att nå samtliga analysenheter 
inom turismforskning.82 
 
Tidsramen för denna undersökning är ytterst begränsad och genomfördes i maj, vilket innebar 
att turistsäsongen inte riktigt tagit fart i Sverige. Detta medför att det kan komma andra typer 
av besökare och som vi tidigare diskuterat, är detta inget vi kan ta hänsyn till. Det vi gjorde 
för att i så stor utsträckning som möjligt nå ut till samtliga målgrupper var att genomföra 
intervjuundersökningen på olika dagar, vid olika tillfällen. 
 
Det går även att rikta kritik mot vår intervjumall och det faktum att vi valde att intervjua varje 
respondent snarare än att dela ut en enkät. Eftersom att vi skriver en uppdragsuppsats och vår 
uppdragsgivare ville ha svar på frågor som inte är aktuella för vår undersökning medförde 
detta att vi fick en relativt lång intervjumall. Vi upplevde även att många av respondenterna 
ansåg att den var lång och i vissa fall något komplex. Det faktum att en intervju tog lång tid 
att genomföra och att många inte ville ställa upp, ledde till att antalet genomförda intervjuer 
inte blev det vi ursprungligen hade hoppats på. Trots kritiken finns det positiva delar med vårt 
val. Eftersom att den upplevdes som den gjorde är det av vår uppfattning att om 
intervjumallen istället hade delats ut som en enkät, hade många frågor inte blivit besvarade 
och vi hade således fått många bortfall. 
 
Det faktum att vi valde att intervjua våra respondenter gjorde även att vi kunde bidra med vår 
assistans för att underlätta tolkningen av frågorna och i stor mån undvika missvisande svar, då 
det visade sig att den engelska översättningen blivit mer fackspråklig än den svenska 
versionen av intervjumallen. 
 

                                                
78 Ibid.	  
79	  Bryman, A., 2011, s. 51.	  
80 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 174-190. 
81 Young, M. The Social Construction of Tourist Places. 1999. 
82 Kozak, M. Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations.	  2002. 
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3.7 Källkritik 
Precis som vi redogjort för i tidigare kapitel, har det debatterats mycket om 
besöksattraktioners vikt i turismbasen. Trots att många anser att de är en stor faktor för att 
attrahera turister till en destination saknas forskning kring ämnet.83 
Det gör att vår teoridel gällande besöksattraktioner har utgått från relativt introducerande 
litteratur. Vi har försökt i största möjliga mån använda oss av författare som vi upplevt att de 
refererats till tämligen frekvent, så som Swarbrooke (2002). Däremot är det en styrka att vårt 
område blir extra intressant att forska kring. 
 
Vår teoretiska ram har inga utpräglade målgrupper utan olika egenskaper kategoriseras in i 
olika segment. Detta är något som försvårar jämförelsen med vårt resultat. Därför valde vi att 
hämta empirisk information från VisitSweden som har utpräglade målgrupper och alltså 
underlättar en jämförelse. Vi är medvetna att detta kanske inte är det mest optimala 
tillvägagångssättet som dessutom försvårar för generaliseringar, men eftersom att vi inte har 
något bättre att jämföra med och det faktum att VisitSwedens målgrupper passar denna studie 
bra anser vi att detta blir en god lösning.  
 
  

                                                
83 Benckendorff, P. J. An exploratory analysis of planning characteristics in Australian visitor 
attractions. 2006. 
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4 Resultat och analys 
 
 
Den empiriska och analytiska delen presenterar den data som samlats in via 
intervjuundersökningen som ligger till grund för studien. Inledningsvis redogörs för 
VisitSwedens målgrupper som finns som stöd för analysen av intervjuundersökningen. 
Därefter presenteras den empiriska undersökningen som även analyseras för att försöka 
svara på studiens olika frågeställningar. 
 

4.1 Turistmålgrupper 
VisitSweden har arbetat fram fyra annorlunda parametrar, som istället för att segmentera en 
hel marknad riktar in sig mot fyra olika kundtyper, målgrupper. De fyra huvudmålgrupper 
man hänvisar till inom turism, som speglar vad som driver resande i allmänhet och till Sverige 
i synnerhet är84:  
 

• WHOPs 
• DINKs  
• Active family  
• Det globala företaget 

WHOPs står för:”Wealthy, Healthy Older People”. De är äldre par, eller grupper, med 
utflugna barn som kännetecknas av att de är vitala och friska samt har tid och pengar som de 
gärna lägger på resor, nöjen och upplevelser. De ser resandet som en självklar del av sin 
livsstil och de har ett starkt intresse för kultur och naturupplevelser. Främsta anledningen till 
att de vill komma till Sverige är för att uppleva naturen, vandra i fjällen, besöka sevärdheter 
och storstäder och uppleva den lokala stämningen.85 

”Double Income, No Kids” är benämningen för DINKs och kännetecknas av individualister 
som är noggranna med sin identitet och image, och som ser resandet som en del av livsstilen. 
De är vana resenärer som ställer höga krav på både resetjänster och produkter, samt på att 
destinationens löften infrias. Deras resande består förslagsvis av en citybreak, ett avbrott från 
det vardagliga livet för en resa till en storstad, i kombination med en annorlunda 
naturupplevelse, som Icehotel eller skidåkning i Åre. Vidare upplevs resan som 
imageskapande och kan ge berättarvärde.86 

Active family har ett starkt intresse för kultur, naturupplevelser och olika sportaktiviteter. 
Under semestern vill de umgås och uppleva saker med familj och vänner och därför 
värdesätter de ett stort utbud av aktiviteter där hela familjen kan delta. Den främsta 
anledningen till att de vill besöka Sverige är för att uppleva naturen, vandra i fjällen, besöka 
storstäder, sevärdheter och uppleva den lokala stämningen på semesterdestinationen.  

