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Förord 
Först och främst vill de båda författarna tacka varandra för ett bra samarbete. Med detta vill vi 

påpeka att vi tagit lika stor del genom hela arbetet och tar ansvar för det tillsammans. Vidare vill 

vi tacka alla inblandade som kommit med åsikter och synpunkter samt ett stort tack till vår 

handledare Ulrika Åkerlund. Ett stort tack vill vi även rikta till RFSL:s olika avdelningar som 

hjälpt oss få respondenter till vår enkät. Vi hoppas att med denna studie belysa viktiga synpunkter 

från HBTQ-samhället som kan bidra till att Stockholm fortsätter att jobba tillsammans med 

relevanta aktörer. Förhoppningsvis leder detta till att Stockholm fortsätter vara en stad där 

öppenhet, respekt och mångfald är ledord. 

 

  



Sammanfattning 
Denna studie har haft som syfte att belysa hur Stockholm uppfattas utav en specifik målgrupp, i 

detta fall HBTQ. Detta för att skapa diskussion bland Stockholms turismproducenter för att 

locka mer HBTQ-turism till staden. Utifrån frågeställningen var det relevant då att titta på vilka 

som hade viktigast åsikter för just detta syfte och en enkät skickades ut till medlemmar hos RFSL. 

Studien ville undersöka HBTQ-personers åsikter på Stockholm och dess varumärke “The Capital 

of Scandinavia”. För detta valdes en kvantitativ metod och en enkätundersökning lades ut på 

Facebook på rekommendation från RFSL. Enkäten fick sammanlagt 109 svar och utgjorde av 14 

frågor uppdelat på tre delar; sex sakfrågor, sju påståendefrågor och en öppen fråga. Empirin 

ställdes sedan mot teori och analyserades där det framkom att svenska HBTQ-personers åsikter 

är viktiga för Stockholms utveckling. Detta på grund av de efterfrågar en tydligare HBTQ-scen 

och mer kunskap om HBTQ-rättigheter generellt i staden. Staden bör tydligare lyfta fram sitt 

varumärke, inte enbart mot marknader utomlands men även mot en svensk marknad då svenskar, 

boende i Stockholm eller ej, fungerar som platsambassadörer för hela landet. Studien har även 

belyst hur viktigt det är med identitet och plats och det symboliska värdet som går att ta vara på 

och lyfta fram.  

 

Nyckelord: varumärkesgörning, plats, identitet, varumärke, destinationsutveckling, HBTQ
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1. Inledning 
Detta inledningskapitel presenterar först en bakgrund till studien som sedan mynnar ut i en problemformulering.  

Denna lägger grunden för syftet och frågeställningen och kapitlet avslutas med uppsatsens disposition och 

avgränsningar.   

1.1 Bakgrund 
Turismen är ett ämne som spänner sig över olika disciplinära områden. Det finns historia, politik, 

ekonomi, kultur, geografi med mera som alla går in i ämnet. Eftersom det inte finns en universal 

definition om vad turism och turist är finns det mycket åsikter kring ämnet (Tribe, 2009). Turism 

kan göras kring många olika platser och därför finns det många olika nischer inom branschen. 

Det som denna studie kommer gå djupare in på är turism i urbana områden, mer specifikt 

Stockholm. Den urbana turismen i städer är ofta starkt förknippad med starka varumärken och 

uppfattningar kring hur staden är, samt att en stad kan agera ansiktet utåt för ett helt land 

(Mugerauer, 2009; Anholt, 2009). Städer har länge varit det ekonomiska navet för ekonomins 

utveckling och är än idag, därför är städer platser som är motståndskraftiga mot katastrofer och 

kriser av olika slag som till exempel terrorattentat eller lågkonjunkturer (Mugerauer, 2009). Detta 

kopplas då till att starka varumärken lockar besökare även när de utsätts för prövningar. Städer 

har dessutom lockat olika typer av människor under en längre tid. Diskussionen kring städer som 

liberala trendsättare har pågått länge och gjort att människor från olika kulturer, religioner, 

etniciteter och andra minoritetsgrupper finner städer attraktiva att röra sig i. Detta är något som 

Richard Florida har kartlagt i en studie om den kreativa klassen, en teori om individer som är 

välutbildade och välbetalda. Dessa individer är viktiga för ekonomin enligt Florida (2002) då det 

är dessa som ligger bakom innovation och kultur och på så sätt attraktionskraften i en stad. 

Oliktänkande och fria personer med en liberal tankegång finner en fristad i stadens mångfald 

(Florida, 2002). Bland dessa finns även homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera 

(HBTQ) för städer är generellt mer toleranta. Vidare är det i städerna som Pride-rörelsen vuxit 

fram. Det finns få fenomen som attraherar och accepterar på samma sätt som Pride-rörelsen. 

Den finns till för att förespråka acceptans och mångfald (Stockholm Pride, 2017). Florida (2002) 

menar alltså att städer ska vara öppna för mångfald. Målgruppen HBTQ, som ofta återfinns i 

städer, är en viktig och kapitalstark kundgrupp. Det kapital som HBTQ-personer har till sitt 

förfogande har i tidigare forskning kallats rosa pengar eller rosa ekonomi (Urry & Larsen, 2011; 

Ek & Hultman, 2007). I Nordamerika spenderas det årligen 65 miljarder ”rosa” dollar och under 

Prideveckan i Stockholm omsätter staden 327,5 miljoner kronor (Wilson, 2013; Visit Stockholm, 
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2014) vilket visar på att det finns mycket pengar att tjäna på HBTQ-marknaden. Om Stockholm 

kan etablera sig på denna marknad som ett självklart val för HBTQ-individer att besöka kan 

staden få ytterligare dragningskraft och mer inflöde i kapital. Sverige är redan nu känt som ett 

liberalt och öppet land (Patroc, 2017). Stockholm Stad har en vision om att staden ska vara en 

stad som håller samman, som är byggd på demokrati och acceptans (Stockholm Stad, 2017). 

Staden vill dessutom lyfta upp att de jobbar aktivt med att få personer med olika etniciteter och 

bakgrunder att känna sig välkomna i staden. De anser alla måste jobba tillsammans för att nå 

målet och har lagt fram en strategi - Vision 2040: Ett Stockholm för alla (Stockholm Stad, 2017).  

1.2 Problemformulering 
Studien bygger ett case kring Stockholm och vidare genom ett HBTQ-perspektiv. Detta därför 

att städer länge varit ett nav för kultur, ekonomi och politik vilket idag mynnat ut i att städer är en 

attraktiv plats för turism. Städers varumärken är oftast starkt etablerade och erkända. Detta gör 

att konkurrensen mellan städer blir svår och att varje stad måste hitta sin nisch eller lyfta fram 

något speciellt kring sitt varumärke (Mugerauer, 2009). På dessa grunder skapades varumärket The 

Capital of Scandinavia som använts sedan 2005 för att locka besökare och investerare till Stockholm 

(Ågren, 2013; Stubbs 2016). Varumärket anspelar komiskt på att utländska besökare inte har 

exakt kunskap om vart Stockholm ligger (Stubbs, 2016). Användandet av denna slogan och 

varumärket har lett till att Stockholm idag är den ledande staden i Sverige sett till antalet 

gästnätter, 13,7 miljoner (Visit Stockholm, 2016). Staden har även valt att fokusera mycket på att 

vara en evenemangsstad och satsar hårt på återkommande händelser så som Stockholm Pride 

(Stockholm Business Region Press, 2014). Stockholms Pridefestival är Nordens största och under 

2014 års festival omsattes totalt 327,5 miljoner kronor i staden med omnejd (Stockholm Pride 

2017; Stockholm Business Region, 2014). Evenemanget är viktigt för staden, inte enbart för hur 

mycket de omsätter, utan även för den personifierar vad Stockholm vill signalera utåt med sitt 

varumärke; öppenhet, mångfald och respekt, vilket är stadens vision (Stockholm stad, 2017). 

Dessa siffror visar på att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera är en viktig 

målgrupp för staden då de genererar inflöde av kapital till staden. Eftersom invånarnas åsikter får 

en större innebörd för turismvetenskapen (Zenker, Braun & Petersen, 2017) kan svenska HBTQ-

personers uppfattningar och åsikter vara till nytta för Stockholm. Detta kan bidra till att fortsätta 

marknadsföra staden som en stad grundad på öppenhet, mångfald och respekt. Eftersom ämnet 

berör kapitalisering på en individs sexuella läggning eller könstillhörighet berörs svenska HBTQ-

personer av vilken bild som förmedlas av Stockholm och Sverige i omvärlden.  
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur Stockholm uppfattas av en specifik målgrupp för att se om 

det kan bidra till ökad turism. 

1.4 Frågeställning 

• Hur uppfattas Stockholm av HBTQ-personer? 

• Hur kan HBTQ- personer påverka Stockholms besöksnäring?  

• Vad kan fysiskt öka Stockholms attraktivitet enligt HBTQ-personer? 

1.5 Avgränsningar 
Denna studie kommer fokusera på uppfattningen av Stockholm. Varför Stockholm ska studeras 

beror på att staden ingår i den region i Sverige som har mest besökare per år (Tillväxtverket, 

2016). Under 2016 hade Stockholm 13,7 miljoner gästnätter vilket gör staden mest populär i den 

svenska besöksnäringen (Visit Stockholm, 2017; Tillväxverket 2016). Stockholm är även ansedd 

som den stad i Sverige som är mest HBTQ-vänlig (Patroc, 2017) och är hem för Nordens största 

Pridefestival (Stockholm Pride, 2017). Eftersom studien utgår ifrån den svenska huvudstaden 

som case är det viktigt att ta hänsyn till vad empirin lyfter som kan sägas vara unikt och speciellt 

för Sverige. Detta för att profilera och marknadsföra de svenska värderingar som lyfter fram 

öppenhet, mångfald och medmänsklighet.  

1.6 Disposition 
Studien är uppbyggd med ett inledande kapitel med bakgrund, problemformulering, syfte, och en 

diskussion kring avgränsningar. Nästkommande kapitel är ett bakgrundskapitel som sätter studien 

i kontext till Stockholm och HBTQ-historia samt några teorier kopplat till den. Följande kapitel 

är teorikapitlet som lades före metodkapitlet då teorin ligger till grund för den enkät som använts 

inför empirin. I teorikapitlet presenteras definitioner och begrepp och den tidigare forskning som 

använts för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Vidare i empirin presenteras sedan 

resultatet av enkäten med figurer och tabeller. Detta för att enkelt kunna ta till sig siffrorna som 

läsare och förstå vad texten diskuterar. Studien avslutas sedan med analys och slutdiskussioner. 

Där återkopplas teorin med empirin och det förs en avslutande diskussion och idéer om vidare 

forskning.   
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2. Bakgrundskapitel 
Detta bakgrundskapitel fyller en funktion att låta läsaren ta del utav bakgrundsfakta om turismen i Stockholm, 

vilket är studiens case. Utöver detta återfinns även historia och teorier angående HBTQ och HBTQ-turism för att 

sätta urvalsgruppen i en kontext. Kapitlet inleds med historia om HBTQ i Sverige för att belysa hur studien kan 

vara relevant.  

2.1 HBTQ i Sverige 
Följande stycke baseras helt på två källor med insyn i HBTQ-frågan; RFSL och Forum för 

levande historia. I Sverige har homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter 

varit varierande över tid. Det öppna och liberala samhälle vi lever i idag har sin början i 1940-talet 

det var då som först det avkriminaliserades att ha sexuellt umgänge med någon av samma kön. 

1951 var Allan Hellman första svensken som gick ut med att vara öppet homosexuell. Vidare 

under 50-talet kretsade mycket kring att utöva politiska påtryckningar för att skapa rättigheter och 

för att skapa sociala aktiviteter för de som identifierade sig som HBTQ-personer. De sociala 

aktiviteterna kom att dominera under 60-talet och det var inte förrän Stonewall-upproret i New 

York hände 1969 som även den svenska rörelsen satte fart igen för att kämpa för radikala 

förändringar för rättigheter och respekt för HBTQ. Under 70-talet var det olika röster som ville 

komma fram. Yngre personer ville kämpa för den homosexuella frigörelsen och i Örebro 

anordnades 1971 den första demonstrationen i svensk historia för homosexuellas rättigheter. Året 

efter kan Sverige som första land i världen erbjuda en ny juridisk könstillhörighet och 

könskorrigering. Nästa milstolpe inom den svenska kampen för HBTQ kom 1979 då 

Socialstyrelsen beslutande att homosexualitet inte längre var en sjukdom. Efter detta framsteg 

kom ett stort bakslag för homosexuellas rättigheter i och med AIDS-larmet 1982. Under 1987 

kom förbud i Sverige att diskriminera homosexuella som en följd av det hätska debatt som 

uppstod i samhället kring sjukdomen. Vidare till 1995 införs lagen om partnerskap vilket betydde 

att homosexuella fick ingå registrerat partnerskap. Det var dock inte förrän 2009 som 

könsneutralt äktenskap blev lagligt gälla i Sverige. En viktig milstolpe innan dess var dock 2005 

då man tillät lesbiska par att genomgå insemination på svenska kliniker som ett slag för att 

underlätta för HBTQ-personer att bilda familj. Det gjorde ett slag för det även 2003 då 

sambolagen likställdes för både homosexuella och heterosexuella par, vilket gjorde att 

homosexuella par även kunde få adoptera. Adoption till samkönade par har dock inte genomförts 

i Sverige än trots att det varit lagligt sen dess. Vad som gynnat HBTQ mer är debatten om 

användandet av ordet hen som könsneutralt pronomen eller för ett tredje kön. Det har dock inte 

blivit ett tredje kön i Sverige än, men debatten förs för att införa det. Ett stort steg tog Sverige 

2013 då man avskaffade lagen om tvångssteriliseringen av transpersoner vilket var en stor lättnad 
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då många inte ville genomgå könskorrigering och förlora chansen till biologiska barn. Generellt är 

Sverige ett av de länder som ligger i framkant när det gäller HBTQ-rättigheter men det finns 

fortfarande lite kvar att göra som att avskaffa lagen om att homosexuella inte får donera blod 

(RFSL, 2015; Forum för levande historia, 2013). 

2.2 HBTQ-turism 
HBTQ-turism har vuxit fram som marknadssegment i främst västerländska demokratier som en 

följd av Stonewall-upproret 1969. Upproren resulterade i att Pride-rörelser världen över blev 

politiska rörelser och på så sätt kom att ta del av den politiska utvecklingen i länderna (Wilson, 

2013). Debatten kring HBTQ-länder har sammanfallit med den sekularisering som skett i många 

länder, framför allt på den europeiska kontinenten. Framkomsten av Europeiska Unionen med 

dess domstol har jobbat aktivt med spridandet av lika rättigheter och arbetat mot diskriminering 

på olika grunder, däribland sexuell läggning (Wilson, 2013). Det är en komplex sammansättning 

av faktorer som gjort det möjligt för HBTQ-turism att växa fram. 

 

Enligt en kartläggning av en tidigare artikel av Tebje (2002) diskuterar Ersoy, Ozer & Tuzunkan 

(2012) att homosexuella män och kvinnor tenderar att: inte resa i arrangerade grupper, men gärna 

med partner eller i egenkomponerade grupper; de reser ofta och vid olika tider på året; de är 

trogna till varumärken och konsumerar liknande; stödjer varumärken som är HBTQ-vänliga; 

samt föredrar destinationer med levande natt- och kulturliv som är riktat mot homosexuella, 

bisexuella, transpersoner och queera. Viktigt att tillägga är även att detta kundsegment är 

kapitalstarkt. Det räknas på att homosexuella resenärer i Nordamerika spenderar flertals miljarder 

dollar i regionen enbart (Ersoy et al, 2012). Enligt en rapport från Stockholm Gay and Lesbian 

Network (2015) stödjer även deras research att gayturism spenderar mer pengar än heterosexuella 

resenärer då de generellt sett inte spenderar pengar på till exempel barn. Detta har lett till att 

besöksnäringen insett hur givande HBTQ-turism kan vara och hur snabbt växande den 

marknaden är. Samtidigt är denna målgrupp trendsättare och slår en tjänst, vara, service hos dem 

slår den hos den breda massan (Hughes, 2005). Så länge som samhället inte fullt ut accepterat 

HBTQ-resenärer och besökare kommer de vara ett starkt kundsegment (Hughes, 2005).  

 

Det som gayturism och HBTQ-personer efterfrågar i sitt resande är att kunna vara sig själva och 

fly verkligheten för en stund. Detta är inte något unikt men det betyder mer för HBTQ-personer 

då dessa individer kanske är mer exkluderade i det samhället de lever i. I och med detta finns det 

vissa saker som gayturism efterfrågar. Clift & Forrest (1999) kommer fram till i en undersökning 

att HBTQ-turister söker avkoppling, komfort och god mat. I andra undersökningar (Pritchard et 
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al, 1998; Coon, 2012) framkommer det att HBTQ-turister vill besöka destinationer med ett aktivt 

nattliv, en utvecklad HBTQ-scen samt boendemöjligheter som är riktade eller specialiserade på 

HBTQ-turism. 

