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Abstract 

The visiting friends and relatives segment has not been given much 
study, because the segment has been perceived as small and with no 
positive economic impact on destinations. This is because of the belief 
that VFR travelers sleep and eat at their friends’ and relatives’ houses. 
Lately, the definition of VFR travelers has been changing due to more 
studies in the area. The results of these studies have shown that the size 
of the segment has been underestimated, as has the economic impact the 
segment has on a destination. This thesis is a complement to Bischoff 
and Koenig-Lewis study ”VFR Tourism: the Importance of University 
Students as Hosts”. The purpose of this thesis is to examine how students 
at Umeå university affect the tourism industry in Umeå. The thesis aims 
to study the frequency of visits made by the students’ friends and 
relatives, seasonal distribution of the visits, visitor motives, and 
economic factors linked to these visits. The study is based on a 
questionnaire survey with closed-ended questions. The study was 
conducted through descriptive statistical analysis of the questionnaire. 
Results of the study indicates that the main reason for friends and 
relatives to visit students in Umeå is to be with the student in question. 
Most of the VFR travelers stay at their host’s place, with only a few 
percent using commercial accommodation. Instead VFR travelers have 
more economic impact on restaurants, shopping and nightlife. 

Keywords: VFR, Umeå, students, tourism industry, commercial 
accommodation, shopping
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1. INLEDNING 

Människor har olika motiv till att resa, och några exempel på vanliga 
orsaker till att resa är behov av samhörighet, självförverkligande eller att 
komma iväg från vardagen (Timothy & Teye, 2009). Andra motiv till 
resor kan vara att besöka vänner och släktingar. Syftet kan vara att träffa 
vännerna eller släktingarna i fråga, eller så kan det vara något man gör i 
samband med en semesterresa eller affärsresa (Moscardo et al., 2000). 
De resenärer som besöker vänner och släktingar, kallat VFR-segmentet 
från engelskans ”visiting friends and relatives”, har för destinationer och 
turismföretag lämnats utanför marknadsföringen. Anledningen till detta 
är att segmentet inte har ansetts tillföra ekonomiska fördelar till 
regioner, samt att de kommer av sig själva och att deras val inte kan 
påverkas (Backer, 2010a). Att denna syn existerar beror främst på att det 
finns en tro att alla besökande vänner och släktingar bor hos vännerna 
eller släktingarna de besöker, samt att de inte deltar i aktiviteter andra 
turister deltar i (Backer, 2007; Jackson, 1990). Enligt Backer (2007) har 
definitionen av VFR-resenärer varit oklar.  

Att definiera VFR-resor efter om resenärens syfte med resan är besök hos 
en vän eller släkting, kan göra att segmentet blir underskattat. Alla VFR-
resenärer bor inte hos sina vänner eller släktingar under besök, det finns 
exempelvis en grupp resenärer, vars syfte är att besöka vänner och 
släktingar, som väljer att bo på kommersiella boenden (Backer, 2007). 
Dessa definitionsproblem har lett till statistikproblem (Jackson, 1990). 
Personer som enligt definitionen är VFR-resenärer, behöver inte se sig 
själva som VFR-resenärer. Om dessa VFR-resenärer vid undersökningar 
definierar sig som en annan slags resenär (affärsresenärer exempelvis), 
underskattas segmentet (Backer, 2007).  

VFR-segmentet är svårt att mäta av andra orsaker också, exempelvis på 
grund av att alla inte sover på kommersiellt boende och därmed inte går 
att mäta genom beläggningsgrad. För att få en uppfattning om segmentet 
behöver oftast både värdarna och besökarna studeras (Backer 2007). 
Detta skulle troligtvis innebära mycket arbete, och är en orsak till att 
turismföretag som skulle gynnas av detta segment inte undersökt det 
mer. Få undersökningar av segmentet har i sin tur lett till att ingen ny 
information genererats, och VFR-segmentet har fått en låg status inom 
turismindustrin (Backer, 2007).  

Ett annat sätt att mäta turisters värde för en destination är att mäta hur 
mycket de i genomsnitt spenderar per dag. Enligt Backer (2007) och 
Jackson (1990) stannar VFR-resenärer längre på en destination än vad 
semesterresenärer och affärsresenärer gör. Om VFR-resenärerna 
spenderar mindre per dag än vad semesterresenärer eller affärsresenärer 
gör så kompenseras detta av VFR-resenärerna genom att de stannar 
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längre. Detta ökar också segmentets ekonomiska påverkan. Backer 
(2007) menar att om man skulle mäta vilka utgifter resenärerna har per 
resa istället för per dag, skulle ett mer rätt värde uppnås.  

Forskning har dock visat att antaganden om att VFR-segmentet inte 
tillför ekonomiska fördelar till en region inte stämmer. Backer (2010a) 
menar att en stor del av VFR-resenärer väljer att bo på kommersiella 
boenden, och därför är ett viktigt segment hos boendesektorn. Enligt 
Backer (2010a) är de VFR-resenärer som bor på kommersiella boenden 
lika värdefulla som icke VFR-resenärer för en destination gällande vilka 
utgifter de har.  

Förutom att en stor del av VFR-resenärerna spenderar pengar på boende, 
spenderar de också pengar inom andra områden. De besöker lokala 
attraktioner, äter på restauranger och deltar i samma turismaktiviteter 
som andra turister gör (Backer 2010a). VFR-resenärer är alltså inte bara 
turister som besöker vänner eller släktingar (Backer, 2008).   

Backer (2007) menar att det inte bara är bredden av VFR-resenärernas 
utgifter som missbedömts, utan också de utgifter som invånaren har. 
Seaton & Palmer (1997) skriver att det finns en ’hidden multiplier effect’ 
(s.353), i form av de utgifter som värden har till följd av värdskapet. 
Invånaren/värden bidrar således också till intäkter på destinationen 
(Seaton & Palmer, 1997). Detta kan, enligt Seaton och Palmer (1997) 
kompensera för VFR-resenärernas låga utgifter på destinationen. Enligt 
Backer (2007) borde dessa utgifter räknas med i vad VFR-resenärer 
bidrar med till den lokala ekonomin. En studie genomförd av Backer 
(2007) visade att de extra utgifter värdarna hade till följd av värdskapet, 
representerade ungefär 14 procent av hela värdet av VFR-resan. 

Tron att VFR-turism inte gynnar en destination måste enligt Seaton & 
Palmer (1997) förändras, eftersom de bidrar med ekonomiska intäkter 
inom åtminstone service, detaljhandel och inom mat och dryck. 
Segmentets värde måste förstås och accepteras, så att resurser satsas på 
att undersöka och mäta detta segment (Backer, 2010a). VFR-resenärer 
åker till alla slags destinationer eftersom det finns vänner och släktingar 
att hälsa på, och bidrar således också till ekonomiska fördelar på 
destinationer som annars inte lockar turister (Backer, 2008).  

Trots att studenter ofta utgör en stor del av universitetsstäders 
befolkning, har ytterst lite forskning kring ämnet VFR-turism till 
studenter gjorts (Bischoff & Koenig-Lewis, 2007). Denna studie är ett 
komplement till Bischoff och Koenig-Lewis (2007) studie om studenter 
som värdar. Denna studie undersöker hur studenterna vid Umeå 
Universitet inverkar på besöksnäringen i Umeå. Tidpunkter under året 
som är intressanta för VFR-resenärer kommer undersökas, vilka 
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boendealternativ besökarna väljer, vilka aktiviteter besökarna och 
värdarna deltar i, samt hur deras spenderarmönster ser ut.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur studenterna vid Umeå 
universitet påverkar turismen i Umeå ur ett VFR-perspektiv. Skillnader 
mellan vänners och släktingars beteenden kommer analyseras, och hur 
studenternas härkomst påverkar besöken undersökas. De frågor som 
ställs är: 

i) När och hur ofta besöker vänner och släktingar studenter?  
ii) Vad är syftet till vännernas och släktingarnas besök?  
iii) Hur länge stannar VFR-resenärerna vid besök i Umeå, och var 

bor besökarna under vistelsen? 
iv) Vilka aktiviteter utövar besökande vänner och släktingar, och 

deltar studenterna i dessa?  
v) Vad spenderar besökarna respektive studenterna mest pengar 

på vid besök av vänner och släktingar?  

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: kapitel 2 är ett 
bakgrundskapitel med begreppsdefinition samt en beskrivning av Umeå 
och Umeå Universitet. I kapitel 3 presenteras Bischoff och Koenig-Lewis 
(2007) studie som denna uppsats bygger på, samt tidigare forskning 
inom VFR. I kapitel 3 presenteras också teorier. Kapitel 4 är ett 
metodavsnitt där arbetsskeden i uppsatsen presenteras. I kapitel 5 
presenteras resultaten av studien, och i kapitel 6 diskuteras resultaten i 
relation till tidigare studier och teorier. Slutligen presenteras en 
sammanfattning av studien.    



4 
 

2. BAKGRUND  

I detta kapitel kommer centrala begrepp samt platsen som studien berör 
att beskrivas.  

2.1 Centrala begrepp 

Turism: Enligt UNWTO (2016) är turism ett socialt, kulturellt och 
ekonomiskt fenomen som innebär att människor förflyttar sig till en 
destination utanför deras vanliga miljö, och stannar där i mindre än ett 
år. Dessa resor sker antingen i personliga eller yrkesmässiga syften.  

VFR: VFR står för visiting friends and relatives, på svenska: besök hos 

vänner och släktingar. I denna studie kommer en VFR-resa och en VFR-

resenär definieras enligt Backer (2007, s. 369): ”VFR Tourism is a form 

of tourism involving a visit whereby either (or both) the purpose of the 

trip or the type of accommodation involves visiting friends and/or 
relatives”.  

Tabell 1. Definition av VFR 

  
Boende: 

Vänner & 
släktingar 

 
Boende: 

Kommersiellt 

 
Syftet med 
resan: VFR 

 
Renodlad 

VFR 

 
Kommersiell 
boende VFR  

 
Syftet med 

resan: 
Inte VFR 

 
Exploaterande 

VFR 

 
Icke VFR 
resenärer 

Källa: Anpassad från Backer (2010b), s.59 

I tabell 1 ses en överblick av Backers definition. Renodlade VFR-

resenärers syfte är att besöka vänner och släktingar, och de bor hos 

vänner eller släktingar under vistelsen (Backer, 2010b). Exploaterande 

VFR-resenärers (Backer, 2012) syfte är däremot inte att besöka vänner 

eller släktingar, men de bor ändå hos dem under sin resa (Backer, 

2010b). Resenärer vars syfte är att besöka vänner och släktingar, men 

som bor på kommersiella boenden kallas kommersiell boende VFR  

(Backer, 2010b). Exploaterande VFR och kommersiell boende VFR är 
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också resenärer som räknas in under Backers definition av VFR resor 

(Backer, 2007). Resenärer vars syfte inte är att besöka släktingar eller 

vänner och som bor på kommersiella boenden, är inte VFR-resenärer 
(Backer, 2010b).  

Kommersiellt boende: Kommersiell innebär att något drivs i syfte att 

generera vinst, det är alltså affärsinriktat (Nationalencyklopedin, 2016). 

Kommersiella boenden erbjuder boende till personer i utbyte mot 

betalning. Dessa boenden kan vara exempelvis hotell, camping eller Bed 

& Breakfast. 

