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Abstract 

Tourism has a long history but research on tourism is recent and linked to the modern 
mass tourism. Tourism research deals with the subject from three perspectives. First it is 
treated as a social phenomenon, second as an economic phenomenon and third as a 
geographic phenomenon. Even in the geographer's eye tourism has many faces ranging 
from interaction between people and places to land use patterns and influence on the 
landscape. 
The aim of the study is to analyse tourism travel patterns during the summer vacation 
period in Sweden. A number of questions are addressed: Who is a tourist? Why do 
people travel in their leisure time? Why do they choose a particular destination? Do 
people travel during their vacations and if so, where do they go? Is it possible to 
genera-lise about the scattered pattern of tourism travel into regions with similar 
catchment areas and catchment profiles? 
Although tourism as a word has been in the language for a long time and people have an 
intuitive understanding of the concept, it is still a concept that defies definition. This 
study uses a partly instrumental and partly role-related definition in the empirical 
sections. 
A tourist is a person visiting a place other than his home municipality and staying over 
night The visit shall have purely recreational purposes and no connection with the 
visitor's business or employment 
After deciding who is a tourist, the next question is: Why does a tourist travel? Many 
empirical studies show that personal motives are the most important reasons for leisure 
time travel. Going to another town to visit a relative is tourism. Thus, tourism travel 
may be viewed partly as a reflection of migration.which thus increases tourism. 
The tourism is associated with "tour", but the real touring tourist is fairly rare. An 
interview survey conducted as part of this study showed that about 50 % of the popu
lation is at home at the same time during their vacation period. Habits are stable; this 
has not changed significantly over the last 20 years. On the other hand, a majority leave 
home for some period during their vacation, but make only one short over night visit 
away from home. 
Only four of Sweden's 24 counties received more travellers from counties other than 
themselves. Travel within the home county is much greater than might be expected. 
This study includes a methodological experiment on regionalization. A normal cluster 
analysis has been performed with the addition of a neighbor constraint. Destinations for 
most journeys during the vacation period are secondary homes or places where friends 
and relatives live. Only approximately one third of all "tourism travel" is tourism in a 
"pure" sense. This means that most people, although they are travelling during 
vacations, rarely use tourist facilities. What are normally considered to be tourist 
attractions are not really attractive to these people. Thus, one conclusion is that the 
potential market for the tourist business for Swedes in Sweden may be smaller than 
expected. 
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Förord 

När jag som ung assistent hösten 1964 kom till den nya geografiska institu
tionen i Umeå blev så småningom, bland alla praktiska göromål som finns 
på en nystartad institution, frågan om mitt forskningsprojekt bli aktuell. I 
mitten på 1960-talet fanns ett nymornat intresse för turismen. Den skulle 
bli ett komplement till andra verksamheter i glesbygden. Man skulle kunna 
säga att undersökningar rörande turismen var en utlöpare av det större 
glesbygdsprojekt, som så småningom kom att avkasta ett antal rapporter 
och några doktorsavhandlingar från institutionen. Förslaget att ägna min 
forskning åt turismen fick jag av professor Erik Bylund, som med intresse 
och tålamod hela tiden har uppmuntrat mig och hindrat mig från att, även 
om nog jag tidvis gärna skulle velat, glömma mitt projekt. 

Väsentliga delar av avhandlingen skrevs under en vistelse vid York 
university i Toronto första halvåret 1993. 

När något pågått under så lång tid har det naturligtvis varit naturligt att 
diskutera med och få givande synpunkter av många kollegor och vänner. 
Att nu räkna upp alla skulle inte bara vara svårt, utan även betyda att jag 
riskerade att glömma någon. Jag vill därför tacka alla, som varit mig till 
hjälp med råd och dåd. 

Utöver detta allmänna tack till alla vill jag dock nämna några personer 
särskilt. Lars-Erik Borgegård och Bertil Hammarberg har läst manuskripten 
och lämnat viktiga synpunkter på innehållet. Mauno Lassila har lämnat 
språkliga och formella synpunkter på texten. Lotta Brännlund, med vilken 
jag utkämpat en längre kamp om högermarginalen, har redigerat min text 
till en bok. Slutligen Einar Holm, som accepterat att det mera teoretiska 
spatiala GIS-baserade turistmodellbygget uppskjuts till ett annat tillfälle. 

Min hustru Karin läst texten, och med en klar blick för det obegripliga 
förhindrat många misstag. Slutligen har mina söner; Mattias, Jonatan och 
Fredrik, som ju inte var födda när avhandlingsarbetet började men nu är 
vuxna män, städse uppmuntrat mig med glada tillrop och frågor om varför 
det inte snart varit klart. 

Umeå i april 1994 
Bruno Jansson 
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1. Turism - historia och forskning 

Uppgifter finns om att ca 700 000 människor kom till Efesos år 334 
f. Kr., för att där delta i stora festligheter när Alexander den Store 
införde ett nytt styrelseskick. Enligt nutida sätt att beskriva dylika 
händelser hade vi möjligen sagt att 700 000 turister kom till Efesos, 
och att festligheterna där var årets turisthändelse. Större eller mind
re antal människor har alltid varit på resa av en eller annan anled
ning, men ordet turism började inte användas mera allmänt förrän 
under 1800-talet, som en beteckning på bland annat den typ av 
resor som kallades The Grand Tour. 

"During the seventeenth century increasing numbers of potential diplomats, 
men becoming rich through Englands growing foreign trade and scholars in 
search of European learning, began to legitimize gallants'jaunts which thus 
imperceptibly merged into the educative and political institution known as 'the 
Grand Tour'. The route for this tour was a three-year exploration of the capi
tals, politics, culture and society of western Europe. The proposed itinerary 
was an outbound trip to Paris and Italy with stops in Genoa, Milan, Florence, 
Rome and Venice followed by a return trip through Switzerland, Germany and 
the Low Countries". (Murphy 1965, p. 17) 

Mycket har förändrats. The Grand Tour finns inte mer, och för den 
överväldigande majoriteten av människor har dessa resor aldrig 
varit en realitet. The Grand Tour nämns ofta som turismens inled
ning, men företeelsen som sådan hade föga med modern turism att 
göra. I begynnelsen var det den jordägande adelns söner, som 
gjorde dessa resor. Det var heller inte fråga om fritidsresor efter
som denna grupp av människor knappast skilde mellan fritid och 
arbete. Man kan anta att bildningsinnehållet i resorna var bety
dande. Företeelsen som sådan var dock inte ny. Redan på 1500-
talet förekom resor med en sådan uppläggning att de kan innefattas 
i beteckningen The Grand Tour. I slutet av 1700-talet skedde en 
klar förändring. Nu började den växande borgar- och köpmansklas
sens söner att resa i större antal. Den ökande handelns inkomster 
gav nya grupper möjligheter att genomföra det som förut varit de 
jordägandes privilegium. I och med denna förändring blev resorna 
så välorganiserade och rutiniserade att man skulle kunna tala om en 



form av massturism. Inte i den meningen att man reste i stora grup
per, men väl att man reste samma vägar, besökte samma platser 
och bodde på samma härbärgen (Towner 1985, p. 297-328). 

I dess moderna betydelse har turismen definitivt förändrats från ofta 
årslånga individuella resor för överklassen, resor med ett uttalat 
bildningsinnehåll, till att betyda korta periodiskt återkommande, ofta 
årliga resor, med nästan uteslutande rekreativt syfte. Thomas Cook 
arrangerar sin första gruppresa med abonnerat tåg för 570 personer 
över ca 19 km redan 1843 (Mcintosh 1972, p. lOf). Företagets verk
samhet expanderar snabbt, och man sänder snart grupper av turis
ter över "hela världen". Bildningssyftet har med tiden blivit mycket 
underordnat. Resorna företas ofta i grupp, och de upplevelser, som 
marknadsförs är tillrättalagda för att kunna erbjudas serier av grup
per efter varandra. Turismen har blivit en aktivitet, som en stor del 
av västvärldens befolkning deltar i. Överklassens angelägenhet har 
övergått till att vara massturism. 

Den stora expansionen inom turismen har skett under en förhållan
devis kort period efter andra världskriget. Massturismen får då sitt 
egentliga genombrott. Under perioden 1955-65 tredubblades t.ex. 
antalet ankomster till olika länder från 51 till 157 miljoner. Den in
hemska turismen i olika länder genomgick en motsvarande expan
sion (Robinson 1976, p. xxii). Tillväxten i den internationella turism
en har varit fortsatt kraftig, och uppgick 1989 till 405,3 miljoner an
komster till gränsstationer (Burton 1991, p. 11). 

I den industrialiserade världen blir alltmer tid fri att disponera för 
egna personliga aktiviteter. Denna fria tid fördelas alltmera så att 
den ger möjlighet till resor och turism över både korta och långa 
avstånd året runt. 

Parallellt med ökning av den tillgängliga tiden krävdes dessutom en 
expansion av möjligheterna till persontransport. Alla positiva fakto
rer samverkar vid denna tid. Ekonomin expanderar och inkomster
na stiger. Fritiden ökar, bl.a. genom längre lagstadgade semestrar. 
Paketresor med flyg från England till Europas södra periferi börjar 
organiseras 1949. Som en följd av en från kriget kvardröjande över
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kapacitet inom flygindustrin (Turner 1975, p. 95ff) blir det möjligt att 
snabbt erbjuda billiga charterresor till Medelhavet. 

Även bussresorna till Medelhavet var omfattande under denna inled
ande period. Numera har destinationerna ändrats, så att bussresor 
från Sverige är sålunda i huvudsak destinerade till norra Europa. 

Bilen blir under efterkrigstiden också snabbt var mans egendom, 
vilket ger en helt ny rörlighet i rummet. Detta medför att framför allt 
den nationella turismen expanderar snabbt. 

Sammanfattningsvis är nu turismen genom sin kraftiga volymtillväxt 
en form av rumslig interaktion med alltmer ökande betydelse både 
för den enskilde och för samhället. Turismen är vidare, brukar det 
framhållas, en expanderande och därmed viktig industri, som fram
för allt i perifera områden är livsavgörande för upprätthållande av 
samhällelig service. 

Turismen, ett sentida forskningsområde 

Forskning om fritiden och den del av fritidens användning, som kan 
klassificeras som turism är av ganska sent datum. Ett tidigt arbete 
som behandlar turism är Ogilvie's The Tourist Movement, som kom 
1933 (Ogilvie 1933). Turismen har dessförinnan i huvudsak behand
lats av "reseskildrare" och skönlitterära författare. För att turismen 
skulle bli ett intressant forskningsområde och inte bara ett intresse 
för ett burget fåtal krävdes emellertid att majoriteten av befolkning
en i ett antal länder skulle komma i åtnjutande av så mycket fritid 
att resande i stor skala blev möjligt. Vetenskapliga arbeten om 
turism och fritid blir sålunda vanliga under andra halvan av 1960-
talet och har sedan dess ökat kraftigt. Nya tidskrifter inom området 
såsom Journal of Travel Research (1961), Annals of Tourism 
Research (1974), Journal of Leisure Research (1968) har startats. 
Bland geografer har intresset för området också ökat under de 
senaste 20 åren, men huvuddelen av den nya forskningen har skett 
bland ekonomer och beteendevetenskapliga forskare. 
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I grova drag kan man dela in forskningen om turism i tre huvud
grupper; 

Turismen är ett socialt fenomen, och detta har intresserat socio
loger och forskare mera specifikt i socialpsykologi (Pearce 1982, p. 
16ff). I huvudsak kan man konstatera att sociologiska arbeten före 
1964 knappast har någon sammanhållen teoretisk ansats, utan är 
mera deskriptiva. Två inriktningar för sociologiska turiststudier kan 
identifieras. Den ena är inriktad på turistens betydelse för och påver
kan på det samhälle, som han besöker, medan den andra inrikt
ningen är mot turisten själv och behandlar hans/hennes skäl att 
resa, och de problem, som resan kan innebära för personen själv. 
Pearce behandlar begreppet turist utifrån de olika sociala roller, 
som turisten har (Pearce 1982, p. 28ff). 

Turismen är också i hög grad ett ekonomiskt fenomen, vilket klarast 
kan illustreras av att forskning om turismens ekonomiska betydelse 
kom att få betydelse först när den verkligen blev betydande. I detta 
sammanhang talas ofta om turistindustrin. Detta är emellertid ett fel
aktigt sätt att närma sig frågan. Turistindustrin är ingen sammanhåll
en verksamhet, utan består av ett stort antal branscher och verksam
heter, vilka alla i större eller mindre utsträckning deltar i spelet om 
turisternas pengar. Det finns följaktligen ingen sammanhållen forsk
ning med "turistindustrin" som studieobjekt. Den forskning, som be
drivits har i huvudsak varit anekdotisk och inriktats på den ekonomis
ka betydelse, som vissa turistanläggningar har för större eller mind
re regioner. En stor del av de ekonomiska studierna har vidare varit 
marknadsföringsorienterade. Pearce skriver om de ekonomiska 
studierna inom området att "de uppfattar sällan turisterna som 
något mer än en penningutdelande maskin, som behöver regelbun
den service" (a.a., p. 7-8). 

Turismen är slutligen ett geografiskt fenomen. Turismen är ett 
mångfacetterat geografiskt studieområde, som spänner från rumslig 
interaktion mellan människor och platser till markanvändning och 
landskapspåverkan. Alla dessa delar är intressanta studieområden 
för geografer. Studium av äldre geografiska arbeten inom området 
visar en inriktning mot effekterna i mottagande orter. Mycket av 
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den moderna geografiska forskningen om turism tar sin utgångs
punkt i interaktionen mellan människor och platser. 

Turism - ett forskningsområde för geografer 

I inledningen till "A Geography of Tourism" angers i sex olika punk
ter varför turismen är ett område för geografisk analys (Robinson 
1976, p. xxiv ff). 

1. Turism innefattar frågor om bebyggelse, om rumsliga fördelningar 
och relationer samt förflyttning av människor mellan olika platser. 
Geografi spelar en viktig roll i studiet av det rumsliga samspelet 
mellan turismens tillgång och efterfrågan. 

2. Turismen påverkar landskapet på tre olika sätt; dels genom att 
den påverkar landskapet med olika former av landskapsföränd-
rande byggnationer och dels genom att bevara naturlandskapet 
för turisterna att njuta av och slutligen genom ett slitage, som i ett 
längre perspektiv motverkar turismens och de bofastas intresse. 

3. Turismen påverkar den demografiska strukturen i det mottagan
de området (Boesch 1964, p. 228). Genom att turismen ger 
behov av arbetskraft kan utflyttning från mottagande områden 
minskas och en obalanserad befolkningsstruktur undvikas. I detta 
ligger att den stora påverkan sker i perifera områden (Christaller 
1964). 

4. Turismen är en ekonomisk företeelse av stor betydelse, som 
genom sin storlek ingriper i stora delar av ekonomin i framför att 
Västeuropa och Amerika. Politikerna ser ofta turismen som den 
faktor med vilken perifera och s.k. backward areas skall räddas. 
Härigenom är turismen ett värdefullt studieområde för ekonomisk 
geografi. 

5. Ett annat förhållande, som gör turismen till ett område för ekono
misk geografi är att turismen många gånger har större betydelse 
för kapitalrörelserna över gränserna än någon vara. 



6. Genom att turismen, och det kapital den för med sig, har stora 
kulturella effekter i det mottagande landet, är det ett viktigt forsk
ningsämne för en geograf. Nya investeringar i infrastruktur blir 
nödvändiga när turismen växer. Detta tillsammans med att turist
erna för med sig vanor och krav från sin egen kultur, som gör att 
de sociala banden i den egna kulturen minskar, påverkar i väsent
lig mån det område, som tar emot stora mängder turister. 

Ovanstående sex punkter visar bredden i det ämnesområde, som 
kan kallas för turismens geografi. Egentligen visas här ett antal 
viktiga punkter, som normalt är geografers studieobjekt. En komp
lettering skulle möjligen vara att mera explicit framhålla att turis
men handlar om interaktion mellan människor och platser. 

I "Tourism Today - A Geographical Analysis" anger Pearce 
genom urvalet av material indirekt de rumsliga mönstren och fram
för allt resemönstren som det viktigaste studieområdet inom turist
sektorn i dag (Pearce 1987). Halva boken handlar om resemönster 
på nationell och internationell nivå. Den andra halvan tar upp rumsli
ga strukturer och miljöproblem inom turistområdena. Detta är forsk
ningsområden, som väl behärskas av moderna geografer. Denna be
skrivning innebär en klar avsmalning av vad som anses vara ett geo
grafiskt forskningsområde, i och med att de ekonomisk-geografiska 
aspekterna på turismen i praktiken överlämnas till forskare i ekono
mi. 

Vad finns då som specifikt särskiljer turismens geografi från andra 
geografers studieområden? Genomgången ovan visar att i realiteten 
är det ganska lite som är speciellt för studier i turism. Lika lite finns 
det en turismens ekonomi, sociologi eller antropologi. Inom respek
tive ämne arbetar man med sin normala teoribildning och metodik 
för att förstå olika yttringar av mänsklig aktivitet. En del av dessa är 
turism, eller vad vi nu föredrar att kalla det. 

Grunden för de mönster och processer som studeras inom turism
ens geografi ligger i handlingar under människornas fritt disponibla 
tid. Ett annat kännemärke på turism är att de studerade förflyttning
arna huvudsakligen innebär att man i slutändan återkommer till ut



gångpunkten. Här finns en betydande skillnad visavi normala migra-
tionsstudier, och som sådana är de speciella, annars inte. Som 
senare kommer att visas, innebär detta ett viktigt forskningsprob
lem. Avgränsningen mellan vad som är turism, och vad som är 
andra aktiviteter, är inte heller lätt gjord. Ur en geografs synvinkel 
utgör turismen, liksom många andra mänskliga aktiviteter, en källa 
till en mängd geografiska problem. Någon särskild Turismens Geo
grafi menar jag däremot inte att det finns. 

Svensk geografisk turismforskning 

I Sverige har tidigare den geografiska forskningen inom området 
turism och fritid varit spridd över flera fält, av vilka några här skall 
översiktligt beröras. Ett av dessa fält utgörs av studier av det ekono
miska utfallet av turismen. Dessa undersökningar har i många fall 
varit ortscentrerade och alltså varit koncentrerade på ett mottagnings
område utan att sätta det i relation till något större mönster. Orsa
ken till detta belyses nedan. Bland de ekonomiskt inriktade arbetena 
finns även tidiga exempel på studier av de lokalekonomiska effek
terna av investeringar för turister (Nordström & Mårtensson 1966, 
Sveriges Turistråd 1991) 

"Sommarmigrationen" är ett annat tema, som tidigare fått en gans
ka omfattande behandling (Svensson 1954, Hansson & Medin 
1954). Inom denna grupp finns arbeten, som mera specifikt berör 
sommarstugeboendet, som ett specialfall av sommarmigrationen 
(Finnveden 1960, Aldskogius 1967, 1968 och 1969). 

Resemönster under fritiden har inte varit något stort studieområde 
bland svenska geografer, men exempel finns (Aldskogius 1985, 
Jansson 1971). Bland geografers arbeten rörande turismen finns 
även en del exempel på hur geografer behandlat turismens påver
kan på naturlandskapet (Strömqvist 1985, Bäck & Bäck 1986, 
Borgegård 1975). 

De offentliga utredningarna kring rekreation, turism och friluftsliv, 
som genomförts under perioden från 1960 och framåt har varit 
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inriktade på att ge underlag för politiska beslut på fritidsområdet och 
inom regionalpolitiken (SOU 1964:17). De rumsliga aspekterna på 
turism har i dessa fall varit inriktade på att identifiera aktiviteter och 
områden lämpade för att utföra dessa olika verksamheter under 
både korta och långa fritidsperioder. 

Som Aldskogius nämner i sin artikel 1987, så har mycket av de 
geografiska arbetena inom turismen varit utspridda över en mängd 
olika delområden. Han konstaterar att de ofta varit efterfrågestyrda 
och utförts som led i pågående regional planering. Aldskogius kons
taterar även att vidden i de utförda arbetena visar bredden på de 
problemområden, som kan hanteras med geografiska metoder 
(Aldskogius 1987). 

Forskning kring turism och dess betydelse för lokal och regional 
planering har inte, i motsats till i utlandet, varit något stort område i 
Sverige. Aronssons avhandling, som dessutom är en av få geogra
fiska doktorsavhandlingar inom turismområdet, tar upp planeringen 
för turism på den svenska landsbygden ur ett resursorienterat pers
pektiv (Aronsson 1989). 

Dessa punkter stämmer endast i mindre grad samman med de 
punkter som tidigare anfördes på sidan 5. Detta beror dels på att 
många arbeten inte enkelt låter sig indelas i grova kategorier, och 
dels därför att endast få arbeten finns att klassificera. 

Turism - en liten del av många ämnen 

Forskningen inom turismens geografi kan avslutningsvis konstateras 
vara splittrad både i ett svenskt och ett internationellt perspektiv. 
Man skulle kunna påstå att den inte ens finns. En förklaring till detta 
kan vara att turismen har beröringspunkter med många delar av 
samhället. Många forskare synes som följd av detta se på turismen 
som en mindre del av det egna forskningsområdet och visar denna 
del endast ett förstrött intresse. Man genomför någon mindre forsk
ningsuppgift med anknytning till turism, men återvänder sedan till 
det som uppfattas som centralare delar av det egna ämnet. Mycket 
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som utförs blir i följd av detta anekdotiskt, och varken teoretisk, 
medvetenhet, förfining eller metodisk sofistikering. Aronsson 
noterar t.ex. att denna situation innebär att någon sammanhållen 
kunskapsbas inte kunnat eller hunnit byggas upp på samma sätt 
som inom andra delar av ämnet (a.a., p. 14ff och 48). 
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2. Problem och disposition 

Sverige är ett av de länder där de anställda enligt lag har en relativt 
lång semester, minst 25 dagar per år. Förutom den sammanhängan
de fria tiden under veckosluten har stora grupper emellertid ytterliga
re semesterdagar. I många fall har alltså en anställd, utanför vecko
sluten, mer än 10 % av sina möjliga arbetsdagar under ett år fria att 
brukas efter eget gottfinnande under en sammanhängande period. I 
motsats till övrig tid på året, då veckodagarna i regel är bundna av 
arbetets krav ger semestertiden möjligheter till en annan tidsdisposi
tion. Många restriktioner i tid och rum, som normalt verkar styrande 
på människors liv, är mer eller mindre upplösta under semesterti
den. Människorna får en annan rumslig räckvidd. Hur utnyttjas den? 
Vilka faktorer är viktiga i människors beslut att utnyttja sin fria 
semestertid? Många människor använder tiden till att besöka andra 
platser under kortare eller längre tid. Orsakerna till dessa förflyttning
ar varierar. Det kan vara en önskan att byta miljö eller liknande, 
men förflyttningarna kan lika gärna ha olika personliga orsaker, 
såsom släktbesök. 

Det ökande antalet människor, som har möjlighet att förflytta sig, 
eller som uppfattas som potentiella besökande har lett till att olika 
aktörer på många platser i landet använder betydande resurser, inte 
minst i marknadsföring, för att attrahera dessa resenärer. Det är 
uppenbart att resenärer på fri tid omsätter betydande belopp inom 
det som normalt kallas för turistindustrin. 

Människors beteenden är svåra att förutsäga och mot den bakgrun
den synes det som om kunskapen om resandets orsaker liksom re
semönstren är begränsad. I ljuset av dessa förhållanden är det inte 
orimligt att påstå att resandet under semestern, den långa fria tids
perioden, utgör ett "problem". Det är sålunda två problem som fram-
tonar; ett som rör hur människor faktiskt beter sig under semester
tiden geografiskt, dvs. beteendet uttryckt i tid och rum och vilka 
mönster som finns. Det är emellertid en fråga av betydande osäker
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het vad som egentligen skall betecknas som turism. Det andra prob
lemet gäller innebörden av turistresandet, dvs. ett definitionsprob
lem. 

Syftet med föreliggande studie är: 

( 1 ) att diskutera innebörden och definitionen av begreppet turism, 
mot bakgrund av den internationella debatten; 

(2) att beskriva och analysera svenskars semesterresande under 
sommaren i Sverige. Allmänt sett skall arbetet belysa den 
svenska sommarturismen i Sverige; 

(3) att klassificera det regionala mönstret i turistresandet i Sverige. 

Behovet av en kunskapsöversikt 

Om avsikten är att studera en företeelse måste den första åtgärden 
vara att bilda sig en uppfattning om studieobjektet. Som redan kort
fattat noterats föreligger oklarheter om vad som är turism och vem 
som är turist. En av de viktiga punkterna i detta arbete, som har ut
vecklats efter hand, är att belysa de svårigheter som finns när det 
gäller att studera turism och turistresor. Frågan om vilka som ingår i 
gruppen turister är central och definitionsfrågan, som är en tveksam 
del i diskussioner om turismen, behandlas utförligt. Ett annat prob
lem, som forskaren möter, är svårigheten att få fram tillräckligt bra 
underlag för att kunna lösa de olika vetenskapliga problem som är 
förknippade med s.k. turismstudier. Det är inte bara frågan om vem 
som betecknas som turist, som måste besvaras. Skall man kunna 
närma sig de faktorer, som påverkar resandets riktning och innehåll 
måste man även ha en uppfattning om dels vilka motiv, som driver 
turisterna att resa dels om vilka attraktioner, som företag och sam
hällen ställer fram för att locka till sig turister, vilka i sin tur skall 
spendera pengar i företaget eller på orten. 
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Ett av de mera betydande vetenskapliga problemen är, vilket påpe
kas av flera författare, är att den sammanhållna kunskapsbasen 
inom turismforskningen ännu är förhållandevis svagt utvecklad 
(Aronsson 1989, p. 16f och 294). Även om de enskilda forskarna 
arbetar i anslutning till sina respektive ämnens kärninriktning blir 
resultatet många gånger begränsat och saknar kontakt med annan 
forskning på turismområdet. 

Mot denna bakgrund är det naturligt att ett av syftena med detta 
arbete är att utföra en översiktligt hållen genomgång av de olika 
problem, som är förknippade med forskning inom turismen. 

Att analysera turistresandet i tid och rum 

Allt resande innefattar dimensionerna tid och rum. En viss mängd 
fri tid är given för semester och det finns en allmänt spridd föreställ
ning om att denna tid i sin helhet eller åtminstone i delar skall använ
das för besök på andra orter. Dessa förutsättningar ger den teore
tiska och metodologiska inriktningen på studien, dvs. ett tidsgeogra-
fiskt förhållningssätt till turismen. Detta är ett förhållandevis ovanligt 
område för studier med tidsgeografisk inriktning. Det tidsgeografis
ka perspektivet är här också ett individperspektiv. Det empiriska 
materialet utgår från intervjuundersökningar utförda dels 1971 och 
1990, vilka ger en bild av människors tidsdisposition och rumsliga 
rörlighet under semestertiden. Människors val och restriktioner är 
viktiga frågor att belysa. Detta görs genom att analysera i vilken 
mån tiden utnyttjas för resor, och i så fall vilka restriktioner som 
kan påverka resemönstren. 

Flöden och "fält" - att generalisera splittrade mönster 

I inledningsavsnittet noterades att studier i Sverige i stor utsträck
ning behandlat semesterortsfält. I den meningen är denna under
sökning ett led i en längre tradition. Arbetet inleddes i en situation 
där materialtillgången var synnerligen begränsad och avslutas i en 
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situation där stora intervjuundersökningar ger en kontinuerlig möj
lighet att få en översiktlig bild av besöksortsfälten och strömmarna 
mellan olika områden under undersökningsperioden; sommaren. 

Ett närmare studium av de turistmottagande orterna visar ett splitt
rat mönster. För översiktens skull är det nödvändigt att skapa och 
använda sådana instrument att de splittrade mönstren kan genera
liseras. Detta görs genom en grupperingsmetod för att sammanföra 
mindre områden till större turistregioner med utgångspunkt från om
fattningen och riktningen på de aktuella turistflödena. 

Hypoteser 

Samhället har förändrats kraftigt under de senaste decennierna. Vi 
lever i ett samhälle med stora ekonomiska resurser och där hushål
len generellt sett fått en ökad välfärd. Vi lever också i ett samhälle 
där "rörligheten" ökat och möjligheterna att förflytta sig underlättats 
och relativt sett minskat i kostnad. Man skulle sålunda kunna tro att 
semesterresandet ökat över tiden, såväl vad gäller antal resenärer 
som frekvens och längden av bortavaron från bostaden. 

(1) Den allmänna hypotesen i denna studie är emellertid att 
endast en mindre del av den fria tiden används för resor inom 
landet. Huvudparten av semesterperioden tillbringas av en 
majoritet i bostaden och/eller i det egna sommarhuset. Detta 
antagande bygger på en rad restriktioner - "trögheter", kostna
der, behov av att "underhålla" bostaden, att hinna med det som 
man annars inte hinner utföra. Det antas vidare att den del av 
tiden som man under semesterperioden vistas borta från hem
met inte ökat i väsentlig mån under de senaste 20 åren. Anta
gandet är sålunda att det finns en konstans över tiden. 

Vad gäller den geografiska dimensionen känner vi från en mängd 
undersökningar till sneda fördelningar. Den stora volymen av resor 
eller andra kontakter sker över korta avstånd. "Rummets tyranni" 
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motverkar normalt långa förflyttningar. Detta ger underlag för följan
de hypotes: 

(2) Resor med övernattning borta under semestern är i mycket 
stor utsträckning lokala i den meningen att inomlänsresor är de 
tydligast urskiljbara målen för turister. 

Vad gäller motiven för turistresor, kan dessa ses som platsbundna 
(t.ex. "spännande resemål" osv.) och mer personbundna. Mycket 
av resandet är per definition "att upprätthålla kontakter". Detta ger 
underlag för följande hypotes: 

(3) En stor majoritet av semesterresorna har personliga motiv, och 
är beroende av den resandes familjeförhållanden. Endast en be
gränsad del av semesterresorna kan betraktas som turism i 
egentlig mening. 

Det finns lagbundenhet i turistresandet; det följer mönster, som 
förändras endast sakta över tiden. De splittrade mönster som kan 
iakttagas är svårhanterliga och en metod att generalisera dessa 
mönster skulle göra en analys därav enklare. Det finns vidare skäl 
att antaga att olika områden har distinkt skilda utbytesförhållanden 
gentemot omvärlden. Med utgångspunkt från detta kan följande 
hypotes formuleras: 

(4) De administrativa regionerna kan reduceras till större, med 
avseende på turistresornas riktning och omfattning, "homoge
na" regioner/turistregioner, och att detta kan ske med endast 
en begränsad informationsförlust. 

Disposition 

Föreliggande arbete kan i princip indelas i fyra olika huvudavsnitt. 
Det första avsnittet kan ses som arbetets ram. Det består i sin förs
ta del (kapitel 1) av ett inledande allmänt avsnitt om turismen som 
forskningsområde och kapitel 2, som mer konkret anger de prob-
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lem, som skall studeras. Den andra delen av ramen utgörs av kapi
tel 12 som innehåller resultatredovisning och sammanfattande syn
punkter. 

Mot bakgrund av den i föregående kapitel noterade förbistringen 
när det gäller vem eller vilka som kan sägas vara turister är defini
tionsfrågorna viktiga. I de två kapitlen 3 och 4, som är avhandling
ens andra huvudavsnitt, behandlas frågor kring turistbegreppet och 
hur detta förhåller sig till rekreation, resor och fri tid. 

En diskussion om turistresors innehåll och riktning kräver viss kun
skap om vilka motiv som styr människors val av resmål. Varför man 
vill resa, och vad man vill uppnå med resandet är den ena halvan i 
detta problemområde. Vilka resurser, som på olika platser finns för 
att tillfredsställa den resandes förväntningar och önskemål är prob
lemområdets andra sida. Behandlingen av motiv och attraktioner 
ingår i det tredje huvudområdet och omfattar kapitlen 5 och 6. Av
snittet avslutas i kapitel 7 med en diskussion av det tidsrum inom 
vilket den presumtive turisten kan agera. 

Den i syftet angivna kunskapsöversikten omfattar sålunda de två 
huvudavsnitt, som består av kapitlen 3-7. 

Det avslutande fjärde huvudavsnittet utgörs av den empiriska redo
visningen. Den inleds i kapitel 8 med en genomgång av olika meto
der att samla in material och olika källor för arkivmaterial. I de föl
jande tre kapitlen följer redovisningar av olika empiriska undersök
ningar. I kapitel 9 behandlas en metod att indela ett område i turist
regioner. Kapitlet, som delvis är att se som en metodisk exkurs 
bygger på ett material rörande övernattningar på vandrarhem. I 
kapitel 10 behandlas turistflöden mellan länen. Avsnittet bygger på 
f.d. Sveriges Turistråds Turistdatabas (TDB). I och med kapitel 11 
avslutas det empiriska blocket med en genomgång av två intervju
material, som behandlar individers resor under sommarsemestern. 
Det ena materialet insamlades 1970 och det andra 1990. 
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3. Vem är turist? 

När man går igenom undersökningar, som numera är tillgängliga 
inom området "forskning om turism" är det intressant att kunna kon
statera att det inte finns någon allmänt accepterad definition på be
greppen turism, turist eller andra med dem sammanhängande före
teelser. Varje forskare förefaller att endera ha en egen definition 
eller helt enkelt resignera inför svårigheterna och avstå från en 
regelrätt definitionsdiskussion. Ett exempel på den förbistring, som 
rått och fortfarande råder, är den översikt i vilken framkom att det i 
åttio arbeten om turism fanns inte mindre än 43 olika definitioner på 
de tre begreppen turist, besökande och resenär (Frechtling 1976, p. 
59-68). Då har ändå inte variationer i vad som betecknas som rek
reation, fritid, utflyktsresande (exkursionist) eller semesterfirare 
medräknats. 

Den mängd olika varianter som förekommer på dessa begrepp kan 
dels antas bero på att det inte har utvecklats en sammanhållen 
forskningstradition på området, dels också på att forskarna, när det 
gäller turism, i sina studier i betydande mån tvingas använda sig av 
andrahandsmaterial, dvs. material, som inte primärt är avsett för de 
aktuella analyserna. Det har då varit normalt att anpassa sig till de 
möjligheter, som givits av det tillgängliga materialet. 