2.3 Turism i Stockholm  
Sverige uppfattas vara ett urbaniserat land och den svenska servicenäringen är, och förblir, urban 

den med (Bohlin, 2011). Detta menar Bohlin (2011) är på grund utav det finns en stark 

inflyttning till städer från landsbygden. På grund av detta är Stockholm en viktig destination i 

Sverige då det är den största staden, tillika huvudstad, och norra Europas finansiella centrum 

(Stockholm stad, 2012). Under 1930-talet etablerades det första organet inom Stockholms 

turismnäring, Stockholms Turisttrafikförbund. Även om detta skedde på privata initiativ fanns 

det förankring i stadens politiska styre. Båda sidorna var överens om att öka stadens 

attraktionskraft genom att skapa bättre förutsättningar för boende och skapa attraktiva 

evenemang i staden (Ågren, 2013). Vid 00-talets mitt bildades Stockholm Business Region (SBR) 

där Destination Stockholm var ett aktivt dotterbolag till SBR och jobbar idag med att 

marknadsföra Stockholm till besöksnäringen. Det andra dotterbolaget, Stockholm Business 

Development Region, riktar sig till företagsetablering i området (Ågren, 2013; Stockholm 

Business Region, 2017). Det var här varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia etablerades.  

2.4 The Capital of Scandinavia 
En välkänd vandringssägen i Sverige är att amerikaner, eller andra nationaliteter, inte har 

ordentlig koll på Skandinavien som region. Många vet inte vilken huvudstadstad som tillhör i 

vilket land i Norden. På denna premiss lanserades år 2005 det nya varumärket för Stockholm stad 

– Stockholm, the Capital of Scandinavia. 15 år senare har varumärket etablerats och verkar som fått 

stor genomslagskraft och betydelse för staden. Varumärket etablerades för att Stockholms skulle 

positioneras på en internationell marknad och stå emot sina konkurrenter i kampen om 

besökarna. The Capital of Scandinavia skapades efter marknadsundersökningar i de tre 

skandinaviska huvudstäderna där det framkom att ingen kunde säga vilken huvudstad som var 

den ledande, vilket öppnade möjligheten att bygga ett varumärke kring. (Stubbs, 2016). 

 

Varumärket har varit så pass starkt att det överlevt tre olika politiska administrationer samt haft 

stöd av dem alla. De hade enkelt kunnat ändra varumärket i jakt på förnyelse och förändring. Det 

som gör ett bra varumärke är just långvarigt användande och visioner som spänner långt in i 

framtiden (Stubbs, 2016). Vad varumärkesskapandet har gjort för staden inom turismnäringen 

blir tydligt när statistik och rankningar släpps över de mest populära städerna i Europa. 
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Stockholm ligger rankat 13 i Europa, före både Oslo och Köpenhamn, dess huvudkonkurrenter 

(Ågren, 2013; Stubbs, 2016).  

 

I framtiden kommer Stockholm möta konkurrens från Köpenhamn och Oslo (Stubbs, 2016). 

Köpenhamn har tillsammans med Malmö gått ihop för att skapa Stor-Köpenhamn. Oslo å sin 

sida, satsar mycket på arkitektur som dragningskraft för att skapa en modern och attraktiv stad att 

besöka. Stockholm däremot har inte satsat på modern arkitektur i jämförelse. Det finns utrymme 

för en nytändning för Stockholms på olika områden, bland annat arkitektur menar Stubbs (2016). 

2.5 Att sälja Stockholm 
Stockholm är idag en servicestad (Stubbs, 2016; Ågren, 2013), vilket har gjort att staden är mer 

framstående än sina svenska konkurrenter Göteborg och Malmö som länge levt på industrier 

(Ågren, 2013). Politiker, företagare, intresseorganisationer vill alla skapa en stad där konsumtion 

och upplevelser står i centrum (Stubbs, 2016). Att sälja Stockholm som en stad värd att besöka 

görs via varumärket, The Capital of Scandinavia.  Det riktar sig till mer än bara besöksnäringen 

utan även för att locka företag till staden. Staden har dock inte enbart förlitat sig på detta utan har 

även satsat på att vara inriktad på speciella evenemang. Detta för att nischa sig och för att 

politiker och andra intressenter vill förmedla en viss bild av staden (Ågren, 2013). Stockholm Gay 

and Lesbian Network (SGLN) tillhörde ett prioriterat område som under en period på tio år 

lyftes fram i stadens evenemangskalender, trots att det inte gav en större ekonomisk vinst (Ågren, 

2013). Mellan 2005–2015 hade SGLN som syfte att skapa förutsättningar för gayturism i staden, 

skapa bättre service gentemot HBTQ-personer samt utveckla en lokal marknad och ekonomi för 

HBTQ (SGLN, 2015). Under denna period kom tre stora evenemang till staden med fokus på 

HBTQ-rörelsen; EuroPride, 2008, ILGA World Conference, 2012 och; EuroGames, 2015.  

 

Enligt Visit Stockholm (2017) kommer de flesta internationella besökarna från Tyskland, 

Storbritannien och USA. Det är dock fortfarande så att majoriteten av Stockholms besökare 

kommer ifrån våra grannländer Danmark, Norge och Finland. För dessa ligger Stockholm på 

rimligt avstånd och det är enkelt att ta sig till staden med tåg, bil och båt (Ågren, 2013). Det 

kommer även besökare från andra europeiska länder som Tyskland, Nederländerna samt 

Ryssland. Kina är det land som ökar mest och den kinesiska marknaden har Stockholm länge 

jobbat med för att nå (Visit Stockholm, 2017). I övrigt är svenskar den största besöksgruppen i 

staden (Tillväxtverket, 2016). 
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3. Teori 
Detta teorikapitel inleds med att förklara relevanta begrepp som återkommer i den tidigare forskningen. Efter 

kommer tidigare forskning och teorier som sedan kopplas  till den insamlade empirin. 

3.1 Begreppsförklaringar 

3.1.1 Turism 

I publikationen ”Turismens begreppsnyckel: internationellt rekommenderade begrepp och 

definitioner för turism” (2016, s. 6) från Tillväxtverket så presenterar de definitionen av turism 

som: 

”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på̊ platser utanför 

sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Med 

aktiviteter avses sociala, kulturella och ekonomiska, som utförs av personer som 

reser till resmål belägna utanför personens vanliga omgivning”. 

Det ska påpekas att ovanstående publikation är en översättning på United Nations World 

Tourism Organisation (UNWTO) från 2008. Den svenska översättningen har valt att ersätta 

begreppet turist med besökare då det innefattar mer än resande i fritidssyfte. Det är viktigt för 

producenter av turism att ha en någorlunda gemensam bild av vad turism definieras som. En 

gemensam definition gör det enklare att att kunna förmedla och utbyta information och kunskap 

mellan sig, både i en nationell, såväl som internationell kontext (Tillväxtverket, 2016). 

3.1.2 HBTQ 

HBTQ är en förkortning som används för homosexuella, bisexuella, transsexuella och queera 

(Nationalencyklopedin, 2017). Enligt Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners och queeras rättigheter är det ett paraplybegrepp. H och B står för den sexuella 

läggning en person har, T står för definition och identifikation med ett särskilt kön och Q kan stå 

för allt ovanför och riktar sig mer till personer som förhåller sig kritiskt till normer som råder i 

samhället (RFSL, 2015) 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Plats 

Platsbegreppet är mångfacetterat och kan vara allt från en punkt på kartan till din grannes kök. 

Ek & Hultman (2007) utgår ifrån John Agnews ideologi om platsbegreppet, ettt begrepp som 

innefattar tre olika aspekter; lokalisering, platskänsla och omgivning. Lokaliseringen står för 
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relationen mellan platser, det vill säga geografiska relationer. Platskänsla innebär människans 

relation till platsen, där känslor är ett centralt argument. Omgivningen menar Ek & Hultman 

(2007) innefattar de lämpliga egenskaper för att en plats ska existera i ett vardagligt perspektiv, 

det vill säga materiella och sociala relationer som utgör vardagen (Ek & Hultman, 2007).  

 

Människor är platsbundna, det vill säga, de skapar relationer med platser utifrån exempelvis 

känslor. Identitet skapas även utifrån olika platser då människans existens är en stor del av det 

som utgör en plats. Platsen är ett centrum för människans handlingar (Ek & Hultman, 2007). 

Begreppet plats har en nära relation till identitet, då de menar är nära benämnt med 

identifieringsprocessen. Särskilda platser skapar känslor hos människan, därför har sociala och 

rumsliga positioner ett samband. Platsens rumsliga benämning samt tillhörigheten av platsen 

skapar en identitet och livsstil hos människan (Åkerlund, 2013). En plats är därför socialt 

konstruerad, ett ställe där mentala föreställningar och känslor skapas ur sociala interaktioner. 

Denna känsla för plats kan skapa en stabilitet för lokalinvånarnas identitet och därav skapa en 

bättre, gemensam plats (Massey, 2011). Vidare menar Massey (2011) att det finns en process på 

platsen som gör att identitet kopplat till att en plats är under ständig förändring. För att ge en 

tydligare beskrivning hur en plats är skapad av sociala interaktioner ger Ek & Hultman (2007) 

torg som exempel. Ek & Hultman (2007) menar att på ett torg utförs olika händelsekedjor när 

människor kommer samman för att köpa och sälja diverse varor vilket leder till torget skapas som 

plats. Platser skapas av människan, det vill säga mänskliga relationer mellan varandra, men även 

relationer mellan människan och platsen. Platsen är alltså inte på ett visst sätt, utan skapas utifrån 

mänskliga interaktioner som står i en ständig process. Med det menas att en plats står i en 

förändringsprocess utifrån att regler, normer och maktutövare samt människans eget agerande 

förändras över tid (Ek & Hultman, 2007). Denna förändringsprocess innebär att hur platser 

porträtteras utåt och då även hur de marknadsförs och kommersialiseras.  

Platsmarknadsföring 

Att kommersialisera en plats innebär att produktgöra den (Ek & Hultman, 2007). Det innebär 

bland annat att främja verksamheter och sätta dem i en kontext där de kan konsumeras, i detta 

fall där turister konsumerar turism. Platsmarknadsföring av en plats handlar om att förmedla en 

positiv image av platsen som riktar sig mot tre olika målgrupper. Dessa målgrupper är; 

näringslivet, vilket innebär att locka företag och investeringar till platsen; turisterna, att locka till 

sig besökare till platsen samt; invånare, vilket innebär att locka människor till att bosätta sig på 

platsen. Kommersialiseringen formar omvärlden människor lever i, platsen är skapelsen av olika 

handlingar människor emellan.  
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Platsen är en stor del av människans identitet och existens och därför förändras platser när de 

kommersialiseras. En identitet skapas inte ur ingenting utan identitet skapas i interaktionen 

mellan individer. Konsekvenser som kan uppstå genom att skapa en plats som produkt handlar 

främst om ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenser som har inverkan på en 

plats (Ek & Hultman 2007). Detta samspel är ofta inte på lika villkor utan när vissa individer 

sitter på mer makt uppstår det normer. Faller någon utanför dessa normer uppstår det 

diskriminering och förtryck från makthavare och de som håller med dessa. Detta förtryck kan 

grundas i kön, etnicitet, klass och sexuell läggning. Studiet av denna sammankomst mellan 

förtryckare och den förtryckte kallas för intersektionalitet (Eriksson, 2010). Som Ek & Hultman 

(2007) tidigare nämnt är människor platsbundna och därför förändras identiteten utefter hur 

platsen visas upp utåt. Det förändrar de relationer som finns mellan både människa och natur 

samt människor emellan. Kommersialisering av en plats skapar en betänksamhet hos människans, 

där den reflekterar över dess egen identitet och uppfattning om sig själva.  

3.2.2 Identitet 

Identitet är ett svårdefinierat begrepp. Identitet kopplas med individernas egen självbild och 

självuppfattning. Människan utvecklar över tid sin identitet och därav även ett beteendemönster 

som förändras med tiden. Utveckling av identitet kan ske på olika sätt, där forskning bland annat 

menar att olika individer utvecklar sin självkänsla och självbild utifrån olika aspekter. Exempelvis 

kan identitet formas utefter hur ens beteende och agerande bemöts av omvärlden och vad det 

skapas för konsekvenser för ens handlingar (Syssner, 2011). Det moderna samhället har bidragit 

med att människan idag iakttar sig själva i förhållandet till omvärlden, där livsstilen och 

identiteten skapas av omvärlden (Åkerlund, 2013).  

 

Kulturer och sociala regler går att koppla till hur världen är social konstruerad. Med det menar att 

världen inte är biologiskt grundad, utan den är socialt konstruerad. Ett socialt konstruerat 

samhälle skiljer sig mellan olika kulturer och vad människor har för uppfattning om världen. De 

menar att människan uppfattar världen utefter sitt vardagsliv, vart i världen personen lever och i 

vilken tidsepok personen existerar påverkar dennes sätt att se på världen. Kunskapen om världen 

skapas igenom sociala processer (Anglelöw & Jonsson 2009). Identitet som socialt konstruerat 

har blivit allt vanligare i det samtida tänkandet (Åkerlund, 2013). En identitetsprocess beskrivs 

utifrån hur människor socialt förhåller sig på olika sätt. Det vill säga, identiteten speglar sig i hur 

människor representerar sig själva igenom till exempel hur de berätta historier (Åkerlund, 2013). 

Syssner (2011) diskuterar hur forskning inom socialkonstruktivismen menas det på att ens 

identitet är kapabel till att förändras. Det vill säga, människan har inte enbart en identitet, utan 
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den varierar utifrån kultur, etnicitet, kultur, miljö och så vidare. Det finns olika åsikter kring hur 

identitet benämns, vissa tycker att identiteten hos människa är fast och bestämd. Goffmans 

(1959) rollteori stämmer överens med socialkonstruktivismens syn på identitet. Han menar på att 

beroende i vilken situation en person befinner sig i anpassar denne sin identitet till omgivningen. 

Syssner (2011) benämner även hur det kan skapa förvirring hos människor där de inte vet hur de 

ska vara därför att miljön och identitet kolliderar.  

Identitet inom turism 

Identitet och turism har blivit två sammankopplade begrepp i dagens turismnäring. Identitet har 

fått en större spelroll i turistindustrin där Syssner (2011) menar att hur någon uppfattar och tolkar 

olika upplevelser eller service är individuellt. Eftersom ett flertal turistdestinationer väljer att 

nischa sig, ses en markant skillnad på olika beteendemönster hos turisternas val av resor. Detta 

bidrar även med att turister skapar förväntningar utifrån sin egen identitet vilket kan skapa 

konsekvenser utifrån hur de tolkar olika hänseenden under en resa. Det går avläsa identitet 

igenom att se resmönster. Dels igenom vilken form av resa eller destination de åker till, men även 

hur de förhåller sig till resan och berättar om vad de upplevt. Företag kan igenom tekniken idag 

få hjälp att avläsa resebeteende igenom massmedia, exempelvis resebloggar, i hur och vilka bilder 

som publiceras. Detta är även ett sätt för människan att stärka och hävda sin identitet. 

Marknadsföring idag utgår ifrån konsumenternas identiteter. Detta innebär att producenter 

undersöker hur dess konsumenters identitet ter sig och därav skapar attraktiva produkter och 

tjänster för att locka konsumtion (Syssner, 2011) 

3.2.3 Strategier för varumärkesskapande 

Branding (på svenska översatt till varumärkesskapande, vilket används vidare) är en term inom 

marknadsföring och ekonomi som fokuserar på att bygga starka och gynnsamma varumärken 

som kan riktas mot en riktad konsumentgrupp eller investerare (Zenker, Braun & Petersen, 

2017). Enligt Nationalencyklopedin (2017) är ett varumärke ett lagligt skyddat namn eller 

kännetecken på varor och tjänster från en viss näringsidkare. På så sätt är alltså ett varumärke 

något som särskiljer varan eller tjänsten från liknande produkter på marknaden. Att etablera ett 

varumärke ses som grundläggande faktor för individualisering och differentiering. Ett väl 

inarbetat varumärke kan få status att ha ensamrätt på namnet, varan eller tjänsten. Branding är ett 

brett område inom marknadsföring som kan syfta till att varumärkesskapa varor, tjänster, 

geografiska punkter och människor (Hankinson, 2007). Inom varumärkesskapning av geografiska 

punkter finns det två termer som diskuteras; place branding och destination branding (Zenker, Braun 

& Petersen, 2017). Destination branding fokuserar huvudsakligen på att locka besökare och 

används mestadels inom besöksnäringen. Place branding fokuserar däremot på en bredare 
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marknad. Place branding syftar till att locka besökare, investerare och på samma gång engagera 

lokalbefolkningen. Place branding ses som ett viktigt angreppssätt i att utveckla och 

marknadsföra platser och destinationer då det är bredare än destination branding (Hankinson, 

2007). Detta beror på att städer, liksom begreppet, innefattar en rad olika aspekter och aktörer 

vilket gör dem komplexa. Många städer sysslar med detta komplexa begrepp och jobbar utefter 

att varumärkesskapa sig själva för att stå ut i mängden (Goméz, Fernández, Molina & Aranda, 

2016). Goméz et al (2016) belyser denna komplexitet då den kan hjälpa, eller stjälpa, ett 

varumärke för en stad då det måste tilltala flera olika segment i samhället.  