2.2 Umeå 

Umeå är den 11:e största kommunen i Sverige, med 120 777 invånare 31 

december 2015 (SCB, 2016a). Umeå ligger vid kusten i Västerbottens län 
(figur 1).  

För turister finns shoppingmöjligheter i form av shoppingcentrum och 

små individuella butiker i stadskärnan, ett nyöppnat IKEA med 

shoppingcentrum samt ett handelsområde på Ersboda (Visit Umeå, 

2016c). Andra aktiviteter som finns är ett gitarrmuseum, Guitars the 

Museum, bildmuseet, och i närliggande områden finns Norrbyskär, 
Holmön (Visit Umeå, 2016a) samt vandringsleder (Visit Umeå, 2016b).  

I Umeå ligger Umeå Universitet, som är ett av Sveriges största 

utbildningsuniversitet (Umeå Universitet, 2016b). Vid universitet börjar 

höstterminen i slutet av augusti/början av september och slutar i mitten 

av januari då vårterminen börjar. Vårterminen slutar i början av juni 

(Umeå Universitet, 2016c). På Universitetet finns 4 fakulteter, 

humanistisk, medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk-

naturvetenskaplig fakultet (Umeå Universitet, 2016a). År 2015 var 

antalet studenter vid Umeå Universitet 30 957 (Umeå Universitet, 
2016b).  

2.2.1 VFR kopplat till Umeå 

Seaton och Palmer (1997) har formulerat följande lag: ”The total of VFR 

tourism to a region and the proportionate concentration of VFR tourism 

in a region relative to its total tourism and holiday tourism varies in 

direct proportion to the size and density of the region’s population.” (s. 
349) 

Detta betyder alltså att ju fler personer som bor i en region och ju högre 

befolkningstäthet, desto fler vänner och släktingar finns det som har en 

orsak att besöka denna region (Seaton & Palmer, 1997). Enligt denna lag 
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kan antas att det till Umeå kommer en betydande del VFR-resenärer. 

Detta delvis på grund av det relativt höga befolkningsantalet, och delvis 

på grund av det faktum att ett av Sveriges största universitet ligger i 

Umeå (Umeå Universitet, 2016b). Detta kan ytterligare styrkas med 

kommunens mål om att senast år 2050 ha 200 000 invånare (Umeå 

kommun, 2016), vilket betyder att ännu fler vänner och släktingar 
kommer finnas att besöka.  

 

 
Figur 1. Umeå på kartan 

Källa: Anpassad från Wikimedia, 2016  
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3. LITTERATURSTUDIE 

I detta kapitel presenteras resultat från tidigare studier inom VFR. 
Teorier kopplat till ämnet kommer också presenteras.  

3.1 Bischoff och Koenig-Lewis studie 

Denna studie är ett komplement till en studie genomförd av Eberhard E. 
Bischoff och Nicole Koenig-Lewis (2007). Bischoff och Koenig-Lewis 
(2007) undersökte i sin studie hur universitetsstudenter vid University of 
Wales Swansea drar besökare till staden. Bischoff och Koenig-Lewis 
(2007) genomförde ett internetfrågeformulär genom universitetets 
intranät, riktat till studenterna. Frågorna de ställde handlade om hur ofta 
och när studenterna får besök, varför besökarna besöker staden, vilka 
aktiviteter som genomförs under besöken, om besöken innehåller 
övernattning och var övernattningen sker, samt spenderingsmönster och 
demografiska faktorer hos besökarna undersöktes. Bischoff och Koenig-
Lewis (2007) gjorde även jämförelser mellan besök av vänner och besök 
av släktingar, samt hur utländska studenter bidrog till denna slags 
turism.  

3.2 Metodprövning 

McKercher (1996) testade att undersöka värdars perspektiv istället för 
besökarnas perspektiv som en metod för att bedöma storleken och 
betydelsen av VFR-resenärer. Studien genomfördes i regionen 
Albury/Wodonga i Australien. Telefonintervjuer med invånarna 
genomfördes av turismstudenter. Frågor om de hade haft besök av 
vänner eller släktingar under de senaste 12 månaderna ställdes, och om 
så var fallet, hur många gånger respondenterna agerat värdar. Ingående 
frågor om senaste besöket (besökarnas boende, val av aktiviteter, 
ytterligare utgifter hos värden) ställdes också, samt demografiska 
faktorer angående respondenten, samt dennes syn på regionens 
attraktivitet.  

Tidigare studier på området hade genomförts genom att intervjua ett 
fåtal besökare som kom att representera hela regionen. McKerchers 
(1996) studie jämfördes med de tidigare studierna, och resultatet visade 
att VFR-resors omfattning har varit underskattade, samtidigt som 
längden av VFR-resenärers besök och till följd av det VFR-resenärers 
utgifter, varit överskattade.  

McKercher (1996) menar att den prövade metod är ett alternativ för 
regioner att studera VFR-segmentets storlek och betydelse, eftersom det 
är kostnadseffektiv samt att ett större urval används. Denna studie visade 
också att värdarna till stor del är involverade i besökarnas aktiviteter, och 
detta ledde till att turism företag i den undersökta regionen utvecklade 
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en marknadsföringsplan som riktade sig mot värdarna till eventuella 
besökare.  

Flera forskare inom VFR har använt metoden sedan McKercher (1996) 
testade denna (Backer, 2007; Backer, 2010a; Bischoff och Koenig Lewis, 
2007). 

3.3 VFR 

I följande avsnitt presenteras resultat från tidigares studier.  

3.3.1 Säsong och syfte 
VFR-resenärer bidrar till en mer balanserad turism på destinationer 
eftersom de inte är beroende av högsäsong, utan besöker destinationer 
även under lågsäsong (Seaton & Palmer, 1997). Både nationella och 
internationella VFR-resenärers resor är jämnt fördelade över året, men 
enligt en studie genomförd av Seaton & Palmer (1997) i Storbritannien 
reser flest nationella VFR-resenärer i december och enligt en studie 
genomförd av Lehto et al. (2001) i USA reser flest internationella VFR-
resenärer i maj. Att det är stora strömmar av VFR-resenärer i december 
beror troligtvis på att människor åker till sina vänner och släktingar för 
att fira jul och nyår. Detta antagande kan styrkas av Bischoff och Koenig-
Lewis (2007) forskning om VFR resor till studenter. Minst besök hade 
studenterna av vänner och släktingar i månaderna juli, augusti och 
december. Detta beror enligt Bischoff och Koenig-Lewis (2007) på att 
studenterna själva åker hem till sina vänner och släktingar under 
sommar och jul. VFR-turism till studenter påverkas således av det 
akademiska året (Bischoff & Koenig-Lewis, 2007).  

VFR-resenärer har olika motiv till att besöka vänner och släktingar. Vid 
besök till studenter, visade Bischoff och Koenig-Lewis (2007) studie att 
huvudsyftet till besöket var att träffa studenten. 12,3 procent av besöken 
motiverades av resenärens semester eller ett evenemang i det besökta 
området. Även Backers (2007) studie visade att evenemang kan vara en 
orsak till att VFR-resenärer besöker en destination och övernattar hos 
vänner eller släktingar. Andra syften till VFR-besök kan vara affärsresor 
eller nöjesresor. 

3.3.2 Ekonomiska faktorer 

Tidigare forskning visar att orsaken till att man tror att VFR-resenärer 
spenderar mindre pengar, beror på att de inte spenderar stora summor 
på boende eller paketresor. Om man tar bort dessa 2 faktorer och jämför 
VFR-turister med alla andra turister, får man ett resultat som visar att 
skillnaden mellan VFR-turisters och alla andra turisters utgifter minskar. 
I vissa fall, exempelvis gällande shopping och restaurangbesök, kan VFR-
turisternas utgifter vara högre än andra turisters. Så trots att 
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boendesektorn och researrangörer inte gynnas av VFR-resenärer, finns 
det andra sektorer som gynnas mer av VFR-resenärer än andra resenärer 
(Seaton & Palmer, 1997).  

Lehto et al.s (2001) studie visade att de som bor på kommersiella 
boenden spenderar mer pengar på aktiviteter än de som bor hos vänner 
eller släktingar. De som bor hos vänner eller släktingar är inte mindre 
aktiva för det, utan de är också aktiva deltagare i aktiviteter som andra 
turister deltar i (Backer, 2007). Majoriteten av dessa aktiviteter utförs 
tillsammans med värden, vilket betyder att VFR-resenären bidrar till att 
fler personer deltar i turismaktiviteter (Backer, 2007). På detta sätt 
bidrar även lokalbefolkningen till den lokala turismekonomin, och 
förutom att delta i aktiviteter, besöker de restauranger och caféer, och de 
har extra utgifter på dagligvaror till följd av värdskapet (Backer, 2007).  

Vid besök av vänner eller släktingar är de vanligaste aktiviteterna man 
gör tillsammans med värden att äta på restaurang och att shoppa 
(Backer, 2007; Bischoff & Koenig-Lewis, 2007; Pennington-Gray, 2003). 
Backers (2007) studie på the Sunshine Coast i Australien visade att besök 
på lokala attraktioner också var en av huvudaktiviteterna bland VFR-
resenärer. I Bischoff och Koenig-Lewis (2007) studie kom nattklubbar på 
tredjeplats vid studenters besök av vänner, medan att besöka lokala 
attraktioner kom på tredje plats vid besök av släktingar. 

3.3.3 Boendesektorn 

Som nämnts tidigare, finns det ett antagande att VFR-resenärer är 
resenärer som enbart bor hos vänner och släktingar (Backer, 2008). En 
rad studier har dock visat att även detta påstående inte stämmer. I USA 
utgör internationella VFR-resenärer en stor del av turismen, och nästan 
hälften av VFR-resenärerna bor på kommersiella boenden (Lehto et al., 
2001). Backers (2010a) studie av VFR-resenärer på the Sunshine Coast i 
Australien visade att 10,5 procent av alla besökare som bor på 
kommersiellt boende var VFR-resenärer. Av VFR-resenärerna på the 
Sunshine Coast bodde 26 procent på kommersiella boenden (Backer, 
2010a). Bischoff och Koenig-Lewis (2007) studie i universitetsstaden 
Swansea gav resultatet att 19 procent av VFR-resenärerna bodde på 
kommersiella boenden. Av besökande släktingar valde 40 procent 
kommersiellt boende medan endast 7 procent av besökande vänner 
använde kommersiellt boende (Bischoff & Koenig-Lewis, 2007).  

Vanligtvis stannar VFR-resenärer 1-3 nätter (Bischoff & Koenig-Lewis, 
2007; Seaton & Palmer, 1997). Destinationens attraktivitet kan dock 
påverka hur länge VFR-resenärerna stannar (Backer, 2008). En attraktiv 
destination lockar VFR-resenärerna att stanna längre. På attraktiva 
destinationer är det även vanligare att VFR-resenärerna väljer att bo på 
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kommersiella boenden, eftersom de vill ha semesterkänsla och kunna 
planera sina aktiviteter i lugn och ro (Backer, 2008).  

VFR-segmentet utgör alltså en betydande del av de kommersiella 
boendens beläggning, och är därför ett viktigt segment (Backer, 2010a). 
Lehto et al. (2001) anser att turismindustrin, och speciellt 
boendesektorn, inte har råd att förbise detta segment inom till exempel 
marknadsföring.  