Instrumentella definitioner 

En stor del av diskussionen om hur en turist skall definieras utgår 
från de beslut som tagits av internationella organ. Dessa beslut är 
uteslutande byggda på möjligheterna att via tillgänglig statistik av
gränsa olika grupper av resande mellan länder. Gränspassage är 
den övergripande händelsen och grunden för diskussion om defini
tioner inom den internationella litteraturen. Tillsammans med gräns
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passagen kommer resans varaktighet. Nedre gränsen för att skilja 
mellan turist och annan resenär har varit 24 timmars vistelse i det 
besökta området. I grova drag har också ingått vad man vet om 
resans syfte. Exempel på denna typ av synsätt från 1937 finns åter
givna av Robinson m.fl. 

Turist - en person, som är på resa under en period överstigande 24 timmar i 
ett annat land än där han normalt bor. 
Semesterfirare - en person, som reser omkring i sitt eget hemland. 
(Robinson 1976, p. xxvi, Murphy 1985, p. 5f) 

I begreppen ovan inkluderas affärsresenärer och studenter, men 
inte militär personal. 

Det bör noteras att man här sätter ett likhetstecken mellan turist 
och internationell resenär. Den som reser i hemlandet betraktas 
annorlunda. Turist kan i den ursprungliga betydelsen sägas beteck
na en person som är på rundresa. I många fall kommer i den fort
satta framställningen beteckningen turist även att ges till personer, 
som endast reser tur och retur mellan två platser. Skillnader i be
teckning på personer beroende på resans "form" kommer inte att 
behandlas i den vidare framställningen 

Vid en FN-konferens i Rom 1963, som behandlade internationellt 
resande, utvidgades definitionen i och med att man antar ett förslag, 
som tidigare antagits av den internationella turistorganisationen 
(IUOTO). Det nya är att man inför begreppet besökande ( = visitor) 
som den överordnade beteckningen på besökande från andra 
länder. 

Besökande: En person, som besöker ett annat land, än där han 
normalt bor, av något annat skäl än arbete, som avlönas i det besök
ta landet. Denna definition täcker följande kategorier: 

- Turist: Tillfällig besökande, som stannar i mer än 24 timmar i det 
besökta landet, och där syftet med besöket faller inom någon av 
följande kategorier: 
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1. Fritid, rekreation, semester, sport, hälsoskäl, studier eller reli
gion. 

2. Affärer, familj, vänner, tjänsteresa eller möte. 

- Utflyktsresenär: Tillfälliga besökande, som stannar mindre än 24 
timmar i landet (inklusive kryssningspassagerare, som är ett spe
cialfall). 

Som vanligt när det gäller att få internationell enighet kring en re
kommendation är förändringar små och förändringar av t.ex. rekom
mendationer sker sakta. Noteras dock att den internationellt antag
na definitionen säger att man är turist om man stannar utomlands i 
minst 24 timmar! 

Från gränsövergång till övernattningskrite
rium 

En expertgrupp för FN-statistik menade 1967 att man borde gå 
ifrån 24-timmarsgränsen för vistelse och klassa dem som övernattar 
i ett annat land som turister. Här anpassas alltså definitionen till rea
liteterna. Man kan med normal in- och utresestatistik i olika länder 
fastställa om någon stannat från en dag till en annan, men det är i 
praktiken omöjligt att hålla reda på 24-timmarsregeln i statistiken. 

Definitionen skulle då efter denna ändring bli som följer: 

Turist En person som övernattar i annat land. 
Uflyktsresenär En person, som besöker ett annat land men inte 

övernattar. 

I båda fallen fortsätter naturligtvis de inskränkningar, som har med 
förvärvsinkomst etc. att gälla. 
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Först 1970 bestämde sig OECD:s turistkommission för att på för
slag av IUOTO utvidga sin definition så att den även skall gälla för 
turism i hemlandet. 

Turist i hemlandet: En person klassificeras som turist om han besö
ker en plats annan än där han bor under minst 24 timmar. Om besö
ket är kortare räknas han som utflyktsresenär (Robinson 1976, p. 
54). 

Smith uppehåller sig i sin sammanställning av metoder för analys av 
turism till en del med definitionsproblematiken, och återger WTO:s 
definition från 1981 (Smith 1989, p. 18ff): 

Internationella besökande blir då utgångspunkt för definitionerna, 
och detta begrepp har som framgår nedan en vid innebörd: 

"Besök syftande till rekreation, medicinsk behandling, religiösa ceremonier, 
familjeärenden, sportevenemang, konferenser, studier eller eenomfart till ett 
annat land". (Förf. understrykning) 

Häri ingår även anställda i internationella organisationer, som stan
nar mindre än ett år i landet liksom utlandsboende, som kommer 
hem för en kort visit, och återvänder till utlandsstationeringen. 

Vissa undantag från den övergripande definitionen förekommer 
dock. Dessa undantag från det mera generella sättet att se på turis
ter listas nedan. De som undantas är emigranter och arbetssökande, 
diplomater och militär personal, familjemedlemmar till ovanstående, 
flyktingar, nomader och "gränsgångare" samt sådana som stannar 
mer än ett år i det aktuella landet. 

Internationella turister är sådana besökande som övernattar i 
landet. 

Internationella utflyktsresenärer: Detta är sådana besökande, som 
inte övernattar. (Häri finns de som kommer med kryssningsbåtar, 
och ligger längre i hamn, men som varje natt kommer tillbaka till 
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fartyget för att sova). Boende med medborgarskap och andra i 
landet boende skall enligt detta sätt att se inkluderas i statistiken. 

Nationell turism: Det har varit svårt att komma överens om gemen
samma och gångbara definitioner för internationell turism. Inom na
tionell turism har det varit än svårare då olika länder uppvisar olika 
behov och olika strukturer. WTO föreslog 1981 de nationella turist
organisationerna följande gemensamma riktlinjer. Dessa riktlinjer 
har oftast använts av de olika länderna, men det finns flera olikheter 
beroende på interna förhållanden i länderna. Dessa riktlinjer innebar 
att utöver den tidigare omtalade 24-timmarsregeln skulle följande 
gälla: 

- Resande som har med arbete att göra t.ex. pendling skall exklude-
ras från statistiken. 

- En distinktion mellan permanent migration och korttidsresande 
skall göras. 

- En ytterligare uppdelning mellan de som stannar mer eller mind
re än 24 timmar (övernattar eller inte) måste göras (Smith 1989, 
p. 20) 

Utöver de definitioner, som antas och/eller rekommenderas interna
tionellt, och som i huvudsak är anpassade för statistikproduktion, 
förekommer ett antal olika nationella indelningar rörande personer, 
som kommer till landet i fråga. Nedan ges ett antal exempel på hur 
besökande respektive turist kan definieras. 

Turist 
1. Österrike: Icke fast boende som stannar högst 12 mån. 
2. Israel: Någon som kommer in i landet på turistvisum och inte är 
immigrant, tillfälligt boende eller transitpassagerare. Får stanna mer 
än 12 månader utan att falla utanför definitionen. 
3. Mexiko: Icke-boende, som besöker landet för rekreation, hälsa, 
sport eller artistiska aktiviteter för högst 6 månader. 
4. USA: Icke-boende, som kommer på besök för business, rekrea
tion eller nöje, studier eller transit. Kanadensare medräknas i grup
pen turister om de stannar mer än 24 tim. 
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Besökande 
1. Kanada: Icke-boende, som kommer in i landet, inklusive arbets-
pendlare och säsongsarbetare, men icke diplomater eller militär 
personal, 
2. Israel: Alla turister och passagerare på kryssningsfartyg bortsett 
från utomlands bosatt medborgare eller sådana, som bor i de ocku
perade områdena. 
3. Jamaica: En i landet icke-boende, som kommer dit oavsett ären
de. 
4. Mexiko: En i landet icke-boende, som stannar minst 6 månader. 

"Ytterligare andra definitioner skulle dock kunna vara tillämpliga på inrikes 
turister i vart och ett av dessa länder". (Smith 1983, p. 27) 

Ett problem, som främst synes vara en fråga för ytmässigt stora 
länder, är hur långt man måste resa från sin hemort för att klassas 
som turist respektive exkursionist. Exempel kan tas från USA och 
Canada. I USA använder man omväxlande 80 km (NTRRC 1973) 
och 160 km (US Bureau of the Census) enkel resa som det avstånd 
bortom vilket man måste resa från hemorten för att klassas som 
turist. De kanadensiska exemplen är 40 km (Ontario) och 80 km 
(Statistics Canada) enkel resa för att en resa skall klassas som 
turistresa (Smith 1989, p. 21). Resenärer som företar kortare 
"turist"-resor är sålunda på respektive plats betraktade som exkur-
sionister i statistiken. 

Om syftet med den använda definitionen är statistikproduktion, som 
dessutom skall vara internationellt jämförbar, krävs att den är enkel 
att använda och att den är helt entydig. I vetenskapliga arbeten ska
pas eventuellt ytterligare definitioner, som anpassas till den egna 
studiens syfte. Aronsson noterar att tre villkor oftast återkommer i 
definitionerna; 

1. Den rumsliga avståndsfaktorn. 
2. Den tid man är borta från hemorten. 
3. Resans syfte, t.ex. om det är fråga om arbets- eller rekreations

resa. Detta kriterium är dock inte självklart entydigt eftersom 
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när det gäller syftet, som vi sett ovan, i olika sammanhang in
förts en hel mängd förklaringar och undantag (Aronsson 1989, p. 
29ff). 

Aktuell internationell rekommendation 

Den senaste rekommendationen i fråga om turismdefinitioner från 
World Tourism Organization 1991 antogs av FN:s Statistiska kom
mission 1993. Den utgår, som framgår av figur 3.1 från att alla rese
närer (travellers), som är engagerade i turism kallas för besökande 
(visitors). Dessa indelas sedan i övernattande besökande, som be
nämns turister. Samma schema gäller för både inrikes och utrikes 
resenärer med undantag för att den internationelle resenären besö
ker ett annat land. 

Övriga 

Övriga 

Turister 

Resenärer 

Besökande 

Figur 3.1 Nivåer för aktuella FN-rekommenderade definitioner. 

Besökande inom landet definieras enligt följande: "En person, som 
bor i ett land, och reser till en plats inom landet utanför hans/hennes 
vanliga omgivningar för en period, som inte får överstiga 12 måna
der, och vars huvudsyfte är annat än att utöva en aktivitet som beta
las på den besökta platsen". Termen besökande är grundstenen i 
definitionssystemet. 
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Turist (övernattande besökande) definieras enligt följande: "Besökan
de, som stannar minst en natt kollektivt eller privat boende på den 
besökta platsen". 

Övernattningen är i princip den enda viktiga delen i denna definitions-
uppbyggnad vid sidan av gränspassagen för den internationelle turis
ten. Det bör dock noteras att det är FN:s Statistiska kommission, 
som utfärdat rekommendationen, och för denna organisation är ett 
av de viktigaste målen att rekommendera sådant som med minsta 
möjliga problem kan genomföras i stor skala av alla medlemsländer. 

Rollberoende definitioner 

En enkel och precis definition på turist är alltså ett bestående prob
lem. Pearce framhåller att den definition, som man kom fram till i 
Rom 1963, och som återgivits ovan, var en ganska typisk definition, 
som var som gjord för att passa det som han kallar "passport statis
tics" (gränsövergångsstatistik i fri översättning). Framför allt menar 
han att dessa definitioner inkluderar personer, som varken av sig 
själva eller andra uppfattas som turister. De blir "falska" turister, 
offer för definitioner, som främst har varit avsedda för att skilja ut 
migranter och säsongarbetare. Pearce framhåller att dessa "passport-
type " definitioner som bygger på statistik över gränsövergångar inte 
alls lämpar sig för att kartlägga turistbeteenden. En turist är en tran
sient "figur", som uppträder som, och som oftast uppfattas som en 
individ, utan bestående kontakt med det besökta samhället (Pearce 
1982, p. 4). 

I stället för att definiera turisterna efter en mekanisk räkning, menar 
Pearce att man skall ta hänsyn till den roll, som turisterna tar sig. 
Med ett citat från Cohen, konstaterar han att 

"... there is no necessary correspondence between the difficulty researchers 
experience when trying to define a term such as tourist, and the clarity ofthat 
image in everyday usage. Indeed one of the strengths of the present approach is 
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to remind researchers, as evidenced by the responses from the present group of 
people, that the tourist role has a well-defined 'public image'. " (a.a., p. 28ff) 

I anslutning till ovanstående är det intressant att se att Pearce inte 
tar upp definitionen på turist, utan snarare på turism, som ju är 
något annat. Han behandlar ett antal modeller för hur turister upp
träder, men han tar inte upp hur de personer, som deltar i proces
sen definieras. Man skulle kunna säga att han använder den ovan 
omtalade kunskapen om och bild av turisten, som är "allmän kun
skap". I hans analys finns dessutom ett stort antal undersökningar 
behandlade, vilka med stor sannolikhet bygger på en hel rad av 
olika materialtyper med olika underliggande definitioner (Pearce 
1987, p. 5f). 

Bortsett från Ogilvie, som i kraft av sitt tidiga arbete ofta är citerad i 
litteratur inom turistområdet, är Cohens uppsats från 1974 den stan
dardreferens, som återfinns i många arbeten (Cohen 1974). I den 
uppsatsen gör Cohen en noggrann genomgång av turistens karak-
teristika. 

Inledningsvis konstaterar han att den fullfjädrade turisten knappast 
existerar, utan att alla roller endast mer eller mindre fyller de krav 
som man kan ställa på en sådan. De flesta resor har en "turistisk 
komponent". Detta innebär i realiteten att han egentligen inte syss
lar med de vanliga instrumentella definitionerna, utan mer studerar 
turistrollernas karakteristika. Cohens definitionsdiskussion utgår från 
de vanliga uppslagsverken. Han fortsätter med att ta upp Ogilvie, 
som bl.a. tidigare noterat att turistens bortavaro från hemmet är helt 
kort samt att de pengar, som han gör av med på resan har intjänats 
hemma och ej på resmålet (Ogilvie 1933, Mathieson & Wall 1982, 
p. 10). 

Cohen tar upp nedanstående sex olika dimensioner på turistrollen. 
De finns schematiserade med angivelse av sina inbördes förhållan
den i figuren 3.1. 
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1. En turist är en kortvarig resenär 
Mer eller mindre. Den nedre gränsen för en turistresa anges i de 
flesta definitioner till 24 timmar, eller mera operationellt att turisten 
befinner sig på annan ort över natten. 

2. Turisten är en frivillig resenär 
Det enklaste kriteriet. Visserligen kan man tänka sig att sociala skäl 
får någon att företa en turistresa under visst tvång, men även detta 
"tvång" rymmer en stor komponent frivillighet. 

3. Turisten är en resenär ute på en tur- och returresa 
Detta är ett karaktäristikum, som väl stämmer överens med att tur
istresan kan betraktas som en icke permanent migration med flera 
destinationer (Williams & Zelinsky 1970, p. 506). Som senare kom
mer att visas kan turistresorna behandlas med samma metoder, 
som övriga former av migration. Här ligger dock tyngdpunkten på 
orden "icke permanent", och man skulle kunna säga att turistre
sorna är en form av reversibel migration. Turism kan naturligtvis 
övergå i permanent boende eftersom det är möjligt att man trivs på 
platsen, och med alla medel försöker stanna där. Det måste dock 
här inflikas att detta är ett internationellt problem, och man kan se 
olika på dessa i olika länder. Den turistiska komponenten i en resa 
blir naturligtvis svagare ju längre man stannar på en plats. 

4. Turisten är ute på en lång resa 
Cohen diskuterar behovet av "novelty " som fritt kan översättas 
med omväxling. Detta är en av drivfjädrarna bakom resandet. I 
litteraturen anges i vissa fall ca åtta kilometer som den nedre grän
sen för en turistresa. Frågan är om dessa instrumentella definitio
ners minimiavstånd motsvarar någon form av gräns för var man har 
en chans att uppleva omväxling. Det bortre avståndet är numera 
hela planeten, eftersom de dagens kommunikationer gör det möjligt 
att ordna turistresor till nästan alla platser på jorden. Det är ju 
numera möjligt att åka på kryssning till Antarktis. 
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5. Turisten är ute på en icke återkommande resa 
Detta har egentligen ingenting att göra med den unika resan och att 
miljoner människor faktiskt varje år deltar i de rutiniserade färder, 
med likartat innehåll till samma platser, vilket är den moderna mass
turismens kännemärke. Det handlar mera om huruvida den enskilde 
individen gör flera resor, och att turistkomponenten i form av resans 
nyhetsbehag minskar för varje gång. Cohen tar i detta avsnitt sär
skilt upp sommarstugeägarna som ett specialfall av turister, men 
där upprepandet av samma resa till samma plats gör att besökens 
turistiska komponent blir relativt liten. Nyhetskomponenten och 
spänningen, som förknippas med resan, minskar successivt. Det rör 
sig i detta fall om ett mellanting mellan den fullfjädrade turisten och 
den permanent boende personen. Cohen delar vidare upp fritids
husen i sommarhus och weekendstugor och konstaterar att de 
senare är "på sin höjd ett fall av minimal turism". 

6. Syftet med turistresan är icke-instrumentell, dvs. inte ett sätt att 
nå ett ett annat mål, utan ett mål i sig. 
Under denna sista punkt gör Cohen en uppdelning på semesterfira
re (vacationers och sightseers) och menar att en semesterfirare är 
en person, som reser till en plats och stannar där medan en sight
seer rör sig mellan olika platser. Sightseers skulle därmed vara turis
ter i en mer bokstavlig mening. 

Detta ger en skillnad i resemönster i och med att "sightseers är mer 
för resande än för uppehåll och vistelse " och "sightseers söker om
växling medan semesterfirare bara vill ha ombyte 

Man kan säga att i begreppet sightseer är resekomponenten domi
nerande medan begreppet semesterfirare har en dominans av besö
kandekomponenten. Icke instrumentella skäl för en turistresa är 
nöje, rekreation och kulturupplevelser. 
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Traveller 

1 Permanency Temporary 

2 Voluntariness Voluntary 

3 Direction 

4 Distance 

5 Recurrency 

6a General purpose 

6b Specific purpose 

Permanent 
(wanderer, tramp, nomad.) 

Forced 
(exile, refugee, slave, 

prisoner of war) 

One-way 
(emigrant) 

Relatively long Relatively short 
(tripper, exkursionist) 

Round-trip 

Non-recurrent Recurrent 
(weekend-or summer-
houseowner) 

Non-instrumental ^Instrumental 
(business traveller, guest 
worker) 

Novelty and change^ Other 
J (students thermalists, 
I familyvisits) 

Tourist 

Figur 3.2. Begreppsträd för definition av turistrollen. 
(Källa: Cohen 1974, p. 534.) 

Efter denna genomgång av karakteristika för en turist lämnar 
Cohen ett eget förslag till definition: 

"A tourist is av voluntary, temporary traveller, travelling in the expectation of 
pleasure from the novelty and change experienced on a relatively long and 
nonrecurrent roundtrip. " 

Observera att Cohen inte tar in vistelsetidens längd som någon särs
kild begränsning i sin definition, trots att han tidigare framfört syn
punkter på denna punkt. Eventuellt kan detta bero på att han har 
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funnit det svårt att skilja mellan turist och semesterfirare som de 
definieras av andra. Turistkomponenten hos den som utför en dags
utflykt kan ju vara mycket viktig. 

Cohen fullföljer sitt resonemang genom att visa ett analysschema 
(se fig. 3.1) att använda när man vill bestämma om en resenär skall 
kunna klassificeras som turist. Uppläggningen innebär att man 
genomför ett slags avskiljande av alla som inte i varje steg mot
svarar den fullfjädrade turist, som blir resultatet. Det bör noggrant 
noteras att de som reser för att hälsa på släkt och vänner inte finns 
inom ramen för Cohens definition av turist. Inte heller kommer som
marstugeresenärerna att egentligen hamna där. Motiven för detta 
kan ses i schemat i figur 3.1; sommarstugefärderna är inte enstaka 
och besök hos släkt och vänner har litet eller inget inslag av omväx
ling och ombyte. 

Turisten, en konsument 

Davidson för i sin lärobok en liten diskussion kring frågan om s.k. 
"day-trippers" är turister. Han menar att de kan betraktas som 
turister i och med att de nyttjar service, som är avsedd för dessa 
även om de inte själva ser sig som turister (Davidson 1989, p. 2). 
Det har visserligen på annan plats framförts att turistbranschen inte 
är en bransch, utan delar av många olika ekonomiska aktiviteter, 
men inom var och en av dessa verksamheter är någon del av akti
viteten inriktad på att erbjuda service till dem som vi kallar för turis
ter. Ur dessa verksamheters synvinkel är det måhända ganska oin
tressant att för mycket ägna sig åt frågor kring hur länge turisten är 
på resa. Ur "näringens" synvinkel måste konsumtionen av den er
bjudna servicen vara det viktigaste. Om man skulle kunna definiera 
turistnäringen vore alltså turister de individer, som konsumerar vad 
näringen erbjuder på marknaden. Detta är endast ett tankeexpe
riment då en sådan definition av turistindustrin, resebranschen, 
besöksnäringen eller vad man väljer att kalla den inte heller kan 
göras entydig. Det är knappast möjligt att exkludera den normala 
befolkningen på en ort från turisterna i konsumtionshänseende. 
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Dessutom skulle de som besöker släkt och vänner även vid denna 
ansats komma i en klass för sig. De skulle även ur detta konsumtions
perspektiv kunna komma att vara mindre "fullfjädrade" turister än 
dem, som konsumerar den service, som företag i massturismens 
tjänst erbjuder. Med denna ansats är en turist, som inte nyttjar 
"turistbranschens" tjänster ingen turist! Dock skulle vi med detta 
synsätt kunna inkludera "utflyktsresenär" bland turisterna i den 
mån, som de konsumerar t.ex. en turistbyrås tjänster under sin resa. 

Kan dagsutflykten vara turism? 

I olika definitioner på företeelsen turist har inriktningen hela tiden 
varit övernattningsmomentet. Det har dock funnits svårigheter att 
rätt hantera denna grupp. Med hjälp av sin bil kan varje resenär på 
dagens goda vägar förflytta sig långa sträckor, vara aktiv på andra 
orter, men återkomma till bostaden på kvällen. Under dessa resor 
uppträder dessa resenärer som turister, och konsumerar som turis
ter. Det kan antas att orsaken till att dessa "utflyktsresenärer" 
hållits i en grupp för sig är att man här haft ett allvarligt mätprob
lem. Genom en allmän kunskap och sunt förnuft vet gemene man 
hur det fungerar, men när det kommer till att formulera forskningspro
blem måste man kräva en viss stringens. Svårigheten med "utflykts
resenären" ligger i att han är mycket svårfångad. Det finns ingen 
statistik på hur ofta och vart människor förflyttar sig över dagen, 
utan man måste helt och hållet lita till materialinsamling genom inter
vjuer och enkäter. Murphy noterar att denna fokusering på övernatt
ningssektorn inom turistindustrin ger för låga uppskattningar av det 
totala resandet (Murphy 1982, p. 5). Murphy vill se dagsutflykten 
som ett specialfall av turism. Murphys syn på dagsutflykten överens
stämmer i stora drag med Davidsons, som dessutom trycker på kon
sumtionsmönstret. Vidare skall noteras att Cohen i sin typologi 
endast konstaterat att turistens resa är kortvarig, men även att han 
anser en övernattning nödvändig för definitionen av turistbegreppet 
eftersom endast resor över flera dagar erbjuder möjligheter till 
resor på regional och nationell nivå (Cohen 1974, p. 353, Burton 
1971, p. 245.) I och med att dessa citat, även om de kommer från 
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inom området ansedda författare nu är över 20 år gamla torde tiden 
ha sprungit förbi dem. Dagens kommunikationsmöjligheter är mer 
utvecklade än det tidiga 1970-talets. Utflyktsresenärer kan därför 
inkluderas i gruppen turister. På grund av material- och metodfrågor 
måste man dock hålla en skiljelinje mellan övernattare och endagsre-
senärer. 

Är släktbesöket turism? 

Pearce återger uppgifter från Canadian Government Travel Bureau 
från 1972 över anledningen till valet av den senaste semesterresan. 
De medborgare i Canada, som hade svarat på enkäten uppgav att 
av alla destinationer i hela världen som dessa besökt var 50 % av 
besöken gjorda med anledning att besöka släkt och vänner. I USA 
var motsvarande siffra 35 % och i Europa 73 %. Länder i övrigt 
visade 59 % besök hos släkt och vänner som resemotiv (Pearce 
1982, p. 60). 

Vi kommer i ett senare avsnitt att se hur en överväldigande stor del 
av det svenska inrikesresandet har släkt- och vänbesök som huvud
mål. Är man då en turist, om man reser till annan ort för att besöka 
släkten eller tillhör man en annan kategori? Här finns flera alternativ 
att välja på. Cohen räknar bort dem som företar sådana resor från 
turistbegreppet, men i FN: s definition från 1963 är man turist om 
man stannar i landet 24 timmar, och har något av följande syften 
med besöket; 

1. Fritid, rekreation, semester, sport, hälsoskäl, studier eller religion. 
2. Affärer, familj, vänner, tjänsteresa eller möte. 

Visserligen nämns släkt och vänbesöken inte i samma grupp som 
rekreation och fritid, men de finns där. I en nyligen utkommen läro
bok i turistfrågor i England behandlas vad som är turism (Davidson 
1989, p. Iff). Det skall visserligen noteras att författaren där har en 
mindre stringent behandling av sina begrepp, men han har placerat 
in besöken hos släkt och vänner som en av fem viktiga delar av 
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turism så länge som det övergripande syftet är "semesterfirande". 
Aronsson visar med hänvisning till Svalastog att turismen kan in
delas i olika klasser varav en är besök hos släkt och vänner 
(Svalastog 1985, p. 39-49). Denna huvudgrupp av turister benämns 
"den nätverksbaserade". Med hänsyn tagen till en sådan definition 
av turism blir konsekvensen att en person, som deltar i sådan aktivi
tet är att beteckna som turist. Avslutningsvis kan konstateras att 
det i transportrådets persontransportprognosarbete diskuteras släkt
besök och det nätverksbaserade resandet (Eriksson 1986, p. 2). 

Definition av turist i denna undersökning 

Som visats ovan finns en stor variation i sätten att definiera studie
objektet turism respektive turist. Många av de definitioner, som an
vänds ligger även i linje med den omdefinition av "turistnäringen" 
till "besöksnäringen", som nu sker. I denna process ligger att man 
inte längre alltid kan vara säker på att det är de studerade indivi
dernas beteenden under fritid som studeras. Det kan i stället vara 
fråga om rena tjänsteresor. Det är dock min uppfattning att en turist 
är en person, som kan använda sin fria tid efter eget skön, och att 
aktiviteterna under de resor som företas under sådan tid inte har 
med normal förvärvsverksamhet att göra. Detta betyder att, så 
långt det använda statistikmaterialet medger det, kommer följande 
definition på turist att användas i detta arbetes empiriska delar. 

En turist är en person, som besöker en plats utanför hemorten och 
stannar där under minst en natt. Besöket skall vara av rent rekreat
ionssyfte och inte ha någon koppling till besökarens näringsfång 
eller anställning. 

Trots ovan framförda frågor kring huruvida man är turist vid släktbe
sök görs inga undantag för dessa resor. Härvid uppnås kongruens 
med andra studier. Likaså inkluderas resor där den resande inte alls 
haft kontakt med service riktad till turisterna. 
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Modeller för turistresor 

Turism består i det enskilda fallet i princip av en givarregion, en 
eller flera mottagarregioner och länkar däremellan. Länkarna utgörs 
av de flöden av personer mellan givare och mottagare som uppträ
der inom detta system med tre komponenttyper. Även om man kan 
tycka att turistresor går kors och tvärs genom landet på ett ganska 
osystematiskt sätt är det möjligt att identifiera tämligen regelbundna 
mönster av turistflöden. 

Varje turist är sålunda en del i detta mönster av flöden av individer 
mellan olika orter. Det finns olika sätt att analysera dessa flöden. 
Geografer använder vid sådana analyser i princip samma analys
apparat, som för migrationsflöden eller andra former av interaktion 
mellan individer och orter. Dessa interregionala flöden består av 
många olika individer, var och en med olika motiv för sin resa. 
Bakom de synliga mönstren ligger de olika individernas möjligheter 
att resa, och deras ekonomiska och tidsrumsliga restriktioner. Här 
nedan visas några exempel på olika individuella resemönster inom 
ramen för de större reseflödena. 

Individuella resemönster 

Ordet turist ger associationer till en person på tur, vilket i överförd 
bemärkelse uppfattas som att man är på resa genom landet. Man är 
i rörelse. Det viktiga är touren, och den kan ju äga rum både i det 
egna landet och i ett annat land. Emellertid kan det finnas flera olika 
mönster för turisternas rörelsemönster, som inte alltid innebär så 
mycket rundresa utan mera att man under ferietid befinner sig på 
en plats borta från hemmet. 

Den första modellen, som illustreras i figur 3.3 är mycket enkel. 
Resenären väljer att besöka endast en ort under sin resa. Ledig tid 
före avfärd och efter hemkomsten tillbringas i bostaden. I vår ge
nomgång av definitioner skulle detta vara typen för en semester
firare, "vacationer". Inom denna grupp faller de flesta organiserade 
turistresor (paketresor) med flyg till den slutliga destinationen. 
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Modellen kan illustrera charterresor till Medelhavet lika väl som en 
vistelse vid fritidshuset på något avstånd från hemmet. Det viktiga 
är att man väljer att endast göra en resa under den studerade tids
perioden. Målet är överordnat resan. 

Hemmet Turistmål 

Figur 3.3. Principskiss för en turistresa med ett resmål. 
Resenären stannar under hela besöket vid resmålet. Disponibel semestertid, som inte 

tillbringas vid resmålet, tillbringas i bostaden. 

Nästa modell har en koppling till tour i betydelsen rundresa. Turis
ten följer här en "resplan". De olika platserna utefter resrutten kan 
var och en ha attraktioner nog för att motivera turisten till ett besök 
med övernattning, men de kan också var och en vara en del av 
eller i sig rymma en av de koncentrationer av attraktioner och 
annat, som behövs för att en ort /region skall uppfattas vara en 
turistort/-region. 

Figur 3.4 visar en individ som under en ferieperiod gör en sådan 
rundresa och besöker ett antal olika destinationer. Figuren ger ingen 
vägledning om hur länge man stannar på en ort, och det kan följakt
ligen vara olika länge på olika orter. Vår definition säger dock att 
man skall vara på destinationen minst en natt för att räknas som tur
ist. I den typologi som antyds av Gunn är detta en Touring Tourist. 
(Gunn 1979, p. 165f). Denna modell är i någon mån en illustration 
till vår förutfattade mening om turisters resebeteenden. Detta kan 
hänga samman med orddelen tour, som betecknar en resa, ofta 
med flera stopp, och som slutar i startpunkten. Empiriskt material 
antyder emellertid att de som uppträder i enlighet med denna 
modell är förhållandevis få (kap. 12). Modellen liknar den, som pre
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senteras i figur 3.6. Skillnaden mellan modellerna ligger i att det i 3.3 
inte förutsätts en från början definierad målregion. 

D6 Hemmet 

D4 

D5 

D3 

D2 

Figur 3.4. Principskiss för en rundresa. 
Resan omfattar besök = övernattningar på flera orter. Den har dock inte något uttalat 
huvudresmål eller målregion. D = Under resan successivt valda alternativt före av

resan valda destinationer. 

Hemmet 
Dl 

D2 D3 

Figur 3.5. Resemodell för flera olika resor till olika mål. 
Figuren visar en specialvariant av modellerna 1 och 2 ovan Turisten besöker fler än 
en ort under ferietiden, men varje ort besöks i form av en egen resa, som följs av ett 
kortare eller längre återbesök i hemmet. 
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Det tredje fallet, som illustreras i figur 3.5 är ett intressant exempel 
på modernt resemönster. Modellen är en specialvariant av modeller
na 1 och 2 ovan. Med egen bil, eller någon kombination med andra 
färdmedel, gör man korta besök på andra orter. Mellan dessa resor, 
som ibland sker över långa avstånd, återkommer man till bostaden 
för en kortare eller längre tids vistelse. Motiven för de olika resorna 
kan vara helt skilda. Dl i figuren kan t.ex. vara några dagar på 
Öland, D2 några dagars besök hos släkt i Strömsund varefter man 
via bostaden reser till den egna stugan för resten av semestern. 

Vår fjärde modell (figur 3.6) bygger på att resenären väljer att bo 
på en plats under sin ferie, men vid olika tillfällen under vistelsen på 
"huvudorten" gör dagsutflykter till andra orter, som kan bjuda på 
något intressant. Ett exempel på denna typ av resenär skulle kunna 
vara familjen på husvagnssemester. Man har ställt vagnen på en 
plats som man tycker om, och låter den stå där medan man gör 
utflykter åt olika håll. Om man befinner sig vid en badplats kommer 
dagar med dåligt väder att vara utflyktsdagarna likväl som shopping
dagarna. Beteendet är sannolikt tillämpligt på charterturister och 
sommarstugebesökare. Denna typ av resemönster är ganska lika 
nästa modell. 

Den femte och sista modellen, som illustreras i figur 3.7 visar en 
grupp av turister, som endera förflyttar sig inom detta bestämda mål
område med egen bil och därigenom har möjlighet att företa resor 
inom målregionen, eller som kommit dit med flyg eller tåg och före
tar rundresa i hyrd bil inom området. 

Föremålet för denna studie är inrikes turism, och därför kommer vi 
inte vidare att beröra charterturismen i annan form än att notera att 
en viss del av den turismen sker med charterbussar, av vilka en del 
arrangemang är rundresor enligt modellen i fig 3.4 medan andra 
bara går till ett resmål enligt modellen i figur 3.3. Vid sidan av 
dessa huvudtyper förekommer naturligtvis i mindre omfattning även 
andra modeller. Charterturism med flyg inom landet förekommer 
knappast på sommaren, medan viss flyg- och tågcharter till fjällen 
sker vintertid. 
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Hemmet 
Målregion 

U3 

U1 
U2 

Målorten 

Figur 3.6. Principmodell för en turistresa med centralt boende och utflykter inom 
en målregion. 
Resenären bor hela tiden på sitt huvudresemål, men gör under vistelsen en eller ofta 
flera utflykter i regionen. Dessa utflykter är dock inte längre än att man kan återvända 
till huvudresemålet på kvällen. Man uppträder i princip på samma sätt som om man 
bodde på huvudresemålet och gjorde utflykter från bostaden. U = mål för dagsutflykt. 