 

Vidare inom varumärkesskapning lyfter Kavaratzis (2004) upp att det finns en extern och intern 

stad som förekommer samtidigt. I den externa syftar Kavaratzis (2004) materiella ting som 

landskapet, byggnader och landmärken bland annat. Den interna staden syftar mer på 

immateriella ting kultur, interaktion, livsstil och så vidare. Den inre staden ses som subjektiv, där 

olika individer uppfattar olika utifrån sitt eget sinne, där erfarenhet och prioriteringar påverkar 

individens uppfattning av staden (Kavaratzis, 2004). Både den externa och interna delen är viktiga 

för hur staden framhävs som image. Imagen leder till att turismen påverkar de boendes i staden, 

eller på platsen (Rivera, Croes & Lee, 2016). Att varumärkesskapa en stad kan föra med sig både 

positiva och negativa effekter. Dessa effekter kan bland annat vara ekonomiska, miljömässiga 

eller sociala och på grund av detta är det viktigt att ha folkets stöd för varumärket (Kavaratzis, 

2004; Ek & Hultman, 2007). 

Platsambassadörer 
När en plats varumärkesskapas för att skapa turism är det främst för att skapa ekonomisk tillväxt 

och utveckling (Ek & Hultman, 2007; Goméz et al, 2016). Detta sker oftast på uppdrag utav de 

offentliga aktörer som satsar på att utveckla turism (Getz, 2007). Regeringar ges som exempel på 

en offentlig aktör som sätter tydliga riktlinjer. Dessa riktlinjer tenderar att sätta avtryck på hur 

turismproducenter jobbar med event och evenemang och vilken bild platsen förmedlar. På detta 

sätt är image och uppvisad bild nära knutet till ideologi och vad som anses vara viktigt att belysa 

av regeringar. Det ska tilläggas att turismen är mångfacetterad i sin natur och det påverkar 

människor socialt och ekonomiskt både negativt som positivt (Zenker et al, 2017; Rivera et al, 

2016). Om en plats, i detta fall en stad, har stöd i allmänheten kommer besökare i större grad att 

återvända till staden då de blivit väl bemötta av lokalbefolkningen. Därför kan lokalbefolkning 

användas för marknadsföringen av en stad då de fungerar som platsambassadörer som sprider 

varumärket (Braun, 2012; Zenker et al, 2014). Platsambassadörer arbetar inte enbart för sin stad 

utan kan även föra en egen agenda till varför de väljer att sprida sin stads varumärke. Oavsett 

motiv framkommer det att om lokalinvånarna är positivt inställda till stadens varumärke kommer 
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det spridas vilket leder till att besökare får ett bra intryck (Zenker et al, 2017). Hultman, Yeboah-

Banin & Formaniuk (2016) menar att det också finns ett behov av tillgång och efterfrågan på 

varumärken. Dessa behov kommer av värderingar som visas upp utåt och är viktiga då 

varumärket måste tilltala boende och besökare. Värderingarna måste stämma överens med 

lokalbefolkningens, annars uppstår problem då staden marknadsförs. Om ett varumärke inte 

marknadsförs på ett sätt som invånarna inte håller med om får besökarna en upplevelse som 

påverkade dem negativt då lokalbefolkningen inte uppfyller deras förväntningar (Hultman et al, 

2016). 

3.2.4 Destinationsutveckling 

Inom turismen är destination ett centralt begrepp då det betyder att destinationen är en plats 

samtidigt som det är en vara eller något en besökare är på väg till (Aronsson, 2011). På en 

destination finns det tre saker som är centrala; boende, förtäring och transport. Utöver dessa ska 

det på en destination finnas omkringservice som saker att uppleva och besöka (Aronsson, 2011). 

Detta utgör då grunden för att locka besökare. Enligt Framke (2001) är destination som begrepp 

två saker. Antingen är det resultatet av intresse, aktiviteter, verksamheter och infrastruktur som 

tillsammans utgör platsen och dess identitet. Det andra alternativet är hur samarbete, 

interaktioner, nätverkande och sociala rum tillsammans skapar en beskrivning för vad en 

destination är. I skapandet och utvecklandet av destinationer är boende, förtäring och transport 

centralt, men även vad som finns att uppleva och besöka. I och med detta har turismen blivit en 

industri för att uppleva vilket gör att när destinationer utvecklas paketeras och säljs de som ett 

upplevelselandskap. Upplevelselandskap innebär att det är uppbyggda platser för upplevelser. De 

är strategiskt planerade och designade för människans sinnen att uppfatta något 

extraordinärt(O’Dell, 2005). Upplevelser har med åren blivit en viktig del inom turismnäringen. 

Det är de extraordinära upplevelse som förhöjer vistelsen för besökarna (Getz, 2007). Det är 

oftast även områden som har något för alla målgrupper. Utifrån detta byggs platsens kultur in i 

destinationen när den paketeras, detta för att skapa ett mervärde på produkten samt för att locka 

konsumenter till destinationen. Getz (2007) menar att destinationen blir en vara eller tjänst som 

utgör en stor del av den upplevelseekonomin och upplevelsesamhället som eftersträvas. Den 

image och de värderingar som visas upp blir då väsentliga i destinationsutveckling och detta ligger 

i händerna på producenter inom turism. Destinationen kan alltså vara samma geografiska punkt 

men ha olika betydelse beroende på om du är besökare eller lokalinvånare. Frågan om det som 

visas utåt är representativt för lokalinvånarna blir då relevant och viktig att ställa sig själv för det 

är även deras plats som marknadsförs (Aronsson, 2011). 
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Evenemang och event 

Inom destinationsutvecklingen finns flertalet olika sätt att locka besökare på. Ett av dessa är 

genom evenemang och event vilket städer och urbana områden ligger i framkant på (Getz, 2007). 

Då upplevelsesamhället idag är präglat av upplevelser som är extraordinära har 

destinationsutveckling kommit till en punkt där evenemang och event blivit vanliga attribut för 

att locka turism och samtidigt engagera lokalbefolkningen. Evenemang och event ses som ett sätt 

att locka besökare och skapa uppmärksamhet och ekonomiskt inflöde till destinationen, vilket 

utgör en viktig del i att utveckla en destination (Richards & Palmer, 2010). Särskilt viktigt blir det 

om målgruppen är internationella besökare som är mer kapitalstarka och tenderar att spendera 

mycket pengar på boende, mat och kringservice, då de haft kapital nog att ta sig till en annan ort 

eller land (Arnegger & Herz, 2015). Evenemang och event som är riktade, till exempel ett 

idrottsevenemang eller en Pridefestival, ger dess åskådare en känsla av spänning och lycka då det 

tilltalar dem på ett personligt sätt (Larson & Fredriksson, 2011). Finns det tro och hopp på 

idrottaren eller tro på det Pride står för resulterar besöket i en känsla av mening i kombination 

med nöje. Getz (2007) tar upp att varje event och evenemang också behöver en wow-faktor. 

Mycket av det som menas med wow-faktorn är visuella medel som ger starka intryck hos 

besökaren, men även en känsla av autencitet, kultur och kunskapsbelysning. Pride-festivaler är ett 

exempel på detta. Detta återkopplas i stor grad till individens upptagningsförmåga och att eventet 

eller evenemanget är generiska. På grund av detta är evenemang och event som koncept 

möjligheter för en destination att sätta sig själva på den internationella scenen (Aronsson, 2011). 

Evenemang kan ha flera olika effekter på samhället, bland annat ekonomiska, infrastrukturella, 

socio-kulturella, politiska och marknadsföringsmässiga (Larson & Fredriksson, 2011; Richards & 

Palmer, 2010). Book (2011) har undersökt städer och evenemang och kommit fram till att det 

finns fyra strategier som används för att marknadsföra sig. Image, attraktioner, infrastrukturer 

och människor är alla element som måste samspela för att en stad ska lyckas locka besökare. Ett 

evenemang får inte sända motsatta signaler eller lyfta fram något staden inte kan leva upp till. Om 

evenemangets och stadens image liknar varandra skapas en hållbar grund att bygga turism kring 

(Larson & Fredriksson, 2011). 

3.2.5 Idéer för ekonomisk tillväxt 

Den kreativa klassen och cultural planning 

Florida (2004) presenterade i en artikel begreppet den kreativa klassen som en idé för städers 

ekonomiska tillväxt. Idén kretsar kring att om en stad lyckas attrahera den kreativa klassen 

upplever den en ekonomisk tillväxt som andra städer inte upplever. Det är dock ett kritiserat 

begrepp som menar att det enbart funkar på globala städer (Peck, 2005). Peck (2005) går vidare 
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och kallar begreppet ett sätt för politiker att vinna stöd för sin agenda att utveckla regioner 

genom att anspela på en kosmopolitisk elit som enligt Florida (2004) återfinns i städerna. Den 

kreativa klassen är individer i samhället som kännetecknas som kreativa, högutbildade och 

högavlönade samt att de driver innovation och utveckling framåt. De delar ofta samma 

värderingar kring att samhället bör vara öppensinnat, mångfacetterat och tolerant, något som i sin 

tur välkomnar ännu fler in i diskussionen och staden. Ska den kreativa klassen komma finns det 

tre kriterier som måste uppfyllas; teknologi, talang och tolerans (Florida, 2002). På grund av den 

tolerans som finns bland den kreativa klassen finns oftast HBTQ-personer på dessa platser också 

(Florida, 2002). Peck (2005) menar dock att utveckla platser kring dessa kriterier leder till elitism 

och utveckling baserat på folkets känslor. Genom att bygga varumärke kring, bland annat, 

tolerans vill fler ta del av staden och på så sätt skapas attraktion och konsumtion av staden som 

plats. Aronsson (2013) lyfter upp cultural planning, en teori inom samhällsplanering som att ge 

perspektiv på den kreativa klassen.  Cultural planning kan ses som ett sätt att främja staden, då 

den syftar till att belysa hur plaster kan utvecklas i en kombination av lokala förutsättningar och 

komplexa relationer till sin omvärld (Aronsson, 2013).  

Upplevelselandskap 

Den kulturella klassen och besökare vill ständigt bli stimulerade och konsumerar därför 

upplevelser (Florida, 2002; O’Dell, 2005). Idag har upplevelser blivit något utöver det vanliga 

som ska tilltala alla våra sinnen. Detta betyder att konsumtion av produkter inte längre är lika 

aktuell då produktens egenskaper inte längre står i fokus. Det är de känslor som infinner sig som 

spelar roll, när vi konsumerar, alltså blir det hela upplevelsen som räknas. Idag vill då 

konsumenten befinna sig i ett upplevelselandskap, en plats i tid och rum där individer kan 

uppleva något. Platser, städer som landsbygd, anspelar på de sociokulturella värderingar som 

finns på platsen. Det som lyfts fram bestäms av de som sitter på politiska och ekonomiska 

inflytelserika poster i samhället (Aronsson, 2013). Kritiken mot upplevelselandskapet är att det 

kapitaliseras på sociala förhållanden i samhället. Upplevelselandskap faller inom ramen för 

kulturell ekonomi, som innebär en kommersialisering av kulturella aspekter. Denna form av 

ekonomi möjliggöra nya typer av upplevelser. Produkter och tjänster säljs igenom kulturella 

värden (O’Dell, 2005). 

Symboler 

Symboliskt värde har också fått en större betydelse och är en del av vår samtid (O’Dell, 2005). 

Symboliken är en viktig aspekt för utvecklingen då symbolvärde för produkter och tjänster sätter 

en större prägel på produkten genom att skapa en personlig anknytning till värdet. Det vill säga 

att vi konsumera utefter vår upplevda identitet. Varans eller tjänstens image spelar en stor roll. 
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Idag lockas besökare mer av imagen och det symboliska värdet. Det är även viktigt att utveckla 

det resterande på platsen, det vill säga attribut utöver upplevelselandskapet. Några exempel på att 

utveckla attribut är att göra unika boende, eller utveckla matutbudet, shopping (O’Dell, 2005).   

3.2.6 Rosa pengar 

Ek & Hultman (2007) tar upp intresset i hur platser kommersialiseras, där HBTQ som 

kundsegment nämns. Att använda en sexuell läggning som ett verktyg för att marknadsföra är 

något Book & Eskilsson (2007) också nämner. Homosexuella och homokulturen har vuxit sig 

stark, varav olika begrepp presenterats i studier kring ämnet; rosa pengar, rosa kapital och rosa 

ekonomi. Alla dessa har fått relativt positivt bemötande och är mer eller mindre synonyma med 

varandra. Rosa pengar är det kapital som homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer 

spenderar (Urry & Larsen, 2011; Book & Eskilsson, 2007). Flertalet verksamheter, men även 

städer, har tagit sig an denna rosa ekonomi för de har insett vikten i hur kapitalstarka dessa 

individer är. Individer som spenderar rosa pengar karaktäriseras som trendsättare. Det vill säga, 

de tar sig an ny design och nyaste tekniken. (Book & Eskilsson, 2007). Ur ett intersektionellt 

perspektiv menar Keating & McLouhglin (2005) att begreppet rosa pengar är exkluderande för de 

som inte har kapital att spendera. Det exkluderar även de som inte öppet gått ut med sin sexuella 

läggning. Dessa personer faller därför bort ifrån statistiken. En annan risk med begreppet rosa 

pengar som dem benämner är hur vagt det är att använda en sexuell läggning som grund för 

segmentering av kunder. Detta eftersom homosexuella inte är en homogrupp, vilket en del tror, 

utan det är lika diversifierade som heterosexuella. Det går alltså därför inte att generalisera kring 

deras konsumtionsvanor utefter enbart deras sexuella preferenser.    
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4. Metod 
Detta metodkapitel inleds med en generell diskussion kring den valda metoden och dess vetenskapliga 

utgångspunkt samt en presentation om den kvantitativa metoden. Det förs även en diskussion kring ämnet i 

förhållande till dess normativa karaktär. Sedan kommer en utförligare presentation om urvalsprocessen och hur 

enkäten kom till. 

4.1 Vetenskapsteori 
Inledningsvis har det inom turismforskningen länge funnits olika betydande paradigm för 

kunskapsproduktion, som löst av varandra. Just för denna studie är utgångspunkten 

socialkonstruktivism som menar på att världen som vi ser den är ett samspel mellan individer och 

därav är den socialt konstruerad (Jennings, 2009). Socialkonstruktivismen har som mål att förstå 

sin omvärld och gör så med vetskap om att det finns flera multipla perspektiv och verkligheter 

vilket är dess ontologiska utgångspunkt (Jennings, 2009). Eftersom studien genomfört en 

enkätundersökning passade socialkonstruktivismen in då studien velat belysa HBTQ-personer 

och deras uppfattningar. Med avstamp i den ontologiska diskussionen antog denna studie då att 

det finns olika synpunkter och åsikter om Stockholms varumärke. De insamlade synpunkterna 

kan tillsammans ligga till grund för vidareutveckling av varumärket. Idéer från konsumenter, till 

producenter, kan då ses som idéer till att utveckla Stockholm än mer mot HBTQ. Vidare har det 

socialkonstruktivistiska paradigmet och dess epistemologi en någorlunda komplicerad sida att 

förstå. Den socialkonstruktivistiska epistemologin är intersubjektiv, vilket betyder att den är 

tillgänglig för flera subjekt (Nationalencyklopedin, 2017). Med detta menas det att flera personer 

kan uppfatta samma sak, men det kan skilja sig från olika grupper i samhället också då det 

återigen finns multipla perspektiv på verkligheten. Det var därför en enkätundersökning också 

valdes eftersom det gick att se om olika grupper i samhället, beroende på kön, utbildning och 

ålder, hade olika, eller lika, uppfattningar om Stockholm varumärke. Även om studiens olika 

respondenter har gemensamt att de är en del av HBTQ-samhället, kan deras bild av verkligheten 

se annorlunda ut och uppfattas olika. Den förståelsen socialkonstruktivismen jagar är alltså hur 

världen är socialt konstruerad. Utifrån det valdes en kvantitativ metod, där fokus låg i att titta på 

en målgrupps uppfattning av ett platsvarumärke. Tanken med undersökningen är att skapa en 

helhetsförståelse för ämnet och belysa olika uppfattningar av en stad.  

