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Sammanfattning 

 

Studien syftar till att skapa förståelse för hur en destination kan anpassa sin marknadsföring 

gentemot affärsturisters potentiella efterfrågan att besöka mötesdestinationen som fritidsturister. 

För att besvara syftet har Karlstad valts ut som destination för att undersöka frågeställningarna: 

Vad efterfrågar affärsturisten för att besöka Karlstad som fritidsturist? samt Hur kan destinationen 

Karlstad anpassa sin marknadsföring gentemot affärsturistens potentiella efterfrågan?. 

 

Studien har tagit ansats i kritisk realism och har använt en kvantitativ metod i form av enkätstudie 

som tillvägagångssätt för insamling av data. Insamlade data har sedan analyserats i SPSS för att 

komma fram till ett resultat. Studien struktureras genomgående med hjälp av teman som 

destination, marknadsföring, affärsturisten samt upplevelser. Dessa teman bygger också grunden 

till studiens teoretiska ramverk.  

 

Enkätundersökningen genomfördes på studiens klusterurval som bestod av tre olika konferenser 

vid Karlstad CCC under april månad 2018 och totalt samlades 219 enkätsvar in. Resultatet visar på 

att det finns en efterfrågan hos affärsturisten att besöka Karlstad igen som fritidsturist men visar 

även att studiens respondenter hellre väljer att återkomma än att stanna längre under sin 

konferensvistelse. Det som efterfrågas är i första hand rabatt på hotell, mer information och 

paketerbjudanden på övernattning och upplevelser inom kultur samt nöjen och fritid. 

 

Destinationen Karlstad bemöter sina kunders efterfrågan av kultur, men skulle kunna förändra sin 

marknadsföring för att även bemöta sina kunders efterfrågan för upplevelser inom nöje och fritid. 

I studiens slutsats föreslås därför att marknadsföringskonceptet kan applicera på destinationen för 

att bemöta affärsturistens efterfrågan. Istället för att få ut informationen innan konferensen äger 

rum, bör prioriteten ligga i att informera affärsturisterna om Karlstad under tiden de är på 

mötesdestinationen. Resultatet visar tydligt att många eftersöker mer information för att ta ett 

beslut. Karlstad CCC skulle förslagsvis kunna utnyttjas som ett skyltfönster för Karlstad för att 

skapa en tanke om att återkomma.  

 

Nyckelord: Destination, marknadsföring, fritidsturist, affärsturist, upplevelser
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Abstract 

 

The purpose of this study is to create a comprehension of how a destination can adapt its marketing 

towards business tourist’s potential demand to visit the meeting destination as leisure tourists. In 

order to answer the purpose, Karlstad has been chosen as a destination to research the questions: 

What does the business tourist request to visit Karlstad as a leisure tourist? and How can the 

destination Karlstad adjust its marketing towards the request of the business tourist?. 

 

The study takes stirring in critical realism and has used a quantitative method in the form of a 

survey to collect data. The collected data has then been analysed in SPSS to reach a result. The 

study is structured with the help of topics such as destination, marketing, business tourists as well 

as experiences. These themes also build the foundation for the theoretical framework of the study. 

 

The survey was conducted on the sample consisting of three different conferences at Karlstad CCC 

during April 2018, and a total of 219 questionnaires were collected. The result shows that there is 

a request from the business tourists to visit Karlstad as a leisure tourist but also shows that the 

respondents of the study prefer to return to the destination than to stay longer during their 

conference stay. What is requested is primarily a discount on hotels, more information and package 

deals for overnight and cultural experiences as well as entertainment and leisure. 

 

The destination Karlstad addresses their customers request for culture but could change their 

marketing to respond to their customers' request for experiences in entertainment and leisure. The 

study's conclusion, therefore, suggests that the marketing concept can be applied to the destination 

as a response to the business tourists request. Instead of getting the information before the 

conference takes place, the priority should be to inform business tourists about Karlstad during 

their conference. The result clearly shows that many people are requesting for more information 

to make a decision. Karlstad CCC could, for example, be used as a display window for Karlstad to 

create a thought of returning to the destination.  

 

Keywords: Destination, marketing, leisure tourist, business tourist, experiences 
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Förord 

 

Våren 2017 var studenterna på turismprogrammet vid Karlstad Universitet inbjudan till en 

workshop av Visit Värmland där utveckling av regionens besöksnäringsstrategi diskuterades. Under 

dagen lyftes då frågan om hur alla de konferensgäster som besöker Karlstad skulle kunna 

återkomma som fritidsturister och vilka effekter detta skulle ha på staden.  

 

Vi som genomfört denna studie heter Emelie Fredriksson och Elin Håkansson. Vi båda två deltog 

vid workshopen för nu cirka ett år sedan och kunde inte riktigt släppa frågan då vi båda har ett 

starkt intresse för just möten, evenemang och marknadsföring. Efter en termin som 

utbytesstudenter där fördjupningar inom ovanstående ämnen studerades var ämnet för 

kandidatuppsats klart. Vi ville skapa förståelse för hur en destination kan anpassa sin 

marknadsföring gentemot affärsturisters potentiella efterfrågan att besöka mötesdestinationen som 

fritidsturister. 

 

Genomgående har studien strukturerats med teman destination, marknadsföring, affärsturisten 

samt upplevelser. För de delar som kopplar till destination och upplevelser har Elin varit ansvarig, 

medan Emelie har ansvarat för delar kopplade till marknadsföring samt affärsturisten. För vidare 

beskrivning, se bilaga 4. 

 

Vi vill framföra vår tacksamhet till Mattias Nord med fantastisk personal vid Karlstad CCC för 

hjälp vid insamlingen av data och framtagning av interna siffror över besöksantal. Även ett stort 

tack till Jonas Jacobsson, Visit Värmland, som hjälpt oss med grunden för enkäten och varit en 

stor inspirationskälla till studiens syfte. Vi tackar även föreningen ASTA, Sveriges 

begravningsbyråer och Svenska narkotikapolisen, samt deras konferensgäster och medlemmar som 

deltagit i enkätundersökningen.  

 

Vi riktar också ett stort tack till vår handledare Laila Gibson som med sin erfarenhet inom ämnet 

och kunskap om destinationen Karlstad varit ett stort stöd för oss.  

 

 

Karlstad Universitet, 28 maj 2018 

Emelie Fredriksson & Elin Håkansson  
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1. Inledning 
I uppsatsens första avsnitt presenteras bakgrunden till studien med en överskådlig blick om destinationer, 

marknadsföring, affärsturisten samt upplevelser, vilka är genomgående teman genom hela studien. Vidare finner 

läsaren problemformuleringen, som berör samhälls- och vetenskapsproblematiken av de tidigare nämnda teman för 

att sedan mynna ut i studiens syfte och två frågeställningar, vilka kommer appliceras på Karlstad som destination 

för att besvaras. 

 

1.1 Bakgrund 
Destinationer kan definieras som ett resmål (Hanefors & Mossberg, 2007), men också som ett land, 

region, stad eller annat område som attraherar turister (Abreu Novais, Ruhanen & Arcodia, 2018; 

Medlik, 2003). Turistdestinationer är ett viktigt element inom turistindustrin då destinationer ses 

som motivationen bakom turistens beslut och förväntningar för att resa (Von Friedrichs Grängsjö, 

2001). Varje destination är i någon mening unik, men har samtidigt gemensamt att de innehåller 

funktioner som en besökare behöver som boende, transport, service, restauranger och attraktioner 

(Abreu Novais et al., 2018). Destinationer kan också beskrivas som mötesplatser eftersom de är 

geografiska platser dit besökare tidsmässigt samlokaliserar sina möten och mötesmarknaden har 

kommit att utgöra en av den moderna turismens grundpelare (Hanefors & Mossberg, 2007; 

Sahlberg, 2001). Konkurrensen mellan destinationer är stor och det blir allt viktigare att framhäva 

platsens särarter för att attrahera besökare och skapa konkurrenskraftighet mot andra destinationer 

(Aronsson, 2007). För att lyckas kan destinationer lyfta fram sina attraktiva egenskaper genom 

marknadsföring (Abreu Novais et al., 2018; Heldt Cassel, 2007). 

 

Enligt Kotler, Armstrong & Parment (2013) baserar marknadsföring sina grunder i att utveckla 

lönsamma kundrelationer. Författarna menar att kundrelationer byggs genom att skapa 

erbjudanden som matchar kundens behov. För att skapa förståelse om behov, önskemål och 

efterfrågan behöver organisationer och företag öka sin kunskap om kunder och marknader. Kotler 

et al. (2013) menar att det finns olika filosofier hur organisationer kan marknadsföra sig själva 

gentemot kunder. I denna studie kommer filosofin marknadsföringskonceptet att appliceras. 

Marknadsföringskonceptet grundas i att skapa förståelse för hur produkten kan anpassas efter 

kundens önskemål. Konceptet baseras på att hitta rätt produkt för kunden och inte rätt kund för 

produkten. Det är stor konkurrens om kunder på marknader och många företag och organisationer 

jobbar idag med strategisk planering och utformar strategier där marknadsföringen har en 

betydande roll (Hall, 2005). Marknadsföring förknippas ofta med att erbjuda en vara eller tjänst, 
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men även personer, idéer, upplevelser och destinationer använder sig av marknadsföring (Kotler 

et al., 2013). Att marknadsföra en destination genom att skapa attraktiva erbjudanden kan attrahera 

både fritids- och affärsturister att välja just den destinationen som resmål (Abreu Novais et al., 

2018; Heldt Cassel, 2007).  

 

Affärsturister inkluderas i begreppet turism (Rogers, 2013) men dess effekter brukar inräknas i den 

kallade mötesindustrin (Swedish Network of Convention Bureaus1 [SNCVB], 2016). Mötesindustrin har 

inverkan och bidrar en stor del till destinationens ekonomiska hållbarhet och berör många olika 

intressenter som företag och organisationer. Natalia (2017) menar att många destinationer är 

säsongsbaserade vilket skapar en obalans i ekonomin. Speciellt i områden som endast har 

fritidsturister (Bohil & Böhl, 2007). Att tillföra mötesindustrin skapar då en förlängd säsong och 

en mer ekonomisk hållbarhet (Natalia, 2017). Mötesindustrin brukar i internationella sammanhang 

kallas för MICE - Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition2. MICE är idag en av de snabbast 

växande industrierna inom turismsektorn (Lee, Lee & Breiter, 2016). Den ideella organisationen 

SNCVB (2016) visar i sin rapport på att mötesindustrin är svår att mäta. Rapport redogör för en 

undersökning på större kongresser med minst 50 besökare som spenderar minst en natt på 

destinationen. Denna undersökning visar på att den nationella mötesindustrin genererade i 292 000 

gästnätter och en total inkomst på 391 miljoner under år 2016. Affärsturisten, som kan bestå av 

besökare till handelsmässor eller konferensdeltagare, spenderar i snitt 3000–3500 kr per dygn under 

sin konferensvistelse (SNCVB, 2016) och kan liksom fritidsturisten besöka lokala restauranger, 

delta i guidade turer eller söka annan underhållning och avkoppling. Att socialisera kan vara en 

viktig del av upplevelsen som affärsturist och ett sätt att lära känna varandra på ett mindre formellt 

sätt (Rogers, 2013). 

 

Destinationer försöker attrahera större event genom att marknadsföra sin destination och fokusera 

på destinationens tillgångar i form av attraktioner och upplevelser, så som fritids-, kultur- eller 

underhållnings möjligheter som shopping, sport eller matupplevelser (Kamfjord, 2002; Rogers, 

2013). Det sägs att det är attraktionerna som finns på destinationen som skapar attraktionskraften 

dit (Kim & Lee, 2002; Uysal & Jurowski, 1994; Von Friedrichs Grängsjö, 2001) och som bidrar till 

besökares upplevelser (Hanefors & Mossberg, 2007). Om deltagarna får en behaglig, positiv och 

överraskande upplevelse av destinationen där evenemanget äger rum händer det att deltagare har 

                                                   
1 SNCVB är en svensk organisation som arbetar strategiskt med destinationsutveckling (SNCVB, 2016). 
2 MICE är den engelska motsvarigheten till mötesindustrin och inkluderar möten, incitament, konferens och 
utställningar (Kamfjord,2002). 
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återvänt som fritidsturister till destinationen, och då ofta tillsammans med vänner och familj 

(Rogers, 2013). 

 

1.2 Problemformulering 
 

I dagens extremt konkurrensintensiva värld är jakten på konkurrensfördelar 

en jakt på insikter om kunder och marknader (Kotler et al., 2013, s.102).  

 

Organisationer, i detta fall de som marknadsför destinationer, behöver därför inte förmedla mer 

information till sina kunder, utan snarare bättre information så att kunden i sin tur kan ta ett beslut. 

Organisationen behöver därmed skapa sig en bättre förståelse för vad sina kunder efterfrågar och 

anpassa sitt erbjudande efter det, vilket är marknadsföringskonceptets grundtanke (Kotler et al., 

2013). Destinationer konkurrerar idag om att skapa attraktiva erbjudanden för att få både fritids- 

och affärsturister att välja just dem som resmål (Heldt Cassel, 2007). 

  

Enligt Kerr, Cliff & Dolnicar (2012) finns det potential att konvertera affärsturister till fritidsturister 

men det finns få studier som specificerar vilka faktorer som påverkar denna process. Rogers (2013) 

menar att en affärsturists upplevelse under konferensen påverkar huruvida affärsturisten är villig 

att återvända som fritidsturist. Att jobba aktivt med detta och få turistens upplevelse att vara något 

utöver det vanliga kan vara ett effektivt sätt för destinationen att konkurrera mot andra 

destinationer (Rogers, 2013). För att kunna göra detta krävs kunskap om kunden (Kotler et al., 

2013), i detta fallet affärsturisten. Att affärsturisten spenderar mycket pengar under sin vistelse på 

en destination råder det inga tvivel om enlig SNCVB (2016). En destination överlever genom dess 

besökare (Abreu Novais et al., 2018) och att konvertera en del av destinationers affärsturister till 

fritidsturister skulle generera ytterligare inkomst för destinationerna (Kerr et al., 2012). Kerr et al.  

(2012) menar att denna konvertering har stor potential, trots detta saknas idag både forskning och 

konkreta förslag för hur mötesdestinationer ska gå tillväga för att attrahera sina affärsturister att 

spendera tid som fritidsturister på destinationen. 

  

Att konvertera affärsturister till fritidsturister, vilket Kerr et al. (2012) beskriver, kommer i denna 

studie att tillämpas på destinationen Karlstad för att skapa en fördjupad förståelse för processen 

på en mötesdestination. Anledningen till varför Karlstad är en intressant destination att undersöka 

är för att Karlstad enligt SNCVB (2016) ligger på topp 10 i samtliga konferenskategorier och mottar 

affärsturister från hela Sverige (SNCVB, 2016). Genom att utgå från en specifik destination får 
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studien möjlighet att undersöka en konkret efterfrågan och tillvägagångssätt för att öka 

destinationers attraktionskraftighet för att omvandla affärsturister till fritidsturister. 

 

1.3 Syfte 
Studien syftar till att skapa förståelse för hur en destination kan anpassa sin marknadsföring 

gentemot affärsturisters potentiella efterfrågan att besöka mötesdestinationen som fritidsturister. 

 

1.4 Frågeställningar 
För att besvara studiens syfte har Karlstad valts ut som destination för att undersöka följande 

frågeställningar: 

• Vad efterfrågar affärsturisten för att besöka Karlstad som fritidsturist? 

• Hur kan destinationen Karlstad anpassa sin marknadsföring gentemot affärsturistens 

potentiella efterfrågan? 

 

1.5 Avgränsningar 
Att skapa förståelse kring affärsturisters potentiella efterfrågan om att besöka en mötesdestination 

som fritidsturister ser vi två möjliga vägar att undersöka. Antingen genom att kartlägga 

affärsturisters faktiska handlingar, eller deras attityder gentemot fenomenet. Denna studie har 

avgränsats till att fokusera på det sistnämnda och helt utelämna vad affärsturisten faktiskt gör. Det 

betyder att studien endast kommer kunna uttrycka sig om affärsturisters åsikter och attityder för 

att få fram en eventuell efterfrågan att spendera tid i Karlstad som fritidsturist. 

  

Destinationer och dess attraktioner spelar en stor roll i valet att resa till en destination som 

fritidsturist (Abreu Novais et al., 2018; Heldt Cassel, 2007). Turismens delar består av åka, bo äta 

samt göra som alla kan använda sig av upplevelser för att skapa ytterligare attraktionsförmåga 

(Hanefors & Mossberg, 2007). Den här studien fokuserar på delarna äta och göra som aktiviteter 

på destinationen för att undersöka affärsturisters efterfrågan. 

  

Destinationen Karlstad har valts för att besvara studiens forskningsfrågor. Enligt SNCVB (2016) 

ligger Karlstad på topp 10 i samtliga kategorier och lämpar sig därför för att studera studiens syfte. 

Karlstad Congress Culture Center (Karlstad CCC) är en av flera anläggningar i Karlstad som 

arrangerar konferenser och vi valde att fokusera studiens kvantitativa enkätundersökning på 

konferensgäster på tre av Karlstads CCC konferenser. (Se metodavsnitt 2.3 för att läsa mer om 

studiens urval). I studiens empiriska bakgrund redogörs information från en turismstrategisk plan 
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och en turistbroschyr om Karlstadsregionen, som är en destination sammansatt av Karlstad-, 

Forshaga-, Grums-, Hammarö- och Kils kommun. Här har studien avgränsats till att endast lyfta 

nödvändig bakgrundsinformation och marknadsföring som knyter an till Karlstad, eftersom det är 

den geografiska plats som studien fokuserar på.   

 

Med begreppet turist medföljer en mängd olika betydelser och i följande studie kommer vi använda 

oss av begreppen fritidsturister och affärsturister. För att definiera fritidsturister har vi valt att utgå 

från Tillväxtverket (2016) som beskriver begreppet besökare som individer vilka genomför en resa 

där huvudresmålet ligger utanför individens vanliga omgivning. Resans syfte ska vara kopplat till 

fritid eller andra personliga syften och den sammanhängande vistelsetiden för resan får högst vara 

ett år. Objekten som ämnas undersökas kommer att benämnas som affärsturister. Affärsturister 

avser de individer vars reseanledning beror på kurser och konferenser, men som inte nödvändigtvis 

behöver vara resans enda anledning (Kamfjord, 2002; Lichya & McLeayb, 2018). Affärsturister som 

benämning används när vi vill anknyta till den tidigare och den generella forskningen vi tagit del av 

i bland annat studiens teorikapitel. 

 

1.6 Disposition 
I detta avsnitt presenteras studiens upplägg för att skapa en överblick för läsaren. Här beskrivs även 

studiens innehåll samt kopplingen mellan dess olika delar. Studien inleds med kapitel ett som 

presenterar bakgrunden till studiens problemområde, samt ämnets vetenskapliga- och 

samhällsproblematik där bland annat Kerr et al. (2012) lyfter fram problematiken kring att 

konvertera affärsturister till fritidsturister. Problematiken mynnar sedan ner till ett syfte och två 

frågeställningar med fokus på affärsturisters potentiella efterfrågan, samt hur mötesdestinationens 

marknadsföring kan anpassas efter denna. Studiens andra kapitel beskriver studiens vetenskapliga 

ansats, kritisk realism, samt hur data har samlats in genom en kvantitativ metod med enkät. Här 

presenteras även studiens urval av konferenser samt en metoddiskussion. Kapitlet baseras på 

litteratur av Veal (2018) som beskriver metoder kopplat till turismvetenskap tillsammans med andra 

källor som alla har koppling till det samhällsvetenskapliga forskningsfältet. 

