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Sammanfattning 

Kandidatuppsats i turismvetenskap, Södertörns högskola, Höstterminen 2013 

 

Titel:  Upplev Stockholm och Visby 

Författare:  Aleksandra Milutinovic och Sofia Bentahar 

Handledare:  Gustaf Onn 

Nyckelord:  Upplevelseturism, storstäder, småstäder, ungdomar 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida det finns skillnader i hur 

upplevelseturismen ser ut i stora och små städer. Städerna som vi valt att studera är 

Stockholm och Visby.  

 

Metod: Uppsatsen är skriven utifrån en kvalitativ metod. Vi har använt oss av intervjuer och 

deltagande observationer. Också internet och böcker har varit primära informationskällor. 

 

Slutsats: Studien har visat att skillnader finns mellan stora och små städer. Människan söker 

sig till det motsatta, vare sig man är från en stor stad eller mindre stad. De som reste till 

Stockholm gjorde resan för att få uppleva och se storstaden. Grund för valet har varit det stora 

utbudet, möjligheterna, evenemang och olika attraktioner. Respondenterna som valt att besöka 

Visby gjorde sitt val främst på grund av stranden och utlandsskänslan som man känner när 

man är på Gotland. De har sökt sig till lugnet, för att få koppla av och komma bort från sin 

vardag.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Bachelor thesis in tourism science, Södertörns högskola, fall 2013 

 

Title:                                   Experience Stockholm and Visby  

Authors:  Sofia Bentahar and Aleksandra Milutinovic 

Advisor:  Gustaf Onn 

Keywords:  Adventure tourism, big city, small city, youths 

 

Purpose: The aim of this paper is to investigate whether there are differences between big 

cities and small cities in adventure tourism. The cities that are studied are Stockholm and 

Visby.  

Methodology: The study is based on a qualitative method. We have done interviews and 

observation. We also used books and internet when collecting information.  

Conclusions: The study has shown that differences exist between large and small cities. 

People seek out the opposite, whether you're from a big city or small town. Those who 

traveled to Stockholm made the trip to experience and see the big city. Basis of choice has 

been the large selection, possibilities, events and various attractions. Respondents who chose 

to visit Visby made their choice primarily because of the beach and the feeling of being 

overseas that one feels when one is in Visby. They have turned to calm, to relax and get away 

from their everyday lives. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

 

Vi vill tacka Södertörns högskola för att vi fått möjligheten att skriva vår kandidatexamen här. 

Vi vill också tacka våra respondenter och alla som på något sätt bidragit till att den här 

uppsatsen kunde skrivas. Tacka varandra för stödet och uppmuntrandet under denna svåra tid. 

Men det största tacket går till vår handledare Gustaf Onn för hans otroliga förståelse och 

tålamod.  

 

Skribenterna tar gemensamt ansvar för samtliga delar i uppsatsen.  
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1. Inledning 

Turismnäringen är en ständigt växande näringsgren som det läggs allt mer fokus på i dagens 

samhälle. Turism är ett framträdande område idag och har blivit viktigt i stora som små 

städer. Man talar om att vi idag lever i ett upplevelsesamhälle och att upplevelsen är en viktig 

faktor för ekonomin. Upplevelser och attraktioner har blivit medel som ska locka turister, men 

även lokalbefolkning som vill uppleva något nytt. Turism är en överlevnadsstrategi för aktörer 

i mindre städer. Det är också ett sätt att motverka minskad ekonomisk tillväxt
1
. 

Den tekniska utvecklingen och människors bättre levnadsstandard har gjort att människor kan 

och vill resa på fritiden. Tillväxtverket skriver att det globala resandet kommer att växa med 

cirka fem procent per år fram till år 2020. Även tidskriften Vagabonds resebarometer 2009 

visar att turismen är på uppsving. Antalet resor år 2020 kommer uppskattas till 1,5 miljarder 

och ifall det skulle ske en ökning i samma takt skulle internationella resor vara närmare 3 

miljarder år 2050. I dagens samhälle blandas kulturer och sociala mönster influerar varandra 

och det leder till att fler människor kommer att ha större medvetenhet om resmål år 2050. 

Turisters medvetenhet påverkar även människors val av att besöka en destination
2
. 

 

Vi har i denna studie valt att skriva om upplevelseturismen i Stockholm och Visby, där vi 

definierar Stockholm som en stor stad och Visby som en liten. Stockholm är en stad som är 

populär för turister. Visby däremot ser vi som en stad som försöker konkurrera om turisterna. 

För att avgränsa oss kommer vi att fokusera på upplevelser och attraktioner som är 

intresseväckande för ungdomar och har därför valt att endast intervjua personer mellan 18-25 

år. Fokusen kommer att ligga i att undersöka huruvida det är skillnad på upplevelseturismen i 

en stor och liten stad. Vi vill veta om det faktiskt finns skillnader eller om det är en förutfattad 

fördom. Vi startar denna undersökning med hypotesen att skillnader finns, då vi tror att 

Visbys utbud av upplevelser inte kan mäta sig med Stockholms.  

 

 

1.1 Problemdiskussion 

Det problem som vi ser och vill ta oss an är det faktum att småstäder har svårt att konkurrera 

med storstäder om turisterna. Storstäder är vanligare och populärare att besöka idag och detta 

leder till att småstäderna inte får lika mycket besökare. Småstäder måste kunna utmärka sig 

och ha något utmärkande och unikt för att ha någon chans. Under kapitlet tidigare forskning 

hittar ni en artikel skriven av Mattias Junemo där han diskuterar tidigare nämnda problem. På 

grund av att storstäderna har bättre ekonomiska förutsättningar lockar dessa fler företag och 

investerare men också fler invånare och besökare än småstäder. Enligt Junemo skapas städer 

idag för att locka till konsumtion och väcka uppmärksamhet. Kultur är idag en faktor som 

aktörer använder sig av för att locka turister. Dock har kulturen blivit mer urbaniserad och 

kopplad till storstaden vilket har lett till påståendet som säger att småstäder och landsbygden 

                                                           
1
 Aronsson, Lars 2001 sid 2 

2
Landfald, Mette (2009), sid 12-13. 
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inte kan konkurrera med dessa. Junemo vidhåller inte detta, främst då han anser att inte alla 

turister söker efter samma typ av upplevelse eller resa, vissa söker lugnet och andra söker det 

urbana. Junemo anser att småstädernas främsta konkurrensmedel är det faktum att det i 

synnerhet är dem små städerna som står för kulturarven. 

  

1.2 Syfte 

 
Målet med studien är att undersöka upplevelseturismen i små och stora städer utifrån 

ungdomars perspektiv. Syftet är att beskriva, jämföra och analysera huruvida upplevelserna 

skiljer sig åt mellan Stockholm som en storstad och Visby som en småstad.  

 

 

1.3 Frågeställning 

Hur skiljer sig upplevelseturismen åt mellan Stockholm och Visby? 

 

Existerar det några skillnader mellan små och stora städer när det kommer till utbudet av 

upplevelser för ungdomar? 
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2. Bakgrund 
Under den här rubriken kommer vi att presentera bakgrunden till vår studie. Vi berättar först 

om turismens bakgrund, vad upplevelser är, sedan följer fakta om Stockholm och Visby. 

 

2.1 Turismens och storstadsturismens historia  

Under detta kapitel kommer vi att inleda läsaren i ämnet turism i storstäderna. Vi kommer att 

berätta om hur storstadsturismen utvecklats i Europa.  

Storstadsturismen är ett rätt så nytt fenomen som blivit bredare och vanligare bland 

människor. Då flygtrafiken utvecklades under moderniteten är det idag betydligt enklare att ta 

sig till sin utvalda destination snabbt. Det har i sin tur lett till att det blivit mer och mer 

attraktivt att resa bort, även om det endast gäller ett par dagar
3
. Teknikens vidare utveckling 

har lett till att priserna har blivit tämligen lägre vilket gör att resor tilltalar många, och har 

blivit allt vanligare.  

Storstadsturismen sträcker sig bak till 500 år före Kristus. Man reste då mellan storstäderna i 

den antika världen. Under den här tidsperioden var Aten och Alexandria populära städer att 

besöka. Man reste både i nöjes och bildningssyfte. Bildningsresorna började under 1600-talet 

när unga män reste runt om i Europa för att få erfarenhet och utbilda sig. Man reste inte endast 

till stora städer, men det var oftast storstäderna som var de viktigaste målen och också de som 

erbjöd mest av det som man ville se såsom kyrkor, börshus och bibliotek. Populära städer var 

Paris, Wien, Köln, Frankfurt, London och Amsterdam
4
.  

Med industrialismen skapades också basen för den moderna turismen. Man fick mer fritid 

från arbetet och det var en förutsättning för att kunna resa
5
. De nya transportmedlen, ångbåts- 

och järnvägstrafiken, som kom med industrialiseringen hade även en stor betydelse för 

turismens expansion. Under 1900-talet kom bilen och passagerarflygtrafiken, vilket skapade 

särskilda förutsättningar för dagens storstadsturism. Under 1920-talet kom flygtrafiken igång, 

och tog sedan en paus av andra världskriget, sedan återupptogs resorna under 1960 och ökade. 

Ända sedan dess har flygtrafiken varit en viktig del av resesamhället. Turismens spridning är 

relaterad till framväxten av välfärdssamhällena i Europa. Idag omfattar storstadsturismen alla 

sorters människor, från olika klasser och i olika åldrar
6
. 

 

 

 

                                                           
3
Karlsson, Sven-Erik 1994, sid 51 

4
 Ibid, sid 54-55 

5
 Ibid sid 50 

6
 Ibid sid 61 
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2.2 Upplevelser 

 

Vi lever i ett globaliserat samhälle där upplevelser och konsumtion styr. Nya upplevelser 

skapas hela tiden och de marknadsförs för att uppfylla kundernas behov. Aktörer i både stora 

och små städer försöker utnyttja upplevelsetrenden för att på så sätt locka turister och 

generera inkomster. Upplevelseindustrin är inte homogen, den består av olika branscher inom 

konsumtion som musik, design, turism, kommunikation mm. Turistbranschen, som är en del 

av upplevelseindustrin, är fragmenterad med delar som hotell, evenemang, mat, nöjen mm. 

Turistbranschen är svår att avgränsa då flera av näringsgrenarna inte ser sig vara kopplade till 

turism, men även för att besökare utnyttjar åtskilliga verksamheter när de besöker en plats. 

Turisternas konsumtion är även svår att skilja från invånarnas
7
.  

 

Vad är en upplevelse?  

Vad är då upplevelser egentligen? Begreppet är nästan omöjligt att avgränsa då det är ett brett 

begrepp. Det betyder olika för alla, och upplevelser rymmer varierande faktorer som 

betydelsen för konsumenten, sociala faktorer, tillfredsställelse och engagemang. Men det som 

är centralt för upplevelser är att de ger något som man inte får i sin vardag, något 

extraordinärt. De ger känslor som tillfredsställelse och njutning vilket är något som människor 

söker idag för att slippa sina stressiga och monotona vardagsliv. Vi vill uppleva något positivt 

och bli berörda av upplevelsen, och vi är villiga att betala för det. Förutom denna anledning 

handlar det om en egocentrisk grund, man brukar prata om fyra anledningar - överglänsa, 

självkontroll, ge sig själv gåvor och att fantisera. Vår konsumtion visar vilka vi är, det är 

därför viktigt för människan att ha den bästa bilen, största båten - och att ha gjort de bästa 

resorna. Självkontroll handlar om att få kontroll över förväntningarna som finns på oss. 

Förväntningarna varierar beroende på vem man är. Många fantiserar om att vara någon annan, 

eller det som kallas det ideala jaget och upplevelser är ett sätt att uppnå detta. Det handlar 

också om att belöna sig själv, ge sig själv en gåva och det vi då unnar oss med är upplevelser. 

Vad upplevelsen kan leda till är det som står i centrum. Vad man än har för mål med 

upplevelsen så skapar den en samhörighet mellan kunden och upplevelsen
8
.  

 

Att resa till en stad som man aldrig varit i är en upplevelse i sig. Resan blir något extraordinärt 

för kunden och kräver engagemang. Flera händelser under resans gång räknas också som 

upplevelser, ett besök till någon sevärdhet eller attraktion är ett exempel. Men för att alla 

besöksmål ska vara en upplevelse måste kunden uppleva de som extraordinära och känna ett 

visst intresse inför dessa. De platser, byggnader, attraktioner som kunden inte känner något 

intresse för blir bortglömda och oviktiga. De är alltså inte upplevelser som lämnat ett positivt 

intryck på konsumenten, och man minns de oftast inte. Upplevelser kan vara både positiva 

och negativa. 

 

 

                                                           
7
 O’Dell, Tom 2002, sid 37 

8
 Foghagen, Christer, Johansson, Susanne 2002 sid 73-74 
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2.3 Vad omfattar upplevelseturism? 

 

Kulturens betydelse i samhället har ökat inom flera områden. Det har medfört till att 

upplevelser har blivit en central faktor. Det går att se ett samband mellan kulturen och 

utvecklingen då kultur ses som en nytta för den ekonomiska tillväxten, det går att tjäna pengar 

på kultur. Upplevelser har kopplats samman med kultur och är av betydelse för turismen, 

attraktionen, företag och aktörer. Turism har gått från att handla om att åka, bo, äta och göra 

till att uppleva. Turismen har fått en central plats inom upplevelseindustrin då turismen berör 

design, konst, musik etc. då alla dessa är delar av upplevelseindustrin. Eftersom att en turist 

har en rad olika syften när denna reser och besöker olika attraktioner under en och samma 

resa så måste turismen utformas med en blandning av olika branscher. Detta har i sin tur lett 

till att gränserna har suddats ut mellan olika branscher, och att de samarbetar med varandra i 

olika nätverk, till och med branscher som innan inte har haft någon koppling som till 

exempelvis mat, arkitektur, design och musik. De arbetar idag tillsammans för att skapa en 

bättre helhetsupplevelse. Det som gjort dessa samarbeten möjliga är internet då aktörerna kan 

visa och sälja sina produkter via internet
9
. 

