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Sammanfattning   

Titel: Förbered för invasion från Öst? - En kvalitativ studie om huruvida 
Sverige kan och bör satsa mer på att attrahera fler kinesiska 
turister 

Författare:   Cecilia Johansson & Mia-Linn Widén 

Handledare:   Gustaf Onn  

Bakgrund:  Kina är idag en av världens ledande ekonomier och placerar sig på 
andra plats gällande landets BNP. Under de senaste åren har 
tillväxten av Kinas turistnäring ökat i en snabb takt. En av de 
bidragande faktorerna bakom detta är att regler och gränser har 
luckrats upp och ger kineserna möjlighet att besöka allt fler 
destinationer världen över. Från år 2000 till 2012 har Kinas 
utrikesturism ökat från 10 miljoner resor till 83 miljoner. Med sin 
stadiga årliga befolkningstillväxt beräknar UNWTO, United 
Nations World Tourism Organization, att 100 miljoner kineser 
kommer att resa redan innan år 2015. Frågan är om, och hur 
Sverige ska satsa på att attrahera det ökade antalet resande kineser. 

Frågeställningar:  Bör Sverige lägga mer kraft på att attrahera det stora flödet av 
kinesiska turister? 

  Hur kan Sverige attrahera det stora flödet av kinesiska turister? 

Syfte:  Syftet är att ta reda på vilka förutsättningar Sverige som 
  destination har för att attrahera en större mängd kinesiska turister, 
  samt undersöka om det vore intressant för svenska turistaktörer 
  att investera mer i den inkommande kinesiska turismmarknaden.  

Metodval: En kvalitativ forskningsmetod har antagits och studien bygger på 
åtta stycken semi-strukturerade intervjuer med respondenter från 
turismsektorn som har anknytning till den kinesiska 
turismmarknaden. 

Slutsatser: Sverige erbjuder ett flertal olika attribut, så som natur och kultur, 
som kan locka kinesiska turister att besöka landet. Istället för att 
försöka förse de kinesiska turisterna med alla önskade attribut bör 
istället Sverige fokusera på att nischa sig och leverera en hög 
standard av natur och kultur. Ett mål som svenska turistaktörer bör 
ha är att få kinesiska turister att stanna längre i landet, vilket kan 
komma att ske i större utsträckning framöver då det kinesiska 
resmönstret är under förändring.  

Nyckelord:  Kina, turism, inkommande turism, Sverige, resmönster, attribut, 
  marknadsföring 



	  

Abstract 

Title: Prepare for the Eastern invation - A qualitative study of whether 
Sweden can and should take futher steps in attracting Chinese 
tourists. 

Authors:  Cecilia Johansson & Mia-Linn Widén 

Adviser:  Gustaf Onn 

Background: China is currently one of the world's leading economies and is 
ranked in second place in terms of GDP. In recent years, the 
growth of China's outbound tourism has increased rapidly. 
Contributing factors behind the increase are the new rules and 
regulations regarding outbound tourism, which gives the Chinese 
people the opportunity to visit more destinations worldwide. From 
the year of 2000 to 2012, China's outbound tourism has increased 
from 10 million travels to 83 million. With China’s steady annual 
population growth UNWTO, the United Nations World Tourism 
Organization, estimates that 100 million Chinese will be traveling 
before the year of 2015. The question is whether, and how, 
Sweden should attract the growing numbers of Chinese travelers. 

Research questions: Should Sweden put more effort into attracting the large flow of 
Chinese tourists? 

 How can Sweden attract the large flow of Chinese tourists? 

Purpose: The aim is to study what qualifications Sweden has to attract a 
larger amount of Chinese tourists. Furthermore, the Bachelor 
Thesis wishes to see if it would be interesting for Swedish 
Tourism Operators to invest more effort in the Chinese inbound 
tourism market. 

Method of choice: A qualitative research method was adopted and the study is based 
on eight semi-structured interviews with respondents from the 
tourism sector with connection to the Chinese tourism market. 

Conclusions: Sweden offers a variety of attributes, such as nature and culture, 
which can attract Chinese tourists to visit the country. Instead of 
trying to provide the Chinese tourists with all the desired attributes 
Sweden should instead focus on a niche and deliver a high 
standard of nature and culture. A goal that Swedish tourism 
operators should have is to get Chinese tourists to stay longer in 
the country, which may occur to a greater extent in the future 
since the Chinese travel pattern is changing. 

Key words:   China, tourism, incoming tourism, Sweden, travel pattern, 
  attribute, marketing 



	  

Förord 

Detta examensarbete är skrivet i ämnet turismvetenskap på Södertörns Högskola. Idén att 
skriva om den kinesiska turismsektorn väcktes tidigt under utbildningen och det har varit 
roligt att få en större inblick i en sådan starkt växande marknad. 

Tack till Temaresor som planterade ett frö hos oss att skriva om den inkommande turismen 
från Kina. Ett speciellt tack till alla respondenter som så vänligt delat med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter, samt tack till alla andra som gjort denna uppsats möjlig för oss 
att genomföra. 
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“The problem is the international tourism industry is slowly catching 
up with the idea that the Chinese traveler is coming, but in fact the 
Chinese traveler is already here and they're segmenting.”  

 - Dr. Wolfgang Georg Arlt, China Outbound Tourism Research Institute 
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1.	  Inledning	  
 
I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till problemet. En problemformulering leder 
fram till de frågeställningar och syfte som önskas besvaras.  

1.1	  Bakgrund	  
Kina är idag världens folkrikaste land. Populationen uppnår över 1,3 miljarder invånare, 
vilket resulterar i att omkring en femtedel av jordens befolkning är kineser. Till ytan är Kina 
ett av världens största länder, endast Ryssland, Kanada och USA är större. Kina har under en 
längre tid varit ett starkt växande land, detta grundar sig bland annat i dess snabba 
ekonomiska utveckling. Idag är Kina en av världens ledande ekonomier och placerar sig på 
andra plats gällande landets BNP (Utrikespolitiska institutet 2013). Bakomliggande faktorer 
till Kinas tillväxt är landets modernisering, urbanisering och satsning på infrastuktur 
(Hellman 2013). Utanför Peking byggs idag världens största flygplats som förväntas kunna ta 
en kapacitet på 120 miljoner passagerare om året. Byggnationen av flygplatsen beräknas vara 
klar år 2015 (Watts 2011).  

Kinas snabba tillväxt har inte endast inneburit fördelar för landet i stort utan även för dess 
invånare i form av bättre levnadsstandard och ökad disponibel inkomst. Detta har givit de 
kinesiska invånarna möjligheten att spendera större inkomster utanför Kinas gränser, vilket 
bidragit till att tillväxten av Kinas utgående turistnäring ökat i snabb takt (Xie & Li 2009, s. 
240-241). Det har dock varit en lång process från de första privatresornas start 1983 till 
dagens mer öppna resemarknad (Li et al. 2010, s. 743). Resandet kontrollerades till en början 
av CNTA – China National Tourism Administration, och gav endast utvalda områden i landet 
rätten att resa till släktingar. Därefter har utvecklingen fortsatt stadigt framåt (Xie & Li 2009, 
s. 240-241) och idag är Kina världens främsta land när det kommer till internationellt 
resande. Från år 2000 till 2012 har Kinas utrikesturism ökat från 10 miljoner resor till 83 
miljoner. Med sin stadiga årliga befolkningstillväxt beräknar UNWTO, United Nations 
World Tourism Organization, att 100 miljoner kineser kommer att resa redan innan år 2015 
(UNWTO 2012, s. xi).  

Kinesiska turister har sedan länge föredragit att resa i grupp på grund av ekonomiska, 
trygghets- och bekvämlighetsskäl. De föredrar paketresor där gruppen ses som en helhet 
snarare än varje individ var för sig (Mok & Defranco 2008,s. 109). Anledningen till de 
kinesiska turisternas tendens att resa i grupp har tidigare berott på visumrestriktioner och att 
den kinesiska regeringen endast tillåtit gruppresor från landet (Utrikesdepartimentet 2006, 
s.11). Dock har det individuella resandet ökat och visumhanteringen har blivit enklare (Xie 
och Li 2009, s. 240). För att få resa till och från Kina krävs ett godkännande av den kinesiska 
regeringen och länder måste skriva under ett avtal med Kina kallat ADS, Approved 
Destination Status (Li et al. 2010, s. 741). Sverige blev godkänd av den kinesiska regeringen 
år 2004 (Xie & Li 2010, s. 229), då hade Sverige 25 000 kinesiska gästnätter (Nutek/SCB, 
SCR 2007). Under år 2011 ökade övernattningsstatistiken av kinesiska turister i Sverige med 
32 % och är numera uppe i 146 000 gästnätter (Tillväxtverket 2011). 

1.2	  Problemformulering	  
Qu, Hyunjung Kim och Hyunjung Im (2010, s. 473) menar att i dagens konkurrenskraftiga 
turismmarknad måste en destination ha ett starkt varumärke samt en positiv image för att 
kunna locka tillbaka turister och attrahera nya marknader. Kinas ökning av utrikesturism har 
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medfört att ett stort intresse väckts över hela världen och dess marknad har utsetts till en av 
de viktigaste växande utrikesmarknaderna (Lee, Jeon & Kim 2011, s. 1115).  Andreu, Claver 
och Quer (2013, s. 45-46) håller med om att det finns flera indikationer om att europeiska 
länder ser den kinesiska marknaden som en viktig satsning för framtiden men poängterar att 
det både finns fördelar samt svårigheter med den nya kinesiska marknaden. För de länder 
som lyckas indentifiera och attrahera den kinesiska marknaden väntar stora fördelar. Kinas 
utrikesresor är redan relativt många, men jämfört med Kinas invånarantal är det en liten 
procent som förväntas ha en enorm utvecklingsförmåga (Li et al. 2010, s. 742). Idag har 
Europa endast en liten del av de totala markandsandelarna av den kinesiska utrikesmarknden. 
Priset för långflygningar är en stor anledning till den relativt låga andelen. År 2012 gick 
endast 4 % av de kinesiska utrikesresorna till Europa (Larsson 2013) men UNTWO beräknar 
att åtminstone fem miljoner kineser kommer att besöka Europa år 2020 (Andreu, Claver och 
Quer 2013, s.50). 

Flera studier har tidigare genomförts för att se vilka attribut som är viktiga för kinesiska 
turister gällande val av destination och resultatet visar att vackra landskap, säkerhet och 
kulturella resurser är betydelsefulla (Kim, Guo och Agrusa 2005, s.217).  Andreu, Claver och 
Quer (2013, s. 51) menar att Europa har stor potential att locka kinesiska turister då Europa 
erbjuder attribut så som historia, kultur, sport och shopping. 

Enligt Xie och Li (2009, s. 240) är individuellt resande en växande trend. Många länder har 
förenklat sina visumregler vad gäller gruppresor och en del utfärdar individuella visum till 
kinesiska turister, vilket gör det möjligt för dem att resa mer fritt. Andreu, Claver och Quer 
(2013, s. 49) håller med om att det individuella resandet kommer att öka de kommande fem 
åren. De menar att de individuella resenärerna är mer köpstarka, talar flera språk och har rest 
mycket tidigare. Problemet med individuellt resande är dock att det ofta är svårare att få ett 
visum godkänt.  

Som tidigare nämnts är imagen av en destination viktig och imagen kan direkt påverka 
beslutet om att återbesöka samt rekommendera en destination till andra. Tsai, Yeung & Yim 
(2011, s. 255-256) menar att kinesiska turister lyssnar mer på rekommendationer från sin 
primärgrupp (familj, släktingar och vänner) än från resebyråer. Detta styrks av Qu, Hyunjung 
Kim och Hyunjung Im (2010, s. 473) som menar att för potentiella turister är 
rekommendationer från andra turister en viktig informationskälla när det gäller val av 
destination. Tidigare studier av Andreu, Claver och Quer (2013, s. 51) visar vilka europeiska 
länder som fått högst betyg från kinesiska turister gällande landets image. Frankrike, 
Tyskland och Storbritannien placeras som topp tre medan Sverige finns med på sjunde plats. 
Med detta i åtanke finner vi det intressant att studera vidare om Sverige bör satsa mer på den 
kinesiska marknaden samt se hur Sverige kan attrahera fler kinesiska turister. 

1.3	  Frågeställning	  
För att kunna få en uppfattning om hur och om den svenska turismnäringen bör satsa på 
framtidens flöde av kinesiska turister utgår vi från följande frågeställningar: 

• Bör Sverige lägga mer kraft på att attrahera det stora flödet av kinesiska turister? 

• Hur kan Sverige attrahera det stora flödet av kinesiska turister? 
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1.4	  Syfte	  
Syftet är att ta reda på vilka förutsättningar Sverige som destination har för att attrahera en 
större mängd kinesiska turister samt undersöka om det vore intressant för svenska 
turistaktörer att investera mer i den inkommande kinesiska turismmarknaden. 	  