                                                
84 VisitSweden, 2011. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
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Den europeiska familjen, ett exempel på Active family, är det största segmentet som besöker 
Sverige på sin semester i dag, vare sig de reser på flera veckors sommarsemester till en stuga, 
campingplats eller besöker Sverige i samband med skid- eller storstadssemester.87 

Fjärde målgruppen är det globala företaget som avspeglar marknaden för företag. Kortare 
möten och större konkurrens har ställt stora krav platsens tillgänglighet och säkerhet. Vidare 
är det viktigt med kringarrangemang, tillsammans med hög kvalitet.88 

4.2 Intervjuundersökningen 
I följande avsnitt kommer en presentation över den intervjuundersökning som gjorts, samt 
analysen över de utvalda delarna. 
 

4.2.1 Allmänt 
Under olika dagar och tider i maj månad intervjuade vi totalt 95 stycken turister. 27 personer 
intervjuades vid Gröna Lund, 32 på Skansen och 36 utanför Vasamuseet. Mestadelen av de 
svarande var kvinnor, även om skillnaden inte var särskilt stor. 56 stycken kvinnor jämfört 
med de 39 männen som ställde upp. 
 
Åldersmässigt fick vi en stor variation. Den mest representerade åldersgruppen var dem 
mellan 31-40 (29,5 %) tätt följt av dem mellan 20-30 (27,4 %) och dem mellan 41-50 (23,2 
%).  
 
Av de 95 personerna var en fjärdedel (26,3 %) svenskar, resterande kom från 15 olika länder. 
Största representerade utländska nationaliteterna var Ryssland (16,8 %), Tyskland (15,8 %) 
och Italien (9,5 %). 
 
Gällande ressällskap var de största representerade grupperna dem som åkte med sin partner 
(33,7 %) och dem som åkte med sina vänner alternativt med en grupp (31,6 %).  
 
I princip alla respondenter (91,6 %) uppfattade att destinationen de besökte under hela sin 
vistelse som Stockholm. Ett fåtal av turisterna svarade var de, i vår uppfattning, bodde mer 
geografiskt så som Kungsholmen och Lidingö. Turisterna ser alltså inte någon skillnad mellan 
plats-, områdes- eller punktdestination. Även om en destination skulle kunna marknadsföras 
med hjälp av dessa tre olika geografiska avgränsningar är det av vår uppfattning att turisterna 
ändå ser staden som en helhet, åtminstone för en stad som Stockholm. De avvikande svaren 
kan stämma överens med att vissa individer kan uppfatta en destination annorlunda.89 
 

 

 
  

                                                
87 VisitSweden, 2011. 
88 Ibid. 
89 Elbe, J.	  Utveckling av turistdestinationer genom samarbete. 2002. 
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4.2.2 Turistmålgrupp 
Vilka olika typer av turistmålgrupper besöker besöksattraktionerna på en destination? 

Enligt ovan lyder studiens första frågeställning. Något som vi redan inledningsvis valde att 
inte ta hänsyn till var olika inkomstfrågor, vilket gör att vi inte kan fullt uttala oss om 
målgrupperna och att de inte är helt jämförbara med VisitSwedens som vi listade i början av 
kapitlet. Det är av vår uppfattning att personer inte känner sig bekväma av att svara på sådana 
frågor. Istället har vi främst riktat in oss på i vilket sällskap de reser med som kommer att 
utgöra grunden för det vi kallar turistmålgrupp. Vi har sedan gått in djupare och ställt det med 
olika variabler som hur länge de stannar på destinationen, ålder och nationalitet. Detta ska då 
svara på studiens första frågeställning. 

 

Tabell 1: Sällskap per intervjuställe 

 Sällskap 

Totalt Ensam Med partner Barnfamilj Annat 

Intervjuställe Gröna Lund Antal 0 6 16 5 27 

% per intervjuställe ,0% 22,2% 59,3% 18,5% 100,0% 

Skansen Antal 5 13 3 11 32 

% per intervjuställe 15,6% 40,6% 9,4% 34,4% 100,0% 

Vasamuseet Antal 4 13 5 14 36 

% per intervjuställe 11,1% 36,1% 13,9% 38,9% 100,0% 

Totalt Antal 9 32 24 30 95 

% i undersökningen 9,5% 33,7% 25,3% 31,6% 100,0% 

Tabell från SPSS. 
 
Tabellen (1) ovan visar målgrupper, alltså i vilket sällskap de reste med, på respektive 
intervjuplats. Det vi främst kan notera är att barnfamiljerna gick enklast att finna på Gröna 
Lund. Skansen och Vasamuseet visade en nästintill identisk fördelning mellan de olika 
målgrupperna. 
 
Den stora andelen barnfamiljer som besöker Gröna Lund kan enligt oss peka på att olika 
besöksattraktioner skulle kunna segmenteras utifrån kategorier som sociodemografiska och 
psykografiska. Gällande övriga två bör man gå in djupare för att sammanfoga olika attribut 
och således hitta mer slagkraftiga särskiljningar.90 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
90 Swarbrooke, J., 2002, s. 75-81. 
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Tabell från SPSS. 
 
De som reste ensamma och de som åkte i grupp eller med sina vänner tillhörde främst de 
yngre åldersgrupperna, i synnerhet den mellan 20-30 år. Barnfamiljerna representerades av 
dem mellan 31-50. De som reste med sin partner hade en stor spridning gällande åldern.  
 
Tabell 2 ger inga större indikationer på några åldersmässiga tendenser då spridningen är 
ganska stor och varierad.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 2: Ålder på respektive sällskap  

 Sällskap 

Totalt Ensam Med partner Barnfamilj Annat 

Ålder Tonåring Antal 0 0 1 0 1 

%  ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

20-30 Antal 5 8 1 12 26 

%  19,2% 30,8% 3,8% 46,2% 100,0% 

31-40 Antal 1 9 12 6 28 

%  3,6% 32,1% 42,9% 21,4% 100,0% 

41-50 Antal 1 4 10 7 22 

%  4,5% 18,2% 45,5% 31,8% 100,0% 

51-60 Antal 1 7 0 1 9 

%  11,1% 77,8% ,0% 11,1% 100,0% 

61-70 Antal 0 4 0 3 7 

%  ,0% 57,1% ,0% 42,9% 100,0% 

71- Antal 1 0 0 1 2 

%  50,0% ,0% ,0% 50,0% 100,0% 

Totalt Antal 9 32 24 30 95 

%  9,5% 33,7% 25,3% 31,6% 100,0% 
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Tabell från SPSS. 
 