Fördelningen av resenärer mellan de olika individuella resemodel
lerna ovan är lite känd. Kunskapen om de resandes disposition av 
sin ferie är likaledes lite känd. Generellt är också .informationen be
gränsad om de resandes aktiviteter när de väl ankommit till resans 
huvudmål (Pearce 1988, p. 75). I den empiriska undersökning, som 
behandlas i kapitel 12 nedan behandlas fördelningen mellan några av 
de olika individuella mönstren. 
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/• 

Hemmet Målregion 

i , 

Figur 3.7. Principskiss för en rundresa i en besöksregion. 
Enligt denna modell besöker man och gör en rundresa inom en förutbestämd målre

gion. Turister, som väljer denna typ av resmönster kan vara mycket rörliga under sin 
ferie, och påminner om den som visas i figur 3.3 ovan. Modellen kan ses som en kom
bination mellan figur 3.3 och 3.5. 

Kapitelsammanfattning 

Turisten är en transient figur, som inte lätt låter sig infångas med 
hjälp av de definitioner, som står till buds. Trots en lång tids använd
ning av begreppet turist är det sålunda fortfarande svårdefinierat. 
Vem som är turist är i stor utsträckning beroende av iakttagaren och 
dennes syften. Rollberoende definitioner fångar sannolikt bättre in 
individer, som i en fullare mening är turister än de instrumentella. 
För normalt bruk och i statistiska undersökningar måste vi dock nor
malt hålla till godo med de instrumentella sätten att definiera turisten. 
Även enkla och till synes entydiga instrumentella definitioner rym
mer emellertid ett stort mått av godtycke eftersom man sällan kan 
nå alla turister i en population och ej heller ta bort dem som inte är 
turister i någon egentlig mening. För allmänt bruk inom turistnäring
en finns i dag en tendens att helt lita till övernattningen som tecken 
på att en individ är turist. Denna nya och starkt förenklade syn på 
turisten betyder att rollen och aktiviteten kommer allt mer i bak

grunden till förmån för (hotell)övernattningen. 

38 



4. Begreppsrelationer 

Denna avhandling behandlar längre resor, som företas inom Sverige. 
De resor, som analyseras är resor under fritiden, och resornas syften 
kan sägas vara rekreation i någon mening. Vi kallar dessa turistresor. 
Som vi emellertid skall se av det följande erbjuder forskningsuppgiften 
vissa svårigheter, därför att studieobjekten knappast är lätta att defini
era. Ett flertal olika sätt att definiera både de resande som turister och 
resandet i sig, turismen, förekommer i litteraturen. Följande citat utgör 
en bra illustration till dessa svårigheter: 

"Despite the fact that both words (tourist and tourism) have thus been part of our 
language for almost two centuries, there is still no single accepted definition for 
either". (Smith 1989, p. 16) 

Denna osäkerhet gör det till en förstahandsuppgift att gå igenom de 
förekommande definitionerna, och de kopplingar, som finns mellan de 
olika begrepp, som vi använder. De begrepp, som här behandlas är fri
tid, rekreation, resa och turism och hur dessa begrepp förhåller sig till 
varandra och till turism. Vi skiljer här på turism och turist. Turisten 
som sådan har behandlas i kapitel 3. 

Fritid 

Fritid definieras ofta som tid, som ligger utanför den rena arbetstiden 
och den tid som går åt till nödvändiga hushållsgöromål, såsom under
håll av bostaden, tvätt eller matlagning. Dumazedier definierade friti
den eller snarast fritidsaktiviteter som 

"Activities apart from the obligations of work, family and society to which the 
individual turns at will for either relaxation, diversion, broadening of his know
ledge and his spontaneous social participation, the free excercise of his creative 
capacity (Dumazedier 1967, p. 16 f) 

Cosgrove och Jackson har ungefär samma definition; 
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"Leisure consists of a number of occupations in which the individual may 
indulge of his/herfree will- either to rest... after discharging his professional, 
family and social duties. (Cosgrove & Jackson 1972, p. 13) 

Figur 4.1. Den disponibla tiden uppdelad på olika grupper av aktivitet. 
Fritiden i figuren består både av tid, som är bunden av olika åtaganden och sådan tid, 
som är helt fri till förfogande vid varje tillfälle. 
Källa: Så använder vi tiden. SCB, SOS, 1988. 

Det är viktigt att notera att fritid inte bara är den tid som är över 
sedan man arbetat. En stor del av den s. k. fritiden är bunden i olika 
verksamheter till större eller mindre omfattning. Vi har här att göra 
med ett i hög grad flytande begrepp. För att exemplifiera kan man 
göra en enkel tabellarisk uppställning av tidens uppdelning (a.a., 

D Hemarbete 

• Fri tid 

H Personliga behov 

H Studier 

H Förvärvsarbete 

p. 14). 

Tabell 4.1. Bunden och obunden fritid efter aktivitetstyp. 

Aktivitet Helt bunden Bunden Obunden 

Sömn Nödvändig sömn 

Resor Arbetsresor 

Avslappning 

Inköp Matinköp 

Skjutsa barn till Nöjesresa 
idrottsträning 

"Leisure shopping' 
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Rent generellt betyder det att vi har fritid när vi inte sysselsätter oss 
med något som är nödvändigt att göra. För att understryka detta 
skulle den obundna fritiden kunna skrivas Fri tid. 

Det bör noteras att den fria tiden i båda citaten ovan bygger på att 
den definieras utifrån de sysslor, som utförs respektive inte utförs 
under densamma. Det enda krav, som ställs är alltså att det man gör 
skall bli gjort i en situation när det inte måste göras (Kelly 1983, p. 
14). Detta sätt att definiera är inte helt tillfredsställande, eftersom vad 
som är bunden tid i stor utsträckning varierar mellan olika individer 
beroende på vilka värderingar, som styr den enskildes handlande, lik
som vederbörandes ekonomiska och sociala situation, som t.ex. läget 
i livscykeln. 

Den tid som är fri kan användas på en mängd olika sätt. Att se på 
TV är den vanligaste "aktiviteten", och till detta anslår svensken ca 
två timmar dagligen i genomsnitt (Wigren 1990). Vidare finns det 
grupper, som är engagerade inom idrotten, endera som åskådare 
eller som utövare av idrott på någon nivå. Att besöka kulturevene
mang, restauranger eller pubar är liksom att dansa också fritidsakti
viteter. 

En stor del av litteraturen om fritid handlar om dagliga aktiviteter, 
som utförs i eller ganska nära bostaden. En del, framför allt sociolo
ger, lägger tyngdpunkten på dessa nära verksamheter. Häri ligger 
även kortare utfärder, vilka normalt behandlas som fritidsaktiviteter. 
Resande över längre avstånd och däribland semesterresor ingår 
också i fritidsaktiviteterna, men de upptar endast en mindre del av 
diskussioner om fritiden. En sådan koncentration av intresset är natur
lig om man ser på den totala tidsåtgången under ett helt år för olika 
verksamheter. Om man vill studera sådan fritidsverksamhet, som har 
stor betydelse för den privata ekonomin och samhället utanför bostads
orterna, måste man även fokusera intresset på resor till avlägsna 
platser, och se dessa som betydelsefulla delar av fritidens använd
ning. 
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Rekreation 

Rekreation är det andra begreppet. Ordboken säger att rekreation 
egentligen innebär återskapande. I överförd bemärkelse borde rekrea
tion vara aktiviteter, som den enskilde utför för att återskapa sin för
måga att klara de helt bundna uppgifter, som man ställs inför i det 
dagliga livet. 

"Trots att rekreation är ett grundläggande begrepp i rekreationsgeo
grafi förefaller det ännu inte ha kunnat definieras" säger Smith, som 
dock menar att "alla har en intuitiv definition av rekreation" (Smith 
1983, p. xiii f). Detta är ett viktigt påpekande eftersom flera författare 
som skrivit centrala arbeten inom turismområdet förefaller att i brist 
på annat luta sig mot det som man skulle kunna kalla för allmän kun
skap och sunt förnuft när man inte riktigt kan klargöra innebörden av 
de begrepp man använder. Ett enkelt sätt att komma undan frågan 
demonstreras av Cosgrove och Jackson, som konstaterar att "rekrea
tion är vad man sysslar med när man är ledig" (Cosgrove & Jackson 
1972, p. 14). 

Smith noterar vidare att "i praktiken betyder rekreation ofta en spe
ciell uppsättning av iakttagbara markanvändningar eller en specifi
cerad lista av aktiviteter" (Smith 1989, p. 16). En såda koppling av 
begreppet rekreation till markanvändningen är naturligtvis inget sätt 
att definiera begreppet rekreation, men ett sätt att markera att dessa 
aktiviteter har betydelse för markanvändningen, och att analys av 
rekreation är ett område för geografisk analys. 

Som vi har sett ovan finns det ett starkt band mellan fritid och rekrea
tion. Ändamålet för de flesta fritidsaktiviteter är rekreation. Dock inte 
alla. Bland fritidsaktiviteter finner vi ibland sådant, som knappast kan 
kallas för rekreation. A andra sidan är det nu så att aktiviteter, som 
normalt hänförs till rekreation inte alltid utförs under Fri tid utan 
ibland kan utföras under arbetstid. 

Många arbetsgivare blir i sakta ökande omfattning medvetna om 
friskvårdens betydelse för arbetsinsatsen liksom den betydelse som 
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de anställdas sociala liv har för arbetsinsatsen. De ger i följd av detta 
möjligheter till vissa rekreationsaktiviteter på arbetstid. 

Detta kan gälla såväl motionsmöjligheter på arbetsplatsen som bety
dande rekreationsinslag vid längre resor. Den s. k. konferensturis
men, kan sägas vara ett utslag av detta. Om vi trots den något tvek
samma gränsdragningen mellan rekreation och annat skulle illustrera 
sambandet mellan Fri tid och Rekreation kan detta se ut som i 

figur 4.2. 

Fri tid Rekreation 

Figur 4.2. Principiellt förhållande mellan Fri tid och Rekreation. 
Notera att figuren endast visar förhållandet i princip och inte den exakta relationen 
mellan överlappande och inte överlappande segment av fritid och rekreation. 

Resor 

Att resa kan vara en dels av ens arbete, och då hör det naturligt till 
arbetstiden. Resor, som äer rum utanför vad vi normalt kallar för 
arbetstid kan också vara resor gjorda i arbetet, och den tid som går 
åt till sådana resor tillhör, som vi noterat tidigare, inte fritiden, efter
som de i nästan alla fall är att betrakta som mycket bundna i tiden. 
Då vi studerar semesterresor och turism, ligger huvudintresset på 
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resor under fritiden; resor som har ett rekreationsändamål. Det finns 
även den gråzon, där arbetsresor har ett stort innehåll av rekreation, 
eller där affärsresan förlängs med en weekend på annan ort. I en 
analys av fritidsresor skapar dessa "gråzonsresenärer" vissa källprob-
lem. Det kommer vidare att konstateras att begreppet turism ännu 
mera uttalat har detta dubbla innehåll. I figur 4.3 visas hur begreppen 
resor, fritid och rekreation är sammankopplade. 

\ 
r 

X vivivi 

A - J 

Fri tid Rekreation Resor 

Figur 4.3. Fri tid, Rekreation och Resor. 
Figuren visar det principiella förhållandet mellan Fri tid, rekreation och de resor, som 
individen gör. Det scrafferade området illustrerar följaktligen rekreationsresor under 
Fri tid. Liksom i föregående figur (4.2) gäller här att figuren inte visar några värden, 
utan är mera avsedd att visa det principiella sambandet mellan de begrepp som hittills 
behandlats. 

Turism 

Allra först måste vi hålla i minnet att det finns gemensamma aktivite
ter för dem, som reser för sitt nöjes skull och dem, som reser å arbe
tets vägnar. Definitionen på turism är helt beroende på hur vi defini
erar en turist. De flesta försök att definiera en turist är åtminstone nu 
för tiden påverkade av möjligheterna att producera resandestatistik i 
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anslutning till internationell flyg- och färjetrafik. I frågan om inhems
ka turistresor är de använda definitionerna mera precisa, men fortfa
rande klart påverkade av vad som är praktiskt. I själva verket pågår 
en diskussion om huruvida andra former av resande såsom affärsre
sor, hälsoresor eller skolresor bör bli innefattade i begreppet turism. 
Pearce noterar emellertid samtidigt att det finns "ett växande erkän
nande av att turism utgör en ytterända i ett brett fritidsspektrum" 
(Pearce 1987, p. 1). En sentida genomgång av definitionsproblemet 
har gjorts av Smith (Smith 1989, kap. 2). Om den syn, som han där 
för fram på vad som är turism skulle bli rådande, skulle det betyda 
att alla aktiviteter borta från hemmet utanför den fria tiden skulle 
vara exkluderade från begreppet turism. Det är viktigt att notera att 
rekreation och turism, som det ofta definieras endast delvis överlap
par. Turism är i strikt mening endast ett specialfall inom ramen för 
rekreation, men namnet används ofta för att beteckna resenärer i 
största allmänhet. Detta är ett problem, som ofta har sin grund i 
turistbranschens struktur. Det normala är ju att hotell, restauranger, 
flygbolag och färjerederier används av folk på fritiden, men också 
nyttjas av människor, som reser å arbetets vägnar. Det finns emeller
tid inga möjligheter att göra en 100 % uppdelning mellan de som 
reser för nöje och de som reser i arbetet. Dessa definitionsproblem 
diskuteras mera genomgripande i kapitlen 6 och 8. Där behandlas 
mera utförligt definitionen av en turist respektive turiststatistik. En 
hel uppsättning av olika definitioner, visas av Smith (a.a., p. 18ff). De 
flesta definitioner, som används av turistföretagen tar alltså inte 
hänsyn till detta problem. De tenderar att försöka definiera turister 
enligt följande enkla devis: Alla resenärer är turister. Detta är själv
klart i stark motsättning till de normala definitionerna som likt nedan
stående exempel sätter rekreationen som ett huvudvillkor. 

"A person visiting a place other than his home community and staying 
overnight The visit shall have purely recreational purposes and no connection 
with the visitors business or employment. " (Jansson 1991, p. 384) 

Det finns också en andra viktig fråga att besvara. Skall turism även 
anses vara något annat än just resor under fri tid? Kan man tillföra 
ett villkor som går vid sidan av själva resan? Måste till exempel en 
person engagera sig i andra "turistaktiviteter" än själva resan för att 

45 



vara en riktig turist? Underlaget för den frågan är att en stor mängd 
människor, som reser under fritiden inte deltar i något, som kan 
kallas "turistaktiviteter". De bara reser mellan sina hem och sin 
släkt eller sina vänner eller sina fritidshus. Detta är en mycket bety
dande del av dem som reser under fritiden. Om de ens i någon mån 
nyttjar "service för turister" skulle det kunna vara en tillfällig övernatt
ning under resans gång; Sen ankomst - tidig avfärd. Den turistiska 
aktiviteten blir då begränsad till att man nyttjar övernattningsställen, 
som ibland bara är byggda för turister såsom turisthotell, vandrar
hem och campingplatser; man "besöker" inte platsen i fråga. Dessa 
människor, som har som sitt huvudmål att besöka föräldrar, barn 
eller annan släkt, skall de verkligen klassificeras som turister? 

Den som intar en puristisk syn på problemet skulle sannolikt inte 
vara böjd att klassificera ifrågavarande beteende som turism. Här 
kan vi dra en parallell till föregående diskussion om rekreation. 
Denna beskrevs som en form av markanvändning. Den enda form 
av markanvändning, som kan kopplas till dessa resor till och från 
skulle i så fall vara användningen av vägen, vilket inte är någon 
typisk rekreations-, fritids- eller turistverksamhet. I själva verket 
kan det vara vad som helst inom ramen för resemarkeringen i figur 
4.4. 

Problemet är hur man i praktiken skall hantera data. Om vi ser 
enkelt på detta, så är det klart att alla resenärer är på annan plats 
än hemma och att den överväldigande majoriteten använder åtmins
tone delar av sin fria tid för att resa. 

I figur 4.4 kan ytterligare kombinationer ses. I figuren har ett turist
segment tillförts. De olika segmenten beskrivs i nära samband med 
den diskussion, som förts fram till nu. Fritid, rekreation och turism 
utgörs av alla kombinationer, som passar de accepterade definitio
nerna för respektive begrepp. Det bör emellertid noteras att några 
av segmenten i figuren blir obsoleta. Karakteristika för de olika seg
menten framgår av den tabellariska framställningen. 
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/* \ 

• A 
i 

Fri tid Rekreation Turism Resor 

Fri tid Rekreation Turism Resor 
a. ja nej nej nej 
b ja ja nej nej 
c nej nej nej ja 
d. ja ja nej ja 
e. nej ja nej ja 
f. ja ja ja ja 
g nej ja ja ja 
h. nej nej ja ja 
i ja nej nej ja 

Figur 4.4. Förhållandet mellan Fri tid, Rekreation, Turism och Resor. 
I figuren framgår hur de olika begreppen överlappar varandra. Beroende på hur man 
definierar turistresan omfattar turismområdena f, f+g eller f+g+h, vilka vartefter 
innebär en minskande grad av stringens i definitionen av turism. 

Olika författare har tidigare försökt att på ett enkelt sätt illustrera 
sambanden mellan de olika begreppen. En del har använt cirklar eller 
fyrkanter, som här (Chadwick 1981, p. 191ff; Mieczkowski 1981, 
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p. 186ff; Murphy 1985, p. 9). Andra har använt olika former av tabellupp
ställningar (Boniface & Cooper 1987, p. 2). 

Ett ytterligare problem i definitionen av en turist är huruvida det skall 
vara någon avgränsning beroende på hur långt man reser. I USA och 
Kanada används av olika myndigheter en kortaste väg från hemmet, 
som måste tillryggaläggas för att man någon skall anses vara turist 
(Smith 1989, p. 21). Detta är intressant eftersom turisternas beteende 
borde vara väl så influerat av de besökta orternas attraktivitet som 
av avståndet dit. Ett specialfall av turism är de, som reser fram och 
åter på samma dag. Trots att de helt säkert syftar till rekreation defi
nieras de som exkursionister, och skulle i så fall hamna utanför syftet 
med de flesta turistundersökningar. Om en plats är av turistiskt intres
se kommer den naturligtvis att attrahera närboende såväl som lång
väga besökande. Skillnaden mellan dem som bor nära och dem som 
kommer längre ifrån är att de förstnämnda inte stannar för att över
natta. Dessa två grupper spenderar sina pengar på olika sätt, i och 
med att den ena betalar för övernattning. Vidare är exkursionistseg-
mentet svårare att nå inom ramen för studier om turism, eftersom det 
finns dåligt med underlagsmaterial. Man skulle kunna misstänka att 
exkursionisterna, oaktat att de är intressanta som en del av fritidens 
resandeströmmar, har definierats ut ur den studerade populationen 
på grund av bristande tillgång till statistik. 

Figurerna som används i detta kapitel ger ett ganska grovt intryck 
av gränserna mellan olika kategorier. Emellertid är nästan alltid de 
registermaterial som finns tillgängliga behäftade med sådana osäker
heter att de mera täcker det scrafferade området än det av en strikt 
definition angivna området. Ett typexempel är den mycket flytande 
gräns mellan arbete och fritidsaktivitet, som är vanlig i svenskt kon
ferensresande. 
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Fri tid Rekreation Turism Resor 

Figur 4.5. Definitioner och materialtäckning. 
Det scrafferade fältet i figuren visar det område, som täcks av de turiststudier som 
normalt utförs .Tillgängligt datamaterial stannar sällan innanför de något fyrkantiga 
gränser som definitionerna ger. Området x i bilden representerar den del av rese
närerna, som nyttjar privat logi hos släkt och vänner, och sålunda endast kommer 
med i undersökningar, som baserar sig på större intervjuundersökningar i 
befolkningen som helhet eller i speciella "givarorter". 

I detta kapitel har redogjorts för sambandet mellan rekreations-, 
turism- och resesegmenten som delar av den fria tiden. Denna ge
nomgång leder fram till att populationen turister kan uppdelas i fem 
olika grupperingar, vilka kan identifieras i figuren 4.5. Avsnittet f är 
det segment som motsvarar vår intuitiva definition av turism nämli
gen rekreationsresor under Fri tid. Avsnittet g i figuren står för en 
koppling mellan rekreation och resa. Här kan vi hitta delar av s. k. 
konferensresenärers dagsprogram liksom affärsresenären som besö
ker "äventyrsbad" eller liknande efter dagens kundbesök. Avsnittet 
h i figuren står för dem som enbart är på resa under utan några 
som helst rekreationsavsikter. Detta stämmer tämligen väl in på den 
definition, som följer FN-rekommendationen, och som ett allt vanli
gare sätt att definiera turism och turist. 
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"Med turist menas en person som reser och övernattar minst en natt utanför 
den egna kommunen (dock ej pendlingsresor till och från arbetet eller mot
svarande). " (Sveriges Turistrådsdelegation 1989:1, p. 4; Aronsson & Blom 
1993, p. 4) 

Figuren 4.5's lätt gråscrafferade område får slutligen stå för hela 
det segment som vanligen ingår i de statistiska underlagen för under
sökningar av turism. Detta fjärde element i figuren skulle kunna är 
en grafisk representation av turistundersökningarnas källproblem. 
Materialen täcker mer än det man egentligen avser att undersöka. 

Detta sätt att betrakta turister och turism är egentligen en grov förenk
ling, som är anpassad till mottagarföretagens, hotellens och de motta
gande kommunernas mera konkreta ekonomiska behov. Hur grup
pen resande är sammansatt, påverkar, beroende på den motta
gande orten och dess utbud, i betydande omfattning resenärernas 
beteende och sålunda även det ekonomiska utfallet av turismen. 
Den ovan givna definitionen implicerar dock att allt vid sidan av 
övernattningsföretagen ses som en restpost. Ännu mer förenklat 
skulle man kunna säga att det leder fram till den femte möjligheten, 
som omfattar allt inom området som benämns resor i figuren. 
Denna konsekvens visas i figuren 4.6. Den bygger egentligen på 
nedanstående förenklade synsätt; 

Turism = resa med övernattning 

Detta sätt att definiera turister och med dem indirekt turism leder 
till den förändring som är pågående i och med att man i allt större 
utsträckning slutar att tala om turistindustrin till förmån för beteck
ningen besöksnäringen (alt. besöksnäringarna). 

Kapitelsammanfattning 

I detta kapitel har redogjorts för samband mellan rekreations-, turism-
och resesegmenten som delar av den fria tiden. Fri tid har då definier
ats som tid fri för egen disposition, eller s.k. obunden tid. Utfallet av 
denna genomgång är att den grupp, som normalt kallas turister kan 
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kan uppdelas i flera olika grupperingar beroende på hur man väljer 
att definiera turist. Det konstateras även att utfallet blir helt olika 
om man väljer en rollberoende definition eller om man koncent
rerar sig på den rent fysiska förflyttningen i rummet. 

Fri tid Rekreation Turism Resor 

Figur 4.6. Turism = resa med övernattning. 
Det stora scrafferade området omfattar alla resor med övernattning utanför hemor
ten, vilka företas oavsett ändamål. 
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5. Motiv för turistresor 

Många undersökningar har behandlat attraktionen hos turistområ
den. Flera författare har försökt visa hur man genom att kombinera 
mått på olika företeelser som finns i ett område kan få fram ett mått 
på den totala attraktiviteten hos området eller platsen. Det spelar 
emellertid ingen roll hur intressanta mått på företeelserna eller om
rådets attraktivitet, som helhet, som forskare kan konstruera, om 
människorna inte är så intresserade av de attraktioner som mäts, att 
de bestämmer sig för att lämna hemmet för att resa till platsen i 
fråga under sin lediga tid. 

Inom migrationsforskningen har man länge diskuterat hur olika push 
och pullfaktorer påverkar flyttningen. Om vi skulle vilja använda 
samma angreppssätt på turistresorna får vi emellertid vissa prob
lem. Visserligen konstaterar Pearce att 

"Several writers suggest that the characteristics and conditions of the origin 
may be of equal or greater importance than the attributes of the destination 
when analyzing demand and planning for tourist development". 
(Pearce 1989, p. 113). 

Men vid en genomgång av den forskning, som utförts finner vi snart 
att det utförts betydligt mera forskning kring de mottagande områ
dena än kring de genererande. Eftersom motiven finns hos männi
skorna betyder detta att motiven för eventuella resor behandlas 
endast i mindre omfattning. 

Med utgångspunkt från hur turism och turist definieras kan turism 
indelas efter sitt ändamål; semesterfirande, business och allmänt 
intresse (Burkart & Medlik 1981, p. 44). Denna indelning skall 
huvudsakligen ses som ett underlag för att visa den resandes kopp
ling till befolkningen i den besökta orten. Den till yrkesarbete knutna 
delen av turismen har diskuterats tidigare i kapitlen 3 och 4. Efter
som fritid och rekreation där fastslås som bas för den definition 
detta arbete bygger på, kommer affärsresor och liknande i den fort
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satta framställningen i detta kapitel inte att innefattas i begreppet 
turism. Kvarstår sålunda semesterfirandet respektive det allmänna 
intresset som ändamål för turism att diskutera. 

Deskriptiva studier om resvägar betonar vanligtvis kostnaden för att 
resa och volymer av resande. Några geografer har dock konstate
rat att resandet kan vara ett mål i sig. Nöjesresor skiljer sig därmed 
från andra former av resor inklusive sådana som företas endast för 
att fortast möjligt komma till ett särskilt mål (Smith 1981, p. 49). 
Detta konstaterande baserar sig på iakttagelser att turister inte alltid 
uppträder på ett sätt som uppfattas rationellt av omvärlden i sina val 
av resvägar, utan att det kan finnas andra variabler än de vanligen 
använda, som styr resenärens val. Detta ger då till resultat att rese
nären i vissa situationer uppträder internt rationellt men externt 
irrationellt. 

De undersökningar, där man har försökt bygga upp modeller med 
olika socioekonomiska variabler uppvisar notoriskt låga förklarings
grader, och Smith konstaterar att: 

"People are attracted to destinations because it offers them something they 
cannot obtain where they currently live. "... "Variations in the pattern of 
recreational travel reflect variation in the distribution of resources and in the 
distribution of tastes and preferences of potential travellers. To understand the 
attraction of different destinations it is necessary to examine both the resource 
base and how travellerspercieve these resources", (a.a., p. 91) 

Sammanfattningsvis kan sålunda den enskilde turistens besluts
situation sammanfattas i följande två frågor; 

- Vad vill den presumtive turisten ha (vår motivation att resa) 
och 

- var tror/vet man att de önskade resurserna finns 
(perceptionen av turistdestinationerna)? 

I följande avsnitt behandlas den första frågan. 
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Motivation för turism 

I äldre tider var det lättare att identifiera orsaker till att folk reste. 
Få reste för rent nöje medan de moderna turisterna nästan uteslutan
de reser för nöje. De kan emellertid ha en hel mängd olika skäl för 
sitt resande (Mathieson & Wall 1982, p. 29ff). Grinstein menade att 
ferieresor tjänar till att bygga upp ens känsla av att vara herre över 
verkligheten, endera direkt eller symboliskt. Semesterresan gör det 
på så sätt möjligt för människor att utvidga egots gränser (Grinstein 
1955). Gray ansåg att motiven för turistresor kunde sammanfattas i 
två uttryck; sunlust och wanderlust. 

Innebörden av sunlust är att man reser för att få något, som finns 
mer och bättre någon annanstans än hemma. Sunlust alluderar då 
på det faktum att stora grupper av turister reser för att komma till 
ett varmare och soligare klimat än hemma, men det behöver inte 
bara innebära soligt klimat, utan mera allmänt att man på annan ort 
söker sådana resurser, som inte finns på hemorten. Alltså en öns
kan att, inom ramen för tillgänglig tid och ekonomiska resurser, fara 
någonstans där det är vackrare, skönare eller på något annat sätt 
bättre än hemma (Gray 1970). 

Wanderlust står då för det drag hos människor, som får dem att 
åtminstone temporärt vilja lämna det invanda och alldagliga för att 
uppleva det ovanliga och exotiska; att få se nya, annorlunda och 
intressanta saker. Denna tolkning av människors motiv för att resa 
återkommer i många viktigare senare arbeten. Det bör emellertid 
observeras att motiven för att företa turistresor ofta berörs kort
fattat eller inte alls i den geografiska litteraturen. Lundberg (1972) 
framför att motivationen att resa bygger på behov av: förändring, 
bildning, känsla av makt, skönhet, att se märkvärdiga ting (wonder), 
att stärka självkänslan (ego enhancement), att hänge sig åt sexuella 
njutningar (sexual indulgence) eller vila, avkoppling och/eller spän
ning (excitement). 

Empiriska studier (intervjustudier) har gett fyra huvudmotiv (Smith 

1983, p. 73f): 
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1. Sökande efter varmt klimat. 
2. Nyfikenhet på andra kulturer och platser. 
3. Önskan att få möta nya människor och vidga sitt sociala nätverk. 
4. Önskan att genom sin resa öka sin status hemma. 

Här måste noteras att de studier som ligger till grund för denna list-
ning är inriktade på långa resor till utländska destinationer. För 
resor inom landet bör andra motiv eller åtminstone en annan rang
ordning av motiven vara aktuell. 

Robinsson tar under hänvisning till tidigare forskare upp (Robinson 
1976, p. 29ff; Smith 1981, p. 74); 

1. Fysiska motiv, som hör samman med resenärens hälsa. 

2. Kulturmotiv, som har att göra med individens önskan att med sin 
resa komma i närmare kontakt med andra områdens och länders 
kultur och konstliv etc. 

3. Interpersonella motiv, som hänger samman med önskan att fly 
dagens rutiner, att komma bort från sina vänner och familj, för att 
träffa andra släktingar och vänner, eller skapa nya kontakter för 
ny vänskap. 

4. Statusmotiv, vilket betyder att resan höjer den egna statusen i 
den vanliga miljön, eller möjligen bara individens egen känsla för 
sin status. 

Med utgångspunkt från de tre första av ovanstående punkter gör 
Robinson sedan en uppdelning i åtta olika motiv: 

a. Avkoppling och uppfräschning av kropp och själ. 

b. Hälsa, bad och behandling; en önskan att uppleva vackert väder 
och frisk luft eller helt enkelt för att må bra. 
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c. För att delta i olika aktiviteter som vandringar, klättring, skidåk
ning, segling, surfing, fiske etc. 

d. För rent nöje. Robinson markerar särskilt att detta är ett stort 
motiv för resandet. 

e. För att man är intresserad av främmande platser med historisk 
eller annan betydelse. Hit förs även besök i musikfestivaler etc. 

f. För interpersonella skäl såsom besök hos släkt och vänner, men 
också resor för att skapa nya kontakter liksom för att fly från sitt 
nuvarande sociala nätverk. 

g. För andliga skäl, såsom pilgrimsresor till heliga platser; Mekka, 
Lourdes m.fl. 

h. För arbetets skull. Hit hör att besöka konferenser etc. Notera 
dock att det endast är denna typ av arbetsrelaterade motiv för 
resor, som tas upp här (Robinson 1976, p. 29 f). 

En annan uppdelning av motiv, som delvis överensstämmer med 
ovanstående finns hos Crompton (1979), som ger oss följande lista: 

1. Flykt från en krass omgivning 
2. Utforskande och värdering av det egna jaget 
3. Avkoppling 
4. Prestige 
5. Återgång (till ett mindre bundet sätt att leva ) 
6. Förstärkning av släktskapsband 
7. Främjande av social interaktion 

Att på ovanstående sätt renodla motiv för att företa turisresor är 
naturligtvis inte möjligt, utan listningarna tjänar mer till att peka på 
vilka motivkretsar som är aktuella när resebeslut tas. I själva verket 
har resenären, såsom det illustreras i figur 5.1 en hel uppsättning av 
olika sammanflätade motiv, vars styrka sinsemellan kan variera 
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beroende på årstiden och /eller den socioekonomiska situationen, 
sådan den kan uppfattas vid olika tillfällen av en och samma person. 
Punkterna 1 och 5 i Cromptons lista tar mera explicit upp en ny 
aspekt på resorna nämligen flykten från det moderna, inrutade och 
ordnade samhället till miljöer där man kan vara mindre hämmad av 
konventionens krav. 

Figur 5.1. Motiv för turistresor; principskiss. 
Motiv för turistresor generaliserade utifrån Cromptons, Lundbergs, Robinsons och 
Smiths listningar. De mängder och delmängder som finns i figuren är ej resultat av 
mätningar utan mera en grov illustration till hur resemotiven är sammanflätade. Per
sonliga motiv står här bl.a. för upprätthållande av släkt och vänrelationer etc. 

Motivationen för ferier skulle kunna beskrivas som den rumsliga 

inversionen av normala rutiner. Dvs att människor i små omstän
digheter vill uppleva hur det är att kliva upp några steg på status
skalan, medan välbärgade kan söka sig till det lite primitiva eller 
enkla. Samtidigt konstateras emellertid att respektive form av 
turism endast innefattar ett fåtal valda inslag av dessa omkastning-

Iso-Ahola menar att flyktmomentet i turismen skall kombineras 
med ett sökmoment; "turism ger möjlighet att undvika något sam
tidigt som man söker något annat" (Iso-Ahola 1982, p. 256ff och 
Kelly 1990, p. 270). Detta understryks av Pearce, som framhåller 

Aktiviteter 

Avkoppling 

Personliga 
motiv 

Status 

vSunlust' 

ar. 
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att dessa två komponenter finns i olika relationer beroende på 
tidpunkt och eller ort, och att de inte är konstanta för en person 
över tiden. Han konstaterar vidare att: 

"The fundamental motivation for tourist travel is a need, real or perceived, to 
break from routine and that for many this can best be achieved by physical 
change of place. Thus change of place is seen to be not just one of the defining 
attributes of tourism, but the very essence of it. " (Pearce 1989, p. 113ff) 

Vi har tidigare i kapitel 4 behandlat ett antal olika sätt att definiera 
vem som är en turist. Beroende på vilken definition man väljer 
kommer naturligtvis motiven för att göra turistresor att variera. Om 
man sedan har i minnet att valet av definition i viss mån styrs av 
syftet med studien kan man få en situation där undersökningens 
design styr utfallet. Krippendorf påpekar också att det finns andra 
källor till resandet och att de samverkar med de motiv, som vi sett 
här ovan. 