1.5	  Definition	  
Attribut: En utmärkande egenskap eller ett kännetecken (Nationalencyklopedin 2013). Med 
attribut i denna uppsats syftar vi till kännetecken som kinesiska turister uppskattar när de ska 
resa utomlands. 

Incoming tour operator: Resebyrå som arrangerar resor och utflykter inom sitt land för 
utländska turister (Beaver 2005, s. 200)  

1.6	  Avgränsning	  
Vi har valt att avgränsa oss till privatresenärer från Kina. Vidare är uppsatsen avgränsad till 
ett aktörperspektiv, inga kinesiska turister har tillfrågats utan vi utgår från tidigare 
undersökningar om vad som attraherar kinesiska turister.  

Vi är väl medvetna om att det kinesiska språket inte kan benämnas som endast ett språk 
eftersom det innehåller en mängd olika dialekter/språk. Vi har dock valt att i studien använda 
oss av termen kinesiska språk och syftar då framför allt till rikskinesiska eller även kallat 
mandarin. 
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2.	  Metod	  

Detta kapitel diskuterar vårt valda vetenskapliga paradigm och metodval. Studiens 
tillvägagångssätt presenteras samt motiveringar till valda metoder och 
undersökningspersoner. Metodavsnittet är uppbyggt kring en förklaring och tillämpning av 
momenten. Metodkritiken har i denna studie valts att förläggas i samband med valda moment 
istället för i slutet av kapitlet. 	  

2.1	  Vetenskapligt	  paradigm 
Denna studie är influerad av hermeneutik, vilket innebär att den bygger på tolkning och 
förståelse. Tolkning inom hermeneutiken sker genom att säga, förklara eller översätta något. 
Det handlar om hur något förhåller sig, hur klarhet kan ges och hur studien får mening 
(Ödman 2007, s. 73-76). Tolkningen måste ske både genom att se till de olika delarna och till 
helheten. Texterna bör även ställas i relation till det sociala sammanhang som texten är en del 
av (Ödman 2007, s. 81). Genom intervjuerna har vi utgått från respondenternas verklighet i 
insamlandet av data. För att skapa en så trovärdig helhets uppfattning av respondenternas 
verklighet som möjligt har de enskilda individernas svar till en början tolkats var och en för 
sig och därefter har vi jämfört och analyserat samtliga respondenters svar i relation till 
varandra.  

För att uppnå syftet med studien måste det ständigt ske tankeverksamhet mellan del och 
helhet. Det är först när alla bitar är lagda, likt ett pussel, som helhetsbilden skapas (Ödman 
2007, s. 98). Vi har försökt fånga sammanhanget för att kunna göra vår egen tolkning och 
förståelse så sann som möjligt. Hermeneutikens tolknings- och förståelseprocess är inte något 
facit (Ödman 2007, s. 99) utan studien är tolkad från våra egna uppfattningar och kunskaper. 
Studien har vidare en konstruktivistisk ståndpunkt vilket innebär ett samspel mellan sociala 
deltagare som tillsammans skapar en verklighet. Eftersom att verkligheten är under konstant 
förändring kan den enbart användas som en referensram (Bryman 2011, s. 37-38).  

2.2	  Metodval 
Studien bygger på kvalitativ forskningsmetod och består av tidigare vetenskaplig forskning, 
åtta stycken semistrukturerade intervjuer samt annat material från personer med kunskap 
kring undersökningsämnet och internetkällor. Vi, med stöd av Yin (2011, s. 19), anser att 
denna forskningsmetod är lämplig då vi önskat att återge de åsikter som respondenterna 
speglat samt att vi önskat finna svar hos flera källor istället för hos endast en respondent. 
Kvalitativ forskning är en pågående process som kan ändras under studiens gång (Flick 2009, 
s. xxi), något som skett vid flertalet tillfällen i denna studie.  

Ett naturalistiskt metodval används vilket innebär tron på att den sociala verkligheten är den 
bild som respondenten ger (Ryen 2004, s. 32). Kvalitativ forskning uppfattas av många som 
naturalistisk då undersökaren försöker fånga människor i dess sociala verklighet, till skillnad 
från en konstlad och artificiell bild av verkligheten. Dock kan naturalismen ifrågasättas om 
den är särskilt ”naturlig” då intervjuer måste organiseras och respondenten slutar med sina 
arbetsuppgifter för att svara på frågor (Bryman & Bell 2005, s. 495). Med detta i åtanke anser 
vi ändå att naturalismen är det mest lämpade metodvalet då vår uppfattning om vad som är 
sant utgår från våra respondenters verklighet. Detta överensstämmer med naturalismens 
synsätt som anser att personen som intervjuas besitter kunskapen om undersökningsämnet 
(Ryen 2004, s. 47). En medvetenhet finns dock att intervjuerna på något sätt ändå till viss del 
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är konstlade eftersom att intervjutillfället med oss inte är en naturlig del av respondentens 
vardag.  

Kvalitativ forskning får ideligen kritik för att ha bristande transparens (Yin 2011, s. 31). För 
att visa trovärdighet samt tillförlitlighet har vi tydligt i metodavsnittet visat hur insamling och 
tolkning av material gått till väga. Kvalitativ metod får även kritik då den anses vara 
subjektiv eftersom frågor skapas utifrån vad forskaren anser är relevant. Metoden är ofta 
komplicerad att replikera då forskarens intressen är av stor vikt, vilket även gör det svårt att 
generalisera resultaten till andra miljöer (Bryman & Bell 2005, s. 318-320). Det finns en 
vetskap om att vi själva utformat studiens uppbyggnad och därför innehåller vad vi ansett 
vara relevant. Med detta i åtanke är vi medvetna om att vi inte kunnat göra några 
generaliseringar till andra miljöer.  

2.3	  Tillvägagångssätt	  

2.3.1	  Semi-‐strukturerad	  intervjuteknik 
Studien bygger på kvalitativa semi-strukturerade intervjuer där vissa förbestämda teman finns 
men som samtidigt ger respondenten rum för frihet att formulera svaren på eget vis (Bryman 
& Bell 2005, s. 363). Vi har utgått från en intervjuguide (se bilagor) men lämnat utrymme för 
följdfrågor.  Yin (2011, 137) menar att för uppnå ett så bra resultat som möjligt ska 
intervjuaren agera lyssnare till respondenten och låta denne leda samtalet i den riktning som 
passar, vilket vi i största mån sökt att göra. Vi har försökt att ha ett enhetligt förhållningssätt 
och uppträdande inför varje intervju, för att försöka få datainsamlingen så jämförlig som 
möjligt. 

Intervjuerna har registrerats både med inspelning och via anteckningar för att gardera att 
ingen viktig information gått förlorad.  Vi har precis likt Yin (2011, s. 140-141) ansett att det 
är viktigt att vara neutral och inte styra intervjun för att få ut så mycket som möjligt av den. 
Vi har haft en flexibel inställning under intervjutillfällena för att lyhört följa intressanta 
ledmotiv som kan komma upp under intervjuns gång. Det är viktigt att vara flexibel och inte 
låsa fast frågors ordningsföljd för att låta respondenten känna att de kan tala fritt (Bryman & 
Bell 2005, s. 377). Vi har valt att genomföra dels sju stycken personliga intervjuer och dels 
en e-postintervju då det funnits en geografisk distans till respondenten. En medvetenhet har 
funnitsatt det kan vara svårt att tolka respondenternas svar, speciellt i e-postintervjuer. För att 
försäkra oss om att inga missförstånd uppstått i tolkningen av det insamlade materialet har 
respondenterna innan publicering fått ta del av och givit sitt godkännande till innehållet i 
studien som berör data som respondenten delgivit. Kodning har varit ett ytterst viktigt 
moment i studiens gång (se 2.5 analysmetod) för att skala av oväsentlig information.  

2.3.2	  Personlig	  intervju 
Den empiriska datainsamlingen har framförallt skett i form av kvalitativa semi-strukturerade 
intervjuer. De flesta av intervjuerna har skett via ett personligt samtal på respondentens 
arbetsplats och varat mellan 35min till 1h 45min. Fördelarna med att möta respondenten är att 
intervjuaren ser respondentens kroppsspråk, dess agerande i sin naturliga miljö samt att det 
ger möjlighet till följdfrågor. Nackdelarna är att det ofta tar längre tid samt att det krävs mer 
förberedelser och resurser för att genomföra personliga intervjuer (Bryman & Bell s. 140-
141). Vi har ansett att personlig intervju är det bästa sättet att samla in data till studien. I och 
med att vi valt att genomföra en kvalitativ intervju har vi inte haft standardiserade frågor utan 
endast utgått från en intervjumall. Genom de personliga intervjuerna har vi haft möjlighet att 
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ställa värdefulla följdfrågor som bidragit till viktig information för studiens resultat. 
Möjligheten att undvika missförstånd samt att få möjlighet att få ut betydelsefull 
föjdinformation har övervägt de extra förberedelser som krävts. I studien presenteras det 
insamlade materialet från intervjuerna i form av löpandetext där respondenternas svar varvas 
omvartannat under givna huvudrubriker.   

2.3.3	  E-‐postintervju 
På grund av distans till en av respondenterna har en e-postintervju genomförts. Det finns både 
för- och nackdelar med att hålla e-postintervjuer. Det positiva är att tid och resurser sparas 
samt att det inte behöver ske synkronisering mellan intervjuaren och respondenten då denne 
kan besvara frågorna när tid ges (Ryen 2004, s. 197). Nackdelar med e-postintervjuer är att 
det kan vara svårt att skapa tillit via e-post, man vet inte med säkerhet vem som besvarat 
frågorna samt att det kan finnas svårigheter kring etiken om konfidentiell data (Ryen 2004, s. 
199). Vi hade en önskan om att få en telefonintervju med Area Vice President för ett 
europeiskt flygbolag men eftersom han desvärre inte hade möjlighet till detta besvarade han 
våra frågor per e-post istället. För att undvika att vår respondent skulle missuppfatta frågorna 
tog vi beslutet att inte skicka intervjufrågorna förens efter intervjun med, samma frågor till, 
Christian Häggström från Air China var genomförd. Under den intervjun fick vi fram att 
några frågor var defusa och förtydligade dem innan vi skickade frågorna till Area Vice 
President. Om en telefonintervju hade genomförts tror vi att bättre och mer uttömmande svar 
hade kunnat fås. 

2.3.4	  Urval 
Kvalitativa intervjuer är inte till för att hitta statistiska generaliseringar och därför finns det 
inget skäl till slumpmässigt urval. Huvudsyftet med en kvalitativ studie är att få tillgång till 
information som är relevant för problemundersökningen (Ryen 2004, s. 77). Ett snöbollsurval 
har därför använts som innebär att forskaren från början har kontakt med ett mindre antal 
människor som anses relevanta för studien och som i sin tur ger forskaren kontakt med 
ytterligare respondenter (Bryman 2011, s. 196). Vi hade initialt kontakt med ett fåtal personer 
som sedan har gett oss nya kontakter och infallsvinklar på vilka vi kunnat kontakta. 
Problematiken med snöbollsurval är hurvida urvalet kan representera hela populationen 
(Bryman 2011, s. 197).  För att kunna få så bred kunskap om vårt problemområde som 
möjligt har vi valt att genomföra åtta intervjuer. Respondenterna är aktörer som har inblick i 
den kinesiska turistmarknaden från olika vinklar. Såväl aktörer som arbetar med utgående 
turism till Kina som inkommande turism från Kina är representerade för att bland annat få en 
så bred uppfattning som möjligt över turismen mellan Sverige och Kina. Dessa aktörer har i 
sin tur givit oss nya kontakter i form av personer med expertis om Kina men också aktörer på 
den svenska marknaden som arbetar direkt men även indirekt med den kinesiska 
inkommande turismen till Sverige. 

2.3.5	  Presentation	  av	  respondenter	  
Operation Manager - Scandinavian Perspectives 
Scandinavian Perspectives är en incomingbyrå med över 20 års erfarenhet av att hantera 
inkommande affärer för kinesiska delegater och besökare av de nordiska länderna. 
Scandinavian Perspectives Operation Manager har valt att inte benämnas vid namn i 
uppsatsen utan har haft en önskan om att benämnas vid arbetsstitel (Scandinavian 
Perspectives 2013).	  
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Zhao, Zijian - Vice President OmniaResor Incoming Scandinavia AB 
OmniaResor Incoming Scandinavia AB grundades 2008 som ett dotterbolag till OmniaResor. 
Företaget är specialiserat på effektiva resetjänster för kinesiska individer, företag och 
regering som vill besöka Sverige och Skandinavien (Zhao 2013). 