Barnfamiljer är den grupp som stannar kortare på destinationen medan de som åkte med 
vänner och i synnerhet de som åkte med sin partner stannar en längre tid på destinationen. 
Överlag kan vi även notera att majoriteten väljer att stanna kortare tid på destinationen och 
främst i två till tre dygn. Nästan exakt två tredjedelar (65,3 %) av respondenterna valde en 
kortare vistelse i Stockholm än en vecka och nästan hälften av samtliga svarande (45,3 %) 
stannade dessutom på destinationen i max tre dygn, vilket kan visa att åtminstone denna 
period på året är kortare vistelser som exempelvis weekends vanligt förekommande. 
 
 
 

Tabell 4: Tid på destinationen beroende på ursprung 

 Nationell/internationell? 

Totalt Nationell Internationell 

Tid på destination Över dagen 3 2 5 

Ett dygn 6 0 6 

Två-tre dygn 12 20 32 

Fyra-sex dygn 2 17 19 

En vecka 3 27 30 

Längre tid 0 3 3 

Totalt 26 69 95 

Tabell från SPSS. 

Tabell 3: Tid på destination beroende på sällskap  

 
Sällskap 

Totalt Ensam 

Med 

partner Barnfamilj Annat 

Tid på 

destination 

Över dagen Antal 1 2 2 0 5 

%  20,0% 40,0% 40,0% ,0% 100,0% 

Ett dygn Antal 0 1 5 0 6 

%  ,0% 16,7% 83,3% ,0% 100,0% 

Två-tre dygn Antal 0 8 11 13 32 

%  ,0% 25,0% 34,4% 40,6% 100,0% 

Fyra-sex 

dygn 

Antal 1 10 2 6 19 

%  5,3% 52,6% 10,5% 31,6% 100,0% 

En vecka Antal 5 11 4 10 30 

%  16,7% 36,7% 13,3% 33,3% 100,0% 

Längre tid Antal 2 0 0 1 3 

%  66,7% ,0% ,0% 33,3% 100,0% 

Totalt Antal 9 32 24 30 95 

%  9,5% 33,7% 25,3% 31,6% 100,0% 
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Tabell från SPSS. 
 
WHOPs är som vi redogjort en målgrupp med äldre resenärer som gärna besöker olika typer 
av besöksattraktioner.91 Nu framgår det ingen definition av vilka åldersgrupper som tillhör de 
äldre resenärerna. I tabell 5 ser vi att de i åldrarna 61 och uppåt antingen besöker släkt och 
vänner eller har kombination av nöjes- och kulturattraktioner som främsta reseanledning. Drar 
man in även de mellan 51-60 kan samma mönster uttydas. Det stämmer bra överens med vad 
WHOPs:en har för resmönster. 
 
DINKs kännetecknas bland annat av att de tenderar att göra korta vistelser i storstäder, 
”citybreaks”, för att komma bort från sin vardag.92 Tabell 3 och 4 visar att majoriteten av våra 
respondenter valde att stanna i Stockholm i mindre än en vecka.  
 

                                                
91 VisitSweden, 2011. 
92 Ibid. 

 

 
 
 
 
Denna tabell (4) visar att de internationella turisterna tenderar att stanna längre på destinationen. 
Cirka en tredjedel av turisterna stannade i Stockholm i en vecka, men det var nästan enbart från 
utlandet. Den andra tredjedelen bestod av de som stannar på destinationen i två-tre dagar.  
 
Följaktligen kommer vi relatera våra resultat till VisitSwedens målgrupper för att ha något bättre 
att jämföra med än de segmenteringskategorier som utgör vår teoriram. 
 
Tabell 5: Reseanledning beroende på ålder 

 
Reseanledning 

Totalt 

Släkt och 

vänner 

Affärs-

resenär 

Nöjes-

resenär 

Kultur-

resenär 

Kombination 

nöje/kultur Övrigt 

Ålder Tonåring Antal 1 0 0 0 0 0 1 

%  100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

20-30 Antal 3 1 4 3 15 0 26 

%  11,5% 3,8% 15,4% 11,5% 57,7% ,0% 100,0% 

31-40 Antal 7 0 8 0 13 0 28 

%  25,0% ,0% 28,6% ,0% 46,4% ,0% 100,0% 

41-50 Antal 2 3 8 1 8 0 22 

%  9,1% 13,6% 36,4% 4,5% 36,4% ,0% 100,0% 

51-60 Antal 1 0 0 3 5 0 9 

%  11,1% ,0% ,0% 33,3% 55,6% ,0% 100,0% 

61-70 Antal 3 0 0 1 2 1 7 

%  42,9% ,0% ,0% 14,3% 28,6% 14,3% 100,0% 

71- Antal 1 0 0 0 1 0 2 

%  50,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 100,0% 

Totalt Antal 18 4 20 8 44 1 95 

%  18,9% 4,2% 21,1% 8,4% 46,3% 1,1% 100,0% 
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Räknar man bort barnfamiljer, som inte tillhör denna grupp, visar det att 59,2 % stannade 
kortare tid än en vecka och att ungefär hälften av dessa stannade i max tre dagar. Det gör att 
VisitSweden har rätt i sin sak med att många av resenärerna inte stannar i Stockholm särskilt 
länge. 

 
 

Tabell från SPSS. 
 