"When individual people are asked why they go on a journey, it is not 
surprising to hear the reiterations of all the reasons that feature in advertising 
and which are repeated over and over again in all tourist brochures and 
catalogues... Also many of the quoted motives are nothing but empty boxes, 
which every individual may fill with quite different contents. " (Krippendorf 
1984, p. 22). 

Denna syn på resemotiven liksom de även uttrycks av Pearce impli
cerar samband mellan turistorternas utbud såsom det kommer till 
uttryck i marknadsföringen och de motiv som var och en kan ha för 
att resa. Ovanstående kan även vara ett uttryck för att människor 
har svårt att artikulera sina motiv att göra olika saker, och i sådana 
situationer tar till svepande ord och uttryck eller klyschor. Krippen
dorf menar att motiven är mycket mera komplexa än man kan få 
intrycket av genom att studera olika turistundersökningar. Informa
tionen om motiv för resor är sålunda otillförlitlig (a.a., p. 23). Svårig
heten att klarlägga de verkliga motiven för en turistresa noteras: 

"A tourist may be motivated to travel to attend a family function in order to 
satisfy any of his needs of belonging, status or recognition, though his stated 
objective for such travel may be to visit friends and relatives. The difference 
between motivation and objective is that objective is conscious but the motive 
can be an unconscious or covert reason for acting. " 
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Motivation för fritidsresor inom landet 

Föregående avsnitt bygger nästan i sin helhet på erfarenheter av 
utrikes resor. I själva verket finns inte mycket om motiven för resor 
inom ett land. Orsaken till detta kan spåras tillbaka till avsnittet om 
definitioner, där det visades att den inhemska turismen i litteraturen 
behandlas "en passant", och det ifrågasätts om mycket av det in
hemska resandet verkligen skall karakteriseras som turism. Pearce 
konstaterar att 

"... de flesta nationella turistundersökningar har inte direkt behandlat motiva
tion att resa eller varför människor gör eller inte gör semesterresor(Pearce 
1987, p. 26). 

Han konstaterar vidare att dessa studier mera har sökt kartlägga 
socioekonomiska variabler hos resande och ickeresande. De två 
vanligaste skälen för att företa en inrikes resa, som innefattar över
nattning på den besökta orten under längre ledigheter är att besöka 
släkt och vänner samt att fara till fritidshus (Jansson 1973, p. 32f). 
Först senare i en rangordning kommer besök i destinationer, som 
normalt betraktas som turistmål. 

Motivation för resor till släkt och vänner 

De interpersonella motiven kommer högt i det inhemska resandet, 
medan de när det gäller utlandsresor intar en betydligt mindre domi
nerande roll. Burkart och Medlik konstaterar att de som reser till 
släkt och vänner inte har full kontroll över valet av destination 
(Burkart & Medlik 1990, p. 57). Samma konstaterande görs av 
Pearce, som menar att man vid en indelning i de två grupperna, 
turism av allmänt intresse och semesterfirande, kan dela in turis
terna enligt följande. Besök hos släkt och vänner skulle då höra till 
allmän-intressegruppen ovan, vilken i och för sig är mycket hetero
gen, men som har det gemensamma kännetecknet att endast i 
mindre utsträckning kunna råda över destination respektive tidpunkt 
för resan (a.a., p. 57; Pearce 1989, p. 57). Denna indelning kan i 
ljuset av människors normala beteenden förefalla något krystad 
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eftersom vi i alla fall i det svenska perspektivet ser besök hos släkt 
och vänner som ett naturligt semesterfirande. Möjligen hade en 
bättre indelning kunnat vara helt fria respektive bundna turistresor. 
Helt skulle man dock inte kunna eliminera eventuella gränsdrag
ningsproblem mellan grupperna. Mathieson och Wall föreslår att 
släkt och vänner och önskan att besöka dem egentligen inte är en 
pushfaktor, utan tillsammans med andra attraktioner skall betraktas 
som en pullfaktor (Mathieson & Wall 1982, p. 30). Resor för att 
besöka släkt och vänner kan, även om destinationen är mer eller 
mindre given, uppvisa intressanta motiv. Två med varandra samman
kopplade motiv kan här nämnas. Låt oss kalla de två fallen för; A: 
hemresan och B: besöket. 

A. Hemresan går till områden där den resande tidigare bott. Det är 
ganska typiskt för människor, som just flyttat till en annan del av lan
det att resa tillbaka till sin gamla hemort under ferietid. De reser till
baka dit för att besöka sina föräldrar, annan släkt och goda vänner. 
I många fall gäller det att resa tillbaka till platser där man har till
bringat sin barndom. Detta beteendemönster är ganska stabilt. Det 
förändrar sig långsamt i det att man på den nya boendeorten skapar 
ett nytt socialt nätverk, samtidigt som det gamla kontaktmönstret 
sakta tynar bort. I takt med detta byte av kontaktfält kommer så 
småningom nya vanor rörande semesterresor att utbildas. Männis
kor kan även tänkas resa tillbaka till sin gamla boendeort för att 
uppleva "reach" (Hägerstrand 1978; Buttimer 1978). Detta innebär 
att känna tillhörighet till en historisk kedja i vilken de är en del, eller 
för att få uppleva hemkänslan i en miljö, som de känner sig hemma 
i, en miljö som består av både byggnader och minnen. Minnena är 
på så sätt en del av miljöns resurser. 

B. Besöket är ömvändningen på ovanstående resonemang om hem
resan. Här handlar det om de grupper, som reser bort till sina barn 
eller andra släktingar och vänner som har bytt bostadsort. Genom 
omflyttningen i samhället har de som ej flyttat fått ett nytt resmål, till 
vilket de reser med jämna mellanrum för att träffa t.ex. sina barn. 
Dessa kontakttillfällen verkar då fördröjande på bytet av kontaktfält, 
som omtalas ovan. En diskussion kring dessa frågor, om dock ej 
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kopplad till turistresor, finns hos Andersson som menar att flyttning 
betyder byten av mötesplatser. Den nya bostadsorten, ofta i urban 
miljö, erbjuder flera mötesplatser än den ursprungliga miljön. En 
lägre frekvens i mötena kan innebära att den gemensamma grunden 
för umgänget vittrar bort (Andersson 1987, p. 213ff). I de intervju
er, som återges av Andersson, framgår ferieresefrekvensen till den 
gamla miljön. 

Umgängesfirekvens- Umgängesfrekvens-
Gamla bostadsorten 

T 
Nya bostadsorten 

Gamla kontakter 

Nya kontakter 

0 1 2 3 4 5 

Tid som förflutit efter en långdistant flyttning 

Figur 5.2. Kontaktfältens förändring vid flyttning; principskiss. 
Kontakterna med den gamla orten minskar successivt i takt med att det sociala 
nätverket utvecklas på den nya orten. "Hemresorna" minskar i antal till förmån för 
fritidsresor åt annat håll inom ramen för det nya kontaktfaltet. 

Tiden, avstånden och mötesfrekvensen medverkar till att motiven 
för dessa resor försvagas, och de är mest vanliga i ett inlednings
skede efter en flyttning. Så småningom kommer en utveckling av 
andra motiv att bli mer avgörande för eventuella turistresors desti
nation. Att delta i särskilt organiserade återflyttar-/återvändardagar 
kan i detta senare skede bli ett motiv för besök i den "gamla" orten. 
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Motivation för resor till fritidshus 

Resorna till, ja själva innehavet av, fritidshus skulle kunna förklaras 
av de motiv som vi berört ovan, såsom t.ex. behov av att fly från det 
invanda, behov av det som Crompton och Pearce kallar regression; 
inversion av normala rutiner eller avkoppling och uppfräschning till 
kropp och själ (Crompton 1979, Pearce 1989, p. 115f). Om detta är 
huvudmotiven för att "fara till stugan" kan vi spåra ett annat stort 
motiv för önskan till "hemresa" enligt ovan. Detta skulle då vara 
aktuellt om fritidshuset är beläget i eller i närheten av den plats där 
man tidigare bott, eftersom många människor i dagens Sverige äger 
de gamla hemmen i glesbygden och dessa i huvudsak används som 
fritidshus. 

Motivation till övriga inhemska resor 

Övriga inhemska resor kan ha varierande mål och motiv. Om vi ser 
till de mera övergripande motiven för resandet, som ovan samman
fattats i wanderlust och sunlust, torde, även om inslag av wander
lust naturligtvis finns, den inhemska turismen med undantag för vad 
som diskuteras ovan snarast vara ett uttryck för sunlust. Skidresor 
till fjällen liksom en semestervecka på Öland eller västkusten kan 
stå som exempel på denna grupp av resor. 

Shoppingresor 

Motiven för shoppingresor är uppenbara. Viktigt är emellertid att 
notera den stora omfattningen av shopping som resemotiv. Storstads
turismen bygger till stor del på den grupp av resande för vilken shop-
pingmöjligheterna är viktiga i valet av resmål. Exempel på dessa 
mål kan vara Eaton Center i Toronto eller West Edmonton Mall, 
som var för sig är dessa städers största turistmål. En motsvarande 
funktion fylls av de stora och välkända varuhusen i Paris och 
London. Uppbyggnaden av stora shoppingcentra i annars typiska 
"solorter" med liten inhemsk befolkning är ett annat tecken på att 
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shopping som motiv för turistresan är viktig. Ett nytt begrepp, som 
dykt upp under senare år är fritidsshopping (leisure shopping) vilket 
är en bekräftelse på shoppingmöjligheternas ökande betydelse som 
turistmål respektive motivation för resor. Möjligen kan fritidsshopp-
ingen inte bara ses som ett uttryck för konsumtionssamhället, utan 
även i vissa situationer som en möjlighet för turisterna att engagera 
sig i en i och för sig artificiell med dock viktig del i de på orten boen
des normala liv, som ju innefattar inköp av olika varor. 

Upprepade resor 

De flesta människor är konservativa. När de väljer orter att besöka 
under ferierna är upprepning ett karakteristiskt beteende. Man kan 
säga att de inte försöker att optimera utfallet av sin semester, utan 
mera söker tillfredsställa sina önskningar. När man väl har varit på 
en plats är det sannolikt att man reser dit igen. Även om förväntning
arna på resan inte helt infriades vid det första besöket, är känslan 
av att känna sig hemma på en plats så viktig att den verkar styran
de på nästa resebeslut. Den stora majoriteten reser tillbaka till unge
fär samma plats nästa gång och nästa gång. Om man inte väljer att 
återkomma till samma ort är sannolikheten stor för att man väljer 
ett resmål, som upplevs "lika" det föregående. Hemkänsla och 
trygghet är viktig i alla livets skeden, och turismen utgör härvidlag 
inget undantag. Undersökningar visar att upp emot 2/3 av turisterna 
på en ort har varit där tidigare, och skälen för återbesöken var 

a. att valet av den tidigare besökta orten reducerar risken att råka 
ut för otrevliga upplevelser dvs. man vet vad man har, och upple
ver att man har kontroll över situationen; 

b. att man som turist på orten kan komma i kontakt med "rätt sorts 
människor" dvs. människor med deras egen bakgrund och värde
ringar i den egna åldersgruppen, vilken man tidigare kunnat kons
tatera fanns på orten; 

c. att man hade bundenhet till orten sedan barndomen, vilket bety-
betyder att man "rest hem" enligt tidigare resonemang; 
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d. att få uppleva det som kan upplevas på orten, men som man inte 
riktigt hann med vid förra besöket. (Torde vara särskilt tillämpligt 
på besök i stora städer med ett stort utbud.) 

e. att till andra, som man "lockat med", förmedla de erfarenheter 
och upplevelser, som man själv hade varit så nöjd med vid tidi
gare besök (Gitelson & Crompton 1984). 

Alltså, vad motivet än hade varit för det första besöket, är igenkän
nandet viktigt för nästa besök. Detta betyder i sin tur att de mönster 
som skapas av turisterna är kortsiktigt stabila och förändras endast 
på lång sikt. Detta kan synas som en anomali eftersom mode och 
smak förändras snabbt. Vissa forskare anser att smaken (taste) är 
avgörande för vilken form av rekreation som är aktuell (Cosgrove 
& Jackson 1972, p. 17ff). Mode och nya trender berör dock endast 
en mindre del av populationen. Majoriteten av de resande uppvisar 
stabila resemönster. 

Kapitelsammanfattning 

Motiven att företa en turistresa är mångskiftande och svåranaly-
serade. Litteraturen om motiv att resa är mindre framträdande än 
studier av den konkreta handlingen. Ofta handlar det om att till
fredsställa ett starkt behov av omväxling. Önskan till omväxling kan 
innebära att en resa endera innehåller sökande efter nya upplevel
ser, flykt från vardagens "tvång" eller, vilket vissa forskare påpe
kar, har element av båda. Begreppen sunlust och wanderlust kan 
ses som mera allmänna beteckningar på sökande och flykt även om 
de innehåller även andra komponenter. 

Vid sidan av detta förekommer en myckenhet resor, där resenären 
inte helt kan kontrollera resans mål eftersom åtminstone en del av 
resan syftar till att utveckla eller bibehålla kontakter med släkt och 
vänner. Dessa senare resor kan sålunda till riktning och omfattning 
prediceras via studium av det senaste årtiondets flyttningsrörelser i 
ett land. 
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Avslutningsvis kan konstateras att motiven för vissa resor är 
kopplade till behovet av trygghet. Detta betyder att omväxlingen 
ligger i att resa från hemmet medan resmålet som är välkänt ofta 
återkommer. 
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6. Attraktionen 
och attraktiviteten 

"... Det är underligt att tänka, att till och med på vår Fords tid spelades de 
flesta spel utan andra apparater än ett par bollar och några käppar och kanske 
ett litet nät. Att bara tänka sig något så dumt som att låta folk spela invecklade 
spel, som inte gör något som helst för att öka konsumtionen! Det är vanvett. 
Nu för tiden godkänner kontrollörerna inte något nytt spel, om det inte kan 
bevisas, att det tarvar åtminstone lika mycket apparater som de mest kompli
cerade av alla förut existerande spel. " 
(Aldous Huxley, Du Sköna Nya Värld, 1932) 

I föregående kapitel diskuterades vilka motiv, som människor har 
för att resa under sin fria tid och då speciellt under sin semester 
eller andra längre ledigheter. I detta kapitel skall vi se på olika fak
torer, som genom att vara attraktiva så att säga möter motiven. 

En persons beslut att resa bygger på vissa motiv, eller skall vi säga 
önskemål, om att uppnå vissa effekter med resan. I beslutssitua
tionen måste då vår presumtive turist bestämma sig för var han/-
hon bäst får dessa önskemål tillgodosedda. Var finns den ort med 
sådana egenskaper att Wanderlüsten eller sunlusten kan tillfreds
ställas med ett besök där. 

I teorin har vår turist i beslutssituationen oändligt många val. I prak
tiken är valmöjligheterna mycket begränsade. Vederbörandes kun
skaper om och perceptionen av omvärlden sådana de är anskaf
fade genom egen erfarenhet eller kommunicerade genom olika 
media kan vara begränsade. Likaså begränsas var och en av de 
ekonomiska och tidsmässiga resurser, som är möjliga att avsätta 
för en turistresa. 

Inom geografisk forskning har den enskilde individens uppfattning 
av omvärlden utvecklats till en central fråga, och speciellt inom 
turistområdet finns det anledning att anlägga denna infallsvinkel på 
attraktiviteten. Varje person har en ibland fragmentarisk förvriden 
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och ibland mera fullständig och "korrekt" bild av omvärlden. Det 
är denna bild av olika orter, denna karta över omvärldens resurser, 
som avgör vår uppfattning om en orts attraktivitet eller motsatsen. 
Bilden byggs upp av den information, som vi får via olika tryckta 
källor, radio/TV, genom vad vi kan kalla för hörsägen samt genom 
egna erfarenheter. Av detta följer att varje människa kan ha en 
uppfattning om, en bild av en plats, även om han aldrig varit ens i 
närheten av den. Hur bilden ser ut beror även av de allmänna er
farenheter som var och en har av områden, som ligger närmare 
hemmet. Motivation i kombination med upplevda möjligheter av 
olika slag bildar på så sätt en image av varje turistdestination. 
Denna image kan beskrivas som summan av de uppfattningar, 
idéer och intryck, som en person har om en plats. Denna image är 
inte nödvändigtvis densamma för varje enskild turistgrupp. För att 
komma förbi problem med detta försöker man i många områden 
rikta in sig på speciella grupper genom olika typer av riktad mark
nadsföring (Murphy 1985, p. lOf). Människors olika läge i livscy
keln kan ge stora skillnader i en hur en turistorts image uppfattas 
(Kent 1991, p. 165ff). 

Motiven för att resa liksom tänkbara mål finns sålunda i resenä
rens tankar. I beslutssituationen söker han/hon en ort eller en regi
on med egenskaper sådana att de motsvarar motiven med resan. 
Är motivet sol och bad blir valet givet. För denne resenär är den 
främsta turistattraktionerna badstranden och vädret. Tänkbara res
mål skall av resenären uppfattas erbjuda goda badplatser, varmt, 
soligt och stabilt väder. I detta förenklade exempel finns inga andra 
motiv. Verkligheten är emellertid mera komplicerad, och ett flertal 
motiv, som skall ställas mot av resenären på marknaden upplevda 
attraktioner, är nästan alltid för handen. Vår resenärs beslutssitua
tion blir svårare, men han kommer sannolikt att förenkla den 
genom att ta ställning till en orts/regions samlade "utbud" som en 
helhet i relation till andra orters totala utbud. I varje utbudsalterna
tiv finns flera attraktioner av utbud, var och en av olika art och dig
nitet. Hur vikterna fördelas mellan olika företeelser i dessa samlade 
utbud är en forskningsuppgift i sig. Variationerna i fritidsresors 
mönster avspeglar härigenom variationer i fördelningen av olika 
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orters resurser, men likaså fördelningen av tycke och smak, och 
hur den förändras över tiden hos potentiella resenärer. (I Cosgrove 
& Jackson 1972, p. 17ff diskuteras vilken betydelse "taste" har för 
valet av resmål.) För att förstå attraktionen hos en speciell desti
nation är det nödvändigt att studera både ortens resurser och hur 
resenären upplever dessa resurser (Smith 1983, p. 81) 

Ett exempel på hur valprocessen kan ske finns hos Stabler varifrån 
figur 6.1 är hämtad (Stabler 1991, p. 21ff). Där visas hur de upp
levda möjligheterna spänner över ett stort område, liksom även att 
det utbud, som kommer från turistorter och researrangörer har stor 
spännvidd. Både resenärens önskemål och det upplevda utbudet 
smalnar under processen av för att i valögonblicket ha reducerats 
till ett fåtal valalternativ. Varje ruta i figuren läst uppifrån i figuren 
visar resenärens upplevelse av alternativen, medan de nedifrån 
visar de olika delarna av branschens utbjudna alternativ. 

Attraktivitetsmått 

När man använder ordet attraktion får det lätt läsaren att tänka på 
fysiska företeelser såsom vacker natur och intressanta byggnader. 
Berg, sjöar, kustlinjer och andra naturföreteelser kan emellertid 
upplevas på många olika sätt. De norra och södra fjälltrakterna 
kan attrahera olika grupper av människor från geografiskt skilda 
områden. Slutsatsen av detta är given. Områden eller platser med 
till synes lika attraktiva utbud är inte lika! Vad som är attraktivitet, 
och hur den skall kunna mätas, har sysselsatt en del forskare som 
t.ex. Fines (1968), Georgulas (1970), Ferrario (1979) samt Var, 
Beck & Loftus (1972). Skulle forskare kunna ge olika attraktioner 
ett "attraktivitetsvärde", skulle det göra tillvaron lätt för turistföre
tagen. Högsta attraktivitetsvärdet skulle ge flest turister och en 
säker vinst på en exploatering av attraktionen i fråga. Tillvaron är 
emellertid mera komplicerad. Pearce konstaterar att värdet av 
olika indikatorer på turismens betydelse för en ort är begränsad 
och att man måste göra allvarligare försök att syntetisera de 
många olika typerna av attraktioner för att få fram sammansatta 
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mått på "turismattraktivitet" (Pearce 1988, p. 119). Till synes lika 
attraktivitet är i realiteten inte lika. 

Ability (Attainable O.S.) 
V 

Realisable set 
(Cl) 

Consideration set 
(C2) 

Choico set 
(C3) 

Decision set 
(C4) 

Package holiday 

Local set 
(13 /14) 

Company set 
(12) 

Industry set 
01) 

Holiday . I 

Y Selling price 

Supply 

Total set 
(Embodying 
destination MU) 

Figur 6.1. Idealbild av en beslutsprocess med minga alternativ och varierade 
motiv. 
Figuren tar upp det stora antal tänkbara alternativ för turistresa, samt hur dessa i 
beslutsgången vartefter minskar. Å andra sidan finns industrins uppfattning av till
gången på attraktiva mål, och vilka mål som egentligen bjuds ut. Den presumtive 
resandens tänkbara val matchas mot industrins utbud, och det slutliga valet kommer 
att stå mellan ett fåtal alternativ. 
Källa: Stabler 1991. 
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Även om det kanske vore bra att denna typ av mått fanns, är 
hoppet litet om att det skall kunna åstadkommas. Pearce tar upp 
olika exempel på försök att "måttsätta" attraktivitet hos turistorter, 
och listar forskare, som har arbetat med i och för sig likartad 
teknik på ett antal olika orter eller områden (Pearce 1989, p. 
175ff). 

Metodiken har om man beskriver det schematiskt varit att: 

1. identifiera kriterierna, och åsätta dem vikter. 
2. poängsätta de valda kriterierna. 
3. värdera orter/områden utifrån de uppnådda vägda poängtalen. 
4. sammanställa de relativa måtten för att komma fram till ett mått 

på den samlade potentialen eller attraktiviteten. 

Problemen med denna typ av beräkningar är legio. Vilka kriterier 
är viktiga? Vem skall välja; forskaren själv, en panel av "experter" 
dvs personer sysselsatta inom turistbranschen, eller grupper av 
turister. Alla tre varianterna har använts. 

Hur skall kriterierna viktas? Vid vilken lutningsgrad i terrängen 
uppnås den "dramatik i landskapet", som gör det attraktivare än en 
slätt. Hur sammanväger vi attraktioners värde till ett ortsindex när 
vi har ett lutningsindex och en borgruin att ställa mot en annan orts 
badstrand, industrimuseum eller småstadsidyll. Detta är i sig ett 
närmast oöverkomligt problem. 

Beroende på den stora variation som finns mellan olika turister, 
måste man i så fall undersöka turisternas preferenser mera nog
grant än vad som gjorts, för att få ett etablerat mått på inte bara 
olika gruppers preferenser utan även gruppernas storlek. Skillnader 
mellan mäns och kvinnors sätt att uppleva olika företeelser kan 
också vara viktiga. Eventuella skillnader mellan könen kan vidare 
antas vara olika beroende på var i livscykeln den studerade popula-
tionen befinner sig. Tidsbudgetstudier visar emellertid klara skillna
der mellan könen i det att männen är mera aktivitetsinriktade 
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medan kvinnorna, framför allt medelålders och äldre kvinnor, så 
långt tidsanvändningen har betydelse förefaller att ha ett större 
intresse för konst och kultur (SCB 1988). 

Det finns normalt en otydlighet i gränsdragningen mellan grupper. 
Inom olika grupper i samhället förekommer stor inomgruppsvaria-
tion när det gäller vad som uppfattas som attraktivt. Detta gör en 
viktning av olika företeelsers attraktionsnivå närmast omöjlig att 
åstadkomma. En ambition att skapa ett system med något så när 
precisa vikter vore sålunda närmast omöjlig. 

Vem skall göra viktningen? Detta är samma problem, som när det 
gäller urvalet av kriterier. Om man som Ferrari använder experter 
för viktningen får man uppenbarligen problem i och med att dessa 
"experter" med fog kan misstänkas vara partiska genom sitt pågå
ende engagemang i turistföretag; allt enligt principen att "det jag 
arbetar med är viktigast" (Ferrario, 1959). 

Ingen av de undersökningar i fråga om klassning av attraktivitet 
som gjorts, har egentligen lett till vidare användning. Attraktivitets-
klassifikation är egentligen en egen forskningsuppgift. Vägen fram 
till en användbar värderingsteknik för attraktivitet är sålunda fortfa
rande lång. 

I föregående avsnitt har begreppet attraktion använts som något 
av en motpol till motiv för turistresor. Attraktionerna motsvarar då 
utbudet och motiven styr efterfrågan på turistobjekt om man ser 
det i termer av utbud och efterfrågan. Utbudet bestäms alltså av 
den absoluta förekomsten av något och den vikt som detta har i 
utbudet. Efterfrågan motsvarar motivens styrka hos den enskilde 
och antalet personer med dessa motiv. I litteraturen förekommer 
diskussioner om efterfrågan på turism. För att fastställa efterfrågan 
används ofta socioekonomiska faktorer. Det är min uppfattning att 
efterfrågemätningar måste mera ta hänsyn till motivens styrka än 
enbart den ekonomiska potentialen. Som tidigare noterats har 
modeller för turismefterfrågan, som bygger på socioekonomiska 
faktorer, visat sig ha notoriskt låga förklaringsvärden. 
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Även om det vore möjligt att med någon form av exakthet fast
ställa attraktionsvärdet hos en företeelse, påverkas människors 
upplevelse av attraktionens värde ändå av andra faktorer såsom 
avståndet mellan individen och attraktionen, den aktuella kostna
den för att kunna komma till attraktionen eller om den finns i ett 
cluster dvs. en ansamling av olika attraktiviteter inom ett avgränsat 
område eller inte (Smith 1983, p. 134ff). 

Vad är en turistattraktion? 

"Attraction = a thing or feature which draws people by appealing to their 
desires, tastes etc ." (Gunn 1965, p. 28ff). 

Nyckelorden är här "draws people". Gunn påpekar vidare att en 
attraktion inte är någon attraktion om ingen utöver tillhandahållaren 
uppfattar den så! Med tillhandahållare avses då den ägare eller ex
ploatör, som bjuder ut respektive företeelse på en marknad. Även 
en kommunal turiststiftelse kan i detta sammanhang vara tillhandahål
lare. Man bjuder ju ut kommunens natur, kyrka eller hembygds
gård på en form av marknad när man distribuerar den egna turist
broschyren. Det är alltså inte något absolut med en attraktion, utan 
den uppstår först när människorna har uppfattat dess image sådan 
att den blir attraktiv. Image och perception kommer att mera utför
ligt diskuteras i ett senare avsnitt. 

I litteraturen förekommer utöver vad som nämns i avsnitten ovan 
sällan några mer genomgripande diskussioner om vad som är en 
attraktion. Hos Burton finns en allmän genomgång av resurser för 
turism, där hon behandlar olika natur och kulturresurser, samt gör 
en grov genomgång av dessa resursers förekomst världsdel för 
världsdel (Burton 1991). Många författare nöjer sig med att lämna 
en lista med grupper av attraktioner på samma sätt som följer 
nedan i tabell 6.1. Det kan noteras av denna illustration att litte
raturen bortsett från de mera tekniska försöken till mätning knap
past är konkret vad gäller attraktioner. 
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Tabell 6.1. Attraktioner. 
Tabellen är en sammanställning av vilka attraktioner eller grupper av attraktioner, 
som olika författare tar upp i sina arbeten. 
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De presenteras ofta i ganska svepande formuleringar och svagt 
definierade grupperingar. Diskussion av attraktiviteten hos ett 
objekt eller grupp av attraktioner relativt andra attraktioner före
kommer knappast alls. 

Det finns en klar skillnad mellan vad som uppfattas och marknads
förs som attraktioner beroende på geografisk belägenhet. De, som 
uppfattar turism i termer av centrum - periferi och ser turismen 
som den "näring" som skall ge en ekonomisk injektion till perifera 
områden, tenderar att uppfatta naturen och dess variation som de 
attraktioner som är viktigast. Turister från tätortsområdena (cent
rum) skall komma för att spendera pengar. Vad som verkligen 
konstituerar en attraktions betydelse återstår att fastställa, men 
periferins företrädare bygger på naturen. Detta står i motsats till 
företrädare för urbana turistområden, som lägger tonvikten på 
byggnader och annat av människan byggt eller eljest utfört. 

En författare har sagt att den viktigaste orsaken att resa är sand, 
sol och sex. Om detta togs bokstavligt skulle det ideala semester
målet vara en tätbefolkad öken där omfattande sexuella aktiviteter 
försiggår. Det är i princip orimligt även om man inte kan undgå att 
undra över Las Vegas. I uttrycket "sun, sand and sex" ryms två av 
de viktigaste naturgeografiska attraktionerna inom turismen nämli
gen klimatet och kustmorfologi. Det tredje S-et nedan under sär
skild rubrik. 

I den fortsatta behandlingen av vad som är attraktioner kommer en 
del av de företeelser, som finns i tabell 6.1 att kommenteras närma
re tillsammans med faktorer som av vissa benämns attraktioner, 
men som inte tas upp bland de i tabellen 6.1 listade företeelserna. 
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Naturgivna attraktioner 

Sol 

Sol får i detta sammanhang stå för klimat. Klimatet som attraktion 
bygger på att det skall vara annorlunda och "bättre" än hemma. 
Vad som egentligen är bättre kan naturligtvis diskuteras. Detta 
speciellt eftersom man numera har fått medicinska problem med 
för mycket solstrålning mot oskyddad hud. Klimatet upplevs nor
malt i vårt nordeuropeiska perspektiv som bättre om det är klart 
varmare än hemma, men detta är inte tillräckligt. Turisten söker 
även stabilitet. Man vill inte ha regn under sin ferie. Ferieorten 
skall därför helst erbjuda solsken varje dag, vilket står som mot
sats till det normala vädret på hemorten (och även de flesta turist
orter). Ehuru oftast ganska stabilt framstår det som "tråkigt" i jäm
förelse med den ideala eller idealiserade turistortens eviga sol. Sol 
och värme ger en möjlighet till den friare, lättare klädsel, som är en 
del av avkopplingen från normala rutiner under en ferie. 

"The exchange of home climate for a more favourable one elsewhere is one of 
the more prominent forms ofinversion noted and one which underlies the 
popularity of sunlust tourism to Mediterranean . " (Pearce 1989, p. 152) 

Solen är dessutom ett krav för att uppnå den solbränna, som inför 
en själv, men framför allt inför omvärlden är ett "kvitto" på en 
lyckad ferie. Exempel är Kanarieöarna, Mallorca, Seychellerna, 
Barbados etc. Klimatet kan även i andra sammanhang ha en lika 
strategisk betydelse för turismens utveckling i och med att man 
söker ett "annat" klimat. Det svala klimatet i de indiska bergssta
tionerna är exempel på detta. 

Sand 

Sand står för badstränder, vilka för Nordeuropas invånare är vik
tiga inslag i sommarferiernas rekreationsinnehåll. Tillgången på 
goda badmöjligheter, rent och någorlunda varmt badvatten är en 
viktig attraktion. Det bör här noteras att detta är en sen företeelse 
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för en majoritet av folket. Sol och bad har blivit viktigt i och med 
att fler har fått reella möjligheter tidsmässigt och ekonomiskt att 
besöka turistorter, som bygger sin hela existens på förekomsten av 
sand. Det bör här noteras att badstrandens attraktion är signifikant 
olika beroende på hur gammal man är och i vilken del av familje
cykeln man befinner sig. Badstränderna bör vidare ses i samband 
med sol, eftersom badstrandens möjligheter till bad i många fall 
faktiskt inte innebär en möjlighet till utomhusbad, utan mera utgör 
den plats där den åtrådda solbrännan bäst kan erhållas. När man 
ser på badstranden som attraktion måste den kopplas till olika 
komplementära verksamheter i form av båtuthyrning, restauranger, 
glasskiosker. Små investeringar är nedlagda i centralattraktionen -
stranden, och investeringarna har i dessa fall mera gått till de komp
lementära verksamheterna (Pearce 1989, p. 59, 65). 

Natursköna områden - "Scenic areas" 

Vad som är ett vackert landskap är beroende av betraktarens erfa
renheter och förväntningar. Den som bor nära uppfattar landskapet 
annorlunda än den som bor längre bort (Smith 1983, p. 61). Även 
en processindustri med bolmande skorstenar, som sprider tonvis av 
skadliga ämnen kan vara vacker att se på håll. Alla landskap är 
vackra eller åtminstone värda att se ur någon aspekt. Vad som är 
natursköna områden eller vägar genom natursköna områden, som 
brukar finnas på bilkartorna bygger egentligen på konventionella 
bilder av vad som uppfattas som vackert. Den konventionella 
bilden av skönhet kan vara en blandning av olika intryck; Ön Ven 
från Gabriel Jönssons diktning, det värmländska landskapet från 
Lagerlöf eller Fröding, Camargue och Pampas från Taube, Ådalen 
från Molin. Andra platser kan ha fått sitt rykte om skönhet från 
filmer eller andra bilder. En grundregel som förefaller att gälla, är 
att landskapet skall vara så öppet eller utsiktspunkten så högt upp 
att man får möjligheter att se ett vidare panorama över någondera 
av följande mycket olika landskapstyper. 
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A. Ett dramatiskt landskap, med stora skillnader i topografi och 
med många olika färger. Exempel på denna typ av landskap är 
Alperna, Klippiga Bergen, Grand Canyon, men även Norrbottens
fjällen. Hit kan även räknas forsar och fall, glaciärer, raukar etc. 

B. Mindre dramatik, men där upplevelsen av form (topografi) och 
färg i panoramat likväl är i överensstämmelse med en konven
tionell bild av ett "vackert" landskap. Under denna rubrik skulle 
även olika delar av kulturlandskapet kunna förekomma liksom 
områden med en speciell flora och fauna. 

Av människan skapade attraktioner 

Vid sidan av de i naturen givna attraktionerna finns de, som är 
skapade eller skapas av människor. Det kan gälla byggnader, 
arrangemang eller andra egenskaper hos en plats. 