Häggström, Christian - Marketing and Sales Supervisor Air China 
Air China är ett statligt ägt flygbolag som grundades 1988. Bolaget är ett av Kinas största 
flygbolag (Häggström 2013). 

Area Vice President – Försäljning mot Asien och Stillahavsområdet 
Företaget önskar att inte delta vid fullständigt namn utan vill istället benämnas som ett 
europeiskt flygbolag som bedriver stor trafik till Kina.	  

Björkman, Lars – Product and Contractiong Manager Temaresor 
Temaresor startade med resor 1971.  Företaget producerar flertalet resor till Kina och Lars 
Björkmans roll är att producera och kontraktera Temas rundresor (Björkman 2013).	  

Larsson, Tomas – Analytiker och kinaexpert Kairos Future 
Kairos Future är ett internationellt konsult- och analytikerföretag som bland annat gör trend- 
och omvärldsanalyser. Tomas Larsson har nyligen gjort en studie om kinesers framtida 
resmönster (Larsson 2013). 

Hellman, Peter - konsult med kunskap om Kina 
Peter Hellman har ett långt förflutet inom reseindustrin och har bland annat varit VD för det 
kinesiska reseföretaget China International Travel Service. År 2004 gjorde Hellman 
rapporten ”Kina – Möjligheternas marknad, förutsättningar för den Svenska turismnäringen” 
åt dåvarnade Turistdelegationen. Han besitter en stor förståelse och håller seminarier om 
Kina (Hellman 2013) 

Dennis Bederoff - projektledare för Strategi 2020 Tillväxtverket 
Dennis Bederoff har arbetat för exportrådet i Sverige, Österrike samt Spanien och har sedan 
år 1993 arbetat med turistiska frågor. Idag arbetar han på tillväxtverket med dessa frågor och 
har varit delaktig i framtagandet av alla internationella strategier sedan år1993 (Bederoff 
2013). 

Ett fåtal frågor per e-post har även ställts till Ambassaden i Peking för att kunna få en bättre 
bild av visumhanteringen till Sverige, dessa frågor har vi dock inte valt att kalla intervju. En 
önskan fanns om att intervjua Visit Sweden för att bättre kunna få en förståelse för hur 
Sverige marknadsför sig mot den kinesiska marknaden. Tyvärr har inte Visit Sweden haft tid 
att svara på våra frågor utan vi har istället gjort en mindre analys av deras hemsida för att se 
hur och om de marknadsför sig mot den kinesiska marknaden på sin hemsida. 

2.3.6	  Pilotundersökning 
En pilotstudie bör genomföras för att säkerhetsställa att intervjufrågor fungerar (Bryman & 
Bell 2005, s.191). Förundersökningen kan även ge information om hur lång tid en intervju tar 
(Yin 2011, s. 47).  Vi valde att göra en pilotundersökning på en närstående som besitter 
kunskap om informationssökning samt kandidatuppsatsskrivande för att säkra att 
intervjufrågorna uppfattades på ”rätt” sätt.  Efter genomförd pilotstudie upptäcktes att vissa 
frågor varit något svåra att förstå och en vidare förklaring behövdes ges. Vi rättade till och 
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förenklade frågorna för att kunna verka bättre under intervjuerna. 
	  
2.3.7	  Praktiskt	  genomförande	  
De flesta intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Nedan redovisas en 
sammanställning av samtliga intervjuer, hur länge de varade och var de ägde rum.	  

Respondent  Datum Plats   Tid 
Hellman, Peter 17 april Hellmans kontor i Stockholm  En timme 

Bederoff, Dennis 19 april Café i Stockholm  En timme 

Häggström, Christian 19 april Café i Stockholm  35 minuter 

Björkman, Lars 23 April Temaresors kontor i Stockholm En timme 

Larsson, Tomas 25 April Kairos Future i Stockholm  En timme 

Zhao, Zijian  29 April OmniaResor i Västerås  En timme,  
             45 minuter 
 
Operation Manager 30 April Scandinavian Perspectives  35 minuter 
       kontor i Stockholm   

Area Vice President 30 April E-post 

2.3.8	  Reflektioner	  efter	  genomförda	  intervjuer 
Då intervjuerna genomfördes innan slutgiltig teori var bestämd blev det svårt att använda allt 
material som samlats in. Kompletterande frågor har i vissa fall genomförts för att på ett 
relevant sätt kunna koppla insamlad data till senare vald teori.  

Intervjuerna var mycket innehållsrika och vi är glada att vi både förde anteckningar under 
intervjun samt spelade in. Vi har på så sätt sluppit att transkribera all inspelad data utan har 
gått tillbaka och lyssnat på vissa delar som inte skriftligt sammanfattades så bra under 
intervjuns gång.  

En negativ aspekt efter genomförda intervjuer anser vi är att vissa dokument inte är 
tillgängliga för extrena parter. Något som vi har förståelse för men ändå anser hade varit 
såväl aktuellt som intressant att få ta del av. Vi syftar då i synnerhet på Larssons rapport, i 
uppdrag av UNWTO, där han profilerat de kinesiska turisterna i Europa. Vi är dock väldigt 
tacksamma för att Larsson tog sig tid och berättade om rapporten och muntligt delgav endel 
statistik.  
	  
2.4	  Studiens	  förhållande	  teori-‐empiri	  
Även om studiens empiri har fått inspiration och hjälp av tidigare teoribidrag har vi låtit 
empirin styra teorivalet i slutändan. Vi har under studiens gång varvat empiri och teori, något 
som ofta ses som nödvändigt i kvalitativa studier för att ge upphov till nya idéer och 
infallsvinklar (Flick 2009, s. 51).	  	  
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2.5	  Tillämpning	  av	  den	  teoretiska	  referensramen 
Det teoretiska avsnittet behandlar det teoriunderlag som vi valt att utgå från när det empiriska 
materialet skulle analyseras. De artiklar som den teoretiska referensramen bygger på är valda 
utifrån det syfte som studien önskar uppnå: att ta reda på hur Sverige som destination kan 
attrahera en större mängd kinesiska turister samt om Sverige och svenska turistaktörer bör 
satsa mer på detta. Viktiga attribut för kinesiska turister har kartlagts genom tidigare 
publicerade forskningsartiklar. Forskning inom det specifika undersökningsämnet, om vad en 
destination behöver göra för att locka fler kinesiska turister, finns med för att se hur andra 
länder arbetar med detta.  
	  
2.6	  Analysmetod	  	  
Den kvalitativa analysprocessen består av tre delar; tematisering, kodning samt summering 
som alla har en otydlig gräns mellan sig och påverkar processen. Tematisering och kodning 
sker om vartannat genom analysprocessen.	  
 
Genom kodning blir texter mer hanterbara. Ofta kan det röra sig om att finna ett mönster i 
insamlat material och målet med kodningen är att skala av oväsentliga delar så att endast det 
betydelsefulla finns kvar. Genom kodning tas centrala nyckelbegrepp fram och det är viktigt 
att hålla ett öppet sinne så att processen inte påverkas av teori så att viktiga delar missas 
(Hjerm & Lindgren 2010, s.91). Kodningsprocessen är en avgörande del för analysarbetet 
och kan göras antingen på bredden eller djupet. Vid bred kodning går man igenom stora 
mängder data medan på djupet undersöker man en mindre mängd data mer ingående (Hjerm 
& Lindgren 2010, s.108-113). Vi har i denna studie valt att göra en djupare analys då vi har 
fokuserat på ett fåtal respondenter som har gett oss mycket information kring 
undersökningsämnet. Det insamlade materialet gjordes hanterbart genom att se över vilka 
mönster som hittats. Vi tog fram centrala begrepp som vi tematiserade: Resmönster, prisnivå, 
natur och kultur, guider och turer, hotell, mat, shopping och marknadsföring. 	  
 
När de centrala begreppen tagits fram ordnas de så att de står i relation till varandra. Vissa 
kategorier kan vara sammanlänkade medan andra kan vara överordnade. Tematisering 
handlar inte bara om att organisera utan är även en stor del i analysen. Det hela handlar om 
att hitta kopplingar och mönster (Hjerm & Lindgren 2010, s.94), vilket vi genomgående sökt 
efter i undersökningen för att hitta kategorier att jämföra med varandra Tematiseringen i 
uppsatsen har på så vis varit ett tillvägagångssätt för att finna betydelse, likheter och struktur i 
den empiriska datan.	  När materialet kodats och tematiserats växelvis har vi analyserat 
materialet utifrån de begrepp som vi tagit fram i kodningen.  

2.7	  Verifiera	  insamlad	  data 
Denscombe (2009, s. 378) menar att säkerhetsställningen av kvalitativ data bör bedömmas 
utifrån fyra kriterier: 

1. Validitet: syftar till nogrannheten och precisionen i den insamlade datan. Det handlar 
även om hur användbar data är för att kunna uppnå syftet (Descombe 2009, s. 378). 

2. Tillförlitlighet: syftar till huruvida studiens resultat skulle bli detsamma om 
undersökningen görs om vid andra tillfällen (Descombe 2009, s. 378). 

3. Generaliserbarhet: syftar till om studiens resultat kan tillämpas på andra företeelser. 
Det handlar om studiens resultat kan appliceras på en allmän eller universell nivå 
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snarare än att det endast är unikt för det specifika fall som undersöktes (Descombe 
2009, s. 379).  

4. Objektivitet: syftar till om forskaren har en neutral och opartisk inställning till studien 
och att insamlandet av data samt analyser utförs på ett rättvist och ärligt sätt 
(Descombe 2009, s. 379). 

Hjerm och Lindgren (2010, s. 134) menar vidare att man bör arbeta med sitt material länge 
och prova flera olika metoder och forskare. De menar även att det är bra att låta utomstående 
personer utan kunskap i ämnet läsa studien. 

Vi har i största möjliga mån sökt att förhålla oss till ovan fyra kriterier genom studiens gång. 
Vi anser att validiteten i studien är hög då vi fått intervjuer med personer från näringslivet 
som vi anser besitta den kunskap vi sökt för att kunna besvara studiens syfte. Vad gäller 
studiens tillförlitlighet ställer vi oss kritiska till vårt resultat. Efter genomförd undersökning 
har vi funnit att den kinesiska utrikesmarknaden förändras snabbt och de attribut som studien 
bygger på behöver inte längre anses vara de viktigaste om studien görs om vid senare 
tillfällen. Inte heller anser vi att studien går att generalisera till andra företeelser utöver vår 
specifika undersökning. Däremot tror vi att studien kan ligga till grund för vidare forskning 
inom området då vi gett en förutsättning till fortsatta undersökningar. Vi har sökt att vara 
neutrala till respondenterna och att analysen har utförts på ett ärligt sätt. Eftersom vi inte har 
gjort en fallstudie, utan har samlat in information från flera oberoende källor, tror vi att det är 
lättare för att oss att behålla objektivitet inför materialet. Respondenterna har tyckt olika i 
frågor och vi har varit noga med att återspegla de olika åsikterna och inte välja vad vi anser är 
rätt.  

Vidare har vi flera gånger läst igenom genomförda intervjuer för att kontrollera att vi 
uppfattat materialet på samma sätt. Flera närstående har läst igenom materialet för att kunna 
ge objektiva kommentarer till förbättringsområden.  

2.8	  Etik	  
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram en rapport kring forskningsetiska principer där man 
berör såväl forsknings- som individskyddskravet kring humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Forskningskravet avser att tillgängliga kunskaper utvecklas samt fördjupas och att 
metoder förbättras. Individskyddskravet är utgångspunkten för det etiska förhållningssättet, 
vars uppgift är att skydda individer från förödmjukelse eller kränkning samt psykisk eller 
fysisk skada (Vetenskapsrådet 2002, s. 5-6).  

I samhällsvetenskapliga undersökningar är det av största vikt att en medvetenhet finns om 
aktuella etiska principer och överväganden kring undersökningsämnet. Medvetenheten om de 
etiska aspekterna är avgörande för beslut kring vad som är mest lämpat och riktigt i 
utformandet av en undersökning (Bryman 2011, s. 130). De etiska principer och frågor som 
är grundläggande berör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för personer 
som deltar i studien. Den första etiska principen talar om ett informationskrav där 
undersökningens deltagare ska informeras om studiens syfte. Detta innebär att information 
kring studiens innehåll framgår och att deltagandet är frivilligt, vilket ger dem rätt till att 
lämna undersökningen när de så önskar (Bryman 2011, s. 131). Likaså har deltagarna själva 
rätten att bestämma över sin medverkan i en undersökning vilket går under principen om 
samtyckeskrav. Personerna som genomför undersökningen har ett konfidentialitetskrav och 
ansvar för att personuppgifter om deltagarna behandlas med största möjliga konfidentialitet. 
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Den sista principen är nyttjandekravet som menar att insamlad data endast får användas för 
den specifika undersökningen (Bryman 2011, s. 132). 

