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Förord 

Denna studie har modeller och teorier med engelska namn och dessa har vi valt att ha kvar på 

originalspråket, dock så har innehållet översatts till svenska för att på bästa sätt inte vrida på 

sanningen och göra studien så giltig som möjligt. Undersökningen på respondenterna är gjord 

under våren 2012 och kan därför stå för turismen under denna period. Turismen kan däremot se 

väldigt annorlunda ut beroende på årstid. Exempelvis kan även olika evenemang eller kongresser 

påverka både turismen och motiven till resande markant. Maria Kemppainen har haft ansvar för 

tidigare forskning och Roderick Rushworth för metod. I resterande delar av uppsatsen har det 

funnits ett delat ansvar. 

 

Sammanfattning 

Denna jämförelsestudie behandlar män och kvinnors motiv vid besök av Stockholm. Syftet var 

att ta reda på om det fanns några generella skillnader i resmotiv mellan könen. Resmotiv och 

motivation inom turism är ett ämne som länge har studerats. Med hjälp av olika 

motivationsteorier och teorier om hur resmotiv skapas har vi gjort en undersökning på turister i 

Stockholm och sedan jämfört resmotiv. Resultaten gav liknande svar som vi hade förväntat oss 

angående könsskillnader. Bland kvinnorna var shopping det främsta resmotivet. Överlag var 

behovet att träffa släkt och vänner det främsta motivet till att besöka Stockholm. Vi kan se 

tendenser till att det finns generella skillnader i resmotiv mellan könen vid besök av Stockholm. 

Dock finns det en mängd olika faktorer som kan ha bidragit till denna skillnad vilket presenteras 

närmare i en senare del av uppsatsen.  

 

Nyckelord: resmotiv, motivation, turism, genus, kön, Stockholm 

 

Abstract 

This comparative study deals with male and female subjects during their visit to Stockholm. The 

aim was to find out if there were any general differences in travel motives between the sexes. 

Travel motive and motivation in tourism is a topic that has long been studied. With the help of 

various motivation theories and theories about how motives for travelling are created, we 

conducted a survey of tourists in Stockholm and then compared their travel motives. The results 

gave similar answers to what we had expected regarding gender differences. Among women, the 

main motive was shopping. Overall, the need to see family and friends was the primary reason to 

visit Stockholm. We can see tendencies that there are general differences in travel motives 

between the sexes during their visit to Stockholm. However, there are a variety of factors that 

may have contributed to these differences, which are presented in greater detail later in this 

paper. 

 

Keywords: travel motive, motivation, tourism, gender, sex, Stockholm 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Stockholm tar årligen emot miljontals besökare från hela världen. Under 2010 steg besökssiffran 

högre än någonsin och nådde hela tio miljoner gästnätter vilket väldigt få andra europeiska 

länder nått. Detta år blev Stockholm även den första staden att bli utnämnd till årets miljöstad av 

den Europeiska Kommissionen och är en av de många faktorerna som bidragit till att Stockholm 

blivit en stor besöksdestination.
1
 

 

Sedan 2005 marknadsförs staden som "Stockholm – The Capital of Scandinavia". Enligt 

Stockholm Visitors Board (SVB) vill staden marknadsföra sig som en effektiv, innovativ, säker 

och naturnära stad med omtänksamma invånare. SVB beskriver följande som unika attribut för 

Stockholm som de vill förmedla: 

 Museer, attraktioner och evenemang.     

 Vacker arkitektur och en mängd parker. En tredjedel av staden består även av vatten.     

 Restauranger med en stjärna i Guide Michelin men även prisvärda alternativ.     

 Design och mode.     

 Närhet till naturen. 

 Bra kommunikationer med närhet till det mesta.     

 Invånare av mångfald som är öppna och vänliga som allmänt talar engelska. 

Under den senaste tioårsperioden har turismen i Stockholm som tidigare sagt ökat. Statistik från 

SVB 2010 visar att gästnätter från affärsresenärer har ökat med 12 % och gästnätter från övriga 

turister har ökat med hela 78 %.
2
 2010 hölls även det kungliga bröllopet mellan kronprinsessan 

Victoria och Daniel Westling. Besöksstatisktiken ökade då med 500 000 unika besökare, 

omsättningen uppgick till 1,297 miljoner kronor och uppmärksamheten i utländska medier var 

stor.
3
 Förutom dessa händelser öppnades två nya attraktioner, Fotografiska museet och Globen 

Skyview.
4
 Stockholm har helt enkelt växt som besöksdestination. Detta ligger bakom valet att 

avgränsa undersökningen till just huvudstaden. 

 

Det finns olika faktorer som spelar in vid resande. I en artikel av Gunnel Forsberg om 

genusperspektiv inom turism diskuteras det hur självförverkligande kan vara en grundläggande 

faktor vid olika val i livet. Vidare skriver Forsberg om hur genus som en social konstruktion 

påverkar synen på vad självförverkligande faktiskt innebär inom turismbranschen.
5
 Det är svårt 

att veta hur uppfattningen om vad självförverkligande innebär skapas. Socioekonomiska 

variabler såsom ålder, kön, yrke, kultur och utbildning kan vara en del av förklaringen. En bättre 

förståelse av hur resmotiv föds gör det enklare att veta vilka push- och pullfaktorer som kan vara 

fruktbara att använda för att skapa ett ökat resande.
6
 

 
                                                           
1
http://www.stockholmtown.com/upload/Facts_tourism2010.pdf s.9. 

2
http://www.stockholmtown.com/upload/Facts_tourism2010.pdf s.22. 

3
http://www.stockholmtown.com/upload/Facts_tourism2010.pdf s.26. 

4
http://www.stockholmtown.com/upload/Facts_tourism2010.pdf s.3. 

5
http://www.alba.nu/Alba3_04/forsberg.html  

6
http://www.authenticholidayfilms.com/tourist_motivation_35.html  

http://www.stockholmtown.com/upload/Facts_tourism2010.pdf
http://www.stockholmtown.com/upload/Facts_tourism2010.pdf
http://www.stockholmtown.com/upload/Facts_tourism2010.pdf
http://www.stockholmtown.com/upload/Facts_tourism2010.pdf
http://www.alba.nu/Alba3_04/forsberg.html
http://www.authenticholidayfilms.com/tourist_motivation_35.html
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1.2 Problemdiskussion 

Det finns för närvarande ett väldigt litet utbud av information och forskning som handlar om 

skillnader mellan kvinnors och mäns resmotiv. Liknande jämförelsestudier eller undersökningar 

har varit väldigt svåra att finna och ämnet är relativt outforskat. Syftet med uppsatsen är att ta 

fram ny forskning inom detta ämne och fokusera på att ta reda på vad som utmärker kvinnors 

och mäns resmotiv till Stockholm samt ta reda på om det finns några rådande skillnader. 

 

1.3 Frågeställningar 

Vad utmärker manliga och kvinnliga turisters resmotiv till att besöka Stockholm? 

 

Finns det några generella skillnader i resmotiv mellan män och kvinnor när de besöker 

Stockholm? 

 

1.4 Avgränsning 
Ålder noterades bland personer som valde att medverka i undersökningen men uteslöt inte något 

eventuellt deltagande. Detta på grund av att målet var att studera endast variabeln köns påverkan 

på resmotiv. Endast människor som besökte Stockholm som turister tilläts delta i 

undersökningen på grund av att undersökningen handlade om personer som var intresserade av 

Stockholm som turistort. I definitionen av Stockholm var inte hela Stockholms län inkluderat. 

Fokus lades istället på Stockholms innerstad då detta område har en större tillströmning av 

besökare. 
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2. Tidigare forskning 
 
2.1 Resmotiv och motivation 
 
Resmotiv 
Motivet är den främsta anledningen till att man besöker ett visst land eller en stad. Detta kan vara 

allt ifrån affärsverksamhet, träffa vänner och släkt, se på kulturella och historiska monument till 

att gå på olika sorters evenemang. Bakom dessa motiv finns det oftast en motivation som har lett 

turisten till att besöka en viss plats. 

 

När vi talar om resmotiv och resmotivation så råder det olika förklaringar på dessa ord och dess 

betydelse. Page och Connell skriver att termen "motivation" oftast används till att förklara syftet 

med semestern, som att exempelvis besöka vänner och släkt. Dessa anledningar är snarare motiv 

till resan än motivation.  

 

Pearce skriver att svårigheterna i att studera motivation är betydande. Till skillnad från det ofta 

uppmätta syftet med resan (till exempel "affärsresa" eller "privatresa") som anses vara offentliga 

och självförklarande, är motivationen eller så kallade ”underliggande skäl” till resan dolda. Detta 

på grund av att de speglar en individs privata behov och önskemål. Det breda utbudet av 

mänskliga behov och de metodologiska svårigheterna i att mäta dem bidrar även till att det blir 

svårare att studera resmotivation. Detta är ett komplext område för forskning och handlar 

egentligen om mer djuprotade psykologiska behov och önskemål. Forskare inom ämnet måste 

inte bara förklara beteendet utan även förstå det. Pearce skriver också att motivation alltid har 

varit ett viktigt ämne för turismstudier och att flera forskare har sett motivation som den drivande 

kraften bakom alla handlingar. Motivation är därför den inledande punkten som bör studeras 

inom ämnet turismbeteende för att förstå hur hela turismsystemet fungerar.
7
 

 

Motivation 
Inom turismen är motivation en del av köpbeteendet som stimuleras av en komplex blandning av 

olika sociala, ekonomiska, psykologiska, kulturella, industriella och politiska faktorer samt en 

bredare yttre miljöpåverkan. Motivation är ett tillstånd av behov, ett tillstånd som driver på 

individen mot vissa typer av åtgärder som sannolikt antas ge tillfredsställelse.
8
 Även Goossens 

skriver att i allmänhet uppstår motivation när en individ vill tillfredsställa ett behov. Han hävdar 

att motivation är en drivkraft som kräver åtgärder, detta gör att individen drivs till att göra 

någonting specifikt.
9
 

 

2.2 Maslow's hierarchy of needs 
En flitigt använd modell inom motivationsstudier är "Maslow´s hierarchy of needs" (se figur 1). 