4.2 Normativ studie: objektivitet och subjektivitet 
Det finns olika sätt att se på sitt forskningsproblem och vad det finns för mål med att genomföra 

den. I och med detta finns studier som kan vara beskrivande, det finns de som är förklarande och 

sen finns de studier som utvecklar nya begrepp. Just denna studie är inget av ovanstående utan 
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den är av normativ karaktär. Detta beror på att syftet är att skapa diskussion och belysa hur något 

kan eller bör vara genom att via empiri komma fram till hur mänskligt agerande fungerar för att 

sedan ta ställning till resultatet (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 2010). Med 

resultatet av empirin vill studien belysa vissa åsikter och uppfattningar inför framtida 

turismplanering i Stockholm. Vidare har det varit svårt att hålla studien objektiv, vilket är viktigt 

inom forskning (Johannessen & Tufte, 2002). För denna studie var det svårt att förhålla sig till 

målgruppen HBTQ objektivt då det finns mycket kunskap om HBTQ-frågor från författarna. 

Utgångspunkten har varit att i bästa mån förhålla sig neutral i tanken och våga utmana sina egna 

uppfattningar (Johannessen & Tufte, 2002). Objektivitet kan ses som att det ämne eller fenomen 

som undersöks existerar helt oberoende av forskaren och kan mätas exakt och därav som något 

som är fritt från värde eller neutralt (Johannessen & Tufte, 2002). Denna studie är dock inte fri 

från värde då den berör ett socialt ämne som är uppbyggt kring sociala konstruktioner och 

uppfattningar. Målet med all forskning är att vara objektiv, det är dock inte realistiskt att vara helt 

objektiv då forskaren kommer med egna förutsättningar och värderingar (Larsen, 2009).  

4.3 Induktivt eller deduktiv ansats 

Då dennas studie inte haft en avsikt att testa hypoteser utan syftat till att få en större förståelse 

för ett fenomen ur verkligheten har en induktiv ansats varit grunden för arbetet. Den alternativa 

ansatsen, den deduktiva syftar till att teorier och hypoteser testat gentemot den insamlade empirin 

och det är inte vad som gjorts under denna studie (Johannessen & Tufte, 2002). Den induktiva 

metoden används mestadels inom den kvalitativa metoden (Larsen, 2009). Eftersom den 

genomförda enkäten har undersökt ställningstagande och värdeord för att få förståelse för 

framtida forskning var det passande med en induktiv ansats i studien. Ett annat motiv till att 

studien är en induktiv studie är för att den börjar med en fråga om en observation i verkligheten 

(Veal, 2011). Alltså har empirin styrt studien och vart den i slutändan hamnade (Esaiasson et al, 

2010). Utifrån den insamlade empirin har slutsatser dragits kring HBTQ-individers uppfattningar 

om Stockholm varumärke. Slutsatserna kommer från resultatet och speglar en speciell målgrupps 

uppfattningar som studien sedan syftat till att göra mer allmängiltiga (Johannessen & Tufte, 

2002). Resultatet kan dock inte ses som en absolut sanning då det som framkommer 

nödvändigtvis inte stämmer överens med verkligheten (Thurén, 2007). Detta stödjer även det 

socialkonstruktivistiska angreppssätt som studien haft genom att det som studien kommer fram 

till inte nödvändigtvis gäller för alla sociala grupper såväl som olika HBTQ-personer (Andersson, 

2004). 
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4.4 Kvantitativ metod 
Enligt Eggeby & Söderberg (1999) är en kvantitativ metod ett bra sätt att finna en struktur i 

tidigare data. Det vill säga en återblick i tidigare forskning, för att kunna se samband och 

analysera dessa över tid. Studiens syfte är att belysa åsikter och uppfattningar om Stockholm från 

en specifik målgrupp, HBTQ, och därför var det lämpligare att välja en kvantitativ metod för nå 

många olika uppfattningar och åsikter. Detta skulle även ge mer generell information för studien 

att analysera och sätta studien i perspektiv till teori och syfte (Johannessen & Tufte, 2003). 

Eftersom detta är en normativ studie har den haft rådande normer om HBTQ i åtanke men lagt 

dessa åt sidan i mest möjliga mån för att kunna uppnå högsta möjliga validitet och reliabilitet 

(Larsen, 2009). Med avstamp i teori skapades då en enkät för att kartlägga och identifiera åsikter 

och värderingar som respondenterna har angående Stockholm. 

 

Kritiken mot den kvantitativa metoden är att den härstammar ur naturvetenskapens sätt att se på 

världen, att allt kan mätas och registreras. Detta diskuteras vidare i kodningen av enkäten då 

frågorna som undersökningen valt att använda sig av innehåller en öppen fråga. Att enkäten 

använder sig av en öppen fråga sker som en uppföljning på vissa givna svarsalternativ då vissa 

företeelser inte kan mätas enligt Johannessen & Tufte (2003). En öppen fråga i en enkät är det 

närmsta en forskare kan komma med att samtala med sin respondent (Johannessen & Tufte, 

2002). Denna studie använder sina respondenter som sanningssägare som bidrar med kunskap 

och information om hur de ser på världen (Esaiasson et al, 2010). I och med att vi ser på 

respondenterna som sanningssägare blir resultatet därför hård data (Esaiasson et al, 2010). Med 

den ”hårda” data som kvantitativa metoder kännetecknas av det är svårt för metoden att vara 

flexibel. Alltså när en enkät väl är gjord får studien en empiri som måste jobbas med även om 

forskaren upptäckt problem eller formuleringar som kan ge missvisande empiri (Johannessen & 

Tufte, 2003). Även detta motiverar att enkäten använt sig av en öppen fråga där respondenten 

kunnat svara fritt. Det positiva med de kvantitativa metoderna är att det går begränsa vilka som 

ska tillfrågas och då den information som samlas in går att jämföra. Slutligen, vid en 

enkätundersökning är kopplingen mellan forskaren och respondent mindre påtaglig och därför 

ökar chansen att undersökningen får mer tillförlitliga svar på grund av anonymitet (Larsen, 2009). 

Undersökningen hade kunnat använda sig av en kvalitativ metod för att kartlägga olika personers 

uppfattningar av Stockholm men arbetet bakom hade krävt mycket efterarbete. Då studien har 

som syfte att belysa åsikter och uppfattningar om Stockholm från privatpersoner valdes en 

enkätundersökning framför djupintervjuer då resultatet från dem inte hade varit representativa i 

samma utsträckning (Johannessen & Tufte, 2002). 
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4.5 Tillvägagångssätt 

4.5.1 Urval 

Den tilltänkta populationen för denna studie var HBTQ-personer, det vill säga, personer som 

identifiera sig som homo, bi, trans eller queer. Populationen för en studie innebär de 

respondenter som är relevanta att tillfråga för att uppfylla studiens syfte. Det är dock svårt att 

inkludera en hel population (Johannessen & Tufte, 2002). I denna studie var det alltså svårt att 

inkludera alla som definierar sig som HBTQ, därav krävdes det ett representativt urval som 

kunde generalisera HBTQ-personers åsikter. (Trost, 2012). Trost fortsätter att förklara vikten av 

att specificera sitt urval och att vara noga med att beskriva vilka undersökningen riktar sig till. Det 

är därför viktigt att reflektera över vilka individer eller vilken population det är intressant att få 

svar av. 

 

För att få ett representativt resultat gäller det att ha ett representativt urval. Studiens syfte var att 

se vad HBTQ som målgrupp har för uppfattningar och åsikter om Stockholm. För att få ett 

representativt urval gällde det därför att låta så många som möjligt som identifierar sig med 

HBTQ få chansen att svara (Eggeby & Söderberg, 1999). På premissen att HBTQ-åsikter skulle 

belysas valdes Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (RFSL) som 

urvalsgrupp. Enkäten skulle nås ut till en bred population men ändå fånga upp särskilda 

personers åsikter och synpunkter. Alla RFSL avdelningar i landet blev kontaktade via telefon och 

mejl där de tillfrågades att publicera enkäten på sina respektive Facebooksidor. Motivet till detta 

var för att få bättre koll på bortfallet då det enkelt gick utläsa hur många enkäten nådde ut till 

genom att det enkelt gick att avläsa hur många medlemmar sidan hade. Varför just RFSL valdes 

var dels för att det är den ledande organisation för HBTQ-frågor och rättigheter i Sverige samt 

för att de har 38 lokala avdelningarna runtom i Sverige, varav cirka 7000 medlemmar (RFSL, 

2015). Detta gav studien bra förutsättningar till att få nyanserade svar (Larsen, 2009). Från de 38 

olika avdelningarna som fick förfrågan att delta, drogs slutsatsen att det skulle finnas tillräckligt 

med respondenter för att genomföra denna studie och på så sätt skulle vi få ett representativt 

urval (Eggeby & Söderberg 1999). Baserat på urvalsgruppen blev urvalsprocessen ett styrt 

slumpmässigt urval, eftersom att studien har specifikt valt RFSL och låtit deras medlemmar 

svarat på enkäten (Trost, 2012). Studien har inte riktat in sig på ett visst attribut hos 

respondenterna, det vill säga saker som kön och ålder har inte haft någon större betydelse för 

resultatet och därför låg det inte i vårt intresse att genomföra ett strategiskt urval (Trost 2012). 

Fördelen med ett slumpmässigt urval innebär att det är enklare att beräkna de icke-systematiska 

felen som uppkommit, medan i ett icke-slumpmässigt urval går det inte beräkna vilka 
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systematiska fel som uppkommit. Den här studien har inte kunnat styra i vilken utsträckning 

populationen svarat. Det har ändå lyckats fånga upp regelbundna uppfattningar och åsikter från 

en specifik grupp om vad de tycker om Stockholm (Esaiasson et al, 2010). 

4.5.2 Att konstruera enkäten 

Studien har utefter den kvantitativa metoden konstruerat en enkät, detta genom fasta 

svarsalternativ, attityd- och åsiktsfrågor samt en öppen fråga (se bilaga 1). Eftersom studien ville 

belysa en bred målgrupps åsikter och attityder kring Stockholms image passade därför en 

enkätundersökning. Detta används som ett mätinstrument för att läsa av dessa aspekter. (Trost 

2012). Vid konstruktionen inleddes enkäten med sakfrågor som sedan följdes av attityd och 

åsiktsfrågor och till sist avslutades enkäten med en öppen fråga. Sakfrågor innebär att det är 

konkreta fakta som mäts. Denna enkät hade sex sakfrågor; kön, ålder, bostadsort, utbildning, 

värdeord samt en fråga om hur väl respondenterna kände till Stockholms varumärke – The Capital 

of Scandinavia. Motiven till dessa är av olika anledningar, och precis som Trost (2012) nämner är 

inte alltid sakfrågorna relevanta för studiens syfte utan mer ett sätt att mjuka upp respondenterna. 

Resterande del av enkäten var uppbyggd med hjälp av attityd- och åsiktsfrågor där respondenter 

ges ett påstående att ta ställning till. Risken med attityd- och åsiktsfrågor är att om de blir för 

många kommer respondenten bli uttråkad och förvirrad. Detta kan då leda till en låg 

svarsfrekvens och låg reliabilitet (Trost, 2012). Eftersom denna enkät hade sju påståendefrågor 

ansågs det inte påverka negativt, utan det ansågs skapa en upplevelse av att enkäten var enkel och 

strukturerad. Enkäten avslutades sedan med en öppen fråga som fungerade som en fingervisning 

på framtida forskning och studier.  

 

Denna enkät hade språk och formulering i åtanke, något som är av hög vikt utefter Trost (2012) 

rekommendationer. Trost (2012) menar att varje enkät ska anpassas till den målgruppen den 

vänder sig till.  Det är viktigt att hålla formuleringarna korta därför det kan annars trötta ut 

respondenten. Det ska ställas en fråga i taget samt ska språkbruket vara konsekvent genom hela 

enkäten. Eftersom denna studie riktat sig till HBTQ-personer har det varit viktigt att tänka på 

formuleringar, detta för att inte kränka någons integritet. Det är viktigt att definiera olika begrepp 

och uttryck på grund av att människor kan definiera samma ord på olika sätt. I en enkät är det av 

hög vikt att tydliggöra vissa begrepp för att uppnå syftet med undersökningen (Trost, 2012). När 

enkäten för denna studie konstruerades låg det fokus på att vara tydlig (Thurén, 2007). Även 

ordningsföljden diskuterades, främst gällande vilka frågor som skulle inleda och avsluta enkäten. 

Trost (2012) menar att placering av sakfrågor är en smaksak. I frågorna hävdar Trost (2012) att 

negationer bör undvikas, exempelvis ordet ”inte”. Detta för att det blir svårt att analysera empirin 
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efteråt. Ytterligare en aspekt som bör undvikas enligt Trost (2012) är frågor av retroperspektiva 

karaktärsdrag då respondentens syn kan förändras över tid men att det nödvändigtvis inte 

behöver vara fallet. Den genomförda enkäten har jobbat med denna typ av frågor då vi frågar om 

Stockholm i dagsläget. Därför kan en ny undersökning om tio år komma att se annorlunda ut. 

Syftet är att se hur uppfattningarna ser ut idag för att kunna se en utvecklingspotential för olika 

ledande aktörer inom turism och HBTQ-frågor för Stockholm. 

 

En annan viktig del för utformningen av en enkät är missivbrevet, den inledningstext som ger 

kontexten av enkäten. Trost (2012) föredrar att placera missivbrevet först eftersom det är den 

som ger mening till syftet med enkäten samt även ta med vilka som står bakom den, information 

om anonymitet och vad resultaten kommer användas till. En viktig förklaring som togs upp i 

missivbrevet är Stockholms nuvarande varumärke, där det finns en länk för att enkelt kunna få en 

bild av det. Detta valdes för att det skapar en högre förståelse och därav en högre validitet. 

(Thurén, 2007). Trost (2012) menar att enkäter ska se professionella och tilltalande ut, därmed 

valdes onlinebaserade Google Formulär för att konstruera enkäten. 

4.5.3 Frågorna 

För att gå in grundligare på hur enkäten var disponerad var den indelad i tre delar. Första delen 

bestod av sakfrågor där det kön, ålder, bostadsort, utbildning, om de hade vetskap om 

Stockholms varumärke samt om vilka ord som stämde in på deras uppfattning om Stockholm. 

Detta gjordes för att värma upp respondenten, något Trost (2012) rekommenderar. Genom att 

ställa denna typ av frågor kunde det kartläggas olika samband mellan olika sociala grupper och 

kategorier. Detta kopplades då till den uppfattning studien utgår ifrån att världen är socialt 

konstruerad men samtidigt att världen uppfattas lika/olika av både individer såväl som grupper 

(Jennings, 2009). Studien kopplar sedan vissa av sakfrågorna till tidigare forskning som gjorts om 

den kreativa klassen för att se om det fanns några samband mellan utbildning och åsikter kring 

varumärket. Frågan om vart respondenten bor togs i beaktning då svaret kunde skilja sig om 

personen som svarat var bosatt i Stockholm eller inte. Detta tas upp senare i analysen. Den 

tidigare forskningen om att en geografisk punkt uppfattas olika som plats eller destination, av 

lokalinvånare och besökare kopplas alltså till detta.  

Enkätens andra del fortsätter sedan med sju olika påståendefrågor, där respondenterna får ta 

ställning till olika påståenden som berör Stockholms ur ett HBTQ-perspektiv. Detta valdes för att 

undersökningen ville få en djupare förståelse hur svenska HBTQ-personer tycker kring 

Stockholm som en HBTQ-stad. I empirin nämns hur Stockholm är en öppen och välkomnande 
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stad och det är det som påståendena kretsar kring (Patroc, 2017). Dessa påståenden är relevanta 

för att se om resultatet överensstämmer med empirin.  

 

Sista delen består av enbart en fråga och låg till grund för kärnan av den här studien. Den frågar 

om vad respondenten i egenskap av HBTQ-person tycker kan generera mer turism till den 

svenska huvudstaden. Det resultat som kom från denna öppna fråga analyserades utifrån en 

enklare kvalitativ textanalys och kategoriserades därför utifrån återkommande teman och ord.  