Denna studie består av sju personligaintervjuer där respondenterna agerat kunskapskällor 
genom att delge information från deltagarens och arbetsplatsens perspektiv. Det har därför 
varit av största vikt att etiska principer och regler följts för att ge ett förtroendeingivande 
intryck till våra respondenter och på så sätt få ut så mycket data som möjligt under 
intervjuerna. Alla respondenter har kontaktats via e-post med en förfrågan om intervju samt 
en bilaga med en sammanfattning om studiens undersökningsområde samt syfte och 
frågeställningar. Därefter har respondenterna fått ta ställning om de önskar deltaga eller inte, 
samt givits möjlighet att tillhandahålla en intervjumall med tänkta frågeställningar. Detta för 
att deltagarna skulle ges möjlighet att få en klarare bild kring vad vi önskat få svar på samt 
förbereda sig inför intervjun. Vid intervjutillfället har anteckningar förts kring vad 
respondenterna sagt, vilket alla gav sitt medgivande till. Vi hade även en önskan om att göra 
bandupptagningar av intervjuerna och frågade därför alla respondenter om de gav samtycke 
till detta. Under de sju intervjuerna fick sex inspelningar äga rum. När studien färdigställts, 
men innan publicering, har varje respondent fått möjligheten att se över sina svar i studien för 
att godkänna att vi uppfattat informationen som de givit på ett korrekt sätt. Ingen av 
respondenterna valde att ändra något i empiriavsnittet.  
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3.	  Teori	  
	  
Det teoretiska avsnittet består av teorier kring resmönster, viktiga attribut för kinesiska 
turister samt marknadsföring. Ett tidigare exempel om hur Italien sökt att attrahera fler 
kinesiska turister finns även med. Kapitlet avslutas med en kortare beskrivning om hur teorin 
använts i arbetet samt kritik inför valda teorier. 

3.1	  Resmönster 
Kinas utgående turism har vuxit i rask takt och tillväxttakten är högre än den nationella 
ekonomin för inkommande och inhemsk turism. Ur destinationers synvinkel har den 
kinesiska marknaden blivit viktig. Kinas utrikesresor är redan relativt många, men jämfört 
med Kinas invånarantal är det en liten procent som förväntas ha en enorm 
utvecklingsförmåga. Enligt Li et al. (2010, s. 742) visar tidigare studier att kinesiska turister 
föredrar att resa i grupp på grund av bekvämligheten och det rimliga priset. Detta bekräftas i 
Wong och Laus (2001, s. 60) studie där 25,5 % av de tillfrågade kinesiserna hade varit på 
gruppresa vid fler än sex tillfällen. Enligt Li et al. (2010, s. 746) beror populäriteten av 
gruppresor bland annat på att kulturella och språkliga barriärer blir mindre. Dock menar Xie 
och Li (2009, s. 240) att individuellt resande är en växande trend. Många länder har förenklat 
sina visumregler vad gäller gruppresor och en del utfärdar även individuella visum till 
kinesiska turister, vilket gör det möjligt för dem att resa mer fritt. Kinesiska turister väljer 
helst att resa till flera destinationer under samma resa då detta ger ett högre värde för 
pengarna än att välja att besöka endast en destination (Li et al. 2010, s.742). Li et al. (2010, s. 
742) menar att det saknas professionella guider under turerna, vilket skulle kunna påverka 
kinesiska turisters intryck av resan. 
 
3.2	  Viktiga	  attribut	  för	  kinesiska	  turister 
Li et al. (2010, s. 744) har i en studie diskuterat kategorier som är viktiga för kinesiska 
turister. Undersökningen behandlade kategorierna: hotell, mat, guider och turer samt 
aktiviteter.  

Hotell 
I studien framkom att många kinesiska turister var missnöjda med turistanläggningen då de 
saknade möjligheter att kunna dricka varmt vatten och kinesiskt te. Kinesiska hotell förser 
ofta sina gäster med tandkräm, kammar, tofflor, rakhyvlar och så vidare vilket många 
förstagångsresenärer antog att även utländska hotell gör. Detta skapade frustration då 
resenärerna inte tagit med detta på resan. Tidigare studier visar att säkerhet och hygien var 
viktiga attribut vilket gör att kinesiska turister helst väljer hotell i närhet av turistattraktioner 
och i stadskärnan, även om en del föredrog mer tysta platser. Pris och kvalitet på hotellen var 
även två viktiga attribut som togs upp i studien (Li et al. 2010, s. 744). 

Mat 
Enligt studien av Li et al. (2010, s. 744-745) var många deltagare villiga att pröva ny och 
lokal mat men ville ändå ha möjlighet till ”äkta” kinesisk mat. Vissa ville dock endast 
serveras kinesisk mat under hela resan då de ansåg att västerländsk mat är för söt, ohälsosam 
och saknar grönsaker. Prisfrågan togs även upp vid mat. En undersökning av Chang, Kivela 
och Mak (2010, s. 997) uttrycker att de kinesiska turisterna gärna prövade den lokala maten 
men att de ändå föredrog kinesisk mat. Respondenterna menade att det är en omöjlighet för 
kinesiska turister att endast äta lokal mat alla mål under resan. Studien visade att de kinesiska 
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turisterna ser den lokala maten mer som en upplevelse än som en ordentlig måltid. De 
kinesiska turisterna i undersökningen poängterade även att det var viktigt med kinesiska 
smaksättningar även till den lokala maten. Till exempel att servera soyasås till rätterna 
(Chang, Kivela & Mak 2010, s. 999). 

Guider och turer 
Studien visade att många deltagare var missnöjda med upplägget på gruppresorna. Somliga 
tyckte att schemat var för hektiskt och att det lades för mycket fokus på shopping och för lite 
tid på attraktioner. Många påpekade att de helst ville resa med andra som delade samma 
intressen. Anledningen till att många valde att resa i grupp var för att underlätta språkliga och 
kulturella barriärer. Därav hade många tillfrågade höga förväntningar på sina gruppguider 
och var missnöjda med guider som inte talade kinesiska eller förstod den lokala kulturen (Li 
et al. 2010, s. 745-746). 

Aktiviteter 
De flesta i undersökningen visade intresse för att lära sig mer om lokala seder och 
ceremonier. Vissa tyckte att shopping var en viktig aktivitet, mestadels dyra märken som kan 
inhandlas till bra priser. De ville dock inte bli tvingade att shoppa vid ett speciellt tillfälle (Li 
et al. 2010, s. 746). Wong och Lau (2001, s. 64) menar på att fotografering är en viktig 
aktivitet för kinesiska turister. De vill dokumentera resan och tar gärna foton på kända 
byggnader.  

Vad kineser anser är viktigt att veta om dem 
Li et al. (2010, s. 746-747) undersökte även vad kineser ansåg att researrangörer borde veta 
om kinesiska turister. Det framkom att mer kunskap om den kinesiska livsstilen och framför 
allt mer om det kinesiska köket är viktigt. De poängterade även att en vattenkokare på 
hotellrummen var speciellt viktigt eftersom de kände sig obekväma om de inte kunde dricka 
varmt vatten. 

Även Kim, Guo och Agrusa (2005, s.215) har genom en attitydundersökning listat de attribut 
som är viktigast för kinesiska turister när de reser utomlands. Kinesiska turister tillfrågades 
på två olika flygplatser i Shanghai, då staden är den mest utvecklade i Kina och på så sätt 
besitter den största potentialen för utrikesflygningar. De tillfrågade fick poängsätta hur 
viktiga vissa framtagna attribut var mellan skalan 1 (håller verkligen inte med) till 7 
(medhåller starkt). De viktigaste attributen var enligt undersökningen: 

Tabell 1: Attribut som är viktiga för kinesiska turister 

Attribut Medelvärde 
Säkerhet 5,72 
Vackra landskap 5,69 
Välutrustad turismanläggning 5,15 
Olika kulturella och historiska resurser 5,10 
Bra väder 5,03 
Enkelhet att ordna resplaner 4,99 
Bra fritids- och rekreationsanläggningar 4,92 
Billig reskostnad 4,90 
Bra ställe för shopping 4,38 
Ekonomisk utveckling 4,00 

Källa: Kim, Guo och Agrusa 2005, s. 217 
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Resultatet visade att kinesiska turister främst värdesätter säkerhet och en vacker miljö. 
Ekonomisk utveckling och shopping ansågs i denna studie mindre viktigt (Kim, Guo & 
Agrusa 2005, s.217). Många undersökningar finns ändå på att kineser gillar att shoppa under 
sina resor och Li et al. (2010, s. 742) menar att kinesiska turister helst köper elektronik och 
dyra märken med sig hem till familj, vänner och bekanta.  Davis (2012, s. 4-5) har i en studie 
kartlagt hur kinesers shoppingpreferenser ser ut. Han menar på att kineser föredrar gott om 
utrymme när de shoppar och att det inte är för stökigt. De vill inte ha höga ljud i butiken och 
tycker om att butiken är ljus och fräsch. Kineserna i undersökningen uppgav att de inte gillar 
stora massor av folk men att de ändå föredrar när de är flera som shoppar samtidigt i butiken 
så att det inte är fler expediteter än kunder. Interaktionen med expediteten är väldigt viktig 
och kineserna föredrar en lättsam, tålmodig och ärlig person. Kineserna klagade på att de 
flesta expediter är okunniga i det kinesiska språket. 

Stor variation om vilka attribut som är viktiga 
Kau och Lim (2005, s. 232) har i en undersökning försökt förstå kinesiska turisters motiv och 
värderingar för resande till Singapore för att kartlägga hur destinationen på ett effektivt sätt 
kan marknadsföra sig för att locka besökare från Kina. Resultatet av studien visade att de 
kinesiska turisterna uppskattade den rena miljön och flygplatsen. De var däremot missnöjda 
med aktivitetsutbudet och sevärdigheterna (2005, 2. 237). För äldre responenter som inte rest 
mycket innan var information och prisnivå en stor del av det totala intrycket på resan (Kau & 
Lim 2005, s. 245). Då resultatet av Kau och Lims (2005, s. 246) studie varierade kraftigt 
mellan de olika respondenterna menar de på att det är viktigt att segmentera turisterna för 
effektiv marknadsföring. För att kunna attrahera potentiella turister måste destinationer kunna 
positionera sig på marknaden, vilket menas att bli synliga i möjliga kunders medvetande. 
Positionering för destinationer rör sig om att skapa en nisch i resenärers sinnen som främst 
inte är upptagen av en konkurrerande destination (Kim, Guo & Agrusa 2005, s. 213). Kim, 
Guo och Agrusa (2005 s. 220) menar på att turistdestinationer kommer att kunna dra stor 
nytta ekonomiskt av det ökade antalet utrikesresande kineser om de lyckas med 
marknadsförings- och utvecklingsstrategier som kan locka den kinesiska marknaden (Kim, 
Guo & Agrusa 2005, s. 220).  

3.3	  Marknadsföring 
Att kunna möta sina kunders förväntningar och preferenser är nödvändigt menar Li et al. 
(2010, s.741). Att förstå den kinesiska marknaden är extra viktigt för att kunna leverera 
produkter som den kinesiska marknaden är nöjda med. Många västerländska marknadsförare 
har begränsad kunskap om den kinesiska marknaden, vilket gör att det är viktigt att 
uppmärksamma att konventionell marknadsföring som används på kunder i västvärlden 
kanske inte fungerar att applicera på den kinesiska marknaden. Nöja kunder och 
servicekvalitet är förknippade med vilka förväntningar som kunden har innan den upplever 
produkten (Li et al. 2010, s. 742). Det kostar länder mycket pengar att marknadsföra sig som 
ett starkt varumärke för export och turism. Strikta restriktioner i visum kan leda till att 
marknadsföringen inte får lika stor effekt för varumärket (Song, Gartner & Tasci 2011, s. 
397).  

Sociala medier har blivit ett allt vanligare sätt att marknadsföra en destination då det kostar 
relativt lite och har en stor spridning (Hays, Page & Buhalis 2013, s. 211). Genom sociala 
medier kan användare vara interaktiva vilket utvecklar ett större intresse och lojalitet samt 
bidrar till en större medvetenhet. Hays, Page och Buhalis (2013, s. 213-214) menar att det är 
viktigt att använda sociala medier inom turismmarknadsföring. Då sociala medier är relativt 
nytt är variationen stor hos destinationsbolag i användandet av medierna i sin 
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marknadsföring. Det kan handla om informationsspridning, twitter- eller blogginlägg. 
Bloggar är en av de mest populära formerna att ta del av konsumentåsikter (Huang 2012, s. 
616). Desto större kunskapen är om effektiva marknadskampanjer desto lättare är det att 
identifiera en målmarknad och på så sätt få större utdelning av sin marknadsföring (Pratt et al. 
2010, s. 179-180). Det är viktigt att marknadsföringen är nischad så att erbjudandet om att 
besöka en destination blir attraktivt och relevant (Pratt et al. 2010, s.189). Marknadsstrategier 
har fått större fäste inom destinationsmanagement för att lättare kunna ta strategiska beslut 
när det kommer till internationell marknadsföring (Bornhorst, Ritchie, Sheehan 2010, s. 581). 