  

I kapitel tre lyfts studiens teoretiska ramverk genom att följa de ämnena destination, 

marknadsföring, affärsturisten samt upplevelser, som är genomgående teman i hela studien. 

Destinationer kan beskrivas som en av de viktigaste grundpelarna i turism och i studiens syfte nämns 

både begreppet destination och mötesdestination. Hanefors & Mossberg (2007) samt Sahlberg 

(2001) vilka är forskare som fördjupat sig i ämnet vilka studien utgått från för att skapa en bättre 
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förståelse för begreppens definitioner och betydelser. Marknadsföring är även ett centralt begrepp 

som lyfts i studien syfte och som används för att visa på hur destinationer kan särskilja sig från 

varandra. Kotler anses som världens största auktoritet inom strategisk marknadsföring (Kotler et 

al., 2013), därav valet att använda författaren till stora delar av marknadsföringens teoretiska 

bakgrund. Kotler är även en genomgående referens i litteratur som vi funnit om marknadsföring 

inom turism. Författarens svenska upplaga specificeras på det svenska samhället, och blir därför 

applicerbar på studien. Marknadsföringsavsnittet kompletteras med Middleton för att även koppla 

marknadsföringen till turism. Affärsturisten knyter samman och förklarar vad hela studien grundas i 

och blir därför en viktig del i begreppsförklaringen. Upplevelser är det sistkommande avsnittet i 

teorikapitlet och beskriver djupgående vilka upplevelser som ofta finns på, samt vilka faktorer som 

skapar attraktionskraft till destinationer. Här används åter igen Hanefors & Mossberg (2007), men 

även Pine & Glimore (1999) som båda beskriver aktiviteter, upplevelser samt upplevelseindustrin 

kan hjälpa oss förstå vad som bidrar till affärsturisters potentiella efterfrågan att besöka 

mötesdestinationen som fritidsturister. 

 

Kapitel fyra är studiens empirikapitel och redovisar den insamlade data från studiens 

enkätundersökning, åter igen genom att följa de fyra centrala teman som presenterats 

ovan.  Empirikapitlet följs vidare av ett analyskapitel som även det följer studiens teman, men i en 

mer en mer diffus bemärkelse. Här ställs studiens enkätresultat mot teorier från det teoretiska 

ramverket samt mot den empiriska bakgrunden om destination Karlstad. Vidare besvaras studiens 

syfte och frågeställningar med hjälp av diskussion och slutsats och avslutas med förslag på framtida 

forskning. 
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2. Metod 
I följande metodkapitel presenteras kritisk realism som studiens ansats samt valet av kvantitativ enkät som metod. 

Vidare beskrivs enkätens tillvägagångssätt, klusterurvalet och genomförande för insamling av data följt av hur vi 

valde att analysera den insamlade datan. Vi lyfter även en metoddiskussion med för- och nackdelar av vald metod 

och tillvägagångssätt. Kapitlet kommer också beskriva hur vi säkerställt empirins validitet och reliabilitet samt även 

de etiska överväganden vi tagit hänsyn till i studien. 

 

2.1 Kritisk realism som angreppssätt 
Studien syftar till att skapa förståelse för hur en destination kan anpassa sin marknadsföring 

gentemot affärsturisters potentiella efterfrågan att besöka mötesdestinationen som fritidsturister. 

Studien har genomförts med kritisk realism som vetenskapligt angreppssätt. Studiens angreppssätt 

kopplas främst till kritisk realism då dess utgångspunkt är att världen och samhället existerar 

oberoende av observatören. Däremot anses verkligheten vara komplex och bestå av många olika 

skikt och sammanhang samt att verkligheten är kontextuell och skiljer sig i tid och rum. Kritisk 

realism är en realistisk position men kan ses som en mellanpunkt mellan realism och idealism 

(Holm Ingemann, 2016). Studiens respondenter har fått uttrycka sina åsikter kring vad som 

attraherar dem till en specifik destination och om de kan tänkas stanna längre eller återvända till 

destinationen vilket skapar en bild av verkligheten. Samtidigt blir bilden beroende av den 

geografiska platsen samt nutiden och behöver nödvändigtvis inte vara sann på fler platser eller i 

framtiden. 

 

Kritisk realism förutsätter att forskningsprocessen sker stegvis och dess ontologi består därför av 

tre skikt. Det empiriska skiktet ligger vid ytan och kan observeras och beskrivas med hjälp av 

vardagligt språk. Ett andra lager av kritisk realism är det faktiska skiktet där situationer och 

händelser utspelas och deras mening måste förstås snarare än mätas eller räknas. Därför inkluderar 

kritisk realism ett tolkningselement som erkänner att sociala fenomen är meningsfulla. Det tredje 

lagret är djupskiktet och där sägs händelser uppstå oberoende av om de observeras eller 

förstås.  Detta skikt är inte observerbart och måste därför behandlas genom logiskt tänkande. Här 

måste kunskaper sammanställas och en förklaring resoneras fram, ofta med hjälp av teorier 

eftersom dessa är abstrakta föreställningar om ting som inte direkt kan observeras. Den kritiska 

realismens referensramar är i högre grad samhällsvetenskapliga och det sägs att skiktet regeras av 
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dolda kausala3 mekanismer, maktstrukturer och institutionella förhållanden. Detta för att syfta på 

relationer där samhälleliga subjekt har avgörande betydelse för funktion och resultat (Holm 

Ingemann, 2016). 

 

Oberoende vad som studeras eller analyseras kan olika fält undersökas som slutna eller öppna 

system. I en sluten analys är alla element och sammanhang kända och det råder ingen osäkerhet. 

En öppen analys tillåter däremot osäkerhet då inte alla variabler och sammanhang är kända. Kritisk 

realism antyder att samhällsforskare aldrig kan förutsäga exakta handlingar och förändringar då 

givna strukturer har potential att förändras i olika kontext (Holm Ingemann, 2016). Studien utgår 

därför från en öppen analys i och med att dess angreppssätt är kritisk realism. 

 

2.1.1 Abduktiv ansats 
Utöver studiens angreppssätt bör det fastställas om den ska genomföras genom en induktiv, 

deduktiv eller abduktiv ansats där utgångspunkterna ligger i empiri, teori eller en blandning av de 

båda (Alvesson & Sköldberg, 2017; Holm Ingemann, 2016). Studiens ansats är vald att vara 

abduktiv, vilket i enkelhet kan beskrivas som en blandning av deduktion och induktion. Medan 

induktion utgår från empiri och deduktion utgår från teori grundas abduktion från empiriska fakta 

som kan kompletteras med teoretiska föreställningar. Vid en abduktiv process utvecklas det 

empiriska tillämpningsområdet succesivt och i samma takt förfinas och justeras även teorin 

(Alvesson & Sköldberg, 2017). Det övergripande angreppssättet kritisk realism föreslår att 

forskningsprocessen sker stegvis genom att först observera fenomenet för att sedan använda 

abstrakta förklaringar, alltså teorier, för att förklara det (Holm Ingemann, 2016). Därför passar en 

abduktiv ansats till studiens valda angreppsätt. Ansatsen väljs där emot utifrån undersökningens 

utgångspunkt (Veal, 2018; Johannessen & Tufte, 2003) och enligt Alvesson & Sköldberg (2017) 

inbegriper den abduktiva ansatsen, till skillnad från de andra förklaringsmodellerna, även förståelse. 

Att skapa förståelse om vad affärsturisten efterfrågar för att besöka Karlstad som fritidsturist är 

utgångspunkten i denna studie. Utifrån detta vill vi också förklara hur destinationen Karlstad kan 

anpassa sin marknadsföring gentemot affärsturistens potentiella efterfrågan. En abduktiv ansats 

blir därmed fördelaktigt för studien. Syftet med en abduktiv ansats är att ge studien möjligheten i 

att komma närmare förklaringar och djupare förståelse. 

                                                   

3 Kausalitet, eller orsakssamband, innebär en form av nödvändighet i relationen mellan empiriska fenomen 
(ting eller händelser). Om kausalitet råder mellan två fenomen, kallas det ena orsak och det andra verkan 
(Shahbaz, Ferrer, Shahzad & Haouas, 2018).  
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2.2 Kvantitativ ansats - Enkät som metod 
Enligt Veal (2018) bör forskaren betrakta flera faktorer vid sitt val av metod. Metoden grundas i 

vad som på mest lämpliga sätt kan lösa den aktuella forskningsfråga som lyfts fram. Forskaren kan 

även studera vad som gjorts i tidigare studier och vad forskaren själv kan komplettera med inom 

ämnet. Veal (2018) menar att forskaren efter detta ska se över vilka resurser och tidsramar som kan 

vara lämpliga för studien. Efter att ha begrundat dessa frågor har denna studie tagit sin grund i en 

kvantitativ ansats. I den kvantitativa ansatsen arbetar forskaren med hårda data, det vill säga data 

som går att mäta (Johannessen & Tufte, 2003). Valet av en kvantitativ ansats motsäger sig det som 

Holm Ingemann (2016) skriver om att det andra lager av kritisk realism måste förstås snarare än 

mätas eller räknas. Veal (2018) beskriver där emot att en kvantitativ metod blir användbar då 

forskaren vill åstadkomma ett statistiskt resultat och enligt Botterill & Platenkamp (2012) används 

enkäter fördelaktigt för att få fram statistik för att förstå marknader inom turismvetenskap. I 

studiens fall är det denna förståelse som blir central och som vi med hjälp av kritisk realism vill nå.  

För att mäta resultat behöver detta nödvändigtvis inte ske i siffror utan siffrorna kan representera 

någon mening och kan undersöka respondentens åsikt om något (Veal, 2018). Studien syftar till att 

skapa förståelse för hur en destination kan anpassa sin marknadsföring gentemot affärsturisters 

potentiella efterfrågan att besöka mötesdestinationen som fritidsturister. Att använda en kvantitativ 

metod blir då funktionellt eftersom en av studiens forskningsfrågor syftar till att förstå 

affärsturisters potentiella efterfrågan. Genom att ta fram statistik över vilka olika typer av 

upplevelser som skulle kunna locka affärsturisten till mötesdestinationen som fritidsturist kan det 

bidra till att besvara frågan. Andra forskningsfrågan tar avstamp i marknadsföring och för att 

undersöka vilken marknadsföring som är mest effektiv krävs det att först veta vad affärsturisten 

efterfrågar. 

 

2.2.1 Användarenkät 
Den vanligaste metoden för insamling av data till en kvantitativ studie är via ett frågeformulär, så 

kallad enkät. Den viktigaste grunden vid skapande av en enkät är att göra frågorna så konkreta som 

möjligt, det förenklar för respondenten att svara och för forskaren att tolka data (Johannessen & 

Tufte, 2003). Studiens empiriska insamling grundas på en enkät av det som Veal (2018) beskriver 

som “user survey - användarenkät”. Enkäter används för att samla information från människor i form 

av olika frågor. Användarenkäter anses enligt Veal (2018) som lämpliga för att undersöka och få 

respons på frågor gällande användares åsikter. För att ta reda på fakta om sin respondent kan 

användarenkäten utformas för att ta reda på var respondenten kommer ifrån, individens 

socioekonomiska- och demografiska profil och besökares åsikter. Denna information blir i sin tur 
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lämplig att använda i företag och organisationers marknadsföring (Veal, 2018). Då studien syftar 

till att undersöka individers åsikter anses denna enkät som mest fördelaktig i studien. 

 

2.2.2 Utformning av enkät 
Vid utformning av enkäten skapades de flesta frågorna med redan färdiga svarsalternativ utifrån 

teman som destination, marknadsföring, affärsturisten samt upplevelser (se bilaga 1). Att använda 

sig av redan färdiga svarsalternativ menar Johannessen & Tufte (2003) dels gör det lättare för 

respondenten att svara, men också lättare för forskaren att analysera svaren. Då vi visste att tiden 

att svara på enkäten var begränsad för respondenterna ansågs frågor med slutna svarsalternativ 

mest lämpligt. Enkäten är utformad i en vad Johannessen och Tufte (2003) kallar för 

semistrukturerat frågeformulär då de allra flesta frågor är slutna medan vissa skapar utrymme för 

respondenten att komma med egna förslag. Att använda öppna svarsalternativ ansåg vi var viktigt 

för att kunna ta del av eventuella åsikter som respondenten hade utöver det utbudet på aktiviteter 

och erbjudande som föreslogs i enkäten. Dessa frågor var även utformade så att respondenten 

kunde fylla i flera svarsalternativ. Detta ansågs som nödvändigt då vi ville samla in olika intressen 

hos respondenterna. Flervalsalternativfrågorna är i empiri enbart utskrivna med antal personer då 

procent blir missvisande, eftersom de var valfria att svara på. Fem av frågorna i enkäten är 

utformade med Likert-skala för att undersöka individers åsikter om de olika upplevelser som listas. 

Skalan är utformad från 1–5 där varje siffra representerar hur starkt respondenter känner för något 

(Bryman, 2012). Författaren påpekar vikten av att ha ett ojämnt antal tal på sin skala för att 

respondenten ska ha utrymme svara neutralt i frågan. I denna studie efterfrågas respondenternas 

intresse för olika upplevelser på destinationen där 5 representerar “Mycket intresserad” och 1 “Inte 

alls intresserad”. Enligt Wenemark (2017) var det förr vanligt att starta enkäten med personliga 

frågor. Detta har på senare år frångåtts och författaren menar att det är bättre att starta enkäten 

med enkla frågor som berör studien för att fånga respondentens intresse för att sedan avsluta med 

de mer personliga frågorna (Wenemark, 2017). Studiens enkät inleder med frågor som är aktuella 

för att få en bakgrund om respondenten för att sedan övergå i teman som kan kopplas samman 

med studiens teoretiska ramverk som destination, marknadsföring och upplevelser. Upplevelserna 

som valts ut att lyftas fram är baserade på Karlstadsregionens turistbroschyr (Karlstads kommun, 

2017). De olika upplevelser, teman och frågor som lyfts fram diskuterades även i samråd med 

representanter från Visit Värmland och Karlstad CCC för att skapa ett användbart resultat för 

branschen. Avslutningsvis efterfrågas som Wenemark (2017) beskriver, frågor om personen så som 

till exempel kön, ålder och geografisk placering. Veal (2018) bekräftar detta och menar också att 

respondenten ofta svarar mer sanningsenligt om enkäten avslutas med personliga frågor. För att 
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skapa en förståelse för respondenten inleds enkäten men en kort beskrivning om vilka vi som utför 

studien är och vad vårt syfte är. I denna korta inledning förklaras även att enkäten är helt anonym 

men att respondenterna har möjlighet att lämna mejladress för att delta i utlottning om två 

konsertbiljetter till Karlstad CCC. Dessa konsertbiljetter skänkte Karlstad CCC för att motivera 

sina gäster att delta då de ansåg att även de kunde ta del och lärdom av studiens resultat när det var 

färdigställt. 

  

Efter att enkäten utformats testades den på ett flertal personer innan insamlingen till studien 

påbörjades. Enkäten testades på 20 studenter vid olika tillfällen, metoden som användes är vad 

Wenemark (2017) kallar för en kombination. En kombination är då respondenten har fått läsa 

igenom enkäten högt och under tiden haft synpunkter, efter detta har vi öppnat för frågor om 

begrepp som lyfts fram i undersökningen för att allt ska vara enkelt att förstå. Efter justeringar har 

två akademiker uttryckt åsikter och gett sitt godkännande. Sist skickades enkäten till ansvariga på 

Karlstad CCC och Visit Värmland för test innan slutgiltig version. 

  

Då enkäten var färdigställd togs beslutet att skriva ut denna och dela ut i pappersform. Dolnicar, 

Laesser, & Matys (2009) menar att kvalitén på resultat sällan skiljer sig i enkätstudier inom 

turismvetenskapen vid användande av pappers- eller online enkäter. Då vi visste att 

respondenternas tid var knapp och vårt mål var att få ut 100 enkäter per konferens valde vi 

pappersenkäter då denna metod blev mest tidseffektiv för oss. Slutgiltiga versionen lämnades sedan 

ut till studiens urval på de tre olika konferenserna på Karlstad CCC. 

 

2.2.3 Bortfallsanalys 
När samtliga tre insamlingstillfällen var genomförda hade totalt 300 stycken enkäter delats ut och 

219 stycken ifyllda enkäter hade samlats in. Den totala svarsfrekvensen slutade på 73 procent, vilket 

är en svarsfrekvens som Bryman (2012) kategoriserar som mycket bra. Från de tre 

insamlingstillfällena går det att urskilja två bortfallskategorier, de som var bosatta i Värmland vilket 

var två respondenter, samt de som mottog enkäter men som valde att inte svara, vilket var 79 

personer. Då vi inte fick möjlighet att fråga dessa respondenter om deras anledning till att inte svara 

kan vi inte ge ett bra svar för bortfallet kring den andra kategorin. I samtal med konferensgäster 

framkom där emot att vissa respondenter hade ett större fokus på paus än att svara på enkäten. 

Detta uppmärksammades främst på Sveriges begravningsbyråers konferens då vi utförde 

undersökningen under den 30 minuter långa kaffepausen. Det är även denna konferens som hade 

det lägst svarsfrekvens, vilket tyder på att detta är en möjlig orsak. 
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2.3 Population och urval 
Med population menas hela den grupp som resultatet ska appliceras på (Johannessen & Tufte, 

2003). Då denna studie syftar till att undersöka affärsturister med avgränsning på Karlstad och 

affärsturister som konferensgäster utgör studiens population alla konferensgäster på Karlstad CCC. 

För att avgränsa ytterligare och göra studien mätbar representerar studiens population antalet 

konferensbesökare under år 2017 på Karlstad CCC. År 2017 hade Karlstad CCC 90 309 antal 

konferensgäster.4 För att genomföra studien har vi valt att göra ett urval ur denna population. 

  

Urvalet är en utvald grupp som undersökningen utförs på för att komma fram till ett resultat. Urval 

kan vara slumpmässigt eller icke-slumpmässigt valda, men om slumpen inte används innebär det 

statistiskt sett att det inte går att generalisera från urvalet till populationen. För att kunna 

generalisera resultatet på hela populationen bör urvalsgruppen som undersöks även vara så lik 

populationen som möjligt (Lantz, 2014). För att skapa studiens urval har vi använt oss av ett 

slumpmässigt urval som Lantz (2014) kallar för ett klusterurval vilket kan ske i flera steg om 

populationen är stor. Denna metod är heller inte lika tidskrävande då grupper med respondenter 

väljs ut (Lantz, 2014). Då populationen motsvarar antalet konferensbesökare på Karlstad CCC 

ansågs populationen som stor och vår tid var begränsad för insamling av data var ett flerstegs-

klusterurval nödvändigt. Vid första steget gjordes ett urval över vilka konferenser som skulle ingå 

i studien. Veal (2018) menar att tidsram ska beaktas vid val av metod. Då vår tid var begränsad 

ansåg vi att tre konferenser var inom studiens tidsram och urvalet ska trots tidsbegränsning i största 

mån spegla populationen. Valet av konferenser gjordes i samråd med representant från Karlstad 

CCC där de lyfte fram konferenser som höll kriterierna - minst 2 dagar, ca. 300 konferensgäster 

och gäster som var bosatta runt om i hela landet. Dessa kriterier ansågs som viktiga för att kunna 

besvara studiens syfte då vi dels ville ha konferensgäster som var turister, alltså personer som reser 

utanför sitt vanliga område och sover borta minst en natt (Tillväxtverket, 2017). Att ha konferenser 

med ca. 300 deltagare var viktigt för att kunna slumpmässigt välja ut 100 respondenter på plats. 

