
  

 

 

Walking area with something 

for everyone  

– En studie kring besökarnas syn på Södra 

Djurgården.  

Södertörns högskola | Institutionen för naturvetenskap, miljö och 

teknik | Kandidatuppsats 15 hp | Turism C | Vårterminen 2013  

Av: Kathrina Arias Lopez och Rabia Genc 

Handledare: Christian Widholm 
 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tQqSAsiwEUT__M&tbnid=Y29_Hqzh-x5KjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.reseguiden.se/forum/bilder/djurgarden-prins-carls-vag-stockholm-sverige-343260&ei=-BSKUYSKGMeb0QXIpIGgAw&bvm=bv.46226182,d.bGE&psig=AFQjCNGaXwpnJtFrbHISjS7U_rdJYNJFhQ&ust=1368090186702005


 
2 

Abstract 

 

This essay will examine the visitors' view of destination South Djurgården and the impact that 

tourism provides in them. South Djurgården belongs to Stockholm where the boundary between 

the southern and northern Djurgården is Djurgårdsbrunnsviken and Djurgårdsbrunnskanalen. The 

reason we chose South Djurgården is because the biggest and famous attractions of Stockholm 

are there. In this essay we have used a combination of qualitative and quantitative methods. We 

conducted the survey through questionnaires and deep interviews. Moreover, we have applied 

the previous research and theories of the concept of destination, destination development and 

tourism impacts. 

The results of the survey showed that visitors want it to be cheaper on attractions, logistics 

facilities and guided tours. Visitors want also that the attractions should be renewed and adapted 

to all audiences. And that cooperation between actors in South Djurgården should be improved 

in order to have a successful destination development. 

 

Keywords: destination, destination development, South Djurgården 

 

 

Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen kommer att undersöka besökarnas syn på destinationen Södra Djurgården och 

vilka konsekvenser som turismen åstadkommer enligt dem. Södra Djurgården tillhör Stockholm 

där gränsen mellan södra och norra Djurgården är Djurgårdsbrunnsviken och kanalen. 

Anledningen till att vi valde just Södra Djurgården beror på att de flesta stora och kända 

attraktioner av Stockholm befinner sig där. I denna uppsats har vi använt oss av en kombination 

av kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi genomförde undersökningen genom enkäter och 

djupintervjuer. Dessutom har vi tillämpat tidigare forskning och teorier om 

destinationsbegreppet, destinationsutveckling och turismens effekter. Resultatet av 

undersökningen visade att besökarna vill att det ska vara billigare på attraktionerna, 

logistikanläggningarna och guidningarna. Besökarna vill även att attraktionerna bör förnyas och 

anpassas till alla målgrupper. Samt att ett samarbete mellan aktörerna på Södra Djurgården bör 

förbättras för att få en lyckad destinationsutveckling.  

 

Nyckelord: destination, destinationsutveckling, Södra Djurgården 
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Förord 

 

Vi vill tacka alla som har bidragit med tips och råd. 

samt hjälpt oss att genomföra denna kandidatuppsats i 

turismvetenskap. Vi vill även tack alla respondenter. Ni har alla försett oss med värdefull 

information som varit av stor betydelse för denna uppsats. 

Vidare vill vi tacka vår handledare Christian Widholm för stöd och råd i processen och 

värdefull feedback. 

Slutligen vill vi tacka våra familjer och respektive för; kritik, råd och korrekturläsning 

och för att de har stått ut med oss under den här perioden. 

 

Stockholm juni 2013 

 

Kathrina Arias Lopez och Rabia Genc 
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1 Inledning  

 

I detta avsnitt diskuteras bakgrund och problemdiskussion till uppsatsen i syfte att introducera 

läsaren till ämnet. Problemformulering, syfte och avgränsningar samt dispositionen 

introduceras för att ge en vidare förståelse för uppsatsens fokus. 

 

Enligt Tillväxtverket expanderades turismens intäkter i Sverige år 2011 med 6,4 procent till 264 

miljarder kronor, vilket har inneburit att flera branscher har fått positiva effekter. Dessa 

branscher är bland annat svenskt hushåll, svenskt näringsliv och utländska besökare. 

Internationella turisters konsumtion har även stort inflytande i landet eftersom de konsumerar 

mer än nationella turister. Tack vare turisterna så har det skett en trippel ökning av 

sysselsättningen inom turismbranschen medan i övriga traditionella branscher har det legat på sju 

procent. Mellan år 2000 och 2011 har exportvärdet ökat med cirka 143 procent utifrån fritids- 

och affärsresenärer. Konsumtionen gick till boende, restaurangbesök, shopping, livsmedelsinköp 

och transport. Mest gick konsumtionsintäkterna till transport.
1
 Detta tydliggör vikten med 

utvecklingen av destinationer.  

 

Enligt en undersökning av Jansson och Kestendzic har det visats att det finns en del faktorer som 

gör att turister kan bli missnöjda med upplevelsen av en destination. Resultatet av författarnas 

undersökning bevisar att priserna, vädret, turistinformation/guidade turer, renhet, kollektiv trafik, 

öppettider, hotell, dålig service anda är faktorer som påverkar turisterna där majoriteten var 

missnöjda på grund av priserna och vädret.
2
 I vår fallstudie undersöker vi Södra Djurgården som 

är en del av Stockholm. Vi har i vår undersökning utgått ifrån vissa av dessa faktorer för att 

kunna se ifall det överensstämmer med besökarnas syn på Södra Djurgården.  

 

Södra Djurgården lockar en stor andel av turister både inhemska besökare och utländska turister. 

Ett stort utbud av attraktioner och vackra naturområden attraherar människor till Södra 

Djurgården. Varje år besöks attraktionerna på Södra Djurgården av mer än fem miljoner 

besökare, där de tre största attraktionerna är Vasa Museet, Gröna Lund och Skansen.
3
  

 

I och med detta vill vi i vår uppsats undersöka hur Södra Djurgården som destination kan 

utvecklas för att de dels kan behålla sina besökssiffror och dels att de troligtvis får nöjda 

besökare. Undersökningen ska grundas på besökarnas syn på vad som behöver utvecklas och 

deras syn på konsekvenserna av turismen på Södra Djurgården.  

  

                                                 
1
 Tillväxtverkets Hemsida, Hämtad: 13:42 2013-04-06 

2
 Jansson  och Kestendzic, 2008. 

3
 Kungliga Djurgårdens Intressenters Hemsida, Hämtad: 13:19 2013-05-29 
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1.1 Bakgrund & Problemdiskussion 

 

Stockholm består av 14 öar och en utav öarna är Djurgården.
4
 Ön delas in i Norra och Södra, där 

Djurgårdsbrunnsviken och kanalen skiljer dem åt.
5
 Djurgården ligger mitt i Stockholm och är ett 

utav de populäraste turistmålen i Sverige. Fem utav de sex turistmålen i Stockholm ligger på 

Södra Djurgården och dessa är; Skansen, Gröna Lund, Vasa Museet, Cirkus och Junibacken. 

Turismen bidrar till enorma turismintäkter och sysselsättningar till staden. Även under 

lågkonjunkturen har turismnäringen omsatt stora summor. Enligt stadsledningskontoret på 

Stockholms Stad uppfattas Djurgården som en temapark
6
 i världen och jämförs med bland annat 

EuroDisney i Paris. Varje år ökar besökssiffrorna, vilket är av stor betydelse för Stockholms 

besöksnäring. De främsta resemotiven som besökarna har för Djurgården är uteliv, sevärdheter 

och nöje. Att de flesta attraktionerna ligger på nära håll gör att turisterna och besökarna kan 

hinna med att uppleva de mesta som finns att ta del av utan att åka till andra delar av staden.
7
  

 

Södra Djurgården är en destination som har väldigt många besökare årligen därför är 

sannolikheten stor att destinationen får negativa konsekvenser. Destinationer behöver anpassa sig 

efter besökarnas förväntningar och krav men på ett hållbart sätt för att kunna överleva i 

framtiden. Genom att redogöra för konsekvenserna av turismen utifrån besökarnas synvinkel 

kommer vi att åstadkomma förslag till utveckling av Södra Djurgården. Dessutom kommer vi att 

kunna se vilka svagheter och styrkor det finns.  