4.5.4 Kodning inför analys 

Som det ovan nämndes var den sista frågan en öppen fråga och resultatet av den komprimerades 

och systematiserades på grunden att informationen skulle kunna tolkas enkelt. För denna fråga 

genomfördes en enklare kvalitativ textanalys. En sådan består oftast av data i textform 

(Johannessen & Tufte, 2002). Tillsammans lästes materialet igenom och det återfanns då vissa 

meningsbärande teman och kategorier som antecknades och lades in i ett kodningsschema (se 

bilaga 2). Meningen med detta var att komprimera och utveckla perspektiv på den insamlade 

empirin, något Johannessen & Tufte, (2002) menar är två tätt kopplade sätt att se på kodning av 

kvalitativa data. Detta går att sammanfläta med den induktiva ansats studien använt sig av då vi 

drar slutsatser från den insamlade empirin (Johannessen & Tufte, 2002). Den induktiva ansatsen 

underlättar dessutom för studien och genomförandet av en enklare textanalys då induktiva 

ansatser tvunget inte är låsta till en specifik metod (Larsen, 2009). Eftersom syftet var att skapa 

diskussion och den öppna frågan var kärnan för det kunde empirin resultera i att svaren går att 

föra vidare till vidare forskning eller belysa kunskapsluckor (Larsen, 2009).  

4.6 Bortfall 
En studie består alltid av bortfall. För att stärka resultatet av en studie är det viktigt att undvika 

bortfall (Johannessen & Tufte, 2002). Mindre än 50 procent anses inte vara användbart för 

studiens resultat och svarsfrekvensen för denna studie blev 1,5 procent. Orsaken till detta kan 

variera. Rosengren & Arvidson (2002) menar att dagens samhälle generellt har tidsbrist, vilket är 

en vanligt förekommande anledning till att undersökningar idag har låga svarsfrekvenser. Studien 

anses fortfarande representativ i sitt urval då vissa aspekter som kön, ålder, bostadsort och 

utbildning var jämnt fördelat bland respondenterna. Esaiasson et al (2010) nämner för att minska 

skadan av sitt bortfall kan det bland annat göras en bortfallsanalys. För denna studie var det dock 

inte relevant med en bortfallsanalys eftersom studien utgått ifrån en induktiv ansats för att skapa 

diskussion och förståelse för ett fenomen. Empirin var tillräckligt stark för att det fanns en 

representativitet över ålder, kön, utbildning. Detta låg till grund för att bygga förståelse kring och 
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även för andra att genomföra samma undersökning. Motiveringen till detta ligger i att empirin 

hade bra geografisk spridning och var jämnt fördelad bland respondenterna. Av RFSL:s 

avdelningar ligger de flesta i de södra delarna av landet och därför har den geografiska 

spridningen mestadels hållit under Sundsvall. Vi bortser från att de nordligaste delarna av landet 

inte är representerade på samma sätt då majoriteten av befolkningen bor i södra Sverige. Studien 

hade inte en homogen urvalsgrupp och därför var det fortfarande representativt oavsett hur 

många procent som svarade av alla RFSL:s medlemmar.  

4.6.1 Externt bortfall  

Kopplat till studiens syfte valdes RFSL:s 38 olika avdelningar ut som population. De olika 

avdelningarna blev tillfrågade att skicka ut enkäten till sina medlemmar genom att publicera den 

på deras respektive Facebooksida. 13 av 38 avdelningar valde att publicera enkäten på deras 

Facebooksida. Detta skapar då ett externt bortfall i två steg. För det första har studien ett bortfall 

i antalet avdelningar som inte publicerat enkäten till sina medlemmar. Alla avdelningar har getts 

lika stort utrymme och fokus genom att bli tillfrågade via mail, telefon, Facebook Messenger, där 

även påminnelser gjorts, enligt rekommendation av Trost (2012). För det andra, bland de 

medlemmar till RFSL:s avdelningar som enkäten nådde ut till var det ett begränsat antal personer 

som svarade. De avdelningarna som valde att ställa upp har sammanlagt 7277 medlemmar i 

skrivande stund, varav 109 svarade, vilket ger oss en procentsats på cirka 1,5 procent i 

svarsfrekvens. Enligt Rosengren & Arvidson (2002) är ett externt bortfall när en studie inte får 

tag på alla i sin urvalsgrupp och i denna studie är det då alla de som inte nåddes av enkäten. De 

avdelningar som tillslut publicerade eller delade enkäten var Göteborg, Halland, Jönköping, 

Linköping, Nyköping, Roslagen, Skaraborg, Skellefteå, Sundsvall, Uppsala, Värmland, Luleå och 

Västmanland. Detta gav oss en bra geografisk spridning över landet.  

 

Något som bör finnas i åtanke är att alla som gillar deras Facebooksida inte nödvändigtvis är 

medlem i RFSL, men personerna ifråga har ändå sökt sig till RFSL och gillar tydligt den agenda 

de för. Eftersom studien riktar sig till HBTQ-personer är RFSL:s medlemmar alltså tillräckligt 

representativa för studiens resultat. Eftersom studiens urval utgått ifrån ett styrt slumpmässigt 

innebar det att det externa bortfallet inte kunde ersättas. Detta på grund av att det är svårt att 

ersätta ofrivilliga respondenter i undersökningen. I ett icke slumpmässigt urval kan respondenter 

ersättas eftersom det går hitta respondenter som stämmer in på samma kriterier. Eftersom denna 

studie vänt sig till HBTQ-personer som fanns registrerade hos RSFL innebar det att det skulle bli 

svårt att hitta ersättare då ett slumpmässigt urval innebär att alla ska få lika premisser på att svara. 
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(Esaiasson et al, 2010). Det gick alltså inte ersätta med andra HBTQ-personer även om det hade 

funnits tillgängligt.  

 

För att minska det externa bortfallet kunde studien skickat ut fler påminnelser till urvalsgruppen 

för ökad respons (Rosengren & Arvidson 2002). Eftersom studien fick byta metod under 

pågående arbete gjordes enkäten under tidspress. Detta ledde till att det blev svårt att skicka ut 

påminnelser, dels för att det kunde uppfattas som påträngande och på så sätt skapa en irritation 

hos respondenten (Trost 2012). Det ska dock förtydligas att påminnelser skickades ut ändå. Det 

som kunnat förhindra det största bortfallet är bland annat tidsplanering. Enkäten hade behövt 

ligga ute en längre tid och fler påminnelser hade behövts skickas ut. Orsaken till§ tidsbrist är, som 

nämnt ovan, metodbytet som även ledde till ett nytt syfte och infallsvinkel. Studien fick byta från 

en kvalitativ till kvantitativ metod då antalet respondenter för den kvalitativa metoden inte nådde 

det önskvärda antalet. Studien fick då även byta infallsvinkel från att undersöka producenters 

uppfattningar till att undersöka konsumenters uppfattningar. Rosengren & Arvidson (2002) 

nämner att det kan det löna sig att ändra inriktning och justera urvalsgruppen men det genererade 

även en tidsbrist för det nya syftet och metoden. Ett tydligare stöd av RFSL:s huvudkontor hade 

troligtvis genererat mer respondenter då de hade varit ansvariga för att enkäten nådde deras 

medlemmar. Studien hade kunnat motivera tydligare varför andra avdelningar än Stockholm 

ingick i urvalet. Detta eftersom några utav dessa ställde sig frågande till varför just de skulle 

publicera en enkät om Stockholm. Förklaringen som gavs var att Stockholm har flest gästnätter 

och för att locka tillbaka besökare till landet samt för att ett andra besök skulle kunna leda 

besökaren till andra delar av Sverige. 

4.6.2 Internt bortfall 

Rosengren & Arvidson (2002) menar att det alltid kommer finnas bortfall i en studie, både i det 

externa och interna bortfallet. Utifrån de respondenter som svarade på enkäten fick studien ett 

internt bortfall då vissa frågor blev obesvarade (Rosengren & Arvidson 2002). Enkäten hade 

sammanlagt 14 frågor varv fyra av dem var obligatoriska att svara på. De obligatoriska frågorna 

var kön, ålder, bostadsort och utbildning. I efterhand har det diskuterats om det hade varit mer 

relevant att låta alla vara obligatoriska. Det hade minskat det interna bortfallet som tog sig form 

av att ett fåtal respondenter inte besvarade alla frågor. Enkäten var uppbyggd av 14 frågor, sex 

sakfrågor, sju påståendefrågor och en öppen fråga. De frågor som hade ett internt bortfall var: 

 

• Sakfråga: ”Anser du att du har koll på Stockholms varumärke”. 108 svar av 109 respondenter.  
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• Påståendefråga: ” I Stockholm kan HBTQ personer vara sig själva” 108 svar av 109 

respondenter. 

• Påståendefråga: ”Stockholm är ett självklart val för HBTQ-personer att besöka” 107 svar av 109 

respondenter. 

• Påståendefråga: ”Regnbågsflaggan bör synas mer i Stockholms hotell, restauranger och caféer och 

nattklubbar”. 108 svar av 109 respondenter.  

• Öppen fråga: ”Vad tror du som HBTQ- person kan öka Stockholms attraktivitet som turistmål?” 

61 svar av 109 respondenter.  

 

Ett internt bortfall kan vara av olika anledningar, att respondenten inte har sett frågan eller glömt 

den (Rosengren & Arvidson, 2002). I den här undersökningen gick det inte att påminna 

respondenterna att svara på alla frågor, då den skedde online. Tidsbristen misstänks ligga bakom 

att en del frågor blev obesvarade, framförallt den sista som efterfrågade ett utförligt svar. 

Enkäten hade 14 frågor som även det kan uppfattas som tidskrävande vilken kan resulterat i att 

frågorna ovan blev förbisedda av några respondenter. Ytterligare en aspekt av internt bortfall 

enkäten hade var att den erbjöd svarsalternativet ”Vet ej”. Detta ger respondenten möjlighet att 

inte ta ställning till frågan, samtidigt finns som det en risk att de väljer att inte svara på frågan 

(Rosengren & Arvidson, 2002) Vet ej som alternativ togs med då Trost (2012) menar att det är 

att rekommendera.  

4.7 Reliabilitet och validitet 
Diskussionen om reliabilitet och validitet är viktigt i alla undersökningar. Båda två är kopplade till 

hur väl genomförd en undersökning är. Validitet berör hur relevant och giltigt ett resultat är 

utifrån den frågeställning som används (Larsen, 2009). Frågorna måste vara ställda så att de blir 

besvarade. Vid en kvantitativ metod som den här, där det jobbas med hård data, är det svårare att 

uppnå en hög validitet då det under datainsamlingen är svårt att se om frågorna behövs ändras på 

för att bli besvarade (Johannessen & Tufte, 2002). Om denna studie istället använt sig av en 

kvalitativ metod hade den varit mer flexibla till att få frågeställningen besvarad. I och med att 

studien använt sig av en kvantitativ metod blir validiteten av denna undersökning mindre vid 

jämförelse med undersökningar av kvalitativ karaktär. För att få en annan synvinkel på detta och 

för att stärka validiteten har dock en extern validitet tagits i åtanke. Med extern validitet menas i 

vilken grad resultat och empiri kan vara allmängiltig för sådana som inte deltagit i 

undersökningen men ändå faller inom kategorin för urvalet av respondenter. Med andra ord 
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handlar den externa validiteten om till vilken grad resultatet kan generaliseras (Esaiasson et al, 

2010). 

 

Angående reliabiliteten bygger den på den kvantitativa metoden och dess förmåga att mäta och 

sätta siffor på olika variabler (Trost, 2012). Den handlar om hur tillförlitlig undersökningen är då 

den ska gälla för alla vid olika platser och vid olika tidpunkter. Vid en hög reliabilitet ska en annan 

forskare kunna genomföra denna studie och få samma, eller liknande resultat. Här har den 

kvantitativa metoden fördel då hård data, i jämförelse med mjuk, kan tolkas enklare än mjuk data 

(Larsen, 2009). Mjuk data kan tolkas på flera olika sätt av olika forskare och det gör det därför 

enklare att missa vissa aspekter av resultatet som andra kollar mer noggrant på. Inom 

diskussionen lyfter Trost (2012) fram fyra aspekter. Kongruens, precision, objektivitet och 

konstans. Viktigast vid en enkätundersökning är kongruensen som menar att enkäten kan ställa 

liknande frågor om samma företeelse, i vårt fall, påståendena om hur Stockholm och HBTQ står 

i relation till varandra (se bilaga 1). Dessa påståenden används för att få en nyanserad bild av 

samma företeelse. Precisionen handlar om den visuella utformningen av enkäten och hur enkelt 

det är att fylla i svaren. I och med att vår enkät är gjord på webben via Google Formulär fanns 

redan verktyg på hur frågorna skulle konstrueras. Som forskare ansåg vi inte att det var svårt att 

klicka fel, problemet var däremot att den sista frågan var öppen för långa, korta eller bara 

irrelevanta svar. Objektiviteten kopplat till reliabiliteten bygger på att båda forskarna bakom 

denna studie var med i utförandet av enkäten och utformade den tillsammans. Konstansen av 

svaren är svår att styra över som forskare på detta ämne då det konstant sker förändringar och 

utveckling inom HBTQ-frågor, både i Sverige och internationellt (Esaiasson et al, 2010). 

4.8 Etiska reflektioner 

Axiologi, eller läran om etik (Tribe, 2009), får inte förbises då frågan kring HBTQ kan vara en 

känslig fråga i samhället då det än idag inte är alla som accepterar olika läggningar. Då syftet med 

denna studie är att belysa åsikter från HBTQ-personer för att vidareutveckla Stockholm 

varumärke kan det ses som att den ämnar till kapitalisering av någons sexuella läggning. Är det 

moraliskt rätt att uppmana till det och till vilken utsträckning är det acceptabelt? Detta är frågor 

som studien har tagit i åtanke men det har gjorts ett beslut att fortsätta med ämnet på grunder 

som kan härledas till en tidigare studie av forskarna (Nilsson & Svedberg, 2016). Den klargjorde 

då att det fanns ett intresse av destinationer som var riktade eller specialiserade på HBTQ-turism.  

 

För att sätta ämnet i en kontext måste frågan lyftas om hur studien kan tillföra något till 

vetenskapen. Det amerikanska psykologförbundet, APA hävdar att vetenskapen är ”förpliktade 
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att öka kunskapen om människors beteende och om människors förståelse av sig själva och 

andra, och att använda denna kunskap för att främja människors välstånd” (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.98). På grund av detta är det viktigt att lyfta detta ämne inom turismvetenskapen. Att våga 

ställa de djupa frågorna även om de är etiskt tveksamma kan öppna dörrar för vidare forskning 

och belysa ämnen som annars inte hade kommit upp (Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.9 Källkritik 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det fyra stycken regler för hur en studie ska 

förhålla sig till källkritik. De fyra reglerna, eller ledord, är; äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens (Esaiasson et al, 2010; Rosengren & Arvidsson, 2002). För denna studie var berättelser 

(immateriella källor) det centrala då enkäten gav oss en inblick i samtiden och hur respondenterna 

ser på Stockholm. Utöver berättande källor finns även kvarlevor, alltså fysiska ting som berättar 

hur något var vid en viss tidpunkt (Rosengren & Arvidsson, 2002). För berättelser som källor är 

just reglerna om oberoende, samtidighet och tendens mest relevanta. Äkthet handlar om att ställa 

sig kritiskt till hur den fysiska källan kan vara förfalskad eller ej. Kopplat till äktheten är 

oberoendet där berättelsen som kommer från källan utsätts för kritiska ögon för att avgöra om 

den är tillförlitlig och inte fabricerad. Denna studie har använt sig av primärkällor via enkät och 

denna typ av källor anses vara mer oberoende och pålitliga än sekundärkällor. Då studien haft 

som syfte att tillfråga svenska HBTQ-personer om deras åsikter och uppfattningar har den 

oberoende aspekten inte kunnat frångås. Studien har mer eller mindre varit beroende av 

respondenternas beroende till detta specifika ämne. Samtidigheten var också en aspekt som 

ansågs relevant och viktig att diskutera. Studien har undersökt ett samtida ämne som utvecklats 

över tid och därför har källorna till empirin framkommit ur skrivande stund och kan komma se 

annorlunda ut vid ett senare tillfälle. Den tendensiösa aspekten var likadan, då HBTQ-

perspektivet för studien varit präglat av kamp över tid, något som diskuteras vidare i empirin. 

Troligtvis har denna studie varit tendensiös både till dess syfte och från dess källor då syftet med 

enkäten varit att efterfråga åsikter och uppfattningar från respondenter som är engagerade i en 

intresseorganisation. Huvudregeln är dock att ställa sig kritiskt och noga granska en tendensiös 

källa och det har lyfts med till analysen och diskussionen av den sista frågan som var ett öppet 

svar (Esaiasson et al, 2010).  
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5. Empiri 
I empirin presenteras resultatet från den enkät som genomfördes. Det inkom totalt 109 svar från personer från 
hela landet. Merparten utav respondenterna kom ifrån Stockholm, denna studies case.	