Målet var först att varje enkätsvar skulle representera 301 personer ur populationen. Då 

enkätstudien avslutades med 219 enkätsvar istället för de tänkta 300 representerade varje enkät 

slutligen 412 personer. 

 

 

 

                                                   
4 Antalet gäster kommer från Karlstads CCCs interna data. Då det inte är ett offentligt dokument kommer det 
inte publiceras i studien. 
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Namn, datum Typ av konferens Typ av besökare Antal gäster 

ASTA-dagarna,  

19-20 april 

Årlig medicinsk konferens med 

föreläsningar och mässa 

Sjuksköterskor (för astma, 

allergi och KOL) 

280 

Sveriges 

begravningsbyråer,  

19-22 april 

Årlig konferens med årsmöte, 

seminarier och mässa 

Begravningsbyrå- 

entreprenörer  

278 

Svenska 

narkotikapolisen,  

26-29 april 

Årlig utbildningskonferens med 

seminarier och mässa. 

Narkotikapoliser 360 

Totalt 
  

918 

Tabell 1. Beskrivning av urval och konferenser 

 

Tabell 1 redovisar studiens första urval vilka var ASTA-dagarna, Sveriges begravningsbyråer, och 

Svenska narkotikapolisen. Samtliga konferenser i urvalet arrangerade föreläsningar eller seminarier 

samt en mässa med externa utställare kring konferensen. Viktigt att nämna är att konferenserna 

inte nödvändigtvis hålls i Karlstad eller på Karlstad CCC årligen. Innan andra urvalet gjordes 

informerades gästerna om att vi enbart ville ha svar från respondenter som inte var bosatta i 

Värmland. Andra urvalet gjordes sedan på plats och var helt slumpmässigt bland 

konferensgästerna. Då vi redan gjort det första urvalet bland val av konferenser och informerat 

gäster om att vi bara ville ha respondenter som inte var bosatta i Värmland hade det inte betydelse 

för vilka som valde att svara utan kunde göras helt slumpmässigt. Vi valde istället att lägga fokus 

vid att få ut 100 enkäter och samla in dem igen för att här uppnå så hög svarsfrekvens som möjligt 

i vår datainsamling.   

  

Vid samhällsforskning krävs det ofta tillträde till källan av information, samt tillåtelse till att använda 

den. Samverkan med nyckelpersoner blir således en viktig del under empiriinsamlingens gång och 

kan visa sig vara ovärderligt för att finna lämpliga informationskällor. Dessa nyckelpersoner är 

kända som “gatekeepers” och är individer som har makten att ge tillträde och tillåtelse (Denscombe, 

2002). Innan varje insamlingstillfälle vid de olika konferenserna kontaktades vardera 

konferensansvariga för att få dennes godkännande för genomförande av undersökningen. Samtliga 

arrangörer accepterade.  

 

2.4 Insamling av data  
Vid användandet av en användarenkät menar Veal (2018) att enkäten ofta delas ut till besökaren 

vid ankomst och samlas in igen vid avresa. Därför valdes enkätundersökningen att genomföras 
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genom att 100 enkäter delades ut på vardera konferensen vid Karlstad CCC, men istället för 

ankomst utnyttjade vi konferensgästernas lunch eller fikapaus. Anledningen till både val av 

konferensdagar och tillfälle för utförande av empiriinsamlingen var för att det var de dagar och 

tider som arrangörerna bekräftade inkluderade störst mängd konferensgäster. Det var även den 

längsta möjliga tid att utföra insamlingen på. Denna motivation har använts för samtliga 

konferenser när det gäller val av dag och tillfälle för att utföra enkätinsamlingen på. 

 

2.4.1 ASTA-dagarna 
På en vardag i mitten av april 2017 möttes vi, studiens författare, utanför Karlstad CCCs portar 

inför det första enkätinsamlingstillfället vid den första konferensen, ASTA-dagarna. Väl på plats 

mötte vi en kort stund upp med vår kontaktperson på Karlstad CCC, konferensens projektledare 

och vår kontaktperson på konferensens bakomliggande organisation. Vi gick tillsammans igenom 

genomförandeplanen och såg till att det fanns 100 stycken utskrivna enkäter, pennor och att siste 

talare var redo att informera konferensgästerna innan det var dags för dem att gå på lunch. 

  

Under ASTA-dagarna befann sig samtliga konferensgäster på ett övre våningsplan medan lunchen 

serverades på markplan. Då den enda vägen ner till markplan var via en rulltrappa valde vi att stå 

på markplan i nära anknytning till denna i riktning mot lunchrestaurangen som befann sig i samma 

byggnad som konferensen hölls i. I och med att konferensgästerna naturligt gick förbi där i 

anslutning till sin lunch missade vi få potentiella respondenter på deras väg till och från lunchen 

och säkerställde att så många som möjligt av konferensens besökare hade chans att delta i enkäten. 

  

För att nå en svarsfrekvens på 100 procent var målet var att återfå 100 svar av de 100 enkäter som 

vi innan lunchen delat ut, men problematiken som kan uppstå vid denna metod är enlig Veal (2018) 

just att få tillbaka enkäterna vid respondentens avfärd (Veal, 2018), eller i vårt fall efter lunchpausen. 

För att öka svarsfrekvensen och minska bortfall berättade vi i samband med att vi delade ut 

enkäterna att insamlingen av enkäter skulle ske på samma plats som de delades ut. Majoriteten av 

de som mottog enkäter uppfattade meddelandet vilka också lämnade in besvarade enkäter på sin 

väg från lunchen tillbaka upp för rulltrappan igen, men när samtliga gäster lämnat 

lunchrestaurangen saknades fortfarande en del enkätsvar. Vi beslutade därför att en av oss skulle 

gå upp till det våningsplan där konferensdeltagarna drack sitt lunch-kaffe för att synliggöra oss 

ytterligare och fick med hjälp av detta in ytterligare enkäter. När alla konferensdeltagare åter igen 

gått in i föreläsningssalen tog vi ett varv runt anläggningen för att säkerställa att vi inte missat något 

enkätsvar och hittade då tomma enkäter som räknades som bortfall. Svarsfrekvensen för detta 
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insamlingstillfälle slutade på 79 procent då vi totalt fick in 79 enkätsvar. Då svarsfrekvensen var så 

pass hög valde vi att fortsätta med det planerade urvalet av 100 respondenter per konferens. 

 

2.4.2 Sveriges begravningsbyråer 
Det andra enkätinsamlingstillfället var under Sveriges begravningsbyråers konferens. Denna 

konferens skiljer sig åt då inte siste talare informerade konferensdeltagarna om enkäten och om 

oss. En annan skillnad var att vi gjorde insamlingen under konferensdagens 30 minuter långa 

fikapaus som ägde rum på samma våning som konferensen. När dörrarna till föreläsningssalen 

öppnades var det svårt att få kontakt med konferensgästerna då många var fokuserade på paus. 

Många tackade i ett första skede nej till att svara på enkäten för att hinna dricka kaffe. Vi utnyttjade 

chansen om att vinna två konsertbiljetter på Karlstad CCC som motivation, vilket fungerade på en 

del respondenter, men när alla lämnat föreläsningssalen återstod cirka hälften av våra 100 enkäter 

kvar att dela ut. Vi beslutade då att en av oss skulle mingla med gästerna och dela ut fler enkäter 

medan den andra stod kvar och avvaktade om fler skulle vilja svara efter kaffet. Vi lyckades till slut 

få ut alla 100 stycken enkäter, och när pausen sen var över hade vi fått tillbaka 57 stycken ifyllda 

och enkäter. 

 

2.4.3 Svenska narkotikapolisen  
Det tredje och sista insamlingstillfället, vilket var under Svenska narkotikapolisens konferens, 

genomfördes på exakt samma vis som vid ASTA-dagarna. Vid detta tillfälle återfick vi totalt 84 

enkäter, vilket var den högsta svarsfrekvensen av de tre konferenstillfällena. 

 

2.5 Analys av insamlade data 
Barmark & Djurfeldt (2015) beskriver att val av analys av kvantitativa data kan grundas i om 

frågeställningen är deskriptiv eller förklarande. Om studiens frågeställning är deskriptiv blir en 

univariat analys mest lämplig, vilket betyder att fördelningen av de variabler som är mest centrala 

för frågeställningen redovisas i analysen, exempel medelvärde, median och standardavvikelse 

(Barmark & Djurfeld, 2015; Bryman, 2012). Om frågeställningen istället är förklarande används en 

bivariat analys. En univariat analys används då som ett första förberedande steg inför den bivariata 

analysen som blir analysens centrala del (Barmark & Djurfeld, 2015). Medan en univariat redovisar 

variablers fördelning redovisar den bivariata analysen samband mellan variabler (Barmark & 

Djurfeldt, 2015; Bryman, 2012). 
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Då studiens frågeställningar ämnar förklara vilken potentiell efterfrågan som finns för affärsturisten 

att spendera tid på mötesdestinationen som fritidsturister, samt förklara hur destinationen kan 

ändra sin marknadsföring gentemot denna potentiella efterfrågan passar en bivariat analys för 

studiens syfte. I och med att vi också vill kunna redovisa vem affärsturisten är, samt vad olika 

kategorier av individ har för potentiell efterfrågan blir det även fördelaktigt med en bivariat analys 

för att kunna analysera sambanden mellan dessa typer av olika variabler. 

  

Innan en bivariat analys påbörjas bör det bestämmas i vilka skalnivåer som olika variabler befinner 

sig i. Detta då det inom bivariat analys finns olika analysformer som blir olika lämpliga beroende 

på vilka kombinationer av skalnivåer som ska analyseras. Variabler kan vara kvalitativa eller 

kvantitativa. Variabler som är kvantitativa kan vara exempelvis ålder eller antal dagar. Det som gör 

dem kvantitativa är att avståndet mellan siffrornas värden är lika stora. Då variabler är kvalitativa 

står siffran för kategorier eller svarsalternativ vilka är oberoende av varandra, avståndet mellan dem 

är alltså inte lika (Barmark & Djurfeldt, 2015). Kvalitativa variabler delas in i nominala- och ordinala 

variabler. Nominala variabler går att klassificera, så som kön, civilstånd eller län. Ordinala variabler 

går både att klassificera och rangordna, exempelvis vid Likert-skalor som mäter individers attityder 

med alternativ 1-5 där ett är inte alls intresserad och fem är mycket intresserad. Vid nominala 

variabler kan dess typvärde (det vanligaste förekommande värdet) redovisas. Ordinala variabler kan 

redovisa typvärde, men också variationsvidd samt median (Barmark & Djurfeldt, 2015; Bryman, 

2012). 

  

Variabler som i studien kan föreslås som kvantitativa skulle vara respondenters ålder samt de antal 

dagar de varit på konferens i Karlstad. Men i och med att det redan i kodningen valts att kategorisera 

ålder utifrån generationer blir denna variabel istället kvalitativ. Detta gör att samtliga variabler i 

studien är kvalitativa, förutom antal dagar. När samtliga variabler är kvalitativa blir korstabeller 

mest lämpliga för att genomföra en bivariat analys och se samband mellan variabler enligt Barmark 

& Djurfeldt (2015). 
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2.5.1 Analys av empiriskt resultat 
För att analysera den insamlade empirin har statistikverktyget SPSS används och två olika analyser 

har genomförts. Den första är en univariat analys där deskriptiva tabeller och diagram används för 

att beskriva resultatet. Eftersom studien fokuserar på att se vad affärsturisten har för efterfrågan 

kommer vi vid enkätens mest centrala frågor att presentera måttet Cronbach´s Alpha, vilket är ett 

reliabilitetsverktyg (Barmark & Djurfeldt, 2015; Spicer, 2005). Den andra delen i empirikapitlet 

består av en bivariat analys som redogör olika korstabeller för att visa på samband mellan olika 

variabler (Barmark & Djurfeldt, 2015).  

 

Enligt Svenning (2003) är relativa fördelningar ett vanligt sätt för att skapa en lättförståelig 

uppfattning av insamlat material. För korstabeller kan detta göras på tre olika sätt, genom 

radsumma, kolumnsumma eller totalsumma. Författaren menar också att valet av fördelning styrs 

helt av vilken fråga som ställs (Svenning, 2003), därför kommer studiens korstabeller struktureras 

med radsumma vilken granskar hur tabellens Y-variabel fördelas längst X-variabeln (se figur 1 

ovan). 

 

2.5.2 Analys av empirisk bakgrund 
Med den genomförda enkätundersökningen kunde vi med hjälp av ovanstående analysmetod skapa 

ett resultat över affärsturister potentiella efterfrågan att återvända till Karlstad som fritidsturist, 

vilket är en del av studiens syfte. Syftets andra halva ämnar skapa förståelse för hur en destination 

kan anpassa sin marknadsföring gentemot denna potentiella efterfrågan hos affärsturister. Heldt 

Cassel (2007) skriver att destinationer ofta använder broschyrer och strategier för marknadsföring 

av platser. För att besvara syftets andra del har studien därför utgått från Karlstadsregionens 

turismstrategiska plan (Karlstads kommun, 2017) och turistbroschyr (Karlstads kommun, 2018a). 

Dokumentens innehåll analyserades genom att i empiribakgrunden endast lyfta nödvändig 

bakgrundsinformation och marknadsföring som knyter an till Karlstad eftersom det är studiens 

fokusområde. 

 

 

Figur 1. Beskrivning av radsummans fördelning 

Y-variabel 

X-variabel 
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2.6 Undersökningskvalité - Validitet och reliabilitet 
För att mäta en studies giltighet och tillförlitlighet används begreppen validitet och reliabilitet. 

Validitet handlar om att se i vilken utsträckning den information som samlas in verkligen 

återspeglar fenomenet som studeras. Men inom turismforskning finns det många svårigheter att 

säkerställa en god validitet, främst för att empirisk forskning i stor utsträckning berörs av 

människors beteende och attityder menar Veal (2018). Det innebär att uppgifter om turism sällan 

kan vara lika säker som inom exempelvis naturvetenskap. Det finns också alltid ett gap mellan vad 

folk säger och vad de faktiskt gör vilket bidrar till att ingen studie med säkerhet kan undersöka 

verkligheten. Genom att testa om de insamlade uppgifterna mäter det som de är avsedda att mäta 

kan giltigheten säkerställas. Detta kan dels uppnås vid utformning av enkäten (Veal, 2018) vilket vi 

har gjort när vi testat enkäten på testpersoner, aktörer inom branschen samt akademiker. 

  

Reliabilitet eller tillförlitligheten är i vilken utsträckning forskningsresultatet skulle vara detsamma 

om forskningen skulle upprepas vid ett senare tillfälle eller med ett annat prov av ämnen. Om 

förhållanden studeras korrekt, bör en upprepning av studien resultera i identiska resultat varhelst 

och när det utförs, åtminstone i naturvetenskapen. Detta är sällan fallet när det handlar om 

samhällsforskning då det hanterar människor i olika och ständigt föränderliga sociala situationer 

(Veal, 2018). I och med vårt val av kritisk realism som vetenskapligt angreppssätt utgår vi från att 

studien möjligen blir tids- och rumsbunden. Att göra generella, teoretiska uttalanden utifrån den 

empiriska forskningen bör därför ske med försiktighet inom turism. Men det finns åtgärder som 

kan vidtas för att säkerställa och möjliggöra en viss grad av generalisering (Veal, 2018). 

  

En grund för att öka reliabilitet i en kvantitativ metod handlar om att fråga en stor grupp 

respondenter enligt Lantz (2014) och Veal (2018). Därför ansåg vi det som viktigt att utnyttja 

verktyg och hjälpmedel för att säkerställa en hög svarsfrekvens. Denscombe (2002) menar att 

gatekeepern i vissa informella fall kan gå i godo för forskaren och hens pålitlighet och på så sätt också 

förbereda och underlätta för kontakt mellan forskaren och potentiella respondenter. Den största 

delen av samhällsforskning ligger i samverkan med studiens deltagare (Denscombe, 2002), och i 

denna studies fall enkätrespondenterna. Ett aktivt deltagande av respondenter kan enligt 

Denscombe (2002) bero på olika faktorer. En faktor som författaren beskriver är tillit och god vilja 

som forskare kan använda för att förbättra utsikten för att samla in information från respondenter. 

Respondenter som litar på forskaren blir oftare mer benägna att svara och lämna ut mer öppen 

information utan rädsla för hur datan kommer att användas (Denscombe, 2002). För att få ett 

större utslag i enkäternas svarsfrekvens bads därför samtliga konferensarrangörer om att informera 
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konferensernas deltagare om att enkäten skulle genomföras samt bakgrundsfakta om dess syfte, 

dess anonymitet samt information om oss som studenter (se bilaga 2). 

  

En annan faktor som enligt Denscombe (2002) kan påverka deltagande är motivation då individer 

under vissa omständigheter kan bli motiverade att delta i en undersökning för att ta del av någon 

typ av belöning, erbjudande eller utlottning. Därför hade vi, tillsammans med Karlstad CCC, sett 

till att samtliga respondenter som i samband vid besvarande av enkäten lämnade sin mejladress var 

med i en utlottning av två konsertbiljetter vid Karlstad CCC. Även detta för att öka enkätens 

svarsfrekvens och studiens reliabilitet. 

 

För att säkerställa reliabilitet är det också viktigt att säkerställa att variabler kan betraktas som 

indikationer på ett och samma teoriestiska begrepp eller empiriska fenomen. Om variabler mäter 

samma vetenskapliga fenomen bör de samvariera med varandra i relativt hög utsträckning. Detta 

undersöks med hjälp av Chronbach´s Alpha, som är ett mått som varierar mellan 0 och 1 beroende 

på i vilken utsträckning fler variabler samvarierar. Chronbach´s Alpha bör överstiga 0,7 för att det 

ska vara lämpligt att slå samman variabler till ett index, och desto högre värde desto högre grad av 

samvariation (Barmark & Djurfeldt, 2015; Spicer, 2005). 

  

När vi undersöker samband mellan variabler är det, för validitetens skull, viktigt att veta huruvida 

sambandet är signifikant eller inte. Det vill säga hur pass säkra vi kan vara på att det finns ett 

samband mellan variablerna i den population som stickprovet hämtats ur. Vid korstabell-analyser 

är Chi² ett av det vanligaste signifikanstestet som används. Anledningen är för att detta test fungerar 

oavsett nominal- eller ordinalskalor samt storlek på korstabellen (Barmark & Djurfeldt, 2015). Om 

värdet av Chi²-testet blir under 0,05 anses sambandet som sambandet signifikant och vi kan blir då 

säkra på att det finns samband mellan variabler i populationen som stickprovet hämtats från 

(Barmark & Djurfeldt, 2015; Bryman, 2012). Såvida man inte undersöker hela populationen är det 

viktigt att notera är att det högst går att bli 99,9 procent säker på om det finns samband mellan 

variablerna. För Chi² ska fungera måste urvalet vara slumpmässigt och utan bortfall (Barmark & 

Djurfeldt, 2015). 

 

2.7 Metoddiskussion & källkritik 
Enligt SNCVBs rapport från 2016 är mötesindustrin en svår bransch att mäta då inte alla gäster på 

hotell väljer att boka genom sitt företag utan bokar istället sin affärsresa privat (SNCVB, 2016). 