1.2 Frågeställningar 

 

 Vad behöver, enligt besökarna, utvecklas på Södra Djurgården för att göra destinationen ännu 

mer attraktiv som besöksmål? 

 Vilka konsekvenser medför turismen på Södra Djurgården? 

1.3 Syfte 

 

Syftet med vår undersökning är att undersöka brister och svagheter med Södra Djurgården för att 

kunna utveckla platsen till en mer attraktiv destination.  

1.4 Avgränsningar  

 

Vi har valt att avgränsa oss till Södra Djurgården där alla attraktioner finns. Avgränsningen har 

vi gjort på detta vis på grund av att hela Djurgården är för stort för att undersökas under denna 

tidsbegränsning som vi har. 

                                                 
4
Stockholms stads Hemsida, Hämtad: 2013-04-08 14:54  

5
Sveriges Kungahus Hemsida, Hämtad: 2013-05-08 11:48 

6
 National Encyklopedins Hemsida, Hämtad: 2013-04-18 10:21 

7 Stockholms Stads Hemsida, Hämtad: 2013-04-18 10:29 
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1.5 Uppsatsdisposition 

Inledning – beskriver lite allmänt om turismbranschen i Sverige och Södra Djurgården samt en 

kort introduktion om undersökningen. 

Bakgrund – här förklarar vi mer detaljerat om Södra Djurgården och formulerar vårt 

undersökningsproblem.  

Tidigare forskning – här relaterar vi vår uppsats till tidigare vetenskaplig forskning där andra 

forskare/författare har undersökt liknande ämnen. 

Teoretisk referensram – i detta avsnitt klargör vi definitioner av de begrepp som vi kommer att 

använda oss av och redogör för destinationsutvecklingsteorier.  

Metod – i detta avsnitt redogörs olika vetenskapssyner och olika metoder samt beskrivning på 

hur vi ska gå tillväga för att kunna nå vårt mål med undersökningen. 

Empiri – här förklaras resultaten utifrån enkätundersökningen och djupintervjuerna.  

Analys – här analyserar vi våra undersökningar, teorier och tidigare forskning samt att vi knyter 

dessa med våra teorier. 

Resultat – i detta avsnitt lyfter vi fram alla resultat på undersökningen med egna diskussioner 

samt tydliggör kortfattat slutsatserna.   
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare gjord forskning om destinationsutveckling. 

 

2.1 ”Vandringsturism” 

 

Enligt en studie kring vandringsturism i Laponia (Lapplandsfjällen), så finns det en positiv syn 

av att utveckla turismen bland besökarna som författarna har undersökt. Precis som denna 

undersökning har vi också utgått ifrån besökarnas synvinkel på platsen. Respondenterna i deras 

undersökning ansåg att de viktigaste åtgärderna för att förbättra turistens upplevelse är att minska 

människors effekter på naturen, skapa miljövänliga boenden och aktiviteter etcetera. Turismens 

effekter är konsekvenserna av turisterna/besökarna som besöker platsen och på så sätt påverkar 

platsen både negativt och positivt. Forskarna undersökte tjugo olika åtgärder där respondenterna 

fick ta ställning till hur viktigt varje åtgärd var på en femgradig skala. Några utav deras slutsatser 

är att utvecklingsstrategierna bör sätta fokus på turismintäkterna och att man inte bör fokusera på 

att få ett ökat besöksantal eftersom det kan leda till negativa effekter för bland annat naturen och 

turismen i form av ökad trängsel. En annan slutsats är att erhålla kunskap om själva besökarna 

för att på så sätt kunna underlätta marknadsföringen för platsen.
8
  

2.2 ”Identitet och image”  

 

Enligt Atterling är det betydelsefullt att destinationen lyfter fram platsens tillgångar och skapar 

en positiv identitet samt image. Detta bör man göra för att turisterna och besökarna ska lättare 

hitta attraktionerna. Bilden som förmedlas bör vara stark och unik för att på så sätt fånga 

målgruppens uppmärksamhet. Detta kan man göra genom exempelvis samarbete, broschyrer och 

internet. Atterling undersöker vad som skapar en turistdestination. Hon anser att en 

turistattraktion bör vara unik och lättillgänglig för att på så sätt kunna få nöjda turister. 

Egenskaperna för attraktionen kan vara kultur, natur eller nöje.
9
   

2.3 ”Samverkan” 

 

Enligt denna avhandling är det viktigaste nyckelordet samverkan. Att aktörer samarbetar med 

gemensamt uppsatta mål och drar nytta av varandra. Samverkan kan handla om partnerskap, 

nätverk och projekt. Till största del omfattar samverkan om tillit och mänskliga relationer. 

Genom samverkan finns möjligheter för bland annat utveckling och gemensam marknadsföring. 

Det är positivt med samverkan och ingen verksamhet kan överleva på egen hand samt att det bör 

finnas ett syfte med samverkan. Eftersom det är individerna som samverkar bör man visa respekt 

och förtroende för varandra för att tillsammans kunna vara starka. Författarna har undersökt 

samverkan vid tre olika turistattraktioner; Astrid Lindgrens Värld, Glasriket AB och Ölands 

Turist AB.
10

  

                                                 
8
 Wall-Reinius, 2004 

9
 Atterling, 2009. 

10
 Persson, Hägglund och Karlsson, 2009. 
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2.4 ”Utvecklingsprocessen” 

 

Enligt Karlsson och Malmqvist finns det tre viktiga förutsättningar som sätter grunden till 

utvecklingsprocessen och dessa är; samarbete, dialog och delaktighet. Utifrån dessa 

förutsättningar kan en bättre och positiv image skapas samt kunna visa att det finns mer 

aktiviteter och upplevelser än glas som i deras fallstudie. Detta kan leda till bland annat bättre 

samarbete. Grundförutsättningarna kan gynna de individuella aktörerna på en destination. 

Författarna har i uppsatsen refererat till och använt sig av Graffmans teori om 

grundförutsättningarna. Karlsson och Malmqvist anser att Glasriket bör lyfta fram andra 

attraktioner och upplevelser än deras kända glas eftersom Glasriket befinner sig inom en 

stagnerad period. För att kunna utveckla destinationen belyser författarna den nuvarande 

situationen i Glasriket för att sedan klarlägga möjligheter för utveckling.
11

  

2.5 ”Besökarnas syn på Stockholm” 

 

En undersökning visar besökarnas syn på Stockholm där studieobjekten är Arlanda, Skavsta, 

Gamla Stan, Vasa Museet och Skansen. Besökarna (100 respondenter av 150 tillfrågade) ansåg 

att Gamla Stan och Vasa Museet var dem största attraktionerna i Stockholm. Positiva 

erfarenheter var att stockholmarna var vänliga och hade goda kunskaper i engelska samt att 

naturtillgången ansågs vara en stark kännetecken för Stockholm och även att det är sjönära. 