Byggnadsverk 

De byggndsverk, som kan föras till kategorin attraktioner är 
sådana, som har eller har haft historisk, politisk eller religiös bety
delse eller är byggda som ett led i samhällsbyggandet i stort, men 
som på något sätt genom storlek eller originalitet eller nutida an
vändning avviker från det vanliga. Även moderna monumental
byggnader kan föras till denna grupp, liksom museer och historisk 
monument 

Nöjesparker och nöjesarrangemang 

Nöjesparker är etablissemang, som helt har skapats för männis
kors förströelse, t.ex. Gröna Lund, Skara sommarland och Disney
land. Denna typ av anläggningar är så gott som helt frikopplade 
från dagligt liv. Ibland kan de skrämmande väl påminna om den 
framtidsvision som målades upp av Huxley i det inledande citatet. 
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Vid sidan av de mera aktivitetsinriktade nöjesparkerna kan konser
ter och liknande vara stora attraktioner. Bland dessa arrangemang 
finns i princip två nivåer, vilka i vissa avseenden kan gå in i varand
ra. Det är dels arrangemang med egen bärighet och dels det som 
kan kallas för kompletterande arrangemang. Till den första grup
pen hör konserter och musikfestivaler, som bjuder på högklassiga 
musikupplevelser där själva föreställningen är huvudattraktion. 
Detta kan alltså vara en helt självständig attraktion, som ger upp
hov till turism. Exempel på detta är de stora popkonserterna, som 
brukar anordnas i Globen eller på Ullevi. Den andra gruppen s.k. 
kompletterande arrangemang utgörs av danser, konserter, olika 
typer av utflykter osv. I detta fall är det mera frågan om ett komple
ment till någon annan huvudattraktion t.ex. bad eller skidterräng. 
Detta är något som är till för att fylla turistens tid med så att man 
inte skall behöva vara sysslolös, utan ständigt vara upptagen med 
nya upplevelser. En del av de s.k. cluster som diskuteras nedan är 
sammankopplade attraktioner och arrangemang. 

Folklore och kultur 

En attraktion är att uppleva hur andra människor på andra platser 
lever, verkar och roar sig. Det är att mera handgripligt ta del av 
deras kulturyttringar i form av dans, sång och musik i normalt liv 
och kulturfestivaler. Denna punkt hör delvis till samma kategori, 
nöjen och underhållning som avhandlas nedan, men i motsats till de 
verksamheter som där beskrivs, har dessa just inriktning på lokalt 
och regionalt kulturliv och kulturtraditioner. En annan viktig del av 
livsmönstret är hur vi äter och dricker, och denna del av det "dagli
ga" livet kan vara en stor attraktion. Resor ordnas t.ex. med speci
ell inriktning på mat och dryck. Det är dock inte vardagens matkul
tur man finner i Michelins trestjärniga restauranger, "som är värda 
hela resan" eller tvåstjärniga som är "värda en omväg"! 

Arrangemang av typen målarkurs, hälsoveckor, växtfärgning, 
blommor och bin, seglarkurser osv är också mål för "kulturism". 
Arrangemang avsedda för förkovran och nöje kan vara attrak
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tioner i sig, även om de ofta arrangeras som en del av turistorters 
program för att förlänga säsongen. Som attraktioner i sig är de 
inriktade på den del av turismen, som har aktivitet som huvudmotiv 
(se figur 5.1). 

I litteraturen finns en del exempel på hur det vardagliga arbetet kan 
vara en turistattraktion även om människorna egentligen inte vill att 
det skall vara så. Människor med andra livsformer än den för turis
terna vanliga västerländska urbana uppfattas som exotiska och de 
utnyttjas ofta av turistföretagen som museiobjekt. Exempel finns 
hos Turner, som noterar att det ibland kan ta närmast förolämpande 
former (Turner 1975; Davidson 1989, p. 97ff). 

Gästfrihet 

Detta är inget absolut krav, utan en attraktion som i huvudsak byg
ger på image, som skapats av tidigare besökande. Vi har ovan note
rat att resenären har en tendens att söka sig till det kända och tryg
ga. Uppgifter om gästfrihet, som kommuniceras till de presumtiva 
turisterna kan då vara den "attraktion" som styr valet av land eller 
ort. Här är det inget påtagligt, inget att titta på utan denna attraktion 
är mera frågan om en orts, ett lands eller ett folks image. 

Tillgång på bra och billiga övernattningsmöjligheter 

Detta kriterium uppfattas inte i absoluta termer som en attraktion, 
men i jämförelse med andra aktuella turistmål kan denna faktor 
vara en relativ attraktion. Att man upplever sig få mycket för peng
arna är en positiv faktor i valet mellan alternativ. Robinson noterar 
att turisterna tenderar att uppgradera sitt boende (Robinson 1989, p. 
40 ff). Om denna iakttagelse är riktig blir billiga men framför allt bra 
övernattningsmöjligheter en verklig tillgång för en turistort. 
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Shopping 

I takt med att storstadsturismen har ökat, har shoppingmöjlighe
terna blivit allt viktigare. I själva verket är det så att turisterna i 
storstäderna inte synes besöka de attraktioner, som man på platsen 
tror är viktiga, utan faktiskt ofta befinner sig någon annanstans; 
sannolikt i varuhusen. Antalet turister stämmer inte med de regis
treringar man har vid entréerna till de stora "etablerade attraktio
nerna", som har en övervikt mot urbana historiska och kulturella 
mål (Pearce 1988, p. 118-119). I själva verket har shopping blivit så 
viktig att t.ex. West Edmonton Mall i Edmontons utkant inte bara är 
byggd som en shoppingmall utan faktiskt redan från början avsågs 
vara en turistattraktion (Hopkins 1990). 

Exempel på viktiga turistattraktioner är sålunda de verkligt stora 
varuhusen eller ansamlingarna av detaljhandelsföretag under ett tak 
såsom NK, Stockmans i Helsingfors, Eaton Centre i Toronto, West 
Edmonton Mall i Edmonton, Harrods i London, Printemps och 
Hausmann i Paris samt IKEA. I många länder är lågprismarknader 
av Ullareds typ attraktioner. 

Vid sidan av dessa förekommer en sekundär utbyggnad av shopping-
faciliteterna nära inpå andra investeringar när en turistort exploate
ras. God shopping med många olika små butiker är en attraktion i 
sig, men också något, som håller turisten sysselsatt t.ex. på kvällar 
och regniga dagar. Shoppingområden på Kanarieöarna är exempel 
på detta liksom att det på varje turistort under högsäsong föefaller 
att finnas utrymme för allehanda tillfällig försäljningsverksamhet. 
Shopping som turistattraktion är litet undersökt, eftersom den är en 
del av de urbana aktiviteterna. Dessa är svåra att kontrollera efter
som de oftast är spridda inom hela stadslandskapet, och dessutom 
ofta kan skymmas av den större mängden invånare och affärsrese
närerna, som ju ibland kan uppträda som fullfjädrade turister 
(Pearce 1988, p. 180f). Möjligheten till vad som ibland i engelsk
språkig litteratur kallas Leisure shopping eller fritidsshopping är en 
mycket viktig del i en orts attraktionsuppsättning. 
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Sex 

Sex är den sista delen i uttrycket "sun, sand and sex". Sex som at
traktion betyder att olika orter eller områden faktiskt söker att få en 
mer eller mindre underbyggd image av att vara platser med "bätt
re" tillfällen till nya erotiska erfarenheter eller åtminstone att platsen 
ger bra möjligheter till personliga kontakter med andra människor 
utanför den vanliga kretsen. Detta är naturligtvis rimligt eftersom 
människor som besöker turistorter kan förväntas fara dit därför att 
de erbjuder ett avbrott från den dagliga rutinen och den sociala kont
rollen. Två extrema exempel på utnyttjande av detta skall ges. I 
marknadsföringen för vissa delar av Karibien söker reseföretagen 
exploatera sex genom en ohöljd exponering av mycket "lätt" klädda 
kvinnor i marknadsföringsmaterialet (Holcomb 1993). Att det dess
utom åtföljs rasistiska tendenser är bara följdriktigt. Det andra ex
emplet på sex som attraktion får vara de resor som arrangeras från 
många olika delar av världen till vissa turistorter i Thailand. 

Kombinationer och läge som attraktions
förstärkare 

Utan att vara attraktioner i sig blir kombinationer av företeelser och 
deras läge i rummet betraktade som en sorts immateriella attrak
tioner av vissa författare. De tas därför upp här under denna rubrik 
även om dessa faktorer snarast är att betrakta som förstärkningar 
av fysiska attraktioner. 

Anhopningar av attraktioner (cluster) 

Även om en ansamling av attraktioner i och för sig inte är en at
traktion, så kan en ansamling av mindre attraktioner utgöra ett kon
kurrenskraftigt cluster. Vill man alltså exploatera en turistort gäller 
det att det skall finnas natur och av människor tillverkade attraktio
ner på nära avstånd från varandra, bra övernattningsmöjligheter, 
lätt att komma till, nöjen av olika slag och shopping. Den typiska 
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svenska fjällorten, med ett hotell och en skidbacke 40 mil från E4 
och utan tåg eller flygplats, där allt stänger kl 18 är alltså inget bra 
exempel på ett attraktivt cluster. Gunn behandlar i sina skrifter om 
planering för turism betydelsen av att attraktionen finns i ett större 
mönster, ett mönster där de olika faktorerna så att säga lyfter varan
dra. Tesen är att en attraktion nästan aldrig har en sådan dignitet 
att den står för sig själv (Gunn 1965, p. 28ff, Gunn 1972, 1979). 
Gunn kallar den integrerade planeringen för turister med inriktning 
på att erhålla en lämplig mix av attraktioner och stödfunktioner i ett 
område för vacationscape. 

"Vacationscape thus turns out to be the art of creating environments for 
travellers, tourists and recreationists ". (Gunn 1972, p. 218ff) 

Begreppet vacationscape är en sammansättning av landscape och 
vacation, och innebär alltså ett för fritidsmänniskan tillrättalagt land
skap, med de attraktioner och den service, som behövs för att en 
plats eller ett område skall vara attraktivt för turisterna. Figur 6.2 
visar en principskiss på hur ett område med många varandra förstär
kande attraktioner kan tänkas vara uppbyggt. Även andra författare 
ägnar sig åt diskussion om behovet av en samling med attraktioner 
och stödjande verksamheter omkring. Dessa stödjande faktorer är i 
sig inga attraktioner, men ger clustret sådana kvaliteter att dess att
raktionsvärde ökar. Bonn understryker vikten av att clustret som 
helhet når någon form av "kritisk massa" för att dess attraktion 
skall bli konkurrenskraftig (Bonn 1986, p. 79f). 

Clustrets storlek behandlas av Gunn, som menar att det attraktiva 
clustret befinner sig i ett zonerat tillstånd där vi i centrum har attrak
tionen och vissa vad vi kan kalla för kompletterande servicefunk
tioner medan andra stödjande funktioner kan finnas i en yttre zon 
omkring det tänkta centrum, som utgör clustrets huvudattraktion 
(Gunn 1965, 28ff, 1988, 192ff). I modern turism, där individerna 
kommer med bil och är rörliga kan clustret vara en hel regions 
utbud av attraktioner, vilka bedöms som en samlad resurs av den 
planerande turisten. Den som överväger att semestra i Bohuslän tar 
t.ex. med i sina överväganden Göteborg som en möjlig dagsutflykt, 
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liksom att Öland kompletteras med besök vid något eller några av 
glasbruken i det s.k. Glasriket väster om Kalmar. Turisten i Piteå 
eller Luleå kan likaledes ha gjort sin planering utgående från möj
ligheter att under vistelsen göra besök vid Storforsen i Piteälven etc 
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Figur 6.2. "Vacationscape". 
Principskiss för hur en attraktiv samling av attraktioner kan se ut inom ramen för 
vacationscape. Observera infrastrukturens betydelse för att man skall kunna dra nytta 
av clustrets hela potential. 
Källa: Gunn, 1972. 
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Tillgänglighet 

En stor attraktion på en plats dit ingen kan komma är ingen attrak
tion. I takt med att möjligheten att nå platsen i fråga ökar, ökar 
även huvudattraktionens attraktionsvärde. Tillgängligheten är en 
faktor, som påverkar attraktionens värde, men inte bör betraktas 
som en attraktion i sig. Enbart lättillgänglighet i sig drar inte turister. 

Om ökad tillgänglighet medför att en attraktion får flera besök kan 
det i andra änden av skalan medföra att attraktiviteten minskar på 
grund av att huvudattraktionen och dess omgivningar överexploate
ras och man får fler besök än platsen tål. 

Som framgått ovan tar en del forskare med tillgängligheten som 
egen attraktion tillsammans andra attraktioner. I tabell 6.1 döljs till
gängligheten under samlingsbeteckningen bekvämlighet. Stor till
gänglighet utan samband med någon speciell annan attraktion är 
emellertid ingen attraktion (i princip). Tillgängligheten borde sålunda 
egentligen föras till gruppen stödjande funktioner. Men eftersom, 
som vi skall se nedan, man inte alltid kan säga till vilken del en fak
tor är en attraktion i sig och till vilken del den är stödfunktion till 
andra, har jag valt att i denna sammanställning inte göra någon upp
delning i distinkta grupper i termer av attraktioner och stödfunk
tioner. 

I vissa speciella situationer kan brist på tillgänglighet vara lika vik
tigt som stor tillgänglighet. Detta gäller för de (små) turistgrupper, 
som vill uppleva verklig vildmark och avskildhet på ett mera primi
tivt sätt. Fotvandringar i obanad terräng till den lilla fiskesjö, dit 
endast ett utvalt fåtal kan/orkar ta sig, kan vara det exempel som vi 
söker. 

Kapitelsammanfattning 

I stort sett allt kan vara attraktioner att besöka för turister. Det som 
är viktigt är att respektive företeelse förpackas och marknadsförs 
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så att den drar folk. Den långa listan av möjliga turistattraktioner 
indikerar att det ofta finns en outnyttjad potential i och med att de 
som vill arbeta med turism lägger en oproportionerligt stor vikt vid 
speciella naturföreteelser och eller symbol/prestigeobjekt. Det lilla 
kan ha en stor attraktivitet bortom det stora (Jansson 1993). En 
annan lärdom av denna genomgång är vidare att få attraktioner i sig 
själva har en sådan dragningskraft att de helt kan stå för sig själva. 
I så fall är det de stora närmast mytiskt symbolladdade företeelser
na såsom Niagarafallen och Eifeltornet som ensamma ger denna 
möjlighet. I övrigt handlar det om att olika attraktioner bör finnas i 
kombinationer som gör att de olika företeelserna får kraft av varan
dra och av turisterna. Vinterns ensamma skidlift eller sommarens 
ensliga badstrand bygger på en missuppfattning av behovet av ser
vice och att turister måste ges möjlighet till omväxling. 
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7. Turistens aktivitetsrum och 
dess restriktioner 

Resor under den fria tiden kan indelas i två grupper. Den ena grup
pen innehåller de dagliga förflyttningarna till och från olika fritidsak
tiviteter eller sociala kontakter, vilka oftast är begränsade till den 
egna orten och dess närmaste omgivningar; det dagliga aktivitets
rummet. I den andra gruppen finns de som vi enligt definitionsdis
kussionen i kap. 3 avgränsade som turistresor; resor, som innefattar 
minst en övernattning och normalt sträcker sig utanför det dagliga 
aktivitetsrummet. 

Det bör påpekas att gränsen mellan de två grupperna är vag. Olika 
människor har i olika områden vid olika tider skilda uppfattningar 
om vad som är det dagliga aktivitetsrummet. Utsträckningen varie
rar beroende på veckodag, årstid, individens familjesituation, fritids
intressen, arbetsplatsens läge osv. 

Ett annat exempel på den flytande gränsen kan vara besök i fritids
hus. Det gäller då besök i fritidshus, som ursprungligen låg utanför 
det dagliga aktivitetsrummet, men som genom kommunikationernas 
utveckling kommit att hamna innanför. Stadsbebyggelsens expan
sion kan t.o.m. ha inneburit att fritidshuset hamnat inne i en samman
hängande stadsbebyggelse även om det kan ligga i en annan kom
mun. Om vi använder definitioner på turism, som innefattar resor till 
fritidshus, och att resan skall innehålla minst en övernattning utanför 
den egna hemorten blir sommarstugeexemplet lätt absurt, och ett 
bevis på hur otydlig gränsen mellan turism och dagliga utflykter i 
bostadens närområde kan vara. 

Detta arbete behandlar i princip endast turistresor, b i fig. 7.6, vilket 
betyder att i princip endast besök över minst en natt utanför det dag
liga aktivitetsrummet behandlas. 
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Figur 7.6. Dagligt aktivitetsrum och turism. 
Det scrafferade utrymmet, som avgränsas av c markerar det dagliga rörelserummet, 
och pilen a åskådliggör t.ex. en resa till ortens simhall, eller den närbelägna badstran
den. Pilen b visar en resa, som sträcker sig utanför det dagliga aktivitetsrummet, men 
där individen återkommer efter någon kortare tids vistelse i orten eller området e. I 
denna grupp finns turistresorna. 

Turistresans tidsrumsrestriktion 

Till skillnad från migranten har turisten en tydlig tidsrumsrestriktion. 
Eftersom turisten normalt har en viss begränsad tid till sitt förfo
gande måste resan planeras så att den kan utföras inom ramen för 
den aktuella tidsrumsrestriktionen. Med tidsrumsrestriktion menas 
att individens möjliga aktionsrum i första hand begränsas av tiden. 
Detta är ett enkelt tidsgeografiskt betraktelsesätt. 

Man kan naturligtvis invända att dagens kommunikationer gör det 
möjligt för en turist att i princip resa jorden runt flera varv, och göra 
längre stopp på varje varv inom ramen för lagstadgad svensk 
semester. Rummet skulle sålunda i princip inte vara begränsat av 
den tillgängliga tiden. Likafullt finns där en tidsrumsrestriktion. 

Dels är kommunikationerna inte överallt lika bra, dels saknar större 
delen av befolkningen möjlighet att flyga Concorde under semes
tern. Den tidsrumsliga restriktionen är vidare olika för olika individer 
beroende på en hel mängd sociala och ekonomiska faktorer, som 
bestämmer den i realiteten disponibla fria tiden för turistresor. Till
gänglig tid ger en rumslig variation från 0 till i det närmaste oändlig
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heten (jorden runt). Om tiden är 0 blir rummet automatiskt 0. Om 
tiden är X dagar varierar det möjliga rummet från mycket litet till 
mycket stort beroende på tillgängliga fortskaffningsmedel (och eko
nomi, vilket behandlas nedan i detta kapitel). Gentemot detta re
sonemang kan hävdas att tidsrumsrestriktionen endast har en 
mycket marginell betydelse för turistresor inom Sverige under 
normal semester. En sådan invändning kan i och för sig vara berät
tigad men som vi skall se nedan ligger det mera i denna restriktion 
än bara möjligheten att nå en plats under den aktuella tiden. Om 
man krymper den tillgängliga tiden till en kort weekend blir tiden en 
mera påtaglig restriktion för hur rummet kan utnyttjas oavsett vilket 
transportmedel som används. Ovan har visats olika möjliga turist
resemodeller. Beroende på vilken av dessa modeller som är aktuell 
kommer tidsrumsrestriktionen att ha olika styrka. 

Olika aktiviteters tidsåtgång ger ett utnyttjbart rum, som är mera 
begränsat än tidsrummets maximala utsträckning. Ett evenemang 
kan t.ex. kräva att man befinner sig på den besökta orten tre till fyra 
timmar, medan andra aktiviteter eller attraktioner kräver längre tid 
för att rätt kunna avnjutas. Alternativt behöver man ha en kombi
nation av attraktioner för att göra resan meningsfull, men då krävs 
sannolikt än längre tid på den besökta platsen. Detta förhållande 
illustreras i figur 7.7. 

Det bör noteras att kommunikationssystemets struktur tillsammans 
med marknadsprissättning på transporter kan ge till effekt att ak
tionsrummet inte är sammanhängande, utan består av "tidsöar" i 
landskapet. Detta innebär att det kan ta längre tid att färdas mellan 
närbelägna platser än sådana, som ligger längre isär genom att olika 
utbud av kommunikationsmedel står till förfogande och att kostna
den i förhållande till avståndet varierar. En illustration till detta 
förhållande visas i figur 7.8. 

Om den tillgängliga tiden ökas är det ändå inte säkert att resorna 
blir längre. Kostnaden och individens upplevelse av nyttan med att 
resa avgör i slutändan huruvida det teoretiskt beräknade och med 
tiden p.g.a. kommunikationsutvecklingen alltmer vidgade tidsrummet 
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används till resor. Tidsrumsrestriktionen avgör endast vad som är in
dividens tidsmässigt möjliga aktivitetsrum. 

Tid 

Avstånd 

Figur 7.7. Tidsrummets gränser. 
Figuren visar tidsrummets gränser med utgångspunkt från bostaden, a visar dess 
yttersta gräns, dvs. dit man kan komma och ändå hinna hem innan den fria tiden tar 
slut. b och c visar exempel på den gräns som sätts av behovet att vistas på den besökta 
orten under en viss tid för att besöket skall vara meningsfullt. Man kan säga att b resp 
c visar olika avgränsningar av individens praktiska aktionsrum. 

Turistresans ekonomi/tidsrumsrestriktion 

Tidsrumsrestriktionen avgör vad som är den maximala möjligheten 
att förflytta sig under fri tid. Mycket få personer utnyttjar emellertid 
de maximala gränserna för resor under fri tid. De har i sina resebe
slut att ta hänsyn till sina ekonomiska resurser. 
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Tid 

Bil 

Avstånd 

F|yg 

Figur 7.8. Aktivitetsrum och kommunikationer. 
Figuren visar i princip hur byte av kommunikationsmedel från t.ex. bil till flyg ökar 
dels det maximala aktivitetsrummets utsträckning, dels även skapar öar av tid i rum
met. Så får man t.ex. lika mycket tid i b som i g Utan att byta kommunikationsmedel 
skulle b över huvud taget inte kunna nås inom den aktuella tiden. Ett liknande för
hållande gäller för f och a Noteras bör att det mellan a och b finns ett utrymme som 
inte påverkas av byte av kommunikationsmedel. Områden kring a och b utgör 
sålunda vad man skulle kunna kalla öar av tid. 

Varje sommar förekommer artiklar i pressen och program i eter
media, som tar upp olika individers avsaknad av ekonomiska re
surser att företa resor under semestern. Man är "tvungen" att 
stanna hemma! Dessa personer har tillräcklig fri tid, men saknar av 
olika skäl medel, eller har gjort ekonomiska dispositioner, som all
varligt inskränker deras geografiska rörelsefrihet. Dessa personer 
har alltså ett överflöd av tid, men saknar disponibla medel för en 
resa. 
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Oberoende av tillgänglig tid finns alltså en ekonomirumsrestriktion, 
vilken är olika för olika människor. Hur mycket av den tidsrumsliga 
restriktionen människor verkligen upplever när det gäller semester
resor är oklart eftersom den mera konkreta ekonomiska situationen 
sannolikt är den för de flesta mest kännbara och påtagliga restriktio
nen. 

Tid 

<u 
"O O) 
E 
« oc 

Resekostnad 

Uppehälle 

P 

Avstånd 

Figur 7.9. Ekonomirumsrestriktion för turistresor. 
Figuren visar individens valsituation inför en turistresa när resurserna är begränsade. 
Ju mer resan kostar desto mindre kan man spendera på uppehället, vilket betyder en 
kortare vistelsen på den främmande orten, eller omvänt; Ju mer tid man vill spendera 
på den andra orten desto närmare hemmet måste den ligga om man agerar inom en 
bestämd resursram. Genom byte av kommunikationsmedel eller ojämnheter i trans
portmarknadens prissättning (c) kan lågprisorter förekomma vilket ger de tidsöar, 
som antyddes ovan. Kurvorna 1 och h indikerar olika fördelningar mellan uppehälle 
och reskostnader. 

Liksom i fråga om tidsrestriktionen kan man i fråga om ekonomi-
rumsrestriktionen med en enkel figur, 7.9, åskådliggöra den enskil
des valsituation och de gränser inom vilka vederbörande kan agera. 
Notera vidare att vi nu här bortser från en eventuell tidsrestriktion. 
Individen har en viss mängd tillgängliga medel att spendera på turist
resa. Eftersom själva förflyttningsmomentet i resan har en viss be
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stämd kostnad, som normalt ökar med avståndet, kommer den tid 
man har möjlighet att stanna på en plats att minska i takt med att re
sekostnaden ökar. Med tanke på att marknadsprissättning på trans
porttjänster kan ge märkliga skillnader i relationen kr/km har i figu
ren lagts in linjerna h resp 1, vilka får visa det sannolika område, 
som resekostnaderna kan variera inom. På samma sätt som i fråga 
om tidsrestriktionen kan därför billiga "öar" att uppkomma i kost
nadslandskapet. 

Turistresans "nytta" 

Även om både tid och ekonomiska resurser finns måste en even
tuell resas direkta kostnad och kostnaden i form av förbrukad tid 
också sättas i relation till den mängd av nytta, som man kan få från 
en resa. Nyttan kan sålunda även den påverka hur mycket av det 
geografiska handlingsutrymmet, som man verkligen utnyttjar för 
turistresor. 

En underliggande grundförutsättning blir vidare att ju mer pengar 
man spenderar på resan ju viktigare måste själva resupplevelsen 
plus nyttan av vistelsen/tidsenhet vara för att man skall välja en 
längre resa. 

Individens nytta av turistresan 

Avsikten med att flytta ligger i att man därmed på den nya bostads
orten kan uppnå en bättre livssituation för sig och sin familj än om 
man inte flyttat. Ju större positivt utfall av flyttningen desto bättre. 
Om vi förutsätter att besluten i vart fall är avsiktligt rationella bety
der det att man väljer den ort, som enligt de kunskaper man har ger 
högsta möjliga nytta. 

Man kan föra motsvarande diskussion när det gäller turistresor. 
Nyttan med en turistresa ligger för den enskilde i att uppnå de re
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kreationsmål, som motiverar resan. För diskussion om motiven, se 
kapitel 5. 

Både i migrationsfallet och turistfallet är självklart den egna nuva
rande bostadsorten med i analysen, även om man då bör notera att 
det som man kan kalla önskan till omväxling gör att nästan alla 
andra orter än bostadsorten får ett initiait plusvärde för den presum
tive turisten. 

Wolpert diskuterade i en uppsats olika aspekter på flyttningsbete
ende (Wolpert 1965, p. 161ff). Han anförde där att de normala 
modellerna för interaktion inte var lämpliga för migration bland 
annat eftersom individen själv är både subjekt och objekt i bes
lutsprocessen. De dittills använda modellerna var alltför mekaniska 
för att passa dessa beslutsförhållanden. 

Han ansåg det därvid viktigt att nyttan med flyttningen fanns med i 
en migrationsmodell. Vid beslutstillfället finns ett stort antal alterna
tiv, och Wolpert använde för detta begreppet "place utility matrix". 
Varje individ, som står inför valet att flytta värderar enligt denna 
modell alla de tänkbara orterna utifrån den nytta, som man kan 
uppnå av att välja respektive ort. I denna process kommer man till 
beslut genom att lägga samman nyttan av ett större antal variabler 
för varje tänkbar ort. 

Variabel 
ORT X y m Summa 

a Uax Uay Uam Uax-am 

b Ubx Uby Ubm Ubx-bm 

n Unx Uny Unm Unx-nm 

För den som skall flytta kan variablerna vara tillgång till bra bostad, 
lön, god arbetsmarknad, säkra omgivningar etc. I teorin kommer 
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man att välja den ort, som erbjuder största möjliga nytta (U). Uax = 
den nytta som den presumtive flyttaren upplever att han kommer att 
få av variabeln x om han flyttar till orten a. Allt givetvis under förut
sättning att valet sker någorlunda rationellt. 

En turist kan tänkas i princip genomföra samma värdering, men 
med en helt annan uppsättning av variabler. För turisten gäller att 
de olika variablerna motsvarar de olika attraktioner, som finns på 
respektive ort. Värdet av respektive variabel är vidare beroende av 
i vilken utsträckning just den variabeln kan uppfylla individens från 
början önskade utfall av en eventuell resa. "Nyttan" av att välja 
orten A som resmål skulle då kunna skrivas som 

U a = IX i M l i  

' J 

där Mx är vikten av variabeln x i M som står för motivationen att 
resa. Om motivationen för en resa är att hälsa på släkten är det före
komsten av släktingar som har en hög vikt. Eftersom motivet är 
klart formulerat som släktbesök, torde variabler som har med kul
turevenemang eller museer att göra knappast ha vikter väsentligt 
över noll. 

Exempel: I ett tvådimensionellt fall kan man då få följande: 
I orten A finns mycket bra sol- och badmöjligheter och ingen musik
festival, och i orten B är förhållandet det motsatta. Förekomsten 
antar värdena 0 eller 1 och vikten i beslutssituationen antar värdena 
0 eller 1. En mycket musikintresserad person med solexem får då 
följande nyttomatris, som underlag för sitt beslut: 
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Bad; x Musik; y Summa 

Ort A Ua( 1 *0) Ua(0*l) =0 

Ort B Ub(0*0) Ua(l*l) =1 

Denna individ väljer, allt annat oräknat, att resa till orten B. 

Notera att exemplet är mycket fyrkantigt eftersom i andra situa
tioner vikterna på respektive variabel kan anta varje värde mellan 0 
och 1. Vidare fungerar verkligheten så att förekomsten av flera före
teelser på en ort kan påverka varandras vikter. Detta har tidigare 
berörts i kapitel 6, där koncentrationer av attraktioner diskuterats. I 
vissa fall kan naturligtvis förekomsten av en "attraktion" negativt 
påverka övriga variablers vikter. Ett exempel på detta är att goda 
badmöjligheter och bekvämt hotell kraftigt vägs ned av hög frek
vens våldsbrott riktade mot turister på kvällstid. 

Summan av Uax-nm kan sålunda i en del situationer bli mer än den 

aritmetiska summan av de enskilda nyttovärdena. I andra fall mind
re. (Det är ett bra ställe, men dit kan man inte fara p.g.a. att faktorn 
y är alldeles omöjlig.) Här finns en klar koppling till betydelsen av 
"cluster", som diskuteras i kapitel 6. 

När den fria tiden skall förberedas har alltså varje individ en upp
fattning om ett antal orter och den nytta och glädje han eller hon 
skulle erfara av att besöka dessa och ta del av dess attraktioner till 
sitt förfogande. Om det verkar abstrakt att säga nyttomatris skulle 
man lika gärna kunna säga att man inom sig har en mental karta 
över ett "fritidens landskap" med både berg och dalar. Kunskapen 
om detta landskap varierar från god när det gäller orter där veder
börande tidigare varit och har en förstahandskunskap om förhållan
dena, till platser om vilka informationen har kommunicerats av 
andra personer eller via media och följaktligen kan antas ha en lä
gre kvalitet. Detta inte för att andra är sämre "domare" utan därför 
att dessa andra bedömer orterna med utgångspunkt från sin menta
la karta över sitt fritidens landskap. De upplever nyttomatrisen med 
andra värden på nytta i de olika cellerna. 
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"Attraktionstäthet - rekreationsvärde" 

Om vi börjar med sportfiskare, som åker från Sverige till Alaska för 
att fiska lax en vecka, så skulle man kunna säga att rekreations
värdet = nyttan av en sådan resa är stort i förhållande till nedlagd 
tid och ekonomiska resurser. Man uppnår på kort tid en sådan stor 
nytta med besöket att det mer än väl uppväger kostnaden i både tid 
och pengar. Låt oss vidare ta ett annat extremfall. Den fotbolls-
intresserade, som reser till t.ex. Madrid för att se en Europacupfinal 
behöver egentligen bara vara på plats i ca 2 timmar (matchtid + 
paus). Resten kan vara restid. I det senare fallet skulle man kunna 
säga att erhållen nytta per tidsenhet under dessa två timmar är 
utomordentligt hög. Om bara den fria tiden räcker till kan en sådan 
entusiast, inom sin disponibla ekonomiska ram, färdas mycket långt 
eftersom det höga rekreationsvärdet i evenemanget betyder att 
endast en kort tid på plats krävs för att besökaren skall få den till
räckliga nyttan i relation till insatsen. Vid en tidsgeografiskt anlagd 
diskussion om turistresor, är det viktigt att ta hänsyn till den tid som 
åtgår för att ett turistbesök skall vara meningsfullt och ge resenären 
eftersträvad nytta. Den minsta nödvändiga tiden för ett besök påver
kar aktionsrummets utsträckning. 

Om vi nu håller de tidigare figurerna i minnet kan vi, utgående från 
dem, utveckla resonemanget enligt följande. Ju längre bort man 
reser, ju kortare tid kan man av tidsmässiga eller ekonomiska skäl 
stanna där innan man måste anträda hemresan. Likaså gäller att ju 
längre bort man reser, ju högre blir normalt kostnaden. Aktionsrum
met begränsas om tillgängliga medel är mindre eller tiden är korta
re. Det rekreationsvärde som kan fås ut av ett besök på annan ort 
kan naturligtvis variera mellan personer. Vissa behöver ett långt 
besök för att känna sig ha fått valuta för reskostnaden medan andra 
personer kan ha andra värderingar och få tillräcklig nytta av ett kort 
besök. 

Man kan formulera detta så att varje person upplever något som vi 
kan kalla för attraktionstäthet hos en ort. Orter som erbjuder en hög 
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uppnåbar nytta, vilken kan erhållas på endast kort tid, kan vi säga 
har en hög attraktionstäthet. "Det är alldeles för långt att fara för att 
stanna så kort tid" kan vara ett motargument i ett sådant resone
mang. Attraktionstäthet är egentligen inte ett begrepp som kan 
mätas, utan den individuella upplevelsen av en orts attraktion i rela
tion till den uppoffring i tid och pengar som behövs för att rätt kunna 
ta del av ortens attraktioner. 

Om man inte får valuta för pengar och tid, i form av upplevd nytta, 
måste man värdera andra alternativa resmål där förhållandet mellan 
tid, pengar och nytta ger ett förmånligare utfall. Detta kan då ske 
genom att besöka en plats med högre potentiellt uppnåbar nytta, 
alternativt en ort med samma uppnåbara nytta, men som ligger 
närmare hemmet och därför kan besökas under en längre tid. 

Diskussionen kan avslutas med ytterligare ett par iakttagelser. Turis
ter, som besöker STORA sevärdheter finner uppenbart att man får 
stor nytta av besöken eftersom man reser långt, men inte besöker 
huvudattraktionen under resan mer än 1/2-2 timmar. Detta gäller 
naturligtvis i än högre grad om attraktionen i fråga ligger avsides 
och saknar koppling till något samlat utbud. Att se midnattssolen 
från lämplig fjälltopp tar tid och kostar pengar, men när man sett 
den har man sett den, och efter normalt ganska kort tid lämnar man 
platsen. Detta är ett ganska bra exempel på en företeelse med 
uppenbarligen ganska hög attraktionstäthet. Stora turistmål synes 
även ha ett symbolvärde, där själva besöket är viktigare än inne
hållet. Själva besöket vid en attraktion blir på något sätt ett kvitto på 
besöket. Man har sett! 