Detta är en teori inom psykologin som handlar om människans behov och motivation. Teorin 

förklarar hur människor prioriterar sina behov. Maslow hävdade att våra individuella behov delas 

upp i fem huvudkategorier som formar en hierarki. Nerifrån börjar behovstrappan med 

psykologiska behov och flyttar sig uppåt till mer självförverkligande behov. Detta bygger på 

                                                           
7
Pearce 2005:50 

8
Page & Connell 2009:75 

9
Goossens 2000:301-321 
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antagandet att varje behov som framförts i varje kategori måste uppfyllas innan individen söker 

motivation från nästa behovskategori. 

 

1. Psykologiska behov: Hunger, törst, vila, sex, aktivitet. 

2. Trygghetsbehov: Säkerhet, fysisk trygghet, stabilitet. 

3. Sociala behov: Samhörighet, kärlek, gemenskap, vänskap. 

4. Uppskattningsbehov: Självkänsla, självuppskattning, status, respekt, uppskattning för andra. 

5. Självförverkligande: Förverkliga personliga mål.
10

 

 

 

 
Figur 1. Maslow's hierarchy of needs

11
 

 

Under senare år har teorin allt mer använts inom turismstudier och flera forskare, exempelvis 

författaren och forskaren Philip L. Pearce har tillämpat modellen i samband med studier av 

turismmotivation. Ett exempel på teorin inom turism kan vara turister som besöker vänner och 

familj, dessa uppvisar det sociala behovet av vänskap, kärlek och gemenskap, medan de som 

väljer en semester i behov av att hålla kontakten med sina vänner uppvisar uppskattningsbehov.
12

 

Denna ram är lätt att applicera, men kan vara begränsad då turister oftast är motiverade av flera 

faktorer. Därför har flera liknande modeller utvecklats under åren, utifrån Maslows teori 

utvecklades Pearce TLC (Travel Career Ladder) som handlar om att människors motivation 

förändras i takt med reserfarenheten. Han menar att människor har en så kallad ”reskarriär” med 

identifierbara faser som återspeglas i ett mönster av resmotiv som förändras med åldern och/eller 

samlade reserfarenheter. Med detta menas att olika resmotiv kan kopplas till de olika 

                                                           
10

Page & Conell 2009:81 
11

http://www.coachingbreakthroughs.ca/wp-content/uploads/2011/01/maslows-hierarchy-of-needs.jpg 
12

Pearce 2005:53 

http://www.coachingbreakthroughs.ca/wp-content/uploads/2011/01/maslows-hierarchy-of-needs.jpg
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resfaserna
13

. Pearce beskriver turisters motivation i fem nivåer: avkopplingsbehov, 

säkerhetsbehov, relationsbehov, självkänsla- och utvecklingsbehov, samt behov av 

självförverkligande. Till skillnad från Maslows teori kan man i denna teori motiveras av flera 

nivåer på samma gång. Ett uppvisande mönster är att vissa människor över en viss tid närmar sig 

nivåerna; självkänsla och självförverkligande, medan andra stannar vid relationsnivån. Detta kan 

bero på en rad olika faktorer, exempelvis osäkerhet eller begränsande faktorer som dålig 

ekonomi eller hälsa. Denna modell har dock kritiserats, Ryan påpekar att teorin motsäger sig 

själv med namnet ladder (stege) vilket uppfattas som en fysisk stege där man endast kan stå på 

en nivå (steg) i taget men att teorin står för att man kan motiveras av olika nivåer på samma 

gång. Utifrån denna modell och dess kritik utvecklade Pearce en ny modell vid namn "Travel 

Career Pattern" (TCP). I denna modell valde han att inte ha med de hierarkiska elementen utan 

istället skapa en motivationsstruktur i flera lager som skapar ett resmönster. För att förstå TCP 

har några centrala begrepp inom teorin tagits upp. Dessa är följande: 

 Resebehov och motiv: De krafter som driver resbeteende. Dessa krafter är både 

biologiska och socio-kulturella.  

 Själv/andra orienterade motiv: Resmotiv kan vara internt orienterade eller externt 

influerade. 

 Motivationsmönster: Resmotivationen inträffar i ett mönster av flera motiv i stället för i 

en enstaka dominerande kraft. 

 Reskarriär: Dynamiskt begrepp som hävdar att turister har identifierbara stadier i sitt 

semestrande. Läget i sin reskarriär, som en karriär på jobbet, påverkas av tidigare 

reseupplevelser och etapper i livet eller oförutsedda faktorer. Ett mönster av resmotiv bör 

kopplas till eller karaktärisera tillståndet av ens reskarriär. Reskarriärer kan vara 

operationaliserade med en förenad hänsyn till reseupplevelse, ålder och livscykel. 

 Travel Career Ladder (TCL): En äldre teoretisk modell som beskriver resmotivation 

genom fem hierarkiska nivåer av behov/motiv i förhållande till reskarriärnivåer. 

 Travel Career Pattern (TCP): Konceptuellt modifierad TCL med större fokus på 

förändringen av motivationsmönster som reflekteras av karriärnivåer än på de hierarkiska 

nivåerna. 

 

2.3 Travel Career Pattern (TCP) 

TCP-modellen består av tre olika lager med en kärna som växer sig utåt (se figur 2). Det innersta 

lagret (core motives) anger huvudorsakerna till varför vi reser och turistar. I denna kärna har vi 

motiven omväxling/nya upplevelser (novelty), fly/avkoppling (escape/relax) samt relationer 

(relationships). Dessa kärnmotiv är de viktigaste orsakerna till att vi reser. Motiven omväxling 

och nya upplevelser handlar om att uppleva en ny atmosfär och se något nytt. Motiven fly och 

koppla av handlar om att fly vardagens stress, krav och rutiner och helt enkelt koppla av.
14

 

Relationsmotivet kretsar kring att stärka relationerna inom vänskapskretsen eller familjen
15

. 

Dessa tre motiv rankas enligt Pearce högst av människor i olika resvanegrupper. Mellanlagret 

som omger huvudkärnan innehåller måttligt viktiga resmotiv. Detta lager är uppdelat i två delar, 

lägre resekarriärs-nivå (lower travel career level) och högre reskarriärs-nivå (higher travel career 

                                                           
13

Pearce 2005:55 
14

Pearce 2005:70 
15

Pearce 2005:59 
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level). Inom den lägre nivån har vi självförverkligande (self-actualisation) och självutveckling 

(self-developement) som med tiden när en reskarriär utvecklas blir till natur (nature) och 

självutveckling genom engagemang på platsen (self-developement , host site involvement). 

Resmotivet natur kretsar kring att vara nära och i harmoni med naturen.
16

 Självutveckling och 

engagemang på platsen handlar om att exempelvis följa aktuella evenemang, uppleva nya 

kulturer och träffa lokalbefolkningen 
17

. Det yttersta lagret består av vanligt och relativt stabila 

resmotiv, men mindre viktiga sådana som exempelvis nostalgi, social status och avskildhet från 

omvärlden.
18

 

 

 

 
 

Figur 2. Travel Career Pattern (TCP) 
 

Denna teori används inom turism då man vill visa källan för våra initiala behov och önskemål. 

Tillfredställande av dessa skapas sedan genom att köpa en resa. Ett annat sätt att betrakta denna 

val- och köpprocess är genom "push- och pullfaktorer".  

 

2.4 Push- och pullfaktorer 
Dessa två faktorer styr på olika sätt vid resmotivation och valet av destination. 

Pushfaktorn är den drivkraft som styr individen till att göra något, i detta fall resa. Turisten drivs 

av sina känslomässiga behov till att exempelvis uppleva avkoppling och komma bort från den 

stressiga vardagen. Pullfaktorn är den faktor som påverkar vid valet av destination och uppstår 

genom önskan att komma bort. 

 

 

                                                           
16

Pearce 2005:70 
17

Pearce 2005:71 
18

Pearce 2005:79 
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Sharpley uppger att motivationen till att tillfredsställa behov kombinerat med personliga 

preferenser driver turisten till att överväga alternativa produkter men att det slutgiltiga valet 

beror på vilka pushfaktorer individen känner för de olika destinationerna.
19

 

 

Gilbert håller med om att det är olika push- och pullfaktorer som påverkar turisten vid beslut och 

att denna process går igenom fyra olika faser, dessa är följande: 

 

 Energizers of demand: Dessa är de olika drivkrafterna inkluderat motivation som redan 

från början inleder beslutsprocessen till att besöka en attraktion eller att åka på semester. 

 

 Effectors of demand: Information om destinationen har mottagits på olika sätt (genom 

exempelvis broschyrer och media). Konsumenten har här utvecklat egna idéer och 

uppfattningar om destinationen och uppfattningen kan antagligen minska eller öka 

sannolikheten till att ett köp görs. 

 

 Roles and decision-making: Turistens roll som konsument kommer att påverka det 

slutgiltiga valet av semester. Till exempel så kommer olika familjemedlemmar att ha 

olika påverkan på vart och när familjen ska åka och vad de kommer att göra på plats. 