Andra attraktionskrafter enligt besökarna var nattlivet, kollektivtrafiken, arkitekturen, utbudet i 

butikerna och Djurgården. En del negativa faktorer var att det var dyrt, dåligt väder, smutsigt, 

brist på informationspunkter, guidningar och skyltar på engelska samt att hotellen inte hade 

särskilt bra omdöme. Enligt författarnas slutsatser; mer tillgänglig information för besökarna, fler 

utvecklade guidade turer för olika kundsegment, man behöver satsa på samverkan mellan olika 

aktörer, bra tillgänglighet vilket är en jätteviktig aspekt och en ökning av olika målgrupper som 

gynnar Stockholms attraktionskraft och styrka.
12

  

2.6 ”Attraktivitet” 

 

Janson tydliggör begreppet attraktivitet där han förklarar att det är ett begrepp som kan ha många 

olika innebörder. Han menar att det är ett diffust och vagt begrepp samt att det lätt kan 

misstolkas. Olika faktorer på en plats kan bidra till attraktivitet. Janson undersöker själva 

begreppet genom att göra analyser och intervjuer. Han fördjupar sig inom Botkyrka kommun för 

att kunna se vad eller vilka faktorer som är attraktionskraften för kommunen. Janson kom fram 

till en del attraktionsfaktorer såsom; naturgivet fysiskt kapital, humankapital, kulturellt utbud, 

trygghetskapital, socialt kapital, infrastruktur, kollektivtrafik, geografiskt läge, hållbarhet 

etcetera. Under intervjun nämndes det att lokalborna är ännu en attraktionsfaktor.
13

  

 

                                                 
11

 Karlsson och Malmqvist, 2010. 
12

 Jansson och Kestendzic, 2008. 
13

 Janson, 2010. 
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2.7 ”Resemotiv” 

 

En uppsats vars titel är ”Resemotiv hos kinesiska turister i Sverige, en undersökning av kinesiska 

turisters resemotiv till Sverige” har stark anknytning med vår uppsats, där syftet är att ta reda på 

varför kineser väljer att resa till just Sverige och vad det är som lockar de till att välja ett land, 

långt ifrån Kina. Författarna genomförde kvalitativa intervjuer med kinesiska turister på 

Stadshuset, Gamla Stan och Vasa Museet. De delade in resemotiven från intervjuerna i fyra olika 

kategorier; affärsrelaterade -, konferensrelaterade -, transportrelaterade orsaker, uppleva och 

upptäcka. De flesta turister reste till Sverige på grund av affärs - och arbetsrelaterade orsaker. 

Enligt deras respondenter hade de flesta positiv syn på den svenska arkitekturen, de gamla 

byggnaderna, miljön, renligheten och att det är glesbefolkat. De som hade en negativ syn ansåg 

att det var för dyrt och smutsigt. Dessa motsatta synvinklar kan enligt författarna ge motsatta 

effekter gällande rekommendationer som besökarna för vidare till bekanta.
14

   

2.8 ”Natur – och kulturturism”  

 

I en tidigare skriven rapport redogörs för en litteraturstudie om natur - och kulturturism. Denna 

rapport är avsett för att utveckla natur - och kulturturismen i Västra Götaland. Rapportens 

utgångspunkt är konsumenterna, där författarna studerar faktorerna för drivkrafterna med 

utvecklingen av turismen, turismens effekter och hållbar turism. Enligt författarna påverkar 

turismen tre olika områden nämligen ekonomiska - och samhällsekonomiska effekter, natur - och 

miljöeffekter samt sociala effekter. Ekonomiska – och samhällsekonomiska effekter innebär att 

ju bättre ekonomi desto bättre välfärd. Detta synliggörs främst på lokal nivå där lokala resurser 

och kultur utvecklas. Det är framför allt hållbar turism som bidrar till den lokala utvecklingen 

och en långsiktig ekonomi. Majoriteten av turisterna lockas till destinationer som är kopplade till 

natur -, kultur – eller historiska upplevelser. Därför är dessa upplevelser resurser för den 

ekonomiska utvecklingen. Det andra området som påverkas av turismen är naturen och miljön 

eftersom det är svårt att åstadkomma turism som inte ger negativa konsekvenser. Författarna tar 

upp negativa effekter som uppstår av turismen och dessa är;  
 

 Vattenförorening och ökad avfallsmängd 

 Djurs livsbetingelser och fortplantning störs 

 Skogsavverkning 

 Negativa effekter på vegetationen och landskap (naturvårdsområden, stränder, etcetera) 

genom nya leder och vägar 

 Förändring av landskap 

 Säsongsbelastning genom turismen 

 Ökad bebyggelse kan ha negativa effekter på naturskönheten 

 Energiförbrukning ökar 

 Luftförorening 

Slutligen handlar det tredje området om sociala effekter vilket innefattar både positiva och 

negativa effekter av kulturarv, språk, traditionell konst, livsstil, värderingar och beteende samt 

befolkningen. Kulturarv kan ge positiv effekt i bland annat kvalitetsförbättringar i museer och 

                                                 
14

 Jing-Jing, Liu och Mehic, 2010. 
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negativ effekt i form utav byggnader som inte håller traditionell arkitektur. Språket kan påverkas 

genom att försämras eller motsatsen att bevara det inhemska språket. Traditionell konst ger 

positiv intryck i form av att man använder sig av den traditionella konsten och hantverken medan 

det negativa kan bli att det istället moderniseras utifrån turisternas smak och det traditionella 

försvinner sakta men säkert. Livsstil resulterar i större intresse för andra nya livsstilar och ökad 

förståelse för dem men däremot kan det ge negativ resultat genom att det kan skapa beroende av 

andra livsstilar och det kan ske förändringar på den inhemska livsstilen. Värderingar och 

beteende kan påverkas genom att det leder till att individer blir medvetna om vad som är rätt och 

fel medan det negativa uttrycks i form av ökad kriminalitet och försämrad moral. Till sist är det 

befolkningen där konsekvensen blir att destinationen blir attraktiv för unga som vill flytta dit och 

även jobba där, vilket kan ge negativa konsekvenser genom att de nyinflyttade dominerar själva 

lokalbefolkningen och det gör det svårt för dem att skapa sig en egen identitet.
15

  

  

                                                 
15

 Armbrecht och Andersson, 2007. 
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3 Teoretisk referensram  

I detta avsnitt förklarar vi våra utvalda begrepp och redovisar teorier om ämnena 

destinationsbegreppet, destinationsutveckling och turismens effekter. 

3.1 Definition av destination 

 

Destinationsbegreppet har en central och viktig betydelse inom turistbranschen på grund av att 

den har en verkande effekt bakom turistens val och förväntningar. Destination är ett geografiskt 

bestämd område med naturliga eller icke-naturliga attraktioner som drar till sig besökare eller 

turister. Naturliga attraktioner kan vara bland annat stränder, skogar, etcetera. Motsatsen till 

dessa är icke-naturliga eller även så kallad konstruerade attraktioner som kan vara nöjesparker, 

unika bebyggelser och annan arkitektonik etcetera. För att en destination ska klassas som en 

turistdestination bör attraktionerna på destinationen locka dagsbesökare som inte övernattar. En 

annan viktig attraktivitetsfaktor för en destination är en välplanerad och välbyggd infrastruktur 

eftersom det gör att destinationen har en god tillgänglighet. Andra viktiga faktorer som påverkar 

destinationens attraktivitet är logistik och upplevelse. Samt att det är betydelsefullt att ha en bra 

image. Destinationen utgörs inte enbart av attraktioner utan av företag och organisationer som 

verkar för att tillfredställa besökarnas/turisternas krav och önskemål på turistprodukten.
16

  

Destinationsbegreppet kan indelas i tre grupper; punkt-, plats-, och områdesdestination. Ifall en 

viss attraktion omfattar själva resmålet är det en så kallad punktdestination exempelvis Lutande 

tornet i Pisa. Medan en platsdestination är mer avgränsad till en geografisk sektion som till 

exempel London eller Barcelona. Större geografisk sektion än en platsdestination är 

områdesdestination och ett exempel på detta är Lappland, Svealand eller Storbritannien etcetera. 