 

Turisterna har själva påverkat hur turismen ser ut då turister inte bara vill se en plats utan man 

vill även delta i fler upplevelser. Man blir berörd och får minnen som består. Därför är det en 

viktig ekonomisk fördel för företag, men även för platsen, att kunna erbjuda kunder dessa 

upplevelser.  

 

Begreppet turism är problematiskt att definiera då det är en stor näringsgren som kan förklaras 

på flera olika sätt. Oftast omfattar det förflyttning, avstånd, syfte och tidsomfattning. Man 

skall förflyttas från sin hemstad till platsen man valt att besöka, och får inte stanna över ett år 

för att fortfarande räknas som turist. Avståndet måste vara minst 10 mil. Syftet med resan kan 

vara affärer, fritid eller annat men det måste vara turisten själv som valt resan och pengarna 

som man lägger ut under resan får inte vara intjänade på platsen. Att skilja en turist från en 

besökare är enklare, det som skiljer de åt är att turisten övernattar, men inte besökaren
10

. 

 

Upplevelserummet  

Inom upplevelseturismen erbjuder man inte ofta endast en upplevelse utan en plats fylld med 

olika upplevelser, och så får kunden möjligheten att välja mellan dessa. Det är av stor vikt att 

ha ett stort utbud för att kunna skapa en helhetsupplevelse och kunna locka fler besökare och 

turister. Då alla turister är olika, tillhör olika åldersgrupper och inte alltid har samma intressen 

väljer de upplevelse utefter detta. Aktörer måste därför anpassa sig och ha varierade 

upplevelserum eller såkallade upplevelseområden. Det finns olika upplevelserum, som kort 

betyder den plats där upplevelsen äger rum. De kan vara inomhus och utomhus, permanenta 

eller icke-permanenta. Upplevelseområde är, som det låter ett område med flera rum, t.ex. ett 

varuhus. Om inte varierade upplevelserum eller områden erbjuds så kan kunden istället välja 

                                                           
9
Hanefors, Monica, Mossberg, Lena (2007) s. 16-20.  

10
Blom, Thomas, Nilsson, Mats (2005)  s. 8-10 
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att stanna hemma. Upplevelserummet är uppdelat i två delar. En del som kunden ser och en 

som denna inte ser, t.ex. köket i en restaurang. Den delen som är synlig är upplevelserummet 

där kunden får sin upplevelse. Men uppdelningen håller på att försvinna då det idag är en del 

av upplevelsen att få besöka den "dolda" delen
11

. Det är olika faktorer som påverkar kunden i 

upplevelserummet, bland annat andra kunder, stämningen, personalen men även kundens 

humör. Främst personalen är viktig för att en upplevelse ska vara positiv, då de har en stor roll 

och kan förstöra det med till exempel dålig service. Man måste också tänka på det faktum att 

alla kunder är olika och reagerar på olika sätt. Det leder till att en kund kan uppfatta 

upplevelsen som positiv medan en annan ser precis samma upplevelse som negativ
12

. 

 

Engagemang  

Det finns olika grader av engagemang, detta påverkar upplevelsen i sig.  Deltagandet kan 

delas upp i tre kategorier - mental närvaro, fysisk närvaro och medproducent. Mental närvaro 

kan vara att exempelvis bara titta på ett TV-program. Att gå på bio är fysisk närvaro. Att 

hoppa bungyjump handlar om att vara medproducent eftersom kunden gör något för att få 

upplevelsen. Upplevelseturismen handlar ofta om att kunden måste vara aktiv i upplevelsen 

för att känna att den är engagerad
13

.  

 

Attraktioner 

Ett annat ord som ofta dyker upp utöver upplevelserum och upplevelser är ordet attraktion när 

man talar om turism. Den kan ses som det viktigaste inom turism. Utan attraktionen skulle 

alla branscher runtom vara onödiga, såsom restauranger och hotell eftersom det oftast är 

huvudattraktionen som lockar turisten. De kan vara små eller stora, permanenta men även 

icke-permanenta, naturliga eller uppbyggda. Attraktioner skapas för att tillfredsställa 

människans fem sinnen. Sinnena är det som påverkar hur kunden uppfattar världen och det är 

det viktigaste inom upplevelseturism. Helst ska alla sinnen beröras för att man ska få en bra 

helhetsupplevelse.
14

 

 

Internet  

Det är av betydelse att ha en bra hemsida som vinner kundens intresse då det är en av de 

faktorer som har bidragit till upplevelseturismens popularitet. Internet och hemsidor har gjort 

det enkelt för kunden att ta reda på vad det är de får och att köpa produkten. Tack vare 

internet kan man samla mestadels av informationen på en och samma plats, vilket är bra då 

kunden vill veta så mycket om möjligt om det som de konsumerar. Hemsidor är också lätta att 

uppdatera, till skillnad från broschyrer som måste tryckas om, vilket påverkar ekonomin. Det 

är av aktörernas intresse att utnyttja internet så mycket som möjligt då människor använder 

internet mycket i dagsläget och användningen ökar
15

.  

 

                                                           
11

Mossberg, Lena (2003) s. 15-17.  
12

Ibid sid 25 
13

 Hanefors, Monica, Mossberg, Lena (2007) s. 28-31. 
14

Ibid s. 29-32. 
15

 Ibid sid 40 
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2.4 Stockholm 
 

Stockholm grundades under tidigt 1200-tal. Stockholm är sedan 1634 Sveriges huvudstad. Det 

är den största staden i landet och är även Sveriges kulturella, mediala, ekonomiska och 

politiska centrum. Stockholms stad har 8 500 000 invånare. I tätorten bor det 1,4 miljoner 

människor och två miljoner i Storstockholm
16

.  

 

Stockholms innerstad 

Stockholm är Nordens största stad och hade år 2010 1,4 miljoner invånare. Stockholms tätort 

täcker hela Stockholms, Solnas och Sundbybergs kommuner, men även delar av 8 andra 

kommuner. Tätorten Stockholm avser tätbebyggelsen utan hänsyn till administrativa 

gränser
17

.  

Stockholm är en grön stad, drygt 40 % av marken består av parker och grönområden. Trots 

tusenårig påverkan av bebyggelse, anläggande av gator, vägar och torg, är det än idag bara 

några få kilometer från City till de ursprungligt bevarade naturområdena. I Stockholms län 

finns det ca 240 naturreservat och två nationalparker
18

. Inom Stockholms kommun finns 15 

sjöar. Skärgården utgör även den en del av stadsbilden med över 30 000 öar utefter kusten. 

Skärgården sträcker sig 8 mil.  

 

Stockholms Näringsliv 

År 2010 utnämndes Stockholm till Europas miljöhuvudstad. Stockholm är idag den stad i 

Sverige som besöks mest av internationella turister. Varje år besöker över en miljon turister 

Stockholm
19

. I Stockholms innerstad fanns det år 2000 82 hotell, med totalt 8663 hotellrum, 

och i Stockholms län hela 174 hotell
20

. År 2009 gjordes 6,28 miljoner övernattningar på hotell 

och vandrarhem. Året innan gjordes 8,6 miljoner övernattningar i Stockholms län och det har 

kostat besökarna 6 miljarder kronor
21

. Den största delen av sommarturisterna består av 

svenskar, 1 223 394 besökande, sedan följer tyskar med 116 786 och amerikanerna med 

106 422 besökare. Under sommarsäsongen 2009 kom det ca 300 internationella 

kryssningsfartyg med ca 400 000 besökare. De beräknas ha spenderat minst tusen kronor 

under sitt besök i Stockholm
22

. 

 

 

 

                                                           
16

 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____308468.aspx 
17

 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/templates/InformationPage____2019.asp 
18

 http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Parker-och-gronomraden/ 
19

 http://stockholm.lny.se/utlandska-turister-soker-sig-till-skaraborg-84293/ 
20

 http://www.stockholmtown.com/upload/9786/priser00.pdf 
21

 http://www.dn.se/sthlm/turister-sviker-stockholm 
22

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=2765850 



8 

 

Turism & Evenemang 

I Stockholm finner man stora köpcentrum och varuhus. Ett av de populäraste varuhusen i 

Stockholm för märkesintresserade är NK. Även Åhléns City och Åhléns Söder är populära 

varuhus belägna i Stockholm
23

. 

I Stockholm finns det flera kulturinstitutioner och staden utsågs år 1998 till Europas 

kulturhuvudstad. En av Sveriges största kulturinstitutioner är Kulturhuset som är belagt på 

Sergels torg
24

. I Stockholm hittar man Birka, Skogskyrkogården och Drottningholms slott, 

vilka anses vara tre världsarv. Högvakten som idkas vid Stockholms slott är en omtyckt 

turistattraktion
25

.  

Omkring nio miljoner personer besöker Stockholms sammanlagt 70 museum per år, och de 

som besöks mest är Vasamuseet och Skansen, bägge har över en miljon besökare per år. 

Sjöhistoriska, Tekniska och – Nationalmuseet är även de populära turistattraktioner
26

. 

Ett stort utbud av teatrar finns att hitta i Stockholmsområdet, bl.a. Kungliga Operan, 

Stockholms stadsteater, Göta Lejon och den Kungliga Dramatiska Teatern
27

. 

Stockholm erbjuder även ett nattliv, de kändaste områdena med barer, nattklubbar och pubar 

ligger på Stureplan och Götgatan. Utbudet av olika stilar varierar stort - rock, klassiskt, jazz, 

trend, hårt, mjukt och extremt. Sturecompagniet, Café Opera, Golden Hits, Wallmans 

salonger, Spybar och Nalen är väl kända klubbar i Stockholms nöjesliv
28

. Casino Cosmopol är 

Stockholms internationella kasino och erbjuder bl.a. spel som Roulett, Poker, Carribean Stud, 

Black Jack men även restauranger och barer
29

. 

Globen arenan som ligger i Stockholm är världens största klotformiga byggnad, där hålls bl.a. 

en mängd olika konserter, mässor och idrottsevenemang. Andra väl omtalade arenor i 

Stockholmsområdet är Råsundastadion och Stockholmsarenan
30

. 

 

Stockholms matkultur 

Fler än 1000 restauranger finns belägna i Stockholm, med en stor variation i pris och smak. 

Gondolen, Stallmästergården och Ulriksdals Wärdshus är berömda Stockholmsrestauranger. 

Michelinkrogarna Edsbacka, Lux, Fredsgatan 12 och Leijontornet, Verandan och 

Operakällaren är de mest hyllade och högtidligaste restaurangerna
31

. 

 

                                                           
23http://www.smp.se/ledare/inget-varuhus-om-mp-far-bestamma(2036311).gm 
24http://100kulturhusdagar.blogspot.se/2010/05/hon-valjer-kulturhuset-framfor-johnny.html 
25http://www.visitstockholm.com/sv/Gora/Tips/Stockholm-top-10/ 
26http://www.svd.se/kultur/museibesokarna-blev-fler-2008_2306815.svd 
27http://www.trivago.se/stockholms-laen-52040/sevardheter/teatraroperor/f_194=1) 
28http://www.visitstockholm.com/sv/Ata/Tips/Borja-nar-natten-ar-ung/ 
29http://www.visitstockholm.com/sv/Ata/barer-klubbar/casino-cosmopol/1040 
30

http://www.stockholmsarenan.se/arenan/ 
31

http://www.visitstockholm.com/sv/Ata/Restauranger/?q=Restauranger&d=/sv/Ata/Restauranger/&c=Lyx. 

http://www.smp.se/ledare/inget-varuhus-om-mp-far-bestamma(2036311).gm
http://100kulturhusdagar.blogspot.se/2010/05/hon-valjer-kulturhuset-framfor-johnny.html
http://www.visitstockholm.com/sv/Gora/Tips/Stockholm-top-10/
http://www.svd.se/kultur/museibesokarna-blev-fler-2008_2306815.svd
http://www.trivago.se/stockholms-laen-52040/sevardheter/teatraroperor/f_194=1
http://www.visitstockholm.com/sv/Ata/Tips/Borja-nar-natten-ar-ung/
http://www.visitstockholm.com/sv/Ata/barer-klubbar/casino-cosmopol/1040
http://www.stockholmsarenan.se/arenan/
http://www.visitstockholm.com/sv/Ata/Restauranger/?q=Restauranger&d=/sv/Ata/Restauranger/&c=Lyx
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Stockholmstrafik 

Stockholm är den största hamnstaden och utgör knutpunkten för transporttrafik, eftersom att 

den största delen av trafiken mellan södra och norra Sverige sker genom Stockholm. 

Motorvägarna är Sveriges mest omfattande storstadstrafik och sträcker sig söderut, norrut och 

västerut. Det finns flera järnvägar och den kollektiva trafiken utgörs av pendeltåg, lokaltåg, 

spårvagn, tunnelbana, buss och skärgårdsbåt. Arlanda som är Sveriges största internationella 

flygplats ligger i Sigtuna kommun, mellan Stockholm och Uppsala
32

.  

 

2.5 Visby 

Visby är en tätort i Gotlands kommun och har 22 600 invånare. Hansestaden Visby som även  

benämns som ”rosornas och ruinernas stad” är Skandinaviens bäst bevarade medeltida stad. 

Staden är bland annat känd för sina ruiner, bebyggelsen och den historiska ringmuren som är  

över 700 år gammal och 3,4 km lång. Staden, som även kallas för Östersjöns pärla, är en 

attraktiv plats att resa till, och besöks under sommarmånaderna av tusentals turister. Mycket 

av träbebyggelsen och de medeltida husen med sina utmärkande trappgavlar finns kvar från 

1700 talet. Staden är sedan år 1995 med på Unescos världsarvslista för den mest välbevarade 

medeltida staden
33

. 