Affärsturisten nyttjar även vissa faciliteter och upplevelser som fritidsturisten gör vilket gör dem 
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svåra att skilja åt i vissa sammanhang (Rogers, 2013). Vid studiens urvalsprocess var detta en faktor 

att ta hänsyn till då exakta siffror på populationen var svåra att få fram. Vi valde därför ett 

klusterurval för att stegvis kunna urskilja vårt val av respondenter. Klusterurvalet gav möjlighet till 

att stegvis slumpa fram respondenter för studiens syfte. Då populationen var svår att mäta kunde 

heller ingen tydlig motivering på storlek av urval göras då populationens storlek var diffus. Lantz 

(2014) menar dock att förhållande mellan population och urval inte har en stor betydelse om urvalet 

gjorts på ett korrekt tillvägagångssätt. För att specificera studiens population och urval har vi fått 

ta del av intern statistik från Karlstad CCC. Då detta inte är offentligt material kommer det inte att 

bifogas i studien.   

  

Av resultatet att döma går det att se ett samband mellan det Denscombe (2002) påstår om att 

svarsfrekvensen ökar vid en högre tillit mellan respondenter och forskare och det som upplevdes 

på plats vid de olika insamlingstillfällena. På två av de tre konferenserna fick arrangörerna möjlighet 

att meddela sina konferensbesökare om forskarnas medverkan och att enkätstudien skulle 

genomföras. På den konferens där informationen inte nådde ut till konferensdeltagarna 

synliggjordes en tydlig skillnad på svarsfrekvensen. 

  

I vårt empirikapitel har inte alla frågor från enkäten valts att analyseras, detta på grund av två 

anledningar. Den första anledningen är att vi efterhand kände att vissa frågor inte längre blev 

relevanta att använda för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Den andra anledningen var 

att svaren på vissa frågor inte stack ut i någon bemärkelse, eller gav oss det som behövdes för att 

bidra till att besvara syfte och frågeställningar. Av enkätstudien framgick att det fanns ett intresse 

hos respondenterna för naturupplevelser för att återvända till Karlstad som fritidsturist. 

Anledningen till varför detta inte fanns med som ett eget tema i enkäten var på grund av att den 

turismstrategiska planen (Karlstads kommun, 2017), som enkäten grundats på, inte lyfte några 

profilbärande aktiviteter i Karlstad. Där emot lyfter den Karlstadsregionens turistbroschyr 

naturupplevelser i Karlstad, men när detta upptäcktes var enkätstudien redan genomförd på 

samtliga tre konferenser.  

  

Viktigt att notera är möjligheten att utfallet av enkäterna hade kunnat blivit annorlunda om de 

utförts på andra konferenser, på andra tidpunkter eller på andra konferensanläggningar i Karlstad. 

Affärsturisterna på Karlstad CCC har en specifik tillgänglighet till Karlstad med sitt centrala läge, 

medan andra möjligen hade fått en annan bild av den. I och med att vi med hjälp av Chronbach’s 
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Alpha och Chi² test ämnat att stärka studiens reliabilitet och validitet får vi utgå från att samma 

resultat skulle uppnås vid upprepning av enkäten på även andra konferenser. 

 

2.7.1 Källkritisks granskning 
I studiens teorikapitel är det teoretiska ramverket uppbyggt från böcker och vetenskapliga artiklar 

som är kopplade till ämnet turism och de specifika teman som belyses genomgående i studien. Bell 

(2016) uttrycker vikten av att ha tillräckligt med information för att kunna göra en bedömning 

utifrån. Därför har flertalet äldre källor kompletterats med nyare litteratur för att bland annat 

säkerställa att samma information fortfarande gäller och är tillförlitlig. De vetenskapliga artiklar 

som används har också alla varit granskade, vilket Bell (2016) menar är ett fungerande 

kontrollsystem för att få fram bra och objektiv information. För att hitta vetenskapliga artiklar olika 

sökmotorer använts, exempelvis Google Scholar och Onesearch, Karlstad Universitet, vilket Bell 

(2016) anser är en fördel att göra för att hitta olika typer av material. 

 

I studiens empirikapitel har bakgrundsinformation hämtats från hemsidor och rapporter för att 

beskriva mötesdestinationen och dess attribut. Thurén & Strachal (2011) menar att Internetkällors 

allmänna tillförlitlighet baseras i dess grundarens öppenhet och kompetens samt i forskarens egna 

kunskap. Öppenhet grundas i att veta vem eller vilka som står bakom hemsidan samt vad deras 

målsättning är. Kompetens handlar om vilka praktiska och vetenskapliga kvalifikationer de som 

står bakom hemsidan har. Forskarens egna kunskap inom ämnet är däremot grunden i att tolka 

källors trovärdighet (Thurén & Strachal, 2011). De hemsidor vi har hämtat information från var 

tydliga med både vem grundaren var, samt vilka målsättningar som fanns. Då båda 

uppsatsförfattarna har god kunskap om Karlstad hade båda kunskap om vad som var korrekt 

information. Thurén & Strachal (2011) påpekar även att tidsaspekten är viktig att ha i åtanke när 

information inhämtas från Internetkällor då föråldrad information är vanligt på Internet. 

Majoriteten av de källor vi utnyttjat var uppdaterade under 2017 och 2018, men två av dem saknade 

årtal på hemsidan. Då denna information handlade om Karlstad CCC, som vi bland annat gjort 

studien i samråd med, fick vi bekräftat genom dem att denna information fortfarande är aktuell.  

 

2.8 Etiska aspekter inom mötesindustrin 
Studien går att koppla till dels mötesindustrin, men även besöksnäringsutveckling på destinationer. 

Begreppet socialt ansvar som beskrivs i Arnaudov & Koseska (2012) tar upp etiska aspekter som 

går att koppla till dessa. Författarna beskriver att många människor från den privata och offentliga 

sektorn är alltmer medvetna om turistorganisationer möjlighet att bli attraktivare destinationer 
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genom att betona sina tillgångar och arbeta på nya sätt. Detta är även ett sätt för att lyckas vara 

konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Men det finns etiska aspekter i denna 

framstegsprocess som den medvetna personen bör ta i beaktande och för att ta ställning i kvalitén 

av arbetet. Begreppet socialt ansvar kan definieras som ett företagsinitiativ för att bedöma och ta 

ansvar för företagets effekter på miljön och påverkan på destinationers social välfärd. Termen gäller 

generellt för företagets ansträngningar som går utöver vad som kan krävas av tillsynsmyndigheter 

eller miljöskyddsgrupper och inkluderar bland annat villkor om hållbarhet, företagsansvar samt 

milö- och socialt ansvarstagande (Arnaudov & Koseska, 2012). 

 

Mötesindustrin påstås ha en stor påverkan på miljön men Rogers (2013) beskriver hur 

konferensanläggningar och destinationsbolag jobbar aktivt med att skapa så hållbara möten som 

möjligt (Rogers, 2013). Detta blir ett viktigt arbete då mötesindustrin ur en etisk synvinkel påverkar 

miljön genom användning av papper, konsumtion av vatten på flaskor och matsvinn (Arnaudov & 

Koseska, 2012). Karlstad CCC är däremot en anläggning som jobbar aktivt med att skapa 

hållbarhet. Hela konferensanläggningen är svanen-märkt5 och destination Karlstad är rankad som 

tionde mest hållbara mötesstaden i världen (Global Destination Sustainability Index [GDS-Index]6, 

2017).  

 

2.8.1 Etiska aspekter av metodval och tillvägagångssätt 
Vissa forskningsfrågor kräver även en etisk synvinkel i sitt val av metod (Veal, 2018). Vid en 

datainsamling finns många olika aspekter att ta hänsyn till. Bell (2016) beskriver hur forskaren själv 

ansvarar för hur materialet samlas in och hur det behandlas efter. Vid insamling hos företag och 

organisationer beskriver författaren att det är viktigt att ta del av deras regler och önskemål (Bell, 

2016). Inför studiens datainsamling gjordes i samråd med de ansvariga projektledare för respektive 

konferens en plan och information skickades ut. På en av konferenserna efterfrågades att vi bar 

namnskyltar för att visa vilka vi var och att vi befann oss på korrekt plats då känslig information 

delades under föreläsningarna och obehöriga fick inte delta. På en annan konferens visades 

produkter i en utställning i en del av lokalen projektledaren bad oss att undvika. Dessa punkter kan 

efterliknas med det som Bell (2016) beskriver som etiska riktlinjer. Vidare beskriver författaren om 

samtycke och information för respondenterna. I studien yttrar sig detta dels i form av vår enkät där 

vi kort ger information till respondenten om studien och hur deras svar kommer att behandlas. På 

två av konferenserna informerades även respondenterna innan att enkätstudien skulle genomföras 

                                                   
5 Svanen är nordens officiella miljömärkning (Svanen, u.å). 
6 Global Destination Sustainability Index - Ett samarbetande företagsinitiativ som skapats för att utveckla och 
hjälpa destinationsaktörer (GDS-Index, u.å). 
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och varför. Deltagarna på konferensen fick helt frivilligt delta i undersökningen vilket är en del av 

det Bell (2016) beskriver som samtycke. Då materialet ska publiceras ska även detta godkännas av 

ansvariga vid organisationen (Bell, 2016). Studien har godkänts för publicering av Karlstad CCC, 

Visit Värmland, ASTA-dagarna, Sveriges begravningsbyråer och Svenska narkotikapolisen. 

Nämnda organisationer har även bekräftat publicering av namn och datum på sina konferenser 

samt erbjudits att ta del av studien när det publiceras. Vid publicering av namn på organisationer 

blir den totala datainsamlingen delvis anonym. Veal (2018) beskriver att delvis anonymitet är då 

precis som nämnt ovan organisationens namn utges men respondenterna är personligen anonyma.  
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3. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket kommer att följa strukturen som finns i inledningens bakgrundsavsnitt, 

problemformulering och syfte. Således kommer detta kapitel att inledas av teorier kring destinationer med förklaring 

om mötesplatser, dragkraften för att resa samt destinationers image. Detta följt av marknadsföring och beskrivning 

av marknader och kunder, marknadsföringskonceptet samt segmentering. Vidare leds läsaren in på affärsturisten 

och dennes potential till att konverteras till fritidsturist för att följaktligen avsluta med upplevelser och 

upplevelseindustrin. 

 

3.1 Destinationer  
En turistdestination kan definieras som ett resmål som attraherar turister (Hanefors & Mossberg, 

2007). Aronsson (2007) uttrycker destination som en rumslig rörelse av en individ till en viss plats 

under en viss tidsperiod. Inom turismen är begreppet starkt förknippat med ett besöksområde som 

innehåller strukturer för mottagande av besökare. Medlik (2003) definierar turistdestinationer som 

länder, regioner, städer eller andra områden som attraherar turister, är turistattraktiviteters 

huvudplats och tenderar att motta turisters tid och spenderande (Abreu Novais et al., 2018; Medlik, 

2003). 

 

Varje destination är i någon mening unik, men samtidigt har alla vissa saker gemensamt menar 

Sahlberg (2001) som också beskriver destinationer ut ett produktions- och producentperspektiv. 

En destination sett ur ett produktionsperspektiv innehåller i princip de funktioner som en besökare 

behöver så som boende, transport, service, restauranger och diverse aktiviteter och attraktioner 

(Sahlberg, 2001). Denna beskrivning överensstämmer med Abreu Novais et al. (2018) som menar 

att destinationen inkluderar de upplevelser eller funktioner som turister vill ha eller behöver och 

att destinationen ses som en produkt eller potentiell produkt som kan upplevas. Ur ett 

producentperspektiv inkluderas även de processer som skapar och utvecklar destinationen samt de 

organisatoriska strukturer som samordnar, styr, kontrollerar och understödjer destinationers 

utvecklingsprocess (Sahlberg, 2001), som exempelvis destinationsorganisationer, turistföretag eller 

lokalbefolkning som bidrar till besökarnas upplevelse (Abreu Novais et al., 2018). Inom 

turismvetenskaplig litteratur beskrivs destinationer ur producentperspektivet som en produkt 

sammansatt av ett antal aktörers eller företags produkter och tjänster, vilka finns inom ett 

geografiskt område och efterfrågas av en marknad utanför detta område (Abreu Novais et al., 2018; 

Sahlberg, 2001). I följande studie används det förstnämnda, produktionsperspektivet som 

beskrivning av destinationer. 
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3.1.1 Mötesplatser 
Destinationer kan också beskrivas som den geografiska plats dit besökare tidsmässigt 

samlokaliserar sina möten, och kan därmed även beskrivas som en mötesplats. En mötesplats kan 

tidsmässigt ses som permanent, exempelvis storstäder, medan andra platser kan vara 

säsongsbaserade eller tillfälliga mötesplatser. Vinter- och sommardestinationer är exempel på 

säsongsbestämda mötesplatser, medan ett stort evenemang kan skapa en tillfällig mötesplats 

(Hanefors & Mossberg, 2007; Sahlberg, 2001). En destination där möten organiseras kan även 

kallas för en mötesdestination. Denna inkluderar ofta ytterligare faktorer som mötesanläggning, 

sportfaciliteter, andra passande lokaler och rätt kompetens hos konferensplanerare (Rogers, 2013). 

Begreppet mötesplats ryms inom begreppet destination och innefattar tre dimensioner som är rum, 

tid och interaktion, alltså anledningen till själva mötet (Hanefors & Mossberg, 2007; Sahlberg, 

2001). Det finns olika typer av möten, exempelvis konferenser och mässor. 

 

3.1.2 Dragkraft för att resa 
Turistdestinationer är ett av de viktigaste elementen inom turismindustrin eftersom destinationer 

ofta är en drivande kraft bakom turisters beslut och förväntningar (Von Friedrichs Grängsjö, 2001). 

Begreppet “push and pull” är enligt Uysal & Jurowski (1994) allmänt accepterat inom 

turismvetenskapen. Dess konceptet grundas i teorin om att människor reser på grund av att 

beslutsfattandet drivs (push) av interna krafter och dras (pull) av externa krafter. Push-faktorerna är 

inbyggda motivationer och Kim & Lee (2002) menar att psykologiska behov har en betydande roll 

för att få en person att känna den typen av obalans som kan korrigeras genom turism och resande. 

Pull-faktorerna grundas istället på destinationers attribut och uppstår som ett resultat av 

attraktiviteten av destinationen dit individen är benägen att resa. Faktorerna inkluderar materiella 

resurser i form av naturattraktioner eller kulturella resurser och kan specifikt bestå av 

rekreationsanläggningar, fritidsaktiviteter till speciella evenemang och festivaler. Destinationer kan 

därmed medverka som en pull-faktor i turisters beslutsprocess i val av resmål (Kim & Lee, 2002; 

Uysal & Jurowski, 1994). 

 

3.1.3 Destinationers image och marknadsföring 
Även destinationers image har en bidragande roll för turisters beslut att resa till destinationer. 

Image är ett begrepp som används allmänt inom marknadsföring och beteendevetenskap för att 

representera människors uppfattning om produkter, föremål, beteenden och händelser som 

skapas av uppfattning, känslor och intryck. När det gäller marknadsföring av turistdestinationer 

har image olika definitioner, men majoriteten inom turismvetenskapen är överens om att en 

destinations image är en uppsättning intryck, idéer, förväntningar och känslomässiga tankar som 
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en individ har av den specifika platsen (Stylos, Bellou, Andronikidis, & Vassiliadis, 2017). En god 

image av en destination kan enligt en studie av Stylos et al. (2017) attrahera eller locka tillbaka 

turister till destinationen. Heldt Cassel (2007) beskriver att det inte bara är destinationens image 

som påverkar turistens bild av platsen, utan att även de faktiska upplevelser och turismprodukter 

som erbjuds på destinationen har en påverkan om vad de tycker om den. För att en destination 

ska upplevas som attraktiv och unik krävs att positiva bilder, upplevelser och attribut associeras 

till platsen och finns med i destinationens marknadsföring (Heldt Cassel, 2007). 

 

Destinationer är ofta multi-marknadsförda, vilket betyder att samma fysiska utrymme och samma 

attribut paketeras och marknadsförs samtidigt till olika grupper för olika syften. En destination 

kan marknadsföras som historisk samtidigt som den marknadsförs som en shoppingort. Den 

marknadsförs alltså till många olika turister med olika syften på en och samma gång (Pike, 2016; 

Von Friedrichs Grängsjö, 2001). Att lyfta fram bilder av platser och regioners särarter är viktiga i 

det nutida samhället som motvikt mot globaliseringens homogeniserande egenskaper (Aronsson, 

2007), vilket kan åstadkommas genom att lyfta fram och marknadsföra destinationers attraktiva 

egenskaper (Abreu Novais et al., 2018; Heldt Cassel, 2007). Denna typ av marknadsföring 

benämnt inom turismvetenskapen som platsmarknadsföring (Heldt Cassel, 2007). Studiens syfte 

ämnar skapa förståelse vad affärsturisten efterfrågar, för att kunna jämföra med Karlstads 

platsmarknadsföring och utifrån detta ge förslag på vad som stämmer eller borde kompletteras i 

denna. Fokus i denna studie är alltså på affärsturisternas attityder och intressen vilket gör att 

begreppet platsmarknadsföring blir mindre centralt. Studien utgår istället från kunders 

efterfrågan, som vidare beskrivs i teoriavsnittet nedan.  

 

3.2. Marknadsföring  
Marknadsföring handlar i grunden om att utveckla lönsamma kundrelationer (Kotler et al., 2013). 

För att eftersträva dessa menar Kotler et al. (2013) att marknadsföring kan grundas på två olika 

mål, attrahera nya kunder genom att skapa överlägset kundvärde samt behålla och utveckla 

befintliga kunder genom att leverera kundtillfredsställelse. Enligt Middelton, Fyall & Morgan (2009) 

är marknadsföring en aktivitet och en process att kommunicera, utbyta och leverera värde till 

kunder och partners i samhället. Dagens konsument utsätts för marknadsföring dagligen via olika 

medier och det nätverk av människor och aktiviteter som bygger individens vardag (Kotler et al., 

2013). Kotler et al. (2013) beskriver liksom Middleton et al. (2009) marknadsföring som en process 

som sker i olika steg, så kallad marknadsföringsprocessen. Första steget byggs på att skapa 
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förståelse om kunden och marknaden, kopplat till studiens syfte kommer denna studie endast att 

fokusera på första steget i marknadsföringsprocessen. 

 

3.2.1. Kunder och marknader - att skapa kundvärde 
Middleton et al. (2009) lyfter vikten av att förstå sina kunder, om organisationen inte bygger sin 

marknadsföring utefter vad kunder vill ha blir marknadsföringen ineffektiv och kostsam för 

organisationen. För att förstå kunder och marknader föreslår Kotler et al. (2013) fem olika steg. 

Det första steget baseras på att hitta kundernas behov, önskemål och efterfrågan. Ett behov uppstår 

när konsumenten upplever en brist. Behoven grundas på olika saker och är naturligt hos 

människan. När ett behov uppstår har ofta konsumenten en önskan om att specificera sitt behov. 

Detta kan till exempel yttras i att individen har ett behov av mat men har en önskan om en specifik 

maträtt. Då önskan uppstår skapas en efterfrågan efter en specifik tjänst eller vara (Kotler et al., 

2013). Steg två handlar om att bemöta konsumentens efterfrågan vilket åstadkoms genom att 

företag skapar erbjudanden. Erbjudanden skapar värde om det tillfredsställer kundens önskan 

(Kotler et al., 2013; Boiţă, 2014). Erbjudande kan yttra sig i olika former och de allra vanligaste är 

idag tjänster och varor men även personer, idéer och platser bedriver marknadsföring för att skapa 

erbjudanden till konsumenter (Kotler et al., 2013). Inom turismen är det vanligt att paketera 

erbjudanden genom att kunden köper ett paket som innehåller transport, övernattning och 

upplevelse i ett och samma pris (Hanefors & Mossberg, 2007). Konkurrensen är idag hård på 

många marknader och det finns ofta flera produkter som kan matcha konsumentens önskan. 