Destinationsbegreppet kan ses ifrån olika synvinklar och uppfattas på olika sätt beroende på 

vilket perspektiv vi använder oss av enligt Jörgen Elbe finns det tre olika perspektiv; turisternas, 

det offentligas och producenternas perspektiv. Ur turisternas perspektiv ses en destination utifrån 

de uppfattningar och erfarenheter personen har av destinationen. Utifrån det offentligas 

perspektiv uppfattas destinationer med administrativa gränsdragningar där destinationer övervägs 

som sektioner och där allt måste planeras för destinationen ska utvecklas. Ur producenternas 

perspektiv så uppfylls konsumenternas behov och önskemål därför finns det ett väldigt stort 

utbud av tjänster som ska tillfredställa dem.
17

 

3.2 Destinationsutveckling 

 

Philip Kotler menar att destinationsutveckling kan ske huvudsakligen utifrån fyra aspekter; 

image, attraktion, infrastruktur och människor. Med image menar Kotler att man bör använda sig 

av destinationens styrkor som är speciell och unik i sin karaktär för att sedan profilera och 

positionera i marknaden. Detta ska dra till sig kunder genom att den sticker ut i mängden. Den 

andra aspekten handlar om att destinationen har attraktiva upplevelser som till exempel 

nöjesparker, torn, stora event, nationalparker etcetera. Infrastrukturen som är den tredje viktiga 

aspekten omfattar hur pass tillgängligt destinationen är och hur pass bra kommunikationerna är 

samt vilka logistikmöjligheter det finns på destinationen. Hit hör även andra faktorer till såsom 
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utbildningsmöjligheter, miljö och fritid. Slutligen handlar den fjärde aspekten om att en 

destination behöver högutbildade och kvalificerade människor, individer som brinner för att vara 

delaktiga inom utvecklingen av destinationen och innovativa entreprenörer etcetera.
18

  

3.3 Turismens effekter 

 

Varje år utvecklas och växer turismen i hela världen där det för en del länder är en rik 

inkomstkälla medan andra lever av bara turismen. Turismen har både för – och nackdelar för 

miljö, ekonomi, sysselsättning samt kultur och samhälle.  

Miljömässigt - är turismen väldigt beroende av naturtillgångar såsom till exempel sjöar och 

skogar. I många länder har man gjort om landområden till nationalparker just för att kunna på 

något sätt bevara naturen och djurlivet. Vid sidan av dessa landområden försöker man även 

bevara historiska byggnader som till exempel slott, kyrkor och andra sevärdheter. Här anordnas 

det rundturer av guider i utbyte på avgifter genom att betala inträdesavgifter, därefter går dessa 

pengar till att bevara dessa monument.
19

 De negativa konsekvenserna är att det byggs ut en hel 

del ute i naturen, transporten ökar, luften och vattnet förorenas. Idag så görs det många 

vandringsleder som gör att stigarna blir bredare, folk campar och gör eld vilket kan starta en stor 

brand med tanke på den torra marken. Inte bara nog med detta så sker det en hel del illegal jakt 

vilket har lett till stor minskning av olika djurarter med tanke på att deras hem förstörs av 

människorna. Genom att turismen ökar så mycket som den gör så försämras även vatten och 

avloppen då vattnet blir förorenat, stränder förstörs pga. färjorna som förflyttar turisterna. 

Luftföroreningar smutsar ner och ibland förstör viktiga byggnader. Till exempel i Aten har de 

förbjudit en del dagar i vissa delar av staden att köra bil.
20

 

 

Ekonomiska - sägs vara den största orsaken till den snabba turismutvecklingen. Inkomsterna 

kommer från olika vinklar dels från resor och restauranger, varierande aktiviteter men dels också 

från kläder, till exempel souvenirer som det läggs ut pengar på. Det läggs ner mycket tid och 

pengar på infrastrukturen i destinationen där hotell, flygplatser vägar etc. är några av de 

aspekterna man fokuserar på. Dessa är inom resenäringen stora investeringsobjekt som finns. Det 

gäller för turistnäringen att marknadsföra sig på ett sätt som lockar turisterna men som också får 

de att vilja komma tillbaka genom att ge en så bra service som möjligt. Satsningarna som görs 

för besökarna betalar den lokala regionen med skattemedel och privata medel.
21

 

Sysselsättning – idag satsar man mycket på turismen för att kunna öka sysselsättningen i ett 

område. Genom denna ökning så skapas det fler arbetstillfällen såsom till exempel butiker av alla 

slag som öppnas med tanke på ökningen av turister.
22

 

Kultur och samhälle – här påverkas själva befolkningen utav turisterna som besöker 

destinationen, de har andra kulturer och vanor än lokalborna på destinationen har vilket kan leda 

till kulturkrock. Det positiva med andra kulturer är att det lockar turister från olika världsdelar. 

Turisterna åker oftast till andra städer för att få uppleva till exempel olika monument eller någon 
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speciell festival som arrangeras i landet, men det kan också bara vara av ren bad och sol semester 

som primär anledning till vistelsen. Det negativa kan dels vara att det är väldigt många ungdomar 

som åker utomlands och har tendensen att konsumera mycket alkohol bland annat men även 

droger är framkommande vilket skapar stor kriminalitet i destinationen. Detta kan göra att folk 

väljer andra platser att åka till.
23
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4 Metodval 

I detta avsnitt redogörs tillvägagångssätten och uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt. Här 

tar vi upp valet av intervju och urval. Dessutom nämner vi lite kort om begreppen validitet och 

reliabilitet samt att vi analyserar och diskuterar insamlat material. 

4.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

 

Vetenskapliga undersökningar kan indelas i två huvudsakliga metoder, nämligen kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Generellt sett är skillnaden mellan dessa två metoder att den kvantitativa 

metoden ger resultat i siffror medan den kvalitativa metoden ger resultat i ord. Inom kvantitativ 

metod framhävs kvantifiering och forskaren har en mer deduktiv inställning samt att forskaren 

testar sina teorier i undersökningen. Den grundar sig på objektivistiskt synsätt medan kvalitativ 

metod grundas på konstruktionismen med en mer tolkande synsätt. Till skillnad från kvantitativ 

metod har kvalitativ metod ett induktivt synsätt och istället för att testa teorierna genereras de.  

Kvalitativ metod ger en djupare förståelse av saker och ting, samt besvarar frågeställningarna; 

vad, hur och varför.
24

 Kvantitativ metod kan göras genom att utföra exempelvis enkäter, 

strukturerade intervjuer och observationer. Medan kvalitativ metod kan genomföras av 

deltagande observationer, fokusgrupper, tolkning av dokument och övrigt material.
25

 

 

Tillvägagångssättet för vår undersökning var dels kvalitativt och dels kvantitativt. Den 

kvalitativa delen bestod av personliga djupintervjuer med fyra personer som vi har valt 

slumpmässigt under enkätutdelningen. Intervjurespondenterna bestod av tre kvinnor i åldrarna 

46, 23, 19 och en 47-årig man. Urvalet blev ojämnt könsfördelat men vi anser dock att det inte är 

ett problem eftersom det inte är vårt uppsatssyfte. Intervjuerna tog plats utanför Gröna Lund på 

förmiddagen den 28 april (tre intervjuer) och den första maj (en intervju). Intervjuprocessen 

varade i cirka 30 minuter vardera. Medan den kvantitativa delen baserades på 

enkätundersökningar på Södra Djurgården. En kombination av båda metoderna var lämpligast 

för vår undersökning.  

4.2 Urval 

 

Vi har intervjuat personer på plats på Södra Djurgården för att det var mest passande och 

relevanta intervjuplatsen. Vi ville veta vad besökarna ansåg och det var just på Södra Djurgården 

vi fick tag på dem. Urvalet var slumpmässigt på så sätt att vi helt enkelt gick runt på Södra 

Djurgården och delade ut enkäterna till frivilliga personer som ville delta i undersökningen. 

Antalet respondenter var 100 personer inklusive ett bortfall på 14 respondenter. 

Intervjufrågeställningarna var strukturerade. Frågeställningarna var en spegling av vårt 

undersökningsintresse.
26
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Enkäterna har vi även baserat på Svennings tumregler för formulering av enkätfrågeställningar. 