5.1 Del 1: Sakfrågor 
Första frågan om könstillhörighet, visar på att de flesta som svarade på enkäten var män med 48 

procent. 44 procent var kvinnor och 8 procent annat vilket kan översättas i icke binära personer 

eller transpersoner. Den frågan är viktig för hur urvalet är representativt för studien.  

	
Figur	1.	Kön 

Figur 1 nedan visar på hur fördelningen mellan de olika ålderskategorierna såg ut. De två 

överlägset största ålderskategorierna som svarade på enkäten var 18–24 samt 25–34. Enkäten fick 

ingen respondent över 65 års ålder vilket är markerat med noll procent i figur 1. På grund av 

detta kan inte enkäten uttala sig om personer över 65 år.   

	
Figur	2.	Ålder 
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Frågan om vart respondenten bor var relevant då svaren kunde legitimera urvalet samt visa om 

svaren skiljde sig mellan Stockholm och annan ort. Som vi kan utläsa utifrån tabell 1 svarade flest 

personer ifrån Stockholm på enkäten då hela 28 personer kom därifrån. Utöver stockholmarna 

var respondenterna väl spridda över landet, dock fanns inga respondenter från de sydligaste 

delarna av landet. Göteborg, Sveriges andra största stad genererade i sex stycken respondenter.  
Tabell	1.	Bostadsort	

 
Utifrån figur 3 kan vi se att majoriteten av respondenterna har en påbörjad universitetsutbildning. 

Samtidigt har vi ingen insyn i vilka av respondenterna som avslutat sin utbildning i någon av 

kategorierna. Detta på grund av att frågan är ställd som den är. Motivet bakom detta var för att 

kunna koppla teori till empiri och se likheter mellan kreativa klassen och våra respondenter.   

	
Figur	3.	Senast	påbörjad	utbildning 
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Inledningsvis, till frågan om koll på varumärket, hade det i enkätens missivbrev delats en länk till 

Stockholm Business Regions hemsida. Detta gjorde för att låta respondenten ta del av kortare 

information om varumärket The Capital of Scandinavia och därifrån ta ställning till om de kände 

till det sen tidigare. Av de respondenter som svarade hade hela 47 procent ingen uppfattning om 

Stockholms varumärke. 26 procent svarade kanske och 23 procent ansåg att de hade koll på 

varumärket. 4 procent av respondenterna hade ingen åsikt i frågan. 

	
Figur	4.	Koll	på	Stockholms	varumärke 

Sista frågan i del ett handlade om givna värdeord som respondenten fick kryssa i efter eget tycke 

baserat på deras uppfattning om Stockholm. Enkäten gav dem 11 alternativ. Fördelningen 

presenteras nedan i hur många antal som klickade i ordet då respondenterna kunde välja fler än 

ett alternativ på frågan. Tydligt syns det att flest håller med om att Stockholm är stressat. Andra 

värdeordet som stämde in enligt de som svarade var att Stockholm är öppet. Tredje mest 

ikryssade var att Stockholm är ytligt. Det som fick minst medhåll var att Stockholm skulle vara en 

ignorant och ogästvänlig stad.  
Tabell	2.	Värdeord	
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5.2 Del 2: Åsikts- och attitydfrågor 
Enkätens andra del var de åsikts- och attityds frågor i form av påstående respondenten fick ta 

ställning till. Dessa sju påståenden var alla kopplade till Stockholm och HBTQ. Det första 

berörde huruvida de ansåg att Stockholm var en HBTQ-vänlig stad. 27,5 procent höll med om att 

det instämde helt. 36,7 procent instämde delvis. Det var alltså en majoritet som instämde på ett 

eller annat sätt. 16,5 procent hade ingen åsikt om saken. Det lämnade 17,4 procent på att inte 

instämma och 1,8 procent på att inte instämma alls med påståendet.  
Tabell	3.	Stockholm	är	en	HBTQ-vänlig	stad	

 
  

27,5% 

36,7%

16,5% 17,4% 

1,8% 

Instämmer	helt Instämmer	delvis Vet	ej/Obestämd Instämmer	inte Instämmer	inte	alls
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Påstående två frågade om hur Stockholm står sig i konkurrens mot andra kända HBTQ-städer. 

Merparten av respondenterna, 41,3 procent, var neutrala, alltså att de inte visste eller var 

obestämda om påståendet. 27,5 procent svarade att de instämde delvis. 7,3 procent instämde helt 

och på andra spektret; instämde inte 17,4 procent och instämde inte alls 6,4 procent. 
Tabell	4.	Stockholms	konkurrenskraft	
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Tredje påståendet berörde hur väl en HBTQ-person kan vara sig själv i Stockholm. Här svarade 

46,3 procent att de instämmer delvis. 22,2 procent instämmer inte. 15,7 procent vet inte eller var 

obestämda på frågan. Instämmer helt var det 14,8 procent som gjorde och 0,9 procent instämde 

inte alls.  
Tabell	5.	I	Stockholm	kan	HBTQ-personer	vara	sig	själv	
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Fjärde påståendet frågade om hur respondenterna ansåg om att Stockholm var ett självklart val 

att besöka för HBTQ-personer. Resultatet av denna fråga var jämnt fördelat mellan de olika 

svarsalternativen. Två av svarsalternativ fick samma, och högst, procentsats, nämligen instämmer 

inte och instämmer delvis. Båda fick 24,3 procent av svaren. Vidare fick 23,4 procent att de inte 

visste eller kunde ta ställning till ämnet. Instämmer helt gjorde 21,5 procent och med tydlighet 

tyckte 6,5 procent att Stockholm inte är ett självklart val för HBTQ-turister.  
Tabell	6.	Stockholm	är	ett	självklart	val	
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Det femte påståendet frågade om ett ställningstagande till att Stockholms varumärke ska tydligare 

rikta sig till HBTQ-personer. Utifrån detta kan studien utläsa att de flesta respondenterna 35,8 

procent instämmer helt på detta. 25,7 procent vet inte eller vill inte uttala sig om det. Instämmer 

delvis gjorde 23,9 procent. På den sida som inte höll med var det 11,6 procent som inte instämde 

och 2,8 procent instämde inte alls.  
Tabell	7.	Stockholms	varumärke	bör	tydligare	rikta	sig	till	HBTQ-personer	
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Det sjätte påståendet frågade om Regnbågsflaggan som symbol och hur den används. Påståendet 

löd ”Du känner dig automatiskt mer välkommen till ställen om det finns en Regnbågsflagga vid 

ingången”. Här var det en svag majoritet, 50,5 procent, som instämde helt. 18,3 procent instämde 

delvis vilket tyder på att flertalet var positiva till Regnbågsflaggan som symbol i staden. De som 

inte visste eller var obestämda var 13,8 procent. 8,3 procent instämde inte och instämde inte alls 

gjorde 9,2 procent.  
Tabell	8.	Regnbågsflaggan	och	välkomnande	känsla	
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Det sista påståendet rörde återigen Regnbågsflaggan som symbol och frågade respondenten att ta 

ställning till om den bör användas mer av Stockholm restauranger, caféer och klubbar. 49,1 

procent instämde helt till detta vilket också är merparten av de som svarat. Instämmer delvis 

gjorde 19,4 procent. 15,7 procent ställde sig neutrala till påståendet. De som inte instämde var 6,5 

procent och slutligen de som inte instämde alls var 9,3 procent.  
Tabell	9.		Regnbågsflaggan	bör	synas	mer	i	Stockholm	

 

5.3 Del 3: Öppen fråga 
Den öppna frågan krävde inte respondenten på svar vilket ledde till att 61 personer svarade med 

åsikter och tankar om HBTQ-turism i relation till Stockholm. Resultatet var blandat men 

sammanfattningsvis framkom vissa teman och kodord (se bilaga 2). För att vidareutveckla dessa 

svar framkom det att trygghet i Stockholm efterfrågades. En respondent ville se mer 

inkluderande samhälle och på så sätt slippa se poliser som skapar en falsk känsla av trygghet. En 

annan ansåg att samhället generellt är otryggt idag, utan att ge specifika skäl till detta. 

Respondenten sa att HBTQ faller offer som social grupp i samhället för den allmänna 

utvecklingen och menar att Stockholm var mer säkert på 80-talet. Ytterligare en aspekt från en 

respondent lägger fram tryggheten men för specifikt transpersoner i staden. Det behövs mer 

kunskap och utbildning i Sverige om transpersoner för att minska transfobin och där ligger 

Sverige och Stockholm efter. Det finns stöd bland andra respondenter som lyfter fram tryggheten 

och att den är kopplad till kunskap och utbildning. Stockholm uppfattas av en respondent kunna 

jobba mer och belysa HBTQ för att skapa förståelse och därav minska diskrimineringen av dem 

och på sikt hatbrott. Vidare presenterar några respondenter att det vore önskvärt att ha ett uttalat 
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gaykvarter i Stockholm där folk kan röra sig fritt utan dömande blickar och fysiskt och psykiskt 

våld. Andra respondenter ska finnas mer öppenhet och tolerans. De vill se platser där alla kan 

vara sig själva oavsett läggning/könstillhörighet och som en respondent skrev ”där alla kan transa 

utan att nån alls glor, där dresscoden är fantasin som sätter gränser”1. Vissa respondenter lyfte 

upp hur Stockholm klarar sig i konkurrensen med andra storstäder där gaykvarter är stort. De 

ansåg att ett gaykvarter skulle vara bra för Stockholms attraktivitet. Kunskap och utbildning 

menade flera av respondenterna var viktigt då regnbågsflaggan ses som en viktig symbol för 

Stockholm och HBTQ-samhället. Samtidigt tycker de att den inte får användas utan förståelse 

eller i vinstdrivande syfte. Verksamheter som väljer att ha en synlig regnbågsflagga ska även aktivt 

jobba med frågan och utbilda sin personal tyckte flera respondenter. Ett exempel som lyftes upp 

hur detta ska gå till var att personal och besökare ska slippa bli könsidentifierade, eller 

kategoriserad vid interaktionen individer emellan. Det lyftes även upp åsikter om HBTQ-

certifiering av verksamheter i Stockholm då det var väldigt viktig för många då den ingiver 

trygghet och en inbjudande känsla.  

 

De verksamheter som använder sig av regnbågsflaggan, eller andra symboler för Pride, för att 

visa sig bra utåt menar respondenterna syssla med pink washing2. Detta är ett genomgående tema 

som flera respondenter tar ställning emot. De tycker att sätta upp flaggor eller belysa HBTQ-

frågor inte är tillräckligt utan att det måste ske förändring på riktigt. En röst höjs för att 

Stockholm inte behöver lyfta fram HBTQ i sin marknadsföring då staden redan är HBTQ-vänlig. 

Det uppmanades av respondenten att denna studie i sig stödjer pink washing genom att vilja lyfta 

fram HBTQ-turism i Stockholm. Andra respondenter tycker att Stockholm ska fortsätta 

marknadsföra sig med HBTQ-vinkel men att det ska göras på samma sätt som vid ett 

heteronormativt sätt. En respondent förklarar detta genom att oftast anspelar marknadsföring av 

HBTQ-turism på sexualitet och det bör Stockholm ej syssla med. 

 

Andra åsikter som respondenterna ansåg kunna göra Stockholm mer attraktivt var att skapa fler 

aktiviteter som knyts till HBTQ-frågor och utökad kunskap av dem. De uppmanar till initiativ 

från kulturlivet och stadens politiker för att skapa en attraktiv plats där HBTQ står i fokus. 

Respondenterna säger att dessa aktörer har en uppgift att sprida acceptans och mångfald. Att 

rikta arbete mot barn ges som förslag för att ändra samhället nerifrån och upp, istället för at 

producenter ska komma uppifrån och diktera vad som är viktigt. Ett förslag gavs att skapa 
																																																								
1 Citat från anonym respondent 
2	Pink washing, fenomen där frågor som berör HBTQ används för att putsa fasaden eller dra fokus från den 
egentliga agendan. Definition från Queers Against Pink Washing	
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aktiviteter för barn inom HBTQ, att tidigt ge en inblick och förståelse. Det ska dock inte enbart 

vara aktiviteter i utbildningssyfte utan även nöjesscenen förtjänar att expandera mot HBTQ. Fler 

caféer, restauranger och nattklubbar som riktar sig mot HBTQ önskades. Det fanns en önskan 

från respondenterna att Stockholm utökas med mer HBTQ-event då Stockholm Pride är det 

stora dragplåstret enligt många. Respondenterna vill att staden ska genomföra mer samarbete 

med bland annat RFSL för att skapa en bredare HBTQ-scen. Kritiska respondenter uppgav dock 

att Stockholms HBTQ-liv idag inte är för alla utan bara för de ekonomiskt priviligierade. De 

menar att många exkluderas på grund av att de aktiviteter som finns är så pass dyra att alla inte 

har råd att ta del av HBTQ-scenen.  
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6. Analys 
För detta analyskapitel utgår vi ifrån de tre delar som enkäten bestod utav. Först diskuterar vi sakfrågorna, 
sedan åsikts- och attitydfrågorna för att sedan avsluta med den öppna frågan. Detta kommer systematiskt kopplas 
till den teori som lyftes fram i kapitel två. Vi återkopplar även den använda teorin till den urvalsgrupp som 
använts, nämligen HBTQ-personer via RFSL:s medlemmar.  
 

6.1 Del 1: Sakfrågor 
Resultatet kan visa att den insamlade empirin var bra fördelat över ålder och kön (se figur 1 & 2) 

men att dessa inte hade någon specifik betydelse i slutsatserna. Detta på grund av att de 

motiverade urvalets låga svarsfrekvens mer än tillförde vetenskaplighet till studien. På samma sätt 

kan bostadsort och utbildningsnivån styrka urvalets representativitet. Bostadsorten kopplades till 

att se huruvida stockholmare eller respondenter från andra orter ser olika på Stockholm. Detta 

kan diskuteras utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som menar på att världen uppfattas 

olika mellan individer och grupper, alltså att den är intersubjektiv (Jennings, 2009). Något som är 

värt att uppmärksamma är att RFSL Stockholm inte delade enkäten på sin Facebook-sida. Trots 

detta kom de flesta respondenter ifrån Stockholm. Detta kan bero på att flertalet HBTQ-

personer sökt sig till Stockholm men fortfarande gillar sina hemorters RFSL-sida. Detta kan även 

kopplas till att HBTQ-personer oftare återfinns i städer, något Florida, (2002) påpekar är kopplat 

till mer tolerans på dessa platser. Utbildningen kopplades sedan till teorin kring den kreativa 

klassen som utgår ifrån att dessa individer är högutbildade (Florida, 2002). 68 procent av 

respondenterna hade en påbörjad universitet- eller högskoleutbildning. Detta kan betyda att den 

kreativa klassen fanns representerade bland våra respondenter. Åldersaspekten stödjer detta 

uttalande då majoriteten av respondenterna även låg i ålderskategorier där högre utbildning 

påbörjats eller avslutats. Den kreativa klassen kännetecknas av att den är öppensinnad och 

tolerant och kan producenter av turism utgå ifrån vad svenska HBTQ-personer tycker kan ett 

starkt varumärke med lokal förankring växa fram (Florida, 2002). 

 

Platsers kultur och identitet måste tas i beaktning när en destination utvecklas och får inte 

förbises (Aronsson, 2011). När en plats varumärkesskapas är lokalbefolkningen viktig då de 

agerar som platsambassadörer, alltså att de fungerar som marknadsförare av platsen de bor på 

(Zenker et al, 2017; Rivera et al, 2014). Baserat på resultatet av studien visade det sig att de flesta 

respondenter inte hade koll på varumärket, vilket enligt Braun (2013) är viktigt för platsens 

varumärke. Detta på grund av invånare på en plats fungerar som ambassadörer som sprider 

varumärket. Om besökarna blir väl bemötta av svenskar och stockholmarna kan de tänkas att åka 

tillbaka i framtiden (Braun, 2013). Detta går då att diskutera om Stockholm bör tydliggöra sig mer 
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om vad deras varumärke står för mot sina egna invånare. Om inte lokalbefolkningen har koll kan 

detta slå tillbaka på varumärket och ge besökaren en skev bild av platsen då platsen inte lever upp 

till den förväntade bilden av platsen (Hultman et al, 2016). Vidare går det diskutera att av de 109 

respondenterna kom 28 från Stockholm. Detta kan tyda på att syftet med studien, trots svag 

kännedom om varumärket, ändå engagerade stockholmarna mest då det var deras plats som 

studien undersökte. Karlstad var nästa plats som genererade näst flest svar med 11 stycken 

respondenter.  