 

 Filterers of demand: Valet att resa påverkas i hög grad av en serie olika demografiska 

och socioekonomiska möjligheter och begränsningar. Medan det kan finnas en stark 

drivkraft, så är behovet filtrerat genom olika begränsande faktorer.
20

 

 

2.5 Hedonic Tourism Motivational Model 
Goossens "Hedonic Tourism Motivational Model" (se figur 3) behandlar push- och 

pullfaktorerna som är driv- och dragkrafterna bakom köpet av en resa. Om en individ känner 

behovet att resa bort för att till exempel koppla av så är detta en pushfaktor som driver individen 

till att resa. Pullfaktorer är de faktorer som drar individen till en viss destination, dessa skapas av 

den aktuella marknaden, till exempelvis reklam, service och tillgängliga resmål. När köparen 

bestämt sig för att göra en resa börjar den så kallade beslutsprocessen och köparen börjar då söka 

information. I denna process är det mycket som spelar in; vilken image destinationerna har, vilka 

känslor och fantasier som köparen har för de olika destinationerna. I slutändan tar motivationen 

över och alla faktorer som nämnts ovan spelar då in i det slutgiltiga beslutet.
21

 

 

                                                           
19

Goossens 2000:301-321 
20

Page & Connell 2009:82 
21

Goossens 2000:301-321  
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Figur 3. Hedonic Tourism Motivational Model
22

 

 

2.6 A typology of motivators in tourism 
Det finns inget allmänt erkänt sätt att kategorisera de huvudsakliga motivationsfaktorerna inom 

turism. Några av de huvudsakliga faktorerna återfinns dock i modellen A typology of motivators 

in tourism (se figur 4).
23

 I denna modell är motivationsfaktorer kategoriserade utefter olika 

övergripande behov. Dessa övergripande behov är fysiska, emotionella, personliga, kulturella, 

statusfyllda samt utvecklingsmässiga ur ett personligt perspektiv. De behov eller 

motivationsfaktorer som har mest tyngd vid valet av resmål är individuella för varje turist. 

 

                                                           
22

Goossens 2000:301-321 
23

Djurfeldt 2010:54 
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Figur 4. A typology of motivators in tourism 

 

2.7 Motivation och kön 
Fram tills nu har inte mycket forskning gjorts inom ämnet könsskillnader vid resande. Den 

könsrelaterade turismforskningen som finns idag fokuserar mest på sysselsättningsmönster och 

sexturism med fokus på kvinnor som producenter snarare än konsumenter.
24

 

 

Swarbrooke har tillsammans med Horner skrivit Consumer Behaviour in Tourism där de menar 

att det inom turismindustrin finns en tro att just kön som demografisk grupp påverkar personlig 

motivation. Författarna beskriver hur produkter som golfresor och shopping helt och hållet 

verkar vara baserade på en önskan att sammankoppla de uppfattade motivationsfaktorerna som 

finns om män och kvinnor. Swarbrooke och Horner förklarar dock även att om du ser på det 

omfång av personliga motivationsfaktorer som existerar finns det vissa bevis för att det finns 

relativt liten skillnad mellan könen. Det bevis som syftas på är den vetenskapliga artikeln 

Learning about tourists from conversations: the over-55s in majorca av Chris Ryan. Den relativt 

lilla skillnad som finns i personliga motivationsfaktorer mellan könen är enligt denna artikel att 

kvinnor la större vikt vid följande tre punkter:  

 Att undvika vardaglig liv och rörelse      

 Koppla av psykiskt. 

 Koppla av känslomässigt.
25
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TOURIST 

PHYSICAL          
relaxation             

suntan                 
exercize and health              

sex 
EMOTIONAL     

nostalgia            
romance         

adventure         
escapism              
fantasy                                        

spiritual fulfilment 

PERSONAL            
visiting friends and 

relatives                   
make new friends   

need to satisfy others 
search for economy if 

on very limited income 

PERSONAL 
DEVELOPMENT 

increasing knowledge 
learning a new skill 

STATUS           
exclusivity 

fashionability   
obtaining a good deal 
ostentatious spending 

opportunities 

CULTURAL     
sightseeing 

experiencing new 
cultures 
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Ryan diskuterar resultaten av två kvantitativa studier om äldre turister. Författaren tittar på 

människors tidigare erfarenheter och hur dessa påverkar val av semester och dess lojalitet till 

Mallorca i just detta fall. Undersökningen är baserad på konversationer med turister och 

förespråkar detta som forskningsmetod för att få klarhet i många av de frågetecken som 

uppkommer när turisters val av semester analyseras. De huvudsakliga anledningarna till att 

turister besökte Mallorca var att komma undan den inhemska vintern. Att resmålet var billigt var 

en svag faktor enligt undersökningen. De tillfrågade respondenterna fick alltså önskemål om att 

rangordna vikten av olika reseanledningar som fanns med som alternativ i 

undersökningsprocessen. Trots att fokus inte fanns på just kön som variabel så analyserades 

skillnaden i de svar som män och kvinnor gav. Författaren menar på att det inte framgick att det 

fanns någon signifikant skillnad mellan könen. Författaren betonade dock att det delvis kunde 

bero på tillvägagångssättet när respondenter intervjuades. Till exempel intervjuades i vissa fall 

par. Notera att åsikter och tolkningar som gjorts i denna artikel endast är författarens.
26

 

Page och Connell har ett liknande perspektiv på ämnet. De skriver att kvinnor har mindre fritid 

än män, åtar sig färre fritidsaktiviteter och tillbringar en större andel av sin tid i och kring 

hemmet och med familjen. En illustration är att kvinnans vardag består av omsorg och skötsel då 

dem har huvudansvar för hushållet och barnomsorg. Därför är en fulländad semester för kvinnan 

en sådan som ger avkoppling från vardagssysslor, vård och skötsel.
27

 

 

Motivation är helt enkelt ett väldigt komplext ämne och är beroende av en rad faktorer. Till 

exempel personlighet och livsstil hos potentiella turister, tidigare erfarenheter, vilka turisten 

planerar att resa tillsammans med, de karaktäristiska dragen av deras demografiska grupp samt 

hur långt i förväg som resan bokas.
28
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3. Metod 

 

3.1 Vetenskapssyn 
 

STYCKET OM INDUKTION BORTTAGEN 

 

Att jämföra för att utveckla teorier 
Det är inte alls ovanligt att undersökningar påbörjas utan att orsaksmekanismer som kan 

förväntas gälla, finns utstakade konkret. Det är lika vanligt förekommande att målet med en 

forskningsinsats är att hitta förklaringar. Genom detta förfaringssätt ska teorier förhoppningsvis 

genereras om hur det fenomen som studeras hänger samman med andra fenomen. En uppsats kan 

vara spännande bara den försöker säga något om vad som förklarar det fenomen som intresserar 

oss. Att utveckla teorier skiljer sig väldigt mycket från en kritisk prövning av teoriers empiriska 

giltighet. Ett materialdrivet angreppsätt kännetecknas av ett mer kreativt tillvägagångssätt och att 

överskölja ett kreativt tänkande med regler vore felaktigt.
29

 Att ha begränsningar i bakhuvudet 

hjälper däremot mycket. Skulle någon till exempel konstruera en radikal hypotes som mötte stort 

motstånd i omvärlden och som sedan saknade empiriskt stöd skulle det bli svårt för en 

examinator att bli övertygad om ett hedervärt arbete verkligen gjorts. Empiriskt stöd kan alltså 

behövas för att motivera sin verksamhet.
30

 

 

Objektivism 
En objektivistisk vetenskapssyn är klassisk och handlar om att organisationer och kulturer ses 

som yttre skal som styr individer. Kulturer och organisationer anses ha en påtaglig makt över 

individer och påverka dem. På företag, skolor, idrottsföreningar och så vidare skapas hierarkier 

och särskilda regler, riktlinjer och sätt att bete sig. Ska en professor föreläsa för studenter på ett 

universitet går denne inte till föreläsningssalen iklädd badshorts eller bikini till exempel. Detta är 

en självklarhet för människor och ligger utanför intellektet. Organisationer utgör alltså ett tryck 

på individer som lär sig olika regler, riktlinjer och liknande. Ett motstånd till detta kan leda till 

bestraffning. Det skulle därför kunna uppfattas som ett osynligt förtryck. Genom detta 

socialiseras människor in i olika kulturer. Värderingar, åsikter, vanor och liknande blir 

inpräntade i människor från födseln. Resultatet av detta blir alltså att samhället på ett sätt 

uppfostrar oss. En objektivistisk vetenskapssyn anser att samhället påverkar individen. Vid 

insamlande och analys av data lägger kvantitativa metoder stor vikt vid kvantifiering. 

Förhållandet mellan teori och det praktiska arbetet ses ofta på ett deduktivt sätt. Med detta menas 

att arbetet utgår från teori som sedan prövas genom empiri. Den ontologiska inriktning som 

präglar detta sätt att forska på är objektivism. Trots att två metoder är varandras motsatser i vissa 

aspektiver är de dock verkligen inte oförenliga. Undersökningen av respondenter i denna uppsats 

är kvantitativ och ett induktivt angreppsätt används trots att objektivism ofta kopplas samman 

med deduktion. Att förena olika metoder kan däremot vara fruktbart. Delvis därför har 

kvantitativa respondentintervjuer kompletterats med en kvalitativ informantintervju.
31 
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3.2 Forskningsansats 

Triangulering 

Undersökningen har kombinerat kvalitativ- och kvantitav metod. Detta för att få en bredare bild 

över ämnet. Triangulering används för att söka det bästa av två världar. Den kvalitativa metoden 

används för att gå på djupet, detta gjordes genom en kvalitativ intervju med en person som 

dagligen arbetar med turism och har en lång erfarenhet om turismämnet. Den kvantitativa 

metoden bestod av korta intervjuer.
32

  

 

Kvantitativ metod 
I kvantitativ metod studeras variationen och andra statistiska egenskaper hos de variabler som 

undersöks. Variation innebär det mönster som en variabel visar i fråga om antal observationer 

och olika mätvärden.
33

 Det existerar två typer av variabler (kvantitativa och kvalitativa) som 

båda sedan delas in i ytterligare två olika skalnivåer vardera. Kvantitativa variabler delas in i 

kvot- och intervallskalor och kvalitativa variabler delas in i ordinal- och nominalvariabler. Alla 

dessa skalnivåer har olika typer av variabelvärden och särskilda egenskaper som utmärker dessa. 