Dessa är i korta drag att de ska vara bland annat korta, lätta, tydliga, icke ledande och 

värdeladdade, icke känsliga etcetera.
27

 

Den kvalitativa intervjun utgjordes av semistrukturerade frågeställningar. På så sätt har vi fått 

möjlighet att leda respondenten i den väg vi ville och samtidigt givit möjlighet till respondenten 

att tala fritt där vi kände att vi behövde utförligare svar.
28

 Därför hade vi inte svårigheten med att 

få informationen vi sökte efter. Semistrukturerade intervjuer har förutbestämda ämnen som 

hanteras i intervjun.
29

 Intervjuerna kan bestå av öppna och en del uppföljningsfrågor ifall det 

nödvändigtvis behövs.
30

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

 

Dessa två begrepp är viktiga inom olika typer av forskningar. Där reliabilitet innebär i vilken 

utsträckning resultatet kan repeteras. Medan validitet skiljs i två olika grupper; intern och extern 

validitet. Extern validitet handlar om trovärdigheten i resultatet och intern validitet handlar 

däremot om en bra likformighet mellan forskarens observationer och teorier som har framställts 

under arbetets gång.
31

  

4.4 Analys av insamlad data 

 

Analys är ett utav stegen inom forskningsprocessen som innebär att forskaren på ett systematiskt 

sätt tolkar det ihopsamlade data. Analys består av två olika huvudsakliga delar, dels utav metod 

och dels av teorier. Metoden behövs för att systematisera och simplifiera. Medan teorier behövs 

för att tyda data.
32

 

 

Vi har tänkt oss att ha en kombination av kvantitativ och kvalitativ analys i vår undersökning. 

Fördelarna med dessa metoder kan komplettera varandra eftersom vi tänker oss att 

forskningsfrågan bör avgöra själva valet. Det skulle hjälpa oss att besvara/få resultat på vårt syfte 

och problem. Det skulle nog kunna vara det bästa sättet anser vi. Utifrån våra djupintervjuer och 

enkätundersökningar har vi tänkt genomföra en kvantitativ och kvalitativ analys genom att tolka, 

beskriva samband och mönster för att sedan därefter kunna komma fram till slutsatsen.  

4.5 Metoddiskussion 

 

En svaghet kan vara med vår undersökning är att vi kunde ha gjort undersökningen under 

högsäsong då de flesta turister besöker staden. Högsäsongen ligger mellan juni och augusti men 

även september månaden. Vi befinner oss under lågsäsong nämligen april månad, sena våren, där 

vädret skiftar väldigt mycket och därmed påverkar vårt resultat. När vi gjorde undersökningen så 
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hade vi otur med vädret, då det regnade och blåste väldigt kraftigt. Många av besökarna ville 

därför inte svara på våra frågor. Samtidigt var vissa attraktioner fortfarande stängda (exempelvis 

Gröna Lund) och det märktes tydligt eftersom det inte var särskilt mycket människor på plats. En 

annan kritik kan även vara tiden men vi är väldigt skeptiska eftersom vi gjorde enkätutdelningen 

vid två olika tillfällen och på utspridda platser bland annat på Djurgårdsfärjan och Gröna Lund.   

 

Andra eventuella svagheter med vår metod kan vara att främst förenkla vissa frågeställningar och 

specificera de med färre frågeställningar där vi då bara skulle ha haft en sida. Ett problem vi 

stötte på under undersökningen som vi senare tog itu med var att vissa respondenter missade med 

att svara på baksidan då vi inte hade lagt till en ”VÄND” kommentar längst ner på sidan eller att 

vi inte påpekade det i början. Detta ledde till att vi fick en del bortfall men vi tog tag i det väldigt 

snabbt under utdelningen då vi guidade våra respondenter. En ytterligare svaghet kan vara att vi 

inte hade avgränsat oss till en specifik attraktion på fråga fyra i vår enkät. 

 

 
 

Vi kunde ha valt ut de mest välbesökta attraktionerna och utgått ifrån de. Exempelvis att det 

borde finnas underrubriker på attraktionerna som respondenterna kunde välja mellan och svara 

utifrån den attraktion som de har besökt. Dessutom kunde vi ha svarsalternativ där det framgår 

kombinationer av de andra svaren och med det menar vi att man kan exempel ha affärs- och 

nöjessyfte på fråga ett.  
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5 Empirisk studie  

I detta avsnitt inleder vi med en redogörelse av Södra Djurgården, där vi även knyter samman 

teorierna med resultatet från enkätundersökningen och kvalitativa intervjuerna. 

5.1 Destination Södra Djurgården  

 
 

Djurgården är ett område och en ö som ligger i nordöstra Stockholm. Platsen är väldigt nära till 

Stockholm City som man kan se på kartan ovan. Den är belägen på gångavstånd men man kan 

även ta färjan från Gamla Stan eller Slussen eller alternativt spårvagn från Norrmalmstorg samt 

bussförbindelser finns. Djurgården har varit kunglig mark sedan 1400-talet.
33

  

 

Området består av Brunnsviken i norra delen, Lill-Jansskogen norr om stadskärnan och Gärdet i 

den östra delen samt Saltsjön i söder. I Djurgården kan man finna allt från bostäder till kända 

attraktioner, där Norra Djurgården avser mest av bostäder, industrier, institutioner, 

sportanläggningar och Södra Djurgården hittar man mest ambassader, museer, 

rekreationsområden, attraktioner som nöjespark och djurpark etcetera. I båda delarna kan man 

finna naturparker med fågelsjöar som besöks av ett stort antal sjöfåglar på vårsäsongen, dessa 

parker är; Lappkärret i norr och Isbladskärret i söder.
34

  

 

Vi utgår ifrån Grängsjös och Elbes definition av destinationsbegreppet, då blir Södra Djurgården 

en platsdestination med både naturliga och icke-naturliga attraktioner som exempelvis Gröna 

Lund och Isbladskärret. De flesta attraktioner lockar både övernattande besökare och icke 

övernattande besökare som dagsbesökare. Södra Djurgården består av flera olika företag och 

organisationer som exempelvis Parks & Resorts, ägare till Gröna Lund och Aquaria. Ett exempel 

på organisationer är Skansen.  
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Vi har utifrån enkätundersökningen och djupintervjuerna studerat besökarnas syn på Södra 

Djurgården. Produkten/tjänsten som konsumeras av besökarna omfattas av kollektivtrafiken, 

transporten (ex. Taxi), parkeringsplatserna, logistik, entréavgifter till olika attraktioner etcetera. 

Besökaren väljer produkt/tjänst beroende på valet av upplevelse. Efter att besökaren har upplevt 

upplevelsen får besökaren en bild på hur det var och kan därefter avgöra kvalitén av upplevelsen.  

5.2 Enkätrespondenternas syn på Södra Djurgården 

 

Vår enkätundersökning visade att två tredjedelar av respondenterna ansåg att det var låg kvalité 

på attraktionerna. Ungefär en tredjedel hävdade att det var hög kvalité. Det visar att det finns 

brist och möjlighet att utveckla attraktionerna kvalitetsmässigt. Enkätrespondenterna ansåg att 

servicen var bra. Vi har utifrån enkätundersökningen fått ett intryck av att de som har besökt 

platsen har haft en bra vistelse i helhet och skulle kunna rekommendera andra att besöka platsen. 

Besökarna ansåg även att transporten från och till Södra Djurgården var bra.   

 

92 procent av enkätrespondenterna fann platsen dyr generellt sett. Däremot anses tillgängligheten 

till platsen som i detta fall är Södra Djurgården vara bra i stora drag.  

 

Det visade sig att majoriteten besökte platsen på grund av nöjessyften. Men det fanns även de 

som besökte platsen på grund av kultur, affärs - och annat syfte som kan vara till exempel 

vardagliga aktiviteter som att promenera eller iaktta fåglar enligt enkätundersökningen.  