3.4	  Ett	  lands	  övergripande	  attraktionskrafter  
Corigliano Antonioli (2011, s. 396) har i en studie kartlagt vad Italien som land behöver göra 
för att locka kinesiska turister. Syftet med undersökningen är att ge förslag på hur Italien kan 
öka sin turism mot den kinesiska marknaden och locka fler kinesiska turister att besöka landet 
(Corigliano Antonioli 2011, s.400). 

Enligt Corigliano Antonioli (2011, s. 397) spenderar kinesiska resenärer den största andelen 
av sin resbudget på shopping och därefter boende. Hon menar att samspelet mellan 
destinationens miljö, service och landets erfarenhet av turism avgör turistens nöjdhet. Det är 
viktigt att dessa faktorer är på den nivån som turisten förväntar sig eller över. Långväga 
turister är det speciellt svårt att tillgodose vad gäller resbeteenden och behov, då det är stora 
geografiska samt kulturella avstånd. De flesta turister som kommer långt ifrån vill se fler 
destinationer på en och samma gång och det blir därför en svårighet i att marknadsföra en 
specifik destination så att den skiljer sig från andra (Corigliano Antonioli 2011, s.398).  

Corigliano Antonioli (2011, s. 404) menar att personliga behov, pris, tid och destinationens 
rykte spelar in vid val av destination. Resultatet av studien visar att besök av Italiens 
historiska och kulturella platser ligger i topp över vad kinesiska turister vill göra under sin 
resa. Längre ner på listan hamnade bland annat shopping och sport (2011, s.405). Genom sina 
intervjuer fick Corigliano Antonioli (2011, s. 406-407) även fram att kineserna önskar 
tematiserade resor snarare än generella resor till Italien. Utmaningen med detta är att 
framgångsrikt kunna paketera dessa resor så att de samtidigt känns som att turisten själv har 
valmöjligheter under sin resa. Respondenterna menade att det mest positiva var maten samt 
konsten och att de främsta nackdelarna var priserna samt risk för att bli rånad. 

I sin slutsats nämner Corigliano Antonioli (2011, s.408) att för Italien ska lyckas med att 
locka den kinesiska marknaden måste de italienska researrangörerna marknadsföra de 
distinkta karaktärerna för de olika resmålen och tematisera erbjudanden. Hon föreslår vidare 
att de italienska researrangörerna inte bör marknadsföra enbart Italien som destination då 
kinesiska turister vill passa på att besöka flera platser då de reser långväga. Anledningen till 
att Italien idag inte har lyckats med att locka den kinesiska marknaden menar hon är höga 
flygkostnader, visumproblem, lång transfer inom landet samt språksvårigheter.  

3.5	  Kritik	  av	  vald	  teori 
Kritik kan riktas till valda teorier då endast ett fåtal undersökningar gjorts, med ett stickprov 
från den stora massan, om vilka attribut som kinesiska turister värderar mest. Då ämnet är 
relativt nytt är det svårt att hitta en entydlig bild av vad kinesiska turister söker, då tillräckligt 
med forskning inte har genomförts. Vi kan dock se en röd tråd genom valda teorier, om vad 
kinesiska turister söker, och anser på så sätt att de kan stödja varandra.  
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Kritik kan riktas mot exemplet med Italien. De problem som Italien står inför när det kommer 
till att locka kinesiska turister behöver inte vara det samma som för Sverige. Dock anser vi att 
det går att se likheter mellan länderna och därför har denna vetenskapliga artikel använts som 
teoretisk grund.  
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4.	  Empiri	  
 
Empiriavsnittet presenterar insamlat material från åtta genomförda intervjuer. Empirin ger 
först en bild av hur det kinesiska resmönstret ser ut, vidare är avsnittet sedan uppbyggt 
utifrån utvalda attribut som teoriavsnittet behandlar och avslutas med ett stycke om 
marknadsföring.  

4.1	  Resmönster 
Turism är en bransch vars premisser ständigt ändras i takt med att nya trender och resmönster 
tar form (Björkman 2013). Den svenska marknaden attraherar kinesiska turister i allt större 
utsträckning. Detta är något som Häggström bekräftar genom att visa på hur Air China har 
ökat sina turer mellan Kina och Sverige. Under de senaste åren har antalet avgångar gått från 
tre till fyra turer i veckan, till att idag trafikera sträckan under veckans alla dagar. Häggström 
berättar vidare att via Air China kan endast flygbiljetter bokas men att de samarbetar med 
agenturer som paketerar resor till kunderna (Häggström 2013).  Även Area Vice President ser 
sig som en leverantör till de nuvarande resebyråerna som arrangerar gruppresor (Area Vice 
President 2013). En generalisering som existerar hos alla respondenter under genomförda 
intervjuer är att kineser kategoriseras som ett folkslag som ofta tenderar att resa i grupp, 
något som över tid konkret har kunnat urskiljas. Mycket på grund av Kinas restriktioner kring 
resande men också till följd av det faktum att det är lättare att få en visumansökan för en 
gruppresa godkänd än för en individuell resa (Zhao 2013). Detta är även något som 
Scandinavian Perspectives bekräftar (Operation Manager 2013).  

Att det kinesiska resmönstret börjar förändras i takt med att fler kineser reser mer, är enligt 
Hellman ett steg mot att det individuella resanor ökar i högre takt än gruppresor (Hellman 
2013). Detta är även något som stärks av Air China (Häggström 2013). Area Vice President 
kan se en tillväxt i det individuella resandet men tror ändå inte att ökningen kommer att ske i 
större utsträckning så länge visumproblemet inte ses över ordentligt. Han tror att inom fem 
till tio år kommer det individuella resandet ha ökat till Europa. Anledningen till detta menar 
Area Vice President är för att de vill upptäcka något unikt och att de redan sett de europeiska 
huvudstäderna (Area Vice President). Enligt Hellman är det 80- och 90-talister som i större 
grad vill resa på egen hand (Hellman 2013). Häggström menar att de kan se förändringar i 
användandet av internet, att allt fler väljer att boka sin resa på egen hand vilket skulle kunna 
vara en antydan till skiftningar i resmönstret mot ett mer individuellt resande. Detta bekräftar 
även Area Vice President som ser en ökning av internetbokningar av flygresor, även om det 
fortfarande är vanligast för kineiska turister att boka via en resebyrå (Area Vice President 
2013). Häggström menar att en annan aspekt på förändringarna skulle kunna vara ett 
kommande generationsskifte, att allt fler yngre kineser intar resemarknaden och att det 
framförallt är den äldre generationen som önskar att resa i grupp (Häggström 2013).  Area 
Vice President menar dock att än så länge är det relativt få turister som bokar endast 
flygbiljetter med dem. Han menar på att detta främst beror på visumhanteringen och att det 
krävs att kunderna kan betala med internationella kreditkort vid köpet av resan, vilket i 
dagsläget inte är särskilt vanligt att kineser innehar (Area Vice President 2013). Enligt 
Andersson ökar utvecklingen av kinesiska turister till Sverige kraftigt, vilket redovisas i 
tabell 2 (Andersson 2013). 
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Tabell 2: Ansökningar av svenska visum 

Årtal Totala ansökningar Turistansökningar 

2010 24 142 4 356 

2011 31 832 8 519 

2012 31 151 9 505 

Källa: Andersson 2013 

De turistansökningar som görs är både för individuella turister och de som ansöker om en 
gruppresa. Tabell två visar siffror som Andersson (2013) delgivit oss men som ursprungligen 
kommer från Ambassaden i Peking och generalkonsulatet i Shanghai. I Gangzhou 
representeras Sverige av Norge och denna statistik finns inte med i ovan siffor. Vissa 
utlandsmyndigheter kan utfärda visum till kinesiska medborgare och denna statistik finns inte 
med i tabell 2 (Andersson 2013).  

Gruppresor är dock något som enligt den större delen av respondenterna kommer att leva 
kvar. Att resa i grupp anses vara ett enklare och billigare alternativ som tilltalar framför allt 
kinesiska turister över 30-40 år och som inte har välutvecklade kunskaper i det engelska 
språket (Larsson 2013).  Larsson har i en rapport till UNWTO profilerat de kinesiska 
turisterna i Europa. Han har kartlagt fem större resgrupper av kinesiska turister: 

1. Traditionalister 

2. Konnässörer 

3. Hedonister 

4. Erfarenhetscentrerade resenärer 

5. Wenyiungdomar 

Larsson menar på att traditionalisterna är den största resgruppen och att 70 % av alla 
kinesiska resenärer tillhör denna grupp. Traditionalister har inställningen att det är viktigare 
att ha varit på en plats än att ha upplevt den. De tar mycker bilder på sig själva framför stora 
attraktioner så som Eifeltornet och prestige är väldigt viktigt för dem (Larsson 2013). Att resa 
till Europa är för denna grupp en markör att man tillhör medelklassen. Motsvarigheten till 
traditionalister är konnässörer som uppgår till cirka 7 % av de kinesiska turisterna. 
Konnässörer har oftast redan gjort en rundresa tidigare, vilket gör att de vill uppleva en 
destination ordenligt. Kvalitet är viktigt för dem och de har höga krav. Konossörer hittar en 
plats som de tycker om och reser sedan tillbaka dit flera gånger. De har gott om pengar, reser 
inte i lika stor utsträckning i grupp och värdesätter mer estetiska landskapsbilder framför att 
posera vid kända attraktioner. Den erfarenhetscentrerade resenären utgör cirka 10 % av 
utrikesresenärerna. Denna resgrupp är nyfiken, har ett öppet sinne och vill upptäcka världen. 
Det är viktigt för denna resgrupp att uppleva det lokala. Ofta är det yngre mer erfarna kineser 
som tar med sig sina föräldrar på resor, då äldre generationer har svårt med språkliga och 
kulturella barriärer. Hedonister utgör en väldigt liten del av de kinesiska turisterna, endast 3 
%. Gruppen anses bland annat vara materialistiska. Wenyiungdomar utgör 10 % av de 
kinesiska utrikesresenärerna. De är klassiska backpackers med en twist menar Larsson. De 



26	  

	  

säger upp sig från sina arbeten för att ta ett så kallat gap year för att resa. Det kan vara svårt 
för dem ibland att resa på detta vis då det krävs visum. Frihet och unikhet är viktigt för 
Wenyiungdomar. De bor ofta på enklare hotell och är mycket kulturintresserade (Larsson 
2013). Den yngre generationen kineser influeras i större utsträckning av omvärlden, bland 
annat via sociala medier. Den yttre påverkan på den yngre generationen har skapat en önskan 
om att uppleva världen genom att resa men också för att känna frihet (Operation manager 
2013). 90-talister är mer västerländska och är bättre än tidigare generationer på det engelska 
språket. Enligt Larsson kommer det att ta tid innan det engelska språket får genomslagskraft i 
Kina (Larsson 2013). 

Ett särdrag för kinesiska turister som flera av respondenterna belyser är resenärernas upplägg 
av resa. De besöker många platser under en kort tid, många gånger kallad De fyra 
huvudstäderna, där Helsingfors, Stockholm, Oslo och Köpenhamn ingår. Skandinavien 
besöks enligt Zhao efter att den kinesiska turisten skapat sig resvana. Många gånger ses 
Skandinavien som en destination som först attraherar kineser efter att man besökt Europa tre 
till fyra gånger (Zhao 2013), vilket även Häggström bekräftar (Häggström 2013). Area Vice 
President talar om att de kinesiska turisterna börjar sina resor inom Asien, sedan besöker de 
USA, efter det Europa och sedan specifikt Skandinavien.  Han menar att det är när kinesiska 
turister sett de europeiska huvudstäderna som de blir mer nyfikna på Skandinavien och 
Sverige. Enligt Area Vice President är det viktigt för kinesiska turister att samla så många 
stämplar i passet som möjligt, därav den höga resfarten. Han tror att om några år kommer 
även Tallin att läggas till på rundturen Helsingfors-Stockholm-Olso-Köpenhamn (Area Vice 
President 2013). Kinesiska turister tenderar att endast besöka Sverige under en begränsad tid 
innan de ska vidare till nästa huvudstad i Skandinavien. Under vistelsen är det högst troligt att 
man besöker Stadshuset, Vasamuseet, Slottet och Gamla Stan, finns tid kan även 
Drottningholm läggas in på rundturen. Om turisten i fråga har besökt Stockholm tidigare kan 
upplägget dock vara annorlunda. Scandinavian Perspectives erbjuder då turisten att lämna 
Stockholms innerstad för att upptäcka skärgården, och då framför allt Grinda eller Sandhamn 
(Operation Manager 2013).  