Variabeln kön som fokus ligger på i denna undersökning är en kvalitativ variabel på den 

nominala skalnivån.
34

 Kön är ett diskret variabelvärde och kännetecknas av klassificering.
35

 

Variabeln kön har endast två värden, man och kvinna och dessa kan inte rangordnas som mer 

eller mindre. Kvalitativa variabler saknar egentlig matematisk innebörd. Variabelvärdena på 

nominalskalan blir endast beteckningar. Till exempel om vi ersätter värdena “man” och “kvinna” 

med “1” och “2” kommer det likväl endast vara en beteckning som saknar egentlig matematisk 

mening.
36

 

Kvalitativ metod 

Både när kvantitativa- eller kvalitativa metoder bedrivs finns det ett mål att nå förståelse av det 

samhälle vi lever i och hur människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra. 

Tillvägagångssättet till att nå denna förståelse kan dock skilja sig drastiskt. Vid kvalitativ 

forskning ligger fokus på forskarens uppfattning eller tolkning av information, till exempel 

tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang. Informationen 

omvandlas inte till siffor som fallet är med kvantitativa metoder. Med kvalitativa metoder söker 

man en djupare förståelse.
37

 

 

Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson förklarar hur det finns en dominerande åsikt att 

kvalitativa metoder inte kan spela en självständig roll. Kvalitativa analyser beskrivs som 

fruktbara för kunskapens utveckling när de används som ett komplement till kvantitativa 

analyser genom att de kan illustrera resonemang och tillföra ett sammanhang till kvantitativa 

analyser.
38

 Denna undersökning hade ett upplägg utifrån denna syn. 
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3.3 Validitet och reliabilitet 
Validitet kan beskrivas som den begreppsmässiga och teoretiska relevans som en undersökning 

har. Med detta menas i vilken utsträckning som de frågor som ställs till intervjupersoner ger svar 

på det som faktiskt undersöks. Frågeställningar ska vara konstruerade på ett sådant sätt att svaren 

i så hög grad som möjligt ger mening och är relevanta till det som ska undersökas. Validitet 

innebär alltså giltighet i det som mäts eller frågas. Att misslyckas med detta kan leda till 

systematiska fel. Förutom systematiska fel kännetecknas även en hög validitet av en hög 

överensstämmelse mellan undersökningar med olika instrument. 

Reliabilitet däremot handlar mer om frågornas tillförlitlighet och hur en mätning går till. 

Reliabilitet liknar replikerbarhet. Flera undersökningar som ger samma resultat visar på en hög 

reliabilitet. Flera intervjupersoner som frågar samma frågor och får samma svar innebär även det 

en hög reliabilitet. Otydligt formulerade frågor är ett exempel på en faktor som negativt kan 

påverka reliabiliteten men den kan även påverkas av till exempel beteende hos intervjupersonen 

eller rent slumpmässiga omständigheter vid intervjutillfället. En hög reliabilitet ska inte endast 

innebära frånvaro av slumpmässiga fel utan även överensstämmelse mellan olika mätningar med 

samma instrument. Problem med validitet och reliabilitet kan uppstå då särskilda omständigheter 

kring intervjun eller själva intervjupersonen påverkar svaren.
39

 

 

3.4 Etik inom samhällsforskning 

När människa och samhälle studeras tillkommer alltid etiska svårigheter som är viktiga att ta 

hänsyn till då forskningen inte är värdeneutral. Människor får till exempel inte bli medel för 

särskilda mål som ska uppfyllas oavsett vilka de är. Individer som studeras måste behandlas med 

respekt. Hänsyn för människors fysiska och psykisa integritet är också en grundläggande 

skyldighet. Respondenter måste även själva vilja delta i undersökningen och inte luras till att 

göra detta. Vid ett eventuellt deltagande gäller även anonymitet och tystnadsplikt bland 

respondenterna.
40

 Etiska krav skapar helt enkelt gränser för att vad som bör studeras. Friheten 

begränsas inte men däremot innebär dessa gränser grundval för forsking där respekten för den 

enskilde individens människovärde värnas.
41

 En kontinuerlig debatt om forskningens 

värdemässiga grunder är vital. Etiska förutsättningar för forskning måste granskas kritiskt då de 

kan vara färgade av religiösa, politiska och filosofiska idésystem. 

 

Etiken har två roller inom sämhällsforskning. Den ska ställa forskningens värdepremisser i fokus 

samt förtydliga sambandet mellan begreppen "är" och "bör" och kritiskt granska dem. Etiken ska 

även ge riktlinjer och kritiskt granska själva forskningsprocessen.
42

 

Den traditionella positivistiska uppfattningen menar på att forskning både kan och ska stå utanför 

etik och moral. I Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder skriven av Holme 

och Solvang hänvisar författarna även till Loren Graham som menar att sökande av "sanningen" 

inom forskning måste ske utan hänsyn till politiska och religiösa institutioner. En forskare ska 

vara i en obereondeställning alltså. Holme och Solvang förklarar dock vidare att forskare 

påverkas av sina förväntningar, omgivningens förväntningar och värdepremisserna som formar 

dessa. Vetenskapen är inte värderingsfri och medvetenhet om dessa problem är viktig.
43
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Ibland, som fallet var med denna undersökning är otillräcklig information till personer som är 

med i undersökningen nödvändig för att datan ska bli giltig. I vissa fall kan till och med direkt 

felaktig information vara nödvändig. I denna uppsats har respondenterna blivit tillfrågade om 

deras resmotiv men de har inte blivit informerade att undersökningen är en jämförelse mellan 

kön. Att göra sådana typer av undersökningar innebär ett ansvar för den fysiska och psykiska 

hälsan hos de som undersöks. Varsamhet måste visas då sådana undersökningar är etiskt 

problematiska.
44

 

I forskningsprocessen finns aldrig någon garanti för objektivitet eller sanning. Forskare har 

precis som alla andra människor värderingar och synsätt som präglar deras upplevelser av 

samhället och människor i deras omgivning. Ett traditionellt objektivitetsideal är inte möjligt och 

därför bör ett modifierat objektivitetsideal användas där stora krav ställs på saklighet och 

öppenhet i en forskningsprocess.
45

 

 

3.5 Informanter och respondenter 
Informanter måste väljas med försiktighet. Dessa är aktörer inom intresseområdet och måste vara 

någon som ger information som är tillförlitlig. Vid intervjuer med informanter finns möjlighet att 

själv berätta sitt sätt att se på saker.
46

 Respondenter är de personer som intervjuas för att de har 

del i den företeelse som undersöks. I denna undersökning var det turister som besökt Stockholm. 

Informanter är till skillnad från respondenter inte en del av företeelsen som undersöks men 

besitter däremot information inom ämnet.
47

 Informantintervjuer och respondentintervjuer 

kombinerades i denna undersökning för att ge en mer nyanserad kunskap inom det aktuella 

ämnet.  

 

3.6 Tillvägagångssätt 
Respondentintervjuer gjordes med totalt 50 personer varav 25 var män och 25 var kvinnor. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes bland turister som tidigare hade besökt eller var på besök i 

Stockholms innerstad. Resultaten från samtalen med respondenterna kompletterades med en 

informantintervju där öppna frågor ställdes med en aktör inom turismbranschen. Det är vanligt 

att olika tillvägagångssätt används för att höja validiteten i kvantitativa intervjuundersökningar.
48

 

 

Urval och fokus 
Respondenterna plockades genom ett typiskt urval samt ett bekvämlighetsurval. Med typiskt 

urval menas att man subjektivt väljer individer som man senare vill uttala sig om. Dessa 

individer är sådana som är typiska för gruppen man vill undersöka. Bekvämlighetsurval 

kännetecknas genom att forskaren väljer personer som för tillfället finns lätt till hands. Dessa kan 

vara exempelvis vänner, släktingar och arbetskollegor. 

 

Det typiska urvalet bestod av personer som för tillfället besökte eller vid en tidigare tidpunkt 

besökt Stockholm. Intervjuerna gjordes på olika ställen i Stockholms innerstad samt genom 

sociala medier. Dessa platser var utanför turistbyrån Stockholm Visitors Board, utanför Gallerian 
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samt i Gamla Stan. Bekvämlighetsurval bestod av vänner som tidigare besökt Stockholm, dessa 

hade kontaktats via e-post, telefon, och Facebook. 

Informanten valdes på grund av tillgänglighet och roll inom Stockholms turismnäring. En 

turisminformatör intervjuades. Eftersom att denna informant hade en verklig inblick i 

Stockholms turism samt dagligen träffade turister ansågs hon vara en väldigt reliabel källa. 

Det var svårt att få fram de underliggande faktorerna hos undersökningspersonerna, som 

exempelvis självförverkligande eller att hitta en romans, därför hade undersökningen istället 

fokus på resmotiv. Att studera motivation är som tidigare nämnt väldigt komplext. 

Undersökningen kan då riskera att bli ogiltig om undersökningspersonerna inte vill öppna sig för 

en främmande person och berätta om sina inre behov. Svaren återspeglar i sådana fall inte det 

verkliga fallet. 