Företagen behöver därför jobba med att skapa kundvärde och tillfredsställelse (Kotler et al., 2013). 

Att skapa tillfredsställelse hos kunden grundas i att skapa en balans mellan förväntning och 

tillfredsställelse. Marknadsföring grundar sig i utbyte och relationer (Dolnicar & Ring, 2014). 

Genom att utbyta, i många fall, varor eller tjänster mot pengar skapas en köpprocess. 

Marknadsföringens roll i detta är att skapa något utöver köpprocessen för att bygga relationer. Hela 

denna process med relationsbyggande sker på marknader där nuvarande och nya kunder delar 

behov av en specifik produkt. Genom att säljaren och företagen förstår kundens behov kan 

relationer skapas (Kotler et al., 2013). 

 

3.2.2. Marknadsföringskonceptet  
Marknadsföring är en viktig del i skapandet av en organisations strategiska planering (Kotler et al., 

2013). Organisationer utvecklar strategier för att skapa en ökad tillväxt. Den strategiska planeringen 

grundas i att matcha organisationens resurser med möjligheter på marknaden. I studiens fall syftar 

organisationer, till den valda mötesdestinationen. Det finns flera olika filosofier hur företag och 

organisationer ska utveckla en marknadsföringsstrategi som är bäst anpassad för sin organisation. 
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En av dessa filosofier är det så kallade marknadsföringskonceptet. Marknadsföringskonceptet är 

ett förhållandevis nytt och modernt koncept som baseras på att organisationen når sina mål genom 

att möta kundens behov och önskemål (Kotler et al., 2013). Elbe (2012) menar att inom turismen 

är detta vanligt då investerare kan se att det finns ett behov hos kunden och därför skapar en 

produkt vilket exempelvis kan vara en konferensanläggning eller en golfbana (Elbe, 2012). Detta 

koncept konkurrerar med att skapa en hög tillfredsställelse hos sina kunder. En god 

kundorientering och värdeskapande är grundpelare till hög försäljning och lönsamhet (Viio & 

Grönroos, 2016). Marknadsföringskonceptet handlar inte om att hitta rätt kund till sin produkt 

utan istället hitta rätt produkt till organisationens kunder, nya som befintliga. Att implementera 

marknadsföringskonceptet i en organisation kan vara tidskrävande då idén bygger på att lära känna 

kunden och deras tankesätt (Kotler et al., 2013). 

 

3.2.3 Segmentering av marknaden 
Det är svårt för företag och organisationer att kunna marknadsföra sig mot rätt kundgrupp, för att 

göra detta krävs det att företagen gör en segmentering (Elbe, 2012; Middleton et al., 2009). Genom 

en segmentering väljer organisationen ut en grupp med kunder utefter olika preferenser som de 

väljer att satsa sin marknadsföring på. Vid marknadssegmentering delar företaget in sin marknad i 

olika delar, detta kan vara geografiska, demografiska, psykografiska och beteendemässiga variabler 

(Kotler et al., 2013; Elbe, 2012). Denna studie fokuseras främst på geografiska, beteendemässiga 

och psykografiska variabler. Geografiska variabler innefattar varifrån kunderna kommer. 

Beteendemässiga variabler delar in kunderna i vilken attityd de har till produkten. Demografiska 

beskriver kundens ålder, kön, familj och generation (Kotler et al., 2013). Den här studien utgår från 

hur Kotler et al. (2013) väljer att dela in ålderskategorierna, vilka är i tre olika generationer- 

Babyboomers, generation X och generation Y. Babyboomers är födda mellan 1945-1959, deras 

konsumtionsmönster präglas ofta av att gynna det gemensamma än sina egna intressen och baseras 

sällan beslut på känslor utan snarare rationellt tänkande. Generation X är individer födda 1960 till 

sent 70-tal, de har växt upp under marknadsföringens framväxt och ställer sig därför ofta kritiska 

till de flesta typer av marknadsföring. Generation Y är födda från sent 70-tal till mitten på 90-talet. 

Generationen har växt upp i ett informationssamhälle och är därför krävande som konsumenter. 

De har ofta mycket information och vetskapen om hur de skaffar den vilket gör att generation Y 

kräver mer av samhället (Kotler et al., 2013).  Inom turismen segmenteras också kunden utefter 

reseanledning. Middleton et al. (2009) beskriver hur turismbranschen segmenterar sina kunder 

utefter anledning att resa. De största huvudkategorierna är då i syfte för jobb som affärsturist eller 

för fritid som fritidsturister (Middleton et al., 2009). 
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3.3 Affärsturisten  
Affärsturisten hänvisas i denna studie som turister som reser i syfte för kurser eller konferenser. 

Kurser och konferenser är en del av dagens mötesindustri, internationellt kallat MICE – Meeting, 

Incentive, Convention och Exhibition. Mötesindustrin utgör idag en av de snabbast växande branscherna 

inom turismen och skapar stora förutsättningar för inkomst och fler arbetstillfällen på en 

destination. Att inkludera möten på en destination medför positiva effekter då affärsturister 

spenderar mycket pengar (Vaid, Kesharwani & Dubey, 2016). Rogers (2013) refererar i boken 

Conferences and conventions – A global industry till en enkätundersökning gjort 2011 som visar på att 

affärsturisten spenderar 72 procent mer under sin resa än vad fritidsturisten. Möten bidrar även till 

att minska den säsongsbetonade turismen eftersom möten kan hållas när som helst under året 

(Rogers, 2013; Vaid et al., 2016). Det utvecklar destinationer och sprider kunskap och skapar 

utrymme för kreativitet (Vaid et al., 2016) 

  

En resas huvudsyfte är enligt Kamfjord (2002) en grundläggande indelning av turismens olika 

marknader. Författaren beskriver tre typer av huvudsyften inom turism vilka är affärsresor, kurser- 

och konferensresor samt semester- och fritidsresor. Semester- och fritidsresor är ofta de resor som 

först visualiseras när ordet turism nämns. Det beskrivs också som den större kategorin av resor 

som säljs på den totala marknaden och som en resa som är bunden till konsumtion av tid på fritiden. 

Affärsresor avser de typer av resor som, i motsats till den tidigare nämnda reskategorin, sker i 

samband med arbete, tjänsteinriktad- och mötesverksamhet (Kamfjord, 2002). Kurs- och 

konferensresor inkluderar ett större fält där reseanledningen kan bero på enstaka 

utbildningsaktiviteter till större möten, konferenser, kongresser och mässor. Till skillnad från 

affärsresor är kursen eller konferensen inte resans enda eller dominerande syfte, utan kan vara en 

del av resanlednignen (Kamfjord, 2002; Lichya & McLeayb, 2018). Lichya & McLeayb (2018) 

beskriver begreppet bleisure som individer som reser med anledning för både kurs och konferens 

samt semester och fritid, vilket kan liknas vid det Kamfjord (2002) säger om kurs- och 

konferensresor som inte behöver vara resans enda syfte. Lichya & McLeayb (2018) kommer i sin 

vetenskapliga artikel fram till att det inte finns någon standardtyp av bleisure-turist men kunde 

identifiera ett antal typer av turister med olika intressen, motivationer och personliga 

omständigheter (Lichya & McLeayb, 2018). 

 

3.3.1 Från affärturist till fritidsturist 
I studien används kurs- och konferensresor som reseanledningar för de som i studien valts att kallas 

för affärsturister. Rogers (2013) beskriver affärsturisten som någon som normalt reser inom sitt 

yrke i sitt hemland eller utomlands. Även de som reser bort från sin vanliga arbetsplats enstaka 
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gånger definieras som affärsturister. Affärsturister som upplever en positiv vistelse på en 

destination är mer troliga att de kommer att återvända och berätta om det för vänner och bekanta 

(Davidson, 2003; Rogers, 2013). Dessa turister har till skillnad från fritidsturisten sällan ett val över 

vart de ska resa utan har redan ett klart resmål där konferensen hålls (Rogers, 2013).   Kerr et al. 

(2012) menar i enlighet med Davidson (2003) att affärsturister går att konvertera till fritidsturister 

och få dem att återkomma till destinationen. Vad som är viktigt att förstå är marknaden - vad 

motiverar kunden, i detta fall affärsturisten att spendera tid som fritidsturist (Davidson, 2003; 

Kotler et al., 2013). Kerr et al (2012) vetenskapliga artikel visar på att affärsturisten efterfrågar 

framförallt erbjudanden och attraktioner på mötesdestinationen för att återkomma på sin fritid 

(Kerr et al., 2012). Davidson (2003) lyfter även olika faktorer som kan påverka affärsturister att 

spendera mer tid på mötesdestinationen. Några av de faktorer är civilstatus, resesällskap, avstånd 

till mötesdestinationen och konferensens timing, men även faktorer som destinations 

organisationerna kan påverka så som image och information till turisterna (Davidson, 2003). I 

rapporten Making the most of our business visitors (Davidson, u.å.) bekräftas både Kerr et al (2012) och 

Davidsons (2003) faktorer då rapporten visar på att effektivaste sättet att attrahera affärsturister är 

genom att ge information tidigt, att sälja destinationen samt att paketera erbjudanden med 

upplevelser. 

 

3.4 Upplevelser  
Som nämnts tidigare är destinationer resmål och ett avgränsat område dit besökaren reser för att 

stanna en viss tid för olika syften. Men det är inte alltid destinationen i sig som attraherar besökare, 

utan det är snarare de attraktioner som finns på destinationen som skapar attraktionskraften (Kim 

& Lee, 2002; Uysal & Jurowski, 1994; Von Friedrichs Grängsjö, 2001). Detta bekräftar Hanefors 

& Mossberg (2007) som också skriver att attraktioner utgör kärnan i turistdestinationen och är på 

så sätt den viktigaste komponenten inom turismen.   

 

Attraktioner kan vara naturliga- eller av människan skapade strukturer eller platser. Heterogeniteten 

bland attraktioner är stor och vissa attraktioner lockar en mångfald av besökare medan andra 

attraktioner är nischade mot specifika grupper. Liksom destinationer kan attraktioner också vara 

permanenta eller tillfälliga. Permanenta attraktioner kan vara byggnader, broar eller monument. 

Tillfälliga attraktioner kan vara evenemang eller konferenser (Hanefors & Mossberg, 2007). 

  

Attraktioner kan också beskrivas som upplevelser som idag används för att marknadsföra det mesta 

(Mossberg, 2001) och det finns en hel industri som bygger på att tillgodose upplevelser till kunder 
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(Pine & Glimore, 1999; Boswisk, Peelen & Olthof, 2012). När besökare köper en teaterbiljett gör 

de det i förhoppning att få en upplevelse, men också för att spendera tid till att njuta eller roa sig. 

Individer söker avbrott i vardagsrutiner genom att unna något extra (Mossberg, 2001). När en 

person köper en upplevelse betalar hen för att spendera tid för att njuta av en serie minnesrika 

händelser, som ett företag iscensätter (Pine & Glimore, 1999). Det som erbjuds är därmed något 

minnesvärt och något som kan beröra individen på ett personligt sätt (Mossberg, 2001). 

  

3.4.1 Upplevelseindustrin 
Enligt Strömberg (2007) är upplevelser ett begrepp och som kommit att känneteckna en 

samhällsekonomi där upplevelser fått en större roll inom produktion, distribution och konsumtion 

för att göra varor och tjänster attraktiva genom att tillföra sinnliga, emotionella och estetiska 

mervärden (Strömberg, 2007). Upplevelser nyttjas inom olika typer av industrier och Hanefors & 

Mossberg (2007) uppger bland annat konst, media, musik, måltid, scenkonst, sport samt arkitektur 

och design som exempel. Upplevelser inom konstindustrin kan vara att gå på museer, men också 

mat och måltider kan ses som konst. Arkitektur och design handlar ofta om byggnader eller 

inredning som kan upplevas genom att besöka dessa. Media avser olika kanaler för kommunikation 

och upplevelser används bland annat genom att kommunicera genom mässor och TV-program. 

Upplevelser av musik kan ske genom festivaler, konserter, restauranger eller nattklubbar medan 

scenkonst kan upplevas på teater eller operor. Det blir allt mer populärt att planera sin resa utefter 

matintresse och mat, dryck samt måltider kan upplevas på många olika sätt. Exempel är att gå på 

mat eller dryckesmässa, alternativt restauranger. För att uppleva sport kan personer antingen 

besöka en sportbar, men en starkare upplevelse kan skapas om denne befinner sig på en arena eller 

på ett idrottsevenemang. Upplevelsen kan också skapas genom att individen själv är medskapare 

och deltar själv (Hanefors & Mossberg, 2007). 

 

Vad gäller upplevelser inom turistindustrin går det också att associera en turismupplevelse till 

helhetsupplevelsen av en destination. Denna helhetsupplevelse blir allt viktigare för turister. En 

god helhetsupplevelse kan åstadkommas genom att destinationer profilerar sig genom att lyfta fram 

dess särarter för att skapa och marknadsföra attraktiva turistmiljöer (Strömberg, 2007). Alla 

destinationer erbjuder idag många olika upplevelser till sina turister. För att konkurrera på 

marknaden jobbar destinationers bakomliggande organisationer med att marknadsföra sina 

upplevelser för att locka allt fler turister till sin destination. En destination som utmärker sig som 

mötesdestination är Karlstad som också erbjuder attraktioner och upplevelser som kultur, festivaler 

och museer i sin marknadsföring. Vidare kommer denna studie att undersöka affärsturisters 
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potentiella efterfrågan för besöka mötesdestinationen som fritidsturister för att skapa förståelse för 

hur en destination kan anpassa sin marknadsföring gentemot denna potentiella efterfrågan. 
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4. Empiriskt resultat av enkätundersökning 

Empirikapitlet kommer inledningsvis bestå av en empirisk bakgrund om Karlstad och Karlstad CCC för att skapa 

en förståelse för destinationen som studien appliceras på. För att få en djupare förståelse för den potentiella efterfrågan 

beskrivs först vem affärsturisten i Karlstad är. Fortsättningsvis kommer en univariat analys av de efterfrågade 

upplevelserna att redovisas.  

 

4.1 Destination - Empirisk bakgrund om Karlstad 
Karlstad ligger mitt emellan Stockholm, Göteborg samt Oslo på Klarälvens delta vid Vänerns norra 

strand och är residensstad i Värmland (Karlstads kommun, 2018). Karlstad formas av upplevelser, 

evenemang och möten och med det strategiska läget mellan tre storstäder kan Karlstad passa 

perfekt för både mindre tillställningar och större kongresser, evenemang samt konserter och är en 

av landets mest uppskattade mötesplatser (Karlstad CCC, u.å b). Karlstad satsar på evenemang och 

har som mål att bli en evenemangsstad (Karlstads kommun, 2017). Destinationen har dels sin egen 

flygplats, Karlstad Airport, och goda tågförbindelser från tågstationen som ligger mitt i stadens 

centrum (Karlstads kommun, 2018). 

  

I destinationen Karlstad är det många aktörer som samverkar tillsammans för att bidra till en 

utvecklad besöksnäring. Bland annat samverkar Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kils 

kommuner som tillsammans kallar sin gemensamma destination Karlstadsregionen. Tillsammans 

har aktörerna i Karlstadsregionen tagit fram en gemensam turismstrategisk plan för att bidra till 

destinationens utveckling. Karlstadsregionens mål som redovisas i den turismstrategiska planen är 

bland annat att vara Sveriges mest gästvänliga region och resans mål året om samt stärka 

destinationen och skapa fler reseanledningar (Karlstads kommun, 2017). Som nämnts tidigare i 

avsnitt 3.1 kommer denna studie att använda produktionsperspektivet för att beskriva 

destinationer. Studien kommer därför inte lägga någon vikt vid vilka aktörer som påverkar 

destinationen, utan fokuserar istället på vilka attraktioner och upplevelser som destinationen, vilket 

i detta fall är begränsad till Karlstad, har att erbjuda. 

 

4.1.1 Karlstad Congress Culture Centre - Karlstad CCC 
Att Karlstad idag är en av Sveriges mest populära mötesstäder lyft fram i både SNCVBs rapport 

(2016) och även Karlstadsregionens turismstrategiska plan där möten lyfts fram som en styrka 

(Karlstads kommun, 2017). Möten har en central roll i stadens turism på många av de hotell som 

tillsammans erbjuder 3000 hotellbäddar i staden men framför allt på Karlstad CCC. Karlstad CCC 

öppnades 2011 och är beläget i närhet till centrumkärnan. Konferensanläggningen är en av Sveriges 
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största och mest moderna anläggningar. Tack vare sin stora yta och planlösning konkurrerar 

Karlstad CCC om de största konferenserna i landet. Utöver konferenser nyttjas även lokalerna till 

fest och konserter. Anläggningen jobbar aktivt med kundservice och hållbarhet för att sticka ut på 

marknaden, något som de lyckats med då hela anläggningen är svanen-märkt och kundnöjdheten 

uppnår 97 procent (Karlstad CCC, 2017). År 2016 rankades Karlstad på tionde plats av världens 

mest hållbara mötesdestinationer (GDS-Index, 2017). År 2017 hade Karlstad CCC 90 309 besökare 

på sina konferenser. Denna siffra har sedan öppningen 2011 varit stadig och representerar ett 

genomsnitt från tidigare år7. Exempel på organisationer som valt att lägga sina konferenser i staden 

är olika politiska partier och olika typer av vårdorganisationer (Karlstad CCC, u.å a). Att locka dessa 

nationella konferenser drar besökare från hela landet till Karlstad vilket bidrar till ekonomisk 

hållbarhet i kommunen. Våren och hösten är de årstider då flest väljer att förlägga sina konferenser 

och möten på Karlstad CCC.8 

 

4.2 Marknadsföring av destinationen Karlstad 
I ett avsnitt i den turismstrategiska planen kategoriseras teman som Karlstad ser som reseanledning 

till destinationen. De teman som lyfts upp är bland annat möten och event, evenemang, fritid- & 

kulturturism. Med fritidsturism syftar Karlstadsregionen till det goda livet (Karlstads kommun, 

2017). Karlstadsregionen marknadsför sin destination med hjälp av en turistbroschyr som de har 

strukturerat med kategorierna åka, bo, äta och göra. Broschyren inleds med kategorin göra och 

inkluderar de teman vilka är kultur, evenemang, nöje och fritid, familjeaktiviteter samt natur 

(Karlstads kommun, 2018a).  

 

Den kultur som regionen marknadsför och som finns lokaliserade i Karlstad är Wermland Opera 

som kan bjuda på opera och musikaler, Värmlands Museum erbjuder spännande och unika 

utställningar, Alsters Herrgård som visar Gustaf Frödings rötter, Brigadmuseet vilket är ett 

upplevelsemuseum samt Sandgrund där bland annat akvarellkonstnären Lars Lerin har sitt 

museum. I turistbroschyren beskrivs att Karlstad erbjuder evenemang året runt med bland annat 

festivalen Putte i parken på sommaren och svenska rallyt under vintern. Nöjesfabriken och 

Löfbergs Arena erbjuder musikupplevelser och shower och vidare listas hockeylaget Färjestad BK 

samt Färjastadtravet som evenemang på destinationen (Karlstads kommun, 2018a). 