 

Visbys näringsliv 

Region Gotland består av ca 57 000 invånare, regionen har ungefär 7000 företag, vilket gör 

det i högsta grad till Sveriges företagstätaste region. Besöks- och jordbruksnäringen är de 

grundläggande näringsgrenarna i Gotland. Visby har sedan medeltiden varit en handels- och 

mötesplats
34

. 

Gotlands turism har under de senaste 10 åren ökat markant, de främsta besökarna är från 

Sverige, men även internationella besökare lockas till staden. Idag besöks Gotland av ungefär 

800 000 turister per år
35

.  

 

Turism & evenemang 

Det var i mitten på 1800-talet som turister började resa till Gotland. År 1885 bildades den 

svenska turistföreningen och år 1896 bildades Gotlands turistförening som blev den första 

regionala turistorganisationen i Sverige, och skulle marknadsföra Gotland som turistmål. 

Gotland fick sin egen turistbyrå kort därefter, och turisterna ökade. I slutet på 1800-talet 

började man bygga hotell, pensionat och restauranger. Det första fängelset, den första skolan 

och banken byggdes. Befolkningen på ön hade stigit vilket gjorde att man tvingades bygga 

hus utanför muren. Den ökade turismen medförde en utveckling av turistanläggningen 

                                                           
32

http://www.swedavia.se/arlanda/om-stockholm-arlanda-airport/om-flygplatsen/ 
33

 http://www.gotland.info/gotland-visby-information.php 
34

 http://www.gotland.net/sv/om-gotland/om-gotland 
35

http://www.gotland.se/4049 

http://www.swedavia.se/arlanda/om-stockholm-arlanda-airport/om-flygplatsen/
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Snäckgärdsbaden, badinrättningar och planteringar. I mitten på 1900-talet bildades den första 

semesterbyn på ön. Senare på 1900-talet fick Gotland sin första ”riktiga” flygplats, och man 

kunde då regelbundet flyga till Gotland från fastlandet
36

. År 2010 reste totalt 1 949 385 

personer till och från Gotland med färja och flyg . 

I kulturandans vägar finns Sveriges minsta länsteater i Visby som grundades gemensamt av 

staten, kommunen och Bryggeriteatern år 1995. Evenemang som bl. a Medeltidsveckan, 

Almedalsveckan, Visbyfestival, Stockholmsveckan och Gotland Grand National lockar ett 

stort antal turister till att besöka staden. Uncle Joe´s är ett nöjescenter som erbjuder aktiviteter 

och underhållning, som bowling, dart och biljard året om. På nöjescentret finns även 

restaurang, bar och festvåning
37

.  

Fornsalen är Visbys populäraste besöksmål. Där kan man hitta fynd från stenåldern, 

vikingatiden mm. Det finns silvermynt, smycken och mycket annat. Världens största 

silverskatt från vikingatiden, Spillings finns här. Gotland är en gammal och antik stad. Det 

fanns på medeltiden 16 kyrkor på Gotland. Av dessa finns 13 kvar som ruiner och en är i bruk 

än idag. Den populäraste teatern i Visby är Romateatern. Varje år har de ca. 25 000 besökare. 

Denna byggnad är en klosterruin från 1100-talet
38

. Kneippbyn, där Villa Villekulla ligger, 

lockar till sig många barnfamiljer. Där finns också flertalet hotell, vandrahem mm. där man 

kan bo
39

. 

Fårö är idag ett av de mest omtalade besöksmålen på Gotland. Det är en liten ö med ungefär 

600 invånare. Fårösund ligger 56 km norr om Gotland. Från Fårösund går det varje halvtimme 

en färja till Fårö, det tar ca 8 minuter. Fårö har mest blivit känt genom Ingmar Bergmans 

filmer. Han bodde på ön i 40 år, och är nu begraven där.  

 

Visbys Matkultur 

Visby har ett stort utbud av fina restauranger, men även en mängd snabbmatskedjor, och 

klassas som en av Sveriges krogtätaste städer. Gotland utsågs till huvudstad i Matlandet 

Sverige och tilldelades priset ”Matlandets huvudstad” i januari 2013 för sina kulinariska 

näringar och gotländska delikatesser. Många restauranger och caféer har öppet året om, men 

under sommarmånaderna dubblas utbudet
40

.  

 

Visbys trafik 

Destination Gotlands sköter färjetrafiken mellan Visby-, Nynäshamn och – Oskarshamn. Idag 

trafikeras linjerna av fyra snabbfärjor. Destination Gotland transporterade 1 652 932 resenärer 

under år 2010. Man kan även ta sig till Gotland via flyg. År 2010 reste 308 000 besökare till 

                                                           
36

www.gotlandsresor.se 
37

 http://www.gotland.net/sv/att-gora/noje-kultur 
38

 www.romateatern.se 
39

www.gotlandguiden.se 
40

 http://www.gotland.net/sv/att-gora/visby 
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Visby med flyg. Sedan år 2009 räknas Visbys flygplats med i det nationella utbudet av 

flygplatser, och under sommarmånaderna har dem fler avgångar och charterresor än annars.  

 

41
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

www.gotland.nu/1535 
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3. Metod 

Under den här rubriken skall vi presentera valet av metod och förklara varför vi valt just det 

här sättet. Delarna som finns med i kapitlet är val av metod och motivering, avgränsning, 

genomförande och bearbetning och reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

3.1 Vetenskapssyn  

I en studie är metoden redskapet för att samla in data som skall komma att vara grunden för 

arbetet och dess analys. Metodavsnittet är till för att visa för läsaren hur man har gått tillväga i 

sin undersökning, hur den utförts och vilken vetenskaplig syn man förhåller sig till. Inom den 

vetenskapliga forskningen finns en grundläggande ståndpunkt som författaren skall ta 

ställning till, ontologi. Ontologi handlar enkelt sagt om det som finns därute. Inom ontologin 

finns det två synsätt som forskaren kan vidhålla. Objektivism och konstruktionism. 

Objektismen handlar om att människan ser verkligheten som en yttre värld vi inte kan påverka 

då den ligger utanför vårt förnuft. En forskare som utgår ifrån objektivismen anser att sociala 

fenomen existerar oberoende av människan som en social varelse. Konstruktionismen är 

objektivismens motsats. Detta synsätt handlar om att man anser att sociala händelser och dess 

avsikter är något som den sociala människan påverkar. Vi har vidhållit konstruktionismens 

synsättet då vi anser att resor, upplevelser och attraktioner är något som människan skapat, 

men också att det är "mänskliga" faktorer såsom till exempel mode, media, smak etc som 

påverkar och beslutar vad som är populärt och värt att se. Människors olika sätt att leva kan 

vara så skilda att det kan omöjliggöra en objektiv förståelse av ett fenomen då handlingar och 

uppföranden kan vara så skilda från ens egna att man inte kan förena sig med dessa42
. 

 

3.2 Val av metod och motivering 

Studien påbörjades som så att vi bestämde oss får att skriva om skillnaderna i små och stora 

städer. Det ”problem” som vi ville studera var huruvida småstäder har någon chans att 

konkurrera med storstäderna om turister, och i sådana fall hur. Vi påbörjade arbetet med att 

skriva om Stockholm och Malmö, men upptäckte ganska snabbt att det skulle bli svårt att 

definiera Malmö som en liten stad, men också att jämföra den med Stockholm då det per 

faktum är en av Sveriges tre största städer. Vi valde att istället skriva om Visby då det är en 

liten stad som på många sätt är olik Stockholm
43

. 

 

Flertalet metoder har använts i studien för att få ett bredare perspektiv på de områden som 

studerats och för att på bästa sätt kunna besvara syftet och frågeställningarna. Vi har gjort en 

komparativ studie, vilket innebär att man jämför faktorer såsom skillnader och likheter inom 

ett område. Syftet med detta var att få en djupgående analys av huruvida upplevelserna och 

turismen skiljer sig åt mellan Stockholm och Visby. En komparativ studie passar då vi vill 

undersöka om upplevelserna har någon anknytning till staden och stadens storlek. Vi anser att 

                                                           
42

 Bernstein, R J, s. 26 
43

 Företagsekonomiska forskningsmetoder sid 300-302 
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en teoridriven undersökning är bäst lämpad för denna studie. Användningen av teorier och 

tidigare forskning underlättar då vi ungefär vet vad vi skall leta efter. Studien utgörs av 

kvalitativ forskning, då vi är intresserade av en djupare förståelser och förklaringar.  

 

3.3 Kvalitativa intervjuer  

Vi valde att i vår studie utgå ifrån djupgående intervjuer vilket är en kvalitativ metod för att 

samla in vårt empiriska material. Intervju är ett medel för att samla data. Det finns vissa krav 

för att en intervju ska räknas som vetenskaplig. Det finns även krav på reliabiliteten och 

validitet. Materialet måste ge resultat som är tillförlitliga och giltiga. Det måste också gå att 

dra en slutsats utifrån svaren man fått. Den främsta fördelen vi ser med intervjuer i jämförelse 

med enkäter är att intervjuer till en viss mån, beroende på hur man väljer att lägga upp de, är 

ganska flexibla. Man har en möjlighet att föra en riktig konversation och ställa fler frågor om 

man känner att det är nödvändigt. Det negativa är att forskaren får en möjlighet att tolka 

intervjun på sitt sätt. Det är viktigt att intervjuaren kan ignorera de fördomar eller 

förutsättningar denne har. Det är inte alltid det lättaste då vissa av ens uppfattningar ligger i 

det undermedvetna. Det finns flera sätt att sammanställa en intervju, bland annat om de ska 

vara strukturerade eller öppna. Öppna intervjuer innebär att respondenten mer eller mindre får 

berätta det den tycker är relevant och betydelsefullt och får fritt diskutera fenomenet. 

Strukturerade innebär att man utgår från en mall, alla respondenter får i princip samma frågor. 

Vi anser att strukturerade intervjuer har passat bäst då vi har velat se en skillnad och då krävs 

det att vi ställer samma frågor för att se dessa skillnader. Det är svårt att formulera frågor. 

Man måste ställa frågor så att respondenten förstår. De får inte vara ledande för att man ska få 

de svar som man söker. 

 

Med hjälp av den kvalitativa metoden kan vi sedan framställa om det är något specifikt som 

lockar besökare till staden, och få oss en uppfattning om vad det är som skiljer 

upplevelseturismen åt mellan dessa två städer. I den kvalitativa metoden skapas data utifrån 

det som våra intervjupersoner berättat för oss, vi tolkar och använder den som vår empiri.  

 

3.4 Avgränsningar 

På grund av tidsbegränsningen valde vi att jämföra endast två städer. Det hade självfallet varit 

bättre att ha med flera, och på så sätt få mer vetskap om hur det skiljer sig åt mellan mindre 

och större städer i helhet. Men att vi valde att avgränsa oss till just dessa två har lett till att vi 

kunnat fördjupa oss mer i forskningen, vilket vi tror är viktigare än antalet städer. Vi är 

medvetna om att vissa delar endast kan appliceras på Stockholm och Visby, och att resultatet 

inte kan appliceras på andra små och stora städer. 

 

Då Stockholm är stort väljer vi att fokusera främst på inner-Stockholm. Vi är medvetna om att 

upplevelser är ett brett begrepp och rör många områden, och kan variera beroende på platsen. 

Därför har vi avgränsat oss till de främsta upplevelser/attraktioner i respektive stad. Vi har 

valt att avgränsa oss till ungdomar eller unga vuxna, 18-25 år, för att studien inte skall bli för 

bred.  Denna åldersgrupp har valts på grund av författarnas ålder då vi tror att det är lättare att 
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nå ut och få kontakt med individer i ens egen ålder. En annan anledning är att vi fann det 

intressantare att studera vår egen åldersgrupp. Vi bestämde oss för att respondenterna skulle 

vara minst 18 år eftersom att vi anser det vara den ålder då man börjar resa utan sina föräldrar, 

dessutom måste man vara 18 år för att kunna komma in på klubbar, vissa caféer etc. Vid 25 år 

tänker vi oss att det ändå är dags att stadga sig och släppa ungdomslivet och allt som hör till.  

 

3.5 Genomförande och bearbetning 

Det första vi gjorde i studien var att studera städernas officiella hemsidor. Detta endast för att 

se vad städerna själva valt att lägga fokus på när det kommer till marknadsföring, men det är 

inget vi lagt större tyngd på. Det var endast en utgångspunkt, speciellt när det gällde Visby då 

vi ville ha nys om vilka platser vi skulle besöka under vår resa till Gotland.  

 

Vi har intervjuat totalt åtta personer, fyra personer från Visby och fyra personer från 

Stockholm. Samtliga intervjupersoner har varit mellan 18 och 25 år gamla. Urvalet har inte 

baserats på något annat än åldern. Samtliga intervjuer har gjorts på färjan Stockholm-Gotland, 

och Gotland-Stockholm. Vi har valt att intervjua Visbybor på väg till Stockholm, och vice 

versa. Intervjupersonerna är slumpmässigt valda, det enda kriterium vi hade var att de bodde i 

Stockholm eller Visby, och åldern som vi redan nämnt. Fyra intervjuer per plats kändes 

tillräckligt då vi hellre fokuserar på kvalitet än kvantitet. Fler intervjuer än så hade nog lett till 

att mycket information försvann och försummades då man har för mycket material. Vi har 

utgått ifrån en intervjumall, alla respondenter har fått samma frågor men vi valde att ha en 

öppen diskussion som innebär att vi ställt följdfrågor på de ställen där vi kände att vi behöver 

få en djupare förklaring eller mer information. De frågor som ställdes var gällande vad de 

tycker om Visby och Stockholm, vilken stad de föredrar och vilken som är den bästa 

upplevelsen de fått i den stad som dom har valt att besöka.  