 

En ganska stor del av respondenterna (56 procent) ansåg att det var relativt rent på platsen. 

5.3 Djupintervjurespondenternas syn på Södra Djurgården  

 

På tre utav djupintervjuerna har det framkommit att servicen är otillräcklig, att det inte finns 

tillräckligt med attraktioner och aktiviteter, brist på uteserveringar, ont om parkeringsplatser och 

att det är speciellt för dyrt för barnfamiljer. Exempel på en attraktion som anses dyr är Gröna 

Lund där entrébiljett och åkband kostar 369 kronor per person från sju år.
35

 

 ”För barnfamiljer är det väldigt dyrt att besöka attraktioner på Södra Djurgården som 

till exempel Gröna Lund och Skansen. Det borde finnas billigare alternativ för familjer genom 

att erbjuda paketpris eller rabatter (anonym, kvinna, 46).” 

Respondenterna vid intervjuerna ansåg att attraktionerna inte var enastående. Attraktionerna 

hade inte hög kvalité på så sätt att de blev tillfredställda. Alla dessa faktorer har en stor betydelse 

för besökarnas krav och förväntningar.  

 

 ”Lokalborna har en påverkan på turisterna vid bemötandet så lokalborna borde vara 

trevligare och hjälpsamma när turister frågar efter hjälp (anonym, kvinna, 19).”  

 

Södra Djurgården är en destination med logistikanläggningar och platsen är centralt belägen. Att 

attraktionerna befinner sig på en och samma plats är positivt enligt en respondent (anonym, 
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kvinna, 46) från intervjuerna. En utav respondenterna (anonym, man, 47) ansåg också att det var 

bra att platsen var sjönära.  

 

Enligt intervjurespondenterna ansågs det att man behövde förnya attraktionerna speciellt 

nöjesattraktioner såsom Skansen och Aquaria. Utvecklingen ska ske så att det blir anpassat för 

alla åldrar och inte bara för barn. Förslag på utvecklingsmöjligheter är att ha exotiska djur som 

på Eskilstuna zoo. Gröna Lund borde förnyas med flera nya åkattraktioner istället för att ha kvar 

vissa gamla åkattraktioner och använda dessa utrymmen för att bygga upp nya åkattraktioner så 

att även återkommande besökare lockas dit. Brist på parkeringsplatser för de som kommer med 

egen bil. Dåligt utbud av uteserveringar och obefintligt av mataffärer. Priserna på biljetterna 

borde sänkas lite så att alla får möjligheten till att besöka attraktionerna. En utav våra 

intervjurespondenter som är student ansåg att företagen borde ha studentpriser.  

 

 ”Attraktionerna borde utvecklas till något mer innovativt, nytt och annorlunda som 

lockar fler besökare (anonym, kvinna, 19).”  

 

Enligt en utav våra intervjurespondenter bör man skaffa fler bankomater, mataffärer, 

restauranger samt caféer och ha billigare priser på guider som inte bör vara tråkiga. Samt att man 

bör arrangera festivaler och evenemang som exempelvis kanottävlingar eller liknande 

sporttävlingar för att locka besökare. Logistikanläggningarna bör också minskas i pris.  

 

 ”Det vore mycket trevligare ifall det fanns fler uteserveringar och caféer att välja mellan, 

vilket är en svaghet tycker jag eftersom det inte finns ett stort utbud och jag hade även problem 

med att hitta parkeringsplats, vilket var jättejobbigt (anonym, man, 47).” 

5.4 Turismens effekter 

 

Turismens effekter sätter tydliga spår i Södra Djurgården. Eftersom Södra Djurgården har så pass 

många attraktioner och sevärdheter gör att många turister drar sig dit för att uppleva dessa. Enligt 

en studie som gjordes av Jing-Jing, Liu och Mehic hade de flesta turister som reste till Sverige 

affärs - och arbetsrelaterade resemotiv. Medan enligt Armbrecht och Andersson menar att 

turisterna lockas till destinationer som har anknytning till kultur -, natur - och historiska 

upplevelser.  

 

Eftersom turister är en intäktskälla leder det till att företagen bygger ut och utvecklar 

destinationen så att det drar till sig fler turister. Det positiva med turisterna är att det ger en ökad 

sysselsättning och bättre välfärd i staten anser Armbrecht och Andersson. De hävdar även att 

hållbar turism resulterar i lokal utveckling och långsiktig ekonomi.  

 

Djurgårdsfärjan, bussar, bilar, moped etcetera orsakar föroreningar som påverkar både oss 

individer och naturen därför borde trafiken vara avstängt efter arbetstider (alltså på kvällar och 

helger) på Södra Djurgården. Trafiken bör endast vara tillåten till Djurgårdsbron. Platsen är så 

pass nära till Stockholm City att det inte behövs något transportmedel ända in till Södra 

Djurgården. Man borde bara använda sig av spårvagnen som är elektriskt driven och som inte 
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orsakar föroreningar. I nuläget är trafiken endast avstängt under helger 12-17 och vissa 

sommarkvällar 17-20.
36

   

 

Turismen ger även tydliga negativa konsekvenser för naturen och andra negativa effekter som tar 

form i ökad trängsel. Det man kan göra för att undvika dessa konsekvenser i framtiden är att 

bland annat minska människors effekter på naturen, skapa miljövänliga boenden och aktiviteter. 

Enligt Armbrecht och Andersson visar de negativa effekterna av turismen i form utav; 

vattenförorening och ökad avfallsmängd, djurs livsbetingelser och fortplantning störs, 

skogsavverkning, negativa effekter på vegetationen och landskap (naturvårdsområden, stränder, 

etcetera) genom nya leder och vägar, förändring av landskap, säsongsbelastning genom turismen, 

ökad bebyggelse kan ha negativa effekter på naturskönheten, energiförbrukning ökar och 

luftförorening. 

  

Utöver natur-, miljö – och ekonomiska effekter finns sociala effekter också. Sociala effekter 

omfattar allt som påverkar kulturarv, språk, traditionell konst, livsstil, värderingar och beteende 

samt befolkning. Enligt Armbrecht och Andersson är dessa sociala effekter inte lika synliga som 

de övriga effekterna därför att det inte går att mäta det på samma sätt som till exempel 

ekonomiska effekter.  

5.5 Möjligheter till destinationsutveckling  

 

Enligt en studie som gjordes av Jing-Jing, Liu och Mehic hade de flesta respondenter en positiv 

syn på den svenska arkitekturen, de gamla byggnaderna, miljön, renligheten och att det är 

glesbefolkat i Sverige. De som hade en negativ syn ansåg att det var för dyrt och smutsigt.  

 

Författarna, Jansson och Kestendzic, kom fram till att destinationen bör utvecklas genom att 

skapa mer tillgänglig information för besökarna, fler utvecklade guidade turer för olika 

kundsegment, satsning på samverkan mellan olika aktörer, utveckla tillgängligheten vilket är en 

jätteviktig aspekt och få en ökning av olika målgrupper som gynnar Stockholms attraktionskraft 

och styrka. 

 

Samverkan är en utav de viktigaste faktorerna för en lyckad destination vilket betonas även i 

undersökningen, ”Tillsammans är vi starka!- samverkan kring Astrid Lindgrens Värld, AB 

Glasriket och Ölands Turist AB". Det är omöjligt att överleva ensam i dagens läge, eftersom det 

är vi individer som samverkar bör man visa hänsyn och tillit till varandra för att tillsammans 

kunna ha en välfungerande och stark verksamhet.   

 

Grundstenarna till utvecklingsprocessen är samarbete, dialog och delaktighet enligt Karlsson och 

Malmqvist som refererar till teorin, kraftprocessen. Graffman anser att samarbete sker via 

gemensamt uppsatta mål där alla parter är delaktiga och tar ansvar för att tillsammans nå målen.  