 
 

Tabell 6: Målgruppers tid på destinationen samt beroende på ursprung 
Nationell/internationell? Sällskap 

Totalt Ensam 

Med 

partner Barnfamilj Annat 

 

 

 

 

 

 

Nationell 

Tid på destination Över dagen Antal 0 1 2 0 3 

%  ,0% 33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

Ett dygn Antal 0 1 5 0 6 

%  ,0% 16,7% 83,3% ,0% 100,0% 

Två-tre dygn Antal 0 1 10 1 12 

%  ,0% 8,3% 83,3% 8,3% 100,0% 

Fyra-sex dygn Antal 0 2 0 0 2 

%  ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

En vecka Antal 1 2 0 0 3 

%  33,3% 66,7% ,0% ,0% 100,0% 

Totalt Antal 1 7 17 1 26 

%  3,8% 26,9% 65,4% 3,8% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

Inter-

nationell 

Tid på destination Över dagen Antal 1 1 0 0 2 

%  50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0% 

Två-tre dygn Antal 0 7 1 12 20 

%  ,0% 35,0% 5,0% 60,0% 100,0% 

Fyra-sex dygn Antal 1 8 2 6 17 

%  5,9% 47,1% 11,8% 35,3% 100,0% 

En vecka Antal 4 9 4 10 27 

%  14,8% 33,3% 14,8% 37,0% 100,0% 

Längre tid Antal 2 0 0 1 3 

%  66,7% ,0% ,0% 33,3% 100,0% 

Totalt Antal 8 25 7 29 69 

%  11,6% 36,2% 10,1% 42,0% 100,0% 
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Active family-resenärer har enligt VisitSweden inget specifikt tidsintervall. 93  Vår 
undersökning visar, med tabell 3, att barnfamiljerna är den grupp som är mest benägna om att 
stanna en kortare tid på destinationen. Tabell 6 visar även att det är främst de inhemska 
barnfamiljresenärerna som tenderar att stanna en kortare tid. Även om de utländska 
barnfamiljerna inte var särskilt många visar tabellen (6) att fyra av sju barnfamiljer ändå 
stannade en vecka medan barnfamiljerna från Sverige stannade samtliga 17 i max tre dygn. 

 

4.2.3 Reseanledningar 
Den andra frågeställningen besvarar respondenternas huvudsakliga reseanledning: 
 
Vilket primärsyfte finns till resan? 

Respondenterna fick svara på hur olika faktorer påverkat deras anledning till att besöka denna 
destination.94 Utifrån deras svar på de olika parametrarna beslutade vi vilken som var den 
främsta anledningen till resan. Vi kategoriserade varje respondent i följande sex grupper: 
 

• Besöka släkt och vänner 
• Affärsresenär 
• Nöjesresenär 
• Kulturresenär 
• Kombination nöje/kulturresenär 
• Övriga 

 
Kategoriseringen var en egenkomponerad som vi anser stämmer bra överens med den 
teoriram studien har. Kombinationen nöje/kulturresenär bestod av de vars främsta anledning 
var att besöka olika typer av besöksattraktioner. De resenärer som hade en annan primär 
reseanledning än de fem förstnämnda klassificerade vi i gruppen ”övriga”, vilket enligt 
diagrammet (1) nedan visar att enbart en respondent (1,05 %) fick den klassificeringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
93 VisitSweden, 2011. 
94 Se bilaga 1. 
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Diagram 1: Respondenternas primära reseanledning 

 
Det var för oss svårt att särskilja kulturresenärer från nöjesresenärer vilket resulterade i att vi 
valde att skapa kombinations-kategorin. Den blev den mest representerade gruppen då nästan 
hälften (46,32 %) väljer att besöka många olika besöksattraktioner, därav kategoriserades de 
in i kombinations-kategorin. Diagram 1 visar även att en femtedel hade besöka släkt och 
vänner som främsta reseanledning. Affärsresenärerna var inte särskilt representerade, vilket 
kan enligt vår mening tolkas som att de antingen inte kombinerar nytta och nöje i en alltför 
stor utsträckning eller att det inte rör sig om vistelser i besöksattraktioner. Enligt 
VisitSweden95 är det viktigt för affärsresenärer med kringarrangemang, vilket enligt vår 
tolkning gör att besöksattraktioner kanske faller bort och man väljer göra någon annan typ av 
aktivitet. 
 
Turisterna fick även svara på om det var någon annan påverkansfaktor än de vi hade listat 
som bidrog till anledningen till resan. 15 stycken (15,8 %) svarade då att VM i ishockey var 
en av huvudanledningarna till resan, vilket också är ett exempel på en besöksattraktion även 
om den är temporär.96 
 
 
 

                                                
95 VisitSweden, 2011. 
96 Swarbrooke, J., 2002, s. 5-6. 
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Respondenternas svar på de olika faktorerna som påverkat deras reseanledning ställdes mot 
ovanstående öppna fråga, samt nedanstående specifika fråga: om besöksattraktionerna är 
huvudanledningen till resan. Detta gjorde att vi då kunde avgöra om besöksattraktionerna som 
primär reseanledning vägde tyngre än till exempel affärsresandet och besöka släkt och vänner.  
 
Vissa av våra respondenter värderade en av de två förstnämnda kategorierna lika högt som 
exempelvis att besöka en besöksattraktion, därför använder vi detta resonemang för att avgöra 
vad den faktiska primära reseanledningen var. I och med detta kunde vi svara på studiens 
andra frågeställning. 
 
 
Diagram 2: Är besöksattraktioner huvudanledningen till resan? 
 

Utöver de olika påverkansfaktorerna fick respondenterna även en mer direkt fråga om 
huruvida besöksattraktionerna var huvudanledningen till deras resa (diagram 2). En klar 
majoritet (70,1 %) ansåg att så även var fallet. Det ligger tydligt i linje med hela vår teoriram 
om hur viktig roll besöksattraktioner har för en destination och att det är på dessa platser som 
besökarna kommer spendera stor del av sin tid av vistelsen. 97  Att så stor andel har 
besöksattraktionerna som främsta anledningen till resan stärker de teorier om 
besöksattraktionernas dragningskraft för att locka besökare.98 

                                                
97 Swarbrooke, J., 2002, s. 12. 
98 Fyal, Leask & Garrod, Introduction: Visitor Attractions. 2002. 
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VisitSwedens målgrupper behandlar främst sociodemografiska och beteendemässiga 
segmenteringsmönster. En djupare kategorisering skulle kunna dela upp dessa kategorier mer 
specifikt över vad de gör på resmålet.99 
 
Nu håller VisitSweden detta väldigt allmänt genom att hävda att dessa grupper gärna blandar 
nöje, med olika typer av sevärdheter.100 Vi upplevde det, precis som VisitSweden, svårt att 
göra än mer exakt kategorisering då vårt resultat visar att det var svårt att skilja på personer 
som mer konsekvent besöker specifika besöksattraktioner. Det visade sig sedan att 46,32 % 
av respondenterna i vår undersökning främsta reseanledning var just att besöka olika typer av 
besöksattraktioner, vilket visar att en mer djupgående segmentering är för svår och kanske 
inte ens nödvändig. 
 