 

Det var intressant att undersöka om respondenterna hade olika uppfattningar om varumärket 

eftersom socialkonstruktivismen menar att världen uppfattas olika utifrån den vardag någon lever 

i (Anglelöw & Jonsson, 2009). Det ska tydliggöras att studien inte haft någon insyn i vilka 

respondenter som gick in på länken och läste på om varumärket. Är någon bosatt i, eller utanför, 

Stockholm påverkas denne av miljön och får därför en identitet som är anpassad och konstruerad 

av omgivningen (Goffman, 1959). Därav var det av anledning till frågan om vart respondenterna 

var bosatta för att detta kan kopplas till identitet och hur världen är socialt konstruerad. Detta 

kan påverka hur vissa individer uppfattar stadens varumärke och image. Precis som Aronsson 

(2011) nämner kan en geografisk punkt ha olika innebörder beroende på om någon är besökare 

eller invånare. Detta beror på att staden som plats är socialt konstruerad och därför en grogrund 

för olika identiteter och sociala interaktioner (Ek & Hultman, 2007; Massey, 1994). Den 

intersektionalitet som uppstår präglas starkt av de maktrelationer som uppstår när individer 

kommer samman vid en geografisk punkt (Eriksson, 2010). Det är turismproducenter och andra 

maktpositioner i samhället som bestämmer vilken bild som förmedlas men en bra 

varumärkesskapning måste ha stöd i lokalbefolkningen (Braun, 2012; Zenker et al, 2014). I 

Stockholms fall är det då vilken bild av staden som lyfts fram i varumärkesskapningen som spelar 

roll (Eriksson, 2010). Det kopplas då till de värdeord som enkäten efterfrågade. Beroende på hur 

identitet och miljö påverkat respondenterna uppfattar de då Stockholm på olika sätt (Ek & 

Hultman, 2007). Resultatet visar att de flesta tycker det är en stressad stad (Se tabell 2). Det kan 

diskuteras om det stämmer med verkligheten beroende på om respondenter är bosatt i 

Stockholm eller ej. Uppfattningen kan variera eftersom städer är komplexa platser som består 

utav olika individer och grupper i samhället (Goméz et al, 2016). Denna studie har inte gjort en 

djupare undersökning i det och kan därför inte urskilja exakt vem som att Stockholm en stressad 

stad. Den socialkonstruktivistiska aspekten kan dock belysa att det spelar roll vart någon är bosatt 

i relation till hur någon ser på Stockholm (Jennings, 2009). Den aspekten hade varit intressant att 

ta med i studien men kan lämnas öppen för senare studier. Eftersom det andra mest ikryssade 
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värdeordet för Stockholm var öppen, vilket mer än hälften gjorde, uppfattas staden vara just 

öppen. Utöver dessa ord var ytlig, frihet och opersonlig och tolerant återkommande bland 

respondenterna. Att negativa ord kan få höga siffror kan bero på att de som inte bor i staden, 

eller besökt den, på förhand haft en förutfattad mening av Stockholm (Jennings, 2009; Syssner, 

2011).  

6.2. Del 2: Åsikts- och attitydfrågor 

I del två var det som nämnt upp till respondenterna att ta ställning till sju olika påståenden. Det 

första påståendet handlade om de uppfattade Stockholm som HBTQ-vänlig. Empirin visar att de 

flesta respondenter kände att de instämde med påståendet, det vill säga 36,7 procent.  27,5 

procent av respondenterna instämde helt med det påståendet. Det kan diskuteras om Stockholm 

ytterligare kan främja öppenhet och HBTQ-vänlighet i staden. Utefter Syssner (2011) teori har en 

människa flera olika identiteter och detta beror till exempel på miljö och kultur på en plats. Om 

Stockholm har visat upp en bild av att staden är öppen kan detta ligga till grund för att 

respondenterna håller med i påstående ett. Vare sig de är bofasta eller besökare kan personer som 

tillhör HBTQ ta sig an en mer frigjord identitet i Stockholm än på deras hemorter (Syssner, 

2011). Detta kan leda till att fler besök till staden görs och att staden får ett bra rykte. Inom 

turism är det nödvändigt vid kommersialisering av en plats att främja verksamheter som lockar 

till konsumtion vilket ger en positiv image av platsen (Ek & Hultman, 2007). Om Stockholm kan 

främja verksamheter inom HBTQ-scenen för att göra staden mer attraktiv för HBTQ-turism, kan 

detta innebära att Stockholms image förbättras? 

  

Vid frågan om värdeord ansåg många att ordet öppen stämmer bra in på Stockholm. Eftersom 

nästan hälften av respondenterna ansåg att Regnbågsflaggan ska får mer utrymme i staden tolkas 

detta som om staden borde satsa med på HBTQ- och Prideevenemang. Stockholm Pride är ett av 

de större evenemang i staden som genomförs och det genererar miljoner i intäkter till Stockholm, 

men det kan behövas mer (Stockholm Business Region, 2014). Stockholm Pride har den wow-

faktor som många städer vill åt då den är både visuell och utbildande i sitt syfte (Getz, 2007). Av 

de fyra strategier som Book (2006) lyfter fram marknadsföring för en evenemangsstad uppfyller 

Stockholm dem alla. Det finns en image i form av Stockholms varumärke, attraktion i form av 

Stockholm Pride, infrastruktur i form av stadens utbud av boende samt finns det människor i form 

av de svenskar och stockholmare som sprider stadens budskap. Detta kan kopplas till det 

påstående om att Regnbågsflaggan bör få mer utrymme i staden. I påstående tre angående om att 

en HBTQ-person kan vara sig själv i Stockholm instämde de flesta helt eller delvis. Detta kan 

kopplas till det arbete som Stockholm Gay and Lesbian Network genomförde mellan 2005–2015. 
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De jobbade med att skapa en trygg atmosfär i Stockholm där alla kunde vara trygga (SGLN, 

2015). Detta projekt lades dock ner efter 10 år. Utifrån detta kan det diskuteras om det finns 

potential till att staden ytterligare riktar sig mot HBTQ-turism. Besökare i Stockholm ska känna 

att det kan vara sig själva utan att känna sig hotade (Syssner, 2011) något påstående fyra handlade 

om. Att respondenterna ansåg att i Stockholm går det vara sig själv går koppla till teorier om att 

den typiske HBTQ-resenären söker en plats där den kan vara sig själv (Clift & Forrest, 1999). 

Respondenterna höll däremot inte med om att Stockholm skulle stå sig bra gentemot välkända 

HBTQ-städer. En anledning till detta är att de exempel som angavs i enkäten var för starka 

konkurrenter till Stockholm, både generellt och på HBTQ-marknaden. Det var därför svårt för 

studien att avgöra vilka städer som respondenten jämförde Stockholm med, men i frågan 

presenterades Amsterdam, Barcelona och San Francisco som exempel på HBTQ-vänliga städer. 

Teori och bakgrund visar dock på att Stockholm är en erkänd HBTQ-stad genom att ha vunnit 

priser för dess öppenhet och tolerans och därav slagit städer som Amsterdam och Bryssel 

(SGLN, 2017). De flesta svarade med att de var obestämda om att Stockholm konkurrenskraft 

men som nämnt ovan har Stockholm attributen att utvecklas utifrån Books (2006) fyra strategier 

för marknadsföring. Att fortsätta utveckla varumärket under parollen The Capital of Scandinavia 

skulle kunna locka mer turism generellt, inte enbart HBTQ-turism, då Stockholm är den ledande 

staden i Skandinavien (Ågren, 2013).  
  

Påstående fem, sex och sju handlar alla om symboler och att rikta marknadsföringen av dem. Det 

femte påståendet höll majoriteten, helt eller delvis, med om. Respondenterna höll med om att 

stadens varumärke ska riktas mer till en HBTQ-publik. Att nischa staden till att arbete mer mot 

HBTQ-relaterade aktiviteter och upplevelser gör att produkter och tjänsters symbolvärde väger 

tungt (O’Dell, 2005). Detta kan göra Stockholm till att bli en stark symbol på HBTQ-scenen och 

kan besökare lockas av dess attraktivitet. Det finns alltså stöd från enkätens respondenter att 

förankra Stockholm som en HBTQ-stad och göra den till ett upplevelselandskap för 

inkommande besökare att uppleva HBTQ-relaterade aktiviteter (O´Dell, 2005). Om Stockholm 

lyfter fram Regnbågsflaggan som symbol, något som den insamlade empirin på påstående sex 

belyser, är hälften av respondenterna positivt inställda till att flaggan får mer utrymme i staden då 

de känner sig mer välkomna om den syns tydligt. Detta kan generera att staden får en bättre 

marknadsföring och fler besökare då många HBTQ-personer kopplar sin identitet till flaggan 

som symbol (O´Dell, 2005; Book, 2006; Syssner, 2011). Kan stadens styre dessutom ta till sig 

detta kan de aktivt jobba med cultural planning, en teori som främjar kultur, integration, 

attraktivitet och identitet för att locka ekonomiskt och humant kapital (Aronsson, 2013). Då det 

är producenter på politiska och ekonomiska poster i samhället som lyfter fram vad som ska visas 
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upp utåt är det alltså dessa personer som måste övertygas om vilka symboler och sociokulturella 

värderingar som ska få extra utrymme (Eriksson, 2010; Aronsson, 2013). För inte producenterna 

av turism i Stockholm en agenda som anspelar på öppenhet och tolerans krockar då varumärket 

med HBTQ-personers identitet. (Syssner 2011). Hon fortsätter med att om en sådan situation 

uppstår skapas förvirring hos besökaren när upplevd miljö och identitet kolliderar. Detta kan leda 

till att besökare, såväl som invånare, inte vet hur de ska förhålla sig till omgivningen och sin egen 

läggning eller könstillhörighet. För att återkoppla till empirin om att rikta varumärket, är det då 

viktigt att staden riktar sig till HBTQ-personer då Stockholms varumärke blir lättare att relatera 

till och ta till sig om staden väljer att lyfta fram HBTQ mer (Syssner, 2011). 

 

Det sjunde, och sista påståendet, var mer specifikt fokuserat på Stockholms nöjes- och uteliv 

kopplat till regnbågsflaggan som symbol. Påståendet frågade om flaggan ska synas mer bland 

nattklubbar, restauranger, hotell och caféer. Även här var det merparten av respondenterna som 

tyckte att den förtjänar mer utrymme. Detta kan kopplas till att det skapar en välkomnande miljö 

för besökare men att det kan uppstå förvirring på platsen om identiteten inte kan ta till sig platsen 

(Syssner, 2011). Skulle förvirringen utebli menar hon att individen tillåts att utveckla sin egen 

självkänsla och självbild i relation till hur den blir bemött av omgivningen. Åkerlund (2013) går 

vidare och menar att idag anpassar individen sig till omvärlden och formas på så sätt sin identitet. 

Kan Stockholm som plats, med regnbågsflaggan som stark symbol i staden, vara en plats för 

identiteter att utveckla och forma människor? Om Stockholm kan marknadsföra sig mer med 

symboliska värden som respondenterna efterfrågade kan detta kopplas till Ek & Hultman (2007) 

som menar att människan är platsbunden. De känslor som upplevs på en plats formar vår 

identitet och skapar en relation till platsen. Detta kan göra att Stockholm blir en stad som många 

knyter känslor till och väljer att återkomma till då besöket har givit en känslomässig upplevelse 

och därav kan de relatera till staden. Det ska dock hanteras med försiktighet då en radikalt eller 

hastigt ändrad plats kan resultera i att många människor slutar känna igen sig i den (Ek & 

Hultman, 2007). Identiteten och minnet stämmer då inte längre överens med verkligheten, vilket 

resulterar i att kommersialisering utav en plats skapar betänksamhet i människan (Ek & Hultman, 

2007). 

6.3. Del 3: Öppen fråga 
Enligt Trost (2012) ska en enkät vara försiktig med att använda sig av öppna frågor. Detta beror 

på att respondenten väljer att slutföra enkäten snarast möjligt och därför hoppar över frågan eller 

ger korta, oanvändbara svar. Eftersom öppna svar ändå kan generera en djupare förståelse av 

ämnet som diskuteras (Trost, 2012) valde studien att ha med en öppen fråga. Studien ville gå 
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djupare in på ämnet eftersom syftet är att skapa diskussion och förståelse då räckte det inte 

enbart med att ställa frågor med fasta svarsalternativ. Av 109 respondenter svarade 61 på den 

öppna frågan och de lyfte fram viktiga åsikter och argument för Stockholm och HBTQ-turism 

(Trost 2012) 
  

En av de största synpunkterna som lyftes fram, som även väger tungt ur en etisk synvinkel, var 

pinkwashing. Pinkwashing är i grunden ett begrepp som kommer ur debatten om Israels aktiva 

HBTQ-politik som ett sätt att dra fokus från den konflikt som pågår med Palestina. Det finns 

litteratur på ämnet, men då studien inte har haft pinkwashing i dess grundläggande form i teorin 

kopplas det till den litteraturen som använts. Begreppet diskuteras av respondenterna som om de 

har kunskap om innebörden: att använda sig av HBTQ-frågor för att finputsa ytan och på så sätt 

dra fokus från ett annat samhällsfenomen eller skapa ekonomisk vinst. Vissa av respondenterna 

uttryckte tydligt att de inte stödjer att marknadsföra, eller belysa, HBTQ i Stockholm då de menar 

att det är pinkwashing, att kapitalisera på HBTQ utan att förbättra situationen för denna 

samhällsgrupp fundamentalt. Ek & Hultman (2007) menar att produktgöra, eller 

varumärkesskapa en plats skapar konsekvenser. Från den insamlade empirin syns det att det är 

viktigt att den image som förmedlas måste överensstämma med det upplevda, annars sysslar 

Stockholm med just pinkwashing. Det är därför viktigt att när Stockholm planerar för framtida 

turismutveckling måste det tas i beaktning de lokala förutsättningar och staden plats i världen 

som Aronsson (2013) tar upp i cultural planning. Kultur är därför viktigt att ha i åtanke, något 

som kan lämnas för vidare forskning (Aronsson, 2013). 

 

Inom turismen menar Syssner (2011) att identitet och har fått större betydelse för branschen och 

att nischa sig skapar ett tydligare och mer markant sätt att se på besökarnas resmönster. Om 

Stockholm nischar sitt varumärke tydligare mot ett HBTQ-segment behöver inte det betyda att 

staden uppfattas som HBTQ-vänlig. Den kan däremot uppfattas olika beroende på besökarens 

egen identitet då Syssner (2011) menar att en individs uppfattningar alltid tolkas individuellt. 

Stockholm kan alltså uppfattas som en stad som sysslar med pinkwashing tillika kan en annan 

uppfatta den som en HBTQ-vänlig stad, något den socialkonstruktivistiska subjektiviteten stödjer 

(Jennings, 2009). Detta kan kopplas till hur respondenterna svarade då det fortfarande var många 

som tyckte att staden borde satsa mer på HBTQ. Några av respondenterna ansåg att det finns 

utrymme för att sprida mer kunskap om HBTQ-frågor i Stockholm och därav kom aspekten av 

att vissa förhöll sig kritiska till att HBTQ borde få mer utrymme i marknadsföringen. Vad som är 

aktuellt oavsett, pinkwashing eller ej är att Stockholm arbetar med place branding (Zenker et al, 



	

	 47	

2017). Att bara marknadsföra sig som en destination räcker inte utan staden måste få med 

besökare, investerare och lokalbefolkningen (Zenker et al, 2017).  
  

Städer är dock komplexa och Stockholm är inget undantag (Goméz et al, 2016). Den komplexitet 

som finns i städer kan både hjälpa och stjälpa men kan Stockholm engagera flera olika grupper i 

samhället kan staden då bygga ett starkt varumärke med strakt stöd hos allmänheten (Goméz et 

al, 2016). En del i detta kan vara att satsa ytterligare på Prideveckan. Evenemang och event i sig 

engagerar och tilltalar besökare och invånare då det är en folkfest och wow-faktorn inte 

undkommer någon (Getz, 2004). Många utav respondenterna uppgav att de sökte mer aktiviteter 

och evenemang kopplat till HBTQ där de ansåg att det hade kunnat vara ett sätt att locka fler 

besökare till Stockholm. Det kan då ses som om vissa av respondenterna ändå uppmuntrar 

turismproducenter i staden till att bli mer HBTQ-inriktade, men att det måste ske helhjärtat med 

tanke på åsikterna kring pinkwashing. De måste förhålla sig till HBTQ på ett etiskt korrekt sätt då 

världen uppfattas olika utifrån individers vardagsliv (Anglelöw & Jonsson, 2009). 

Regnbågsflaggan bör kanske användas mer i staden men då som en symbol som alla kan ställa sig 

bakom (O’Dell, 2005). Det går att diskutera vidare här om regnbågsflaggan kan skapa en form av 

trygghet, något som många respondenter efterfrågar, att inte behöva bli ifrågasatt sin läggning 

eller könstillhörighet. Kan marknadsföring bidra med en ökad trygghet i form av regnbågsflagga 

och därav skapar många en trygg relation till platsen? Precis som Ek & Hultman (2007) nämner 

är människan platsbunden och därav är relationen med platsen viktig på grund av att 

respondenterna är platsambassadörer för Sverige och Stockholm (Braun, 2012; Zenker et al, 

2014).  
  