 

För att kunna utveckla Södra Djurgården till en mer attraktiv destination kan man satsa på dessa 

faktorer; naturgivet fysiskt kapital, humankapital, kulturellt utbud, trygghetskapital, socialt 

kapital, infrastruktur, kollektivtrafik, geografiskt läge, hållbarhet och lokalborna enligt Janson. 

                                                 
36

 Stockholms Stads Hemsida, Hämtad: 13:53 2013-05-29 



 
24 

Medan Kotler framhåller image, infrastruktur, människor och attraktion som de viktigaste 

aspekterna för en destinationsutveckling.  

6 Analys  

I detta avsnitt analyserar och tolkar vi våra undersökningar och teorier samt tidigare forskning.  

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka brister och svagheter med Södra Djurgården för att 

därefter ge förslag på hur man kan utveckla platsen till en mer attraktiv destination.  

Utifrån den empiriska studien kan vi konstatera att det finns brister och svagheter med Södra 

Djurgården enligt enkät - och intervjurespondenterna, vilket vi dessutom kan koppla till tidigare 

forskning.  

Kvalitén på attraktionerna var en svaghet enligt enkät - och intervjurespondenterna. Med hög 

kvalité på attraktionerna kan man få en ökning av nöjda och eventuellt återkommande besökare. 

Kvalitén är en viktig faktor för att det påverkar både besökaren och aktörerna på destinationen. 

Det måste vara värt valutan som besökaren betalar. En otillfredsställd och missnöjd kund kan 

leda till fler missnöjda kunder genom att han eller hon förmedlar vidare sin besvikelse till 

bekanta etcetera.  

 

Jing-Jing, Liu och Mehic’s respondenter hade en positiv syn på den svenska arkitekturen, de 

gamla byggnaderna, miljön, glesbefolkningen medan renligheten var det blandade åsikter då en 

del ansåg att det var rent medan andra delen ansåg motsatsen, lik våra respondenters svar kring 

renligheten.  

 

En stor del av respondenterna ansåg att attraktionerna var otillräckliga och behöver förnyas till 

något annorlunda, innovativt och nytt. Attraktionerna bör vara anpassade för lite äldre 

målgrupper och inte bara riktad mot småbarn. Djupintervjurespondenterna ansåg inte att man 

behöver bygga ut nya attraktioner eftersom det kan leda till att naturen som redan existerar 

förstörs. Däremot kan man förnya de gamla attraktionerna.  

Enligt Atterling bör en turistattraktion vara unik och lättillgänglig. Däremot anser Janson att det 

är viktigt att lyfta fram det som attraherar turister till en destination. Enligt Janson finns en rad 

med olika attraktionsfaktorer som till exempel natur kapital, kulturellt utbud, geografisk läge 

etcetera.  

En annan faktor är att servicen är otillräcklig enligt intervjurespondenterna medan majoriteten av 

enkätrespondenterna ansåg att det var bra generellt sett. Inom servicekategorin omfattas 

kundbemötandet och aktiviteterna där syftet är att betjäna kunden etcetera. Det är speciellt viktigt 

att bli omhändertagen och få ett trevligt bemötande med ett leende på läpparna på så sätt att 

besökarna känner sig välkomna och får den hjälp de behöver.  

Tidigare forskning om Stockholm gjord av Jansson och Kestendzic, visar att det även behövs 

skyltar på engelska och fler informationspunkter, vilket inte framkom i vår undersökning. 
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Uteserveringar, caféer, restauranger, mataffärer, bankomater och parkeringsplatser behöver 

utökas i utbud. Enligt intervjurespondenterna finns det inte tillräckligt med dessa typer av 

logistikanläggningar. Dessa kompletterar helheten av platsen, de är delar som uppfyller 

besökarnas behov/krav/förväntningar av en upplevelse.  

En viktig svaghet är priserna överlag på Södra Djurgården. Majoriteten från båda 

undersökningarna ansåg att det var för dyrt att besöka attraktionerna (entrébiljetterna), 

guidningar, logistik såsom restauranger, hotell etcetera. De flesta attraktioner hade inte heller 

studentpriser, vilket påverkar valet av besöksmål. Djupintervjurespondenterna menade att 

prisklasserna bör vara lägre eller att det bör finnas rabatter eller paketpriser.  

För att Södra Djurgården ska kunna vara en hållbar destination bör man reducera trafiken till och 

från Södra Djurgården. Enligt Wall-Reinius bör man ha alternativa åtgärder för att inte fortsätta 

förorena naturen, platsen, luften etcetera. Ett exempel på en åtgärd kan vara att använda sig av 

enbart spårvagn då den är miljöanpassad, styrs av elektricitet, vilket inte påverkar miljön såsom 

annan trafik eller att man möjligtvis hyr cyklar eller använder sin egen. Ytterligare alternativ är 

att promenera eftersom Södra Djurgården ligger på gångavstånd från Stockholm City. Dessa 

alternativa åtgärder passar alla målgrupper både unga och äldre samt barnfamiljer. Wall-Reinius 

anser att aktörerna på destinationen bör arbeta för att minska de negativa effekterna av turismen 

på naturen genom att arbeta mer miljövänligt. En annan forskning som tar upp de negativa 

effekterna av turismen är Armbrecht och Andersson.  

 

Utifrån tidigare forskning kan vi konstatera att det finns ett tydligt mönster kring 

destinationsutveckling och detta är samverkan. Författarna som tar upp begreppet samverkan är; 

Persson & Hägglund & Karlsson, Jansson & Kestendzic, Karlsson & Malmqvist och Atterling. 

För att lyckas med destinationsutveckling bör aktörerna på destinationen samverka.  
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7 Resultat & slutsats 

I detta avsnitt redogör och diskuterar vi resultaten samt redovisar slutsatserna. 

 
Vad behöver, enligt besökarna, utvecklas på Södra Djurgården för att göra destinationen ännu mer 

attraktiv som besöksmål? 

Enligt besökarna behöver företagen och organisationerna förbättra kvalitén på attraktionerna och 

utöka utbudet av attraktionerna samt förnya dem. De behöver även arbeta med att öka 

kvalitetsnivån på servicen, då alla inte var helt nöjda med den. Samt att de behöver öppna nya 

parkeringsplatser, uteserveringar, caféer, restauranger, bankomater, mataffärer på redan 

befintliga platser. På det sättet kan man utnyttja utrymmen som redan finns utan att förstöra mer 

av naturen. En annan svaghet som många besökare påpekade var priserna på destinationen, de 

ansåg att det var för dyrt och att det inte heller fanns studentpriser på de flesta attraktionerna. 

Därför bör företagen och organisationerna sänka priserna så att alla får möjlighet att besöka 

platsen. Även guideturer, hotell, restauranger, etcetera bör vara billigare. 

Mer än hälften av besökarna ansåg att det inte var tillräckligt rent på destinationen, vilket kan 

förbättras. I det här fallet kan Stockholms Stad Gatu och fastighetskontoret anställa extra 

personal som sköter underhållet. Eftersom Djurgården tillhör staden.  

Andra utvecklingspotentialer är organisering av festivaler och evenemang som till exempel 

sporttävlingar. För att göra besöksupplevelsen mycket bättre kan informationen vara lättare 

tillgänglig och fler utvecklade guidade turer som inte är tråkiga och ointressanta. Genom att satsa 

på tidigare nämnda utvecklingsfaktorer kan man göra platsen mer attraktiv.  

Aktörerna på Södra Djurgården bör samarbeta och tillsammans vara delaktiga att utveckla 

platsen genom att respektera och lita på varandra. Detta bör de göra utifrån dialoger och 

fördelade ansvarsuppgifter med gemensamma uppsatta mål. Då aktörernas funktion inte har varit 

vår fokus så har vi inte undersökt detta utan endast koncentrerat oss på vårt syfte och utgått ifrån 

besökarnas perspektiv.  