4.2.4 Samband mellan besöksattraktion, turistmålgrupp och 
reseanledning 
Studiens avslutande frågeställning leder oss in på ett samband för att försöka knyta ihop de 
olika delarna: 

Vilka samband finns mellan turistmålgrupp, besöksattraktion och resesyfte?  

För att svara på denna frågeställning har vi valt att analysera hur följande aspekter relaterar 
till varandra: 

• Turistmålgrupp och besöksattraktion 
• Turistmålgrupp och resesyfte 
• Besöksattraktion och resesyfte 
• Alla tre aspekterna 

 
Turistmålgrupp och besöksattraktion 
Den första görs med tabell 1 som alltså visar vilka målgrupper vi kunde finna på respektive 
intervjuplats. Det som vi kunde uttyda från tabellen var att barnfamiljer främst gick att hitta 
på Gröna Lund medan övriga två, Skansen och Vasamuseet, hade liknande fördelning där de 
som åkte med sin partner, vänner eller i grupp var de som representerades mest. 
 
 
 
  

                                                
99 Swarbrooke, J., 2002, s. 75-81. 
100 VisitSweden, 2011. 
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Tabell från SPSS. 
 
Turistmålgrupp och resesyfte 
Anmärkningsvärt i tabell 7 är att kulturresenärerna främst representerades av de som reste 
med sin partner. Många barnfamiljer främsta reseanledning var att besöka släkt och vänner 
och gå till mer nöjesinriktade besöksattraktioner som Gröna Lund. Med tabell 6 kunde vi 
uttyda hur länge VisitSwedens målgrupp ”Active family” stannar på destinationen, vilket 
förvisso inte är något de själva redogör för. Gällande reseanledningen var att besöka släkt och 
vänner, besöka nöjesattraktioner eller en kombination av nöje och kultur de vi fick fram som 
det mest frekventa enligt tabellen ovan. Enligt VisitSweden101 själva är just dessa aspekter vi 
fick fram som symboliserar Active family-resenärerna. De nämner visserligen att man 
spenderar sin semestertid med familj och vänner, men det är av vår uppfattning att det inte 
utesluter att resa till annan ort för att besöka dessa. 
 
WHOPs:en redogjorde vi för med hjälp av tabell 5. Gällande DINKs:en kunde vi med tabell 3 
och 4 identifiera deras resmönster gällande tiden. Beträffande vad deras primära 
reseanledning är kom vi enligt tabellen ovan fram till att en kombination av nöje och kultur är 
det som respondenterna inom den målgruppen främst svarade, vilket stämmer överens med 
VisitSweden102 själva som främst av allt vill uppleva det som destinationen har att erbjuda 
och att dessa löften infrias. 
 
 

                                                
101 VisitSweden, 2011. 
102 Ibid.	  

Tabell 7: Turistmålgrupp och resesyfte 

 
Sällskap Totalt 

Ensam 

Med 

partner 

Barn-

familj Annat  

Rese-

anledning 

Släkt och vänner Antal 1 5 9 3 18 

%  5,6% 27,8% 50,0% 16,7% 100,0% 

Affärsresenär Antal 1 0 0 3 4 

%  25,0% ,0% ,0% 75,0% 100,0% 

Nöjesresenär Antal 0 5 8 7 20 

%  ,0% 25,0% 40,0% 35,0% 100,0% 

Kulturresenär Antal 2 6 0 0 8 

%  25,0% 75,0% ,0% ,0% 100,0% 

Kombination 

nöje/kultur 

Antal 5 15 7 17 44 

%  11,4% 34,1% 15,9% 38,6% 100,0% 

Övrigt Antal 0 1 0 0 1 

%  ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Totalt Antal 9 32 24 30 95 

%  9,5% 33,7% 25,3% 31,6% 100,0% 
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Tabell från SPSS. 
 
 
Besöksattraktion och resesyfte 
De åtta nöjesresenärer på Skansen och de fyra dito på Vasamuseet berodde på att deras 
främsta reseanledning var att se Hockey-VM, därav den kategoriseringen. I övrigt kunde vi 
inte utläsa någon tendens. 
 
Samtliga tre aspekter 
När vi ställde samtliga tre aspekter, besöksattraktioner, resesyfte och turistmålgrupp, mot 
varandra upptäckte vi att svaren var väldigt utspridda. Det fanns inga klara tendenser alls att 
uttyda, således valde vi bort att redovisa detta och kommer inte heller diskutera det utan nöjer 
oss med de sambanden ovan. 
 
Vår initiala tanke var att ha med ett Chi2-test vid varje samband ovan som var tänkt att 
komplettera contingencytabellerna ovan för att stödja eventuella samband med en statistisk 
formel. Dessvärre upptäckte vi att detta inte var möjligt då kravet för att kunna använda ett 
Chi2-test inte uppfylldes, det vill säga att 20 procent eller färre av cellerna i 
contingencytabellerna måste ha en förväntad frekvens som är mindre än fem vilket så inte var 
fallet. För att uppfylla kravet kan man dra ner på antalet celler vilket vi testade att göra med 
exempelvis reseanledningen som kortades ner från sex till fyra kategorier. Detta gav inte 
heller något lyckat resultat och ytterligare nerkortningar av kategorier ansåg inte vi var 
möjligt. 
 
De Chi2-testen som utfördes, men som inte klarade kravet för att användas återfinns i 
bilagor.103 
                                                
103 Se bilaga 3. 

Tabell 8: Besöksattraktion och resesyfte 

 Intervjuställe 

Totalt Gröna Lund Skansen Vasamuseet 

Reseanledning Släkt och vänner Antal 6 3 9 18 

%  33,3% 16,7% 50,0% 100,0% 

Affärsresenär Antal 0 1 3 4 

%  ,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

Nöjesresenär Antal 8 8 4 20 

%  40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Kulturresenär Antal 0 3 5 8 

%  ,0% 30,0% 50,0% 100,0% 

Kombination nöje/kultur Antal 13 17 14 44 

%  29,5% 38,6% 31,8% 100,0% 

Övrigt Antal 0 0 1 1 

%  ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Totalt Antal 27 32 36 95 

%  28,4% 33,7% 37,9% 100,0% 
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5 Slutsatser och diskussion 
 
 
Det avslutande kapitlet i uppsatsen försöker besvara studiens tre frågeställningar. Vidare 
återges de slutsatser som tillkommit och en diskussion kring det. Avslutningsvis ges även 
förslag till vidare studier. 
 