 

Intervjuerna tog mellan 40-60 minuter att göra. För att undvika att missa eller glömma något 

under intervjuerna så valde vi att spela in dessa för att på så sätt kunna lägga all fokus på 

konversationen och vara mer uppmärksamma.  

 

Respondenter från Stockholm 

Diana, 22 år 

Maria, 19 år 

Markus, 24 år 

Sara, 25 år 

 

Respondenter från Visby 

Mariana, 23 år 

Milena, 18 år 

Niklas, 24 

Patrik 25 år 

 

Dessa är respondenternas faktiska namn och ålder. Vi har fått tillåtelsen att skriva ut dem. 
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Då alla intervjuer bandades in så fick vi börja med att få ner alla intervjuer på papper. Det 

positiva med att skriva rent intervjuerna var att det var lättare att redan från start ha koll på 

vad som har sagts. Våra intervjuer har vi analyserat utifrån de teorier vi har valt b.la. 

Flyktaspekten, Leipers attraktionssystem och flera andra. Vi har analysera de genom att först 

jämföra de respondenter som bor på samma plats med varandra, för att se om det finns 

likheter och skillnader mellan dessa, och sedan jämfört Stockholmarna med Visbyborna för 

att se hur dessa liknar eller skiljer sig från varandra. 

 

3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Vi tänker oss att reliabiliteten kan diskuteras i vår undersökning. Samma frågor till exakt 

samma respondenter igen hade nog gett likadana svar som vi fått nu. Men däremot måste man 

se över det faktum att människan förändras. Man växer upp, och då förändras oftast ens 

livssätt också. Många av våra respondenter har pratat om uteliv, som kanske inte hade varit 

relevant att diskutera 15 år från nu. Men det förändrar ju ändå inte att det faktiskt är sådant 

som intresserar de i dagens läge.  

 

Då vi har varit noggranna med intervjuerna så anser vi att validiteten är hög. Eftersom 

intervjuerna först har bandats in och sen skrivits rent kan vi vara helt säkra på att vi har 

lyckats få med allt som sagts. Vi har varit försiktiga när vi skrivit frågorna, tänkt på att de ska 

vara lätta att förstå och tänkt på vad vi använder för språk. När någon inte förstått har vi 

förklarat vad vi menar. Utifrån de svar vi har fått är det ganska solklart för oss att de förstått 

vad vi frågar efter. Frågorna som vi har ställt är inte något som är särskilt privat så vi ser 

ingen anledning till att de skulle gett oss oärliga svar.  

 

Som vi skrivit tidigare i metod-avsnittet så tror vi inte att vår studie kan generaliseras på andra 

små och stora städer då alla städer skiljer sig från varandra trots likhet gällande storlek. 

 

 

3.7 Etik 

Begreppet etik handlar om förhållandet mellan är och bör. Holme och Solvang pratar om att 

ens egna värderingar påverkar synen på andras åsikter. När man talar om etik i detta 

sammanhang handlar det främst om att intervjupersonerna vet vad syftet med forskningen är. 

De ska veta varför de blir intervjuade, vad det handlar om och även vad vi skall göra med 

informationen. Vi har varit noga med att berätta att det är en kandidatuppsats vi skriver och 

vad denna kommer att handla om. Våra informanter har fått veta att uppsatsen kommer att 

vara offentlig. Trots det har samtliga gått med på att vi skriver ut deras riktiga namn, då det 

inte är ett känsligt ämne som diskuterats vilket vi nämnt tidigare i avsnittet. Då det inte är 

personer vi känner eller har kontakt med, så har det varit omöjligt för oss att delge dem 

sammanfattningarna av deras intervjuer, dock så har vi ju haft face to face diskussioner med 

de, så vi är säkra på att de förstått frågorna vi ställt
44
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4. Tidigare forskning 

 
Under denna rubrik presenterar vi tidigare forskning som vi anser går hand i hand 

med vår studie.  

 

4.1 Urban Design, urban space morphology, urban tourism: An emerging 

new paradigm concerning their relationships 

Uppsatsen rör förhållandet mellan den fysiska formen av städernas miljö och fritidsaktiviteter. 

Den undersöker hur stadsrummet morfologi - dvs. rumsliga mönster och formella mönster - 

kan ha en inverkan på turisternas attraktion och inställningar i den samtida kulturella urbana 

turism. Kan stadsplanering och fysisk form av utrymme i själva bestämma någonting i urban 

utveckling av turismen? 

Det kulturella sammanhanget där turism och rekreation sker har förändrats nuförtiden: centralt 

för begreppet det nya moderna är idén om rörlighet. I fråga om turism, innebär rörligheten i 

vår tid ett slags "tid-rum komprimering" som har radikala effekter på hur människor faktiskt 

upplever dagens världs förändringar, både deras former av subjektivitet och sällskaplighet och 

deras estetiska uppskattning av naturen, landsbilder, stadsbilden och andra samhällen. Former 

av social disciplin i vilken människor används för att umgås och roa sig fungerar inte som de 

gjorde i det förflutna. Individualisering och en ökad förfining av enskilda deltagare i 

fritidsaktiviteter stärker den personliga grunden för beslut om vad man ska göra eller inte göra 

i specifika platser. Mångfald blir magiskt ord nuförtiden med många samtida sociala 

aktiviteter - och turism i synnerhet, och uttrycker tanken om "värld av olikheter.  Avvikande 

fritidsaktiviteter tar mer och mer utrymme i våra städer; turisthistoriska stadskärnor, särskilda 

museer av alla slag, vatten, temaparker etc. 

 

4.2 Kultur och kulturarv som utvecklingsvärde  

Med hjälp av kultur skapas bl. a turistattraktioner, samhällsutveckling och lokal stolthet. Det 

finns ett antal förbindelser mellan samhällsutvecklingen och kultursatsningar. Kulturstrategins 

triangel av Olav R Spilling inrymmer förbindelsen mellan dessa. Triangeln tydliggör den 

markanta betydelsen som kulturen har haft i samhällsutvecklingen. Kulturstrategins triangel 

pekar på kulturens betydelse inom ett flertal områden. Tringeln kan även skildra kultur och 

kulturarvets betydelse för utvecklingen inom bl. a identitetsskapandet, attraktivitet, 

näringslivet, ekonomi utifrån kulturarv. Triangeln kan appliceras på hur kultur och kulturarv 
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används för turismutvecklingen för att locka besökare till platser och destinationer med 

historiska monument och projekt, det gynnar även välståndet och utvecklingen av platsen
45

.  

4.3 Konkurrens om upplevelseturismens ekonomiska fördelar 

Det finns en hård konkurrens mellan aktörer i upplevelseindustrin. När man skapar ett 

attraktivt besöksmål, både gällande den psykiska marknadsföringen men också den fysiska 

utformningen, är det viktigt att skapa en inramning av platsen i fråga. Den visar 

föreställningar och bilder om platsen men skapar också en geografisk gräns. Detta 

identitetsskapande modifieras ständigt för att det ska anpassas till de nya trenderna och också 

de samhällsförändringar som sker. Detta har lett till att både stora och små besöksmål allt mer 

har konstruerats utifrån turismen, kommersialiseringen och marknadsföringen för att genom 

dessa skapa en passande identitet och locka turister med hjälp av denna.  

Både i små och stora städer men även på landsbygden har turismen blivit ett sätt att främja 

och gynna den lokala utvecklingen, och att skapa en plats som är attraktiv för platsens 

invånare men även för turister och besökare. Turismen är viktig för att uppnå ekonomisk 

tillväxt. Man kan säga att turismen kan ses som en faktor som är bra för att förhindra att folk 

flyttar ut och att platsen avvecklas.  

Turismen i sin tur leder till ökad sysselsättning, dvs. fler arbeten. Det är särskilt viktigt på de 

mindre orterna, där det ofta är brist på arbetsplatser. En av de viktigaste aspekterna för att 

lyckas med en bra marknadsföring och turism är att samarbeta med olika aktörer, både privata 

och offentliga. Lika viktigt som det är att skapa lokala nätverk och använda de lokala 

förutsättningarna är det att interagera och samarbeta med andra platser och aktörer på andra 

platser och i andra regioner. Man kan säga att platsen i sig inte är enskild utan en del av en 

komplex samhällsutveckling och påverkas av lokala och ickelokala influenser
46

.  

 

Kultur och upplevelser i stora städer 

Att lyckas utmärka sig och bli sedd bland alla stora städer och platser är svårt idag, främst för 

aktörerna i mindre städer och på landsbygden. Att konkurrera med aktörerna i större städer, 

som är mer utvecklade, är en stor utmaning då storstäderna oftast har bättre förutsättningar 

och kapital att arbeta med
47

.  

Urbaniseringen är central för det samhälle vi lever i idag. Allt fler människor väljer att flytta 

till storstaden. Detta har skapat en obalans mellan stora och små städer. Småstäderna och 

landsbygden är underordnade. De stora städerna har bättre ekonomiska förutsättningar och 

lockar fler invånare, besökare, företag och investerare än småstäderna och landsbygden. 

Städer växer fram och skapas idag för att locka till konsumtion och väcka uppmärksamhet, 

                                                           
45

http://www.etour.se , Grundberg (2002) i samarbetsprojekt kring arkeologi och turism mellan Etour 

och Göteborgs Universitet, samt Pettersson & Svensson (2005).) 
46

Ek, Richard (2005): sid 83-37 
47

 Junemo, Mattias (2007): sid 209 
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kultur är en faktor som är bra att använda för att lyckas med detta. Kulturen blir mer och mer 

urbaniserad och anknyten till storstaden. Aktörer i storstäderna lägger fokus på kulturen i 

både den immateriella och materiella utformningen av just deras storstad. Genom kultur, 

upplevelser och symboler skapar de specifika bilder av en stad. Man strävar efter att ha 

kontroll över människans uppfattning, bild och image, då det är minst lika viktigt som den 

faktiska staden. Ofta vävs symboler som är kulturella in i stadens utbyggnad och blir en 

föreställning om staden, som Operahuset i Sydney, eller Frihetsgudinnan
48

. 

Kultur och upplevelser i små städer 

Som vi skrev i föregående stycke förläggs kulturen oftast till de större städerna. Detta leder 

till att man påstår att småstäderna och landsbygden inte kan konkurrera med storstäderna. 

Men det här påståendet stämmer inte helt. Alla turister och besökare söker inte efter samma 

upplevelser. Det finns de som söker sig till storstaden på grund av det urbana, stressiga, andra 

söker sig till lugnet och kulturen. De små städerna har oftast kvar antika symboler eller 

byggnader, såsom äldre bostadsområden, ruiner osv. De räknas till kulturarv och blir till 

besöksmål som lockar besökare och turister
49

. Att skydda, bevara och marknadsföra sina 

kulturarv är främst positivt för turisterna, men också för att invånarnas identitet stärks när 

dessa har något att relatera till. Kulturarv - historiska lämningar - kan vara i princip vad som 

helst, materiella som till exempel en byggnad eller liknande, exempelvis den Kinesiska 

muren, eller immateriella som till exempel det som Bob Marley lämnat efter sig på Jamaica, 

livsstil, musik mm. De finns i både stora och små städer men de har lett till att man fått en 

annan bild utav småstäderna och landsbygden. Att använda sig av platsens kultur är ett bra 

konkurrensmedel som man borde fokusera på att utveckla. Det är bra och viktigt att lyfta fram 

sina traditioner. Man försöker idag skapa berättelser, evenemang och en identitet utifrån dessa 

aspekter. Ens kultur kan jämföras med en vara
50

. 
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5. Teori 

 

5.1 Urban Tourism - What attracts visitors to cities? 

 

Efterfrågan på resor till städer har ökat kraftigt under de senaste decennierna, medan många 

reser i affärer eller mötes ändamål reser andra på fritiden för att lära sig om andra kulturer, för 

att utveckla deras specifika intressen och att söka underhållning. Men vad exakt är de 

specifika delarna av den urbana turismprodukten som avgör hur attraktiv en stad är för 

besökare? 

Christopher Law undersöker sambandet mellan turism och tätorter. Han skiljer mellan 

primära, sekundära och ytterligare delar av en stads turismresurser. Primära element ger de 

viktigaste orsakerna till varför turister besöker städer. Sekundära faktorer som boende och 

shopping samt ytterligare element som transport eller turistbyråer är också mycket viktigt för 

framgångar i städernas turism, men är inte det som främst lockar besökare. 

Historiska distrikt - Historiska attribut av byggnader, streetscapes, stadsdelar och speciella 

landmärken betonar den lokala karaktären av ett område. Således, städer som välsignats med 

arv som ett försäljningsargument är gynnade när man vill utveckla sin turism produkt. 

Områden nära vattnet - Vatten har alltid lockat människor av nödvändighet eller nöje. På 

senare tid har städer uppmärksammat områden nära vattnet eftersom de utgör en mängd olika 

möjligheter för turism, ekonomisk- och samhällsutveckling. 

Kongresscenter och utställningar - I vissa städer har upp till 40 % av dem som övernattat 

kommit för möten och utställningar. Kongresscenter och utställningar uppfattas vara starka 

tillväxtbranscher där besökaren spenderar ett över genomsnitt belopp. Det är viktigt att 

komma ihåg att konferensverksamheten inte kan separeras från resten av turistnäringen 

framför allt eftersom de flesta deltagarna söker också urbana bekvämligheter i en spännande 

miljö. 

Festivaler och evenemang - Festivaler och evenemang har blivit ett alltmer populärt medel för 

städerna att öka turismen. De varierar i storlek och skala från en gångs händelse till årliga 

evenemang. Deras inverkan på stadens turistindustri beror på närvaro och typ och antal av 

externa besökare. 

Vänliga anställda och invånare som stadens förespråkare - Vänlighet är förmodligen en av de 

viktigaste sociokulturella egenskaperna inom turismprodukten. Nyckelfaktorer i besökarens 

beslut att besöka en plats är vänliga, gästfria människor.  