En trend som Hellman och Zhao talar om är dock att det finns tendenser till ett växande 
intresse att stanna hela vistelsen i ett land, något som de tror kan vara en effekt av att allt fler 
målgrupper uppstår med nya intressen och resemotiv. En annan bakomliggande faktor tror 
man är den allt starkare växande medelklassen, vilket bidrar till nya segment inom 
resesektorn. För att få kinesiska turister att välja Sverige som enda destination tror Zhao att 
Sverige bör marknadsföra andra delar av Sverige än enbart Stockholm. Han menar att ett 
alternativ skulle vara att satsa på Dalarna med dess rika natur- och kulturarv (Zhao 2013), 
vilket även Hellman håller med om (Hellman 2013). Larsson ger förslag på att marknadsföra 
Gotland på den kinesiska marknaden, då han upptäckt att liknande destinationer i Tjeckien 
lyckats bra med att attrahera kinesiska turister (Larsson 2013). 

Europa anses vara en lugn zon och Schengenavtalet gör det relativt enkelt för turister som 
eftersträvar att besöka så många platser som möjligt att röra sig mellan länder (Björkman 
2013). Eftersom att Sverige är medlem i Schengen innebär det att turister endast behöver 
ansöka om visum i ett av medlemsländerna, men kan sedan röra sig fritt över de 26 
landgränserna som ingår i avtalet. För en kinesisk turist är det enligt Svenska Ambassaden i 
Peking en myt att det är svårt att få ett Schengenvisum. Det enda som krävs är rätt handlingar 
samt ett genuint syfte med resan. Regelverket och kraven för visum anser Andersson är 
tydliga och transparenta, han uttrycker även att handläggningstiden för att få ett visum tar 
högst 15 dagar (Andersson 2013). Att visumansökan har blivit enklare för kinesiska turister 
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som önskar besöka Sverige är något som styrks av de båda incomingbyråerna, dock krävs 
ytterligare förenkling och flexibilitet för att Sverige ska bli en attraktivare destination för 
kinesiska turister (Operation Manager 2013, Zhao 2013). Zhao önskar att Sverige skulle 
hantera visumansökningar likt Nya Zeeland. Enligt honom beviljas alla kineser vars inkomst 
är över en viss nivå ett visum för en tvåårsperiod (Zhao 2013). Utvecklingen inom turismen 
går framåt och allt fler turister väljer att boka resa på egen hand online. Därför anser 
incomingbyråerna att det är viktigt för de kinesiska turisternas helhetsupplevelse att även 
visumansökningen går smidigt och enkelt (Operation Manager 2013, Zhao 2013). Enligt 
Larsson (2013) är fortfarande visumhantering ett stort problem. Han menar på att siffror från 
European Tour Operators Association visar på att ett stort antal turister avbokar sina resor på 
grund av problem med visum (Larsson 2013). Behovet av en förenkling av visumhanteringen 
ses i dagsläget över av Schengen men detta är ingenting som de kan uttala sig om (Andersson 
2013). 

Larsson anser att UNWTO:s beräkning av 100 miljoner resande kineser år 2015 är något 
missvisande då Hong Kong och Macao räknas med till utrikesturismen. År 2012 stod Hong 
Kong och Macao för cirka 69 % av utrikesresorna från Kina. Endast 4 % av resorna gick till 
Europa, och då främst till Ryssland, Tyskland, Tjeckien och Schweiz. Schweiz har ökat 
mycket senaste tiden, Larsson menar på att landet har alla de attribut som kinesiska turister är 
ute efter: lyxvaror, natur och fina gamla stadskärnor. Även Tjeckien har ökat mycket, 35 % 
per år sedan 2005. Larsson anser att detta beror på att kinesiska backpackers har upptäckt 
landet och att dessa anses vara trendsättare vilket gör att fler vill besöka landet (Larsson 
2013). Sverige hade endast 146 000 kinesiska gästnätter år 2011, trots att det innebar en 
nästan 32-procentig uppgång jämfört med tidigare år (Tillväxtverket 2011). 

Figur 1: Antal kinesiska turister (miljoner människor, mm) som besöker respektive land 

Källa: Modifierad från Larsson 2013 

4.2	  Prisnivå 
De båda incomingbyråerna belyser att kinesiska turister är priskänsliga. Priset värdesätts 
många gånger högre än kvaliteten (Operation Manager 2013, Zhao 2013). Larsson informerar 
att reskassan spenderas till största delen på shopping vilket ger en mindre budget för 
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flygbiljetter, boende, mat och attraktioner. Vidare talar han om att kinesiska turister har en 
önskan om att få uppleva så mycket som möjligt för en så liten summa pengar som möjligt 
(Larsson 2013). En avgörande faktor till varför en sådan liten andel kinesiska turister väljer 
Sverige som destination är kostnaderna. Sverige ligger inte högst prismässigt i Skandinavien 
(Operation Manager 2013) men i jämförelse med andra delar av Europa så är skillnaden 
ibland stor, vilket innebär ett större sparande av redan låga löner innan den kinesiska turisten 
kan besöka destinationen. Zhao menar att pris är ett av de viktigaste attributen för kinesiska 
turister (Zhao 2013).  

4.3	  Natur	  och	  Kultur 
Stockholm har en unik miljö vilket studiens respondenter anser bör marknadsföras till 
befintliga och potentiella turister från Kina. Stockholm är en av världens vackraste 
huvudstäder och Sverige kan i jämförelse med Kina erbjuda lugn, stillhet samt ren natur och 
miljö (Björkman 2013). Häggström menar att det är Stockholms blandning av storstad och 
natur som gör destinationen så populär (Häggström 2013). Enligt Area Vice President 
efterfrågar kinesiska turister allt fler destinationer med ren luft och vatten (Area Vice 
President 2013). Zhao menar att Omniaresor Incoming Scandinavia AB säljer en känsla och 
en upplevelse snarare än en resa. Han menar att den svenska miljön, lugnet och de öppna 
platserna är vad som gör Sverige unikt (Zhao 2013). Larsson menar att kinesiska turister 
numera vill åt autenticitet och att Sveriges blå himmel är ett fenomen som de inte är vana vid 
i till exempel Peking (Larsson 2013). 

Enligt Hellman är turister från Kina pålästa, såväl innan som under resan. Hellman tror att 
generaliseringar av vad kinesiska turister är intresserade av många gånger inte 
överensstämmer med verkligheten. Bland annat finns en nyfikenhet på samhälle och kultur, 
vilket skiljer sig från den bild som många gånger målas upp om att den kinesiska turisten 
endast söker shopping (Hellman 2013). Larsson menar att kultur och autenticitet är väldigt 
viktigt för kinesiska turister. De besöker gärna kända födelseplatser och platser med kända 
profiler (Larsson 2013). Operation Manager menar att prestige är viktigt för kinesiska turister 
och att de därför vill fotografera dessa platser för att visa upp bilder när de återvänder hem 
(Operation Manager 2013). 

4.4	  Guider	  och	  turer 
Kinesiska turister har sociala kopplingar som är viktiga för turistaktörer att ta hänsyn till för 
att ge ett välkomnande och omhändertagande intryck (Bederoff 2013). Att information för 
shopping och annat material finns på kinesiska är av största vikt då det engelska språket ännu 
inte är väletablerat hos kinesiska turister (Larsson 2013). Hellman anser att Vasamuséet 
ligger i framkant när det gäller att erbjuda guidning på kinesiska (Hellman 2013). Operation 
Manager berättar även att Stadshuset har personal som talar kinesiska (Operation Manager 
2013). Larsson menar att det numera finns skyltning på kinesiska på Arlanda, vilket är 
positivt då de kinesiska turisterna får ett tilltalande intryck av landet redan vid landning 
(Larsson 2013). Likaså måste Stockholm satsa på att utöka antalet kinesiska guider för 
destinationens attraktioner då det idag endast finns ett litet antal (Zhao 2013). I Stockholm 
finns det 13 licensierade guider som talar kinesiska (Guidestockholm 2013). Zhao berättar att 
i Kina krävs det en högre akademisk utbildning för att få arbeta som guide, vilket gör att 
kinesiska turister har höga förväntningar på guider (Zhao 2013).  Larsson menar att 
destinationen måste satsa på guider som kan tala kinesiska och att information, kartor och 
broschyrer måste finns på kinesiska (Larsson 2013). 
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4.5	  Hotell 
Hotell i Stockholmsområdet tycks allt mer expandera sin produkt för att möta de kinesiska 
turisternas behov. Bland annat genom att utbudet utökats med kinesiska tv-kanaler, 
kinesisktalande personal samt kinesiska kartor och broschyrer. Kinesiska turister reser enligt 
Hellman inte enbart under högsäsong utan under stora delar av året. Han menar på att de 
därför även har en tendens att besöka Sverige under vår, höst och vinter. Detta menar han är 
positivt för såväl hotell som attraktioner då det ger en jämnare beläggning året om (Hellman 
2013). Hotellets utformning och standard är viktigt för de kinesiska turisterna, de vill ha en 
hög kvalitet men till ett rimligt pris. Skillnader i hotellstandard är stor mellan Kina och 
Europa vilket kan innebära problem då gästerna förväntar sig samma höga standard som de är 
vana vid från Kina (Larsson 2013). Detta håller även Operation Manager med om och 
berättar att förr motsvarade fyra stjärnor på hotellen i Europa tre stjärnor i Kina (Operation 
Manager 2013). 

Scandinavian Perspectives och Omniaresor Incoming Scandinavia AB är två svenska 
incomingbyråer som ordnar med gruppresor från Kina till Skandinavien. Operation Manager 
berättar att de kinesiska turisterna har högre krav än svenska. De kinesiska turisterna 
uppskattar ett nytt hotell med stor lobby. En vattenkokare är även ett måste på hotellrummen 
då kineser inte dricker kallt vatten (Operation Manager 2013). Zhao menar att det svåra med 
att arbeta mot den kinesiska marknaden är att de bokar sina resor i sista minuten (Zhao 2013). 
Detta bekräftar även Operation Manager som anser att kinesiska turister är mer benägna att 
göra ändringar och att de klagar mer än svenska turister under resans gång (Operation 
Manager 2013).  

4.6	  Mat 
Den svenska matkulturen är inte ett attribut som lockar de kinesiska turisterna till att besöka 
landet. Under vistelsen i Sverige önskar besökarna främst att inta kinesisk mat eftersom de 
anser att den svenska tallriken innehåller för lite föda (Operation Manager 2013). Larsson 
intygar att kineser får mer mat för pengarna i Kina (Larsson 2013). Hotellkedjor i 
Stockholmsområdet har försökt tillgodose gästernas behov vad gäller kinesisk mat genom att 
på vissa hotell servera kinesisk frukost, något som Operation Manager ser som positivt men 
inte nödvändigt (Operation Manager 2013). Även Zhao håller med om att det är positivt om 
hotellen serverar kinesisk frukost. Han menar att problemet med den svenska maten inte är att 
det är för lite mat på tallriken utan att man måste kommunicera skillnaderna mellan svensk 
och kinesisk mat till turisterna bättre. Zhao skulle själv gärna se att OmniaResors Incoming 
Scandinavia AB serverade mer svensk mat under resorna så att de kinesiska turisterna får 
prova på, då han menar att kineser tycker om svensk mat (Zhao 2013). Enligt Häggström 
väljer kinesiska resenärer helst kinesisk mat ombord på Air China, men att de i övrigt inte 
kräver någon annan service vad gäller maten (Häggström 2013). Enligt Area Vice President 
är dock maten väldigt viktig för kinesiska turister och de har ofta många frågor gällande det 
(Area Vice President 2013). 

4.7	  Shopping 
Kinesiska turister spenderar mest pengar i världen under sina resor. Varför shopping har 
kommit att bli så extremt stort för kinesiska turister har med exportskatt att göra, detta 
innebär att man i Sverige kan införskaffa sig märkesvaror till ett mer förmånligt pris. Likaså 
spelar garantin för att varan är äkta en avgörande roll då den kinesiska marknaden inte alltid 
kan säkerhetsställa detta. Larsson menar på att exportenskatten kan komma att förändras, och 
att detta i sådana fall skulle kunna påverka hur de kinesiska turisterna spenderar sina pengar. 
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Larsson tror dock inte att en ändring av exportskatten kommer att påverka antalet resor till 
Europa då det ger status att åka hit (Larsson 2013). Shopping hör även till den kinesiska 
kulturen, att resa innebär att personer i turistens omgivning förväntar sig gåvor när personen i 
fråga återvänder hem. Många gånger inhandlas så mycket presenter att man inte köper något 
till sig själv utan enbart till familj, vänner, grannar, kollegor et cetera. Att varan är från ett 
välkänt varumärke spelar också en avgörande roll för om gåvan accepteras eller inte 
(Operation Manager 2013). För att tillgodose de kinesiska turisternas behov tillhandahåller 
varuhusen NK och Åhléns i Stockholm kinesisktalande personal (Larsson 2013, Hellman 
2013). Tidigare har problem funnits med att kinesiska kontokort inte fungerat i Sverige vilket 
inneburit att turisterna handskats med stora summor kontanter. Detta har medfört att de 
kinesiska turisterna blivit måltavlor för personrånare (Larsson 2013). Dock har en lösning på 
problemet med kontokort i större utsträckning utvecklats vilket inneburit att allt fler svenska 
butiker accepterar kinesiska betalkort (Zhao 2013). 