Status har tidigare nämnts och statushöj ande besök kan vara av 
samma symbolkaraktär. Kvittot eller symbolen får då, i anslutning 
till diskussionen ovan, anses vara likvärdigt med rekreationsvärde. 
Blotta möjligheten att genom ett besök få detta "kvitto" blir då lik
värdigt med en hög attraktionstäthet. 
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Kapitelsammanfattning 

Tillgänglig tid och ekonomiska resurser innebär begränsningar av 
turistens möjliga aktionsutrymme. Tiden har möjligen en mindre 
betydelse som restriktion för turisters inrikes resor. Men varken 
tiden eller ekonomin sedda som restriktioner för turistresor kan ses 
enskilt utan samband med den andra. 

Tidrumsrestriktionernas inverkan på turisternas resor förstärks av 
den uppnåbara nyttan av ett besök i en speciell ort. 

Rekreationsvärdet, som turisten kan få ut av att besöka olika orter 
varierar mellan olika individer. I anslutning till rekreationsvärde och 
nytta diskuteras hur långa besöken måste vara för att nyttan skall 
vara stor nog att ge valuta för insatserna i tid och pengar. En attrak
tion kan ge t.ex. en mycket hög nytta och därför inverka på turisten 
så att han kan resa långt och spendera stora kostnader för enbart 
ett mycket kort besök. 
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8. Statistik och 
materialinsamlingsmetoder 

Turismen är inte ett område som är lätt studerat och uppmätt. I 
kapitel 3 konstaterades tidigare att turism och turist definierades på 
många olika sätt. Denna frånvaro av en generellt accepterad defini
tion på turist och turistresa orsakar ibland problem och förvirring. I 
kapitel 4 antyddes vidare att detta skulle kunna bero på att de enskil
da forskarna anpassat sina definitioner efter det tillgängliga datamate
rialet. 

Data som är användbara för geografiska undersökningar på natio
nell nivå saknas eller är ofta otillräckliga. Rent generellt kan sägas 
att endast en liten del av den statistik, som använts i undersökningar 
av turismens resor verkligen insamlats för detta syfte. Det normala 
är att man arbetar med sekundära material, vilka insamlats mera 
för att kontrollera immigration eller av andra skäl än för att få en 
uppfattning av turisternas resor och allmänna beteende. 

Burton refererar sex olika metoder att samla in data om rekreation 
samt diskuterar för- och nackdelar med respektive metod. Dessa 
metoder, som han tar upp är användbara även för rena turiststudier. 
Han kommenterar även de problem, som kan uppstå genom att 
data inte är jämförbara, och definitionerna är oklara. 

De metoder för materialinsamling, som Burton tar upp är följande; 
intervjuer, personligt utlämnade eller postenkäter, observationer, do
kument sammanställda för andra ändamål, fysiska spår liksom me
kaniska och elektroniska mätmetoder. Burton bedömer respektive 
metod utifrån ett antal studier, och styrka och svagheter hos respek
tive materialinsamlingsmetod behandlas (Burton 1971, kap. 1) 

I det kommande avsnittet behandlas översiktligt olika material, som 
kan finnas och är möjliga att använda vid studier av turistresor inom 
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landet. Därefter behandlas datainsamling med inriktning på en stu
die av resemönster. Slutligen görs en genomgång av de statistiska 
material, som insamlats och iordningställts för de empiriska studi
erna, vilka redovisas i avsnitten 9-11. 

En mängd material att välja på 

I detta avsnitt kommer olika typer av datamaterial att behandlas 
med utgångspunkt från deras användbarhet i studier av turistrese
mönster. Det bör noteras att uppgifterna finns mer eller mindre till
gängliga, men att vissa uppgifter p.g.a. kommersiell sekretess är 
mycket svåra att få fram. 

1. Statistik över gränspassager där gränskontroll verkligen före
kommer. Dessa kontroller tenderar att minska kraftigt i och med 
att handels- och resehinder avskaffas och resandeströmmarna 
växer i volym. På grund av olika praxis vid olika infarter till ett 
land är denna typ av uppgifter inte täckande för annat än möjli
gen inresande med flyg respektive fartyg. Informationer om 
privatresenärers resor med egen bil är begränsade. Det är kring 
uppläggningen av och innehållet i denna statistik, som diskussio
nerna om olika definitioner oftast har kretsat. För studiet av in
rikesresor saknar den närmast betydelse annat än som en jämfö
relseuppgift. Uppgifter i dessa material ger inte heller någon när
mare information om vad turisterna tar sig för när de väl kommit 
in i landet. 

2. Statistik över resande med olika transportföretag. Charter
företagen har naturligtvis vissa uppgifter om sina kunder, men 
av marknadsskäl är de normalt inte särskilt villiga att lämna ut 
sådana till bearbetning. Samma gäller flygföretagen. Via flygplats
statistik kan forskaren normalt få ta del av bruttosiffror på resan
de mellan olika destinationer. 

3. Statistik över övernattningar på olika övernattningsställen så
som hotelliggare/kort, registreringar på campingplatser och vand
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rarhem är vad som finns. Typiskt för dessa registreringar är att 
de upptar ankomst- och avresedagar, namn, adress och resenä
rens ålder. Vid campingplatser tillkommer normalt bilnummer 
och eventuellt campingkortsnummer. Vandrarhemmen har ut
över personuppgifterna noteringar om eventuellt medlemskap i 
STF. Vid noggrann genomgång kan även resesällskapens storlek 
avgöras vid vandrarhemsövernattning. Alla dessa uppgifter kan 
vara svåra att få ta del av. En mera omfattande undersökning 
blir dessutom svårgenomförd på grund av materialens storlek. 
Ett exempel härpå är vandrarhemmen, som är den minsta 
gruppen, och som numera har omkring 500 000 besök årligen. 
Datatypen (manuell registrering) gör dessutom materialen svår
hanterliga. Det egentliga informationsinnehållet är dessutom 
magert. I princip kan man enbart göra studier av olika orters 
gästortsfält med utgångspunkt från dessa material. Sammanställ
ningar av beläggningsstatistik för kommersiellt drivna anlägg
ningar görs av SCB, men denna statistik visar i princip bara det 
antal personer, som besökt en ort under en viss tidsperiod och 
därvid genererat ett visst antal gästnätter. Vidare analyser av 
resandeströmmen låter sig egentligen inte göras av dessa mate
rial. 

4. Statistik över besökande vid olika attraktioner. Detta förekom
mer i princip endast från platser där man tar inträde. Det finns 
inga uppgifter om de besökande utöver möjligen gruppstorlek 
och hur många besökande som varit barn eller pensionärer, 
eftersom dessa oftast betalar andra entrepriser, och därför kan 
finnas åtkomliga i den ekonomiska redovisningen. Uppgifter är 
sannolikt inte åtkomliga för andra än av samhället drivna etablis
semang. Det bör noteras att det i dessa material endast finns en 
mycket liten andel av alla besök vid naturföreteelser. Dessa är 
normalt gratis, och varken registrering av besöken eller än mind
re några karakteristika för de besökande förekommer. 

5. Statistik erhållen via trafikmätningar på allmänna vägar kan 
vara till hjälp för att bedöma flödesförändringar under ferietid. 
Detta sker vanligen genom automatisk registrering av fordon, 
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varför någon kunskap om resenärerna inte kan erhållas. En vari
ant på trafikantstatistik, som förekommer i litteraturen (Carter 
1971) är mätningar där man gör korta intervjuer eller lämnar ut 
enkäter till resenärer, som reser in i eller ut ur ett väl avgränsat 
geografiskt område för vilket man önskar studera turisttrafiken 
(Smith 1983, p. 38ff). Egentligen är detta en övergångsform till 
nästa grupp. 

6. Uppgifter av varjehanda slag, som insamlats endera via mindre 
intervjuundersökningar och enkäter på turistorter, eller 
på annat sätt i samband med att olika undersökningar genom
förts. Det har varit vanligt att sådana undersökningar görs utan 
närmare samband med andra tidigare gjorda studier, varför 
materialinsamlingsmetoderna, liksom urvalet av efterfrågade 
uppgifter blir olika och inte alltid jämförbara. Olika tekniker för 
insamling av data finns beskrivna av Smith (1989). Denna typ 
av material har oftast insamlats för att få en uppfattning om de 
besökandes hemorter och socioekonomiska situation. Målet har 
varit en bättre marknadsföring av orten eller attraktionen. Mate
rialen finns oftast inte tillgängliga, och själva undersökningarna 
har ofta ett tvivelaktigt vetenskapligt värde eftersom de sällan 
har utformats för att passa in i någon större serie av studier, 
vilket ger kompatibilitetsproblem. 

I huvudsak handlar det om intervjuer, som gjorts på någon plats, 
som besöks av turister, och där man övernattar minst en natt. 
På så sätt utförs intervjuerna på ett mycket begränsat antal 
platser. De intervjuade personerna har fångats upp någonstans i 
mitten av sin resa. Om man emellertid har som syfte att be
skriva och förklara resemönster i en något större skala har 
denna metod avgjorda nackdelar. Intervjupersonerna fångas 
upp på en slumpmässig plats under en resa. Om inte den kom
pletta resrutten tas upp vid intervjun blir det i princip bara möj
ligt att få veta varifrån den resande kom. Den fortsatta resan är 
därvid ännu höljd i visst dunkel. Eftersom de resande kan ändra 
sina planer under resans gång är sannolikt intervjuerna inte helt 
tillförlitliga. Bristerna i dessa material är dock mindre än vad det 
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i förstone kan verka eftersom, som skall visas i kapitel 11 att hu
vuddelen av resorna i praktiken är direkta tur och returresor 
utan avvikelser under resorna mellan hemmet och det för den 
aktuella resan utsatta målet. Ett större problem är att man vid 
urvalet av intervjupersonerna normalt missar den grupp, som 
kommer till den studerade orten för att där träffa släkt och vän
ner, och därför knappast alls går att få tag i vid de kommersiella 
övernattningsställena eller de vanligaste turistattraktionerna. 

7. Den del av fritidens resor, som har med fritidshus att göra kan 
man naturligtvis få en indikation om via fastighetsregister och 
fastighetstaxeringsunderlag (Aldskogius 1968). Någon egentlig 
information om resvanorna kan man emellertid bara få genom 
att studera sommarstugeägarna genom särskilt riktade intervju
er eller enkäter. 

8 a Större antal och mera kontrollerade intervjuer eller enkäter ge
nomförs i rikstäckande undersökningar av typ turistrådets 
Turistdatabas (TDB) eller SCB:s resvaneundersökningar. 
Här finns socioekonomiska variabler tillsammans med uppgifter 
om restidpunkter, besökta orter osv. Dessa undersökningar görs 
på hela befolkningen, och därför innehåller även dem, som inte 
har företagit någon turistresa under den aktuella perioden. Popu
lationen resenärer kan följaktligen vara begränsad i undersök
ningar av denna typ även om antalet personer som intervjuas är 
mycket stort. Turistdatabasen, som började byggas upp av sta
tens turistråd var ett annat initiativ för att skapa ett statistik
underlag för marknadsföring av turism, men den är även an
vändbar för forskning om turism. Mängden och urvalet av infor
mation, som insamlades via 500 intervjuer varje vecka ger rika 
möjligheter att studera resemönster. En svaghet är dock att 
avgränsningen av turister i strikt mening från övriga resenärer 
är svår att veta. 

b. Turistutredningar har förkommit i ett flertal länder. Dessa har 
haft som huvudsyfte att studera rekreation och fritid. Avsikten 
har varit att förse det politiska systemet med information som 
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skall ligga som underlag för en tänkt utveckling av s.k. fritids
politik. Inom ramen för dessa undersökningar har ofta före
kommit stora intervju- och enkätundersökningar, vars under
lagsmaterial i viss utsträckning har varit tillgängligt för vidare 
analys. Tyvärr har dessa studier inte varit inriktade på flöden 
utan mera att kartlägga vilka aktiviteter, som vid undersöknings
tillfället synts mest intressanta för befolkningen. 

Undersökningspopulationer 

Flera olika sätt att ta ut en undersökningsgrupp kan förekomma. 
Här skall endast ett par olika varianter beröras. Gemensamt för det 
mesta av använd och/eller tillgänglig statistik under punkterna 1-4 
ovan är att den lämnar mycket lite upplysningar om de människor, 
som finns bakom siffrorna. I och med att resor numera ofta genom
förs med privatbil, och en stor del av övernattningarna sker hos 
släkt och vänner blir resenärer endast i undantagsfall registrerade. 
Sannolikheten för att falla ut i en turistundersökning baserade på 
dessa material blir därför minimal. Om forskaren vill veta mera om 
turisterna och om motivationer och val av resmål, måste mera om
fattande intervjuundersökningar utföras. En del kunskap finns att 
hämta i TDB resp. resvaneundersökningarna, men dessa material 
är inte inriktade på att belysa de resandes motiv. Här krävs att man 
genomför egna kompletterande intervjuer. 

En aspekt, som är föga utforskad är i hur stor utsträckning längre 
ledigheter används till resor. Hur stor del av ledigheten används till 
att resa? Hur mycket tid befinner man sig på olika platser, samt 
vilka platser besöker man? Alltså, hur disponeras tiden och hur ser 
resemönstren ut? För att få kunskap om detta krävs att speciella 
intervjuer eller enkäter med denna inriktning genomförs. Metodiken 
påminner mycket om den, som används i andra tidsanvändnings
studier, men kategoriseringen kan göras grövre. 

Ett litet, men tyvärr ofullständigt steg i denna riktning har tagits i 
TDB-intervjuerna, som har frågor om eventuella resors huvudmål, 
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och andra orter, som man besökt under resan, men som inte kan 
kallas huvudmål. Utifrån det tillgängliga materialet är det emellertid 
inte möjligt att härleda eventuella reseförlopp, än mindre resornas 
plats i den fria tid, som finns till de intervjuades disposition. 

Materialinsamlingsmetoder för studium av 
turistflöden 

När vi bestämmer oss för att studera resemönster under semesterti
den finns det i realiteten bara tre olika sätt att få fram arbetsmate
rial. Av Burtons sex metoder är det tre, som inte är lämpliga för att 
samla in data rörande resemönster i större skala. Dessa är observa
tion, insamling av fysiska spår samt användning av tekniska appa
rater. Även om dessa metoder kan vara lämpliga för undersökning
ar vars syfte är att studera tillströmningen till vissa speciella attrak
tioner eller platser är de inte användbara för denna studies syfte. 

Av ovanstående genomgång framgår vidare att det knappast finns 
tillgängliga material insamlade i andra turiststudier eller för andra 
ändamål, som ger den önskade informationen. Endast för ändamålet 
specialdesignade intervjuer eller enkäter återstår. 

Dagböcker 

Den bästa formen för att samla information om olika former av tids
användning och förflyttningar under en period vore sannolikt direkt 
observation. Detta är inte tekniskt genomförbart. Det näst bästa 
skulle kunna vara att använda dagböcker i vilka alla som deltar i 
undersökningen noterar alla aktiviteter under undersökningsperio
den. Metoden är väl känd från tidsbudgetstudier. Den kan ge infor
mation om även förhållandevis små förflyttningar och korta tids
perioder. 
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Ett villkor för att dagboksmetoden skall fungera över en längre 
period är att de i studien ingående personerna är mycket väl moti
verade för att utföra det arbete som undersökningens dagböcker 
kräver av dem. Dagboksmetoden ger därför normalt (inom rimliga 
budgetramar) endast möjlighet att arbeta med en mindre grupp. 

Efterintervjuer 

Ett för undersökningspopulationen något enklare tillvägagångssätt 
är att omedelbart efter den studerade perioden i en intervju med 
respektive person gå genom hela ledigheten dag för dag. Detta till
vägagångssätt resulterar i en standardiserad form av en i efterhand 
förd "dagbok". En nackdel med dessa efterintervjuer har trötts vara 
att insamlade data är av lägre kvalitet på grund av svårigheter att 
minnas flera veckor tillbaka i tiden. Försök som gjorts vid universi
tetet i Trier med att via intervjuer klarlägga resebeteenden för en 
flerårsperiod bakåt i tiden har dock visat lovade resultat. Intervjuer 
som utförs kort efter respektive semesters slut måste därför bedö
mas ge ett tillfredsställande datamaterial. 

Besöksintervjuer och telefonintervjuer 

Besöksintervjuer är mycket kostnadskrävande. Alternativa insamlings
metoder är därför ofta nödvändiga av ekonomiska skäl. Telefoninter
vjuer har under senare år kommit att användas i allt högre grad. De 
är billigare att genomföra än intervjuer, och de ger bättre utfall än 
enkäter, som ofta ger stora problem med svårbedömda bortfallseffek
ter (Field 1973). Vissa svårigheter med telefonintervjuer förekommer 
emellertid i och med att kvinnor ofta inte står för familjens telefon. 
Genom att samboförhållanden är vanliga eller att vardera parten behål
ler sina efternamn vid giftermål blir kvinnors telefonnummer svårare 
att finna. Det kan endera betyda att man vid sampling ur telefonkata
logen får ett snett könsfördelat material, eller att man vid sampling ur 
något annat register stöter på avsevärda bekymmer när det gäller att 
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telefonnummersätta kvinnorna i urvalet. Risken för svårbehandlade 
skevheter i urvalet är sålunda uppenbar. 

Ett ofta diskuterat problem med telefonintervjuer har varit möjligheten 
att få korrekta svar på frågor som rör värderingar. I de intervjuer, som 
utförs för turistundersökningar efterfrågas emellertid inte intervjuperso
nernas värderingar på ett sådant sätt att dessa problem kan anses ha 
någon betydelse. Vissa hävdar emellertid att telefonintervjuer mycket 
väl lämpar sig för frågor rörande värderingar. En nackdel med telefon
intervjun är dock att man inte som vid en besöksintervju på ett enkelt 
kontrollerat sätt kan låta intervjupersonen ta ställning till fotografier 
eller skrivna listor. Detta innebär emellertid ett designproblem i under
sökningsplaneringen mer än ett kvalitetsproblem. Av de ovan omtala
de stora undersökningarna görs materialinsamlingen till TDB via tele
fonintervjuer. 

Urvalet av intervjupersoner görs normalt från följande typer av regis
ter: 

1. Slumpmässigt urval ur befolkningsregister, telefonkatalogen, eller 
annat dylikt register. Detta ger inga större problem med represen
tativitet. Dock kommer ett antal av de i samplet ingående personer
na inte att ha gjort någon resa. Ett sådant utfall är intressant i sig, 
men om syftet är att studera dem som rest innebär detta egentligen 
att samplet redan automatiskt innehåller ett bortfall, eftersom de 
ickeresande måste betraktas som ett sådant. 

2. Slumpmässigt urval av individer, som enligt registreringar har be
sökt en viss plats under sin semester. Här finns endast sådana som 
har rest, vilket är positivt. Emellertid saknas de, som genom sitt 
sätt att resa inte har låtit sig bli registrerade. Dessutom blir undersök
ningen begränsad till sådana personer, som haft sin resa riktad i en 
viss riktning. Vår kunskap om resandet säger oss att ett sådant 
urval knappast kan sägas vara särskilt representativt för befolk
ningen som helhet. Man får i bästa fall endast representativitet för 
dem som besökt urvalsorten/orterna i fråga under undersöknings
perioden. 
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I Studien använda material 

I kapitlen 9-11 behandlas utfallen av tre olika studier, vilka var och en 
bygger på olika material. 

Intervjuundersökningar 

a) Den första undersökningen gjordes 1967 i form av besöksintervjuer 
av ett urval på 1 150 personer slumpmässigt utvalda från grupper 
av industrianställda på sju olika platser i Mellansverige och utefter 
norrlandskusten. Intervjun hade formen av en expostförd dagbok 
över semestern. Urvalsprocessen finns utförligare beskriven i en 
tidigare rapport (Jansson 1971, p. 6-12). Bortfallet var 18 %, varför 
det bearbetade materialet uppgick till 943 individer. 

b) En andra intervjuundersökning genomfördes 1990 i form av tele
fonintervjuer av en total grupp på 180 personer av vilka intervjuer 
kunde genomföras med 147. Bortfallet var 19,4 %, och regionalt 
jämnt fördelat, med någon övervikt för kvinnor, som var svåra att 
nå per telefon. En erfarenhet, som väl stämmer med vad som ovan 
anförts rörande telefonintervjuer och representativitetsproblem. Ur-
valspopulationen var det totala antalet personer, som föregående år 
varit gäster vid något av STF:s vandrarhem. Utgångspunkten för 
intervjuerna var att få en uppfattning om huruvida gäster vid STF:s 
vandrarhem har annat beteende än andra, men även dessa inter
vjuer har en form, som ganska väl överensstämmer med intervjuer
na från 1967. 

STF:s vandrarhem 

a) Ett slumpmässigt urval gjordes från samtliga gäster vid STF:s vand
rarhem för sommaren 1969. Tidsperioden var 1.5 - 31.8. Samplets 
storlek var 33 597 personer (Jansson 1971, p. 99-102). 
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b) Ett slumpmässigt urval från gästerna vid STF:s vandrarhem under 
sommaren 1989. Tidsperioden var samma som för de tidigare inter
vjuerna. Samplets storlek var 28 741 personer. Samplet är glesare 
än det föregående, då antalet personer som övernattat på vandrar
hemmen ökat från drygt 300 000 till 547 000 under mellanperioden 
(Jansson 1992, p. 384-386). 

För respektive tillfälle finns uppgifter om ålder, ankomst och avrese
dag, gruppstorlekar och eventuellt medlemskap i STF. För det första 
samplet finns viss information om föregående och nästkommande 
övernattning. Dessa möjligheter till ett utsnitt ur respektive resa finns 
inte för det senare tillfället eftersom registreringarna har omformats. 
Eftersom någon jämförelse över tiden inte kan göras, har dessa upp
gifter inte redovisats. 

Sveriges Turistråd; TDB 

I TDB finns uppgifter om alla resor, som företagits under en tremåna-
dersperiod före intervjutillfället. För att passa syftet med denna under
sökning har endast de resor medtagits, som uppgetts ha skett under 
fritid. För dessa finns resans huvudresemål i materialet. Även orter 
där övernattning har skett, men som inte är huvudresemål har angetts, 
men är inte, på grund av viss osäkerhet, med i bearbetningen. 

I enlighet med ovanstående genomgång kan man från TDB respektive 
vandrarhemsmaterialen inte härleda de enskilda individernas reseför
lopp, utan dessa material användes i undersökningen för att visa huvud
inriktningen på resorna mellan olika regioner. 

Intervjumaterialen kommer att ligga till grund för en genomgång av 
hur semestern används utifrån ett individperspektiv. Det bör i detta 
sammanhang noteras att materialen i många fall är för små för att 
resultaten skall vara signifikanta. De fördelningar, som tas fram är 
mera avsedda att visa på tendenser än att ge en exakt bild av de aktu
ella förhållandena. 
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Kapitelsammanfattning 

Många möjligheter till turiststudier finns i de olika materialinsamlings
metoder, som redovisas ovan. Två problem är emellertid viktiga att 
notera. En strikt definition av turist eller turistresa är mycket svår att 
upprätthålla i och med att de tillgängliga materialen bygger på varie
rande insamlingsmetoder. Man kan också säga att det finns två huvud
typer av material. Endera har man registrerat eller intervjuat turister 
på plats, vilket ger stora bortfall av grupper, som har resmåls- och 
tidsanvändningspreferenser vilka ligger utanför möjligheterna att fånga 
in med dessa metoder. Den andra gruppen bygger på att man skall 
identifiera turisterna genom att göra intervjuundersökningar på stora 
sampel ur hela befolkningen för att så att säga fånga in turisterna "vid 
källan". Det sistnämnda är en dyr metod, och endast TDB finns i 
Sverige. I de empiriska delarna av detta arbete har använts flera olika 
material av båda typerna. 
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9. Turistflöden mellan och 
inom länen 

I detta avsnitt visas turistflöden mellan och inom de olika länen i 
Sverige. Tidigare har konstaterats att turistflödena är tröga när det 
kommer till förändring av omfattningen, men framför allt när det 
gäller riktningen. Vidare har konstaterats att en mycket stor del av 
sådana resor, som kallas för turistresor i statistiken har interperso-
nella motiv, och bland dessa står besöken i de egna fritidshusen för 
en mycket betydande del av resandet. Turistresor inom länen är 
därför mycket viktiga, och den valda metoden visar betydelsen 
även av dessa "lokala" flöden. 

Det empiriska materialets fyra olika material är från olika år. Mot 
bakgrund av den väl kända trögheten i destinationsvalen utnyttjas 
endast 1989 års TDB-material för beräkning av flödena mellan och 
inom länen. 

Den studerade perioden är maj - september 1989. Det totala antalet 
resor i intervjumaterialet är 31 934. Materialet presenteras på läns
nivå dvs. i en matris 24 x 24. 

De data som används är hämtade från turistrådets intervjuer för 
den aktuella perioden (TDB). Den del av materialet, som här utnytt
jas ger information om hur många resor med övernattning, som de 
olika intervjupersonerna gjort under fri tid. I materialet finns två 
typer av övernattningsorter angivna. Det är dels övernattningar på 
resans huvudmål och dels övernattningar på orter, som man skulle 
kunna benämna transitorter, eftersom man där har övernattat på 
väg till och från resans huvudmål. Besöken i dessa orter, och över
nattningarna där är emellertid mycket få i förhållande till de besök 
som görs på resornas huvudmål. Likaså är antalet övernattningar 
relativt få. Det finns som diskuterats tidigare anledning anta att de 
som reser för att besöka ett visst specifikt mål knappast nyttjar 
någon speciell turistservice under resan. Mot denna bakgrund har 

113 



dessa transitövernattningar inte medtagits i de beräkningar som 
följer. 

Inledningsvis visas kartografiskt de två största "leverantörerna" av 
turister till varje län. Med utgångspunkt härifrån beräknas RA-index 
(Williams & Zelinski 1970; Pearce 1987, p. lOlf). Detta index är en 
metod att mäta flödenas storlek utifrån vad som skulle kunna förvän
tas vid en jämn spridning över landet. Då beräkningar av RA-index 
i litteraturen förekommer för t.ex. Frankrike och Italien är det natur
ligt att i den fortsatta diskussionen göra en del jämförelser med 
dessa länder. Som en tredje punkt innehåller kapitlet en redovisning 
av de två största utgående strömmarna från respektive län. Avslut
ningsvis kommenteras nettoutbytet av turister i länen. 

Inkommande turister 

Det skulle kunna antas att stora befolkningscentra är de viktigaste 
"leverantörerna" av turister till åtminstone mindre befolkningstäta 
områden. Figur 9.1, som visar de två största givarna till respektive 
region ger ett mönster, som i viss utsträckning avviker från detta 
första antagande. Endast fyra regioner har sina största givare i en 
av storstäderna. Stockholm är största givaren i Dalarna (20), Upp
land (3) och Gotland (9). Göteborg är största givare till Älvsborgs 
län (15). Något förvånande är Älvsborg (15) största givaren till 
Halland (13). 

I övriga län är de intraregionala flödena överlägset mest betydelse
fulla. Om vi emellertid jämför med de resultat, som visas av Pearce 
för Italien och Frankrike, så är även där de intraregionala flödena 
mycket betydelsefulla även om de inte är störst (Pearce 1987, kap. 
6). Detta skulle kunna bero på att det i dessa länder är större skill
nader i befolkningstal mellan olika områden. Så är ju t.ex. Paris den 
befolkningsmässigt mest dominerande kraften i Frankrike. 
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Norra polcirkel a 

-• Största flödet till länet 
-• Näst största flödet till länet 

Figur 9.1. De största givarna till respektive län. 
Eftersom de intraregionala strömmarna är störst i nästan alla län, har de två största 
strömmarna markerats. Därvid framstår Stockholm som det stora interregional 
givarlänet i ett mycket stort område (det gråscrafferade). 
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Ett annat skäl till att de intraregionala flödena är så förhållandevis 
stora skulle kunna vara att den relativa andelen sommarhus i 
Sverige är större. Huvudparten av dessa, i varje fall när det gäller 
de som ägs och disponeras av befolkningen utanför storstäderna, 
ligger ofta tämligen nära hemorten. När det gäller storstadsbefolk
ningens resor torde denna faktor ha mindre betydelse, eftersom en 
storstads sommarstugeomland normalt sträcker sig över flera län på 
förhållandevis långa avstånd från hemorten. 

En tredje förklaring skulle kunna vara att finna i flyttningsströmmar
na över de senaste decennierna. Många har lämnat sina hem på 
landsbygden för att flytta till relativt närbelägna städer. Många av 
dessa har föräldrar, släkt och vänner boende kvar i den gamla 
orten. Vad är då naturligare än att man "reser hem" på sommar
semestern (se för övrigt sid. 60ff). 

Avslutningsvis finns anledning att konstatera att Stockholm, som 
förväntat, har en stark position som givare till alla län, och är den 
näst största leverantören till 9 av de 24 länen. De områden, där 
Stockholm är störst eller näst störst givarregion har på figur 9.2 
blivit svagt scrafferade. 

Utgående flöden 

I föregående avsnitt har de intraregionala resorna visat sig vara en 
mycket betydande del av turismen. I figur 9.1 tenderar det intra
regionala resandet att skymma det mönster av resor, som finns 
mellan olika regioner. För att bättre kunna visa de interregionala 
flödenas riktningar har de intraregionala flödena tagits bort. Figur 
9.2 visar sålunda de två största flödena mot målregioner utanför 
hemregionen. 
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Norra pokirkela 

—• Största flödet frän länet 
• Näst största flödet frän länet 

20 mil 

Figur 9.2. De största destinationerna från respektive län. 
I kartbilden kan man identifiera fyra områden, Stockholms län, Bohuslän, Skåne och 
övre Norrland. Detta antyder i grova drag hur det dominerande turistutbytet fördelar 
sig i förhållande till de stora städerna och de två nordligaste länen, där de interna 
strömmarna är störst. 
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Två regioner framträder nu tydligt. Stockholm är både en betydan
de givare och mottagare (se även figur 9.1) av sommarturister. 
Bortsett från två enstaka strömmar tvärs över Sydsverige från 
Halland till Stockholm och från Kalmar till Göteborg (13 till 01 och 
08 till 14) framträder ett mönster med fyra större regioner. Göte
borg är därvid en betydande kraft i Västsverige. Den sydligaste 
delen av landet saknar tydliga länkar till både Stockholm och Göte
borg. Stockholm dominerar som mottagarregion i öst, sydöst, södra 
och mellersta Norrland. De två nordligaste länen bildar en region 
där det "lokala" resandet dominerar. 

Beräkning av "RA - index" 

I de två föregående avsnitten har vi studerat flödena utgående från 
absoluta tal. Emellertid vore det en fördel om man kunde eliminera 
effekterna av stora skillnader i absolut storlek. Ett sätt att göra detta 
är att använda RA-indexet (Pearce 1987, p. lOlf). 

Med beräkning av RA-indexet är det möjligt att synliggöra märk
bart höga respektive låga flöden mellan regioner. RA-Index beräk
nas enligt följande; 

RAij = (Aij - Eij) / Ejj 

där RAij = Det relativa flödet från region i till region j 
Ay = Det observerade flödet från region i till region j 
Eij = Det förväntade flödet från region i till region j. 

Eij beräknas enligt följande; 

Eij = ni * nj / n 

där ni = Det totala antalet turister, som reser ut från region i 
hj = Det observerade antalet turistresor till region j 
n = Det totala antalet turistresor i hela landet under 

mätperioden. 
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RA-indexet kan anta värden från -1 till + oändligheten. Värden över 
1 indikerar att regionen tar emot mer än sin förväntade andel av de 
resande från en viss givarregion. 

Det använda materialet producerade några mycket höga RA-
värden. Som framgår av figur 9.4 uppvisar så gott som alla regioner 
höga värden för de intraregionala flödena. Vi finner vidare föga 
förvånande att närbelägna regioner har höga indexvärden för flöden 
dem emellan. På kartan (figur 9.4) visas pilar för alla flöden som har 
ett indexvärde över 1,0. Kartan viar sålunda de flöden, som är 
större än vad man kan förvänta sig om man förutsätter samma 
resebenägenhet överallt i alla riktningar. I jämförelse med de vär
den för Frankrike, som visas av Pearce ligger våra resultat för de 
intraregionala flödena för Sverige högre. Orsaken till detta förhål
lande kan man endast spekulera om. Några möjliga orsaker har 
berörts ovan. Det skulle vara att den högre andelen sommarhus
ägare i Sverige skulle ge mera intraregionalt resande än i andra 
länder, och därför högre värden. För övrigt måste det bero på att 
flödena i Sverige är mera koncentrerade till några få turistorter, 
medan man i t.ex. Frankrike har en större spridning i resandet. 

Länen 24 och 25 är stora till ytan, och på långt avstånd från de 
stora turistattraherande områdena. Detta kan vara förklaringen till 
de höga RA-värdena utbytet mellan dessa regioner. Region 9 är 
speciell på grund av det är en ö, och invånarna förefaller att trivas 
på sin ö under sommartiden. 
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Flöden större än förväntat 
till/från respektive region 

20 mil 

Figur 9.3. Flöden med ett RA-index över 1,0. 
Ett RA-index över 1,0 innebär att flödet i fråga är större än vad som kunde förväntas 
vid en jämn fördelning av resandet över landet. 
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Morra polcirkeln 

Netto utflöde >10% 

Bl Netto inflöde >10% 

Figur 9.4. Nettogivande respektive nettomottagande län. 
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Tabell 9.1. RA-index för intraregionala turistflöden i de 24 länen i Sverige under 
sommaren 1989. 