Detaljhandel och catering faciliteter - Även om shopping och restauranger betraktas som en 

sekundär del av turismen, är det fortfarande en viktig del av turismens ekonomi eftersom att 

besökarna tillbringar en stor del av sin tid och pengar på shopping och äta. Städer som lägger 

butiker eller restauranger nära centrum eller särskilda anläggningar som flygplatser och 

tågstationer upplever positiva ekonomiska effekter som inte bara gäller för en plats men 
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spiller över och rinner ner till andra delar av staden
51

. 

 

5.2 Management, strategies and the need for fun 

Tom O´Dells teori ”Management, strategies and the need for fun” som vi använt oss av 

behandlar texter om upplevelsens betydelse för den moderna människan och för turismen. 

Turistindustrin är beroende av att kunna erbjuda människor nya upplevelser att ta del av. Det 

krävs något som lockar människor för att de ska besöka en viss plats, det krävs någon form av 

attraktion. Vad är det som gör att man väljer att besöka en storstad istället för en annan typ av 

semester? Utbudet och variationen av upplevelser är det som främst skiljer storstäder från 

t.ex. skidresor eller sol och bad resor. Vi lever i ett samhälle där vi har brist på tid, då ger 

storstaden möjligheten att på kort tid få uppleva mycket.  O’Dell beskriver att människan 

konsumerar turistaktiviteter i snabbare takt än tidigare. I relation till den ökande turismen hör 

det växande utbudet av nya attraktioner och upplevelser att erbjuda turisten. Det är av stor 

betydelse att kunna erbjuda så mycket aktiviteter och attraktioner på en plats som möjligt, för 

att turisten ska känna att platsen lockar och kan uppfylla de behov som turisten har
52

.  

 

5.3 Lockelser i det okända 

 

Blom och Nilssons artikel handlar om vad det är som lockar till sig turister, och vad de är ute 

efter när de är ute och reser. Denna artikel har varit en viktig teoretisk utgångspunkt i vårt 

arbete. Den handlar främst om attraktionernas betydelse för turismen. Vad som är en 

sevärdhet eller en attraktion är en fråga om kulturella attityder. En turist kan uppmärksamma 

t.ex. fenomen som historia eller platser som är berömda, medan en annan turist helt struntar i 

sådana fenomen och istället vill se exempelvis natur. Finns det inget som man vill se eller 

göra på platsen har turisten ingen anledning att åka dit och betala för det. Turism kräver 

attraktioner som individer anser vara värda pengarna som man lägger ner för att besöka de. 

Det är individuellt vad man anser sig vara värt pengarna men man kan trots det tala om 

attraktioner som är platsrelaterade som generellt lockar turister och ger vinst
53

. 

 

5.4 Leipers attraktionssystem 

Leipers attraktionssystemet går ut på att dela in attraktionerna i tre kategorier utifrån 

människans motiv till att besöka en specifik plats. Primärattraktionen ska vara det som är så 

pass intressant för turisten att denne väljer att besöka en plats enbart på grund av denna 

attraktion. Sekundärattraktionerna spelar också en stor roll, men de påverkar inte turistens val 

av resmål. Den tredje kategorin är attraktioner som inte är relevanta för valet, de upptäcks 
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först när man väl är på plats
54

. 

 

 

5.5 Flyktaspekten 

 

Flyktaspekten eller frånvaroaspekten handlar om att människan flyr vardagen för avkoppling 

och sentimental vila. Vi har använt oss av teorier som baseras på flyktaspekten, denna tar 

både Wolf och Karlsson upp i sina texter. De tar upp det anti-vardagliga och människors 

behov av att komma bort från sin vardag
55

. Enligt författarna behöver människor det som är 

icke-vardagligt för att klara av sitt vardagsliv och rutiner. Wolf beskriver denna situation som 

flyktaspekten. Jost Krippendorf, samhällskritiker, påstår att turisten främst reser för att 

tillfredsställa behovet av fysisk och mental vila och för att få positiva upplevelser. Men 

samtidigt ligger stor betydelse vid nya sevärdheter och upplevelser, inte endast att fly det 

vardagliga
56

. Människor ser sitt vardagsliv som betungande i dagens samhälle och ser resor 

som en sorts "terapi". Turismens funktion är att vara motsatsen till vardagen, att människor 

ska slippa rutiner, måsten och istället leva efter det ostrukturerade. 

 

5.6 The tourist gaze 

 

Urry säger att förklaringen till varför just storstäder har blivit intressanta resmål går tillbaka 

till avindustrialiseringen. Då ville man komma bort från sin vardag eftersom städerna man 

bodde i var smutsiga och förorenade. Man ville till landet eller till havet av den enkla 

anledningen att man ville ha frisk luft och bara få slappna av. Men efter förändringen som 

städerna genomgick blev det nu en annorlunda upplevelse att besöka en storstad, utöver den 

man bodde i. Städerna övertog rollen som extraordinära och badorten förlorade sitt värde. 

Storstäderna började ses som extraordinära främst på grund av utbudet av nöjen, kulturell 

mångfald och kulturupplevelser
57

. 

 

Urry diskuterar också att ens livsstil under resan är en viktig faktor i hur man upplever det 

annorlunda, då denna ofta är mycket skild från hur man brukar leva. Det handlar om att göra 

saker som skiljer sig från det som man gör hemma och att ha andra rutiner. Bara att slippa 

tänka på hur mycket klockan är, när man ska gå upp och när man ska lägga sig är ett bra 

exempel på hur rutinerna i en storstad kan skilja sig från de rutinerna som man har i sitt 

"vanliga liv". Under resan skiljer sig mycket från ens egen vardag, mycket handlar om att gå 

ut för att äta och dricka, då ofta på dagar som man inte hade gjort det på om man inte var i en 

annan stad. Att konsumera utan att behöva tänka på hur mycket någonting kostar och slippa ta 

                                                           
54

Blom & Nilsson 2001, sid 173. 
55

Karlsson 1994, sid 302. 
56

 Ibid, sid 304. 
57

Urry 2002, sid 36. 



22 

 

hänsyn till priser är en stor förändring i människors livsstil när de reser
58

. 

 

5.7 Kulturarv 

Vad är ett kulturarv? Kulturarv kan utgöras av t.ex. storartade skulpturer, verk eller byggnader 

som är av stort värde på grund av sin design, plats eller enhetlighet. Men kulturarv består inte 

endast av föremål, utan utgörs av människans uppfattningar, traditioner och miljöer och är 

något som skapats av tidigare generationer. Kulturarv kan variera för olika människor 

eftersom att det utgörs av individers personliga uppfattningar och värderingar, dessa 

omformuleras och ändras ständigt. Enligt Andersson skapas kriterier för vad ett kulturarv bör 

vara när det förläggs på ett museum eller bevaras genom lagstiftning. Kriterierna har effekt på 

värdet av kulturarvet och på vad som bör definieras som kulturarv, och det kan medföra 

konflikter på grund av oenighet. Men Andersson anser inte att ett kulturarv behöver tolkas, 

upplevas, användas eller skapas i överrensstämmelse med den institutionella praktikens 

inskriva regler
59

. 

Kulturarv som en konstruktion  

Inom turistindustrin är det idag vanligt att kulturarv ständigt skapas och ändras. Skapandet av 

kulturarvet och dess budskap utgörs och uppfattas efter turisternas personliga erfarenheter och 

identiteter. Hur kulturarvet uppfattas av turisterna varierar och är individuellt, därför kan 

producenterna på förhand inte veta hur kulturarvet kommer att uppfattas av turisterna. Att 

producenterna inte lyckats förmedla den upplevelse eller känsla som var tänkt behöver inte 

betyda att turisterna blir besvikna och att ”platsen” är ett misslyckande. Platsen kan få en ny 

innebörd efter nya uppfattningar, enligt Anderson finns det två skilda betraktelsesätt för 

användningen av kulturarvet i nutiden. Kulturarvet, vilket kan vara en plats eller en symbol 

kan representera dåtid, värdet av platsens historia. Samtidigt som kulturarvet kan användas 

som ett hjälpmedel för att till exempel marknadsföra en plats, vilket ofta förekommer i 

marknadsföringen för ett resmål inom turistindustrin
60

. 

 

Kulturarv och turismgeografier på plats. 

Tyngden ligger i att betona kulturarvs- och turismgeografier till en rumslig plats. Kulturarv 

bidrar till bl. a människors identitetsbyggande, den regionala utvecklingen, 

näringslivsutvecklingen och turistindustrin. Användningen av kulturarv och längtan efter att 

uppleva kulturarv är idag allt vanligare. Debatterar man om kulturarv och turism framkommer 

det att dessa har skilda kvalifikationer på en geografisk plats, därmed framkommer och 

tydliggörs olika värderingar och synsätt
61

. 
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6. Resultat och analys 
Under denna rubrik kommer vi att presentera det insamlade materialet vi har. Däri finns 

intervjuer och våra deltagande observationer i städerna. Dessa kommer också att analyseras 

med hjälp av våra tidigare valda teorier.  

 

6.1 Observationer   

För att kunna skriva en så utförlig studie som möjligt kände vi att det var nödvändigt att göra 

deltagande observationer i bägge städer. Eftersom att vi är från Stockholm så kände vi att det 

var lite av en utmaning, därför valde vi att ta in på ett hotell i tre dagar, och leva som turister 

som tidigare inte har besökt Stockholm. Vi valde att gå tillväga på detta sätt för att kunna 

jämföra och för att det inte skulle vara någon större skillnad från vårt besök på Gotland. Som 

vi tidigare har skrivit så fick vi idéer från respektive stads officiella hemsida. Vi valde att först 

besöka Visby och därefter Stockholm. 

 

6.1.1 Visby 

Då bägge författare är från Stockholm så kunde vi redan innan studien påbörjats en hel del om 

Stockholm. Därför kände vi att den bästa lösningen för att kunna skriva ett så objektivt arbete 

som möjligt, var att besöka Visby. Vi har tidigare under vår utbildning besökt Gotland, även 

då för att skriva ett arbete. Den gången åkte vi under vinterhalvåret, så vi kände att det inte 

gav oss en korrekt bild av turismen i Visby och vad det är känt för. Som väntat så var det en 

enorm skillnad när vi åkte i juni i år, i jämförelse med hur det var i februari när vi senast 

besökte ön. Gotlands turistsäsong är mycket intensiv men samtidigt väldigt kort. Den sträcker 

sig under månaderna juni-augusti, och har flest besökare under juli månad. 

Det som vi reagerade mest på första gången vi var där var det faktum att det var helt tomt på 

Gotland. I sommar fick vi däremot chansen att se det som är så omtalat och kan nu i efterhand 

förstå varför det är så många som älskar Gotland. Vi har sedan länge vetat att Gotlands turism 

är säsongsbetonad till sommarhalvåret och fick det nu bekräftat. När vi besökte Gotland sist 

lämnade vi knappt stugan vi bodde i, inte för att vi ville hålla oss hemma, utan för att det inte 

fanns mycket att sysselsätta sig med. De flesta ställen stänger under vintern – kaféer, klubbar, 

hotell. Vi pratade med ägaren till ett motell och han berättade att han stänger så fort det börjar 

bli kallt, då det inte lönar sig att ha öppet under vintern. Under sommaren är det helt 

annorlunda, Visby lever! Vi var ute och festade i Visby. Trots att det var en markant skillnad 

från hur det var i februari, så var deras uteliv inte direkt det bästa. Eftersom att vi upplevde 

Stockholm som turister i tre dagar ansåg vi att tiden var knapp för att gå ut och festa där. Vi 

valde således att utgå utifrån våra egna erfarenheter sedan tidigare och i jämförelse med 

Stockholm var klubbarna i Visby små. Utseendemässigt var de inte alls lika välskötta och 

generellt långt ifrån den standard vi är vana vid. Detta kom dock lite som en chock, då det har 

skrivits mycket om Visbys uteliv på hemsidan. 
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När det kom till vad vi ska äta bestämde vi att även där att försöka uppleva så mycket som 

möjligt av Visby, så vi åt därför alltid ute. 

Visby har en massa uteserveringar som erbjuder både mat och fika. Det fanns mycket att välja 

på vilket gjorde det enklare för oss att äta ute. Vårt favoritställe som ligger på torget var en 

mysig restaurang som heter Bakfickan. Det enda mindre bra var priserna vilket man ändå 

hade en stor förståelse för. Som vi tidigare skrev så är säsongen på Gotland väldigt kort vilket 

innebär att saker och ting måste säljas dyrare än vanligt för att ställena ska kunna gå i vinst på 

något sätt. Det var egentligen inte en sådan stor prisskillnad när det kom till maten då vi 

kände att vi skulle gynna oss själva lite mer än vanligt hemma i Stockholm.  

Uteserveringarna var det som tog upp mest av vår tid, då det är något vi båda saknar hemma. 

Trots att Stockholm är fullt av uteserveringar på somrarna så känns det så långt bort, då ingen 

av oss bor centralt. Att behöva åka ca 30 minuter in till stan för att ta en kopp kaffe får en att 

många gånger låta bli. Det problemet hade vi inte på Gotland då allting låg så nära. En sak 

som dock blev ett bakslag var deras kollektivtrafik som vi inte alls var nöjda med. Vi bodde i 

en stuga ca 10 min ifrån centrum så att säga, nära och bra. Det visade sig att inga bussar åkte 

till stugorna. Som det nämndes innan fanns det prisskillnader och det kom att gälla taxibilarna 

också, vilket ledde till att vi blev tvungna att hyra en bil under vår vistelse på ön.  

Lugnet som vi fick uppleva på Gotland är nästan omöjligt att uppleva i Stockholm. Det 

förvånade oss att trots att torget och gatorna var överfyllda av människor, så var det stillsamt 

och harmoniskt. Det var varken spring eller något knuffande som vi själva har vant oss vid. 