Vilka konsekvenser medför turismen på Södra Djurgården? 

Negativa effekter som turismen medför enligt besökarna är att transporten som färja, bil, buss 

etcetera förorenar miljön. Därför anser vi att man bör stänga av Södra Djurgården ifrån trafiken 

och bara använda sig av det som inte påverkar miljön negativt. Såsom den elektriska spårvagnen 

eller användning av cykel (går att hyra) eller helt enkelt promenera eftersom Södra Djurgården 

ligger endast på gångavstånd ifrån Stockholm City. På detta sätt arbetar man med hållbar 

utveckling och bevarar de naturtillgångar destinationen erhåller. Andra negativa effekter av 

turismen är att det leder till ökad trängsel och köer. 
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7.1 Kunskapsbidrag 

 

Denna uppsats har bidragit till en redogörelse av Södra Djurgården och besökarnas syn på 

destinationen. Utifrån uppsatsen har möjliga framtida utvecklingsmöjligheter framställts. Den 

har även på ett vetenskapligt sätt bidragit med kunskap om vilka effekter turismen medför.  

Vår kandidatuppsats har hjälpt till att samla in information om destinationen och skapat en tydlig 

helhetsbild.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning  

 

Alternativa förslag på fortsatt forskning kan vara att studera aktörernas eller lokalbefolkningens 

syn på turismen. Detta skulle medföra ytterligare förståelse av turismen och det skulle vara 

intressant samt i stor vikt att läsa sådana undersökningar.  

7.3 Etikdiskussion  

 

Ur en etisk aspekt har vi under uppsatsprocessen stött på ett flertal hinder bland annat att vi har 

haft svårt att avgränsa oss till uppsatssyftet och det har även varit problematiskt att få tag på 

intervjupersoner. På grund av dessa hinder och problem har vi gjort en del ändringar. Exempelvis 

att vi har gjort fyra djupintervjuer istället för åtta som vi hade planerat. Vi har även begränsat 

vårt studieobjekt från Stockholm till bara Södra Djurgården. Dessutom har vi tagit hänsyn till 

alla respondenter i undersökningen. I uppsatsen har vi varit noggranna med att inte kränka 

referenser och respondenter etcetera. Vi har inte använt oss av värdeladdade påståenden eller i 

någon annan mening. 

 

Vi har utgått ifrån de fyra olika krav enligt Vetenskapsrådet; informationsskyddskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
37

 I vår enkätundersökning har vi 

inte informerat uppsatssyftet för alla respondenter men däremot har vi informerat respondenterna 

vid djupintervjuerna. Det andra kravet har vi följt genom att inte tvinga på respondenterna att 

medverka i undersökningen. Konfidentialitetskravet har vi tillämpat fullständigt. Sista och fjärde 

kravet har vi använt oss av genom att skydda all material och data.  
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9 Bilaga 1  

Enkätformulär 

Kön (gender): Kvinna (woman)   Man (man)   

 

Ålder (age): ________ 

 

Fråga 1) Vad är anledningen till att du besöker Södra Djurgården? (what is the reason you are 

visiting Södra Djurgården?) 

 Affärssyfte (business) 

 

 Nöjessyfte (leisure) 

 

 Kultursyfte (culture) 

 

 Annat syfte (other)________________________________________________________ 

Fråga 2) Vad anser du om transporten till och från Södra Djurgården? (What do you think about 

the transportation to and from Södra Djurgården?) 

 Mycket bra (very good)  

 Bra (good) 

 Lagom (just enough) 

 Mindre bra (less good) 

 Dåligt (bad) 

Fråga 3) Vad tycker du om företagens service på Södra Djurgården? (what do you think of the 

corporate services at Södra Djurgården?) 

 Mycket bra (very good) 

 Bra (good) 

 Lagom (just enough) 

 Mindre bra (less good) 

 Dåligt (bad) 

Fråga 4) Vad anser du om attraktionerna på Södra Djurgården? (sätt ett kryss på ditt val, What do 

you think about the attractions on Södra Djurgården? put a cross on your choice) 

1. Bra (good)___   Dåligt (bad)___ 

2. Tillräckligt (enough)___ Otillräckligt (not enough)___  

3. Dyrt (expensive)___  Billigt (cheap)___ 
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4. Fräscht (fresh)___ Ofräscht (not fresh)___ 

5. Hög kvalite (high quality)___  Låg kvalité (low quality)___ 

Fråga 5) Vad tyckte du om din vistelse på Södra Djurgården? (what did you like about your stay 

at Södra Djurgården?) 

 Mycket bra (very good) 

 Bra (good) 

 Lagom (just enough) 

 Mindre bra (less good) 

 Dåligt (bad) 

Fråga 6) Skulle du rekommendera andra att besöka Södra Djurgården? (Would you recommend 

others to visit Södra Djurgården?) 

 Ja (yes) 

 Nej (no) 
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9.1 Bilaga 2 

 

Redovisning av enkätundersökningen 

 

 
 

 

 

 

 
 

kvinnor; 65 

män; 21 

Kön - antal besökare 

kvinnor

män

37 

14 

35 

Åldersgrupp - antal besökare 

17-26

27-36

37-46>
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Fråga 1  
Vad är anledningen till att du besöker Södra 

Djurgården? 

antal besökare
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Fråga 2 Vad anser du om transporten till och 
från Södra Djurgården? 

Antal besökare



 
36 

 
 

 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Mycket bra Bra Lagom Mindre bra Dåligt

Fråga 3 Vad tycker du om företagens service 
på Södra Djurgården? 

Antal besökare

bra 
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tillräckligt 
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Fråga 4 Vad anser du om attraktionerna på Södra Djurgården?
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låg kvalite
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Fråga 5 Vad tyckte du om din vistelse på  
Södra Djurgården? 

Antal besökare

Ja; 78 

Nej; 8 

Fråga 6 Skulle du rekommendera andra att 
besöka Södra Djurgården?  

Ja

Nej
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Tabell för diagrammen; 

 

kön 65 

kvinnor 

21 

män 

86 

totalt 

      

 

Åldersgrupp 

17-26 

 

 

 

  

 

37 

      

27-36   14       

37-46>   35       

          

Fråga 1  

Vad är 

anledningen 

till att du 

besöker 

Södra 

Djurgården? 

10 

affärs 

syfte 

48 

nöjes 

syfte 

14 

kultur 

syfte 

14 

annat 

syfte 

     

          

Fråga 2 Vad 

anser du om 

transporten 

till och från 

Södra 

Djurgården? 

 23 

mycket 

bra 

47 bra 14 

lagom 

1 

mindre 

bra 

1 

dåligt 

   

Fråga 3 Vad tycker du 

om företagens service 

på Södra Djurgården? 

11 mycket bra 46 bra 27 lagom 2 mindre bra   

    0 dåligt 

     

     

Fråga 4 Vad anser du 

om attraktionerna på 

Södra Djurgården? 

82 bra 4 dåligt   

 73 tillräckligt 13 otillräckligt   

 79 dyrt 7 billigt   

 48 fräscht 38 ofräscht   

 33 hög kvalite 53 låg kvalite   

     

     

     

Fråga 5 Vad tyckte du 

om din vistelse på 

Södra Djurgården? 

11 mycket bra 46 bra 27 lagom 2 mindre bra 

    0 dåligt 

     

Fråga 6 Skulle du Ja 78 Nej 8   
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rekommendera andra 

att besöka Södra 

Djurgården? 

 

9.1.1 Bilaga 3 

 

Djupintervjufrågeställningar 

 

Vilka effekter ser ni av turismen på Södra Djurgården?  

Vad anser ni är Södra Djurgårdens svagheter och brister?  

 

Vad anser ni bör förbättras på Södra Djurgården? 

 

Hur kan destinationen utvecklas?  

 