Län RA-index Län RA-index 
Stockholms län 1,33 Göteborgs o Bohus 1. 3,02 
Uppsala län 7,59 Älvsborgs län 4,10 
Södermanlands län 4,24 Skaraborgs län 6,96 
Östergötlands län 4,96 Värmlands län 10,92 
Jönköpings län 5,06 Örebro län 8,14 
Kronobergs län 7,40 Västmanlands län 8,54 
Kalmar län 7,05 Kopparbergs län 6,65 
Gotlands län 20,39 Gävleborgs län 8,28 
Blekinge län 8,11 Västernorrlands län 9,18 
Kristianstads län 9,27 Jämtlands län 7,62 
Malmöhus län 4,22 Västerbottens län 14,13 
Hallands län 4,58 Norrbottens län 18,54 

Nettoflöden av turister 

För att ge en översiktlig bild av nettoflödena av turister in och ut ur 
länen har antalet inkommande turister dividerats med de utresande. 
Om värdet då blir 1,0 har länet mottagit lika många turistresor, som 
har utgått därifrån till andra län. Figur 9.3 visar nettomottagande 
och nettogivande regioner. För att renodla mönstret har endast regi
oner med kvoter utanför området 0,9 - 1,1 visats på kartan. Mönst
ret är det förväntade; Östkusten, Västkusten, Gotland, Dalarna och 
Värmland (8, 9, 10, 13, 14, 17 och 20); alla väl kända turistområden 
visar nettoinflöden av turister. 

Ett intressant resultat av dessa beräkningar är att sommarturismen i 
Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, i den mån den går utanför 
det egna länet, endast visar ett jämnt byte av turister. Den stora 
orörda vildmarken och fjällområdena är, åtminstone inte som dessa 
beräkningar visar, den turistmagnet som man gärna vill tro. Kuster
na i Sydsverige och traditionella turistområden som Dalarna har ett 
klart bättre utbytesförhållande. Intressant är också att konstatera 
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att stora områden har ett tämligen jämnt utbyte. Mindre uttalade 
turistområden, såsom de delar av landet, som varken har plus eller 
minus, kan antas vara regioner dit de inkommande turisterna i 
huvudsak kommer av interpersonella skäl. Sökare av turistupplevel
ser väljer andra resmål. Flödena blir förhållandevis små och kan lätt 
ta ut varandra. 

Ovanstående konstaterande ger anledning att se på turismen som 
ett nollsummespel. På samma gång som man inom nästan alla 
regioner verkligen anstränger sig för att locka turister till orten reser 
året-runt-invånarna bort på semester. De turistar på annan ort. Ut
flöden på ett ställe motsvaras alltid av inflöden på andra. Antalet 
besökande kan ju aldrig bli fler än de som utrest någonstans ifrån. 

Kapitelsammanfattning 

I kapitlet har visats turistutbytet mellan och inom länen under som
maren. Först konstateras att inomlänsturismen är mycket betydan
de och i de flesta fall överstiger utbytet mellan län. Detta visas även 
om man beräknar det s.k. RA-indexet, som tar hänsyn till reseström
marnas totala storlek. I fråga om utbytet mellan länen kan landet in
delas i fyra större områden, av vilket naturligtvis det område, som 
kan sägas vara kopplat till Stockholm är störst. Notabelt är att 
Skånes utbyten med övriga landet är begränsat, och Skåne utgör en 
egen region. Detta är i och för sig inte överraskande eftersom läget 
kan antas göra turistresor till kontinenten mera lockande än att resa 
norrut. Likaså torde sydligaste Sverige i någon del även vara ett 
transitområde för resenärer från norr. Det andra intressanta områ
det är de två nordligaste länen, som blir en egen grupp för sig med 
de viktigaste utbytena inom länen och sinsemellan. Slutligen visas 
områden, som är klart givande respektive mottagande områden. De 
klassiska turistområdena är mottagare. Nio län har ett nettoutbyte 
som i stort sett väger jämnt. 
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10. Att identifiera turismregioner 

I föregående kapitel redovisades turistreseflödena inom Sverige i 
grova drag. I detta kapitel skall flöden av turister till de olika områ
den i Sverige grupperas så att större områden i landet, där rekryte
ringsfälten är "lika" vad avser turister, kan identifieras. 

Likartade grupperingar har gjorts för två material från STF:s vand
rarhem och två årgångar av TDB. Inledningsvis redovisas arbets
gången med exempel från STF-materialets (1985) bearbetning. För 
det andra materialet redovisas endast utfallet av operationerna i en 
mer kortfattad form. 

Studieperioden var 1.5 1985 - 31.8 1985. Ett 10% sampel drogs från 
de svenska gästerna i alla tillgängliga gästböcker. Samplets slutliga 
storlek blev 28 741 individer. Den viktiga frågan i detta stadium är: 
hur stämmer dessa personer med vår definition av turist? Med un
dantag för några mycket få personer, som utnyttjade vandrarhem 
för övernattning utanför fri tid, torde alla vara turister i enlighet med 
definitionen. Den slutsatsen kan dras utifrån följande indikatorer; 

• Studieperioden täcker sommarens ferietid. 
• De flesta individer som finns i samplet har gjort sina besök i juli; 

vår främsta semestermånad. 
• Huvudparten av gästerna kom i grupper om 2-5 personer, bestå

ende av 1-2 vuxna och 1-4 barn. 

Dessa fakta ger sålunda ett gott stöd för uppfattningen att, trots att 
vissa mindre delar av registren fattas, ligger den studerade popula-
tionen väl inom ramen för den använda turistdefinitionen. Dessa 
individer är alltså turister, men är de representativa för turistgrupp
en som helhet? I registermaterialet framgår att gruppen har en över
vikt av unga människor och unga familjer med barn, som dels kan 
antas ha lägre krav på komfort än turistgruppen som helhet och 
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dels snävare ekonomiska ramar för sina resor. Huruvida detta bety
der att det finns skillnader i förhållande till turistkollektivet som hel
het är osäkert. 

Med hänsyn till de genomsnittligt korta liggetiderna (1,7 dagar i 
genomsnitt) finns flera möjliga tolkningar av vandrarhemsturisternas 
resemönster. Den första och enklaste tolkningen är antagandet att 
de vandrarhemsboende enbart nyttjar denna typ av övernattning på 
väg till och från sin resas huvudmål eller målområde. En andra tolk
ning kan vara att den studerade populationen i sina huvuddelar till
hör någon av grupperna rundresande, som representeras av model
lerna i figur 3.4 och 3.7 eller någon av grupperna som gör kortare 
resor i enlighet med de modeller som visas i figurerna 3.5 och 3.6. 
De olika mönstermodellerna diskuteras i kapitel 3. 

Huruvida något av dessa beteenden är vanligare än något annat 
finns ingen möjlighet att se i materialet. Detta betyder emellertid att 
någon av regionerna kan vara en transitregion, medan andra verk
ligen är målregioner för turistresor. 

Turismregioner 

Identifikation av regioner och deras speciella karakteristika är viktig 
för företag som är aktiva inom turismen, men även för sådana sam
hälleliga instanser, som är engagerade i att "sälja" turistområden. I 
sin planeringsverksamhet behöver de kunskap om olika möjliga upp
delningar av landet. 

Det finns många olikà sätt att beskriva turismregioner. De regioner, 
som här avses är områden, som har en eller flera distinkta egenska
per gemensamma regioner som har samma typer av attraktioner. 
Sådana regioner är emellertid mycket svåra att identifiera. Berg och 
stränder kan inte upplevas på samma sätt. De norra respektive 
södra bergstrakterna kan attrahera besökande från helt skilda områ
den. Slutsatsen blir då uppenbar; områden med till synes lika attrak
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tivitet är i själva verket mycket olika. Som noterats i kapitel 6 attra
heras människor till vissa områden under sin semester därför att 
dessa områden upplevs ge dem något som de inte kan komma i 
åtnjutande av på den plats där de normalt bor. 

Den regionala fördelningen av resurser, liksom variationer i poten
tiella resenärers smak och preferenser, avspeglar sig på så sätt i 
turistresornas rumsliga mönster. För att förstå attraktionen hos olika 
destinationer är det nödvändigt att noggrant studera både den sam
lade resursmängden dvs. alla attraktioner i området och hur resenä
rerna upplever dessa resurser. Som tidigare noterats (kap. 6) har 
tidigare gjorts många försök till klassifikation av områden med ut
gångspunkt från deras attraktionskraft. Det är ett svårt problem att 
bygga upp ett klassifikationssystem och någon allmänt accepterad 
metod för detta finns tills vidare inte. Det synes ännu svårare att 
klarlägga eventuella variationer i en befolknings sätt att uppleva 
olika "attraktioner". 

De flesta avgränsningar av turistregioner är ad hoc. Områden med 
många besökande definieras som turistområden! Lokala intresse
grupper, som har ekonomiska intressen i det lokala näringslivet har 
en benägenhet att söka blåsa upp det egna områdets image som 
turistområde. Dessa ofta mycket omskrivna turistregioner har sällan 
någon vetenskaplig bakgrund. Ibland har även politiska motiv varit 
viktiga som t.ex. när s.k. "primära rekreationsområden" identifie
rats. 

På grund av de ovan angivna svårigheterna att identifiera attraktivi
tetens nivå har en induktiv metod valts för att avgränsa regioner. 
Detta betyder att den fortsatta analysen lämnar attraktioner och 
attraktivitet. I själva verket är föreliggande studie inte heller ett 
försök att se hur människorna upplever olika regionala resurser. 
Studien begränsas till att identifiera regioner, vilka har så likartad 
dragningskraft som möjligt. Likheten betyder i den använda analys
metoden att olika regioner attraherar lika många turister från res
pektive givarregion. Dessa "lika" områden kan ses som resultanter 
av förekommande resurser och turisternas upplevelse av dessa 
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resurser. På detta sätt skulle de identifierade regionerna kunna be
traktas som homogena. De uppfattas dock inte som homogena med 
avseende på resurserna i sig, inom respektive region, utan mera 
med avseende på människors uppfattning av dem. Fysiskt och res
ursmässigt olika områden kan eventuellt ha mycket likartad rekry
tering. Detta skulle i så fall kunna uppfattas som en indikator på att 
respektive regions sammanvägda attraktionsmassa har samma 
attraktivitet som en annan region trots t.ex. stora naturgeografiska 
olikheter. 

Gruppering 

Agglomerativa metoder är sedan länge välkända inom samhällsveten
skaperna och inom geografin. Dessa grupperingsmetoder eller clus-
termetoder används för att sammankoppla ett större antal sinsemel
lan splittrade mindre regioner till större områden med likartad karak
tär. Likheten i karaktär utgörs i föreliggande exempel av en likartad 
"rekryteringsprofil". 

De flesta metoderna är hierarkiska, vilket betyder att processen 
startar med n regioner. I första steget slås de två mest lika regioner
na samman och bildar en ny och vi får n-1 regioner. Denna process 
kan upprepas tills dess att alla ursprungliga regioner finns sammanslag
na till en enda global region. Processen kan naturligtvis stoppas när 
antalet återstående regioner bedöms vara lämpligt för analysens 
syfte. Lämplighetsnivån avgörs från fall till fall. Eftersom syftet nor
malt är att medelst denna metod göra ett stort material mera hanter
ligt och överblickbart med minsta möjliga förlust av information om 
materialets variationer, finns inga fasta regler, utan besluten tas för 
varje enskilt objekt. 

Materialet i denna undersökning var från början representerat som 
en matris med 277 (mottagande vandrarhem) gånger 279 (givarkom
muner). Matrisens storlek upplevdes som opraktisk att hantera. 
Dessutom visade det sig att en övervägande andel av kommunerna 
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inte hade bidragit med några turister till många av de små vandrar
hemmen. Den minsta praktiskt användbara regionala enheten var 
s.k. A-regioner. Givarkommuner respektive mottagande vandrar
hem sammanfördes till respektive A-region. 

Efter denna inledande aggregering av data föreligger en matris med 
70 givarregioner. Kolumnerna i matrisen representerar då givarregio
nernas utflöde. Raderna i matrisen visar från vilka regioner turister
na kommer till respektive mottagare. Vi kallar dessa rader för res
pektive mottagares rekryteringsprofil. Ett exempel på detta visas i 
figur 10.1. Möjligen skulle turistfalt vara en bättre vaid term men 
termen rekryteringsprofil har koppling till hur materialet är ordnat 
och kan vara mera illustrativ för en läsare. De olika profilerna blir 
naturligtvis influerade av de olika givarregionernas storlek. För att 
eliminera betydelsen av givarnas storlek har alla värden i matrisen 
dividerats med respektive givares befolkningstal varefter kvoten 
multiplicerades med 10 000 för att göra talen mera hanterliga. 

Mottagare Givare 
1  1  2  3  4  5  7 0  
2  1  4  1 2  3  4  1  1  
3  3 4  3  1  6  1  3  

4  2 1  4  6  5  1  5  Profil för region 4 

5 6 1 4 1 22 1 
4 

70 1 1 4 6 7 23 

Figur 10.1. Matrisexempel med exempel på rekryteringsprofil. 

Nästa steg i processen är att bestämma likheten mellan profilerna 
för de lika mottagarregionerna för att därigenom kunna samman
länka de ursprungliga 70 regionerna till ett relativt litet antal aggre
gat. Hur detta kan göras finns illustrerat av Johnston. Han visar på 
olika sätt att mäta likhet. 
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Gruppering utifrån ett avståndskriterium 

I detta arbete har valts att studera två av dessa metoder. Inlednings
vis användes kvadraten på avståndet mellan grupperna som indika
tor på likheten. Med avstånd förstås här skillnaden mellan grupper
na vad avser ankommande turister dvs skillnaden mellan de värden 
som finns i respektive rad i figuren 10.1. 

Dgh = Ek (mgk - mhk)2 

där Dgh = avståndet mellan grupperna g och h 
mgh = medelvärdet av variabeln k i gruppen g 
mhk = medelvärdet av variabeln k i gruppen h 

De regioner där summan av kvadratavstånden mellan regionerna 
(för alla variabler) är lägst bedöms vara mest lika och slås samman. 
Varje givarregion betraktas som en av 70 variabler i den profil som 
en region har. Vid sammanslagning till en ny region blir medelvärde
na av de sammanslagna regionernas variabelvärden, den nya sam
manslagna gruppens värden; den nya gruppens s.k. centroid. Centro
iden för de olika regiongrupperna förändras sålunda successivt 
under grupperingens gång. Processen pågår steg för steg till dess 
att alla ursprungliga regioner slagits samman till en enda region. 
Normalt avbryts processen vid ett förutbestämt antal nya regioner/-
regiongrupper. Diskussion om hur man väljer antalet nya regioner 
kommer nedan. 

Gruppering enligt Ward's metod 

Ett viktigt krav vid gruppering är att de nybildade gruppregionerna 
skall vara så homogena som möjligt. Detta kan bättre uppnås med 
den metod, som ofta går under namnet Ward's metod. Denna 
metod har blivit alltmera använd. Orsaken till detta skall nedan 
utredas vidare. 
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Vid användning av Ward's metod produceras vid varje steg i 
grupperingen en ny region för vilken variansen för avståndet till 
centroiden är minimerad. Ward kallar det för "The Error Sum of 
Squares" (ESS). 

Qg = Si ig Xk (Xik - mi)2 

där Qg = ESS för gruppen g 
X ik = variabeln k i grupp i 

Q för alla regioner adderas och summan skrivs i fortsättningen som 
QI. Q för det totala materialet skrivs som QT, 

Avståndet mellan regionerna kan då skrivas som 

Dgh = QgUh - Qg - Qh 

där QgUh är ESS för den sammanslagna gruppen, som består av 
de ingående grupperna g och h. Qg och Qh är det tillskott till QI 
som respektive region g och h ger innan de slagits samman. 

Kvoten QI/QT varierar mellan 1 och 100% och är alltså kvoten 
mellan den totala variansen inom grupperna vid varje tillfälle i 
förhållande till den totala variansen i materialet innan grupperings
processen påbörjades. Den kan tolkas som måttet på den del av 
den ursprungliga information (variationen) som förekommer i 
materialet, och som förloras vartefter sammanslagningarna sker. 
När samtliga 70 ursprungsregioner sammanslagits till 1 (en) är 
QI/QT = 100.1 detta läge har all information om skillnader mellan 
de ingående regionerna försvunnit under sammanslagningens gång. 
De inledande sammanslagningarna ger emellertid endast en liten 
förändring i QI/QT. Informationsförlusten ökar sedan exponentiellt. 
För att få det "bästa" resultatet av grupperingen skall sammanslag
ningarna avbrytas vid en nivå just före det sker en väsentlig ökning 
i QI/QT. "Bästa" innebär här att man söker ett optimalt förhållande 
mellan informationsförlust och antal kvarvarande regioner. I de tre 
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varianter av gruppering, som används i denna studie, har samman
slagningarna stoppats på 1 O-regionsnivån. Som vi skall se senare 
vore nog det optimala antalet regioner i vårt material snarare i när
heten av 25 eftersom informationsförlusten på den nivån är mini
mal. Om vi emellertid introducerar behovet av att kunna rita en lätt 
läsbar karta över de nya regionerna bör antalet regioner vara betyd
ligt färre än 25. Det bör emellertid inte vara fler än 10 olika områ
den om den kartografiska presentationen av resultatet lätt skall 
kunna läsas. Fastän det innebär en ytterligare informationsförlust 
har sålunda 1 O-regionsnivån valts som en kompromiss mellan 
hanterbarhet/läsbarhet och informationsförlust. 

Vid varje steg i den hierarkiska grupperingsprocessen är det endast 
två gamla regioner, som slås samman till en ny. När man arbetar 
med Ward's metod väljs alltid regioner för sammanslagning så att 
ökningen i QI blir minsta möjliga. 

Grupperingens geografiska effekter 

En nackdel med dessa vanliga grupperingsmetoder är att de nor
malt inte tar hänsyn till respektive regions geografiska läge. De 
olika nya sammanslagna grupperna visar därför upp ett splittrat 
mönster, varför resultatet av grupperingen knappast kan kallas för 
regioner. I stället har använts beteckningen regiongrupper. Den 
överskådlighet, som är ett av skälen till grupperingen erhålls sålun
da inte om man enbart använder dessa metoder. Det är därför ange
läget att söka en utveckling av tidigare metoder för att uppnå geo
grafiskt sammanhängande regioner. 

Gruppering med grannevillkor 

I ett tredje experiment användes en ny metodologisk variant i och 
med att ett s.k. grannevillkor introduceras. Detta betyder att endast 
kombinationer av grupper som ligger intill en annan region eller sam
manslagen grupp av regioner är testade i sökandet efter Dmjn. Inne
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börden av detta är en kompromiss mellan likheten enligt den valda 
grupperingsmetoden (Ward's) och det rimliga kravet att en region 
inte bara skall vara lika, utan även skall hänga ihop geografiskt. 

Det förväntade resultatet av att använda denna nya variant är vid 
sidan av sammanhängande regioner att man får en något större 
informationsförlust på respektive nivå i grupperingsprocessen. 

Grannevillkoret vid grupperingen betyder i princip att alla tänkbara 
sammanslagningar beräknas vid varje steg. De två regionerna, som 
ger lägst ökning i QI/QT slås samman under förutsättning att de har 
gemensam gräns. Om gränsvillkoret inte uppfylls studeras den näst 
bästa sammanslagningsmöjligheten (näst lägsta ökningen i QI/QT) 
med avseende på grannevillkoret. Så fortsätter processen stegvis 
tills ett alternativ som uppfyller detta villkor påträffas. Då sker sam
manslagning. Processen startar därefter om med en ny rangordning 
av lämpliga sammanslagningsalternativ osv. 

Grupperingens resultat 

Grupperingsprocessen har sålunda genomförts på tre olika sätt. 

a: Avståndsmetoden, 
b: "Ward's" metod och 
c: "Ward's" metod med tilllägg av ett för arbetet särskilt utvecklat 

program för s.k. grannevillkor. 

Då utfallet blir något olika för de tre metoderna redovisas de var för 
sig i det följande avsnittet. 
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Avståndsmetoden 

Resultatet av den första grupperingen, som gjordes med avstånds
metoden visas i figur 10.2, och kartan i figur 10.3a. Här syns att en 
majoritet av alla ursprungsregioner slagits samman till en mycket 
stor grupp. 
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Figur 10.2. Slutdelen av ett "grupperingsträd" vid gruppering med avstånds
metoden. 
Bokstäverna på de olika grenarna vid 10-gruppsnivån, som markeras av den lodräta 
linjen, korresponderar med de olika grupperna i figur 10.3a. Ett inringat tal visar hur 
många ursprungliga regioner, som sammanslagits med i detta fall den ursprungliga 
regionen nr 1 vid den punkt i processen där figuren böljar. 
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GROUP 

Figur 10.3. Regiongrupper i Sverige med "lika" attraktionsprofil med avseende 
på turisternas hemortsområden. 
a. Kartan visar regiongrupper som erhålles vid gruppering med avståndsmetoden. 
b. Kartan visar regiongrupper, som erhålles vid gruppering med Ward's metod. 
c. Kartan visar regioner, som erhålles vid gruppering med Wards metod i 

kombination med grannevillkor. 
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Figur 10.4. Kvoten mellan inom-
gruppsvarians och totalvarians, QI/QT. 
Avståndsmetoden har använts i 
grupperingsprocessen. 
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Figur 10.5.Stegvis ökning av QI/QT 
(%) vid användning av avståndsmeto
den. 

Attraktionsprofilerna för alla de ursprungliga regionerna, som ingår i 
denna stora region, uppvisar endast mycket små skillnader. Detta 
visas även i figurerna 10.4 och 10.5. 

Den stegvisa ökningen av QI/QT överstiger inte ens 1 %. Först 
efter 40 steg i grupperingsprocessen börjar QI/QT växa. Olyckligt
vis för vårt beslut att ha högst 10 slutliga regioner så sker ökningen 
av informationsförlusten relativt tidigt i processen. Att avbryta grup
peringsprocessen vid 20 regioner skulle otvivelaktigt ha varit väsent
ligt bättre ur informationssynpunkt, men då skulle vi ha haft för 
många regioner att redovisa för att få överblickbarhet. Den kraftiga 
ökningen av QI/QT och de enstaka höga ökningsvärdena, som kan 
ses i figur 10.5 beror på att dessa, som utmärks av ett a) i figuren, 
indikerar att två regioner med sinsemellan förhållandevis stora skill
nader, och med förhållandevis stora inomgruppsvarianser, har lagts 
samman. 

Kvoten QI/QT har nu nått en distinkt högre nivå, och centroiden har 
kommit närmare andra regioners centroider. Detta syns på att nästa 
steg i grupperingen inte ökar kvoten lika mycket, och ytterligare 
nästa sammanslagning kommer att ge en låg ökning av informations
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förlusten. Detta gäller om utplåningen av kurvan i figuren 10.4 inte 
sker just innan de allra sista sammanläggningarna eftersom man ju 
då måste förvänta sig en betydande stegring av informationsförlust
en (QI/QT) på grund av att endast mycket olika regioner återstår 
att behandla. Figuren 10.4 visar en mjuk ökning i QI/QT ända fram 
till de sista stegen. Eftersom vi väntar till 1 O-gruppsnivån innan pro
cessen avbryts har de första kraftiga ökningarna i QI skett i de nya 
regionerna. Omkring 35 % av informationen har gått förlorad när 
processen avbryts. 

Vidare framgår av figuren 10.2 att det är några ursprungliga regio
ner, som kvarblir som separata regioner hela tiden ned till 10 st utan 
att kunna slås samman med något annat område. Dessa regioner 
har uppenbarligen en från övriga ursprungliga regioner i viktiga 
avseenden skild attraktionsprofil. Denna kommer att närmare stu
deras senare i detta kapitel. Som väntat var den regionala fördel
ningen av de kvarvarande regionerna mycket utspridd. 

Detta indikerar att regioner i olika delar av landet har likartad drag
ningskraft på befolkningen i givarregioner över hela landet. Den 
ovan nämnda största regiongruppen visar också att det är mycket 
små skillnader i den attraktionsprofilen mellan en majoritet av de 
små regionerna, som är spridda över hela landet. Detta stödjer det 
tidigare antagandet att denna regiongrupp i själva verket inte är 
verkliga "turistregioner" utan enbart transitområden. På grund av 
materialbristen i Stockholmsområdet måste dock detta område 
undantas från beteckningen transitområde. Från andra material är 
det känt att storstadsområdena faktiskt är mycket stora turistmål. 
Vid studium av figur 10.3a bör alltså regiongruppen A betraktas 
annorlunda än de övriga. 
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Resultat av gruppering med Ward's metod 
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Figur 10.6. Slutdelen av ett "grupperingsträd" vid gruppering med Ward's 
metod. 
Bokstäverna på de olika grenarna vid 1 O-gruppsnivån korresponderar med de olika 
grupperna i figur 10.3b. Ett inringat tal visar hur många ursprungliga regioner, som 
sammanslagits med en ursprunglig region vid den punkt i processen där figuren 
börjar. 
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Figur 10.7. Kvoten mellan inom- Figur 10.8. stegvis ökning av QI/QT 
gruppsvanans och totalvarians, QI/QT. (%) vid användning av Ward's metod. 
Ward s metod har anvants i grupperings
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Resultaten av grupperingsprocessen vid användande av Ward's 
metod visas i figurerna 10.6, 10.3b, 10.7. och 10.8. Kvoten QI/QT 
ökar som förväntat, och som framgår av figuren 10.7, långsammare 
när denna metod användes än med föregående metod. Endast 20 % 
av informationen förloras under processen fram till 10-gruppsnivån. 
Vidare kan noteras, figur 10.8, att ökningen i QI/QT sker jämnt, och 
utan de hopp som erhölls tidigare, ända fram till de mycket stora 
ökningarna i de sista stegen fram till en total sammanslagning av 
alla regioner. 

Noteras bör att fyra av de regioner som i det föregående fallet 
fanns kvar opåverkade när processen avbröts vid 10 grupper även 
när man använder Ward's metod finns kvar som solitärer. Det är 
regionerna 10, 16, 20 och Göteborg (33). 

Som framgår av figur 10.3b ger även denna metod ett resultat med 
en mycket spridd bild. Endast i några fall kan de nya regiongrupper
na med fog betecknas som sammanhängande regioner. I detta fall 
finns visserligen kvar den stora gruppen av regioner, som är spridd 
över hela landet, men dess dominans är mindre. Slutsatsen att den 
stora gruppen, som i detta fall omfattar mer än 1/3 av regionerna 
inte visar turismregioner utan mindre intressanta alternativt transit-
områden torde vara rimlig även här. 

Resultat av Ward's metod med grannevillkor 

Grannevillkoret, som är en utveckling av Ward's metod, introduce
rades som ovan noterats för att metoden skulle kunna generera 
sammanhängande regioner. Utfallet i detta avsnitt visas i figurerna 
10.9, 10.3c, 10.10 och 10.11. 

Det mest anmärkningsvärda resultatet är att tre av de tidigare fyra 
avvikande regionerna även i detta fall uppträder som solitärer. 
Endast region 10 (Norrköping) har kopplats till en annan region före 
10-grupps-nivån. De kvarvarande regionerna är Göteborg (33), 
Växjö (20) och Kalmar (16). Regionerna 33 och 16 är mycket väl
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kända turistområden, och även region 20 har ju vissa speciella 
attraktioner, som kan antas ha betydelse för regionens attraktions
profil. Man tänker då närmast på "Glasriket" kring Orrefors och 
Kosta samt emigrantmuseet i Växjö. Det spridda mönstret är i 
övrigt borta och i stället har den stora sammanhängande region, 
som täcker nästan hela centrala och södra Sverige återuppstått. 
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Figur 10.9. Slutdelen av ett "grupperingsträd" vid gruppering med Ward's 
metod i kombination med grannevillkor. 
Bokstäverna på de olika grenarna vid 1 O-gruppsnivån korresponderar med de olika 
grupperna i figur 10. Ett inringat tal visar hur många ursprungliga regioner, som 
sammanslagits med en ursprunglig region vid den punkt i processen där figuren 
börjar. 
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Figur 10.10. Kvoten mellan inom-
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Figur 10.11. Stegvis ökning av 
QI/QT (%) vid användning av Ward's 
metod kompletterad med grannevillkor. 
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Som förutsetts har ökningen i QI/QT varit något snabbare än om 
metoden används utan grannevillkor. Ökningen är emellertid inte 
väsentligt skild från vad som erhölls med t.ex. avståndsmetoden. Vid 
1 O-gruppsnivån är dock informationsförlusten fortfarande endast 
35%, vilket väl kan jämföras med avståndsmetodens utfall. En jäm
förelse mellan metodernas uppmätta informationsförluster i det inter
vall, som studerats närmare för att avgöra lämplig nivå för att avbry
ta grupperingsprocesserna i de olika fallen, finns i figur 10.12. 
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Figur 10.12. QI/QT mellan 20 och 5 kvarvarande regiongrupper för alla tre 
använda metoderna. 

Geografisk bild av attraktionsprofilen 

Vi har hela tiden ovan sett attraktionsprofilen som en rad i en 
matris. Den har naturligtvis även en geografisk dimension, och 
Göteborgs profil i kartografisk presentation visas i figuren 10.13. 
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Figur 10.13. Kartan visar andelen av regionernas befolkning, som besökte 
Göteborg som turister. 

Här finner vi att de ursprungliga regionerna på ett avstånd av 200 -
350 km är viktigare än de andra. Vi kan även konstatera att regio
ner i närheten av Göteborg har liten betydelse som givarregioner 
när det gäller turismen i Göteborg. Detta gäller i varje fall om man 
studerar utfallet från analys av vandrarhemsmaterialet. I själva 
verket kan rekryteringen från de närmaste regionerna jämföras 
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med områden i övre Norrland, varifrån endast en mycket liten del 
av utresande turister reser till Göteborg. Intressantast är emellertid 
de regioner som visar höga värden i en ring på medelavstånd. 

Det borde finnas anledning att anta att regioners attraktionsprofiler 
till en del är en produkt av deras avstånd från stora städer, och att 
befolkningstalen har betydande vikt även om befolkningsstorleken 
är neutraliserad i det analyserade materialet. Avstånd och befolk
ning leder osökt tankarna till gravitationsmodeller, men med hänsyn 
till det mönster som visas på kartan 10.13 kan dessa modeller inte 
anses lämpliga. Detta stämmer väl med iakttagelser gjorda av 
Smith, som har visat hur ett lokalt minimum ökar till ett maximum 
på något avstånd, för att sedan åter minska. Han anvisar en 
Maxwell-Bolzman-fördelning, som i generaliserad form visas i 
diagrammet Fig. 10.14. 
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Figur 10.14. En generaliserad Boltzman-kurva som illustration till turistresors 
avståndsfördelning. 
Källa: Smith, 1983. 

Denna typ av fördelning kan tänkas avspegla ökningen av givarre
gionernas sammanlagda yta på längre avstånd från centrum i kom-
nation med de ökande kostnaderna för resor på längre avstånd. 
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Mer sannolikt emellertid är det en reflektion av det faktum att män
niskor, som lever på ett avstånd av 50-150 km från en turistort upp
träder som exkursionister, dvs. man besöker orten under en eller 
flera utspridda dagar utan att övernatta på platsen, och däremot 
faller utanför gruppen, som kan registreras som turister. I varje fall 
finns grundad anledning anta att de närboende i större utsträckning 
kommer på utflyktsresor än stannar över en natt. Dessa slutsatser 
stöds av vad som kommer att visas i kapitel 11. 

Kapitelsammanfattning 

Detta kapitel omfattar en test av olika metoder för att utifrån olika 
material isolera turistregioner. Inledningsvis har därför tre metoder 
av hierarkisk gruppering testats. 

Resultatet av de tre testerna ger vid handen att det är möjligt att 
indela landet i turistregioner med hjälp av Ward's metod i kombina
tion med ett grannevillkor. Vi får visserligen en viss förlust av infor
mation. Denna förlust innebär att skillnaderna mellan de ingående 
regionerna blir "utslätad". Om vi emellertid ser på utfallet är tre 
slutligt solitära ursprungsregioner i alla tre fallen desamma hela 
vägen igenom de olika metoderna. Detta innebär att i vart fall dessa 
regioners avvikande attraktionsprofiler inte utslätats i processen. 
Likaså framkommer, oavsett metod, ett stort område i centrala 
landet, som dels har liten tillströmning och utjämnade profiler. Detta 
område har ovan antagits vara ett transitområde. 

Vid analys av profilen för en region har ett mönster visats som indi-
kerar att den normala gravitationsformeln som ofta används av geo
grafer vid studiet av olika former av rörelser i rummet är mindre 
lämplig för den typ av resande som turismen utgör. I varje fall om 
turismen definieras så att övernattning är ett krav för att komma 
med i statistiken. 
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11. Borta bra men hemma bäst 

Hur använder man den tid som står till förfogande under sommar
semestern? Hur mycket reser man, och vilken typ av resmål väljer 
man? Vilken typ av de resmodeller, som visades i kapitel 3 är 
vanligast? Dessa frågor belyses i detta avsnitt med utgångspunkt 
från dels den intervjuundersökning, som gjordes 1967 (Jansson 
1971), och dels den mindre uppföljande undersökning, som utfördes 
som telefonintervjuer 1990. 

Båda undersökningarna är uppbyggda på ett sätt som enklast kan 
beskrivas som att man skriver en förenklad dagbok någon tid efter 
semesterperioden. Båda intervjuomgångarna genomfördes som 
telefonintervjuer. I den äldre studien skedde ett mindre antal inter
vjuer genom personliga besök. De frågor som ställdes var inriktade 
på resemönstren och behandlade huvudsakligen resor med över
nattning under fri tid på sommaren, vilket betydde att resorna skulle 
skett under semestern eller annan 'fri tid' i anslutning till denna. 
Intervjuerna innehöll inga frågor om specifika aktiviteter eller dags
utflykter. Intervjuerna var sålunda avsedda att "följa" den intervju
ade dag för dag under semestern med utgångspunkt från boendet. 
Denna tydliga inriktning innebär att materialen är begränsade till 
övernattningsplatser, typ av logi, hur länge man stannade på en ort 
samt varför man valt att besöka orten i fråga. 