4.8	  Marknadsföring 
Tidigare ansåg inte Sverige att de behövde marknadsföra sig mot den kinesiska marknaden 
men nu har Sverige börjat anstränga sig mer. Operation Manager jämför Sverige med Finland 
och för en tid sedan menar hon att Finland låg långt bakom Sverige vad gäller 
marknadsföring men att de har blivit bättre. De har valt att använda PR med fokus på att 
Jultomten är från Finland och konceptet har varit väldigt framgångsrikt. Scandinavian 
Perspectives anser att Sverige blivit bättre jämfört med tidigare år och att Visit Sweden 
numera marknadsför Sverige i Kina. Operation Manager menar att Visit Sweden marknadsför 
ett bra paket av Sverige med båttur till Grinda, Helikopter- och fiskebåttur. I hennes åsikt har 
Sverige definitivt något som kan attrahera kinesiska turister. Mellan Sverige och Åland finns 
60 000 öar, vilket är det största antalet i hela världen och något som kan ses som unikt 
(Operation Manager 2013). Enligt Zhao bör Sverige marknadsföra sig mot en särskild 
målgrupp. Hans förslag är att satsa marknadsföringen mot medelklassen från större städer, de 
kineser som har högre inkomster. Han anser att Sverige behöver något att förknippas med. 
Danmark förknippas ofta med den lilla sjöjungfrun och Finland med Jultomten. Han menar 
på att Sverige associeras med Nobelpriset men att detta inte är tillräckligt. Zhaos förslag är att 
satsa mer på Astrid Lindgren. OmniaResor Incoming Scandinavia AB kommer att inkludera 
Vimmerby i deras resor från och med i sommar. Han menar vidare att det finns många unika 
attraktioner i Sverige som kan locka bildade kinesiska turister med intresse för Sverige. Det 
krävs dock att Sverige marknadsför sig bättre, att man satsar mer på att få ut Sveriges unika 
tillgångar på den kinesiska marknaden. Omniaresor Incoming Scandinavia AB försöker 
marknadsföra sig via sin hemsida och på mässor i Kina, detta för att nå en så bred marknad 
som möjligt. Zhao menar även att det är viktigt att arbeta med nyckelord. I dagsläget finns 
endast ett hundratal nyckelord om Sverige när kineser söker på Google (Zhao 2013). 

Larsson menar att de kinesiska turisterna gärna skriver om sina reseupplevelser i sociala 
medier och att bloggare har stort inflytande på den kinesiska befolkningen. Han menar att 
marknadskampanjer i sociala medier är det bästa sättet för att få hit kinesiska turister. Larsson 
tror att Sverige skulle kunna sprida sin medvetenhet om de skulle bjuda in några utvalda 
mikrobloggare till Sverige som sedan skulle få marknadsföra Sverige och dess kultur via sina 
bloggar. Han menar vidare att det skulle ta ett tag innan Sverige skulle kunna se någon 
utdelning från detta, men att det kan ses som en långsiktig investering (Larsson 2013). Målet 
med marknadsföring är att skapa en känsla och något som överträffar turistens förväntningar. 
Zhao menar att kinesiska turister vill uppleva något som de aldrig upplevt förut. Enligt 
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honom skulle Kiruna och Ice hotel kunna vara en sådan upplevelse. Zhao menar att kinesiska 
turister vill uppleva mer natur och därför vill ”back to nature” (Zhao 2013). 

Zhao anser att det finns för få incomingbyråer i Sverige och att det därför blir svårt att 
marknadsföra Sverige mot den kinesiska marknaden. Han skulle gärna se att fler 
incomingbyråer startades upp för att gemensamt kunna göra en satsning på att locka fler 
kinesiska turister (Zhao 2013). Hellman menar vidare att Sverige inte är bra på incoming och 
att vi saknar större kunskap om det. Han tror att det kan bero på att det finns för lite pengar 
att tjäna på incoming (Hellman 2013). Bederoff menar att det inte finns nog med pengar i 
turismnäringen. Han berättar att turismen mest består av småföretagare och att det måste 
göras mer för att hjälpa dem. Bederoff berättar vidare om den strategi som han varit delaktig i 
att ta fram – Nationell strategi för svensk besöksnäring. I strategin har Svensk Turism AB 
presenterat ett tillvägagångssätt för hur den svenska besöksnäringen ska se ut år 2020. 
Strategin fokuserar bland annat på att bibehålla eller öka resevolymerna från 13 prioriterade 
länder i världen, däribland Kina (Bederoff 2013). Hellman menar att det fanns planer för 
strategin redan för länge sedan men att det av olika anledningar inte blev så. Han tror dock på 
strategin och menar att den är helt rätt i tiden (Hellman 2013).  

Eftersom att vi inte fick möjlighet att få en intervju med Visit Sweden har vi genomfört en 
kortare hemsideanalys angående deras marknadsföring. När vi besöker Visit Swedens 
hemsida och studerar deras pågående kampanjer och event kan vi hitta flera olika kampanjer 
riktade till olika länder. Flera kampanjer för den tyska, franska, ryska och brittiska 
marknaden finns. Vad vi kan se så finns ännu inte några kampanjer eller event uppe på 
hemsidan för den kinesiska marknaden. 
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5.	  Analys 
 
I följande avsnitt analyseras det empiriska material som har samlats in utifrån de valda 
teorierna kring vilka attribut som är viktiga för kinesiska turister. För att kunna skapa en 
lättöverskådlighet i analysavsnittet är det uppbyggt på samma sätt som i empiriavsnittet.  

5.1	  Resmönster 
Samtliga respondenter menar att det vanligaste sättet för kinesiska turister att resa är i grupp. 
Detta stödjs av Li et al. (2010, s. 742) som menar på att gruppresor beror på bekvämlighet 
och pris. Flera av respondenterna berättar att kinesiska turister vill besöka flera städer under 
samma resa, något som även visat sig vanligt i Corigliano Antoniolis (2011, s.398) studie. 
Hon menar att de flesta turister som kommer långt ifrån vill se flera destinationer på en och 
samma gång. Att flera destinationer besöks under en resa är något som flertalet av 
respondenterna benämner som ett kännetecken för kinesiska turister. Zhao (2013) och 
Operation Manager (2013) förklarar att resor till Skandinavien oftast paketeras till en 
rundresa till de fyra huvudstäderna. Vidare anser de båda incomingbyråerna i undersökningen 
att priset är väldigt viktigt för kinesiska turister. Priset är enligt Zhao (2013) en avgörande 
faktor till varför kinesiska turister prioriterar att resa i övriga Europa innan de väljer att resa 
till Skandinavien. Detta kan bero på att kinesiska turister anser att det finns möjlighet att 
inkludera fler populära platser i södra Europa under resan samt att att de tycker att de får mer 
för pengarna. Detta överensstämmer med vad Larsson (2013) yttrat, att kinesiska turister är 
priskänsliga och att de vill få ut så mycket som möjligt av resan men betala så lite som 
möjligt.  

Priskänsligheten och det faktum att utrikesresor från Kina ökar är enligt Zhao (2013) en 
effekt av den allt starkare kinesiska medelklassen. Enligt Li et al. (2010, s. 742) har Kinas 
utriketurism ökat markant trots att det endast är en liten procentenhet som reser i jämförelse 
med kinas invånarantal. Utvecklingsförmågan för Kinas utrikesturism förväntas öka kraftigt. 
Alla respondenter är överens om att Sverige bör försöka vara en del av utvecklingen genom 
att påverka kinesiska turister till att välja Sverige som destination. För att lyckas med detta 
måste Sverige möta de kinesiska turisternas förväntningar och preferenser som bland annat Li 
et al. (2010, s. 741) talar om. Något som Corigliano Antonioli (2011, s. 397) menar kan vara 
speciellt svårt att tillgodose då långväga turisters resbeteenden och behov innefattar stora 
geografiska samt kulturella avstånd. Detta styrker vad de båda incomingbyråerna talar om, att 
kinesiska turister ställer högre krav. Vidare måste därför turistaktörer skapa sig en större 
kännedom om den kinesiska marknaden för att ha möjlighet att leverera produkter och 
tjänster som kinesiska turister efterfrågar. Kännedomen skulle kunna utökas med hjälp av de 
olika attribut som presenterats i studien. Dessa attribut kan ge en uppfattning om vad som 
behöver utvecklas för att tillgodose de kinesiska turisternas behov, vilket förhoppningsvis kan 
leda till en ökning av inkommande kinesiska turister till Sverige. Kunskapen om den 
kinesiska marknaden är begränsad vilket kan leda till problem med marknadsföring enligt Li 
et al. (2010, s. 742). Bland annat är den konventionella marknadsföringen som används i 
västvärlden inte applicerbar på den kinesiska marknaden. Därför anser vi att det är viktigt för 
svenska turistaktörer att skapa en bättre vetskap kring vad som är mest angeläget att erbjuda 
de kinesiska turisterna. Viktigt är också att positionera sig gentemot en målgrupp som skulle 
uppskatta vad Sverige har att erbjuda.  
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Larsson (2013) benämner fem indelningar av kinesiska resegrupper; traditionalister, 
konnässörer, hedonister, erfarenhetscentrerade resenärer och wenyiungdomar. Eftersom att 
traditionalisterna innefattar 70 % av de kinesiska turisterna och därför utgör den största 
resegruppen kan de tyckas vara det självklara valet för Sverige att fokusera på. Denna form 
av kinesiska resenärer finns dock redan i framför allt Stockholmsområdet och vi tror därför 
att man inte behöver göra någon större satsning för att attrahera denna målgrupp. Den 
erfarenhetscentrerade resenären utgör 10 % av de kinesiska utrikesresenärerna. Denna 
resegrupp är ofta från den yngre kinesiska generationen med erfarenhet kring resande. Många 
gånger tar resenären med sig sina föräldrar på resan för att hjälpa till med språkliga och 
kulturella barriärer, något som Li et al. (2010, s. 746) menar är en av anledningarna varför 
man reser i grupp. Detta anser vi är positivt med tanke på det smala utbudet av 
kinesisktalande guider som erbjuds på attraktioner i Sverige. Av de fem resgrupper som 
Larsson (2013) benämner så anser vi att den erfarenhetscentrerade resenären är den målgrupp 
som svenska turistaktörer bör marknadsföra sig mer intensivt mot. Detta eftersom att den 
erfarenhetscentrerade resenären önskar att uppleva det lokala och vi tror att Sverige har 
mycket att erbjuda. Dock tror vi att resmönstret med att den erfarenhetscentrerade resenären 
tar med sina föräldrar på resan är något som kommer att förändras med kommande 
generationer. Detta grundar vi i att de uppkommande 90-talisterna är mer västerländska och 
önskar upptäcka världen på egen hand utan sina föräldrar. Konnässörerna, som utgör 7 %, 
anses vara traditionalisternas motsats eftersom att de i flesta fall tidigare varit på en rundresa 
och önskar därför att uppleva en destination ordentligt på nästkommande resa. Ett 
kännetecken för konnässörerna är enligt Larsson (2013) att de ställer höga krav och att 
kvalitet är viktigt för dem, något som Li et al.s (2010, s. 744) studie visar på är ett viktigt 
attribut för de flesta kinesiska turister. När konnässörerna funnit en plats som tilltalar dem har 
de en tendens att återkomma dit flera gånger. Vidare så reser denna grupp av turister mer 
individuellt och värdesätter estetiska landskapsbilder. Vi anser att Sverige har gott om natur 
för konnässörerna att fotografera. Dock tror vi inte att Sverige är ett land som attraherar 
kinesiska turister så pass mycket att de skulle resa tillbaka flera gånger, därför anser vi inte 
att Sverige bör fokusera på denna målgrupp. Resegruppen hedonister utgör en så liten andel 
av de kinesiska turisterna att vi inte anser att det är värdefullt för Sverige att satsa på denna 
målgrupp. Vi ser inte heller att Sverige bör fokusera på wenyiungdomar då denna målgrupp 
är backpackers som bor på enklare och billigare hotell. Vi ser på så vis att inkomsterna från 
denna resgrupp inte är tillräckligt stora för att vara värdefulla nog att satsa på för svenska 
turistaktörer. Detta grundar vi i att backpackers många gånger har en begränsad budget och 
därför inte spenderar lika mycket pengar som någon av de andra resegrupperna.  