 
Syftet med denna uppsats var att identifiera de olika turistmålgrupper som besöker de 
besöksattraktioner som finns på en destination och att undersöka vilket primärsyftet var till 
resan, samt dess samband till besöksattraktioner. 
 
En viktig del i vår uppsats utgörs av besöksattraktioner. Teorin104 i studien redogör för 
besöksattraktionernas tyngd och hur viktiga dessa är för turismen. Vår undersökning visar att 
hela 70,1 % hade besöksattraktioner som primär reseanledning vilket i relation till studiens 
teori kan bekräfta att så är fallet. En mer djupgående fråga visade att olika individer även har 
olika preferenser när det gäller besöksattraktioner. Vart femte respondent (21,05 %) 
klassificerade vi som nöjesresenär vilket enligt oss innebär att de i så stor utsträckning som 
möjligt förhöll sig till besöksattraktioner av mer nöjesbaserad karaktär medan ungefär vart 
tionde respondent (8,42 %) istället förhöll sig till de kulturella besöksattraktionerna. Den teori 
som använts gällande reseanledningar kopplade vi till vår tolkningsmall och de facto att vi 
faktiskt lyckades kategorisera nästan 30 % av respondenterna i dessa grupper visar att 
teorin105 gör rätt i att även särskilja olika typer av besöksattraktioner. Det fanns även en stor 
del resenärer (36,32 %) som valde att hinna med allt på destinationen och inte konsekvent 
valde mellan olika typer av besöksattraktioner. I övrigt hade nästan vart femte respondent 
(18,95 %) att besöka släkt och vänner som primär reseanledning. 
 
En mer öppen fråga, vilket även förklarar den större andelen nöjesresenärer kontra 
kulturresenärer, var den som visade att 15 stycken (15,8 %) hade VM i ishockey som 
huvudsakligt resesyfte. Vi anser således att vilket primärsyftet är med resan har kunnat 
besvaras. 
 
Som tidigare redogjorts har vi beträffande turistmålgrupper utgått från VisitSwedens 
målgrupper. I studiens empiriska och analytiska del redovisade vi att vår studie håller med 
deras målgrupper i de flesta bemärkelser, även trots att de inte är helt jämförbara då vi inte har 
undersökt någon inkomstvariabel i undersökningen. Vi anser att denna undersökning har 
kunnat hitta tendenser i svaren som pekar på att de egenskaper i målgrupperna VisitSweden 
utformat106: WHOPs, DINKs och Active family stämmer överens med våra siffror. Den fjärde 
målgruppen, affärsresenärerna, fick vi för få svar för att ens kunna uttala oss om. VisitSweden 
har dessa målgrupper som ganska generella om man ska jämföra med vår teori om hur man 
segmenterar en marknad. Exempelvis så menar Swarbrooke107 att en slagkraftig segmentering 
görs genom att gå in djupare in i individernas egenskaper. Vi märkte dock, genom 
kategoriseringen av vilka typer av besöksattraktioner respondenterna besökte, att det är svårt 
att hitta exakta och konsekventa resmönster i den bemärkelsen. 

                                                
104	  Fyal, Leask & Garrod, Introduction: Visitor Attractions. 2002. 
     Law, C. M., 2002, s. 73-74.	  
105	  Turistdelegationen, 1995.	  
106	  VisitSweden, 2011. 
107 Swarbrooke, J., 2002, s. 75-81. 
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Det fanns även andra tendenser som gjorde oss uppmärksamma. Det visade sig att 
respondenterna valde att göra kortare vistelser då nästan två tredjedelar (65,3 %) av de som 
svarade stannade mindre än en vecka. Dessutom, nästan hälften av samtliga svarande (45,3 
%) stannade på destinationen i max tre dygn. Det kan bero på att denna period på året är 
kortare vistelser som exempelvis weekends vanligt förekommande. Tiden på säsongen skulle 
enligt vår uppfattning även vara en orsak till att många respondenter besöker destinationen 
under en kortare tid. När vi sedan kopplade detta med målgrupperna visade det sig att de 
inhemska besökare var de som i störst utsträckning spenderade kortast tid på destinationen.  
 
Gällande målgrupperna har vi alltså med denna undersökning kunna se många likheter med 
de målgrupper VisitSweden skapat. Vi har också enligt ovan konstaterat att många valt 
kortare vistelser i allmänhet och inhemska besökare i synnerhet. Med det anser vi ha svarat på 
vilka olika typer av turistmålgrupper som besöker besöksattraktionerna på denna destination. 
 
När vi relaterade de tre aspekterna med varandra kunde vi uttyda att barnfamiljerna främst 
gick att hitta på Gröna Lund medan Skansen och Vasamuseet främst besöktes av par- och 
gruppresenärer, vilket visar hur turistmålgrupper och besöksattraktioner samverkar. 
Sambandet mellan turistmålgrupp och resesyfte visade tendenser om att barnfamiljer främst 
besökte släkt och vänner, samt nöjesinriktade besöksattraktioner. Parresenärer hade istället 
kulturattraktioner som primära reseanledning. Beträffande besöksattraktion och resesyfte 
kunde vi dessvärre inte uttyda någon tendens. Alla tre aspekter samtidigt kunde inte heller 
besvaras, då svaren var för få och spridningen för stor på de som svarat. Detta ledde till att ett 
fullständigt samband inte kunnat svaras på. Alltså har den avslutande frågeställningen enbart 
delvis kunnat svaras på. 
 