3.3.4 Marknadsföring 

VFR-segmentet måste tas mer hänsyn till inom turismindustrin eftersom 
det representerar en viktig del av turismen (Bischoff & Koenig-Lewis, 
2007). Segmentet är dessutom inte ett homogeniskt segment enligt Lehto 
et al. (2001), utan det finns mindre segment inom segmentet. Dessa 
segment måste identifieras och särskild marknadsföring måste riktas mot 
de som är lönsamma (Lehto et al., 2001). Bischoff och Koenig-Lewis 
(2007) anser baserat på resultatet i deras studie att besökande släktingar 
är viktiga att satsa på eftersom det är mer troligt att besökande släktingar 
bor på kommersiella boenden under sin vistelse än att vänner bor på 
kommersiella boenden under sin vistelse. Vidare anser Bischoff och 
Koenig-Lewis (2007) att eftersom syftet för VFR-resenärer ofta är att 
träffa vänner eller släktingar, är dessa vänner eller släktingar de bästa 
kommunikationskanalerna för marknadsföring. Även Backer (2007) och 
Pennington-Gray (2003) anser att invånarna på en destination är viktiga 
informationskällor, eftersom majoriteten av VFR-resenärer litar på 
informationen de får av sina vänner och släktingar när de planerar sin 
resa. Därför borde invånarna informeras om evenemang, 
specialerbjudanden och andra turism aktiviteter (Bischoff & Koenig-
Lewis, 2007). Young et al. (2007) genomförde en studie av VFR-
resenärers värdar i Las Vegas valley, och identifierade 4 grupper av 
värdar där vissa var mer benägna att delta i aktiviteter tillsammans med 
sina besökare än andra. Young et al. (2007) anser att marknadsföring 
kunde riktas mot dessa grupper, dels för att invånarna ska kunna 
informera sina gäster om vad som finns, dels för att invånarna också ska 
delta i aktiviteter på destinationen. Redan populära turistdestinationer 
har stor potential att locka VFR-resenärer, och även på dessa 
destinationer borde företag marknadsföra sig mot invånarna/värdarna, 
så de känner till vad destinationen har att erbjuda och vidare kan 
rekommendera det åt sina vänner och släktingar (Backer, 2008).  
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3.4 Avståndsfriktion 

Avståndsfriktion innebär att det finns en tro att avstånd påverkar 
efterfrågan (McKercher & Lew, 2003). Efterfrågan på platser och 
aktiviteter som ligger nära hemmet är hög, men sjunker i samband med 
att avståndet ökar, och resetiden samt resekostnader ökar (McKercher & 
Lew, 2003). Utvecklingen inom transportmedel har minskat det 
geografiska avståndet men det har inte gjort att avståndfriktionstermen 
försvunnit (McKercher & Lew, 2003).  

Turister måste vanligtvis välja vad de vill lägga sin tid på, att resa till 
destinationen eller att vara på destinationen. De som vill spendera mer 
tid på destinationen väljer möjligtvis att korta ner på resetiden, medan de 
som vill spendera mer tid på själva resandet väljer att korta ner den 
spenderade tiden på destinationen (McKercher & Lew, 2003).  

McKercher och Lew (2003) studerade destinationsval av internationella 
turister från Hong Kong. Resultatet av studien visade att 
efterfrågekurvans topp låg mellan 1000 till 1500 miles från Hong Kong, 
och att efterfrågekurvan därefter sjönk. Studien visade också att resor 
med kort resväg resulterade i att resan varade kortare tid, och ju längre 
resväg desto längre tid varade resan. Vidare fastslog dock McKercher och 
Lew (2003) att destinationen i sig också påverkade hur länge turisten 
stannar på destinationen. 

Enligt McKercher och Lew (2003) påverkar syftet med resan hur långa 
distanser resenärer är villiga att resa. Studien visade att de som reser i 
syfte att besöka vänner och släktingar (VFR-resenärer) är beredda att åka 
längre distanser än nöjesresenärer. 
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4. METOD 

I denna studie har en kvantitativ metod använts. Tillföljande kommer 
studiens genomförandeprocess presenteras. 

4.1 Startskede 

Inledningsvis studerades tidigare forskning för att få en uppfattning om 
ämnet. Sökord som ”VFR”, ”VFR tourism” och ”VFR university” 
användes vid sökning av artiklar på Umeå universitets databaser. Genom 
de vetenskapliga artiklar som hittades genom dessa sökord, kunde 
ytterligare artiklar hittas. Baserat på tidigare forskning skapades 
relevanta frågeställningar. Tidigare forskning och frågeställningarna 
användes som grund till enkäten som utformades för denna 
undersökning (se bilaga 1).  

4.2 Population och urval 

Syftet med denna studie har varit att undersöka studenterna vid Umeå 
universitets inverkan på turismen i Umeå. Populationen utgjorde från 
början alltså alla studenter vid Umeå universitet. En urvalsram av 
studenterna vid Umeå universitet hade varit att föredra, och 
studentkårer kontaktades för att få information om studenter vid 
universitet. På grund av policyn fick denna information inte utlämnas 
och på grund av studiens storlek och den uppsatta tiden för studien hade 
det troligtvis tagit för lång tid att söka information om studenterna på 
annat sätt.  

Enkäten publicerades och delades därför via Facebook. Enkäten gjordes 
tillgänglig i en grupp som turismstudenter och 
samhällsplanerarstudenter har tillgång till, samt på en sida kallad ”Umeå 
tipsgrupp”, där olika åldrar, kön, nationaliteter osv. är medlemmar. 
Eftersom inte alla studenter vid Umeå universitet har haft tillgång till 
enkäten, är det inte alla studenter vid Umeå universitet som utgjort 
populationen. Populationen blev studenter vid Umeå universitet som 
haft tillgång till dessa Facebook-grupper. Urvalet var därmed ett icke-
sannolikhetsurval.  

4.3 Enkäten 

Webbenkäten skapades via Google formulär. Via Google formulär kan 
man ställa frågor i lämplig ordning och välja ifall det ska finnas flera 
svarsalternativ. Fördelar med webbaserade frågeformulär är att man 
genom design kan locka fler att svara, samt att respondenterna enkelt 
kan klicka i sina svar och skicka det. För forskaren är det också en fördel 
att använda internetenkäter, eftersom datamaterialet kan läsas in i 
kalkylprogram vilket ökar effektiviteten samt minskar mänskliga misstag 
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(Denscombe, 2009, s. 215). Att inte ställa för många frågor eller för 
komplicerade frågor togs i beaktande, (Denscombe, 2009, s. 216-217), 
och dessutom valdes en bakgrundsbild av Umeå för att göra enkäten 
visuellt attraktiv och därmed stimulera svarsfrekvensen (Denscombe, 
2009, s. 27–28). Enkäten testades innan publicering av bekanta, för att 
finna oklarheter och för att testa hur lång tid det skulle ta att genomföra 
enkäten (Denscombe, 2009, s. 217). Tiden det tog för dem att genomföra 
enkäten gavs som riktlinje när enkäten publicerades. 

McKerchers (1996) testade metod att undersöka värdarna istället för 
besökarna valdes i denna studie. Fördelen med detta är att 
respondenterna är lättare att nå när studenterna undersöks jämfört med 
om deras vänner och släktingar skulle undersökas. Nackdelen är att 
studenterna eventuellt inte kan svara på allt som efterfrågas. Denscombe 
(2009, s. 218) skriver ”Forskaren måste försäkra sig om att 
respondenterna bara svarar för sig själva eller för fakta som de på ett 
realistiskt sätt kan besvara för andras räkning”. Frågorna i enkäten är 
inte djupgående frågor om respondenternas besökares liv, utan ytliga 
frågor som respondenterna troligtvis tagit del av. Dessutom har 
McKercher (1996) fastställt att denna metod är användbar för att mäta 
VFR resor.  

Enkäten bestod av fasta frågor, alltså med i förväg bestämda 
svarsalternativ. Nackdelen med fasta frågor är att respondenten inte har 
möjlighet att ge egna åsikter eller reflektioner angående frågorna, och 
detta kan göra att viktig information om verkligheten gås miste om 
(Denscombe, 2009, s. 221-222). Denna nackdel har till viss del gått att 
motverkas i denna studie, eftersom enkätfrågorna har baserats på 
resultat från Bischoff och Koenig‐lewis (2007) studie, samt Backers 
(2007) studie.  

I början av enkäten beskrevs vem studien genomförs av samt studiens 
syfte. Information om att enkäten var anonym och att studien skulle 
publiceras gavs (Denscombe, 2009, s. 213–214). För att utesluta segment 
som inte är studenter, ställdes i början av enkäten frågan om 
respondenten är en student vid Umeå Universitet. Vid svaret nej, 
skickades respondenten vidare till slutet av enkäten. Bakgrundsfrågor 
om kön, ålder, var respondenten kommer ifrån samt vid vilken fakultet 
studenten bedriver studier ställdes. Svarsalternativen till den nästsist 
nämnda frågan delades in enligt NUTS regionala indelning (SCB, 2016b), 
samt svarsalternativen ”annat nordiskt land än Sverige” och ”annat land” 
gavs.  

Indelning i avsnitt om besök av vänner respektive släktingar gjordes. 
Detta gjordes för att se om det finns skillnader i besöksfrekvenser av 
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vänner och släktingar, vilket också Bischoff och Koenig-Lewis (2007) 
undersökte i sin studie. Resultatet av Bischoff och Koenig-Lewis (2007) 
studie visade att studenterna i Swansea hade i genomsnitt mer än 8 
besök av vänner eller släktingar under ett år. Av egna erfarenheter i 
studentlivet bedömdes denna siffra som hög, därav valdes också 
svarsalternativen till fråga 7 och 9 i enkäten (se bilaga 1).  

I denna studie undersöktes det också om det finns skillnader mellan när 
vänner besöker studenter under året och när släktingar besöker 
studenter under året. Bischoff och Koenig-Lewis (2007) undersökte 
dessa som en ihopsatt faktor. Enkätsvaren samlades in under en 2 
veckors period i april 2016. För att få en årsöverblick ställdes frågorna 
om när studenterna hade haft besök av vänner eller släktingar under det 
senaste året, alltså från maj 2015 till april 2016. För att testa om Bischoff 
och Koenig-Lewis (2007) teori om att det akademiska året påverkar VFR-
turismen till studenter, ställdes även frågan om var studenter spenderar 
sina lov. 

Mer djupgående information om besöken frågades om det senaste 
besöket studenten hade av en vän eller släkting. Att efterfråga detaljerad 
information om flera besök skulle troligtvis irritera respondenten och 
sänka svarsfrekvensen, eftersom det skulle vara för svårt att komma ihåg 
detaljerad information och det skulle ta lång tid att svara på enkäten 
(Denscombe, 2009, s. 218). Även Bischoff och Koenig-Lewis (2007) 
efterfrågade detaljerad information om endast ett besök i sin studie. Vid 
frågan om det senaste besöket i enkäten, kan det finnas faktorer som 
påverkar resultatet. Beroende på när enkäten distribueras, kan till 
exempel en årstid eller ett nyligen inträffat evenemang påverka 
besökarnas val av logi, vilka aktiviteter man deltar i eller vad man 
spenderar mest pengar på. 