 

Utformandet av frågor 
Respondenterna i undersökningen fick ge information om deras kön, hemort, åldersgrupp, antal 

besök i Stockholm och reslängd. Huvudfrågan handlade dock om respondenternas resmotiv. De 

blev tillfrågade om vilken den främsta anledningen till att besöka Stockholm var. Valet att göra 

detta till en öppen fråga utan särskilda svarsalternativ gjordes för att inte respondenterna skulle 

påverkas till att svara på ett visst sätt och förhoppningsvis genom en större flexibilitet i 

intervjusituationen ge en högre validitet.
49

 Det intressanta var att se vad personerna valde att 

lyfta fram. Av samma anledning gjordes valet att inte ställa följdfrågor då dessa kunde bli 

ledande från frågeställarens sida. 

Vid informantintervjuer finns det däremot möjlighet att föra ett samtal där du själv kan ta mer 

plats i intervjusituationen. Informantintervjun i denna undersökning gjordes för att få djupare 

information från någon med ett stort och brett perspektiv samt kunskap inom ämnet som 

undersökningen var avsedd. 

 

Analysförfarande 
Respondenternas svar lästes igenom många gånger. Olika teman formulerades utifrån dessa.

50
 

Svaren granskades och kategoriserades så att varje svar kunde sammanställas med alla andras 

svar på samma frågor. Varje kategori fick en siffra.
51

 Dessa olika kategorier representerade olika 

resmotiv. Ett stapeldiagram konstruerades sedan för att jämföra spridningen av resmotiv mellan 

könen. Det fanns stort fokus på respondenternas svar i denna undersökning men dessa svar 

användes endast för att se eventuella tendenser. Respondenternas svar kompletterades med en 

informantintervju med en turistinformatör samt tidigare forskning och teori inom resmotiv. 
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3.7 Metodkritik 
Det fanns brister i vårt metodval som kan ha haft negativa konsekvenser. Bekvämlighetsurval är 

förrädiskt då själva urvalet kan färgas av en så stor mängd olika faktorer. Dessa faktorer kan 

eventuellt påverka om verkligheten reflekteras eller inte. Egenskaper hos den som gör en 

undersökning kan till exempel påverka vilka som faktiskt kommer med i den. Dessa individuella 

egenskaper kan även tänkas påverka människors benägenhet att vilja stanna till och besvara 

frågor. En del av de personer som tog sig tid att delta i denna undersökning hade inte möjligtvis 

heller alltid tid att begrunda sina svar ordentligt utan svarade snabbt för att bli klar. Faktorer som 

tid, plats, väder och så vidare kan ha stor påverkan på resultatet när personer stoppas på stan 

också. Verkliga resmotiv kanske är privata eller pinsamma och något som en person inte vill dela 

med sig av till en främling. Vid öppna frågor kan även respondentens svar bli misstolkade, 

förvrängas eller inte skrivas ut fullständigt av den som intervjuar.
52

 Det fanns helt enkelt inte 

möjlighet att påstå att detta förfarande gav ett generaliserbart resultat. 
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4. Empiri 
4.1 Stockholms turism 
Under 2008 gjordes 9,7 miljoner gästnätter i Stockholm. Två tredjedelar av dessa gäster var från 

Sverige. Bland den tredjedel besökare av utländsk härkomst var Tyskland mest representerat följt 

av Storbritannien och Norge. Stockholms huvudmålgrupp var ”citybreakresenärer”, människor 

som åker bort under en helg eller några dagar för att komma bort från hemstaden och uppleva 

något nytt. Dessa är genomsnittsbesökare i staden och spenderar i genomsnitt 1866 kronor per 

dygn. Stockholms besöksnäring har även enligt turistbyrån Stockholm Visitors Board haft en 

väldigt positiv utveckling de senaste tio åren.
53

 

  

4.2 Informantintervju  
Elena Zhikhareva, turistinformatör i Stockholm city berättar att turister som besöker Stockholm 

främst kommer från Europa. Den största gruppen turister är italienare som främst reser i grupp, 

sedan kommer fransmän och spanjorer. Finländare besöker även Stockholm i hög grad och 

stannar ofta under en dag då de kommer med kryssningsfartygen till huvudstaden. De vanligaste 

frågorna som turistinformatörerna får handlar om Stockholms skärgård och Ekoparken som är 

världens första nationalstadspark och sträcker sig från Skeppsholmen i väster till Fjäderholmarna 

i öster och vidare upp till Sörentorp i norr.
54

 Informationen som turisterna är ute efter handlar om 

hur man kan färdas med båt, tidtabeller för kommunaltrafik och hur man tar sig runt i staden. 

Förutom detta så vill de ha tips på restauranger och öppettider på olika attraktioner. När det 

gäller skillnader mellan kvinnliga och manliga turister så berättar hon att det definitivt finns en 

skillnad i vilken information de är ute efter. Kvinnor är mer intresserade av konstmuseum och 

djurparker som Skansen. Män frågar mer om andra typer av museum som Nobelmuseet, 

Vasamuseet och Tekniska museet. Hon berättar att män är mer intresserade av teknik medan 

kvinnor är mer intresserade av konst och shopping. Fotografiska museet verkar både kvinnor och 

män dock ha ett likartat intresse för. Turisterna som besöker Stockholm är ofta ”citybreakers”. 

Med detta menas människor som åker bort under en helg eller några dagar för att komma bort 

från hemstaden och uppleva något nytt. Det vanligaste beteendet bland turister är att komma över 

helgen. 

 

Efter att Stockholm blev den första Europeiska staden att bli tilldelad utmärkelsen som årets 

miljöhuvudstad 2010 har många turister kommit hit för att se miljöhuvudstaden. Det som lockar 

är den vackra miljön med parker i innerstaden, skärgården, att det är en cykelvänlig stad och att 

det är en lugn stad med låg kriminalitet. Även andra miljöaspekter som drickbart kranvatten och 

skatter på biltrafiken bidrar till att Stockholm har blivit en populär miljödestination. 
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4.3 Definitioner och resultat av det kodade materialet med stapeldiagram 

Undersökningen av de 50 respondenterna gav tolv olika resmotiv, dessa lyder enligt följande: 

 

Släkt och vänner 

Detta innefattade de som besökt Stockholm för att träffa vänner eller släkt samt att staden varit 

en mötesplats för att träffa nära och kära. Resmotivet var väldigt jämnt uppdelat mellan män och 

kvinnor (13 män och tolv kvinnor). 

 

Föreställning 

Definitionen av föreställningar i denna undersökning var konserter, musikaler, sportevenemang 

och bröllop. Även här var fördelningen jämn (fem män och sex kvinnor). 

 

Attraktion 

I koden "attraktion" inkluderades Gröna Lund, Naturhistoriska riksmuseet, Moderna museet, 

Stockholms Nationalmuseum, utställningar, Skansen, Vasamuseet, mässor, samt själva orden 

"besöksattraktion" och "sevärdhet". Hela elva stycken
 
kvinnor hade attraktioner som ett resmotiv 

jämfört med endast sex stycken män. 

 

Uppleva staden 

Med detta menades att uppleva Stockholm genom att se och lära känna staden, strosa omkring 

samt sightseeing. Nio män och sju kvinnor uppgav detta som ett av sina resmotiv. 

 

Festa/fira 

Denna kod innefattade själva ordet "festa", att fira högtider som midsommar till exempel samt att 

besöka barer och nattklubbar. Detta motiv uppgavs av fyra män och fem kvinnor. 

 

Marknadsföring 

Denna kod inkluderade alla olika typer av marknadsföring. Ett konkret exempel är word-of-

mouth marknadsföring, staden hade alltså blivit rekommenderad av någon annan. Bandet ABBA 

hade även i ett fall i denna undersökning motiverat besöket till Stockholm. ABBA har på ett sätt 

marknadsfört Sverige genom sina framgångar inom musikbranschen. Detta motiv angavs endast 

av ett fåtal personer (två män och två kvinnor). 

 

Mellanstopp 

Här hade Stockholm varit ett stopp på vägen i en större resa, till exempel en mellanlandning och 

ett stopp då en person skulle ta färjan till Åland. Stockholm hade även varit en av destinationerna 

i en rundresa när det bilats genom Europa i ett fall i denna undersökning. Även detta motiv var 

lika hos män och kvinnor (tre män och tre kvinnor). 

 

Jobb/skola 

Detta innefattade skolutflykter, affärsresor och andra jobbrelaterade resor som exempelvis 

handlade om att föreläsningar skulle hållas, mässor skulle besökas och deltagande i kurser. Tre 

av männen och tre av kvinnorna svarade jobb/skola som ett av sina resmotiv. 

 

Billigt erbjudande 

Resan till Stockholm var så pass billig att turisten tog ett positivt beslut för destinationen. En 
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kvinna och ingen man hade detta som resmotiv. 

 

Romantik 

Turisten ville helt enkelt träffa svenska kvinnor. En man hade detta som resmotiv. 

 

Shopping 

Turisten hade besökt Stockholm för att shoppa till exempel på grund av att det ansågs finnas ett 

stort utbud av affärer och bättre möjligheter för shopping. Detta motiv angavs utav 15 stycken 

kvinnor och endast tre stycken män. 

 

Mat 

Motivet var att besöka restauranger. Detta motiv var inte vanligt förekommande då endast en 

kvinna och en man svarade att motivet bland annat var att besöka restauranger. 

 

För att ge en bättre överblick vill vi även påvisa fördelningen av de tolv resmotiven som lyftes 

fram mellan könen genom stapeldiagrammet som följer nedan. 

 

 

 

Det finns möjlighet att ta del av hur kodningen gått till i bilaga 8.2. 
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5. Resultat och analys 

Till att börja med vill vi presentera lite relevant fakta om den grupp respondenter som 

undersöktes. En stor del av svaren från respondenterna var från personer under 30. Då syftet med 

denna undersökning främst var att jämföra resmotiv mellan kön hade det inte tagits någon 

hänsyn till vilken ålder människor har haft när bekvämlighetsurvalet av respondenter har gjordes. 