 

                                                   
7 Informationen kommer från Karlstads CCCs interna data. Då det inte är ett offentligt dokument kommer det 
inte publiceras i studien. 
8 Internt dokument, Karlstads CCC 
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Inom kategorin nöje och fritid listas café- och restaurangrekommendationer och 

shoppingmöjligheter. Mariebergsskogen som är en park med djur och lekplats rekommenderas 

även under kategorin familjeaktiviteter tillsammans med Sundstabadets äventyrsbad. De 

naturupplevelser som lyft upp i turistbroschyren är närheten till Vänern och Klarälven. Aktiviteter 

som föreslås är att åka båtbuss, bada på närliggande stränder, spela golf och njuta i Karlstads parker. 

Turistbroschyrens sista sidor är strukturerade efter äta, bo och åka där alla restauranger i 

Karlstadsregionen listas tillsammans med boende- och olika transportmöjligheter (Karlstads 

kommun, 2018a). 

 

4.2.1 Karlstads målgrupp 
Karlstadsregionen jobbar enligt den turismstrategiska planen mot målgrupperna aktiva familjer, 

WHOPs (Wealthy Healthy Older People) och DINKs (Double Income No Kids). Aktiva familjer är den 

största gruppen som reser i Sverige. De har god ekonomi och reser i syfte för naturupplevelser, 

kultur och fritidsaktiviteter ihop med sina vänner och familjer. WHOPs är en äldre generation som 

ökar markant inom turismen. Många äldre har idag en god ekonomi och bättre hälsa och ägnar sig 

därför gärna åt att resa. Aktiviteter som lockar WHOPs är upplevelser i naturen, kultur och 

storstäder där de eftersöker det lokala. Målgruppen DINKs är en yngre generation som är uppväxta 

med resandet som en livsstil, de lever ett aktivt liv med lite fritid. Tack vare detta ställer ofta 

målgruppen höga krav på destinationen (Karlstads kommun, 2017; Visit Värmland, 2016). 

 

4.2.2 Hur marknadsförs Karlstads turistupplevelser till affärsturister? 
Karlstadsregionens turistbroschyr marknadsför destinationen och dess upplevelser (Karlstads 

kommun, 2018a) men vilken typ av marknadsföring används för att locka affärsturister till att 

spendera tid som fritidsturister i Karlstad? Vid uppstarten av denna studie hölls ett möte med 

Mattias Nord, VD vid Karlstad CCC, och Jonas Jacobsson, VD för Visit Värmland. Under mötet 

diskuterades vad Karlstad CCC och Karlstad som destination tidigare har gjort tidigare för att 

marknadsföra sig mot affärsturister. Både Mattias och Jonas (möte, 7 mars 2018) uttalade sig om 

att lite marknadsföring har gått ut till affärsturister i Karlstad, både när det handlar om att få dem 

att stanna längre eller återkomma till destinationen som fritidsturister. Fortsättningsvis kommer 

detta kapitel redovisa för enkätstudiens resultat för att få reda på vilken efterfrågan affärsturisten 

har för att besöka Karlstad som fritidsturist. 
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4.3 Affärsturisten - Intresse av att återkomma till Karlstad  
 

 

Figur 2. Karta över vart i Sverige respondenter bor. Redovisas i antal. 

 

Figur 2 ovan visar en bild över vilket län respondenterna är bosatta i idag. Resultatet visar att de 

flesta respondenterna är bosatta i storstadsregioner och bor idag i närhet till Sveriges tre största 

städer Stockholm, Göteborg och Malmö. Högst representerade är Stockholm och Västra Götaland 

med 37 respondenter i respektive län, lägst representativitet ser vi i Norrbotten och på Gotland. 

Det går även att utläsa från figur 2 att inga respondenter är bosatta i Värmland vilket var en del av 

studiens urvalsprocess. 

 

Enligt en korstabell (se bilaga 3) visar det på att det inte finns något samband mellan vart 

affärsturister bor och intresse av att återkomma. Oavsett var respondenten bor och hur många som 

svarat är procenten av att vilja återkomma relativt lika mellan länen. Bland alla län finns ett större 

intresse för att återkomma än att inte göra det. Chi²-testet visar en signifikans på 0,249 vilket 

betyder att det inte är statistiskt signifikant. 

 

 

 

 

 



37 

 

     Tabell 2. Korstabell av intresse för att återkomma till Karlstad med variabler kön, ålder samt civilstatus. 

     Redovisas i procent. 

 

Efter insamling av data visar enkätstudien på att respondenterna som valde att delta i studien är 

näst intill jämt fördelade mellan könen då 100 av de svarande var män och 119 var kvinnor. Tabell 

2 lyfter även fram ett korstest mellan variabler kön, ålder och civilstatus i jämförelse med 

respondenternas svar på fråga 5, ”Hur intresserad är du av att återkomma till Karlstad?”. Detta 

visar på att kön inte har någon betydelse i hur starkt intresset för att återkomma är.  

 

Enkäten undersöker också vilka åldersgrupper som är representerade som affärsturister på Karlstad 

CCC. Resultatet i tabell 2 visar att 130 personer av de som deltog i studien är födda mellan 1960–

1979. Minoriteterna fördelas sedan relativt jämt mellan de födda före och efter dessa år med 40 

personer födda 1940–1959 respektive 45 personer födda 1980 eller senare. Bland åldersgruppen 

födda 1960–79 är siffran tre på Likert-skalan högst representerad följt av de som är intresserade av 

att återkomma som svarat fyra eller fem vilket tyder på att de flesta som är födda 1960–79 ställer 

sig neutrala eller har ett intresse för att återkomma. I övriga kategorier går det att utläsa från tabellen 

att de respondenter som var födda mellan 1940–59 fanns en majoritet som var mycket intresserade 

av att återkomma till Karlstad, 45 procent av respondenterna i denna ålderskategori svarade att de 

var mycket intresserade. Drygt 20 procent av studiens respondenter hörde till ålderskategorin 

1980–99. Denna grupp hade ett blandat intresse om att återkomma till staden eller ej. Chi²-testet 

visade på en statistisk signifikans på 0,012. 

 

Nederst i tabell 2 redovisas även enkätens fråga om civilstatus och visar resultatet på att de flesta 

av respondenterna idag lever i partnerskap, majoriteten av dessa med barn. Tabellen ger även en 

  Intresse av att återkomma till Karlstad   

  1 2 3 4 5 Total % Total antal 

 

Kön Kvinnor 3 10 25 26 36 100 119 

Män 5 6 39 34 16 100 100 

 

Födelseår 

 

Ej angivet 0 0 50 25 25 100 4 

Födda 1940-59 2 5 17 30 45 100 40 

Födda 1960-79 4 5 37 29 25 100 130 

Födda 1980-99 4 22 27 31 16 100 45 

 

Civilstatus Singel 4 8 31 30 27 100 25 

Partner 2 18 24 32 24 100 62 

Singel m. barn 0 0 55 37 18 100 12 

Partner m. barn 5 3 33 30 29 100 120 

 

 Total 4 8 31 30 27 100 219 
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beskrivning över samband mellan civilstatus och intresse att återkomma. Resultatet visar på att det 

inte finns någon grupp som utmärker sig utan oavsett civilstatus är intresset för att återkomma till 

Karlstad lika. De allra flesta håller sig neutrala alternativet är intresserade av att återkomma. 

Tabellen visar däremot tydligt att det finns en överrepresentation av personer som lever i 

partnerskap med barn. 

  

I och med vår kodning av denna fråga kunde inte ett gemensamt Chi² -test göras för hela frågan 

om civilstatus utan gjordes istället separat för de fyra svarsalternativen. Resultaten av Chi²-testen 

visar därför att svarsalternativen partner, samt partner med barn är signifikanta med resultat på 

0,014 respektive 0,048. De andra två variablerna singel och singel med barn fick ett värde högre än 

0,05 vilket gör att de inte blir statistiskt signifikanta. 

 

4.3.1 Marknadsföringskonceptet - att hitta rätt erbjudande till kunden 
För att undersöka vilka typer av erbjudanden som skulle locka affärsturisten att spendera mer tid i 

Karlstad ställdes fråga 10, ”Om du blivit informerad innan, vad skulle locka dig att stanna längre i 

Karlstad under din konferensvistelse?” och fråga 11, ” Vad skulle locka dig att återkomma till 

Karlstad som turist?”. Dessa två frågor undersöker vad som kan få affärsturisten att spendera mer 

tid på destinationen, skillnaden är bara när, i anslutning till sin konferens eller välja att återkomma 

i framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Jämförande tabell av fråga 10 och 11, vilken typ av erbjudande lockar affärstusiten. Redovisas i antal. 

 

Resultatet i tabell 4 visar på att det är fler svar på fråga 11 vilket tyder på att respondenterna hellre 

väljer att återvända till Karlstad än att stanna längre. Vid frågan om vilket typ av erbjudande som 

lockar de olika respondenterna syns tydliga mönster i att paketerbjudande och rabatt på 

hotellövernattning är eftertraktat. Många respondenter efterfrågar också mer information om 

destinationen för att kunna ta ett vidare beslut. Cirka en fjärdedel av respondenterna är inte alls 

intresserade av olika erbjudanden. Det finns ett svagt intresse för citypass och rabatt på shopping 

men inget som utmärker sig i resultatet. Vid övriga kommentarer nämns friluftsaktiviteter, bättre 

Erbjudanden Fråga 10. Stanna längre (antal) Fråga 11. Återkomma (antal) 

Paketerbjudande 79 106 

Rabatt på hotel 75 97 

Mer information 64 94 
Inte alls intresserad 53 49 

Citypass 39 36 

Rabatt på shopping 29 26 

Övrigt 5 8 

   
Total 344 416 
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ställplatser för husbil och besöka vänner och familj. En respondent svarade också Jobbresa, svårt att 

förlänga på fråga 10. 

4.3 Upplevelser - Vilka upplevelser efterfrågar affärsturisten? 
Nedan visas en univariat analys i form utav en tabell. Tabell 4 visar till vänster de huvudsakliga 

frågorna som enkäten är uppbyggda runt. Sedan presenteras median, medelvärde och 

standardavvikelse för dess variabler. Cronbach’s Alpha har också mätts för att säkerställa 

reliabiliteten och för att avgöra att indikatorerna representerar samma koncept. Det 

rekommenderade värdet inom Cronbach’s Alpha är ca 0,700. Uppnås det innebär det att 

variablerna mäter samma vetenskapliga fenomen (Barmark & Djurfeldt, 2015). 

 

Tabell 4. Tabell över enkätstudiens mest centrala frågor. Redovisas i procent.  

 

På fråga fem i enkäten fick respondenterna svara på frågan ”Hur intresserad är du av att återkomma 

till Karlstad” genom att välja 1-5 där ett representerade inte alls intresserad och fem mycket 

intresserad. Som visas i tabell 4 ovan var majoriteten intresserade av att återkomma till Karlstad, 

då medianen var 4. Medianen för frågorna 6 till 8 är där emot tre, vilket visar på ett neutralt 

ställningstagande i frågan. Tanken med en Likert-skala, vilket dessa fråga använder sig av, är att 

respondenterna ska ha en valmöjlighet att svara neutralt. De som svarar alternativ 3 tar därför inte 

ställning till om de är intresserade av att återkomma till Karlstad eller inte. Frågorna 6 till 9 har som 

syfte att ta reda på i vilken mån respondenterna är intresserade av att kultur, evenemang, fritid och 

nöje samt familjeaktiviteter i Karlstad. Dessa frågor kommer i detta avsnitt att korsas med fråga 5 

för att se huruvida det finns samband mellan dess intressen och att vilja återkomma till Karlstad. 

 

Variabler Median Medelvärde Standardavvikelse Cronbach’s 

Alpha 

Fråga 5. Hur intresserad är du av att 

återkomma till Karlstad? 

4,00 3,68 1,07   

  

 

 

0,778 

Fråga 6. Hur intresserad är du av kultur i 

Karlstad? 

3,00 3,12 1,26 

Fråga 7. Hur intresserad är du av 

evenemang i Karlstad? 

3,00 2,92 1,21 

Fråga 8. Hur intresserad är du av fritid och 

nöje i Karlstad? 

3,00 3,07 1,20 

Fråga 9. Hur intresserad är du av 

familjeaktiviteter i Karlstad? 

2,00 2,47 1,38 
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  Intresse av kultur i Karlstad   

  1 2 3 4 5 Total % Total antal 

 
 

Intresse av att 
återvända till Karlstad 

1 75 13 13 0 0 100 8 

2 22 22 39 11 6 100 18 

3 12 25 36 25 3 100 69 

4 9 15 29 39 8 100 65 

5 12 7 14 25 42 100 59 

 Total 14 16 28 27 15 100 219 
     Tabell 5. Korstabell av intresse för att återkomma till Karlstad och kultur. Redovisas i procent. 

 

Tabell 5 redovisar korstabellen av fråga 5, ”Hur intresserad är du av att återkomma till Karlstad?”, 

och fråga 6, ”Hur intresserad är du av kultur i Karlstad?”, för att urskilja hur stort intresset är av 

kultur i Karlstad hos de respondenter som är intresserade att återkomma till destinationen. Av de 

respondenter som var intresserade av att återkomma till Karlstad, de som svarat alternativ 4 och 5, 

finns ett högre procentuellt intresse av kultur i Karlstad. Av de som svarat alternativ 3 på fråga 5, 

alltså de som ställer sig neutrala till att återkomma till Karlstad är även neutrala kring sitt intresse 

av kultur på destinationen. Chi²-testet visade en signifikans på 0,000 vilket är under 5-procentnivån, 

vilket tyder på en statistisk signifikans för sambanden mellan fråga 5 och fråga 6. 

 

Som komplettering fråga 6 fick respondenterna möjlighet att ange vilken/vilka typer av kultur som 

de var intresserade av där flera alternativ var möjliga. Av de 152 respondenter som valt alternativ 

3–5 på frågan var 80 av dem intresserade av konst, 72 av museum samt 57 av opera och teater.  

 

 Intresse av evenemang i Karlstad  

  1 2 3 4 5 Total % Total antal 

 
 

Intresse av att 
återvända till Karlstad 

1 88 13 0 0 0 100 8 

2 28 44 17 11 0 100 18 

3 13 15 55 15 3 100 69 

4 14 17 40 25 5 100 65 

5 14 3 25 27 31 100 59 

 Total 14 16 28 27 15 100 219 
Tabell 6. Korstabell av intresse för att återkomma till Karlstad och evenemang. Redovisas i procent. 

 

I tabell 6 har fråga 5 korsats med fråga 7, ”Hur intresserad är du av evenemang i Karlstad?”, för att 

redovisa respondenters intresse av evenemang på destinationen i samband med att de vill 

återkomma till Karlstad. Tabellen visar att de respondenter som svarat alternativ 4-5 på fråga 5 har 

ett svagare intresse av evenemang i Karlstad till skillnad från intresse av kultur och en större andel 

visade neutralitet i frågan. Chi²-testet visade en signifikans på 0,000 vilket är under 5-procentnivån, 

vilket tyder på en statistisk signifikans 
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Av de 149 respondenter som valt alternativ 3–5 på fråga 7 var 92 av dem intresserade av konsert, 

53 respondenter av mat och dryckesmässor, 52 av festival, 51 av hockey samt 17 av friidrott. En 

respondent skrev också Festivaler låter kul, men vad har ni egentligen för festivaler i Karlstad?!. 

  

  Intresse av nöje och fritid i Karlstad   

  1 2 3 4 5 Total % Total antal 

 
 

Intresse av att  
återvända till Karlstad 

1 88 13 0 0 0 100 8 

2 39 44 6 11 0 100 18 

3 7 19 55 15 4 100 69 

4 11 11 40 29 9 100 65 

5 5 7 27 25 36 100 59 

 Total 14 16 28 27 15 100 219 
Tabell 7. Korstabell av intresse för att återkomma till Karlstad samt nöje och fritid. Redovisas i procent. 

 

Tabell 7 korsar respondenters intresse för nöje och fritid i Karlstad, fråga 8, med deras intresse av 

att återkomma, fråga 5. Av de som var intresserade av att återkomma till destinationen fanns ett 

högre intresse för nöje och fritid i Karlstad. Det är där emot är intresset inte lika högt som 

fördelning för intresse av kultur. Chi²-testet visade en signifikans på 0,000 vilket är under 5-

procentnivån, vilket tyder på en statistisk signifikans. 

 

På fråga 8 var det 157 respondenter som valt alternativ 3–5. Av dem var 127 respondenter 

intresserade av restauranger, 84 av shopping, 52 av barer och nattklubbar, 21 respondenter av golf 

samt 12 av dans. 

 

  Intresse av familjeaktiviteter i Karlstad   

  1 2 3 4 5 Total % Total antal 
 
 

Intresse av att  
återvända till Karlstad 

1 100 0 0 0 0 100 8 

2 56 33 11 0 0 100 18 

3 33 22 30 10 4 100 69 

4 42 9 22 20 8 100 65 

5 22 5 29 19 25 100 59 

 Total 37 14 24 14 11 100 219 
Tabell 8. Korstabell av intresse för att återkomma till Karlstad och familjeaktiviteter. Redovisas i procent. 

 

I tabell 8 har fråga 5 korsats med fråga 9, ”Hur intresserad är du av familjeaktiviteter i Karlstad?”, 

för att se ett samband mellan intresse av att återkomma och familjeaktiviteter i Karlstad. Resultatet 

visar att intresset för familjeaktiviteter är lågt hos de respondenter som är intresserade av att 

återkomma till Karlstad. Jämfört med intresse för kultur, evenemang samt nöje och fritid var detta 

intresse även lägst hos respondenterna.  
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Av de 108 respondenter som valt alternativ 3–5 var 57 av dem intresserade av familjepark med djur 

och aktiviteter, 51 av äventyrsbad, 31 respondenter av båtbuss samt 29 av camping. Chi²-testet 

visade återigen en signifikans på 0,000 vilket är under 5-procentnivån, vilket tyder på en statistisk 

signifikans. 

 

Tabell 9. Korstabell med intresse för familjeaktiviteter och civilstatus. Redovisas i procent. 

 

Eftersom 132 respondenter uppgivit att de var singel med barn och partner med barn som 

civilstatus har fråga 9, om intresse för familjeaktiviteter, även korsats med fråga 14, om civilstatus, 

i tabell 9 ovan. Av de som angav singel med barn och partner med barn var det få som var 

intresserade av familjeaktiviteter i Karlstad. Majoriteten svarade att de inte var intresserade av 

familjeaktiviteter i Karlstad, men som visas tidigare i tabell 2 är båda dessa kategorier av 

respondenter fortfarande intresserade av att återvända till Karlstad.  

  

4.3.1 Specifika efterfrågade upplevelser 
Under fråga 6–9 i enkäten har respondenterna även haft möjlighet att svara andra egna alternativa 

intressen genom ett öppet svarsalternativ. Detta som komplement till de som redan föreslagits. 

Från de olika alternativen som inkommit ser vi att det finns tillägg till de olika intresseområdena 

kultur, evenemang, fritid och nöje, samt familjeaktiviteter. De alternativ vi anser passa in under 

kulturintressen som respondenter har uppgivit är fina byggnader, stadsmiljö, turistande samt musik 

som har uppgetts en, två, en respektive åtta gånger. 