Som vi avslutade analyskapitlet med fick vi för få svar inom varje kategori för att kunna 
använda ett Chi2-test. Vi försökte som sagt dra ner på kategorier, men inte ens då kunde vi 
uppfylla kravet för att använda testet. Eftersom att våra variabler låg på den nominala skalan 
medförde det att många alternativa metoder inte kunde användas. Slutligen valde vi alltså att 
nöja oss med de contingencytabeller, från vilka de går att själva uttyda samband, även om vi 
inte får det med en specifik matematisk formel. Vår ambition från början var att kunna 
kombinera tabellerna med Chi2-test. Ambitionen var även att få in fler respondenter än de 95 
vi intervjuade. Tiden räckte dessvärre inte till då intervjuundersökningen var omfattande och 
många valde att inte ställa upp, vilket vi redogjort under det metodkritiska avsnittet. Vi vill 
därför poängtera att de slutsatser vi tar upp är främst från våra observerade tendenser snarare 
än utifrån ett statistiskt samband. 
 

5.1 Förslag till vidare studier 
Vi tycker det skulle vara intressant att göra om samma studie vid ett annat skede på året. Detta 
för att se om turistmålgrupperna skiljer sig beroende på årstid, men även se om andra 
evenemang så som pågående Ishockey-VM, påverkar hur turistmålgrupperna ser ut. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjumallen på svenska 
 
Södertörns högskola, forskningsprojekt ”Besöksattraktioner på en turistdestination”          
A. Deltagarbakgrund 
 
A.1 Hemmaboende 
a. Svensk kommun:………….      b. Utomlands, och i så fall i vilket land:………… 
 
A.2 Kön 
a. Man          b. Kvinna 
 
A.3 Ålder 
a. Tonåring   b. 20-30    c. 31-40     d. 41-50     e. 51-60       f. 61-70      g. 71-   
 
A.4 Sällskap 
a. Ensam       b. Med partner    c. Barnfamilj (isåfall, antal barn:…..)        d. Annat:……………..……… 
 
B. Besöket på destinationen 
 
B.1 Vad heter enligt Dig den destination Du besöker under hela vistelsen?............................... 
 
B.2 Hur kom Du till destinationen? 
a. Färja   b. Egen båt    c. Flyg    d. Tåg   e. Egen bil   f. Buss    g. Annat sätt:……… 
 
B.3 Hur lång tid är Du på destinationen? 
a. Över dagen     b. Ett dygn    c. Två dygn   d. En vecka   e. Längre tid 
 
C. Besökspåverkansfaktorer 
 
C.1 Bedöm följande påverkansfaktorers vikt till Ditt besök i Stockholm: 
a. Stockholms image 
a. Stor påverkan    b. Medelpåverkan    c. Varken/eller         d. Ingen påverkan     e.Absolut ingen påverkan     f. Ingen åsikt  
 
b. Besöksattraktioner på platsen 
a. Stor påverkan    b. Medelpåverkan    c. Varken/eller         d. Ingen påverkan     e.Absolut ingen påverkan     f. Ingen åsikt  
 
c. Hela resepaketet 
a. Stor påverkan    b. Medelpåverkan    c. Varken/eller         d. Ingen påverkan     e.Absolut ingen påverkan     f. Ingen åsikt  
 
d. Släktingar och vänner 
a. Stor påverkan    b. Medelpåverkan    c. Varken/eller         d. Ingen påverkan     e.Absolut ingen påverkan     f. Ingen åsikt 

 
e. Påverka affärsmöjligheter 
a. Stor påverkan    b. Medelpåverkan    c. Varken/eller         d. Ingen påverkan     e.Absolut ingen påverkan     f. Ingen åsikt  

 
f. Stockholms skärgårdsmiljö 
a. Stor påverkan    b. Medelpåverkan    c. Varken/eller         d. Ingen påverkan     e.Absolut ingen påverkan     f. Ingen åsikt  

 
g. Händer mycket i Stockholm 
a. Stor påverkan    b. Medelpåverkan    c. Varken/eller         d. Ingen påverkan     e.Absolut ingen påverkan     f. Ingen åsikt  
 
h. Shoppingmöjlighet på stan 
a. Stor påverkan    b. Medelpåverkan    c. Varken/eller         d. Ingen påverkan     e.Absolut ingen påverkan     f. Ingen åsikt  
 
i.  Andra påverkansfaktorer………………………………………………………………………….. 
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C.2 Är besöksattraktionerna huvudanledningen till hela Ditt besök i Stockholm? 
a. Ja, absolut    b. Ja     c. Varken/eller    d. Nej      e. Nej, absolut inte      f. Ingen åsikt 
 
D. Om besöket på attraktionen 
 
D.1   Hur kom Du till besöksattraktionen? 
a. Färja   b. Egen båt    c. Promenad    d. Spårvagn   e. Egen bil     f. Buss    g. Annat sätt:……… 
  
D.2  Vad får besöket kosta totalt (inkl. de Du betalar för)? 
a.  Minst 2.500:-   b. Max 2.500:-   c. Max 1500:-  d. Max 500:-  e. Max 250:-  f. Det kostar vad det kostar   
g. Ingen åsikt  
 
D.3 Hur lång tid är Du på denna attraktion? 
a. Hela dagen     b. En halvdag    c. Max 3 timmar   d. Max 2 timmar   e. Max 1 timme    f. Ingen uppfattning 
 
E. Vilka andra attraktioner besöker Du 
 
E.1 Idag (I ordningen troligast) 
 1. ………………………………………………. 
 2………………………………………………… 
 3.………………………………………………… 
 Fler:……………………………………………. 
 
E.2 Under vistelsen på denna resa (I ordningen troligast) 
 1. ………………………………………………. 
 2………………………………………………… 
 3………………………………………………… 
 4………………………………………………… 
 5………………………………………………… 
 6………………………………………………… 
 Fler:……………………………………………. 

 
G. Boendet 
 
G.1 Vilken typ av boende har Du? 
a. Hotell   b. Vandrarhem    c. Camping    d. Stugby   e. Släktingar/vänner f. Annat sätt:……… 
 
G.3 Var geografiskt bor Du? 
a. Stockholm City   b. Strax utanför stadskärnan    c. Långt utanför Stockholm city    d. Nära någon attraktion 
(nämn namnet):……….. 
 