1967 års intervjuer 

Undersökningspopulationen var i det första fallet ett slumpmässigt 
urval av industrianställda i ett antal orter i mellansverige och längs 
norrlandskusten. Det totala antalet i samplet var 1 150 personer. 
Bortfallet var 18 % varför det totala antalet utförda intervjuer upp
gick till 943. Eftersom materialet i huvudsak innehåller gruppen 
arbetare med vissa inslag av tjänstemän sysselsatta inom tillverk
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ningsindustrin, hade de intervjuade sin semester vid samma tidpunkt 
nämligen under den s.k. industrisemestern i juli. En mindre grupp 
hade kortare semester (figur 11.1). Antalet besökta orter under 
semestern framgår av figuren 11.2. Något över 30 % av popula-
tionen disponerade fritidshus, och besökte detta under perioden. 

v \ 
1 hl 

Dagar från semesterns början 

Figur 11.1 1967 års intervjuer: Andel av gruppen som är semesterledig dag för 
dag. 
Vissa personer hade kortare semester på grund av att man disponerat sin tid annor
lunda än kollektivet eller inte tjänat in full semester. Vissa tillhörde underhållsstyrka 
och arbetade under övrigas semester 

Den allmänna föreställningen om i vilken utsträckning man använ
der semestern till förflyttningar torde ofta vara tilltagen i överkant. 
Tillgängliga arbeten i Sverige visade också små andelar för dem 
som besökte flera orter under sin semester. Så uppgav t.ex. Arpi 
(1961) och SOU 1964:47 att endast 8 respektive 15 % hade sk 
rörlig semester. Samma undersökningar visade att 65-70 % respek
tive 54 % gjort minst ett besök utanför hemorten. Intervjuerna från 
1967 visade att ca 80 % gjort minst ett besök utanför hemorten. Det 
är en bedömningsfråga vad som skall kallas för rörlig semester, 
men om rörligheten sätts till fyra besök eller fler kan ca 20 % sägas 
ha haft rörlig semester. Intervjuerna avviker sålunda något från 
andra undersökningar vid den aktuella tiden. Huvudtendensen var 
dock klar; rörligheten var begränsad. I figuren 11.3 utgörs de som 
är borta hela semestern i huvudsak av fritidshusägare, som tillbrin
gar hela sin lediga tid i sin fritidsbostad. 
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Semestertidens fördelning i de tre kategorierna "hemma, resa i 
Sverige respektive resa utomlands" visas i figuren 11.4. "Resa i 
Sverige" innehåller då alla typer av resmål utom fritidshus och 
utlandsdestinationer. 

Andel av de 
intervjuade % 

1 2 3 4 5 6 7 8 >=8 

Figur 11.2 1967 års intervjuer :Antal besökta orter under semestern. 

Andel av de intervjuade 
30 t 

•*— C\JOOTJ"LO (Û N 00 O) 

Andel av semestern borta från hemmet 

Figur 11.3 1967 års intervjuer: Hur stor andel av tiden borta från hemmet under 
semestern? 
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Semesterdagar 
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Figur 11.4 1967 års intervjuer: Semestervistelser fördelade på bostad, resor i 
Sverige respektive utlandet. 
Figuren omfattar inte fritidshusägare. 

1990 års intervjuer 

I samband med en uppföljning av STF:s gäststatistik och de olika 
vandrarhemmens gästfält uppkom frågan om huruvida dessa gäs
ters resemönster kunde anses vara representativa för ett större 
kollektiv av semesterresenärer i landet. Av denna anledning gjordes 
ett slumpmässigt urval i två steg från de registrerade vandrarhems
gästerna 1989. Det totala urvalet var 180 individer. De utvalda inter
vjupersonerna var jämnt spridda över landet. De som var oanträff
bara uppgick tillsammans med ett fåtal vägrare, till 33 personer. 
Sålunda genomfördes 147 intervjuer. Av dessa var 20 pensionärer 
och sådana, som helt kunde disponera sin tid, men som inte företog 
någon resa under undersökningsperioden. Dessa har exkluderats 
från redovisningen nedan. 

Intervjuundersökningen genomfördes under hösten/vintern 1990-91. 
Materialet var vid intervjutillfället mellan 15-20 månader gammalt 

Kunskap om postadressen under sommaren 1989 erhölls från grund
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materialet, men 'nummersättningen' av intervjupersonerna var 
något problematisk. Vissa hade flyttat och andra kunde inte åter
finnas, eftersom hemmets telefon var registrerad i annat namn. Ett 
stort arbete lades ned för att söka de utvalda intervjupersonerna. 

Genom att undersökningspopulationen var slumpmässigt utvald 
innehöll den ett ganska vitt spektrum av olika semesterperioder och 
åldrar. Detta betyder att det förekommer en betydande skillnad i 
förhållande till den äldre undersökningen, som medvetet hade valts 
ut för att få så lika semestrar som möjligt och därigenom även blev 
mera sammanhållen åldersmässigt. 

Resemönster 

I kapitel 3 har ett antal olika modeller för turisters resemönster redo
visats. Den första frågan att besvara är hur populationen fördelas på 
de olika modellerna. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 > 8  

Antal ankomster 

Figur 11.5 1990 års intervjuer: Antalet besökta orter under semestern 
I figuren anges ankomster till orter. Detta beror på att det i materialet finns personer, 
som företagit upprepade resor till samma plats med kortare vistelser i hemmet 
däremellan 
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Som framgår av figuren 11.5 fördelar sig populationen så att endast 
en minoritet av de intervjuade kan anses ha en rörlig semester. De 
flesta tillhör alltså den första mönstertypen enligt figur 3.3. Bland de 
intervjuade fanns ett mindre antal, som kan karakteriseras som rör
liga semesterfirare. Dessa passar väl in på modellen, som visas i 
figuren 3.4. Några av dessa kan eventuellt hänföras till modellen i 
figur 3.7. Det är även uppenbart från figuren 11.6 att dessa besök i 
andra orter ofta var kortvariga, och att huvuddelen av tiden oftast 
tillbringades i bostaden. I själva verket befann sig nästan alltid mer 
än 50 % av den semestrande populationen i bostaden (figurerna 
11.7 och 11.8). 

För att få en bättre bild av hur olika resor fördelas på individnivå 
redovisas alla intervjuer där den intervjuade företagit någon resa 
under undersökningsperioden i figur 11.9. Här framgår hur olika 
resmål avlöser varandra under perioden. Mest markant är att så 
många besöker bostaden mellan besök i olika orter. Detta är typiskt 
för modellen i figur 3.5. 

Figur 11.9 skall läsas på följande sätt: Varje individs semester repre
senteras av området mellan de korta lodräta markeringarna på sam
ma 'rad'. Om ingen markering finns i detta område i figuren vistas 
personen i hemmet. Siffrorna upptill i figuren i kombination med de 
lodräta linjerna visar månadsskiftena. De vågräta linjerna med en 
siffra längst ut till höger avskiljer olika delar av den intervjuade grup
pen med utgångspunkt från hur många orter, som vederbörande be
sökt och övernattat i. Den person, som redovisas ovanför strecket 
märkt '7' påbörjade t.ex. sin semester i början av juli. Efter ett par 
dagar i bostaden företas en kortare resa i Sverige. Efter resan till
bringas några dagar i bostaden, varefter ytterligare en resa i 
Sverige företas. Efter hemkomsten tillbringas ytterligare ett antal 
dagar i bostaden varefter man gör en två veckors utlandsresa. 
Denna avslutas någon dag före semesterns slut. Siffran '6' betyder 
att denna person besökt och övernattat i sex olika orter utanför hem
orten under dessa resor. Man kan säga att denna person har en rör
lig semester. Denna individ står i stark motsats till de som endast 
besökt en ort under hela eller en del av sin semester. 
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Figur 11.9 sida 1 
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Figur 11.9 sida 2 
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Figur 11.9 sida 3 
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Figur 11.9 sida 4 
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Av de besök som gruppen genomför under semesterperioden om
fattar ca 55 % endast en dag. Oftast gäller dessa korta besök per
soner som är på resa. I en klar majoritet av fallen stannar man 
längre än en dag när man nått resans huvudmål. 

En jämförelse mellan intervjuerna 1970 och 1990 uppvisar vissa 
skillnader. Dessa är emellertid inte av väsentlig storlek. Det senare 
materialet innehåller för få fritidshusägare för att en meningsfull 
jämförelse mellan materialen skall kunna ske, men det förefaller 
som om en del fritidshusägare i det senare materialet inte utnyttjar 
sin stuga lika mycket som man gjorde bland dem som intervjuades 
20 år tidigare. Man kan dra slutsatsen att semestervanorna i stort 
sett är stabila över tiden. 

Kapitelsammanfattning 

Hur disponerar man sin tid under sommarsemestern? Stannar man 
hemma eller reser man? Om man företar resor, vilka är resmålen 
och hur länge stannar man borta? Dessa frågor ligger till grund för 
de två intervjuundersökningar, som redovisas i detta kapitel. Inter
vjuerna var utformade som dagböcker förda i efterhand, vilket inne
bar att man kan 'följa' varje individ dag för dag. De mest tydliga 
resultaten är att den rörlige turnerande turisten är ovanlig. Även om 
en del personer reser bort från hemorten under hela ledigheten till
bringas normalt en mycket stor del av tiden i bostaden. Endast 
några få dagar under perioden är en mindre andel än 50 % av den 
studerade gruppen kvar i bostaden. Ofta förekommer att man gör 
korta besök någon eller några orter men att man återkommer till 
bostaden mellan varje sådan resa. Släktbesök och stugresor är van
liga i materialen. Detta betyder att endast en mindre del av semester-
resandet är 'ren turism'.De intervjuer som redovisas i kapitlet var ut
förda 1967 och 1990. Det finns vissa skillnader mellan de två till
fällena, men generellt sett är vanorna stabila över tiden. 
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12. Sammanfattning 

Inledningsvis konstaterades att turistresor, vilka är huvudinriktning
en på detta arbete, tidigare varit ett något outvecklat forskningsom
råde. Sverige har därvidlag inte utgjort något undantag. Känneteck
nande för turismforskningen har varit att den haft mycket varieran
de innehåll, samt att förhållandevis få forskare uthålligt arbetet med 
just detta område. Många har varit engagerade i olika delområden 
av turismforskning såsom klassning av attraktioner, hur man bygger 
en turistort, hur turister reser mellan länder samt hur turismen på
verkar omgivningarna. Flöden av turister inom ett land under ferie
perioden har däremot rönt mindre intresse. Inte heller har fördel
ningen på resors ändamål varit av större intresse. Några av de 
frågor som fokuseras i denna avhandling återges nedan. De åtföljs 
av något förenklade svar som formulerats utifrån de diskussioner 
som förts i tidigare kapitel. 

1.Vilka orter besöker man under sin semester? 
Man besöker få orter, inte särskilt ofta turistorter, som ofta ligger 
nära hemmet, och där det finns personliga kontakter. 

2. Hur stor del av ledigheten används till resor? 
Sett över en hel grupp befinner sig aldrig mer än 50% av de semest
rande på resa. 

3.Kan man, med utgångspunkt från rekryteringens mönster, med en 
enkel teknik konstruera turismregioner. 
Med en informationsförlust på ca 30 % kan turismregioner utgåen
de från rekryteringsmönstret skapas med hjälp av en gruppering 
med särskilt grannevillkor. 

4. Hur definieras en turist? 
En turist är en person, som besöker en plats utanför hemorten och 
stannar där minst en natt. Besöket skall vara av rent rekreations
syfte och inte ha någon koppling till besökarens näringsfång eller 
anställning. 
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5. Vad betyder definitionen på turist? 
Valet av definition styr resultaten.. 

Definitioner 

Resultaten av en undersökning är naturligtvis starkt beroende på 
hur området avgränsas och problemen formuleras. En av kärnfrå
gorna i detta sammanhang är alltså hur turisten definieras liksom 
vad som är turism. En längre diskussion förs kring denna viktiga 
fråga i kapitlen 3 och 4, som till en del är en historisk överblick över 
internationella definitioner på turist. Samtidigt konstateras att olika 
forskare i många fall håller sig med en alldeles egen definition både 
på turism och turist. Genomgången av olika sätt att definiera begrep
pet turist ledde fram till valet att för detta arbete nyttja en strikt, och 
i vissa avseenden starkt begränsande definition. 

Den valda definitionen kan i sig sägas vara en kombination mellan 
det instrumentella och det rollberoende. Med rollberoende menar vi 
då att de studerade personerna faktiskt är personer, som frivilligt 
genomför tillfälliga resor under sin fria tid. Den instrumentella delen 
av definitionen består i att man i detta fall måste ha passerat en 
kommungräns, och övernattat borta från hemmet. En bredare defini
tion, som likt den internationella statistikens uppläggning i praktiken 
innefattar allt resande gör forskningsproblemet skenbart enklare. I 
den mån intresset skall fokuseras på vad människor gör under sin 
fria tid kan dock inte valet falla på de bredare definitionsvarianterna, 
som presenteras i kapitel 3 och 4. Fritidens resor har normalt andra 
mål, både rent fysiskt och socialt, och andra tids- och ekonomiska 
restriktioner än övriga resor. Skall man se turismen utifrån ett pers
pektiv som avviker från hotellens och transportörernas intressein
riktning är en differentiering mellan arbete och fritid viktig. Man kan 
även hävda att kunskap om attraktioner och motiv, som styr turis
ters resebeteenden är nödvändig. Detta står i motsats till en icke 
frivillig arbetsresa där attraktionerna normalt måste förmodas spela 
en underordnad roll för den enskilde resenären. Den som reser i 
arbetet väljer ju dessutom i normalfallet inte själv sina resmål även 
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om viss personlig påverkan kan ske. Om man bortser från huvudkra
vet i den valda definitionen, nämligen att resan skall företas på fri 
tid, reduceras de förmodat speciella rollbundna aktiviteter som kan 
frivilligt utövas på fritiden, till restposter eller störningar i de övergri
pande mönstren. Följden av detta blir att studier av resandet knap
past kan ligga till grund för annat än hotell- och flygbolags- resp. 
tågplaneringar. Endast under den typiska semestermånaden juli och 
möjligen vårvinterns sportlovs vecka samt någon enstaka större helg 
skulle i så fall en bred definition innesluta en majoritet av "riktiga 
turister" i en studerad population. En stor del av en sådan popula
tion skulle ändock ligga utanför gruppen verkliga turister. 

Turister skall sålunda genomföra sina resor på fritiden "iklädda" friti
dens roller. Detta ger en tämligen smal definition i relation till de 
rekommendationer som finns från t.ex. FN's statistiska kommission, 
och som gärna anammas av den som i sina utredningar och studier 
i huvudsak använder det som vissa kallar för "passport statistics". 
Detta är material från transportörer och hotell och, i fråga om 
internationell trafik, gränsövergångar. 

Ovanstående resonemang leder fram till valet av en definition enligt 
följande: 

En turist är en person, som besöker en plats utanför hemorten och 
stannar där under minst en natt. Besöket skall vara av rent rekrea
tionssyfte och inte ha någon koppling till besökarens näringsfång 
eller anställning. 

Det bör noteras att det i själva verket kan vara något problematiskt 
att klarlägga det rekreativa innehållet i en del av de fritidsresor som 
har personliga orsaker, och över vilka den enskildes verkliga kont
roll kan diskuteras. 
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Attraktioner och motiv 

En del forskare har sysselsatt sig med hur människor upplever olika 
former av attraktioner och försök till attraktionsklassificering har 
gjorts. Någon praktiskt användbar metod för detta har dock inte 
utvecklats. 

Det stora intresset för attraktionerna kan förmodas komma från 
företag, som önskar marknadsföra olika attraktioner. Om man 
emellertid ser till turismlitteraturen är frågan om attraktioner tämli
gen flytande. Många författare har förfarit på samma sätt som 
gjorts i detta arbete; en kommenterad lista på de attraktioner man 
särskilt vill poängtera. Om man tittar närmare på vad som skrivs 
framgår emellertid en viss oskärpa i resonemanget om attraktioner i 
litteraturen; mycket är formulerat i allmänna termer. Två huvud
grupper förekommer: natur och byggnadsverk. Dessutom finns det 
en tredje grupp, som vi skulle kunna kalla för aktivitetsattraktioner. 

De naturgivna attraktionerna kan sammanfattas i tre grupper: 
klimat; sol och upphållsväder, geomorfologi; stränder och berg samt 
konventionellt uppfattad naturskönhet ofta representerad av utsikter 
över kulturlandskap. Av människan skapade attraktioner kan inde
las i byggnader, nöjen, kultur och aktiviteter. 

Viss osäkerhet synes föreligga om huruvida närhet skall uppfattas 
som en attraktion i sig, liksom även ansamlingar av olika attrak
tioner (cluster). I detta arbete framförs en avvikande uppfattning i 
frågan. Dessa två senaste faktorer tas bort från gruppen av attrak
tioner varefter de får utgöra en egen grupp, som vi kan kalla attrak
tionsförstärkare. I och med att shopping tas upp som attraktion ges 
en koppling till storstadsturismen. Även om många turistorter har 
shoppingmöjligheter utgör shopping i de riktigt stora städerna en 
attraktion i sig. 

I samband med att man jämfört inresestatistik med entréer vid olika 
attraktioner, har olika "svinn" upptäckts. Det har då förmodats att 
de saknade personerna skulle ha ägnat sig åt sk. leisure shopping. 
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En mera närliggande förklaring skulle kunna vara att dessa perso
ner inte alls var turister, utan sådana som helt ägnade sig åt sitt 
näringsfång. Ett annat alternativ skulle kunna vara att deras besök 
var av privat social natur och även om de är turister per definition 
är de därför inte alls intresserade av turistattraktioner. 

Motiven för turismen har behandlats i mera begränsad omfattning. 
Motiven bör emellertid intressera, eftersom de avgör vilka av de 
marknadsförda attraktionerna, som verkligen är attraktioner för den 
enskilde individen. Studier av motiven för val av turistmål har under 
senare tid blivit vanligare. Det finns ett samspel mellan motiv och 
attraktioner. Bland motiven nämns möjligheten att lämna det inru
tade vardagslivet till förmån för en kortare period med ett mer 
avslappnat liv. Notabelt är emellertid att man samtidigt utan prob
lem kan acceptera målorter, vars enda attraktiva egenskap är att 
de innehåller släktingar, eller möjligen ett eget fritidshus. I avsnittet 
om motiven lanseras i mer formell dräkt tanken på att många resor 
faktiskt bygger på att man företar turistresor, som ett resultat av att 
man själv eller att någon nära släkt i den omedelbart föregående 
tiden har flyttat till annan ort. Tyngden i detta motiv bygger på att 
så stor andel av resorna går just till orter där man besöker släkt och 
vänner. Turistresorna framstår då som en spegling av migrationen. 

Tidsgeografisk infallsvinkel 

För att kunna hantera frågor som reseavstånd och de tider, som 
turisten kan vara borta från hemmet har en genomgång av turistens 
tidsgeografiska situation gjorts. Framför allt finns ekonomiska rest
riktioner för hur tidsrummet kan utnyttjas. Tiden synes inte normalt 
vara en restriktion när det gäller inrikes turistresor. Två olika inter
vjuundersökningars resultat redovisas. Genomgången av dessa 
resultat ger vid handen att det för inrikes resor knappast är tiden 
som är den knappa resursen för turisten i utnyttjandet av tidsrum
met. Detta förhållande gäller om vi endast har att ta hänsyn till tid 
respektive pengar. De resemönster, som kan påvisas i intervju
svaren, tyder då på att det finns andra restriktioner än tid och 
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pengar, som är mera styrande än dessa för hur tidsrummet utnytt
jas. Detta kan hänga samman med det faktum som omnämns tidi
gare, nämligen att många resor företas av s.k. interpersonella motiv. 
I detta ligger förhållandet att turisten i många fall saknar direkt kon
troll över sin destination, och man kan vidare förmoda att denna 
bristande "destinationskontroll" även åtföljs av svag kontroll över 
den tid, som skall tillbringas utanför hemorten. I uttrycket bristande 
kontroll ligger att ens handlande, oaktat att man synes ha fri tid, 
påverkas i sådan grad av sociala åtaganden, att tiden egentligen 
borde betraktas som bunden. Om man återgår till definitionerna 
skulle en strikt tillämpning av begreppet "fri tid" möjligen kunna 
leda till att resor föranledda av dessa personliga sociala motiv 
avföres från gruppen turister. Kvar skulle då bara finnas sådana 
resor, som företas efter ett helt obundet val. 

Fri tid och nytta 

Enbart att man är ledig från arbetet under en längre period innebär 
naturligtvis inte med nödvändighet att man fritt kan disponera sin 
tid. Det finns en möjlighet att vi är offer för ett missförstånd när det 
gäller den fria tiden. En bunden del av den s.k. fritiden kan mycket 
väl vara sådan, att den effektivt spärrar utnyttjandet av längre tids
avsnitt för turistresor oavsett tid och ekonomi. Sådana spärrar kan 
t.ex. vara barns sportengagemang eller tvånget att vid vissa inter
vall sköta underhåll av fast egendom. Ytterligare möjligheter till 
förklaring av resors längd ligger i den nytta, som turisten upplever 
sig få av resan. Här finns två alternativ, vilka båda kan ge korta 
resor. Om nyttan upplevs som låg, torde det knappast vara skäl till 
att dröja sig kvar borta från hemmet. Det andra alternativet skulle 
kunna vara att den tredjedel av resenärerna som är turister, utifrån 
en ännu striktare definition än vi använder, genomför resor som inte 
har några kopplingar till släkt, vänner eller sommarstuga. De kan 
då välja en destination med hög attraktionstäthet, vilket gör att 
resan kan, eller av ekonomiska skäl måste, göras förhållandevis 
kort. Bortsett från dessa anmärkningar synes förhållandet vara 
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sådant att inrikes turistresor, som blir kvar när de personligt motive
rade resorna tas bort ur gruppen är förhållandevis korta. 

Resemönster - intervjuer 

Turistdatabasens (TDB) intervjuer 

I kapitel 12 konstateras att en mycket stor del av de potentiella 
semesterresenärerna aldrig lämnar hemorten. Även för dem som 
lämnar hemorten gäller att man i genomsnitt tillbringar större delen 
av sin lediga tid på hemorten. Vid en genomgång av TDB-materialet 
finner man att av alla resor med övernattning under fritiden, är en
dast ca 28 % sådana resor, som företas med ett huvudmål annat än 
släkt och vänner respektive besök i eget fritidshus. Den exakta för
delningen av dessa resor på resornas huvudmål är svår att göra. 
Under ett år finns drygt 10 000 sådana resor i materialet. Reducerat 
till 28% betyder det att materialet blir tunt (2 800 med 284 möjliga 
destinationer/kommuner). Om man sedan delar upp de resande på 
sommar respektive vinter finner man att antalet resor blir drygt 
hälften av hela årets resevolym. Man kan då inte med någon rimlig 
grad av säkerhet påstå att vissa semestermål/ kommuner är intres
santare än andra. Felmarginalerna blir för stora. Endast mycket 
stora turistmål såsom storstäderna kommer att ha tillräckligt mate
rial för en mera ingående analys. 

Intervjumaterialet visar vidare att endast ett fåtal personer besöker 
mer än en (1) ort utanför hemorten under sommarperioden. 

I kapitel 11 som bygger på intervjuer från 1990 i TDB materialet 
visades hur den svenska turismen i Sverige under sommarmåna
derna i stor utsträckning går inom länen. Detta kan förklaras med 
att endast ca 30 % av det som definieras som turistresor i mate
rialet har andra mål än besök hos släkt och vänner och i realiteten 
inte har ett beteendemönster, som vi normalt förknippar turister. 
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Det som helt klart kan ses i de redovisade materialen är att den 
viktigaste "turistkällan" är det egna länet. Endast till fyra län 
kommer det fler från något annat län än det egna. Likaså har s.k. 
RA-index (se kapitel 9) beräknats, och detta gav vid handen att det 
i praktiskt alla län var många fler "egna" turister än man skulle 
kunna förvänta sig vid en någorlunda jämn spridning av resandet. 
Hypotesen om att av de resor, som klassas som turistresor, är 
lokala kan således sägas vara verifierad. 

Turismen är till sin karaktär ett nollsummespel. Resurser, som 
turister för med sig och förbrukar på turistorterna är sådana som 
tas från konsumtionen i den ordinarie bostadsorten. När turist
säsongen kommer så kommer turisterna samtidigt som den egna 
befolkningen passar på att ha sin semester (ev. borta från hemort
en). Endast i traditionellt väl kända turistområden har man enligt 
dessa intervjuundersökningar ett inflödesöverskott av turister, som 
är större än 10 %. Nettoinflödena är koncentrerade till västkusten, 
ostkusten och Värmland-Dalarna i inlandet. Det mest markanta är 
att det under perioden faktiskt är nio län som har mycket låg skill
nad mellan in- och utflöden av turistresor. Det måste naturligtvis 
noteras att inflödet från ett enda stort givarlän i dessa fall kan balan
seras av det totala utflödet till alla landets delar. 

Intervjustudie 1990 

Mycket få av de intervjuade uppträder som touring turister i enlig
het med de resemodeller, som uppvisas i kapitel 3. Resultatet av 
intervjuerna vad avser själva målet med resan, är att man normalt 
inte besöker mer än en ort under sin semester, och endast omkring 
en fjärdedel av de semestrande besöker och övernattar i fler än 
fyra orter under sin lediga period. 

Dessa intervjuer visar även att det inte någon gång under perioden 
är mindre än hälften av de lediga som befinner sig i bostaden. 
Vidare konstateras att av materialet kan alla modeller utom en, som 
redovisades i kapitel 3, identifieras. Så agerar t.ex. 60 % av popula-
tionen i enlighet med modell 1 som visas i figuren 3.3. Av de som 
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besökt tre orter eller mer uppvisar ungefär hälften en tydlig överens
stämmelse med modellen i figuren 3.5. Slutligen förekommer bland 
dem som har flera besökta orter en mellantyp av touring turist den 
mer begränsade modellen enligt modellerna i figur 3.4 och 3.5. 
Bland dem som har många övernattningar finns för ett mindre antal 
personer ett antal tecken på att de valt ett målområde inom vilket 
de rest runt (figur 3.7). Intervjumaterialet visar tydligt att de olika 
varianterna, som vistas i kapitel 3 motsvarar beteenden i verklig
heten. 

Turismregioner 

I en metodologisk utvikning har ett försök gjorts att identifiera 
större regioner med samma inflödesprofiler. Materialet för detta 
försök byggde på besöksregistreringar vid vandrarhem. Detta bety
der att de i undersökningspopulationen ingående individer med stor 
sannolikhet var turister även i den meningen att resan inte annat än 
marginellt hade kontakt med släktbesök eller fritidshusresor. En 
svaghet i materialet var att det i Stockholmsdelen av materialet 
saknades material, varför resultaten i den delen inte kan anses helt 
tillförlitliga. Metoden gjorde det möjligt att med förhållandevis liten 
förlust av den särskiljande informationen skapa regioner med likar
tade rekryteringsprofiler. De 10 regioner, som blev slutresultatet av 
denna process kan naturligtvis inte helt jämföras med den kartogra
fiska redovisningen i figur 9.4. Klart är dock att de 10 olika område
na har olika rekryteringsfält. 

Av materialet visades även att man knappast utan stora anpassnings
problem kan använda den inom geografin så ofta nyttjade gravitations
modellen eller dess modifierade avläggare. Rekryteringsfälten uppvi
sar inte det avtagande efter avstånd, som den bygger på. I stället 
har man kunnat se att den relativt största delen av inkommande 
turister kommer från avstånd på 200-300 km. Bor man närmare 
målet kommer sannolikt de flesta att göra ett dagsbesök och sedan 
åka hem igen på kvällen. I denna typ av material finns inte utflykts
resenärerna medtagna. De övernattar inte och faller följaktligen 
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utanför den använda definitionen. Efter denna redovisning finns det 
sålunda skäl att kort återvända till definitionerna. 

Mot bakgrund av det som framkommit i de kapitlen 3-11 och detta 
kapitels sammanfattning av resultaten, kan slutligen konstateras att 
det mesta av semesterledigheten tillbringas i bostaden, och att i den 
mån man lämnar den ca 70 % av resorna har personliga motiv 
såsom släktbesök och fritidshusvistelse som huvudmotiv. 

Fritidshusen medverkar även till resultatet att den lokala turismen 
(inom länet) blir så betydande. Slutsatsen av detta blir att det är den 
valda definitionen på turist, som nästan helt och hållet avgör vilka 
resemönster, som påvisas i undersökningar av denna typ. 
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13. Summary 

Tourism has a long history. Journeys of a touristic character occur
red as far back as the 16th century when tourism was an activity 
only for the nobility. The word tourism emerged at that time and 
has been in the English language ever since. In the 19th century, 
the tourist group widened to include the sons of the rising merchant 
class. Mass tourism in its modern meaning is a relatively recent phe
nomenon. Ordinary people began to engage in tourism only after 
World War II when all necessary growth factors were present. 
These included the rapidly expanding Western economies, increas
ed leisure time and development of the transportation sector begin
ning with the surplus capacity resulting from the war period. Thus, 
it is not surprising that research on tourism and the journals which 
present the research are as recent as mass tourism itself and the 
"Journal of Travel Research" started in 1961, the "Journal of Lei
sure Research" in 1968 and "Annals of Tourism Research" in 
1974. 

Tourism research deals with tourism from three perspectives. First, 
tourism is treated as a social phenomenon dealing with the social 
impact of tourism on a society and with how individuals particip
ating in tourism activities are affected. Second, tourism is treated 
as an economic phenomenon with the research work concentrating 
on the economic effects on society. The tourist is often viewed as 
just a money dispensing machine that simply needs servicing. Third, 
tourism is treated as a geographic phenomenon. Even in the geogra
pher's eye, tourism has many faces ranging from interaction bet
ween people and places to land use patterns and influence on the 
landscape. Tourism influences many different sectors in an econo
my. Businesses in almost all sectors are active on a market of tou
rists and residents. It can be argued that there is no pure tourism 
industry since a majority of actors in the tourism market are strong
ly dependent on other sectors of a society. 
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This study analyses tourism travel patterns during the summer vaca
tion period in Sweden. A number of questions are addressed: Who 
is a tourist? Why do people travel in their leisure time? Why do they 
choose a particular destination? Do people travel during their vaca
tions and if so, where do they go? Is it possible to generalise about 
the scattered pattern of tourism travel into regions with similar 
catchment areas and catchment profiles? 

Although tourism as a word has been in the language for a long 
time and people have an intuitive understanding of the term, it is still 
a term that defies definition. Scholars often use different definitions 
in their work, possibly one effect of its being such a young research 
area. The main definitional division is between the instrumental 
definition recommended by the UN for statistical purposes and 
those definitions which are role-related. According to the UN's 
instrumental definitions, almost everyone who spends a night away 
from home is a tourist. In role related definitions, participation in 
leisure time activities is the important thing. At the very least, a 
tourist should travel during his/her leisure time. Naturally, the 
choice of definition strongly influences the outcome of a study since 
leisure time activities usually differ from other activities. The choice 
of definition is also influenced by the availability of statistics, etc. 
This study uses a partly instrumental and partly role-related 
definition in the empirical sections. 

A tourist is a person visiting a place other than his home municipa
lity and staying over night. The visit shall have purely recreational 
purposes and no connection with the visitor's business or employ
ment. 

After deciding who is a tourist, the next question is: Why does a tou
rist travel? The motivation for tourism has been neglected until re
cently. The possibility of escaping the constraints of everyday life 
for a short period of novelty and relaxation is important. Engaging in 
special leisure time activities that cannot be exercised at home is 
another motive for tourism. Enhancement of one's status and 
meeting friends and relatives are other motives. Many empirical 
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studies show that these types of personal motives are the most 
important reasons for leisure time travel. Such travel also fits most 
of the instrumental requirements of tourism. Going to another town 
to visit a relative is tourism. Thus, tourism travel may be viewed 
partly as a reflection of migration. If people move from one town to 
another, they are almost certain to visit their old town in the same 
way as friends and relatives go to visit the migrant in his new home. 
Migration thus increases tourism. 

If the reasons for tourism have been neglected, tourist attractions 
have received more research attention. There have been several 
attempts to develop classifications of attractiveness, but none has 
been developed for practical use. Most discussions of attractions 
are, confined to very simple, commented lists. Two main types of 
attractions exist: natural and man-made. Man-made attractions 
often include activity-attractions. Natural attractions consist of three 
main types: climate such as sunny weather, geomorphology such as 
beaches and mountains, and conventional beauty spots such as 
scenic views. Man made attractions can be categorized into three 
main types: buildings, pleasure and amusement parks and culture 
and activities. 

The word tourism is associated with "tour", but the real touring 
tourist is fairly rare. An interview survey conducted as part of this 
study showed that about 50 % of the population is at home at same 
time during their vacation period. Habits are stable; this has not 
changed significantly over the last 20 years. On the other hand, a 
majority leave home for some period during their vacation, but 
almost half of the population make only one short over night visit 
away from home. 

Interviews and register data show that the most important source 
of tourists is the home county population. Only four of Sweden's 
24 counties received more travellers from counties other than 
themselves. Travel within the home county is much greater than 
might be expected. 
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This study includes a methodological experiment on regionalization. 
A normal cluster analysis has been performed with the addition of a 
neighbor constraint. Cluster analysis normally produces groups of 
disconnected regions. The methodological variant used in this case 
produced continuous regions with a fairy small loss of discriminating 
information. Ward's cluster method was used. The cluster procedu
re resulted in an information loss of about 25 % at the 10-group 
level. When the neighbor constraint was added, the loss increased 
to about 35 %, which is the same level as can be reached at when 
employing a simple euclidean distance method. 

Starting with 70 labor market regions (A-regions), the process was 
stopped at 10. This means that it was stopped before any really big 
loss of information occurred. The clustering variables used were the 
numbers of tourists arriving from each of the other 69 original regi
ons. 

The results of clustering indicate that the tourist group used for this 
experiment travelled further, than indicated by the interviews. Most 
tourists arriving in a tourist region travel no more than 200 to 300 
km. The gravity model is often used to analyze flows of people, in
cluding tourists. The results show, however, that recruitment of tou
rists increases by distance up to some 250 km and then it slowly 
diminishes as distance increases. People living nearer than 200 km 
are more likely to make an excursion rather than stay overnight. 
These results are contrary to the interview surveys referred to 
above in which nearby tourism dominated. The population used in 
the interviews was defined differently from that of the more strict 
sample used in the cluster analysis. Thus, naturally, the definition of 
a tourist is crucial to the outcome of the analysis. 

Interview materials have shown that people in general spend most 
of their vacations at home. When travelling, only a minority can be 
considered tourists in a pure sense. Destinations for most journeys 
during the vacation period are summerhouses or places where 
friends and relatives live. Only approximately one third of all "tou
rism travel" is tourism in a "pure" sense. This means that most 
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people, although they are travelling to some extent during vacations, 
rarely use tourist facilities. What are normally considered to be tou
rist attractions are not really attractive to these people. Thus, the 
potential market for the tourist business may be smaller than 
expected. 
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