Notera dock att den ojämna fördelningen i ålder kan ha påverkat generaliserbarheten. 

Fördelningen var dock relativt stor och sträcker sig från den yngsta åldersgruppen på 15-20 år till 

den äldsta på 60-65 år. Då undersökningen av respondenter handlade om antal resmotiv som 

lyftes fram mellan könen har exakt lika många män och kvinnor deltagit. Resultatet baseras på 

50 stycken respondenter varav 25 var kvinnor och 25 var män. På grund av valet att göra ett 

bekvämlighetsurval och att samtal fördes med respondenterna istället för att dela ut enkäter fanns 

inget bortfall. Innan vi besvarar våra två frågeställningar vill vi återigen redovisa de tolv 

resmotiven som vi kategoriserat utifrån respondenternas svar samt rangordna dem utefter 

popularitet överlag. 

  

- Släkt och vänner 

- Shopping 

- Attraktioner 

- Uppleva staden 

- Föreställningar  

- Festa/fira  

- Jobb/skola  

- Mellanstopp 

- Marknadsföring 

- Mat  

- Romantik  

- Billigt erbjudande 

 

5.1 Frågeställning 1 

Vad utmärker manliga och kvinnliga turisters resmotiv till att besöka Stockholm? 

 

Bland de respondenter som vi förde samtal med framgick det att de främsta motiven till att 

besöka Stockholm var shopping, att träffa släkt och vänner, att ta del av särskilda attraktioner 

och uppleva staden. Vi har gjort en egen modell utifrån Pearce modell "Travel Career Pattern". 

De främsta motiven har vi i denna modell definierat som kärnmotiv. Sedan har vi delat in 

resmotiven föreställning, mellanstopp, festa/fira och jobb/skola i ett mellanlager. Till sist har 

resmotiven marknadsföring, billigt erbjudande, mat och romantik delats in i ett ytterlager. 

 

I det innersta lagret ser vi huvudorsaker till varför turister reser till Stockholm. Mellanlagret som 

omger kärnan är måttligt viktiga resmotiv. Det yttersta lagret består av de svagaste resmotiven 

vilka är mer triviala. Denna modell följer på nästa sida. 
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Push- och pullfaktorer 

Undersökningen visade att det fanns många motiv till att besöka Stockholm. I vårt fall var det 

främsta motivet bland kvinnor shopping. Om vi då jämför vår undersökning med Goossens 

modell ”Hedonic Tourism Motivational Model” som visar på vad som driver människor till att 

resa kan vi se att människor drivs av olika push- och pullfaktorer. Om en individ känner behovet 

att resa bort och shoppa så är det en pushfaktor; den faktorn som driver turisten till att resa med 

motiv att shoppa. Pullfaktorn skapas av den aktuella marknaden genom reklam, olika tillgängliga 

destinationer och service. Reklamen är den som köparen ser på exempelvis tv, modetidningar, 

olika evenemang, detta ger köparen en god bild av destinationen, i detta fall Stockholm. När 

köparen sedan bestämt sig för att göra en resa så spelar många faktorer in i valet av destination. 

Då börjar beslutsprocessen och köparen börjar söka information. I denna process är det mycket 

som spelar in; vilken image destinationerna har, vilka känslor och fantasier som köparen har för 

de olika destinationerna. I slutändan tar motivationen över och alla faktorer som nämnts ovan 

spelar då in i valet av resa. 

 

A typology of motivators in tourism 
Det går att finna många likheter i resultaten från våra samtal med respondenterna och modellen A 

typology of motivators in tourism. Det "personliga" behovet att träffa släkt och vänner framkom 

på ett tydligt sätt. Det "statusfyllda" behovet shopping var även ett populärt resmotiv. Många 

undersökningspersoner menade att de ville se och uppleva staden vilket är ett "kulturellt" behov. 

En person besökte Stockholm för att gå på kurser med jobbet vilket innebär ett behöv av 

"personlig utveckling". En person ville även träffa svenska kvinnor vilket kan tolkas både som 

ett "fysiskt" och "emotionellt" behov. Det framkom sammanfattningsvis tydligt bland våra 
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respondenter att underliggande behov ofta låg bakom ett resmotiv. 
 

Vi kan tyvärr inte uppfylla kraven för att nå reliabilitet eller validitet på grund av vårt 

undersökningsförfarande. Ett bekvämlighetsurval gjordes och antalet respondenter var väldigt 

litet. Det går därför inte att generalisera våra resultat men de visar ändå på intressanta tendenser. 

Av de 50 personer som vi pratade med framgick det att 25 rest till Stockholm för att besöka släkt 

och vänner, 18 för att shoppa, 17 för att ta del av attraktioner, 16 för att uppleva staden, elva för 

att gå på föreställningar, nio för att festa eller fira, sex på grund av jobb eller skola, sex då 

Stockholm var ett mellanstopp, fyra på grund av marknadsföring, två för matens skull, en för att 

träffa kvinnor och till sist en på grund av att personen fick ta del av ett billigt erbjudande. 

 

5.2 Frågeställning 2 
Finns det några generella skillnader i resmotiv mellan män och kvinnor när de besöker 

Stockholm? 

 

På diagrammet över svaren från våra respondenter framgår det att det överlag inte fanns några 

direkta skillnader mellan mäns och kvinnors resmotiv. En stor skillnad i resmotiv mellan könen i 

vår undersökning var dock shopping. Hela 15 stycken kvinnor lyfte fram detta som en av 

anledningarna till att de besökte Stockholm till skillnad från männen där det endast var tre 

stycken som nämnde shopping som resmotiv. Det skulle vara intressant att göra en Chi²-analys 

och studera sambandet mellan kvinnors syn på shopping vid val av en destination jämfört med 

män för att se om denna ojämna fördelning berodde på slumpen eller ej. 

 

I vår informantintervju med turistinformatören Elena Zhikhareva framkom det även att det kan 

finnas skillnader i resmotiv beroende på kön. Turistinformatören menade på att det faktiskt fanns 

skillnader mellan manliga och kvinnliga turisters frågor. Hon beskrev kvinnor som mer 

intresserade av konstmuseum och Skansen till skillnad från män som i högre grad frågade om 

Nobelmuseet, Vasamuseet och Tekniska museet. Fotografiska museet gav hon dock som ett 

exempel på något som både män och kvinnor gav intryck av att ha ett likartat intresse för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

6. Slutsats och diskussion 
 

6.1 Slutsats 

Resultat och analys pekar på att den mängd faktorer och variabler som påverkar resmotiv gör det 

väldigt svårt att jämföra mellan just kön. Även om särskilda skillnader hittas mellan mäns och 

kvinnors resmotiv kan dessa tillskrivas en ofantlig mängd andra bakomliggande variabler. Att 

kön påverkar resmotiv känns inte orimligt att påstå men med tanke på alla aspekter som spelar in 

är det svårt att komma fram till något konkret. 

 

Pearce skriver om hur det breda utbudet av mänskliga behov och de metodologiska svårigheterna 

i att mäta gör det svårt att studera resmotivation. Detta är något vi har fått erfara. Pearce menar 

på att det är ett komplext område för forskning och handlar egentligen om mer djuprotade 

psykologiska behov och önskemål.
55

 

 

Modeller som exempelvis "Maslow's hierarchy of needs" har varit intressanta att ta del av men 

det framkommer hur sådana modeller ofta är bristfälliga och svåra att applicera på ett verkligt 

konkret vis vid ananlyser och diskussioner. 

 

6.2 Diskussion 
Till att börja med vill vi diskutera den markanta skillnaden bland manliga och kvinnliga 

respondenter i att lyfta fram shopping som ett resmotiv när de besökte Stockholm. Vad kan detta 

bero på? Till viss del tror vi att detta kan bero på urvalet. En väldigt stor del av de kvinnor som 

vi pratade med var under 30. Av de äldre kvinnorna som vi pratade med verkade det inte existera 

samma intresse för just shopping. I det individualistiska samhälle vi lever i idag upplever vi 

däremot att det finns en större press på kvinnor att vara attraktiva och uppfylla skönhetsideal, 

med tanke på detta, känns det inte helt ologiskt att kvinnor i högre grad ser shopping som ett 

större nöje än män. Swarbrooke och Horner skriver att det inom turismindustrin finns en tro att 

just kön som demografisk grupp påverkar personlig motivation. Detta är en uppfattning som vi 

delar.
56

 

Möjligtvis har normer och ideal del i denna ojämna fördelning? Möjligtvis beror den bara på 

slumpen? Enligt en objektivistisk vetenskapssyn ses organisationer och kulturer som yttre skal 

som styr individer. Kulturer och organisationer anses ha en påtaglig makt över individer som 

rättar sig efter särskilda regler, riktlinjer och sätt att bete sig. Motstånd mot samhällets tryck 

leder enligt objektivismen till bestraffning. Värderingar, åsikter, vanor skapas hos människor 

genom ett osynligt förtryck från samhället. Vi anser att män och kvinnor påverkas att följa 

särskilda könsroller och på samma sätt som detta påverkar människors liv i allmänhet bör inte 

resmotiv vara något undantag? 

 

Överlag var den populäraste anledningen till besök av Stockholm att träffa släkt och vänner. 

Stockholm är bortsett från en stor turistdestination i Sverige även en mötesplats och hem för en 

väldigt stor del av Sveriges befolkning. På grund av att detta är det naturligt att väldigt många 

svenska medborgare har både släkt och vänner i huvudstaden anser vi. Släkt och vänner kanske 

inte alltid ser sig själva som turister men det framstår som att de utgör en stor del av Stockholms 

                                                           
55

 Pearce 2005:50 
56

 Swarbrooke & Horner 2007:59 



26 
 

kundbasis inom turismnäringen. 