 

Intressen som idrott och hockey har nämnts under fråga 6, samt 8 och 9, trots att de fanns som 

svarsalternativ på fråga 7. Även Sport, amerikansk fotboll och hästhoppning har nämnts. En 

anledning till detta kan vara att de inte håller med om exempelvis hockey som evenemang. Andra 

intressen som främst nämnts under fråga 7 är andra evenemang som möten/konferens, 

fritidsutställning, trädgård, folkrace och rally. Ett temaområde som inte fanns med i enkäten, men 

som finns med i turistbroschyren är natur vilket är något som respondenter har visat intresse för. 

Främst har de svarat natur, naturupplevelser och friluftsliv. 

  Intresse för familjeaktiviteter i Karlstad   

  1 2 3 4 5 Total % Total 
antal 

 
Civilstatus 

Singel m. 
barn 

9 18 36 27 9 100 12 

Partner m. 
barn 

31 8 26 20 15 100 120 

 Total 37 14 24 14 11 100 Av 219 
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Studiens empiriska insamling visar på att det finns en efterfrågan hos affärsturisten att besöka 

Karlstad igen som fritidsturist. Affärsturisten i Karlstad kan segmenteras som en person född 

någon gång mellan 1960–1979 och lever i partnerskap. Personen är bosatt i storstadsregion och 

reser på konferens 1–2 gånger per år och privat 3–5 gånger per år. Resultatet visar även att studiens 

respondenter hellre väljer att återkomma än att stanna längre under sin konferensvistelse i Karlstad. 

Då efterfrågas i första hand rabatt på hotell, mer information och paketerbjudanden på 

övernattning och upplevelser.  Upplevelser som lockar är främst inom kultur samt nöjen och fritid 

i staden. I nästa kapitel kommer det redovisas vad som specifikt efterfrågas och hur Karlstad som 

destination kan bemöta sina kunders behov och eventuellt ändra sin marknadsföring utefter detta. 
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5. Analys 

Studiens analys presenterar samband mellan studiens teoretiska ramverk och den data som samlats in samt den 

empiriska bakgrunden vilket är en del av kritisk realism, som är studiens angreppssätt.  Även här efterföljs de fyra 

teman som varit till grund genom hela studien. Inledningsvis förklaras varför Karlstad kan ses som en destination 

följt av hur affärsturisten kan segmenteras, detta för att bilda en förståelse vidare. De fyra teman framställs diffust 

och studiens syfte och frågeställningar centreras tydligare för att skapa förståelse och leda vidare in i studiens 

diskussion och slutsats. 

 

För att uppfylla studiens syfte har Karlstad valts ut som destination att studera. Karlstad formas 

enligt Karlstads kommun (2018) av upplevelser, evenemang och möten. Destinationer kan som 

tidigare nämnts i studiens teoriavsnitt beskrivs och definieras på en mängd olika sätt. Aronsson 

(2007) beskriver att destinationer inom turismvetenskapen är starkt förknippade med 

besöksområden som innehåller strukturer för att kunna motta besökare och syftar då till exempelvis 

åka, bo, äta och göra (Aronsson, 2007; Hanefors & Mossberg, 2007). Aronssons bild av destination 

stämmer även överens med hur Sahlberg (2001) beskriver destinationer sett ur ett 

produktionsperspektiv, vilka då innehåller de funktioner som en besökare behöver så som boende, 

transport, service, restauranger och diverse aktiviteter och attraktioner (Sahlberg, 2001). Strukturer 

som finns i destinationen Karlstad för att motta besökare är bland annat flygplatsen, Karlstad 

Airport, goda tågförbindelser (Karlstads kommun, 2018) och de 3000 hotellbäddar som kan 

erbjudas till besökare (Karlstad CCC, 2017). Destinationen erbjuder också en stadskärna med 

shopping- och restaurangmöjligheter tillsammans med andra aktiviteter (Karlstads kommun, 

2018a). Hanefors & Mossberg (2007) samt Medlik (2003) beskriver turistdestinationer som bland 

annat städer eller resmål som attraherar turister och där de spenderar tid och pengar, vilket Karlstad 

har goda förutsättningar att göra med de tidigare beskrivna strukturerna tillsammans med de 

upplevelser som destinationen har att erbjuda. 

 

Destinationer kan enligt Hanefors & Mossberg (2007) beskrivas som mötesplatser för besökare 

och kan kategoriseras som tillfälliga-, säsongsbaserade- eller permanenta mötesplatser. 

Mötesdestinationer inkluderar ofta ytterligare faktorer, bland annat mötesanläggningar enligt 

Rogers (2013). I och med Karlstads fördelaktiga läge mellan flertalet större städer (Karlstads 

kommun, 2018) och att de har Karlstad CCC (Karlstad CCC, 2017) beläget centralt i staden som 

arrangerar konferenser, fester och konserter året om kan destinationen beskrivas som en 

permanent mötesdestination som attraherar nationella och internationella konferenser. I 

destinationen finns tillfälliga och permanenta attraktioner och upplevelser inom de tidigare 
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beskrivna teman kultur, evenemang, nöje och fritid samt familjeaktiviteter (Karlstads kommun, 

2018a).  

 

Enligt Pike (2016) och Von Friedrich Grängsjö (2001) kan samma destination marknadsföras till 

olika turister i olika syften samtidigt. Karlstad marknadsför sin destination utefter ovan nämnda 

teman (Karlstads kommun, 2018a). I och med att heterogeniteten bland Karlstads attraktioner är 

stor kan vissa attraktioner locka en mångfald av besökare medan andra attraktioner är nischade 

mot specifika grupper (Hanefors & Mossberg, 2007). Destinationen kan därmed attrahera bland 

annat både affärsturister och fritidsturister med olika intressen, vilket Karlstad gör genom att 

marknadsföra sin destination med sin turistbroschyr (Karlstads kommun, 2018a). 

 

Enligt Kotler et al. (2013) handlar marknadsföring om att skapa lönsamma kundrelationer. För att 

skapa relationerna menar författaren att det bör brytas ned i två olika mål, attrahera nya kunder och 

behålla gamla. I denna studie presenteras kunden som affärsturisten och kan ses som både ny och 

gammal kund. Studiens syfte är att skapa förståelse för hur en destination kan anpassa sin 

marknadsföring gentemot affärsturisters potentiella efterfrågan att besöka mötesdestinationen som 

fritidsturister. Det betyder att kunden i detta fall redan konsumerar på destinationen och är kund 

vilket kan ses som att de bör behållas som gammal kund, samtidigt studeras hur kunden kan 

konverteras till en annan genre inom turism vilket därigenom kan ses som en ny kund. Middleton 

et al. (2009) menar dock att det oavsett vilket, krävs kunskap om kunden. Genom studiens 

enkätundersökning skapas en större förståelse över vem affärsturisten i Karlstad faktiskt är och vad 

denne potentiellt kan efterfråga för att spendera tid på destinationen som fritidsturist.  

 

För att skapa en förståelse och en effektiv marknadsföring görs i de flesta fall en segmentering av 

marknaden. Segmentering handlar om att dela in marknaden i flera olika grupper (Elbe, 2012; 

Middleton et al., 2009). Detta kan enligt Kotler et al. (2012) göras i grupper som geografiska, 

beteendemässiga och demografiska. Studien har undersökt dessa grupper och kan därmed göra en 

segmentering. I enkäten efterfrågas vilket län respondenten bor, resultatet på detta visar att de flesta 

respondenter på det tre konferenserna kommer från län som har en storstad beläget i närheten. 

Davidson (2003) menar att avståndet mellan hemmet och mötesdestinationen kan påverka 

affärsturistens inställning till att återkomma. Studiens resultat visar däremot på att geografisk 

placering inte har någon betydelse för turistens attityd till att vilja återkomma eller ej. 

Beteendemässiga variabler efterfrågas i enkätens fråga fem till nio då respondenten får ta ställning 

till hur intresserade de är av olika teman. Vid den demografiska segmenteringen efterfrågas ofta 



46 

 

kön, familj och generation (Kotler et al.. 2013). Detta är faktorer som Davidson (2003) beskriver 

kan påverka turistens beslut i huruvida de vill spendera mer tid på mötesdestiationen eller inte. 

Dessa tre frågor lyfts i enkäten och resultatet visar att fördelningen mellan kön var relativt jämlikt. 

Civilstatus visar att de flesta respondenter lever i partnerskap med barn och är födda 1960–1979, 

vilket kan efterliknas med Kotlers et al. (2013) generation X. De tre olika generationerna som 

författaren lyfter går också att jämföra med de målgrupper, aktiva familjer, WHOPs och DINKs 

som lyfts fram i den turismstrategiska planen (Karlstads kommun, 2017). WHOPs kan liknas med 

generationen Babyboomers, aktiva familjer med generation X och DINKs med generation Y då 

deras sätt att resa efterliknar deras sätt att ta in marknadsföring. Inom turismen menar Middelton 

et al. (2009) att segmentering också kan göras utifrån vilken reseanledning turisten har. I denna 

studie reser respondenterna i syfte för kurs och konferens vilket Kamfjord (2002) och Rogers 

(2013) nämner som just affärsturister. Davidson (2003) och Kerr et al. (2012) menar att dessa 

affärsturister går att konvertera till fritidsturister. För att förstå hur denna konvertering ska ske 

behöver organisationen, i detta fall Karlstad som destination, utöver segmentering av marknaden 

även förstå sina kunders behov och därigenom kundens efterfrågan. 

 

5.1. Affärsturistens potentiella efterfrågan 
Kundens efterfrågan uppstår enligt Kotler et al. (2012) genom att kunden har ett behov av något 

och skapar då en önskan som sedan bildar en efterfrågan. I enkäten tillfrågades respondenterna i 

fråga 5 om det finns intresse att återkomma till Karlstad. Resultatet visar på att majoriteten av 

respondenterna svarat tre eller högre på en skala från 1–5 vilket tyder på att det finns ett intresse 

och efterfrågan om att återkomma till destinationen. Fråga 5 utgör därför basen i vilka respondenter 

som är intressanta att undersöka vidare, de som faktiskt var intresserade av att återkomma.  

 

För att få en djupare förståelse i vilka upplevelser och attraktioner affärsturisterna skulle attraheras 

av, samt vilken efterfrågan de har studerades även respondenters intressen för kultur, evenemang, 

nöje och fritid samt familjeaktiviteter. Dessa fyra kategorier är hämtade ur destination Karlstads 

turistbroschyr (Karlstads kommun, 2018a). Enligt författarna Kim & Lee (2002), Uysal & Jurowski 

(1994) samt Von Friedrichs Grängsjö (2001) är det attraktionerna inom destinationen som skapar 

attraktionskraften för att åka dit och Hanefors & Mossberg (2007) menar att attraktioner utgör 

kärnan i turistdestinationer och blir på så sätt den viktigaste komponenten inom turismen.  

 

Bland de respondenter som hade ett intresse att återvända till Karlstad går det att utläsa att intresset 

för kultur samt nöjen och fritid är störst. Inom kultur lockas respondenterna av konst, museum 
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samt opera och teater. Av de som är intresserade av nöje och fritid finns ett intresse för att besöka 

barer och nattklubbar samt shopping. Störst intresse finns dock i att besöka restauranger vilket kan 

efterliknas med en del av det Hanefors & Mossberg (2007) anger som en grundpelare inom 

turismen - åka, bo, äta och göra. Respondenterna är neutrala i frågan kring att besöka Karlstad för 

att delta i evenemang. De som visade en efterfrågan var då specifikt intresserade av konserter, 

festivaler och hockey. Vid frågan angående familjeaktiviteter går det att utläsa från resultatet att 

detta var av lägst intresse hos respondenterna. Hos de respondenter som visade ett intresse var 

äventyrsbad och familjepark med djur och aktiviteter mest populära.  

 

Att det finns ett intresse för affärturisten att återkomma till Karlstad som fritidsturister synliggörs 

tydligt i ovanstående frågor. Affärsturisten kan dock konverteras och spendera tid på destinationen 

som fritidsturist genom att antingen återvända eller spendera tid i anslutning till sin konferens 

menar Kamfjord (2002) och Lichya & McLeayb (2018). Lichya & McLeayb (2018) beskriver 

uttrycket “bleisure” vilket kan efterliknas med att turister kombinerar konferens och fritidsaktiviteter 

på sin resa. En respondent svarade “Jobbresa, svårt att förlänga” på frågan om att spendera tid som 

fritidsturist under konferensen och resultatet visar att detta är något som inte efterfrågas lika starkt 

hos studiens respondenter som att återkomma. För att undersöka intresset för vilken tid som var 

mest intressant för studiens respondenter efterfrågades vilka erbjudanden som skulle locka dem 

för att stanna längre respektive återkomma. På denna fråga var svarsfrekvensen högre på 

alternativet att återkomma till Karlstad. Resultatet visar alltså på att det finns ett intresse för 

affärturisten att återkomma till Karlstad, men vilka erbjudanden bör skapas kring respondenternas 

efterfrågan?  

 

5.2 Destinationen Karlstads marknadsföring gentemot affärsturistens 

efterfrågan 
Denna studie har utgått från produktperspektivet för att se på destinationer, men destinationer kan 

också ses ur ett producentperspektiv och inkluderar då istället de aktiva aktörerna som finns i 

destinationen. Destinationen kan då liknas vid en organisation som samordnar, styr, kontrollerar 

och understödjer destinationers utvecklingsprocess (Abreu Novais et al., 2018; Sahlberg, 2001). 

Kotler et al. (2013) menar att organisationer utvecklar strategier för att skapa en ökad tillväxt. Den 

strategiska planeringen grundas i att matcha organisationens resurser med möjligheter på 

marknaden. I destinationen Karlstad samverkar många aktörer tillsammans för att bidra till en 

utvecklad besöksnäring. Dessa aktörer kallar sig Karlstadsregionen och har tillsammans skapat en 

turismstrategisk plan för destinationen som beskriver dess mål och fokusområden (Karlstads 
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kommun, 2017). Karlstadsregionen har också skapat en turistbroschyr (Karlstads kommun, 2018) 

där de utifrån sina fokusområden specificerar turismupplevelser inom områdena åka, bo, äta och 

göra som marknadsföring till turister. Attraktioner kan kategoriseras som naturliga eller skapade av 

människan (Hanefors & Mossberg, 2007). I turistbroschyren nämns både av människan skapade- 

och naturliga attraktioner som upplevelser i Karlstad. Enligt Mossberg (2001) används upplevelser 

idag flitigt inom marknadsföring och det finns en hel industri som bygger på att tillgodose 

upplevelser till kunder (Pine & Glimore, 1999; Boswisk et al., 2012). Destinationen Karlstad 

erbjuder upplevelser som Wermland Opera, Färjestad BK, Färjestadstravet, golfbanor, Sandgrund 

Lars Lerin samt kultur (Karlstads kommun, 2018a). Dessa upplevelser har generaliserats till teater 

och opera, hockey, trav, golf, konst samt kultur som har använts som alternativ i 

enkätundersökningen. Dessa stämmer också överens med de upplevelser som Hanefors & 

Mossberg (2007) menar kan utnyttjas inom en mängd olika industrier, bland annat konst, media, 

scenkonst, musik eller sport (Hanefors & Mossberg, 2007). 

 

Vad gäller kultur visar respondenterna ett stort intresse för att återkomma till Karlstad. Då kultur 

är ett av fyra teman från turistbroschyren visar det på att destinationen Karlstad bemöter sina 

kunders efterfrågan av kultur. Efterfrågan kan enligt Kotler et al. (2013) uppstå om kunden söker 

en specifik tjänst eller vara. I den genomförda enkätundersökningen har respondenterna fått 

uttrycka vilka specifika upplevelser de efterfrågar i Karlstad. De specifika upplevelser som slutligen 

efterfrågades var konst, museum, teater och opera, vilket var samtliga alternativ i både 

enkätundersökningen och turistbroschyren under kategorin. Även detta tyder på att Karlstad 

bemöter sina kunders efterfrågan på kultur. Studien visar på att det även finns en stark efterfrågan 

att besöka Karlstad för nöjes- och fritidsaktiviteter. De specifika upplevelser som hade störst 

efterfrågan var restauranger, shopping samt barer och nattklubbar. I turistbroschyren finns en lista 

med samtliga bar- och restaurangmöjligheter på destinationen. Den ger också förslag på shopping 

och nattklubbar med olika event (Karlstads kommun, 2018a). 

 

Enligt Hanefors & Mossberg (2007) är evenemang tillfälliga attraktioner som kan öka 

attraktiviteten till destinationer och enligt den turismstrategiska planen har Karlstad som mål att bli 

en evenemangsstad (Karlstads kommun, 2017). I frågan kring att besöka Karlstad för evenemang 

var respondenterna neutrala. De som ändå var intresserade visade en efterfrågan på specifika 

upplevelser som konserter, festival och hockey, vilka alla finns med som förslag i turistbroschyren. 

Vad som däremot finns med i broschyren men visade på en mycket svag efterfrågan var trav och 

friidrott. Studien visar alltså att Karlstad bemöter de respondenter som är intresserade av 
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evenemang, men att den totala efterfrågan är svag. En respondent påpekade att hen var intresserad 

av festivaler, men frågade vilka festivaler som finns i Karlstad.  

 

Enligt den turismstrategiska planen är Karlstads målgrupper bland annat aktiva familjer (Karlstads 

kommun, 2017). Enkätstudiens resultat visar dock att familjeaktiviteter hade lägst efterfrågan, av 

de fyra föreslagna teman, där majoriteten av respondenterna svarade att de inte var intresserade. 

De få som ändå var intresserade svarade att de efterfrågade äventyrsbad samt familjepark med djur 

och aktiviteter, vilket finns med i turistbroschyren. 

 

För att bemöta kundens efterfrågan bör organisationen skapa erbjudanden (Kotler et al., 2013). 

För att undersöka vilka typer av erbjudanden som kan locka affärsturisten i Karlstad listas en rad 

olika typer av erbjudanden som respondenterna kunde välja att kryssa i om det skulle locka dem. 

Frågorna skiljer sig som nämnt tidigare i att stanna längre under konferensvistelsen eller 

återkomma. Fler respondenter var lockade av att återvända. Kotler et al. (2013) menar i liknelse 

med Boiţă (2014) att erbjudanden skapar värde om de tillfredsställer kundens behov och 

efterfrågan. För att attrahera kunder till Karlstad listas flera olika upplevelser ovan men kunden 

efterfrågar också olika typer av erbjudanden för ytterligare attraktion. Enligt Hanefors & Mossberg 

(2007), Pike (2016) samt Von Friedrichs Grängsjö (2001) kan erbjudanden vara paketeringar av 

destinationen som inkluderar boende och upplevelser. Resultaten i enkätstudien visar på att rabatt 

på hotell och paketerbjudanden är det som attraherar mest följt av mer information om Karlstad. 

Att affärsturisten eftersöker mer information blir dock motsägelsefullt till det Kotler et al. (2013) 

menar att kunden inte ska få mer information utan rätt information. I rapporten ” Making the most 

of our business visitors” (Davidson, u.å.) beskrivs i enlighet med både Kerr et al. (2012) och Davidsons 

(2003) faktorer som påverkar affärsturister att ta ett beslut. Där lyfts bland annat faktorerna att ge 

information tidigt, att sälja destinationen samt att paketera erbjudanden med upplevelser. Detta är 

faktorer som kan efterliknas med flertalet av de respondenterna i studien efterfrågat för att 

återkomma. Hur kan då Karlstad som destination bemöta kundens efterfrågan om upplevelser och 

erbjudanden? 