Inför avsnittet med mer djupgående information om besöken, ställdes 
frågan om studenten hade haft besök under det senaste året för att sålla 
bort respondenter som svarade nej. I efterhand anses att denna fråga 
skulle ha ställts direkt efter frågan om respondenten studerar vid Umeå 
universitet.  

För att kunna jämföra skillnader mellan besök av vänner och besök av 
släktingar ställdes först frågan vem som besökte studenten senast. 
Svarsalternativen till frågorna 13, 14, 19 och 20 (se bilaga 1) har till stor 
del inspirerats av resultaten från Backers (2007) och Bischoff och 
Koenig-Lewis (2007) studie.  
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4.4 Behandling av datamaterial 

98 personer besvarade enkäten. Eftersom första frågan sållade bort dem 
som inte studerade vid Umeå Universitet, blev antalet användbara svar 
89. Dessa 89 svar var användbara gällande besöksfrekvensen och 
säsongsfördelningen (se 6.2). I den sista delen av enkäten sållades de 
som inte hade haft besök av vänner eller släktingar under det senaste året 
bort, och då återstod 79 svar.  

Datamaterialet från enkäten på Google formulär exporterades till excel, 
där även alla diagram konstruerats. Diagram som representerade 
respondenterna konstruerades först för att få en överblick över 
datamaterialet. I dessa överblickande diagram är respondenterna som 
studerar vid Umeå universitet representerade, alltså 89 respondenter.  

Eftersom det i enkäten ställdes skilda frågor om vänner och släktingar 
angående hur många besök studenterna haft under det senaste året, var 
det lätt att deskriptivt visa dessa resultat i diagram. Vid frågorna om i 
vilka månader studenterna hade haft besök av vänner och släktingar 
kunde respondenterna svara att de inte hade haft några besök. De som 
svarade att de inte hade haft några besök av vänner representerade 8 
procent av respondenterna och de som svarade att de inte hade haft 
besök av släktingar representerade 12 procent av respondenterna. Dessa 
räknades bort vid framställandet av i vilka månader flest besök sker 
(figur 6). 

Frågeställningarna har besvarats deskriptivt. Korstabeller gjordes också 
för att se om det finns kopplingar mellan var studenten kommer ifrån 
och hur många besök den har under ett år. Innan tabellerna framställdes 
skapades mindre grupperingar av antalet besök och regionindelningarna. 
Detta gjordes för att tabellen skulle vara lättare att överskåda. 
Besöksantalet delades in i 4 grupper, 0-2 besök, 3-5 besök, 6-8 besök och 
fler än 8 besök. De respondenter som var från norra Mellansverige, 
mellersta Norrland och övre Norrland samlades under namnet norra 
Sverige, Stockholm och östra Mellansverige sammankopplades till östra 
Sverige, och respondenterna från Sydsverige, Västsverige, Småland eller 
öarna sattes ihop till södra Sverige (SCB, 2016b). För att se om det fanns 
kopplingar mellan var studenterna kommer ifrån och hur länge deras 
besökare stannar i Umeå, användes också de mindre 
regionindelningarna.  
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4.4.1 Korstabeller 

För att studera om det finns kopplingar mellan variabler (Djurfeldt et al., 
2010, s. 137) beroende på om det är vänner eller släktingar som besöker 
studenter, har korstabeller konstruerats. Framställningen av 
datamaterialet genom korstabeller har varit lämpligt eftersom 
variablerna varit kvalitativa. Statistikprogrammet SPSS användes för att 
göra korstabellerna. Vid bildandet av tabellerna lades den oberoende 
variabeln i kolumnerna, och den beroende variabeln som rader (Djurfeldt 
et al., 2010, s. 143-144). Procenten summerades kolumnvis (Djurfeldt et 
al., 2010, s. 144). I denna studie har den oberoende variabeln varit 
släktingar/vänner/både och, för att se hur olika variabler varierar 
beroende på om det är släktingar eller vänner som varit på besök. 
Alternativet ”både och” finns med i studien, men har inte tagits hänsyn 
till, det är i första hand vänner och släktingar som varit intressanta.  

Korstabeller är en av de ”enklaste men ändå användbara statistiska 
analysteknikerna” (Sundell, 2012). Datamaterialet i denna studie var 
litet, och därför valdes en enkel analysmetod.  

4.5 Metoddiskussion  

Att Umeå, och Umeå universitet valdes som forskningsobjekt berodde 
huvudsakligen på att jag själv studerar där. Därmed fanns ett genuint 
intresse för platsen och erfarenheter inom forskningsområdet. Fördelar 
med att välja Umeå och Umeå universitet är också stadens och 
universitetets storlek.  

Denna studie hade också kunnat genomföras på andra sätt. Att 
genomföra enkäten med öppna frågor för att få mer reflektioner från 
respondenterna hade exempelvis varit möjligt. Ett annat sätt hade varit 
att använda en kvalitativ metod och genomfört intervjuer med 
studenterna eller turisterna som tillhör VFR-segmentet. På det sättet 
hade mer ingående svar fåtts. På grund av tidsbegränsningen på tio 
veckor för studiens genomförande samt den metodmässiga 
utgångspunkten att jämföra statistik från tidigare studier, valdes den 
kvantitativa metoden och en enkät med fasta frågor.  

Eftersom svarsfrekvensen var låg, hade insamlingen av datamaterialet 
med fördel kunnat ske på annat sätt. Att möta studenterna i deras 
studiemiljöer på universitetet hade möjligtvis gett en större 
svarsfrekvens. Dessutom hade ett sannolikhetsurval kunnat användas, 
och ett urval som varit representativt för alla studenter vid Umeå 
universitet hade fåtts (Denscombe, 2009, s.33).  

Som Denscombe (2009, s.32) skriver, går det inte att förutsätta att 
urvalet representerar resten av populationen. Eftersom denna studie 
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utfördes med ett icke-sannolikhetsurval, gäller resultaten endast de 
undersökta. De undersökta kan representera resten av studenterna vid 
Umeå universitet, men de kan också skilja sig från resten av studenterna 
vid universitet. Detta innebär att det blir svårt att generalisera dessa 
resultat till resten av studenterna. På grund av valet att publicera enkäten 
i en Facebook grupp med endast turismstudenter och 
samhällsplanerarstudenter, kan respondenterna eventuellt inte 
återspegla resten av studenterna vid universitetet. Det kan tänkas att 
turismstudenter vill besöka mer turistaktiviteter tillsammans med sina 
besökare, men det är inte bara turismstudenter som är intresserade av 
turistaktiviteter, och turismstudenterna behöver nödvändigtvis inte vara 
intresserade av Umeås turismutbud. Det finns därmed ingen orsak att tro 
att respondenterna skulle skilja sig märkbart från övriga studenter vid 
universitetet. Men på grund av det tunna datamaterialet och ovissheten 
om respondenterna går att generaliseras till övriga studenter, kan denna 
studie ses som ett explorativt bidrag, en pilotstudie som går att bygga 
vidare på.  
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5. RESULTAT 

I detta kapitel kommer resultatet av studien presenteras. Först kommer 
en överblick av datamaterialet redovisas. Svarsfrekvenserna finns också 
presenterade i bilaga 1.  

5.1 Datamaterialet 

Av respondenterna utgjorde majoriteten kvinnor (se bilaga 1). 2 procent 
definierade sig själva som annat. Åren 2014-2015 var 62 procent av 
antalet registrerade studenter vid Umeå universitet kvinnor, och 38 
procent var män (SCB, 2016c). Detta visar att fördelningen bland könen 
eventuellt kan bero på att det studerar fler kvinnor än män på 
universitet. 

Hösten 2015 var antalet förstagångs- eller fortsättningsregistrerade 
studenter på någon kurs vid Umeå universitet 20 686 till antalet (UKÄ, 
2016a). Av dessa var 9430 yngre än 24 år, 7296 var mellan 25 och 34 år, 
och 3960 var över 35 år (UKÄ, 2016a). Majoriteten av respondenterna i 
denna studie var mellan 21 och 25 år gamla (figur 2). 17% var mellan 26-
29 år och 12 procent var 30 år eller äldre. Siffrorna från denna studie går 
därför till viss del att kopplas till verkligheten baserat på statistiken från 
UKÄ (2016a).  

 
Figur 2. Respondenterna enligt ålder 

De flesta av respondenterna, 42 procent, kom från övre Norrland (figur 
3). Resten av respondenterna är relativt jämnt fördelade över resten av 
Sverige. Dessutom utgör 8 procent av respondenterna personer som 
kommer från ett annat nordiskt land än Sverige. Ingen av 
respondenterna kom från ett land utanför Norden.  
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Figur 3. Respondenterna enligt härkomst 

Att majoriteten av respondenterna kom från övre Norrland kan kopplas 
till teorin om avståndsfriktion (se 3.4). Eftersom Umeå universitet ligger 
i övre Norrland skulle flest studenter enligt avståndsfriktionsteorin 
komma från detta område. Statistik visar också att så är fallet, 27 procent 
av de nyantagna studenterna vid Umeå universitet höstterminen 2015 
kom från Västerbottens län (UKÄ, 2016). På andra plats kom ett stort 
antal antagna studenter som kom från områden som för UKÄ (2016) var 
okända. På tredje plats kom Norrbottens län, varifrån 8,7 procent av de 
antagna kom. Baserat på denna information kan respondenterna anses 
representera studenterna vid universitetet.  

Majoriteten av respondenterna (61 procent) studerade vid den 
samhällsvetenskapliga fakulteten, 23 procent studerade vid medicinska 
fakulteten och resten av respondenterna var jämnt fördelade mellan den 
humanistiska fakulteten, den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och 
svarsalternativet ”annat” (se bilaga 1). Orsaken till den höga andelen 
respondenter från den samhällsvetenskapliga fakulteten är troligtvis 
valet att publicera enkäten i en Facebook grupp med turismstudenter och 
samhällsplanerare, utbildningar som hör till den samhällsvetenskapliga 
fakulteten.  

5.2 Besöksfrekvens och motiv till besök 

I figur 4 kan man se fördelningen av antalet besök av vänner och 

släktingar under 1 år. En stor del av respondenterna hade inga besök alls, 

men bortsett från det är fördelningen av besök rätt jämn mellan 1-4 

besök. Vanligast är att släktingar bara besöker studenterna 1 gång under 

1 år, medan vänner besöker studenterna 3 gånger per år. Det är ovanligt 
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att ha besök av vänner eller släktingar 5-8 gånger per år, men vanligt att 
ha fler än 8 besök under 1 år.  

 
Figur 4. Antal besök av vänner och släktingar under ett år 

Vanligast är att både vänner (tabell 2) och släktingar (tabell 3) gör få 
besök under ett år, oberoende av från vilken region studenten kommer. 
Ett undantag finns dock, och det är besök av släktingar till studenter från 
ett annat nordiskt land än Sverige. Bland dem är 3-5 besök under ett år 
vanligare än 0-2 besök (tabell 3). Fördelningen av vänner som besöker 
studenter från ett annat nordiskt land än Sverige är mer jämnt fördelad 
från 0 besök till fler än 8 besök under ett år (tabell 2).  

Vid en jämförelse av regionindelningarna, kan man se att de är vanligare 
att studenter som kommer från norra Sverige har fler än 8 besök under 
ett år, jämfört med övriga regioner. Studenter från norra Sverige har 
vanligtvis 0-5 besök av vänner (tabell 2).  