 

Modeller som vi har använt oss utav har författarna skapat genom undersökningar i andra länder 

och har därför varit svåra att jämföra med Stockholms turism då staden exempelvis inte är något 

strandparadis. Enligt Pearce modell så är ett av kärnmotiven till resande avkoppling, detta passar 

inte in i Stockholms turism då det är en livlig stad. Vi valde därför att skapa vår egen modell 

utifrån Pearce TCP modell där vi satte in Stockholms främsta resmotiv och rankade dem utifrån 

kärnmotiv, mellanvanliga till mindre vanliga motiv. 

Olika faktorer har spelat in i resultatet av undersökningen. Till exempel kan ålder på de personer 

som har intervjuats färga resultaten men även vid vilken tidpunkt på året respondenterna 

intervjuats. Om undersökningen skulle göras vid en annan tidpunkt skulle resultaten möjligen se 

annorlunda ut. 

Några huvudsakliga faktorer presenteras i modellen A typology of motivators in tourism. 

Motivationsfaktorer är kategoriserade utefter övergripande behov. Dessa övergripande behov är 

fysiska, emotionella, personliga, kulturella, statusfyllda samt utvecklingsmässiga ur ett personligt 

perspektiv. Det var påtagligt hur väl många av de resmotiv som vi upptäckte genom vår 

respondentundersökning passade in i teorin.
57 
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8. Bilagor 

 
8.1 Bilaga 1 
 

Informantintervju 
Frågorna är besvarade av Elena Zhikhareva. Hon är turistinformatör i Stockholm. Vi har ej 

tillåtelse att referera till det företag som hon representerar. 

 

Vilka är de vanligaste frågorna som du får? 
Mycket frågor handlar om Stockholms skärgård och att färdas med båt samt Ekoparken. 

 

Vilken information är folk främst ute efter? 
Tidtabeller, var man kan köpa bussbiljett, hur man tar sig till flygplatsen med kommunaltrafik, 

var närmast toalett finns, tips på restauranger samt öppettider för museum. 

 

Var brukar turisterna komma ifrån? 
Många italienare i grupper, fransmän, spanjorer. Finländare kommer i högre grad på söndagar 

med kryssningsfartyg. 

 

Märker ni av någon generell skillnad mellan män och kvinnors frågor? 
Ja. Kvinnor är mer intresserade av konstmuseum och Skansen. Män frågar mer om Nobelmuseet, 

Vasamuseet och Tekniska museet. Fotografiska museet verkar båda kön dock ha ett likartat 

intresse för. 

 

Elena berättar sedan att det är väldigt många “citybreakers” i Stockholm. Det vanligaste 

beteendet bland turister är att komma över helgen. Alltså fredag till söndag. 

Hon nämner även att Stockholm blev tilldelad utmärkelsen som årets miljöhuvudstad 2010 och 

var den första europeiska stad att bli det. Det är en cykelvänlig stad, man behöver inte koka 

vattnet för att dricka det och staden har skatter för att åka bil i innerstaden. Stockholm är en lugn 

stad med liten kriminalitet. Elena menar på att dessa är några av de viktiga faktorerna som ligger  

bakom turisters val att besöka just Stockholm bland alla resmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

8.2 Bilaga 2 

 

Respondentintervjuer 

 

Resmotiv 

 

Släkt och vänner: 0 Röd 

Föreställning: 1 Orange 

Attraktion: 2 Grå 

Uppleva staden: 3 Grön 

Festa/fira: 4 Blå 

Marknadsföring: 5 Lila 

Mellanstopp: 6 Vit 

Jobb/skola: 7 Mörkrött 

Billigt erbjudande: 8 Mörkblått 

Romantik: 9 Ljusgrönt 

Shopping : 10 Ljusblått 

Mat: 11 Rosa 

 

 

Kvinnor 

 

 

1. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Strängnäs, Sverige. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Cirka 100. Hon tyckte det var jättesvårt att säga. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

De främsta motiven till att besöka Stockholm är att träffa kompisar eller shoppa. Ibland har hon 

åkt till Stockholm för att besöka Gröna Lund eller gå på konserter. (0, 1, 2, 10). 

Reslängd: Hon brukar bara göra besök över dagen eller en natt.  

 

2. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Umeå, Sverige. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Cirka 10. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Själva resmotivet har varit att besöka släkt och vänner. När hon väl är i Stockholm tycker hon att 
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det är kul att shoppa och se staden. Hon anser att Stockholm är en vacker stad. Däremot har hon 

aldrig besökt Stockholm enbart för att shoppa loss till exempel. (0, 3, 10). 

Reslängd: Cirka fyra dagar brukar besöken vara.  

 

3. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Vallda, Sverige. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Kanske sex. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Främst shoppa. När hon var liten reste hon för att se Stockholm då det är huvudstaden. 

Midsommar har hon nyligen firat i Stockholm. (3, 4, 10). 

Reslängd: Tre till fyra dagar. 

 

4. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Jönköping, Sverige. 

Åldersgrupp: 15-20. 

Antal besök i Stockholm: Cirka tio gånger. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Det är en trevlig stad som hon gillar att vistas i. Hon tycker att det finns mysiga områden och 

bättre shopping. Hon gillar att komma bort från den relativt lilla stad hon själv bor i. 

Reslängd: Två till tre dagar. (10). 

 

5. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Kiruna, Sverige. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Cirka 35. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Hälsa på släkt. Det är häftigt att åka till en större stad. Shopping och ett besök på Naturhistoriska 

riksmuseet. (0, 2, 10). 

Reslängd: Väldigt olika. Det kan vara allt från mellanstopp till två veckor. 

 

6. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Vittinge, Sverige. 

Åldersgrupp: 15-20. 

Antal besök i Stockholm: Cirka 40. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 
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När hon var yngre handlade det mest om att besöka museum med skolan men nu handlar det 

mest om shopping. Det är inget annat direkt som lockar. (2, 7, 10). 

Reslängd: Hon brukar bara vara i Stockholm över dagen. 

 

7. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Tyskland. 

Åldersgrupp: 25-30. 

Antal besök i Stockholm: Cirka tio. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Hon ser sig inte som någon turist. Hon besöker Stockholm för att träffa sina vänner. Hon har 

väldigt många vänner i Stockholm förklarar hon. Hon beskriver Stockholm som sitt andra hem. 

Reslängd: Oftast över helgen. (0). 

 

8. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Holland. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

En Britney Spears koncert i Globen och för att se staden, festa och shoppa. (1, 3, 4, 10). 

Reslängd: Två dagar. 

 

9. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Kiruna, Sverige. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Mellan 15 och 20. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

När hon bodde i Kiruna handlade det om att komma iväg en weekend och shoppa eller besöka 

någon. Hon är ofta där på mellanlandning. Nu studerar hon i Uppsala så det har nu blivit en 

mötesplats när vänner från norra Sverige kommer ner. Sedan finns det ett stort utbud av affärer 

och koncerter samt utställningar som lockar. (0, 1, 2, 6, 10). 

Reslängd: Oftast en dag eller över helgen. 

 

10. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Örebro, Sverige. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Cirka 50. 



33 
 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Weekend med vänner och familj. Shopping och bra restauranger. Någon gång har hon besökt en 

musikal, gått på koncert, besökt Gröna Lund och Skansen. (1, 2, 10, 11). 

Reslängd: En till fem dagar. 

 

11. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Brasilien. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Hon ville besöka Vasamuseet och se staden. Hon hade en vän som tidigare hade besökt 

Stockholm och ville resa dit igen. Hennes vän hade sagt att det var en fin stad. Hon bodde i 

Uppsala under sin vistelse i Sverige så Stockholm var även geografiskt nära. (2, 3, 5).  

Reslängd: En dag. 

 

12. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Jönköping, Sverige. 

Åldersgrupp: 15-20. 

Antal besök i Stockholm: Cirka 10. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Träffa vänner och ha lite semester. Komma iväg. Hon anser att Stockholm är en trevlig stad då 

det finns mycket att göra. Hon blir glad av att vistas i staden. Det är däremot inga konkreta saker 

som lockar. (0). 

Reslängd: Oftast över en helg. 

 

13. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Knivsta, Sverige. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Cirka 100. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Handla, gå ut på krogen och träffa människor man känner. (0, 4, 10). 

Reslängd: Mellan två timmar till en vecka. 

 

14. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Uppsala, Sverige. 

Åldersgrupp: 20-25. 
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Antal besök i Stockholm: Cirka 50 gånger. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Hon har besökt Gröna Lund och Skansen några gånger. Annars har motivet varit att gå ut på 

stan. (2, 3). 

Reslängd: Väldigt olika men ofta när hon tar sig det blir det hela dagar. 

 

15. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Göteborg, Sverige. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Cirka tio. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Shoppa, festa och träffa vänner från Stockholm. (0, 4, 10). 

Reslängd: Olika. Allt från en vecka till två dagar. 

 

16. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Örsjö, Sverige. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Två. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

För den första resan var det att ta färjan över till Åland och för det andra besöket var det en 

Destiny's Child koncert. (1, 6). 

Reslängd: Första besöket varade i två timmar och det andra över natten. 

 

17. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Knivsta, Sverige. 

Åldersgrupp: 25-30. 

Antal besök i Stockholm: Flera 100. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Träffa kompisar. (0). 

Reslängd: Antingen en hel dag eller så en hel helg och ibland bara en kväll. 

 

18. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Brasilien. 

Åldersgrupp: 40-45. 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 
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Se och uppleva staden genom att gå på olika besöksattraktioner. (2, 3). 

Reslängd: 4 dagar. 

 

19. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Frankrike. 

Åldersgrupp: 50-55. 

Antal besök i Stockholm: 1. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Turista helt enkelt. Se staden och gå på olika besöksattraktioner. (2, 3). 

Reslängd: En vecka. 

 

20. 

Kön: Kvinna.  