 

Enligt Kotler et al. (2013) finns det olika filosofier om hur marknadsföringen kan bemöta och locka 

sina kunder. I studien lyfts marknadsföringskonceptet som grundar sig i att hitta erbjudande som 

passar kunden och inte kunder efter erbjudanden. Denna filosofi är tidskrävande och kräver en 

stor kunskap om kunden. En god kundorientering är grundpelare till hög försäljning och lönsamhet 

(Viio & Grönroos, 2015). Genom enkätstudien har det skapats en förståelse för vem affärsturisten 
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i Karlstad är och vad de efterfrågar. Resultatet visar tydligt att det finns en efterfrågan hos 

affärsturisten i Karlstad att återkomma. Där emot är det inte lika tydligt i vilket syfte eller för vilket 

intresse. Detta kan liknas vid att affärsturisterna har en positiv uppfattning, känsla eller intryck av 

Karlstad vilket enligt Stylos et al. (2017) är grunden för en destinations image. En positiv image 

kan i sin tur leda till att turister attraheras tillbaka till destinationen (Stylos et a. 2017) som 

affärsturisterna i studiens fall är intresserade av att göra. Heldt Cassel (2007) menar att positiva 

upplevelser och attribut som associeras med platsen genom marknadsföring kan få destinationer 

att upplevas som unik och attraktiv av turister, vilket Karlstadsregionen ämnar göra med sin 

turistbroschyr (Karlstads kommun, 2018a). Turistbroschyren kan på så sätt också bidra till att 

turisters image av Karlstad förstärks, då Heldt Cassel (2007) även menar att imagen också påverkas 

av de faktiska upplevelser och turismprodukter som erbjuds på destinationen.  

 

Inom turismen är det vanligt att applicera marknadsföringskonceptet om investerare ser att det 

finns ett behov på marknaden (Elbe, 2012). I enlighet med Elbes teori visar denna studie på att det 

finns ett behov och efterfrågan hos affärsturisten. Genom att applicera marknadsföringskonceptet 

på destinationen Karlstads marknadsföring skulle erbjudanden gällande nöjen och fritid samt kultur 

i kombination med rabatt på hotell och paketerbjudanden locka affärsturister att spendera tid som 

fritidsturister i Karlstad.  



51 

 

6. Diskussion och slutsats 

Det sista kapitlet besvarar inledningsvis studiens två frågeställningar genom diskussion kring affärsturistens 

efterfrågan för att utifrån det ge förslag på vad Karlstad kan förändra i sin marknadsföring. Detta mynnar ut i att 

besvara studiens syfte och avslutas med förslag på vidare forskning om processen att konvertera affärsturister till 

fritidsturister på en mötesdestination. 

 

Studien syftar till att skapa förståelse för hur en destination kan anpassa sin marknadsföring 

gentemot affärsturisters potentiella efterfrågan att besöka mötesdestinationen som fritidsturister. 

Davidson (2003), Kamfjord (2002) samt Lichya & McLeayb (2018) säger att affärsturisten antingen 

kan spendera tid på destinationen i samband med konferensen, eller återkomma till destinationen. 

Studiens respondenter har framfört en större efterfrågan att återkomma till destinationen än att 

spendera tid i samband med sin konferensvistelse. 

 

6.1 Vad efterfrågar affärsturisten för att besöka Karlstad som 

fritidsturist? 
Resultatet från enkätstudien visar att det finns en stark efterfrågan av att återvända till Karlstad, 

vilket bekräftas i svaren från fråga 5 i enkäten. Studien har fokuserat på de två av turismens 

grundpelare som Hanefors & Mossberg (2007) benämner som äta och göra. Kultur är ett av de 

teman som efterfrågats för att återkomma till Karlstad och som går att koppla till grundpelaren 

göra. Specifika upplevelser inom kultur som har efterfrågats av respondenter är konst, museum 

samt opera och teater. När det gäller grundpelaren äta visar resultatet en stark koppling till temat 

nöje och fritid för att återvända till Karlstad då restauranger samt barer och nattklubbar var starkt 

efterfrågade upplevelser. Vad gäller evenemang och familjeaktiviteter var efterfrågan neutral 

respektive svag i jämförelse med de tidigare nämnda, samtidigt som efterfrågan fortfarande var hög 

för att återvända till Karlstad. Resultatet av frågan om intresse för familjeaktiviteter blir intressant 

då majoriteten av urvalet har angivit att de har barn. Eftersom den potentiella målgruppen för 

familjeaktiviteter var hög hade efterfrågan chans att bli högre än den slutligen blev. 

 

Tabell 4 i avsnitt 4.3 som beskriver, median-, medelvärde och standardavvikelser visar att 

medelvärdet för fråga 5 är högst och att de allra flest respondenter är positiva till att återvända till 

destinationen. Vidare beskriver tabellen de olika aktiviteter som listas, medelvärdet visar då lägre 

siffror är just själva efterfrågan om att återkomma. Resultatet kan då tolkas att studiens 

respondenter har en positiv bild av staden och att Karlstad har en bra image. Davidson (2003) 

beskriver att organisationer på destinationer kan påverka dess image, och Karlstad CCC (2017) 
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nämner att sina gästers kundnöjdhet uppnår 97 procent, vilket skulle kunna vara en bidragande 

faktor till affärsturisternas till synes goda image av Karlstad. Resultatet visar där emot på att 

affärsturisten inte riktigt finner en specifik reseanledning bland de alternativ som listas i enkäten 

och därmed i turistbroschyren. Hur kan då destinationen Karlstad med hjälp av sin marknadsföring 

skapa en specifik reseanledning för affärsturisten? 

6.2 Hur kan destinationen Karlstad anpassa sin marknadsföring 

gentemot affärsturistens potentiella efterfrågan? 
Karlstad erbjuder idag bland annat upplevelserna hockey, trav, golf, konst, kultur samt teater och 

opera. Som nämnts ovan efterfrågar affärsturisten främst upplevelser inom kultur samt nöjen och 

fritid. Karlstads turistbroschyr lyfter fram ett brett utbud av upplevelser inom kultur vilket visar på 

att affärsturistens efterfrågan bemöts. Nöjen & fritid är ett tema i turistbroschyren som 

Karlstadsregionen kopplar till det goda livet. Respondenterna har en hög grad av efterfrågan av 

temat, och de upplevelser som efterfrågas starkt bemöts också i broschyren. Karlstad lyfter i sin 

marknadsföring många olika evenemang och jobbar starkt för att profilera sig som en 

evenemangsstad. Intresset bland affärsturisterna är neutralt när det gäller att besöka destinationen 

för att delta vid evenemang. Däremot visar det empiriska materialet på att affärsturister efterfrågar 

mer information om vilka typer av evenemang som arrangeras i staden. Skulle denna information 

nå fram till affärsturisten finns det möjlighet till att resultatet på efterfrågan blir annorlunda. Att ge 

information till affärsturisterna menar Davidson (2003) är en av huvudanledningarna till att 

affärsturisterna väljer att spendera sin fritid på destinationen. Turistbroschyren marknadsför även 

familjeaktiviteter, något som respondenterna visade lägst intresse för i enkätundersökningen. Detta 

trots att majoriteten hade barn. 

 

Resultatet visar att Karlstad bemöter affärsturister efterfrågan kring kultur samt upplevelser inom 

nöje och fritid. Kotler et al. (2013) beskriver marknadsföringskonceptet som ett förslag hur 

organisationer kan marknadsföra sig mot sina kunder. Att applicera marknadsföringskonceptet på 

destinationen Karlstad skulle kunna bemöta affärsturistens efterfrågan. Studien har tagit fram 

mycket information för att lära känna kunden, något som Kotler et al. (2013) beskriver som viktigt 

men tidskrävande. Att skapa erbjudanden gällande kultur samt nöjen och fritid skulle locka 

affärsturister. Genom att kombinera dessa i paketerbjudanden eller i kombination med rabatt på 

hotell skulle också attrahera fler. Dessa typer av erbjudanden har en tydlig efterfrågan och bör 

presenteras till affärsturisten under deras konferens då intresset för att återkomma är större än att 

spendera tid i anslutning till konferensen. Davidsons rapport ” Making the most of our business visitors” 

beskrivs dock vikten av att ge information tidigt. Det blir motsägelsefullt mot vad studiens 
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respondenter efterfrågar. Istället för att få ut informationen innan konferensen äger rum, bör 

prioriteten alltså ligga i att informera affärsturisterna om Karlstad under tiden de är på 

mötesdestinationen. Karlstad CCC skulle förslagsvis kunna nyttjas som ett skyltfönster för Karlstad 

för att skapa en tanke om att återkomma. Exempelvis skulle informationsblad om kommande 

aktiviteter eller upplevelser kunna delas ut till konferensdeltagarna. Resultatet visar tydligt på i flera 

delar att många eftersöker mer information för att ta ett beslut.  

 

6.3 Avslutande reflektion & förslag för framtida forskning 
Studien visar på att det i enlighet med Davidson (2003) och Kerr et al. (2012) går att konvertera 

affärsturister till fritidsturister på en mötesdestination, i detta fallet Karlstad. Det finns en 

efterfrågan att återkomma till Karlstad och vissa specifika erbjudanden skulle kunna inkluderas i 

Karlstads marknadsföring för att potentiellt verkställa detta. Det som under studiens gång fångat 

vårt intresse är hur affärsturisten har ett starkt intresse för att återkomma men inte specifikt till vad. 

Det tyder på att staden har en god image i affärsturistens ögon men det finns en avsaknad av tydliga 

reseanledningar. Med hjälp av rätt typ av information vid rätt tillfälle, alltså att informera 

affärsturisten under konferensvistelsen skulle de ha lättare att ta ett beslut och hitta en 

reseanledning att återkomma till Karlstad på sin fritid.  

 

Studien beskriver att det finns en efterfrågan och vad som potentiellt går att förändra i dagens 

marknadsföring på destinationen. Vad som utlämnas ur studien är huruvida affärsturisterna faktiskt 

gör. Att studera vidare i vilket beteende affärsturisten har skulle komplettera denna studie på ett 

intressant sätt. Även en kvalitativ studie för att få en mer djupgående förklaring till de attityder som 

vi kan se i denna studie skulle vara av intresse. Detta för att ytterligare kunna utveckla erbjudanden 

som möter kundens efterfrågan. Det finns även möjlighet att studera utifrån branschen synvinkel 

på detta problem och här blir då begreppet platsmarknadsföring ett centralt begrepp till skillnad 

från denna studie som fokuseras främst på kundens attityder och efterfrågan.  

 

Då studien är genomförd på destination Karlstad öppnas det även för forskning med liknande 

studier på andra platser runt om i landet. En sådan studie skulle till exempel kunna jämföra om 

intresset för upplevelser är detsamma oavsett var i landet som affärsturisten befinner sig eller om 

Karlstad är unik som mötesstad med de olika upplevelser som erbjuds. Studiens resultat kan dock 

efterliknas med de resultat som Davidson (u.å.) lyfter i sin rapport ” Making the most of our business 

visitors” utförd på den brittiska marknaden. Affärsturisten efterfrågar där precis som i denna studie 

mer information och paketerbjudanden.   
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Vänd blad → 

Bilaga 1.- Enkät  
Tack för att du tar dig tiden att svara på vår enkät! Vi heter Emelie och Elin och studerar sista året på turismprogrammet 
vid Karlstad Universitet. Just nu genomför vi en studie inför vårt examensarbete bland konferensdeltagare på Karlstad CCC. 
Enkäten kommer att behandlas helt anonymt. Som tack för hjälpen har du möjlighet att vara med i 
utlottningen av konsertbiljetter på Karlstad CCC. 
 

1. Mellan vilka datum är du på besök i Karlstad? _________________________ 

2. Har du varit i Karlstad förut, i så fall i vilket syfte? (flera alternativ möjliga) 
 Ja, för jobb 
 Ja, för att besöka familj/släkt/vänner 
 Ja, för nöje 
 Ja, i annat syfte ___________________________________________________ 
 Nej, jag besöker Karlstad för första gången 

3. Har du sökt någon information om Karlstad innan du kom hit? (flera alternativ möjliga) 
Genom: 

 Visitvärmland.se 

 Visitkarlstad.se 

 Karlstadccc.se 

 Kongressen 

 Annat___________________________ 

 Tripadvisor 

 Instagram 

 Facebook 

 Blogg 

 Nej, jag har inte sökt information 

4. Hur ser ditt resesällskap ut? 

 Jag reser själv 

 Jag reser med kollegor  

 Jag reser med anhörig / anhöriga  
o Antal personer__________________________________ 
o Om anhörig är med, vad förväntas hen att göra under tiden? ______________________ 

5. På en skala från 1–5 hur intresserad är du av att återkomma till Karlstad?  

Mycket intresserad       [5]       [4]        [3]        [2]        [1]        Inte alls intresserad 
 
Om du skulle återkomma till alt. stanna längre i Karlstad, hur intresserad är du av följande: 

6. Kultur i Karlstad 

Mycket intresserad       [5]       [4]        [3]        [2]        [1]        Inte alls intresserad 

Jag är intresserad av följande kultur i Karlstad: (flera alternativ möjliga) 
 Museum 
 Opera/ Teater 
 Konst  

 Inte alls intresserad 
 Annat_____________________

 
7. Evenemang i Karlstad 

Mycket intresserad       [5]       [4]        [3]        [2]        [1]        Inte alls intresserad 
Jag är intresserad av följande evenemang i Karlstad: (flera alternativ möjliga) 
 Festival 
 Konsert  
 Hockey 
 Trav 
 Friidrott 
 Mat- & dryckesmässor 
 Inte alls intresserad  Annat_____________________  



 

 

 
8. Nöje och Fritid i Karlstad 

Mycket intresserad       [5]       [4]        [3]        [2]        [1]        Inte alls intresserad 

Jag är intresserad av följande nöjen i Karlstad: (flera alternativ möjliga) 
 Barer/Nattklubb 
 Restauranger 
 Shopping 
 Dans 

 Golf 
 Inte alls intresserad 
 Annat________________________

 

9. Familjeaktiviteter i Karlstad 

Mycket intresserad       [5]       [4]        [3]        [2]        [1]        Inte alls intresserad 

Jag är intresserad av följande familjeaktiviteter i Karlstad: (flera alternativ möjliga) 
 Äventyrsbad 
 Camping 
 Familjepark med djur och aktiviteter 

 Båtbuss 
 Inte alls intresserad 
 Annat________________________ 

10. Om du blivit informerad innan, vad skulle locka dig att stanna längre i Karlstad under din 
konferensvistelse?

 Mer information om aktiviteter eller 
upplevelser i området 

 Rabatt på hotell 

 Rabatt på shopping 

 Paketerbjudande med boende + 
aktivitet 

 City pass som inkluderar inträden till 
stadsaktiviteter.  

 Inte alls intresserad 

 Övrigt_______________________

 

11. Vad skulle locka dig att återkomma till Karlstad som turist? 

 Mer information om aktiviteter eller 
upplevelser i området 

 Rabatt på hotell 

 Rabatt på shopping 

 Paketerbjudande med boende + 
aktivitet 

 City pass som inkluderar inträden till 
stadsaktiviteter.  

 Inte alls intresserad 

 Övrigt________________________ 

 

12. Vilket län bor du i idag? ____________________________________________ 
 

13. Jag är:  Man  Kvinna       Annat 
 

14. Vilket år är du född? _______________________________________________ 
 

15. Vad är din civila status?        Singel     Partner       Singel m. barn        Partner m. barn 
 

16. Hur många gånger per år är du på konferens?          1-2ggr          3-5ggr          6ggr eller fler  
 

17. Hur många gånger per år reser du privat?        0ggr        1-2ggr       3-5ggr       6ggr eller fler
  

För chans att vinna 2 konsertbiljetter till Karlstad CCC.  
Mailadress___________________________________________________________ 
 

Ja tack, ni får gärna kontakta mig för vidare frågor tillhörande enkäten 
 

Ja tack, jag vill gärna ha Visit Värmlands nyhetsbrev med tips på sevärdheter och upplevelser i 
Värmland

 

Tack för din medverkan! 
Emelie & Elin 

 



 

 

 

Bilaga 2 – Information till projektledare på konferens 

Hej, 

Om det finns möjlighet att informera era gäster innan lunchen på lördag så är vi så tacksamma om 

de fick fram denna information. Kanske något att lämna till moderator? 

- Vi är två studenter från Karlstad Universitet som just nu genomför en enkätundersökning 
till vårt examensarbete om besöksnäring i Karlstad. 
 

- Enkäten tar ca. 4 minuter att fylla i. 
 

- Vi står vid rulltrapporna och delar ut enkäten och kommer sedan finnas i anslutning till 
rulltrapporna efter lunch för att samla in igen. 
 

- Enkäten är helt anonym och frivillig, vi vore tacksamma om vi fick svar från ca. 100 
personer.  
 

- Vi ser gärna att de som svarar på enkäten inte är bosatta i Värmland.  
 

- Som tack för hjälpen deltar du i utlottning om två konsertbiljetter till Karlstad CCC 
 

Tack på förhand. 

 

Emelie & Elin 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 

En korstabell över vart respondenter är bosatta och deras intresse av att återkomma till Karlstad. 

Resultatet redovisas i procent.  

 

  Intresse av att återkomma till Karlstad   

  1 2 3 4 5 Total % Total antal 

Lä
n

 d
är

 r
e

sp
o

n
d

e
n

te
r 

är
 b

o
sa

tt
a

 

 

Ej angivet 0 0 20 40 40 100 5 

Blekinge län 0 0 0 100 0 100 2 

Dalarnas län 0 12 25 38 25 100 8 

Gotlands län 0 0 100 0 0 100 1 

Gävleborgs län 0 6 29 35 29 100 17 

Hallands län 7 7 13 76 26 100 15 

Jämtlands län 0 0 50 0 50 100 2 

Jönköpings län 0 17 50 33 0 100 6 
Kalmar län 0 0 67 33 0 100 3 

Kronobergs län 0 0 0 67 33 100 3 

Norrbottens län 0 0 0 0 100 100 1 

Skåne län 13 7 37 27 17 100 30 

Stockholms län 5 8 41 22 24 100 37 
Södermalnlands län 0 0 0 0 100 100 2 

Uppsala län 0 0 9 64 27 100 11 

Västerbottens län 0 100 0 0 0 100 2 

Västmanlands län 0 0 40 0 60 100 5 

Västra götalands län 3 14 30 21 32 100 37 
Örebros län 0 0 47 20 33 100 15 

Östergötlands län 0 9 27 55 9 100 11 

Västernorrlands län 0 20 40 0 40 100 5 

Norge 0 0 0 0 100 100 1 

 Total 4 8 31 30 27 100 219 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 4 – Fördelning av uppsatsen mellan författarna. 

Som nämnts i förordet har Elin varit ansvarig för de delar i studien som kopplar till destination och 

upplevelser, medan Emelie har ansvarat för delar kopplade till marknadsföring samt affärsturisten 

och mötesindustrin. De olika delarna finns genomgående i hela studien och går att hitta i samtliga 

delar. Att vara ansvarig innebär att personen på egen hand har sammanställt avsnittet, men att båda 

har hjälpts åt att finjustera innehållet för att passa ihop med studiens övriga delar.  

 

Vidare har Elin varit ansvarig för avgränsningar (1.5), kritisk realism som angreppssätt (2.1), 

bortfallsanalys (2.3.1), insamling av data (2.4), analys av insamlade data (2.5) samt 

undersökningskvalité (2.6) i studiens metodkapitel. Emelie har ansvarat för kvantitativ ansats (2.2), 

användarenkät (2.2.1) samt population och urval (2.3). Resterande delar har båda varit delaktiga i 

att sammanställa och finjustera.  

 

 