Studenter som kommer från östra Sverige får ungefär 0-5 besök av 
vänner under ett år (tabell 2), medan 0-2 besök av släktingar är mer 
vanligt (tabell 3).  
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Tabell 2. Studentens härkomst och antal besök av vänner under ett år 

 Norra 
Sverige 

Östra 
Sverige 

Södra 
Sverige 

Annat 
nordiskt 

land 

Total 

0-2 besök 20 

39,2% 
7 

46,7% 
12 

75% 
2 

28,6% 
41 

46,1% 
3-5 besök 18 

35,3% 
6 

40% 
2 

12,5% 
2 

28,6% 
28 

31,5% 
6-8 besök 4 

7,8% 
1 

6,7% 
1 

6,3% 
2 

28,6% 
8 

9% 
Fler än 8 

besök 

9 

17,6% 
1 

6,7% 
1 

6,3% 
1 

14,3% 
12 

13,5% 

Total 51 

100% 
15 

100% 
16 

100% 
7 

100% 
89 

100% 
Not. De mindre siffrorna anger absoluta tal och de större anger relativa tal 

Tabell 3. Studentens härkomst och antal besök av släktingar under ett år  

 Norra 
Sverige 

Östra 
Sverige 

Södra 
Sverige 

Annat 
nordiskt 

land 

Total 

0-2 besök 29 

56,9% 
11 

73,3% 
11 

68,8% 
3 

42,9% 
54 

60,7% 
3-5 besök 13 

25,5% 
3 

20% 
3 

18,8% 
4 

57,1% 
23 

25,8% 
6-8 besök 3 

5,9% 
0 

0% 
2 

12,5% 
0 

0% 
5 

5,6% 
Fler än 8 

besök 

6 

11,8% 
1 

6,7% 
0 

0% 
0 

0% 
7 

7,9% 

Total 51 

100% 
15 

100% 
16 

100% 
7 

100% 
89 

100% 
Not. De mindre siffrorna anger absoluta tal och de större anger relativa tal 

Över hälften av respondenterna svarade att motivet till vännens eller 
släktingens senaste besök var att träffa studenten (figur 5). Ungefär 20 
procent besökte studenter i samband med evenemang i Umeå, medan 
endast några få procent besökte Umeå på grund av ett intresse i staden. 9 
procent gav ”annat” som syfte till besöket.  
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Figur 5. Motiv till besök  

Att träffa studenten och att besöka studenten i samband med ett 
evenemang är vanligare bland vänner, trots att det också är de vanligaste 
orsakerna till besök av släktingar (tabell 4). Däremot är det vanligare att 
släktingar besöker studenter i samband med släktingarnas ledigheter. Att 
ha något annat som syfte är också vanligare bland släktingarna.  

Tabell 4. Besökare och motiv till besök 

 Både och Släktingar Vänner Total 
 

Annat 

0 

0% 
5 

14,3% 
2 

6,1% 
7 

8,9% 

I samband 
med ett 

evenemang 

1 

9,1% 
7 

20% 
9 

27,3% 
17 

21,5% 

I samband 
med 

besökarens 
ledighet 

 
1 

9,1% 

 
5 

14,3% 

 
1 

3% 

 
7 

8,9% 

Träffa 
studenten 

7 

63,6% 
18 

51,4% 
20 

60,6% 
45 

57% 

Besökarens 
intresse av 
att besöka 

Umeå 

 
2 

18,2% 

 
0 

0% 

 
1 

3% 

 
3 

3,8% 

 
Total 

11 

100% 
35 

100% 
33 

100% 
79 

100% 

Not. De mindre siffrorna anger absoluta tal och de större anger relativa tal 
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5.3 Säsongsfördelning 

Februari är månaden då studenter har flest besök av både vänner och 
släktingar (figur 6). Besök av vänner håller en jämn fördelning i början 
av året, men under sommarmånaderna juni-augusti sjunker besöken. I 
september ökar besöken till liknande nivåer som innan sommaren igen.  

Enligt figur 6 är februari och mars månader då släktingar besöker 
studenten. April-juni har studenterna få besök av släktingar, i juli börjar 
däremot besöken öka igen och i september finns en topp. Släktingars 
fördelning av besök under året har mer toppar och dalar än vad vänners 
besök har.  

 
Figur 6. Fördelningen av besök av vänner och släktingar under ett år  

Över hälften av respondenterna spenderar loven i sina hemstäder (figur 

7). I dessa 52 procent ingår inte de som har Umeå som hemstad, utan de 

utgör 23 procent av datamaterialet. 19 procent spenderar lov i Umeå, och 

för dem är Umeå deras studieort. 6 procent spenderar sina lov någon 
annanstans.  
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Figur 7. Var studenterna spenderar lov 

5.4 Besökens längd 

Nästan hälften av besöken varar 1-3 nätter med en helg inräknad (figur 
8). 15 procent av besöken varar 1-3 nätter mitt i veckan. 18 procent av 
besöken är dagsbesök, medan 16 procent varar längre än 3 nätter.  

 
Figur 8. Besökarnas besökslängd  

Hur länge man stannar i Umeå är väldigt jämnt fördelat bland både 
vänner och släktingar (tabell 5). Vanligast hos både vänner och släktingar 
är, som tidigare nämnts, att stanna 1-3 nätter under en helg.  
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Tabell 5. Besökare och besökens längd 

 Både och Släktingar Vänner Total 
 

1 dag 

2 

18,2% 
6 

17,1% 
6 

18,2% 
14 

17,7% 

1-3 nätter 
med helg 
inräknat 

 
3 

27,3% 

 
18 

51,4% 

 
15 

45,5% 

 
36 

45,6% 

1-3 nätter 
mitt i veckan 

2 

18,2% 
5 

14,3% 
5 

15,2% 
12 

15,2% 

Längre än 3 
nätter 

3 

27,3% 
5 

14,3% 
5 

15,2% 
13 

16,5% 

 
Annat 

1 

9,1% 
1 

2,9% 
2 

6,1% 
4 

5,1% 

 
Total 

11 

100% 
35 

100% 
33 

100% 
79 

100% 

Not. De mindre siffrorna anger absoluta tal och de större anger relativa tal 

I tabell 6 redovisas om det finns kopplingar mellan studenternas 
härkomst och antal besök de har. Vanligast är att besökarna stannar 1-3 
nätter med en helg inräknad, oberoende av var studenten kommer ifrån. 
Dagsbesök är vanligast till studenter som kommer från norra Sverige. En 
stor del av besökarna till studenter från norra Sverige stannar också 
längre än 3 nätter. Fördelningen av besökslängden är i övrigt jämn i 
regionerna.  

Tabell 6. Studentens härkomst och besökarnas besökslängd 

 Norra 
Sverige 

Östra 
Sverige 

Södra 
Sverige 

Annat 
nordiskt 

land 

Total 

 
1 dag 

 

 
12 

25,5% 

 
0 

0% 

   
2 

15,4% 

 
0 

0% 

 
14 

17,7% 

1-3 nätter 
med helg 
inräknat 

 
19 

40,4% 

 
6 

50% 

 
7 

53,8% 

 
4 

57,1% 

 
36 

45,6% 

1-3 nätter 
mitt i 

veckan 

 
4 

8,5% 

 
4 

33,3% 

 
2 

15,4% 

 
2 

28,6% 

 
12 

15,2% 

 
Längre än 

3 nätter 

 
8 

17% 

 
2 

16,7% 

 
2 

15,4% 

 
1 

14,3% 

 
13 

16,5% 

 
Annat 

 

 
4 

8,5% 

 
0 

0% 

 
0 

0% 

 
0 

0% 

 
4 

5,1% 

 
Total 

 

 
47 

100% 

 
12 

100% 

 
13 

100% 

 
7 

100% 

 
79 

100% 

Not. De mindre siffrorna anger absoluta tal och de större anger relativa tal 
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5.5 Logi  

Över 60 procent av besökarna bodde hos studenten under det senaste 
besöket, endast 13 procent bodde på kommersiellt boende. Över 20 
procent svarade ”annat” på denna fråga i enkäten (se bilaga 1) 

Majoriteten av både vännerna och släktingarna bodde hos studenten vid 
besöket (tabell 7). En större andel av besökande vänner väljer att bo hos 
studenter, jämfört med besökande släktingar. Att bo på kommersiellt 
boende är vanligare bland släktingar än bland vänner.  

Tabell 7. Besökare och val av boende 

 Både och Släktingar Vänner Total 
På 

kommersiellt 
boende 

 
0 

0% 

 
7 

20% 

 
3 

9,1% 

 
10 

12,7% 

Hos 
studenten 

8 

72,7% 
19 

54,3% 
22 

66,7% 
49 

62% 

 
Annat 

3 

27,3% 
9 

25,7% 
8 

24,2% 
20 

25,3% 

 
Total 

11 

100% 
35 

100% 
33 

100% 
79 

100% 

Not. De mindre siffrorna anger absoluta tal och de större anger relativa tal 

5.6 Deltagande i aktiviteter 

Restauranger och caféer är företag som tjänar på VFR resenärer (figur 9). 
Trots att studenterna och besökarna gör mat hemma hos studenterna i 
högre utsträckning, äter en stor del av besökarna på restauranger eller 
caféer tillsammans med studenterna vid besöken.  

 
Figur 9. Var studenterna och besökarna äter vid besök 
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I tabell 8 kan man se att det är lika vanligt att man gör mat hemma hos 
studenten och att äta på restaurang/café vid besök av släktingar. Vid en 
jämförelse av besök av vänner och besök av släktingar, äter fler 
besökande släktingar på restaurang än vad besökande vänner gör. Vid 
besök av vänner gör man oftare mat hemma hos studenten.  

Tabell 8. Var studenterna och besökarna äter vid besök 

 Både och Släktingar Vänner Total 
Åt hemmagjord 

mat hemma 
hos studenten 

4 

36,4% 
16 

45,7% 
18 

54,5% 
38 

48,1% 

Åt på 
restaurang/café 

4 

36,4% 
16 

45,7% 
12 

36,4% 
32 

40,5% 

Jag åt hemma 
och besökaren 
på restaurang 

1 

9,1% 
0 

0% 
0 

0% 
1 

1,3% 

Annat 2 

18,2% 
3 

8,6% 
3 

9,1% 
8 

10,1% 
Total 11 

100% 
35 

100% 
33 

100% 
79 

100% 
Not. De mindre siffrorna anger absoluta tal och de större anger relativa tal 

I figur 10 kan man se vilka aktiviteter besökarna deltar i. I enkäten var 
denna fråga en flervalsfråga. Över 60 procent av respondenterna svarade 
att deras besökare under det senaste besöket shoppade. Den näst mest 
populära aktiviteten var att gå ut på krogen, och svarsalternativet ”annat” 
fick även en hög respons. Att besöka lokala evenemang, evenemang på 
campusområdet, lokala attraktioner, megazone/bio/bowling eller 
närliggande områden var inte lika populära, men en del av besökarna 
deltog i dessa aktiviteter.  