Vart kommer du ifrån? Lund. 

Åldersgrupp: 60-65. 

Antal besök i Stockholm: Cirka 20. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Hon har varit på mässor, bland annat Stockholmsmässan med jobbet. Annars har hon besökt 

staden för att träffa bekanta och släktingar. Lite "nytta med nöje" beskriver hon det som. (0, 2, 

7). 

Reslängd: Cirka två dagar. 

 

21. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Norge. 

Åldersgrupp: 25-30. 

Antal besök i Stockholm: Två. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Ena gången var Stockholm bara ett stopp när de skulle köra bil genom Europa. Den andra 

gången var det semester. Hon och några vänner gjorde en "road trip" till Stockholm och 

Göteborg. De har rest som ett tjejgäng och bara velat festa och shoppa. (4, 6, 10). 

Reslängd: Ett par dagar. 

 

22. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Göteborg. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Fem tror hon. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 
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Gå på konserter och besöka vänner. Kanske shoppa också. (0, 1, 10). 

Reslängd: Tre till fyra dagar. 

 

23. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Lund. 

Åldersgrupp: 60-65. 

Antal besök i Stockholm: Cirka 50. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Ibland har hon rest i samband med jobbet och gått på kurser. Annars har hon rest för att träffa 

släkt och vänner. Hon nämner även att hon varit intresserad av museum och besökt Moderna 

museet och Stockholms Nationalmuseum. (0, 2, 7). 

Reslängd: Tre till fem dagar. 

 

24. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Göteborg. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Mellan 15-20 tror hon. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Hon älskar Stockholm. Hon tycker att det är gött folk, kul med omväxling och bättre shopping. 

Reslängd: Runt två till tre dagar, weekends. (10). 

 

25. 

Kön: Kvinna. 

Vart kommer du ifrån? Tyskland. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Ett. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Hon och en kompis lyckades få flygbiljetter genom Ryanair för 12 euro. Stockholm hade 

marknadsförts mycket. Hon förklarade även att "alla" hon kände hade sagt att det var en sån fin 

stad. Sedan ville hon shoppa. I Tyskland finns inte Topshop men det gör det i Sverige. (5, 8, 10). 

Reslängd: Torsdag till måndag. 

 

 

Män 

 

 

1. 

Kön: Man. 
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Vart kommer du ifrån? Storbritannien. 

Åldersgrupp: 25-30. 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Att träffa en av sina bästa vänner och att träffa vackra svenska kvinnor. (0, 9). 

Reslängd: En vecka. 

 

2. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Stråvalla, Sverige. 

Åldersgrupp: 25-30. 

Antal besök i Stockholm: Runt fem. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Semester. Mest shopping och restaurangbesök. Han skulle vilja resa till Stockholm i framtiden 

för att paddla i skärgården eller något liknande förklarar han vidare. (10, 11). 

Reslängd: Mellan en dag och en vecka. Ibland bara en weekend. En gång en veckas semester 

och ibland mellanlandning med flyget.  

 

3. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? USA. 

Åldersgrupp: 50-55. 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Han kom hit för att hålla en föreläsning. (7). 

Reslängd: En vecka. 

 

4. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Kungsbacka, Sverige. 

Åldersgrupp: 25-30. 

Antal besök i Stockholm: Sex kanske. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Besöka vänner och familjens vänner. Har varit på affärsresa till Stockholm med jobbet. Särskilda 

attraktioner och liknande har inte varit anledningen till något besök. (0, 7). 

Reslängd: En eller två nätter. Två, tre dagar över en helg har han också blivit kvar i Stockholm. 

 

5. 

Kön: Man. 

Hemort: Näsviken, Sverige. 
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Åldersgrupp: 20-25. 

Vart kommer du ifrån? Cirka tio. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Träffa vänner som bor i staden samt festa och shoppa. Det har inte funnits någon speciell 

anledning enligt honom. När han var liten besökte han museum och Gröna Lund men det är inget 

som lockar idag. (0, 2, 4, 10). 

Reslängd: En helg oftast. 

 

6. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Höör, Sverige. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Cirka tio. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

I princip bara för att träffa vänner. Att turista har varit motivet kanske två gånger enligt honom. 

Detta på grund av att han anser att man ska lära känna sin huvudstad. En gång åkte han däremot 

till Stockholm enbart för att se på fotboll. (0, 1, 3). 

Reslängd: Oftast fyra dagar. 

 

7. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Knivsta, Sverige. 

Åldersgrupp: 25-30. 

Antal besök i Stockholm: Någonstans mellan 50 och 100. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Festa, träffa kompisar och kolla på spelningar. (0, 1, 4). 

Reslängd: Oftast en dag eller en kväll. 

 

8. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Kungsbacka, Sverige. 

Åldersgrupp: 25-30. 

Antal besök i Stockholm: Cirka 25. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Ibland har Stockholm bara varit ett mellanstopp. Annars reser han till Stockholm för att hälsa på 

släkt och vänner. När han var yngre besökte han Stockholm "bara för att åka till Stockholm". 

Han anser att man måste känna sin huvudstad. (0, 3, 6). 

Reslängd: En till fem dagar. 

 

9. 
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Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Karlskrona, Sverige. 

Åldersgrupp: 25-30. 

Antal besök i Stockholm: Cirka 40. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Träffa vänner, shopping och sevärdheter i fallande ordning. Dock inget speciellt som sticker ut. 

Reslängd: Två till 24 timmar då han nu bor i Uppsala. (0, 2, 10). 

 

10. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Spanien. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Två. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Han pluggar i Finland och har varit i Stockholm en gång tidigare. Hans vänner som han umgås 

med i Stockholm studerar runt om i Europa så Stockholm blev deras mötesplats då han 

rekommenderade staden. Han kom hit för sightseeing. Han beskriver staden som vacker och 

gillar att det finns många museer. (0, 2, 3, 5). 

Reslängd: En vecka. 

 

11. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? England. 

Åldersgrupp: 40-45. 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Stort ABBA fan, därför är reseanledningen att se huvudstaden i det land som bandet kommer 

ifrån. Helst ville han åka en "ABBA" buss som berättar om deras historia och platser som de har 

haft konserter på med mera. (5). 

Reslängd: Sju dagar. 

 

12. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? El Salvador. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Den främsta anledningen är att hälsa på en vän som bor i Stockholm. Men han har alltid tyckt att 

Sverige är ett vackert och trevligt land. Eftersom att han kommer från Karibien så är Sverige ett 

exotiskt land för honom, detta med tanke på de "ljusa" människorna. (0). 
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Reslängd: En vecka. 

 

13. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Tyskland. 

Åldersgrupp: 25-30. 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Träffa vänner som bor i Stockholm. (0). 

Reslängd: 2 dagar 

 

14. 

Kön: Man 

Vart kommer du ifrån? Grekland. 

Åldersgrupp: 25-30. 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Se och uppleva staden. (3). 

Reslängd: En vecka. 

 

15. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Zanzibar. 

Åldersgrupp: 30-35 

Antal besök i Stockholm: Många. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Träffa familj som bor i Stockholm. (0). 

Reslängd: Tre veckor. 

 

16. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Schweiz. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Nöjesresa. Festa och besöka olika attraktioner. (2, 4). 

Reslängd: Fyra dagar. 

 

17. 

Kön: Man. 
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Vart kommer du ifrån? Schweiz. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

En nöjesresa. Han ville se staden, besöka olika attraktioner, och uppleva det Stockholmska 

nattlivet. (2, 3, 4). 

Reslängd: fyra dagar. 

 

18. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Ukraina. 

Åldersgrupp: 40-45. 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Han åker en rundresa från Ukraina och ett av dessa stopp var i Stockholm och är nu ute och ser 

och upplever staden. (3, 6). 

Reslängd: En dag. 

 

19. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Singapore. 

Åldersgrupp: 30-35. 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Han reste till Stockholm för att se ett race. (1). 

Reslängd: Fem dagar. 

 

20. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Härnösand, Sverige. 

Åldersgrupp: 45-50. 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Gå på fotbollsmatch (AIK - GIF Sundsvall). (1). 

Reslängd: En vecka. 

 

21. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Schweiz. 

Åldersgrupp: 30-35. 

http://www.visitstockholm.com/sv/Gora/Evenemang/aik---gif-sundsvall/18024
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Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Gå på en väns bröllop och gå på olika besöksattraktioner. Han har alltid vela åka till Stockholm 

då han har haft en uppfattning om att Sverige är ett mycket vackert land. (0, 1, 2). 

Reslängd: Fyra dagar. 

 

22. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Kanada. 

Åldersgrupp: 45-50 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Han åkte med familjen till Göteborg för att gå på världsmästerskapen i konståkning som höll till i 

Skandinavium. När de var i Sverige så passade de på att även se huvudstaden. Han förklarade att 

i Kanada så har de inte liknande tåg som vi har och han ville därför även passa på att åka tåg 

vilket han velat göra väldigt länge. (3). 

Reslängd: Två dagar i Stockholm. 

 

23. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Mexiko. 

Åldersgrupp: 20-25. 

Antal besök i Stockholm: Ett besök. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Han är på rundresa och valde att besöka Stockholm för att se staden. 

Reslängd: Några dagar. (3, 6). 

 

24. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? USA. 

Åldersgrupp: 30-35. 

Antal besök i Stockholm: Fem. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Affärsverksamhet och passa samtidigt på att turista och uppleva staden. (3, 7). 

Reslängd: Fem dagar. 

 

25. 

Kön: Man. 

Vart kommer du ifrån? Serbien. 

Åldersgrupp: 20-25. 
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Antal besök i Stockholm: Tre. 

Resmotiv. Vilken är den främsta anledningen till att besöka Stockholm? 

Hälsa på familj. (0). 

Reslängd: En månad. 