H. Ätandet 
 
H.1 Var äter Du (fler kan kryssas i)? 
a. På boendeställets servering  b. På restaurang på stan    c. Köpt mat i livsmedelsbutik.  d. På attraktionerna 
e. Släktingar/vänner  f. Annat sätt:……… 
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Bilaga 1: Intervjumallen på engelska  
Södertörn University, The research project ”Visitor attractions at a tourist destination”     
 
A. Participant background 
 
A.1 Registered address 
a. Swedish municpal:………….      b. Abroad, if so – in what country?:……………………. 
 
A.2 Gender 
a. Man               b. Women 
 
A.3 Age 
a. Teenager   b. 20-30    c. 31-40     d. 41-50     e. 51-60       f. 61-70      g. 71-   
 
A.4 Tour companion 
a. Alone     b. With partner    c. Family with children (if so, number of children:…..)        d. Other:…………….. 
 
 
B. The destination visit 
 
B.1 What is the name of the destination during your whole stay?.................................... 
 
B.2  How did you travel to Stockholm? 
a. Ferry   b. Own boat    c. Flight     d. Train e. Own car     f. Bus    g. Other way:……… 
 
B.3 How long time are you in Stockholm? 
a. Over the day     b. 24 hours    c. Two days   d. One week   e. A longer time 
 
C. Visit influencing factors 
 
C.1 Value the following influencing factors for your visit in Stockholm: 
a.   Stockholms place image 
a. Very important    b. Important     c. Rather important    d. Not important    e. Absolutely not important     f. No opinion 
 
 b.   The visitor attractions in Stockholm 
a. Very Important    b. Important     c. Rather important    d. Not important    e. Absolutely not important     f. No opinion 
 
c.   The whole travel package 
a. Very important    b. Important     c. Rather important    d. Not important    e. Absolutely not important     f. No opinion 
 
d.   Relative and friends 
a. Very important    b. Important     c. Rather important    d. Not important    e. Absolutely not important     f. No opinion 
 
e.   Improve business 
a. Very important    b. Important     c. Rather important    d. Not important    e. Absolutely not important     f. No opinion 
 
f.   Stockholm´s archipelago environment 
a. Very important    b. Important     c. Rather important    d. Not important    e. Absolutely not important     f. No opinion 
 
g.   Stockholm has a lot of events and activities 
a. Very important    b. Important     c. Rather important    d. Not important    e. Absolutely not important     f. No opinion 
 
h.   Shopping possibilites in town 
a. Very important    b. Important     c. Rather important    d. Not important    e. Absolutely not important     f. No opinion 
 
i.    Other influencing factors  ………………………………………………………….. 
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C.2  Are the visitor attractions the main reason for the whole visit in Stockholm?  
 a. Very important     b. Important     c. Rather important    d. Not important    e. Absolutely not important      
f. No opinion 
 
D. About the visit at the attraction 
 
D.1  What transport did you use to the attraction? 
a. Ferry    b. Own boat    c. Walk     d. Train     e. Own car     f. Bus    g. Other way:……… 
 
D.2  How much will you pay at the attraction in Swedish crowns? 
a. More than 2500   b. Max 2500  c Max 1500  d. Max 500  e. Max 250 f.  It costs what it costs    f. No opinion 
 
D.3  How much time will you spend at this attraction? 
a. A whole day   b. Half a day    c. Max 3 hours   d. Max 2 hours    e. Max 1 hour      f. No opinion 
 
E. What other attractions will you visit? 
 
E. Today (in what priority order) 

 
 1. ………………………………………………. 
 
 2………………………………………………… 
 
 3.………………………………………………… 
 
 More:……………………………………………. 
 
E.2  During the whole stay (in what priority order) 
 
 1. ………………………………………………. 
 
 2………………………………………………… 
 
 3………………………………………………… 
 
 4………………………………………………… 
 
 More:……………………………………………. 
 
 
G. Accommodation 
 
G.1 What type of accommodation are you using? 
a. Hotel   b. Youth hostel    c. Camping    d. Cottage for hire   e. Relatives/friends    f. Other way:……… 
 
G.2  Where do you stay geographically? 
a. Stockholm City   b. Right outside the city    c. Far away from the city    d. By the attraction (if so, what 
attraction):……….. 
 
H.  Eating 
 
H.1 Where do you eat (more than one alternative could be relevant)? 
a. At the accommodation  b. At the restaurants in town   c. By food in a grocer´s shop.  d. At the attrractions  
e. At relatives/friends houses      f. Other ways:……… 
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Bilaga 3: Olika Chi2-test 
 
 
Tabell 9: Chi2-test på turistmålgrupp och 
besöksattraktion 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,051a 6 ,000 

Likelihood Ratio 25,679 6 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

,272 1 ,602 

N of Valid Cases 95   

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,56. 
 
Tabell från SPSS. 
 
Tabell 10: Chi2-test på turistmålgrupp och 
reseanledning 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 30,997a 15 ,009 

Likelihood Ratio 36,626 15 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 

,396 1 ,529 

N of Valid Cases 95   

a. 16 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,09. 
 
Tabell från SPSS. 
 
 
Tabell 11: Chi2-test på besöksattraktion och 
reseanledning 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,940a 10 ,176 

Likelihood Ratio 17,653 10 ,061 

Linear-by-Linear 

Association 

,137 1 ,711 

N of Valid Cases 95   

a. 9 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,28. 
Tabell från SPSS. 
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Tabell 12: Chi2-test på samtliga tre aspekter 
Intervjuställe 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Gröna Lund Pearson Chi-Square 6,941a 4 ,139 

Likelihood Ratio 9,577 4 ,048 

Linear-by-Linear Association ,704 1 ,401 

N of Valid Cases 27   
Skansen Pearson Chi-Square 39,753b 12 ,000 

Likelihood Ratio 29,401 12 ,003 

Linear-by-Linear Association 3,484 1 ,062 

N of Valid Cases 32   
Vasamuseet Pearson Chi-Square 14,847c 15 ,462 

Likelihood Ratio 18,253 15 ,250 

Linear-by-Linear Association ,125 1 ,723 

N of Valid Cases 36   
a. 8 cells (88,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,37. 

b. 18 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,09. 

c. 22 cells (91,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11. 
 
Tabell från SPSS. 