 
Figur 10. Aktiviteter besökarna deltar i  
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I tabell 9 och 10 jämförs om det finns skillnader mellan de vanligaste 
aktiviteterna, shopping och att gå ut på krogen, bland vänner och 
släktingar. 80 procent av besökande släktingar shoppade under sina 
besök och ungefär hälften av besökande vänner shoppade under sina 
besök (tabell 9). Dock är det vanligare bland besökande vänner att gå ut 
på krogen än bland besökande släktingar (tabell 10).  

Tabell 9. Besökare och shopping 

 Både och Släktingar Vänner Total 
Shoppade 

inte 

6 

54,5% 
7 

20% 
16 

48,5% 
29 

36,7% 

Shoppade 5 

45,5% 
28 

80% 
17 

51,5% 
50 

63,3% 
Total 11 

100% 
35 

100% 
33 

100% 
79 

100% 
Not. De mindre siffrorna anger absoluta tal och de större anger relativa tal 

Tabell 10. Besökare och att gå ut på krogen  

 Både och Släktingar Vänner Total 
Gick inte på 

krogen 

5 

45,5% 
24 

68,6% 
19 

57,6% 
48 

60,8% 

Gick på 
krogen 

6 

54,5% 
11 

31,4% 
14 

42,4% 
31 

39,2% 

Total 11 

100% 
35 

100% 
33 

100% 
79 

100% 
Not. De mindre siffrorna anger absoluta tal och de större anger relativa tal 

Det är dock inte bara besökarna som deltar i aktiviteterna nämnda i figur 
10, studenterna som besöks deltar även i aktiviteterna tillsammans med 
besökarna (figur 11). Över hälften av respondenterna svarade att de alltid 
deltar i aktiviteterna tillsammans med besökarna, medan 10 procent 
svarade att de aldrig deltar i aktiviteter tillsammans med sina besökare. 
Övriga respondenter deltar sällan, ibland eller ofta i aktiviteterna.  

 
Figur 11. Studenternas benägenhet att delta i aktiviteter med sina besökare 

Not. Skalan går från 0 till 4, där 0 representerar aldrig och 4 representerar alltid 
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5.7 Utgifter vid VFR besök 

Vid VFR besök har även studenterna utgifter utöver det vanliga. De mest 
utmärkande som studenterna spenderar pengar på vid ett VFR besök är 
att äta ute, att köpa extra matvaror, att gå ut på krogen och att shoppa 
(figur 12). 10 procent av respondenterna svarade att de inte deltar i 
aktiviteter, medan 14 procent svarade att gästen stod för alla utgifter vid 
ett besök. Att gästen står för utgifterna bidrar också till intäkter på 
destinationen.  

 
Figur 12. Studentens utgifter vid ett VFR-besök 

I tabell 11 och 12 beskrivs om det finns skillnader mellan studenternas 

två största utgiftsgrupper vid besök av vänner och besök av släktingar. 

Vid besök av vänner hade studenterna mer utgifter på restaurang- och 

cafébesök än vid besök av släktingar (tabell 11). Studenterna hade även 

mer utgifter på extra inköp av matvaror vid besök av vänner än vid besök 
av släktingar (tabell 12).  

Tabell 11. Studentens utgifter på restaurang- och cafébesök vid VFR-besök 

 Både och Släktingar Vänner Total 
Att inte äta 

ute 

5 

45,5% 
22 

62,9% 
12 

36,4% 
39 

49,4% 

Att äta ute 6 

54,5% 
13 

37,1% 
21 

63,6% 
40 

50,6% 
Total 11 

100% 
35 

100% 
33 

100% 
79 

100% 
Not. De mindre siffrorna anger absoluta tal och de större anger relativa tal 
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Tabell 12. Studentens utgifter på inköp av extra matvaror vid VFR-besök 

 Både och Släktingar Vänner Total 
Icke 

matvaror 

6 

54,5% 
23 

65,7% 
15 

45,5% 
44 

55,7% 

Matvaror 5 

45,5% 
12 

34,3% 
18 

54,5% 
35 

44,3% 
Total 11 

100% 
35 

100% 
33 

100% 
79 

100% 
Not. De mindre siffrorna anger absoluta tal och de större anger relativa tal 

När respondenterna skulle uppskatta vad deras besökare spenderade 
mest pengar på vid det senaste besöket (figur 13), blev utfallet nästan 
samma som respondenternas egna utgifter (figur 12). Det som skiljer sig 
är ordningsföljden. Mest utgifter uppskattade respondenterna att 
besökarna hade på restaurang- och café besök. Därefter följer shopping, 
att gå ut på krogen och inköp av matvaror. 9 procent av respondenterna 
svarade att de betalade för sin gäst. Endast 10 procent trodde att en av 
besökarnas största utgifter var kommersiella boenden.  

 
Figur 13. Besökarens utgifter vid ett VFR-besök 
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6. DISKUSSION 

Som tidigare nämnts är datamaterialet litet i denna studie. Den 
undersökta gruppen stämmer i vissa avseenden överens med 
populationen (kön, ålder och härkomst), och ger därför underlag för en 
reflekterande diskussion. 

6.1 VFR-besökens omfattning 

Resultatet i denna studie visade att cirka 25 procent av de tillfrågade 
studenterna inte får några besök alls (figur 4). Detta kan tyckas vara 
mycket, men trots allt är det 75 procent som får 1 eller fler besök under 
ett år. Om studenterna vid Umeå universitet är cirka 30 000 till antalet 
(Umeå universitet, 2016b), och 75 procent får ett besök av en person, 
skulle detta generera 22 500 besök till Umeå under ett år. Sen finns det 
givetvis andra faktorer som spelar in, till exempel är distansstudenter 
inräknade i dessa 30 000 studenter, det finns en del studenter som 
härstammar från Umeå och som bör räknas bort vid sådana uträkningar, 
men sen finns det också studenter som får fler besök av vänner och 
släktingar än vad andra får. 

Majoriteten av studenterna som kom från norra Sverige hade 0-2 besök 
(tabell 2). Fler än 8 besök var det även studenter från norra Sverige som 
hade störst andel svar på. Dessa resultat kan kopplas till teorin om 
avståndsfriktion, som säger att efterfrågan på platser är hög när de ligger 
nära hemmet, men sjunker i samband med att avståndet ökar 
(McKercher & Lew, 2003). På grund av närheten hem, kan studenterna 
åka hem oftare och hälsa på vänner och släktingar, och därmed behöver 
inte vännerna och släktingarna hälsa på studenten lika ofta. Likadant kan 
vännerna och släktingarna på grund av närheten ofta åka och hälsa på 
studenten.  

Avståndsfriktionsteorin stämmer också in på studenterna som kommer 
från östra och södra Sverige (tabell 2 & 3). Både bland besök av vänner 
och av släktingar, är det vanligast att studenterna får 0-2 besök, och 
därefter kommer 3-5 besök. Att dessa studenter får fler än 6 besök 
ovanligt. Detta kan bero på att reseavståndet ökat, och möjligtvis även 
resetiden samt resekostnaderna (McKercher & Lew, 2003). 
Nödvändigtvis behöver resetiden inte vara en orsak till färre besök, 
eftersom det kan gå fortare att flyga från Malmö till Umeå än att ta sig 
från en ort i Norrbotten till Umeå, trots att sträckan Malmö-Umeå är 
längre.  

Besöken till de studenter som kommer från ett annat nordiskt land än 
Sverige var dock annorlunda fördelade än till studenterna som kommer 
från Sverige (tabell 2 & 3). Sannolikheten att studenter från ett annat 
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nordiskt land än Sverige har 0 besök av vänner eller 8 besök av vänner 
under ett år är lika stora (tabell 2). Av dessa resultat går det inte att dra 
några paralleller till avståndsfriktionsteorin, på grund av att besöken är 
så jämnt fördelade. Besök av släktingar var annorlunda hos studenter 
som kommer från ett annat nordiskt land än Sverige, eftersom det var 
vanligare att ha 3-5 besök av släktingar under ett år än att ha 0-2 besök 
(tabell 3). Ingen av respondenterna hade dock 6 eller fler besök av 
släktingar under ett år. Avståndsfriktionsteorin skulle eventuellt gå att 
kopplas till dessa resultat, men jag avstår på grund av att datamaterialet 
speciellt i denna kategori är väldigt litet (totalt 7 stycken respondenter).  

6.1.1 Motiv till besök 

Varför vänner och släktingar besöker studenterna på deras studieort var 
dock klart. Nästan 60 procent svarade att orsaken till det senaste besöket 
var att få träffa studenten, vilket också var huvudsyftet till besöken hos 
studenterna i Swansea (Bischoff & Koenig-Lewis, 2007). Däremot var det 
få som besökte Umeå på grund av att de var intresserade av staden. Det 
kan tänkas att det finns en kombination mellan motiven till besöken, till 
exempel att man vill besöka studenten och samtidigt se staden. Baserat 
på resultatet dock, är studenterna ett stort lockbete som turismaktörer 
skulle kunna dra nytta av. Eftersom VFR besökare oftast lyssnar på 
invånaren vid planerandet av en resa (Backer, 2007; Bischoff & Koenig-
Lewis, 2007; Pennington-Gray, 2003), skulle marknadsföring riktad till 
studenterna eventuellt ge turismaktörer ökade intäkter. Studenternas 
vänner besökte studenterna i samband med evenemang i högre grad än 
vad släktingar gjorde, och släktingarna besökte studenterna i samband 
med ledigheter i högre grad än vad vännerna gjorde (tabell 4). Baserat på 
denna information, skulle exempelvis en restaurang kunna öka sina 
intäkter genom att erbjuda specialpriser eller specialmåltider till 
personer med inträde till ett specifikt evenemang. Släktingarnas 
ledigheter behöver nödvändigtvis inte betyda lov, utan det kan också 
innebära en helg. Ett hotell skulle därför under månader med låg 
beläggningsgrad kunna erbjuda rabatter eller paketpris, som 
marknadsförs mot studenterna. Hur detta skulle gå till kommer inte 
vidare diskuteras, det är endast möjligheterna som vill uppmärksammas. 

6.1.2 Säsongsfördelning  

Figur 6 visade att under vissa perioder av året var besöken mer jämnt 
fördelade än under andra delar av året. Vänners besök var jämnt 
fördelade mellan januari och maj, där en nedgång skedde, men i 
september ökade besöken igen och fram till december var besöken jämnt 
fördelade. Enligt denna kurva, påverkar det akademiska året besöken till 
studenterna (Bischoff & Koenig-Lewis, 2007). Studenterna har 
sommarlov mellan juni och augusti och i dessa månader har studenterna 
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minst besök av vänner. I september när höstterminen börjar (Umeå 
universitet, 2016c) sker en ökning av besöken. Kurvan går lite neråt i 
december, vilket kan bero på att studenterna åker hem över julen.  

Släktingarnas besökskurva hade mer toppar och dalar. Minst besök av 
släktingar sker i april och maj, och inte under sommarmånaderna som 
det enligt Bischoff och Koenig-Lewis (2007) borde vara. I september går 
dock kurvan upp jämfört med sommarmånaderna. Efter september sker 
en nedgång, men besöken ökar i november och december. Besöken av 
släktingar är därför svårt att koppla till Bischoff och Koenig-Lewis (2007) 
påstående att det akademiska året påverkar studenternas besök. 
Däremot visade denna studie att ungefär 14 procent av släktingarna 
besökte studenten i samband med att släktingen var ledig (tabell 4). 
Detta kan vara en förklaring till att släktingarnas besökskurva ser ut som 
den gör, att släktingarna under semestermånader eller andra ledigheter 
besöker Umeå.  