Människorna verkade vara gladare och det leder per automatik till en mer avslappnad miljö. 

Ännu en sak som medverkar till lugnet-känslan är att det inte finns några höghus som i 

Stockholm där man ser höghus vart man än går. Mestadels av byggnaderna var gamla och 

små, vilket ibland gav en känsla av att resa tillbaka i tiden. Den här känslan blev speciellt 

anmärkningsbar när vi besökte Ringmuren. Ringmuren är en av de främsta attraktionerna och 

besöksmålen i Sverige. Trots att vi inte har ett så stort intresse för historia var det ganska kul 

att se försvarsanläggningen som är anledningen till att Visby är en världsarvstad.  

En annan sak som vi också blev glatt förvånade över var den fantastiska servicen vi bemöttes 

av vart vi än gick. Vi fick intrycket av att den blev ännu bättre när man hörde att vi var 

turister. Alla var så trevliga och man kände verkligen att man kunde ta sin tid och att allt 

gjordes ordentligt. De flesta som var på Gotland under vår vistelse var svenskar vilket var det 

enda som faktiskt kändes svenskt. Att vara på Gotland kändes som att vara utomlands. 

Havsvattnet som finns på Gotland är något som vi stockholmare tyvärr saknar. En av de mest 

kända stränderna i Stockholm bland åldersgruppen vi har studerat är Blåa Lagunen som är 

känt för sitt turkosa vatten och ligger på Ekerö vilket är en bra bit ifrån stan. Egentligen är det 

ett gammalt stenbrott som fyllts med vatten, så när det kommer till stränder har Stockholm 

ingen chans i jämförelse med Gotland. Stränderna i Visby låg praktiskt taget runt hörnet och 

har man lust till en promenad så går det lika bra att promenera dit vilket var väldigt skönt, 

men det beror ju också på att Gotland är så litet.  
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Vi kunde inte riktigt urskilja någon speciell målgrupp bland turisterna på stranden. Det var allt 

från barnfamiljer och ungdomar till äldre personer. Dock skall det tilläggas att det faktiskt inte 

spelade så stor roll, varje åldersgrupp upptog sitt egna område, vissa solar, vissa badar, vissa 

äter, vissa leker etc. 

Vi åkte förbi Visby Centrum en dag för att se om det skulle vara någon skillnad mellan de 

olika köpcentra. De vanligaste butikerna som Bik Bok, H&M, Kappahl mm. fanns i Visby. 

Sedan fanns det privatägda butiker så som i Stockholm.  

 

6.1.2 Stockholm 

När det var dags att uppleva Stockholm som turister bestämde vi oss för att åka på en 

sightseeing, vilket är en av dem vanligaste sakerna man gör som turist på en okänd plats.  

Panorama Sightseeing som den hette, hade flera urval och man kunde bestämma hur lång tid 

och vilken sträcka man ville åka. Under den sträcka vi åkte upptäckte vi att Stockholm på alla 

sätt är mer än bara en stad vi bor i. Sightseeingbussen avgick på Gustav Adolfs Torg och 

fortsatte förbi Humlegården som är en rätt så stor park i närheten av Östermalm. Parken 

erbjöd lekplatser för barn, en uteservering och bar för vuxna. I helhet fick vi intrycket av att 

det var en mysig plats där vi också skulle kunna vistas på och ha det trevligt. Nästa plats som 

föll oss i intresset var Djurgården som både marknadsförs och uppmärksammas på 

Stockholms officiella hemsida. Vi bestämde oss redan på bussen att vi skulle åka tillbaka till 

Djurgården, där vi skulle göra en djupare observation av vad platsen faktiskt har att erbjuda. 

Därefter var det ett flertal intressanta platser vi åkte förbi men som vi inte ansåg passade in i 

åldersgruppen vi har valt att skriva om.  

Efter att ha fått en kontinuerlig guidning från start till slut på bussen var det dags för oss att 

åka tillbaka till hotellet. Vi hade kommit överens om att vi skulle tillbringa en kväll på 

hotellet och se vad det har att erbjuda. För att ta sig dit innebar det en tur med färjan från 

Gamla Stan men det hade vi inga problem med då färjorna gick regelbundet. Vi gillade 

hotellet mycket och det gav oss en annan bild av Stockholm som vi inte är vana vid. Vi 

tillbringade den kvällen på hotellets terrass där man kunde äta middag och se på en underbar 

utsikt över vattnet. Trots att vi bodde på Skeppsholmen som inte ligger så centralt upplevde vi 

inte den fridfullheten, semesterkänslan och det lugn vi kände när vi var på Gotland. Servicen 

var inte noggrann, personalen var jäktiga och det kändes inte som att vi som gäster låg i fokus 

på samma sätt som på Gotland, vilket för oss var ett stort minus. Ett plus för oss var att det var 

modernare och lyxigare.  

Något som vi la märke till i princip så fort vi kom tillbaka till Stockholm var hur hektiskt det 

faktiskt är i staden. Människorna är överallt, de rusar på gatorna, springer i rulltrapporna och 

allt måste gå snabbt hela tiden. Man rycks automatiskt med i tempot. Det är betydligt mer 

märkbart när man varit på en stillsammare plats, kontrasten blir synlig och dessutom väldigt 

tydlig. Det var dock ingenting som vi hade problem med. Efter fem dagar på Gotland var det 
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konstigt nog skönt att vara igång igen. Däremot kan den hektiska miljön vara påfrestande för 

någon som aldrig tidigare varit i Stockholm.  

För att komma till Djurgården åkte vi först med tunnelbanan och sedan tog vi färjan. På 

Djurgården ligger djurparken Skansen och tivolit Gröna Lund. Väl på plats ägnade vi ett par 

timmar åt varje attraktion. Vi började med att gå till Skansen och sedan vidare till Gröna 

Lund. Det var några år sedan vi båda hade besökt Skansen vilket fick oss att inse nästan direkt 

att vi har blivit alltför gamla för det. Det var inte lika intressant att se på djur som det hade 

varit när man var yngre, dessutom var det ganska uppenbart då det främst var barnfamiljer 

där. Gröna Lund var däremot en väldigt rolig upplevelse för oss, då det känns nästan omöjligt 

att växa ifrån. Utöver alla karuseller vi åkte, så spelade vi, vilket den stora nöjesparken också 

erbjuder samt en massa annan underhållning som lotteri, konserter mm. Som turist i 

Stockholm anser vi att det är en självklarhet att ha Gröna Lund skrivet på sin att göra-lista.  

Uteserveringar är något som går hand i hand med sommaren vilket gjorde att vi satt på ett 

antal i Stockholm med. Det var också något som alla våra respondenter talat om. Vi har i våra 

observationer gjort vårt bästa för att anpassa oss till det som respondenterna har pratat om och 

påpekat för oss. Tyvärr missade vi höjdpunkter på varje plats som vi hade velat uppleva. 

Förhoppningsvis får vi chansen att ta del av både Pride-festivalen och Medeltidsveckan vid ett 

annat tillfälle. 

Vi kom fram till att om vi hade fått välja att ändra på en sak när det kommer till de platser vi 

har valt att skriva om, så hade vi velat ha bort vetskapen om att vi är från och kan Stockholm. 

Det hade varit enklare att vara objektiv hela vägen och möjligtvis lett till en djupare 

observation. Faktum är att Stockholm är en större samt modernare stad som har ett mycket 

större utbud när det kommer till mycket, därför har det funnits någorlunda mer att observera. 

Stockholm och Visby hade både för- och nackdelar vilket gör att de hamnar väldigt jämnt på 

mållinjen. De fyller ut varandras brister på något sätt. Vår slutsats är att en stressad och trött 

stockholmare som behöver komma bort hade älskat Gotland. Resan till avslappning, de 

jordnära och trevliga gotlänningarna, stränderna, vädret, uteserveringarna och sedan den 

historiska delen som Visby erbjuder. En gotlänning som har tröttnat på samma rutiner varje 

dag, som vill se något nytt, något större och uppleva storstaden hade älskat Stockholm lika 

mycket. 

 

6.2 Intervjuer 

Vi kommer i analysen att utgå ifrån totalt åtta intervjuer som vi har gjort med unga vuxna 

mellan 18 och 25 år. Fyra av personerna är bosatta på Gotland och har besökt Stockholm. De 

andra fyra är boende i Stockholm och har rest till Visby. Vi har i våra intervjuer försökt få 

fram varför folk väljer att besöka en liten respektive stor stad och vad det är för skillnader 

som finns mellan dessa städer, i vårt fall har vi valt att studera Stockholm som vi definierar 

som en storstad och Visby som vi definierar som en småstad. Vi kommer att med hjälp av 
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teorierna vi valt analysera materialet. Vi har valt att dela in det i kategorier - Storleken, 

Upplevelsen och Behovet. Samtliga intervjuer har följt samma spår.  

Som vi skrivit tidigare i arbetet så påbörjades arbetet på så sätt att vi först utgick från de 

officiella hemsidorna. Vi urskiljer inga större skillnader på städernas officiella webbplatser. 

Webbplatserna är i högsta grad strukturerade likartat och erbjuder tips och information om 

aktiviteter, restauranger, upplevelser och sevärdheter i städerna i samma omfattning. 

Startsidorna för städernas webbplatser skiljer sig dock en aning, då Stockholms hemsida 

främst rekommenderar aktiviteter som omfattar eller utspelar sig i Stockholms natur, medan 

Visbys startsida lägger störst fokus på solen och utlandskänslan samt tips om evenemang och 

händelser som hålls i staden. 

Majoriteten av de intervjuade hade besökt Stockholm i ett tidigare skede och lockades nu till 

Stockholm på grund av attraktioner, upplevelser och sevärdheter. Gröna Lund, 

Pridefestivalen, Skansen och Skärgården var huvudbesöksmål. Ingen av de intervjuade hade 

besökt eller hade intentioner på att besöka något museum eller gå på teater.  

Av turisterna i Visby-intervjuerna hade nästintill alla åkt till Visby endast för stranden och för 

att bara koppla av och hämta andan från storstadsstressen. Det var ingen av respondenterna 

som hade någon specifik attraktion eller upplevelse som de hade lockats till att besöka. Den 

väl omtalade stranden och klimatet var huvudanledningen till resan. En del av de intervjuade 

hade vänner eller bekanta som de eventuellt tänkte besöka i staden, men de var ingen som 

hade rest dit i det syftet. Vi ser markanta skillnader på vad turisterna i respektive stad hade för 

behov att tillfredsställa med sina resor. I samtliga intervjuer kan vi se en röd tråd, där alla 

delar ungefär samma uppfattning vad gäller storstad och mindre stad.  

Man kan via intervjuerna säkerställa att dessa turister söker sig till det motsatta, bor man i en 

större stad så söker man sig till en mindre och vice versa. Till Stockholm hade turisterna några 

specifika platser eller attraktioner att besöka, medan de som reste till Visby inte nämnde att de 

skulle göra något specifikt utöver att sola, bada och koppla av. Samtliga respondenter ansåg 

att Stockholm var mer livat och hade ett större utbud av allt. 

Samtliga som besökte Stockholm var nöjda och tillfredsställda och detsamma gällde de som 

besökte Visby. Detta visar oss att bägge städerna har attraktioner, upplevelser och sevärdheter 

för ungdomars behov.  

 

6.2.1 Storleken 

 
Tidigare i studien, under kapitlet ”Tidigare forskning”, så har vi skrivit om en artikel som tar 

upp förhållandet mellan den fysiska formen av städerna och fritidsaktivitet. Författaren har 

undersökt hur rumsliga och formella mönster kan ha en inverkan på attraktioner. När studien 

påbörjades utgick vi från hypotesen att skillnader finns och att Visby skiljer sig mycket från 
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Stockholm
62

. Detta bekräftade de flesta av våra respondenter. Vi ville genom våra intervjuer 

få fram hur de anser att städerna skiljer sig åt, och om de anser att skillnaderna kan bero på 

stadens storlek. Samtliga intervjuade, både de som besökt Stockholm och de som besökt 

Visby, sa att upplevelsen förändras beroende på stadens storlek.  

"Ja det tycker jag för att man kan ta sig runt staden på nolltid och det kan påverka staden på 

ett negativt sätt eller ett positivt sätt. Det finns inte lika mycket att se i Visby som i Stockholm 

men lugnet finns i småstäder och inte storstäder. Det beror på vad man är ute efter, vill man 

koppla av och njuta av sitt liv så rekommenderar jag människor att ta sig till småstäder men 

vill man hitta på massa aktiviteter, ta sig runt, gå på museum, Zoo, tivoli eller nöjespark så 

ska man ta sig till storstäder." 

Diana, 22 år, från Stockholm 

Såhär svarade Diana på frågan huruvida upplevelsen förändras av stadens storlek. I innan 

nämnd artikel pratas det även om mångfald, som inom turismen idag ses som ett magiskt ord. 

Det handlar om många sociala aktiviteter på samma plats. Det uttrycker tanken om en "värld 

av olikheter". Med andra ord att en plats kan erbjuda olika saker. En annan respondent har 

också talat om detta;  

"Stockholm är allt i ett. Det är gammalt och nytt på samma gång, beroende på vilken del av 

stan man är i. Det finns flera alternativ, när det gäller allt.. Trots att det är en storstad, så är 

man ändå alltid så nära naturen, ni har en massa parker och lugna områden som är lätta att 

ta sig till.” 