Ytterligare en aspekt som framkom var den om efterfrågan på nöje och gaykvarter. Precis som 

det efterfrågas mer aktiviteter generellt efterfrågas även ett mer nischat nöjesliv, ett kvarter där 

HBTQ-personer kan vara sig själva och skapa en fristad i staden. Detta kan även tillfredsställa 

respondenterna efterfrågan på tydligare HBTQ-scen i Stockholm. Att skapa ett sådant kvarter i 

Stockholm vore att ändra på strukturen för den interna, och externa, staden (Kavaratzis, 2004). I 

Stockholm vore det att förändra dess identitet och vissa stockholmares livsstilar med det (Rivera 

et al, 2014). Det kan både vara positivt och negativt för Stockholm att få ett uttalat gaykvarter. 

Samtidigt som det kan generera mer besökare och vara en marknadsföringsstrategi (Book, 2006) 

kan det få en negativ effekt på lokalbefolkningen. Det kan uppmuntra segregering och 

särbehandling samtidigt som det kan skapa större sociala klyftor. En annan negativ effekt som 

skulle kunna uppstå i skapandet av ett gaykvarter i Stockholm är den ekonomiska skillnaden som 

uppstår (Hultman et al, 2016). Ett gaykvarter skulle kunna visa sig vara en ekonomisk framgång 



	

	 48	

för staden då det tydligt finns mycket kapital om omlopp bland HBTQ-resenärer (Ersoy et al, 

2012; SGLN, 2015) samtidigt som den kan exkludera andra sociala grupper i samhället. 

Respondenterna lyfte upp att HBTQ-turism kan ses som exklusiv och något dyrt som därför 

exkluderande gentemot HBTQ-personer som inte besitter det ekonomiska kapitalet att 

konsumera (Keating & MacLoughlin, 2005). De pengar som HBTQ-turism genererar brukar 

tituleras som rosa pengar (Book & Eskilsson, 2007) och har bemötts med kritik från de som 

anser att HBTQ-personer inte kan anses vara en homogen grupp i samhället (Keating & 

MacLoughlin, 2005). Sexuell läggning och könstillhörighet är inte kopplat till en specifik 

samhällsklass och därför kan det uppstå utanförskap när HBTQ blir en målgrupp för turism.  
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7. Slutsatser och diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuteras teori och empiri för att besvara frågeställningen. Varje fråga presenteras och 

diskuteras var för sig och avslutas med generella reflektioner av uppsatsen och förslag för framtida forskning.  

7.1 Hur uppfattas Stockholm av HBTQ personer?  

Baserat på den insamlade teorin och empirin kan slutsatsen dras att våra respondenter uppfattar 

Stockholm som en öppen och välkomnande stad. Utifrån de värdeord om presenterades enkäten 

syntes det att respondenterna hade en syn på Stockholm som en stressad stad. Det går inte exakt 

uttala sig vad som låg bakom detta då ingen motivering behövdes i valet av värdeord. Utöver 

detta ansåg de flesta att staden var öppen. Då Stockholms vision är att vara en öppen stad som 

bygger på respekt och mångfald (Stockholm Stad, 2017) kan slutsatsen dras att staden lyckats 

förmedla sin vision till svenska HBTQ-personer. Syftet med uppsatsen var att belysa hur 

Stockholm uppfattas utav svenska HBTQ-personer och resultatet belyser inte hur stadens 

varumärke uppfattas. Då varumärket diskuteras mer noggrant nedan kan det här sägas att det 

finns en generellt positiv bild av staden, trots att det finns kritiska röster om att använda HBTQ-

frågor i stadens marknadsföring. Empirin visar att det finns utrymme för varumärket att bli mer 

HBTQ-vänligt men att staden redan idag är öppen och tolerant. En annan slutsats som kan dras 

är att eftersom respondenterna tycker staden är öppen och välkomnande kan de då även känna 

sig trygga i Stockholm. Däremot kan denna studie bekräfta att det finns en efterfrågan om mer 

trygghet i staden. Det framkommer åsikter att Stockholm har utrymme för en trygghetsaspekt 

gentemot HBTQ-personer, det betyder dock inte att staden är osäker. Kan Stockholm bemöta 

den efterfrågan för sina egna invånare och sedan för dess besökare kan alla skapa en positiv 

relation till staden.  

7.2 Hur kan HBTQ - personer påverka Stockholms besöksnäring?   
Den insamlade datan visar på att svenska HBTQ-personer inte har en stor vetskap om 

Stockholms varumärke - The Capital of Scandinavia. Varumärket är en stor del av den image som 

Stockholm visar upp då den används för att både locka besökare och investerare. Alltså kan 

HBTQ-personer i begränsad mån påverka då varumärket inte är förankrat i respondenterna. 

Skulle varumärket få större spridning bland svenska HBTQ-personer, eller svenskar generellt, kan 

dessa individer bidra med utveckling och nischande av Stockholm. Utifrån detta dras det 

slutsatser att om staden vill locka mer HBTQ-turism måste varumärket etableras hos 

respondenterna då de påverkar stadens image och hur individer uppfattar platsen. Detta på grund 

att de fungerar som platsambassadörer för besöksnäringen i staden. En platsambassadör behöver 

nödvändigtvis inte lämna staden för att agera som platsambassadör, utan den uppgiften uppstår i 
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mötet med andra individer, i detta fall besökaren. Oavsett om någon jobbar med turism eller inte 

påverkar de uppfattningen för besökaren positivt eller negativt. Talar de om den svenska 

huvudstaden på ett positivt sätt kan det generera mer inkommande turism till Stockholm då 

imagen blir positiv. Turismproducenter kan ta till sig att de tillfrågade respondenterna uppfattar 

Stockholm som öppen och välkomnande stad då det överensstämmer med den vision som finns 

för Stockholm. På så sätt kan staden visa upp en mer diversifierad image som inte tvunget är 

kopplad till heteronormativa stereotyper. Stockholm kan locka med att en HBTQ-person kan 

vara sig själv utan att behöva anpassa sig efter omgivningen. Eftersom HBTQ-turister söker att 

kunna vara sig själv på en plats, är det därför viktigt att det finns vetskap för HBTQ-personer att 

Stockholm erbjuder den möjligheten. I empirin för denna studie kom det fram att Stockholm bör 

ge en tydligare inblick av varumärket för att öka vetenskapen för HBTQ som målgrupp och 

därav förbättra sin image som visas upp utåt.   

7.3 Vad kan fysiskt öka Stockholms attraktivitet enligt HBTQ- personer?   
Svenska HBTQ-personer lyfter främst upp regnbågsflaggan som symbol för Stockholm att locka 

mer inkommande turism. De menar att i och med att flaggan får mer utrymme inger det en 

känsla av öppenhet och tolerans i stort, men även då att staden är HBTQ-vänlig. De belyser att 

flaggan ska vara en symbol som alla kan ställa sig bakom. Ska Stockholm och varumärket 

utvecklas finns det utrymme för HBTQ att ta del av det i framtiden då respondenterna vill se mer 

HBTQ-kopplade verksamheter och aktiviteter i staden. Stockholm Pride är ett av de mest 

populära evenemangen i staden och genererar stora intäkter till Stockholm. Att vidareutveckla 

och skapa nya event och evenemang kring HBTQ kan nischa Stockholm ytterligare som en 

evenemangsstad med wow-faktor. Det tydligaste som framkom var dock kritiska synpunkter på 

att använda HBTQ för att locka mer turism till staden. Begrepp som pinkwashing dök upp och 

åsikter om att staden främst skulle jobba med HBTQ-rättigheter. En slutsats som kan dras här är 

att om Stockholm ökar kunskapen om HBTQ-frågor och framhäver fysiska symboler kan det 

minska pinkwashing. Från detta kan då kunskapen om HBTQ-rättigheter i samhället öka, något 

respondenterna efterfrågade samt att det är en viktig aspekt när Stockholm utvecklar nya 

strategier för framtiden.  
  

Ytterligare en symbolisk, tillika fysisk, aspekt som respondenterna lyfte fram var skapandet av ett 

gaykvarter i Stockholm, en fristad för HBTQ att ta uttrycka sig fritt och öppet. Det finns flera 

kända gaykvarter runtom i världen som genererar turism och ett sådant skulle öka Stockholms 

attraktivitet. Detta kopplas även till att respondenterna efterfrågar mer trygghet i Stockholm. Att 

förstärka den inre staden med kultur, livsstil och interaktion som utgångspunkt kan ett gaykvarter 
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lyfta fram HBTQ i marknadsföringen och Stockholms varumärke bli mer attraktivt som HBTQ-

stad i världen. Varumärkesskapningen skulle bli enklare med mer konkreta platser att 

marknadsföra. Från empirin framkommer det att HBTQ som målgrupp kan komma med viktiga 

åsikter som kan hjälpa till i framtida utveckling at Stockholms varumärke och marknadsföring.  

7.4 Förslag för framtida forskning 
Till en början hade denna studie tänkt använda sig av en kvalitativ metod för att uppnå en 

djupare förståelse av empirin (Trost, 2012). Detta skulle göras med ett annat syfte i åtanke och en 

annan frågeställning. På grund av dålig kommunikation mellan intervjuare och respondent valdes 

det att fortsätta med en kvantitativ metod och därav byta fokus. Det är fortfarande betydelsefullt 

för studien att motivera varför det hade varit viktigt och intressant att välja en kvalitativ metod 

för det kan öppna upp för vidare forskning. Det syftet som var tilltänkt utgick från att undersöka 

hur samarbetet bakom Stockholms varumärke såg ut för att rikta det till en nischad marknad och 

det hade gjorts bäst via djupintervjuer. Om framtida forskare kan undersöka samarbetet närmre 

kan det komplettera denna studie och tillsammans ge producenter en bra grund till att utveckla 

Stockholms varumärke och image.  

 

Vidare kan det forskas mer på begreppet pinkwashing då det var återkommande bland 

respondenternas svar. Begreppet återfinns mest i litteratur som berör Israels HBTQ-politik och 

har en kritisk ton mot fenomenet. Det är tydligt att respondenterna är medvetna om kärnan i 

begreppet men att applicera det på Stockholms marknadsföring och varumärkesskapning mot en 

HBTQ-marknad kan vara långsökt. Det finns därav utrymme att forska mer på ämnet om 

pinkwashing i förhållande till plats- och destinationsutveckling. 
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Bilaga 1. Enkät till RFSL:s medlemmar  
 
Enkät: Turism och HBTQ i Stockholm 
 
Hej respondent! 
 
Vi är två studenter på Turismprogrammet vid Karlstads Universitet som just nu jobbar med vårt 
examensarbete. Vi skriver om HBTQ-personers uppfattning och åsikter av Stockholm, dess 
platsvarumärke och dess image. Vi utgår ifrån Stockholms nuvarande varumärke "the Capital of 
Scandinavia". Mer information om varumärket finns via länken nedan: 
 
http://www.stockholmbusinessregion.se/sv/#varumärket 
 
För att förtydliga, ett platsvarumärke kan enklast förklaras med de kännetecken som finns för 
staden, det som lyfts fram och marknadsförs, kanske under en gemensam slogan. Sloganen och 
varumärket för Stockholm är The Capital of Scandinavia. Kännetecken för ett varumärke kan 
vara symboler, värderingar och den image som varumärket förmedlar utåt.  
 
Enkäten är anonym och används i syfte för vårt examensarbete samt för att skapa diskussion 
kring HBTQ-frågor i turismplaneringen i Sveriges största stad.  
 
Svara gärna så utförligt ni kan på det utrymme som ges. Det skulle betyda mycket för oss och vår 
undersökning.  
 
Tack på förhand, 
Johan & Lina 
 
 
Del 1. Sakfrågor 
 
Fråga 1. Kön 

• Man 
• Kvinna 
• Annat 
• Vill ej svara 

 
Fråga 2. Ålder 

• <17 
• 18-24 
• 25-34 
• 35-44 
• 45-54 
• 55-64 
• >65 

 
Fråga 3. Vad är din nuvarande bostadsort? (Ex. Karlstad, Örebro, Stockholm, Kalix, Timrå) 

• Öppet svarsalternativ 



	

	
	

 
Fråga 4. Vad är din senast påbörjade utbildning? 

• Grundskola 
• Gymnasium 
• Komvux 
• Yrkesutbildning 
• Högskola/Universitet 
• Annan 

 
Fråga 5. Anser du att du har koll på Stockholms varumärke?(Se länk ovan) 

• Ja 
• Nej 
• Kanske 
• Ingen åsikt 

 
Fråga 6. Fyll i de värdeord som Du tycker stämmer in på Stockholm. 

• Ytlig 
• Frihet 
• Opersonlig 
• Tolerant 
• Ignorant 
• Öppen 
• Otrevlig 
• Inkluderande 
• Ogästvänlig 
• Stressad 
• Övrigt 

 
Del 2. Ta ställning till påståendet 
Ta ställning på följande sätt: 
1. Instämmer helt 
2. Instämmer delvis 
3. Vet ej/obestämd 
4. Instämmer inte 
5. Instämmer inte alls 
 
Fråga 7. Påstående: Stockholm är en gayvänlig stad 

1. Instämmer helt 
2. Instämmer delvis 
3. Vet ej/obestämd 
4. Instämmer inte 
5. Instämmer inte alls 

  



	

	
	

 
Fråga 8. Påstående: Stockholm står sig bra i konkurrensen med kända HBTQ-städer som t.ex. 
Amsterdam, Barcelona och San Francisco. 

1. Instämmer helt 
2. Instämmer delvis 
3. Vet ej/obestämd 
4. Instämmer inte 
5. Instämmer inte alls 

 
Fråga 9. Påstående: I Stockholm kan HBTQ-personer vara sig själva 

1. Instämmer helt 
2. Instämmer delvis 
3. Vet ej/obestämd 
4. Instämmer inte 
5. Instämmer inte alls 

 
Fråga 10. Påstående: Stockholm är ett självklart val för HBTQ-personer att besöka 

1. Instämmer helt 
2. Instämmer delvis 
3. Vet ej/obestämd 
4. Instämmer inte 
5. Instämmer inte alls 

 
Fråga 11. Påstående: Stockholms varumärke bör tydligare rikta sig mot HBTQ-personer 

1. Instämmer helt 
2. Instämmer delvis 
3. Vet ej/obestämd 
4. Instämmer inte 
5. Instämmer inte alls 

 
Fråga 12.	Påstående: Du känner dig automatiskt mer välkommen till ett ställe om de har en 
regnbågsflagga vid ingången 

1. Instämmer helt 
2. Instämmer delvis 
3. Vet ej/obestämd 
4. Instämmer inte 
5. Instämmer inte alls 

 
Fråga 13. Påstående: regnbågsflaggan bör synas mer i Stockholms hotell, restauranger caféer och 
nattklubbar 

1. Instämmer helt 
2. Instämmer delvis 
3. Vet ej/obestämd 
4. Instämmer inte 
5. Instämmer inte alls 

 
Del 3. Vad är din åsikt på ämnet? 
Fråga 14. Vad tror du som HBTQ-person kan öka Stockholms attraktivitet som turistmål? 

• Öppet svarsalternativ 
 
  



	

	
	

Bilaga 2. Kodningsschema av öppna frågan 
	

Tema/Element Innebörd 

Pink washing Det som säljs ska även stämma överens med 

verkligheten. 

Etik Är det rätt att kapitalisera på någons sexuella 

läggning eller könstillhörighet? 

Pride Stockholm Pride som viktigt evenemang i 

staden. 

Symboler Regnbågsflaggan för att känna sig 

välkommen. 

Kunskap Öka kunskapen om HBTQ i Stockholm då 

det än idag finns brist på det, både bland 

gamla och unga. 

Tydlighet Enklare att få tag på fakta om HBTQ-turism 

i Stockholm. 

Aktiviteter Mer HBTQ-aktiviteter än Stockholm Pride. 

Nöje Utökat nöjesliv med verksamheter som 

riktar sig till HBTQ. Inte nödvändigtvis 

alkohol inblandat. 

Gaykvarter Mer uttalade områden där med 

välkomnande atmosfär. 

Trygghet Frihet från att bli ifrågasatt eller påhoppad. 

Marknadsföring Är det rätt eller ens viktigt att marknadsföra 

Stockholm som HBTQ-stad? 

Minoritet Fortfarande en utsatt minoritet även om 

utvecklingen kommit långt.  

Förhållningssätt Hur ska producenter förhålla sig till HBTQ-

turism? Ska de använda HBTQ ska de stödja 

det helhjärtat. 

Kapitalstyrka HBTQ-turism kan inte nyttjas av alla på 

grund av ekonomiska skäl 

	