För att tolka säsongsfördelningen av besöken (figur 6) och för att testa 
Bischoff och Koenig-Lewis (2007) teori om att det akademiska året 
påverkar besöken, ställdes i enkäten också en fråga om var studenterna 
spenderar sina lov (figur 7). 52 procent var respondenter som kom från 
en annan stad än Umeå, och som även spenderade sina lov i dessa 
hemstäder. 6 procent spenderade loven någon annanstans. Resten av 
respondenterna, 42 procent, var studenter, antingen från Umeå eller från 
en annan ort, som spenderade sina lov i Umeå. Detta är något som kan 
påverka besökskurvorna. Eftersom studenterna tillbringar loven i Umeå, 
kan besökarna besöka dem under exempelvis sommarlov, jul och påsk. 
Det är troligtvis därför besökskurvorna inte går ner till 0 procent under 
sommaren heller, eftersom det finns studenter som stannar kvar i Umeå 
och som får besök. 

Att studenterna får flest besök av både vänner och släktingar i februari 
(figur 6) kan bero på att sportlovet oftast infaller under denna månad, 
och vännerna och släktingarna i och med detta besöker studenterna. 
Februari ligger också mellan jullovet och påsklovet, vilket kan göra att 
studenterna börjar sakna sina vänner och släktingar (eller tvärtom) och 
att det därför sker många besök under denna månad. Den andra toppen 
av både vänner och släktingar som sker i september kan bero på det 
akademiska året. I och med att höstterminen börjar, kan exempelvis 
flytthjälp vara en orsak till besök.  

Seaton och Palmer (1997) samt Lehto et al.s (2001) forskning om att VFR 
resor är jämnt fördelade över året går därmed att kopplas till vännernas 
besök i denna studie. Likadant kan vännernas besök kopplas till Bischoff 
och Koenig-Lewis (2007) teori om att det akademiska året påverkar 
besöken. Släktingarnas besök går däremot inte att kalla jämnt fördelade, 
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och det går inte heller att säga att släktingarnas besök påverkas av det 
akademiska året. 

6.1.3 Besökens längd 

Enligt Bischoff och Koenig-Lewis (2007) studie, samt Seaton och 
Palmers (1997) studie, stannar VFR-resenärer vanligtvis 1-3 nätter. Som 
kunde ses i figur 8, stannade studenternas besökare vanligtvis 1-3 nätter i 
Umeå, med en helg inräknad. Några uppenbara skillnader mellan vänner 
och släktingar gällande besökslängden fanns inte, utan en ungefär lika 
stor andel av släktingar och vänner gjorde dagsbesök, stannade 1-3 nätter 
mitt i veckan eller stannade längre än 3 nätter (tabell 5).  

Oberoende av var studenten kommer ifrån, var det vanligast med besök 
som varade 1-3 nätter med helg inräknat (tabell 6). Efter detta var det 
vanligast att studenter från östra Sverige och studenter från ett annat 
nordiskt land än Sverige hade besök 1-3 nätter mitt i veckan. För 
studenter från norra Sverige var det dock näst vanligast att ha dagsbesök, 
vilket kan förklaras med avståndsfriktionen (McKercher & Lew, 2003). 
VFR-resenärer till dessa studenter åker nödvändigtvis inte långt och kan 
därför åka hem samma dag som de kommer. För studenterna som 
kommer från södra Sverige var det lika vanligt att ha dagsbesök, besök 1-
3 nätter mitt i veckan eller besök som varade längre än 3 nätter. 
Datamaterialet utgjorde i denna regionindelning väldigt få studerande 
(totalt 13 stycken), så för att generalisera detta till övriga studenter från 
södra Sverige skulle kräva mer forskning. Eventuellt kan dagsbesöken 
från södra Sverige bero på de korta flygtiderna som minskar det 
geografiska avståndet (McKercher & Lew, 2003), och som därmed gör 
dagsbesök möjliga.  

6.2 Ekonomiska aspekter av VFR-besök 

Jämfört med tidigare studier gjorda av Backer (2010a) och Bischoff och 
Koenig-Lewis (2007), skiljer sig andelen som bor på kommersiella 
boenden i denna studie (se bilaga 1). Resultatet av Backers (2010a) studie 
visade att 26 procent av VFR-resenärerna till the Sunshine Coast i 
Australien bodde på kommersiella boenden, medan Bischoff och Koenig-
Lewis (2007) studie visade att 19 procent av VFR-resenärerna till 
Swansea bodde på kommersiella boenden. Denna studie visade att 13 
procent av VFR resenärerna bodde på kommersiella boenden, vilket är 
en acceptabel skillnad från Bischoff och Koenig-Lewis (2007) men ändå 
en stor skillnad från Backers (2010a) studie. En stor andel svarade även 
”annat” på frågan om var besökarna bodde. Eftersom det i enkäten inte 
gavs andra svarsalternativ än att besökaren sov hemma hos studenten, 
på kommersiellt boende eller annat (se bilaga 1), består antagligen 
kategorin ”annat” till viss del av dagsbesökare och till viss del av besökare 
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som valt andra boendealternativ. Vid fortsatta studier kring ämnet bör 
dagsbesökare inte räknas med vid liknande uträkningar, för att få ett 
tydligare resultat.  

Både bland vänner och släktingar kunde tydligt ses att majoriteten bor 
hos studenterna under besöken (tabell 7). Likt Bischoff och Koenig-Lewis 
(2007) studie var det fler släktingar än vänner som bodde på 
kommersiella boenden. I denna studie var det dock inte lika stor andel av 
släktingarna som bodde på kommersiella boenden som i Bischoff och 
Koenig-Lewis (2007) studie (20 procent respektive 40 procent).  

Besökarna stannar alltså vanligtvis 1-3 nätter i Umeå och 13 procent av 
studenternas besökare bor på kommersiella boenden. Vid en 
generalisering skulle detta betyda att de ca. 30 000 studenter vid 
universitetet (Umeå universitet, 2016b) under ett år skulle bidra med 
minst 3900 gästnätter. Detta blir resultatet om dessa 13 procent bara har 
ett besök, som bor i ett hotellrum och det varar en natt. Liksom tidigare 
finns även här faktorer som påverkar resultatet, bland annat så varierar 
antalet besök som studenterna får och olika besökare stannar olika länge. 
Det går ändå att konstatera att kommersiella boenden inte är de stora 
vinnarna på VFR-resenärer vilket denna studie till viss del visat (figur 13) 
samt tidigare forskning visat (Seaton & Palmer, 1997).  

Verksamheter inriktade mot mat och dryck däremot, är företag som 
tjänar på VFR-resenärer (Seaton & Palmer, 1997). Trots att nästan 
hälften av alla besökare åt hemma hos studenten tillsammans med 
studenten vid det senaste besöket, var det 41 procent av besökarna som 
åt på restaurang eller café (figur 9). Att äta på restaurang och att äta 
hemma hos studenten var lika vanligt bland släktingarna, och att äta 
hemma hos studenten var mer vanligt bland vännerna (tabell 8). Ett 
antagande till detta utfall är att åldern påverkar. De flesta respondenter i 
denna studie var 22-23 år (figur 2), och majoriteten av studenterna vid 
universitetet är under 24 år (UKÄ, 2016a). Det kan därför tänkas att 
studenternas vänner är i samma ålder som studenterna, att de också 
studerar och inte har höga inkomster och därmed inte spenderar pengar 
på restaurangbesök. Släktingarna kan också vara unga, men de kan också 
vara föräldrar eller morföräldrar som inte tänker på att spara pengar vid 
ett besök i Umeå. Detta är alltså bara en hypotes, som skulle kunna 
forskas vidare om.  

I figur 10 presenteras de vanligaste aktiviteterna som besökarna deltar i 
under ett besök i Umeå. Över 60 procent av besökarna hade under det 
senaste besöket shoppat, och shopping har också tillsammans med att 
äta på restaurang varit de vanligaste aktiviteterna som besökare deltar i, i 
tidigare studier (Backer, 2007; Bischoff & Koenig-Lewis, 2007; 
Pennington-Gray, 2003). Hälften av vännerna shoppade, medan 80 
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procent av besökande släktingar shoppade vid det senaste besöket (tabell 
9). Shopping är alltså något de flesta VFR-resenärer gör. Att gå ut på 
krogen var också vanligt, liksom svarsalternativet ”annat”. Vilka andra 
aktiviteter förutom de uppräknade i figur 10 som är intressanta för 
besökare kunde undersökas närmare, eftersom en tredjedel angett detta 
som svar. Liksom Bischoff och Koenig-Lewis (2007) studie visade, var 
det bland besökande vänner mer populärt att gå ut på krogen än bland 
besökande släktingar (tabell 10).  

Seaton & Palmer (1997) har skrivit om ’the hidden multiplier effect’ (s. 
353), alltså de utgifter som studenten har till följd av VFR-besök. I figur 
11 kunde man se att över hälften av studenterna alltid deltar i aktiviteter 
tillsammans med besökarna. Detta innebär att turismaktörer får 
ytterligare intäkter till följd av VFR-besökare (Backer, 2007).  

I figur 12 presenteras de utgifter studenten har i samband med ett VFR 
besök. De vanligaste utgifterna går till restaurangbesök, inköp av extra 
matvaror, att gå ut på krogen och att shoppa – aktiviteter som redan 
konstaterats vara vanliga bland VFR-besökare. 

Studenterna hade mer utgifter på restaurang- och cafébesök vid besök av 
vänner, än vid besök av släktingar (tabell 11). Trots detta var det 
vanligare att man åt på restaurang vid besök av släktingar (tabell 8). 
Detta kan eventuellt bero på att det generellt är vanligare att släktingar 
betalar för studenter, än att unga vänner med låga inkomster betalar för 
varandra. Därför ställs hypotesen att studenterna har mindre utgifter på 
restaurang- och cafébesök vid besök av släktingar än vid besök av vänner 
eftersom släktingarna betalar för studentens mat medan vännerna 
betalar var för sig.  

När besökarna och studenterna äter hemma hos studenten måste också 
den maten köpas någonstans, och dessa inköp är en av de ekonomiska 
faktorer som ofta glöms bort vid uträkningar av VFR-resenärers värde 
(Backer, 2007; Seaton & Palmer, 1997). I tabell 12 kan man se att 
studenterna vid besök av vänner har mer utgifter på inköp av extra 
matvaror än vid besök av släktingar. Detta beror antagligen på att det är 
vanligare att äta hemma hos studenten än ute på restaurang när vänner 
är på besök (tabell 8).  