Mariana, 22 år, från Visby 

Tom O'Dells beskriver i sin teori hur konsumtionen av turistaktiviteter har ökat från tidigare 

år, eftersom att vi idag lever i ett samhälle med brist på tid. Allting måste fungera snabbt och 

människan vill uppleva så mycket som möjligt på kort tid. För att locka turister är det viktigt 

att kunna erbjuda så mycket som möjligt av aktiviteter och attraktioner på en plats. Målet är 

att turisten skall känna att platsen kan uppfylla det behov hen har. Att turismen har blivit mer 

populär i storstaden går hand i hand med ökningen av resurser och utbudet av nya 

upplevelser
63

. Turismindustrin ökar genom att kunna erbjuda människor det som inte finns 

hemma, som turisten lockas och känner man ett behov av att uppleva. Samtidigt så måste man 

se över det faktum att man inte alltid vill uppleva mycket. Människan har flera olika behov. 

Behovet av lugn är något som ständigt förföljer oss som bor i storstaden, anser vi utifrån egen 

erfarenhet. Flera av respondenterna har pratat om detta. Att de besökt Visby just för att få 

slappna av, koppla bort all stress och uppleva känslan av att vara utomlands. Visbyborna 

däremot väljer att besöka Stockholm just på grund av dess storlek. Man vill till storstaden för 

att få känna det man inte känner hemma. Tom O'Dells teori om upplevelsens betydelse för 

den moderna människan och turismen kan vi också relatera till de svar vi fått i intervjuerna. 

Han menar på att det stora utbudet och variationen av upplevelser i storstan skiljer sig från 
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vad som erbjuds i mindre städer. Det tyckte även respondenterna, som menade att man har 

fler alternativ i storstaden
64

. 

Samtliga av de intervjuade turisterna i Stockholm reste hit just för att det är storstad, för att 

besöka och uppleva sådant som inte går att uppleva i Visby. Samtliga åkte till Stockholm för 

att gå på bl.a. Gröna Lund, Pride-festivalen, shoppa och besöka Skansen. Det kan vi relatera 

och sammanväva med Urrys förklaring om att storstäder har blivit mer intressanta och 

populära att besöka efter avindustrialiseringen. Efter städernas förändring var det inte så att 

man endast sökte sig till lugna badområden och fina naturområden, utan man ville uppleva 

och göra saker. Alla fyra intervjupersoner har sagt att de åkt till Visby för att få känna det här 

lugnet, men också en av de främsta anledningarna var just stranden, den utlandskänslan som 

man har när man är på Gotland tack vare klimatet och den fina stranden.  

"Ja, det är det som är avgörande. Ju större det är desto mer upplevelser och sevärdheter 

finns det. Jag har fått ut mer av Stockholm än vad jag förväntat mig. Och samtidigt känner 

jag att jag inte har hunnit göra allt jag vill..." 

Mariana 22 år, från Visby 

Även Urry talar i sin teori om samma ämne, han menar att på grund av storstadens vida utbud 

av nöjen, den kulturella mångfalden och kulturupplevelser så klassas Stockholm som 

extraordinär. Här finner man en mängd attraktioner, upplevelser och sevärdheter. Man vill 

göra sådant som man inte kan hemma, slippa rutiner och sin vardag. I intervjuutdraget kan vi 

även se att respondenten inte har hunnit med allt hon vill under sin resa, det går ihop med det 

Diana säger i ett tidigare citat. Att storleken både kan vara en nackdel och en fördel för 

staden, då man kan ta sig överallt snabbare än i Stockholm.  

Junemo skriver att det i dagens samhälle påstås att småstäderna och landsbygden inte kan 

konkurrera med storstäderna. Han menar att detta inte stämmer helt. Och vi håller med 

honom, både personligt och utefter det som vi har fått ut i våra intervjuer. Först och främst så 

är alla människor olika, man har olika personligheter, olika intressen och smaken skiljer sig. 

Man söker alltså inte efter samma saker när man ska resa bort. Vissa turister, som vår 

respondent Mariana, sökte sig till storstaden för att se och uppleva något extraordinärt i en 

stor stad med många valmöjligheter, andra, som till exempel Diana som vi intervjuat, söker 

efter lugnet
65

.  

"Visby är en liten stad tillskillnad från Stockholm. I Visby kan man vakna upp och inte känna 

någon stress allt, det är så fridfullt där och klimatet är annorlunda. Människorna är mycket 

trevligare och det bästa är kvällspromenaderna vid Östersjön. " 

Diana 22 år, från Stockholm 

Vi frågade våra respondenter vad de tyckte att skillnaden mellan Stockholm och Visby var. 

De flesta svaren gick i samma riktning. Samtliga, både stockholmare och Visbybor tyckte att 
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den främsta skillnaden var storleken så klart, som i sin tur förändrar miljön och levnadssättet i 

staden. 

"På alla sätt och vis tycker jag, städerna är i princip varandras motsatser. Visby eller hela 

Gotland är egentligen hur lugnt och tråkigt som helst, det händer inte mycket alls, förutom 

några veckor nu under sommartid, då det är livat med turister. Medan Stockholm i princip är 

livat året om, givetvis är det ju skillnad på sommar och vinter, det ska man inte bortse ifrån. 

Men i Stockholm finns det ju nått att gör under vintern också. I Visby har den största delen av 

restauranger, fik, hotell och nattklubbar stängt under vinter-halvåret." 

Milena 18 år, från Visby 

 

6.2.2 Upplevelsen 

 
Intervju med Niklas 24, i Stockholm ställde i frågan: Vad är den bästa upplevelsen du fått 

här? 

"Trots att jag kom hit för att se slottet är det inte det som fastnat i mitt minne mest. Det som 

jag såg mest som en upplevelse var en klubb som jag besökte i Stockholm, Trädgården. Den 

var olik allt jag sett förut. Det var förvånande att en sådan klubb finns i Stockholm. Det mesta 

av klubben är utomhus, den ligger under tunnelbanan Skanstull. Det finns dansgolv, bar, 

pingisbord, overhead där man kan spela gamla tv-spel som super Mario." 

Detta förhållningssätt vidhåller både Leipers attraktionssystem, och Blom & Nilsson i artikeln 

om vad det är som lockar turister. Här ser vi att turisten lockas för att se slottet, det är 

primärattraktionen för besöket. Samtidigt ser vi här hur stort slottets betydelse som attraktion 

för turisten är avgörande. Det är en fråga om kulturella attityder, vad turisten anser vara värt 

att lägga pengar på för att se. Slottet är en platsrelaterad attraktion som generellt lockar 

turister. Vi ser även här att trots att det var slottet som var huvudattraktionen så var det inte 

den bästa upplevelsen, klubben Trädgården klassade respondenten som den bästa upplevelsen. 

Det är det som Leipers attraktionssystem beskriver som den tredje kategorin, att det finns 

attraktioner som icke är relevanta vid valet av resmål men upptäcks på plats. Samtliga turister 

i Visby sa att de inte hade någon speciell "plan" när de bestämde sig för att resa till just Visby. 

Alla sa att den primära anledningen för besöket var stranden och helt enkelt att koppla av. Tre 

av dessa har under intervjuerna berättat att det de tyckte om mest och ser som den främsta 

upplevelsen faktiskt inte är stranden som de trodde att det skulle vara. En av turisterna hade 

turen att befinna sig på Gotland under Medeltidsveckan, vilket inte var planerat då hon inte 

visste att denna fanns
66

.  

"Den bästa upplevelsen från Visby var medeltidsveckan. Det var ingenting jag hade upplevt 

tidigare och jag blev väldigt fascinerad över hur allt såg ut, det kändes som att man levde 

under medeltiden. Det fanns en stor marknad där, teaterföreställningar och massa roliga 
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aktiviteter." 

Diana 22 år, från Stockholm 

I ”Konstruktionen av ett världsarv – samspelet mellan kultur, ekonomi och lokal utveckling”, 

skriver författarna om att de små städerna oftast är de som lyckats behålla kulturen, byggnader 

och ting från förr i tiden. De finns i storstäder också men det är de som gjort att man får en 

speciell bild av en småstad, de bygger dess identitet kan man säga. Dessa räknas till kulturarv 

och lockar besökare och turister. Kulturarv kan vara i princip vad som helst, allt från 

materiellt till ickemateriellt. Gotland och främst Visby har haft turen att ha gott om kulturarv, 

bland annat ringmuren och alla byggnader som är kvar från medeltiden. Tack vare dessa är 

Visby på UNESCOs lista över världsarvsstäder. Vi har sett flera spår av detta i intervjuerna. 

Som vi redan varit inne på så har de flestas främsta anledning till besöket varit stranden och 

lugnet, men tre av de intervjuade har även pratat om kulturarven, bland annat i citat ovan.  

"Definitivt den härliga gamla miljön, med alla små hus och ruinerna. Känns nästan som om 

man befinner sig i någon liten gammal stad i Italien. Allt känns så gammal och i vissa stunder 

så kändes det som typ medeltiden. Det kanske låter löjligt. Vi har ju också gamla byggnader i 

Stockholm men inte på samma sätt. Det finns ju inte ens höghus i Visby och det medför till 

den känslan. Dessutom så var jag ju också besökte ringmuren, såg i princip hela, och så var 

jag i Botaniska trädgården, i S:t Maria Domkyrka, överallt i princip. Åhhh, vill inte åka 

hem!" 

Maria 18 år, från Stockholm 

Tom O'Dells teori om upplevelsens betydelse för den moderna människan och turismen kan 

vi också relatera till de svar vi fått i intervjuerna. Han menar att det stora utbudet och 

variationen av upplevelser i storstaden skiljer sig från vad som erbjuds i mindre städer. Det 

tyckte även respondenterna, som menade att man har flera alternativ i storstan. Visbyborna 

pratar om utelivet, restaurangerna och säger att utbudet i Stockholm är mycket större. Även 

Christopher Law behandlar i sin teori frågan om vad det är som lockar turister till städer. 

Bland annat skriver han om att evenemang och festivaler är något som ökar turismen, vare sig 

det är årliga eller engångs evenemang. En av besökarna i Stockholm hade som primär 

anledning för besöket att gå på Pridefestivalen. Hon berättar att det är från vänner hon fått 

höra om festivalen. Hon säger också att hon deltog i paraden och gick på några Pride-fester. 

Intervjupersonen besökte festivalen för att söka underhållning och utveckla sitt specifika 

intresse, hon lockades av att ha hört mycket om evenemanget av vänner och även ha läst om 

det. I utdraget ur intervjun kan vi även urskilja det primära elementet som Law menar är den 

viktigaste orsaken till att resa, vilket i detta fall var Pridefestivalen. Även i andra intervjuer 

har olika evenemang nämnts. Diana berättade att hennes främsta upplevelse i Visby var att gå 

på Medeltidsveckan. Nästan alla av respondenterna som är från Gotland har nämnt 

Stockholmsveckan, en av respondenterna från Stockholm brukar åka på Stockholmsveckan. 

Detta visar att evenemang och de temaveckor som finns på Gotland är något som lockar 

turister. Om man kan dra samma slutsats gällande Pride-festivalen tål att diskuteras då detta 

inte är något som är typiskt för Stockholm, så som Almedalsveckan, Stockholmsveckan och 

Medeltidsveckan är på Gotland. Det visar på just det Christopher Law menar, att 
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turistindustrin beror på närvaron och antalet externa besökare. En annan punkt som Law anser 

är viktig för turismen är historiska distrikt, attribut av byggnader, speciella landmärken som 

betonar karaktären av ett område. Av de intervjuade var det en som hade rest hit till 

Stockholm för att se slottet. 

"Jag har åkt hit främst för att besöka slottet då min bror jobbar där som vakt eller vad det 

heter. Det är han som berättat mycket om det och det har gjort mig intresserad av att se det 

själv. Jag åkte till Drottningholms slott också." 

Niklas 24 år, från Visby 

Slottet är en historisk byggnad som lockar generellt mycket turister, vilket gynnar 

turismindustrin. Det kan även ses som ett kulturarv som Andersson har skrivit en teori om. 

Slottet som är av stort värde på grund av sin plats, historia, design och enhetlighet utgör i sig 

ett kulturarv. Hur kulturarvet uppfattas för turister har att göra med individens uppfattningar 

och tolkningar. Kulturarvet kan enligt Andersson hjälpa individer i sitt identitetsbyggande 

samtidigt som det kan hjälpa den regionala utvecklingen och turismindustrin. 

Patrik 25, turist svarade såhär på frågan ”Vad fick dig att åka just hit?” 

"Främst för att jag älskar Stockholm. Men den här gången var den största anledningen 

Djurgården typ. Sist vi var här hann vi inte åka till Gröna Lund och Skansen. Så den här 

gången har bestämde vi oss för att besöka Djurgården. Haha nu lät som att vi bara var på 

Djurgården, så var det inte men det var det som var the main attraction om vi säger så." 

Urban Design som vi använt oss av i tidigare forskning kan vi ta hjälp av för att styrka det 

Patrik säger om att dem i tidigare skede ville besöka Gröna Lund och Skansen, men inte hann. 

Urban Design behandlar den nya moderna: idén om rörligheten, det kulturella sammanhanget 

mellan turism och rekreation. Tid-rum komprimeringen beskriver rörligheten inom turismen, 

det påverkar människors uppfattning om dagens förändringar, estetiska uppfattningar av 

naturen, landsbilder, stadsbilden och andra samhällen. Djurgården var Patriks främsta 

anledning med resan, han ville både till Skansen och Gröna Lund. "Värld av olikheter" är ett 

uttryck som i urban Design beskriver mångfalden av många samtida sociala aktiviteter och 

turismen i synnerhet. De sociala aktiviteterna så som temaparker, museer av alla slag och 

historiska platser tar alltmer utrymme i städerna. 

Patrik 25, i Stockholm: Vad är den bästa upplevelsen du fått här? 

"Jag blev helt kär i Djurgårn! Det är helt fantastiskt, alltihopa! Första dagen var vi bara på 

Skansen, vi tog med oss picnick och tog det bara lugnt där hela dagen i princip. Promenerade 

och så. Andra dagen var vi på Grönan. Jag älskade det. Det kändes som att jag var 10 år igen 

och det var riktigt länge sen jag hade den känslan, det var urroligt. Den tredje dagen var vi 

helt slut så vi tog det bara lugnt, promenerade i parkerna, käkade lunch vid marinan där i 

Biskopsudden. Vi stannade 2 dagar till men då var vi bara typ i stan fikade och så, käka gott, 

inget speciellt. Men om jag måste välja bästa bästa så måste jag nog säga Grönan för att jag 

kände mig så liten och lycklig." 
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I teorin om Urban Tourism- what attracts vistitors to cities beskrivs särskilda besöks-distrikt, 

det definierar platser som besöksmål i en kombination av t.ex. kultur, nöjen och 

idrottsanläggningar sammansatta på ett ställe. Dit kan Djurgården räknas med sina inslag av 

både Skansen, Gröna Lund, vattnet och museer. Speciella besöks-distrikt kan underlätta för 

stadsförnyelsen samtidigt som det blir bekvämare för lokalbefolkningen och framför allt 

lockar det turister för att det erbjuds mycket på en och samma plats. 

 

6.2.3 Behovet 

Vi ställde våra respondenter frågan vad de söker efter när de reser. Trots att svaren skiljde sig 

åt i en viss mån - sa de alla i princip samma sak - de vill uppleva något nytt och annorlunda. 

De ville alla "slippa sin vardag", vare sig det är det stressiga storstadslivet eller det lugna lite 

lantliga livet man lever på Gotland.  

”Något som är olikt det man är van vid och att upptäcka något nytt. Samtidigt söker jag efter 

semester, så att man verkligen får vila upp sig och återsamla nya krafter igen. Det är så skönt 

att återgå till sina rutiner efter att ha fått en ”kick” av något annat. Det handlar väll 

egentligen bara om att få lite miljöbyte, men det är viktigt för att man ska orka.” 

Maria, 18 år, från Stockholm 

Då majoriteten av de intervjuade sa sig vilja komma bort från sitt vardagliga liv väljer vi att 

analysera det här utifrån "Flyktaspekten" och detta menar Jost Krippendorf är att man som 

turist söker sig till platser där man kan få fysisk och mental vila. Det kan kopplas till att 

många söker sig till en mindre stad för lugnet. Enligt Wolf och Karlsson så behövs det ett 

avbrott i vardagen med något icke vardagligt för att man skall klara av de vardagliga 

rutinerna. Det ser vi i många av intervjuerna att respondenterna lägger tyngd vid att åka till 

något som inte liknar ens hemstad, och att de är ute efter nya positiva upplevelser. Wolf 

menar att semester och att få ett avbrott i vardagen är som en slags terapi för individen får att 

sedan kunna återgå till det vardagliga med arbete och rutiner
67

.  

”Det är lite olika, alla resor man gör är ju i olika syften. Ibland vill man ju åka och festa, gå 

all in så att säga och ibland vill man ta det lugnt. Men jag vill alltid uppleva och se något 

nytt. Det är kul att besöka andra städer.” 

Markus 24 år, från Stockholm 

Det är kul att se att människan alltid vill ha det man inte har. Majoriteten av de intervjuade 

som bor på Visby har sagt att de älskar storstaden, medan Stockholmarna mestadels föredrar 

storstäder. Men samtliga tycker om att resa till mindre städer för att få koppla av och det i sig 

har varit en upplevelse för de alla. Det är något som vi själva kände av när vi var och gjorde 

våra observationer. Visby var underbart. Men då det har blivit en vana att bo i storstaden och 

allt som kommer därtill var det ändå skönt att få åka tillbaka till Stockholm. Vi ställde frågan 

vad de söker efter när de reser, det här är några av svaren som vi fick från Visbyborna: 
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”Då jag är från en håla söker jag oftast liv. Festa, ha kul, se nya saker, utflykter, fart helt 

enkelt. Så jag brukar oftast resa till exotiska platser mer eller mindre. Storstäder.” 

Niklas 25 år, från Visby 

Återigen kan teorin om flyktaspektens som både Wolf och Karlsson skrivit om anknytas till 

respondenternas svar på vad de söker efter när de är turister i en annan stad. 

"Något annorlunda." 

Milena 18,  

"Äta god mat, vädret. Både uppleva nya saker som inte finns att göra hemma, samtidigt som 

man ofta vill koppla av lite från vardagen." 

Mariana, 22 år, från Visby 

Samtliga respondenterna vill uppleva något annorlunda från sin vardag och sina rutiner. Som 

flyktaspekten står för, att man som turist under sin resa vill ha både mental vila, samtidigt som 

man vill uppleva förnyelse. Att man som turist ska kunna leva efter det ostrukturerade och 

motsatta till de dagliga rutinerna är vad turismen baseras på. Samtidigt som man tar till 

flyktaspekten och flyr det vardagliga, så vill man berikas av förnyelse, nya sevärdheter och 

positiva minnesvärda upplevelser, det kan enligt Wolf och Karlsson ses som en sorts terapi. 

Primära element som Christopher Law skriver om i Urban Tourism kan även här urskiljas till 

"något annorlunda" eller "uppleva nya saker som inte finns att göra hemma". Respondenterna 

har tröttnat på det vanliga, det som finns hemma och känner ett behov som behöver 

tillfredställas/uppfyllas
68

. 

”Om det är utomlands så är det sevärdheter, stränder, havet och god mat men om det skulle 

vara i Sverige så skulle jag föredra småstäder men det beror på vad jag är ute efter. Vill jag 

gå ut och umgås med mina vänner och skapa roliga minnen så är det viktigt att det finns bra 

dansställen, klubbar, barer och oftast så finns sådana ställen i storstäder däremot skulle jag 

ta mig till någon småstad så skulle det enbart vara för att koppla av.” 

Diana 22, från Stockholm 

Niklas som vi intervjuade i Stockholm sa i intervjun att han söker efter liv när han åker på 

semester i en annan stad. Det kan vi relatera till det Urry skriver om i sin teori om storstäder. 

Urry menar att man vill göra saker som skiljer sig från det vardagliga och hur man brukar 

leva. 

Dem stora prisskillnaderna i Stockholm reagerade även flera av respondenterna på. Som Urry 

skriver, så tyckte dem att man på sin semester vill slippa behöva tänka allt för mycket på 

konsumtionen, man vill äta, dricka och handla det man vill/behöver. Nedan har vi ett till 

utdrag ur en intervju där avgifter inte uppskattas av turister. 
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"...Allt är mycket dyrare i Stockholm och det känns lite trist. T ex. inträdet på Pride-festerna 

va inte så kul att betala, närmare 200kr." 

Mariana 23 år, från Visby 

"... Det enda jag kan tycka är negativt är att allt är så dyrt. Det är en stor skillnad från våra 

priser i Visby..." 

Niklas 24 år, från Visby 
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7 Slutsats och diskussion 

 
Uppsatsens frågeställning baserades på att undersöka i vilken grad upplevelseturismen skiljer 

sig mellan storstaden Stockholm och den mindre staden Visby, och om några specifika 

attribut lyfts fram i städerna. Syftet var att undersöka vilka skillnader som finns i turismen och 

upplevelser mellan större och mindre städer.  

Den främsta skillnaden som vi upptäckt är syftet med turisternas resa. Vi kan säga att samtliga 

av besökarna i Visby åkte dit just för att uppleva lugnet i en liten stad, komma bort från det 

allmänt stressiga Stockholm som vi bor i. Även stranden och det fina vädret på Gotland var 

något som lockade då både Stockholmarna och Visbyborna såg detta som något som fattas i 

Stockholm. Visbybornas anledningar till deras resa var den raka motsatsen. De ville uppleva 

storstaden och allt som följer därtill. Det vida utbudet av allt är det som de ser som den största 

skillnaden om man jämför med deras hemstad Visby. Det vi ser här är att människan ofta 

söker sig till det den inte har. Man vill komma bort från sin vardag, vare sig det är till något 

mindre eller större. Det här är något som bägge författare kan relatera till då det ligger i 

människans natur. Vi har besökt Gotland två gånger i utbildningssyfte och trots detta så har vi 

verkligen fattat tycke för ön just för att det är en så pass stor skillnad från Stockholm. Man 

känner liksom någon sorts inre ro bara av att vara där tack vare bland annat bebyggelsen. Vi 

är båda två ursprungligen från förorter som är en del av Miljonprogrammet, så bara att gå från 

det till att bo i en stuga på stranden är en upplevelse i sig. Det finns inga höghus så det ger en 

annan sorts känsla. Samtidigt så kan vi förstå att Visbyborna känner ett behov av att besöka 

Stockholm då känslan av lugn faktiskt inte alltid räcker. Det är självklart en vanesak, men 

Visby är inte en stad som vi hade valt att bo i, främst på grund av att trots att Visby är så litet, 

så är inte allt så lättillgängligt. Som vi skrivit innan så var vi tvungna att hyra bil för att kunna 

ta oss runt, åka och handla och helt enkelt till vardagssysslor. Det var konstigt för oss då vi i 

Stockholm är vana att kunna ta oss överallt med kollektivtrafiken. Det som gör det hela 

mycket enklare att acceptera är det faktum att Gotland är så pass litet att det går snabbt att ta 

sig fram.  

I ”Konstruktionen av ett världsarv” försöker författarna definiera ordet upplevelse vilket inte 

är det enklaste då ordet kan tolkas på hur många sätt som helst. Upplevelser betyder olika för 

alla och rymmer varierande faktorer som sociala omständigheter, betydelsen för 

konsumenten, tillfredsställelse och engagemang. En sak som dock är central för upplevelsen 

är att den har gett konsumenten något extraordinärt – något som denna inte upplever i sin 

vardag. Betyder det här att allt kan vara en upplevelse? Behövs verkligen en massa 

attraktioner för att en stad eller plats ska kunna erbjuda sina kunder en upplevelse? Vi har 

försökt komma fram till hur en liten stad ska kunna konkurrera om turister med en storstad 

som har allt. Under studiens gång har vi börjat undra om det verkligen behövs något speciellt. 

Visby är en av de städer i Sverige som har mest historia kvar idag, ringmuren, ruinerna, 

kyrkorna, allt är gammalt. Men trots detta var det inte det som var viktigast för de resande. 

Det var ingens primära anledning till resan. Självfallet så kan vi inte generalisera detta och 

påstå att det inte lockar någon, för utifrån det vi läst om Visby så är det just detta som lockar 
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mest turister, speciellt sedan Visby finns med på UNESCOs lista över världsarv. Vad är det 

ungdomar verkligen söker efter? Räcker det med något så simpelt som en strand, fint väder, 

mysiga uteserveringar och lugn? Det verkar så. Det räckte för oss två i alla fall.  

Det som vi anser vara det största problemet Gotland har är det faktum att säsongen i princip är 

helt betonad till sommaren. Mer än 90 % av turismen och turismintäkterna är just under juni, 

juli och augusti. Många Visbybor som vi pratat med, utöver de som vi intervjuat, har pratat 

om detta och berättat att Visby är öde på vintrarna, trots att de på hemsidan pratar om att det 

är en av Sveriges främsta feststäder året runt. Så är inte fallet. De har berättat att det mesta 

stänger under vintertid, så som restauranger, nattklubbar, hotell och fik. Efter 

sommarmånaderna minskar valmöjligheterna och alternativen för både turister och 

lokalbefolkning. Som många intervjuade sa så förstår vi att det kan bli livlöst och tråkigt i 

Visby under vinterhalvåret, då man kanske tröttnar på att gå till samma ställen och se samma 

människor. Stockholm erbjuder även under vintertid bra shopping då det finns ett flertal 

gallerior, nöjescenter, nattliv, slott och museum. Visby borde satsa på någon vinterattraktion 

eller aktivitet som lockar turister, men även underhåller lokalbefolkningen. Dem skulle 

kanske kunna satsa på att bygga Sveriges eller Skandinaviens största nöjescenter eller 

shopping galleria, och satsa på en bra marknadsföring för att dra till sig turister året om. 

Även attraktioner behövs för att locka turister, oftast har man hört eller vet något om 

attraktioner på destinationen innan man besöker den. Vad som är en bra attraktion definieras 

av turistens intresse och behov. I Visby kan vi se att huvudattraktionen är naturen och 

bebyggelsen, i Stockholm var den varierad, Djurgården (Skansen och Gröna Lund), 

Pridefestivalen, shopping och slottet.  

Samtliga intervjupersoner hade tidigare besökt eller rekommenderats att besöka Visby och 

Stockholm av familj, bekanta och vänner. Så vi anser att det är viktigt att en destination 

uppfattas som positiv av dess turister, så att det positiva förmedlas vidare. Både negativa och 

positiva bilder av en stad kan alltså hjälpa till att skapa kännedom om staden ifråga.   

Det har för oss skribenter varit intressant och givande att skriva om detta, då vi har vidgat vår 

syn och lärt oss en massa. Efter arbetet ser vi på storstäder och mindre städer ur andra 

synvinklar och perspektiv, och reflekterar kring detta på ett annat sätt. Resultatet av arbetet 

har ungefär blivit som vi väntat oss, vi är inte speciellt förvånade över städernas likheter och 

skillnader. Det är ganska logiskt att en storstad som Stockholm har ett större utbud av bl.a. 

upplevelser, attraktioner och sevärdheter än en mindre stad som Visby. Samtidigt som Visby 

är mer jordnära och erbjuder den unika historiska, medeltida och mysiga miljön, där finner 

man lugnet och även solbrännan. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 

Något som vi tänkt på är att ingen har nämnt någon sorts marknadsföring alls när det kommer 

till Visby. Man skulle kunna studera huruvida marknadsföring är något som är av stor 

betydelse för att ha en chans att konkurrera med stora städer då image idag är väsentligt vid 

val av resmål.  

En annan sak som kan vara viktig att studera är vilka möjligheter som finns för att kunna öka 

turismen och på något sätt sprida ut turismen och förlänga säsongen.  
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