Besökarna hade mest utgifter på att äta ute och shopping (figur 13), vilket 
är logiskt eftersom dessa aktiviteter var populära bland VFR-resenärer 
(figur 9 & figur 10). Endast 10 procent hade utgifter på kommersiella 
boenden, vilket är troligt baserat på att det endast var en liten del av 
besökarna som använde kommersiella boenden.   
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6.3 Vidare studier 

Denna studie är som tidigare nämnts ett explorativt bidrag som går att 
bygga vidare på. Att undersöka ett större antal studenter genom 
sannolikhetsurval är något som rekommenderas inför framtiden. I 
framtida studier borde även studenter som kommer från studieorten (i 
detta fall Umeå) inte tas med i undersökningen, eftersom de troligtvis 
ofta har besök av vänner och släktingar som inte ingår i Backers 
definition (2007) av VFR-resenärer. I framtida studier skulle intervjuer 
kunna användas som komplement till en enkät för att få mer djupgående 
information. Ett annat alternativ är att i enkäter ha öppna frågor så att 
respondenten kan utveckla sina svar. I denna studie gavs 
svarsalternativet ”annat” på de flesta frågor, och det var ett 
svarsalternativ som användes ofta av respondenterna, till exempel vid 
frågan om vilka aktiviteter besökarna deltar i (figur 10). Att ge 
respondenten möjligheten att utveckla sina svar skulle ge mer förståelse 
för segmentet. I framtida forskning skulle även värdarnas och besökarnas 
utgifter kunna räknas ut i summor, för att få en förståelse för hur mycket 
pengar segmentet rör sig med på en destination. Hur stora resesällskap 
det rör sig samt i vilka åldrar besökarna är, är också något som skulle 
bidra till förståelsen för val av besökslängd, boende och aktiviteter.  
 

7. SAMMANFATTNING 

Denna uppsats har behandlat studenters inverkan på besöksnäringen i 
Umeå ur ett VFR-perspektiv. En enkät som publicerades på internet och 
delades via Facebook utgjorde datamaterialet i studien.  

Resultatet visade att majoriteten (75 procent) av de undersökta 
studenterna har 1 eller fler besök av vänner eller släktingar under ett år. 
Att ha fler än 8 besök under ett år var vanligast bland studenter från 
norra Sverige, vilket går att kopplas till teorin om avståndsfriktion. 
Vänner som besökte studenter gjorde detta i relativt jämnt utsträckning 
över hela året, med nedgångar under sommaren vilket troligtvis beror på 
att majoriteten av studenterna åker till sin hemstad för att spendera 
sommarlovet där. Släktingars besök hos studenter var ojämnare fördelat 
under året. Vanligast var att vännerna och släktingarna stannade 1-3 
nätter med en helg inräknad.  

Denna studie visade att endast 13% av besökarna bodde på kommersiella 
boenden under sina besök, vilket visar att VFR-turism ändå genererar en 
intäkt till boendesektorn, men boendesektorn är inte de stora vinnarna 
på VFR-turism. Däremot så åt ca. 40 procent av besökarna och värdarna 
på restaurang under besöken och över 60 procent shoppade under ett 
VFR-besök. Restauranger och butiker är alltså de som troligtvis tjänar 



38 
 

mest på VFR-resenärer. Det är dock inte bara resenärerna de tjänar på, 
utan hälften av de undersökta studenterna i denna studie följde alltid 
med besökarna på deras aktiviteter.  

Majoriteten av besökarnas motiv till besök i Umeå var att träffa 
studenterna i fråga. Studenterna är alltså dragplåster och denna 
information skulle turismföretag i universitetsstäder kunna dra nytta av 
vid marknadsföring för att optimera intäkterna.  
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9. BILAGA 1 – ENKÄTEN 
 
Hej! Jag heter Patricia Kamlin, och jag läser sista året på 
turismprogrammet vid Umeå Universitet. Mitt examensarbete går ut på 
att undersöka hur studenterna vid universitetet påverkar turismen till 
Umeå. Det skulle vara till stor hjälp om just DU, en student vid Umeå 
Universitet, kan hjälpa mig genom att svara på denna enkät. Enkäten tar 
ca 5 minuter. Alla svar är anonyma och studien kommer finnas tillgänglig 
för allmänheten på portalen DiVA när den är klar. Tack på förhand!  

1. Studerar du vid Umeå Universitet? (98 svar) 

91% - Ja 
9% - Nej 

2. Kön (89 svar) 

74% - Kvinna 
24% - Man 
2% - Annat 

3. Ålder (89 svar) 

1% - 18-19 år 
17% - 20-21 år 
30% - 22-23 år 
23% - 24-25 år 
8% - 26-27 år 
9% - 28-29 år 
12% - 30 år eller äldre 

4. Var kommer du ifrån? (89 svar) 

42% - Övre Norrland (Västerbotten, Norrbotten) 
12% - Mellersta Norrland (Västernorrland, Jämtland) 
3% - Norra mellansverige (Värmland, Dalarna, Gävleborg) 
11% - Östra mellansverige (Uppsala, Södermanland, Östergötland, 
Örebro, Västmanland) 
6% - Stockholm 
7% - Västsverige (Halland, Västra Götaland) 
6% - Småland eller öarna (Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland) 
6% - Sydsverige (Blekinge, Skåne) 
8% - Annat Nordiskt land än Sverige (Finland, Norge, Danmark, Island) 
0% - Annat land 
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5. Vilken fakultet läser du på? (89 svar) 

5% - Humanistisk fakultet (t.ex. arkeologi, journalistik, historia, 
litteratur, språk) 
23% - Medicinsk fakultet (områdena medicin, biomedicin, vård och 
odontologi) 
61% - Samhällsvetenskaplig fakultet (t.ex. ekonomi, statsvetenskap, 
socialt arbete, geografi, genusstudier) 
7% - Teknisk-naturvetenskaplig fakultet (t.ex. arkitektur, matematik, 
teknik, fysik, kemi) 
6% - Annat 

6. Var spenderar du oftast lov och längre ledigheter 
(exempelvis sommar, jul och påsk)? (89 svar) 
17% - I Umeå (Studieort) 
25% - I Umeå (Hemstad) 
52% - I Hemstaden 
7% - Någon annanstans 

7. Ungefär hur många besök av vänner har du haft under det 
senaste året (Maj 2015 - April 2016)? Upprepade besök av 
samma personer räknas. Om du bott i Umeå kortare än ett år, 
svara från ditt inflyttningsdatum tills nu (89 svar). 

24% - 0 
9% - 1 
14% - 2 
17% - 3 
11% - 4 
3% - 5 
3% - 6 
2% - 7 
3% - 8 
14% - Fler än 8 

8. I vilka månader har du haft besök av vänner under det 
senaste året (Maj 2015 - April 2016)? Upprepade besök av 
samma personer räknas. Du kan välja fler än ett alternativ (89 
svar). 

23% - Maj 2015 
10% - Juni 2015 
17% - Juli 2015 
12% - Augusti 2015 
25% - September 2015 
25% - Oktober 2015 
23% - November 2015 
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21% - December 2015 
24% - Januari 2016 
30% - Februari 2016 
26% - Mars 2016 
23% - April 2016 
24% - Inga besök 

9. Ungefär hur många besök av släktingar har du haft under 
det senaste året (Maj 2015 - April 2016)? Upprepade besök av 
samma personer räknas. Om du bott i Umeå kortare än ett år, 
svara från ditt inflyttningsdatum tills nu (89 svar). 

26% - 0 
21% - 1 
14% - 2 
10% - 3 
14% - 4 
2% - 5 
2% - 6 
1% - 7 
2% - 8 
8% - Fler än 8 

10. I vilka månader har du haft besök av släktingar under det 
senaste året (Maj 2015 - April 2016)? Upprepade besök av 
samma personer räknas. Du kan välja fler än ett alternativ (89 
svar).  

10% - Maj 2015 
11% - Juni 2015 
16% - Juli 2015 
15% - Augusti 2015 
24% - September 2015 
17% - Oktober 2015 
21% - November 2015 
24% - December 2015 
14% - Januari 2016 
28% - Februari 2016 
20% - Mars 2016 
10% - April 2016 
28% - Inga besök 
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I detta avsnitt ska du tänka tillbaka till det senaste besöket du hade av 
en vän/vänner eller en släkting/släktingar, och svara på frågor 
gällande detta besök. 

11. Har du haft besök av en vän eller släkting när du bott i 
Umeå? (89 svar) 

89% - Ja 
11% - Nej 

12. Var ditt senaste besök av en vän eller släkting? (79 svar) 

42% - Vän/Vänner 
44% - Släkting/Släktingar 
14% - Både och 
0% - Annat 

13. Vad var syftet med vännens/släktingens besök till Umeå? 
(79 svar) 

57% - Träffa dig 
22% - Det skedde i samband med ett evenemang 
9% - Det skedde i samband med vännens/släktingens 
semester/lov/ledighet 
4% - Vännen/släktingen var intresserad av att besöka Umeå 
9% - Annat 

14. Hur länge stannade vännen/släktingen i Umeå? (79 svar) 

18% - 1 dag 
15% - 1-3 nätter mitt i veckan 
46% - 1-3 nätter med helg inräknat 
17% - Längre än 3 nätter 
5% - Annat 

15. Var sov vännen/släktingen under vistelsen? (79 svar)  

62% - Hemma hos studenten (dig) 
13% - På kommersiellt boende (hotell, vandrarhem, camping, etc.) 
25% - Annat 

16. Var åt vännen/släktingen lunch & middag, och åt du på 
samma ställe? (79 svar) 

48% - Vi åt hemmagjord mat hemma hos mig för det mesta 
41% - Vi åt på restaurang/café för det mesta 
1% - Jag åt hemma och vännen/släktingen på restaurang/café för det 
mesta 
10% - Annat 



46 
 

17. Vilka aktiviteter deltog vännen/släktingen i under 
vistelsen? Observera att det är möjligt att välja flera alternativ 
(79 svar). 

63% - Shopping 
17% - Besökte lokala evenemang (Till exempel konsert, marknad) 
10% - Besökte evenemang på campusområdet (Till exempel mässa, 
sittning) 
20% - Besökte lokala attraktioner (Till exempel museum) 
39% - Gick ut på krogen 
17% - Besök på Megazone/Bio/Bowling 
14% - Besök till närliggande områden (avstånd från ca. 50 km utanför 
Umeå) 
31% - Annat 

18. Deltog du i ovannämnda aktiviteter tillsammans med din 
gäst? Skala 0-4, 0=aldrig, 4=alltid. (79 svar) 

10% - 0 
6% - 1 
13% - 2 
15% - 3 
56% - 4 

19. Under det senaste besöket av en vän/släkting, vad 
spenderade DU mest pengar på? Observera att det är möjligt 
att svara på flera alternativ (79 svar).  

10% - Hade inga utgifter utöver det vanliga eftersom jag inte åt på 
restaurang eller deltog i aktiviteter 
14% - Hade inga utgifter utöver det vanliga eftersom min gäst betalade 
för mig 
44% - Inköp av extra matvaror 
51% - Att äta ute 
28% - Shopping 
5% - Besök på lokala evenemang 
8% - Besök på lokala attraktioner 
30% - Krogen 
9% - Besök på Megazone/Bio/Bowling 
9% - Besök till närliggande områden 
4% - Annat än ovannämnda 
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20. Under det senaste besöket av en vän/släkting, vad tror du 
din gäst spenderade mest pengar på? Observera att det är 
möjligt att svara på flera alternativ (79 svar). 

9% - Hade inga utgifter utöver det vanliga eftersom jag betalade för min 
gäst 
23% - Inköp av matvaror 
10% - Boende (hotell, vandrarhem, camping, etc) 
57% - Att äta ute 
42% - Shopping 
9% - Besök på lokala evenemang 
6% - Besök på lokala attraktioner 
25% - Krogen 
10% - Besök på Megazone/Bio/Bowling 
5% - Besök till närliggande områden 
9% - Annat än ovannämnda 

 