Pratt et al. (2010, s. 179-180) menar att det är viktigt att identifiera en målmarknad för att få 
så stor utdelning som möjligt i sin marknadsföring. Utifrån de olika grupper av resenärer som 
Larsson (2013) talar om har vi ovan tagit ställning till vilken grupp som vi anser Sverige bör 
satsa på. Dock tror vi att det finns en grupp som inte Larsson nämner som är mer intressant 
för Sverige och det är den yngre generationen av 90-talister. Denna grupp benämns som en 
resegrupp som har bättre kunskaper i det engelska språket (Larsson 2013), att de influeras av 
omvärlden i större utsträckning än tidigare generationer och att det är främst sociala medier 
som påverkar dem (Operation Manager 2013). Dessa turister är en blivande resegrupp som 
Sverige skulle kunna fokusera på utan att behöva anpassa destinationen mer än vad som kan 
tyckas nödvändigt. Den yngre generationen har börjat etablera sig på utrikesmarknaden men 
det kommer troligtvis att dröja en tid innan de reser i större utsträckning. Framtills denna 
resegrupp blir en starkare målgrupp på resemarknaden bör Sverige fokusera på att 
marknadsföra redan existerande attraktioner utifrån de medel man i dagsläget besitter.  
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Flera av respondenterna har uttalat sig om att de anser att Sverige bör marknadsföra övriga 
delar av landet istället för att enbart fokusera på Stockholm. Zhao och Hellam (2013) menar 
att det finns ett intresse för kinesiska turister att stanna längre i ett land. Trots detta går det 
inte att frångå det faktum att kinesiska turister helst önskar att besöka flera platser under en 
resa, något som bekräftar det som Li et al. (2010, s.742) talar om. Svårigheter som Sverige 
kan förväntas stå inför är att lyckas nå ut med budskapet om vad som skiljer destinationen 
från andra platser (Corigliano Antonioli 2011, s.398). Larssons (2013) ger förslag på att 
Gotland skulle kunna vara en destination med många intressanta attraktioner och upplevelser 
för kinesiska turister. Vi rekomenderar inte detta eftersom att Gotland är en ö med begränsad 
kapacitet. Vi ser inte hur Gotland skulle kunna förse ett större antal kinesiska turister med 
boendealternativ då det i dagsläget redan är nästintill fullbelagt under högsäsong. Vi ser det 
inte heller som ett alternativ för Gotland att bygga fler boendemöjlighter. Därför skulle ett 
ökat antal av kinesiska turister på Gotland i dagsläget innebära problem med balansen mellan 
de viktiga faktorer som Corigliano Antonioli (2011, s. 397) talar om; miljö, service och 
destinationens erfarenhet av turism. Detta skulle kunna innebära svårigheter att uppnå 
kundnöjdhet. Istället tror vi mer på Zhao och Hellmans (2013) förslag om att satsa på att 
marknadsföra Dalarna till kinesiska turister, då vi ser större möjligheter för dem att utveckla 
sin turism.  

En annan aspekt till vad som skulle kunna tänkas förändra det kinesiska resmönstret är en 
förenkling av visumhantering. Enligt Larsson (2013) anses det vara ett billigare och enklare 
alternativ att resa i grupp men det finns även andra aspekter enligt Li et al. (2010, s. 746) till 
varför kinesiska turister föredrar gruppresor framför individuellt resande. Bland annat kan det 
vara ett försök att minska de kulturella och språkliga barriärer som man förväntas möta på 
destinationen. Zhao (2013) styrker detta genom att upplysa om att det är större chans för 
kinesiska turister att få ett visum för en gruppresa än en individuell resa. Dock förutspås det 
individuella resandet vara en växande trend. Vilket skulle kunna vara en effekt av vad Xie 
och Li (2009, s.240) talar om, att allt fler länder förenklat sin visumhantering och framför allt 
i större utsträckning godkänner individuella visum. Detta ger i sin tur kinesiska turister 
möjlighet att resa mer fritt. Enligt Andersson (2013) ökar antalet resenärer från Kina till 
Sverige kraftigt och han menar att visumansökningar strömmar in från både individuella resor 
och gruppresor. Visumansökan för Schengen har förenklats (Larsson 2013) men det krävs en 
ytterligare förbättring och förenkling, som i sin tur kan leda till att Sverige blir en attraktivare 
destination (Operation Manager 2013, Zhao 2013). En negativ följd av strikta restriktioner i 
visumhantering kan enligt Song, Gartner & Tasci (2011, s. 397) leda till att marknadsföringen 
av en destination inte får lika stor effekt för varumärket. Visumhantering är något som 
Schengen för tillfället ser över men som Andersson (2013) inte kan uttala sig om. Detta ser vi 
som en positiv utveckling mot att förenkla möjligheterna för kinesiska turister att besöka 
Sverige. Om Sverige kan visa på en mer flexibel inställning till visum, kan Sverige komma 
att bli ett mer självklart val av destination. 

5.2	  Prisnivå 
Kinesiska turister har visat sig vara mer priskänsliga i jämförelse med västerländska (Tsai, 
Yeung & Yim 2011, s. 255-256), något som flera av respondenterna benämner gällande allt 
från boende och mat till attraktioner och flygbiljetter. Priset är så viktigt att det värdesätts 
högre än kvaliteten (Operation Manager 2013, Zhao 2013). Ett annat bevis på kinesiska 
turisters prismedvetenhet är att de enligt Li et al. (2010, s. 742) tenderar att resa i grupp på 
grund av det överkomliga priset. Detta kan kopplas samman med vad Corigliano Antonioli 
(2011, s. 404) anser, att priset är en avgörande faktor vid val av destination. Likaså visar Kau 
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och Lim (2005, s. 245) på att respondenter med mindre resvana anser att prisnivån är något 
som kan påverka den totala upplevelsen av resan.  

Kim, Guo och Agrusa (2005, s. 217) menar att ett av de viktigaste attributen är säkerhet. 
Därför ser vi det som en positiv utveckling att Sverige tagit tag i problemet med att kinesiska 
kontokort tidigare inte kunnat användas. Idag accepterar allt fler svenska butiker de kinesiska 
betalkorten (Zhao 2013). Att kontokorten i allt större utsträckning fungerar innebär att de 
kinesiska turisterna inte behöver handskas med lika stora summor kontanter som tidigare. 
Risken att bli rånad är något som Corigliano Antonioli (2011, s. 406-407) lyfter fram i sin 
studie som en av de främsta nackdelarna som de kinesiska turisterna belyser.	  Vi tror att 
utvecklingen av användandet av kontokort kan komma att innebära att Sverige ses som en 
säkrare plats eftersom att kinesiska turister inte längre behöver oroa sig för att bli rånade på 
sina kontanter när de besöker attraktioner på destinationen (Larsson 2013, Hellman 2013). 

Kinesiska turister önskar att få ut så mycket som möjligt av sin vistelse för en så liten summa 
pengar som möjligt (Larsson 2013), vilket med största sannolikhet inte skiljer dem särskilt 
mycket från turister från andra delar av världen. Därför kan Sveriges prisnivå komma att bli 
ett problem då kostnaderna för att turista i Sverige är relativt dyra i relation till andra delar av 
Europa som kineser uppskattar att besöka (Operation Manager 2013, Zhao 2013). Eftersom 
att prisnivån i Sverige inte är något som turistaktörer kan råda över bör man fokusera på vad 
resenären faktiskt får för pengarna, istället för att lyfta fram priset. Enligt Zhao (2013) är 
priset ett av de viktigaste attributen för kinesiska turister, därför är det viktigt att 
informationen går fram i marknadsföringen vad Sverige erbjuder för unika upplevelser.  

5.3	  Natur	  och	  kultur 
Kim, Guo och Agrusa (2005, s.217) listade tio attribut som var viktiga för kinesiska turister 
där vackra landskap låg i topp. Detta är något som de båda incomingbyråerna menar är 
speciellt för Skandinavien. De menar att kinesiska turister anser att Skandinavien är exotiskt. 
Vi tror att det är detta som verkligen kan få kinesiska turister att vilja besöka Sverige. För 
dem blir den svenska miljön en kontrast till vad de är vana vis. Zhao (2013) menar att de 
kinesiska turister som besökt Ice Hotel under sin vistelse i Sverige har varit förundrade över 
upplevelsen och att de aldrig sett något liknande. Detta tror vi är viktigt för Sverige, att vi 
försöker hitta något unikt som vi kan locka turisterna med. Björkman (2013) menar att 
Sveriges styrka är lugnet samt den rena naturen och miljö. I Kau och Lims (2005, s. 237) 
studie var de kinesiska turisterna missnöjda med Singapores aktivitetsutbud och sevärdheter. 
Detta tror vi grundar sig i att detta utbud påminner om det som kineser kan uppleva hemma.  

Hellman (2013) menar att den stereotypiska bild som vi har av kinesiska turister, att de endast 
vill shoppa dyra märkesvaror, inte stämmer utan att de uppskattar kultur och historia. Detta 
styrks av Kim, Guo och Agrusa (2005, s.217) vars undersökning visar att kulturella och 
historiska resurser är viktiga för kinesiska turister. I tabell 1 som visar hur kinesiska turister 
rangordnar de upplevelser som en destination förser sina besökare med så kommer olika 
kulturella och historiska resurser på fjärde plats och vacker natur placeras som det näst 
viktigaste. Något som i studien i Italien stämmer väl in då Corigliano Antoniolis (2011, s. 
404) resultat visade på att besök av Italiens historiska och kulturella platser låg i topp över 
vad kinesiska turister vill göra under sin resa. Detta kan kopplas till vad både Larsson, 
Hellman och Zhao (2013) berättar om, att kinesiska turister är väldigt kulturintresserade. 
Studien av Li et al. (2010, s. 745-746) visade på liknande resultatet då deltagarna i studien 
hade ett intresse för att få mer kunskap kring lokala seder och ceremonier. En del av 
deltagarna ansåg att shopping var en viktig aktivitet medan andra tyckte att allt för mycket tid 
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under vistelsen disponerats på shopping istället för på andra attraktioner. Operation Manager 
(2013) menar att det är viktigt för kinesiska turister att ha tid att fotografera under sin resa. 
Detta stöds av vad Wong och Lau (2001, s. 64) menar om att fotografering är en viktig 
aktivitet för kinesiska turister. Tidschemat beskrivs som hektiskt och att det finns ett missnöje 
med att upplägget sett ut som beskrivet. De kinesiska turister som uppskattade att stora delar 
av tiden spenderades på shopping visade dock ett missnöje kring att man tvingades shoppa 
vid speciella tillfällen (Li et al. 2010, s. 745-746). Detta tror vi kan beror på att många 
kinesiska turister reser i grupp och därför måste anpassa sig efter resterande medlemmar i 
gruppen och det schema som gruppen förväntas följa. I övrigt anser vi att Sverige har ett brett 
utbud av både kulturella och historiska resurser.  

5.4	  Guider	  och	  turer 
En anledning till varför kinesiska turister tenderar att resa i grupp är enligt Li et al. (2010, s. 
745-746) för att de önskar dela upplevelsen med andra som har liknande intressen. Studien 
visade även på att deltagarna valde en gruppresa med en förhoppning om att det skulle 
underlätta de språkliga och kulturella barriärer som kinesiska turister kan uppleva när de 
reser. Studien gav belägg för hur viktigt det är att leva upp till de förväntningar som turister 
bygger upp inför en resa. För de kinesiska turisterna i studien var förhoppningarna stora kring 
gruppguiderna som förväntades hantera det kinesiska språket. När guiderna inte levde upp till 
förväntningarna visade många av deltagarna på ett stort missnöje. Detta är något som svenska 
turistattraktioner bör ha i åtanke för att lyckas tillgodose behovet hos de kinesiska besökarna. 
Zhao (2013) menar att det finns för få professionella guider i Sverige som talar kinesiska. I 
Kina krävs det en högre utbildning för att kunna arbeta som guide, vilket gör att kinesiska 
turister har höga förväntningar på guider. Denna teori stöds även av Li et al. (2010, s. 742) 
som menar att professionella guider ofta saknas på turerna och att detta kan påverka kinesiska 
turisters intryck av destinationen. Zhao (2013) bekräftar att turisterna får mycket information 
från guiderna vilket gör att de har stor påverkan på turisternas upplevelse. Hos Föreningen 
Stockholms Auktoriserade Guider arbetar 13 kinesisktalande guider (Guidestockholm 2013). 
Vi anser att Sverige måste satsa på fler kinesisktalande personer inom turistbranschen om 
man önskar öka antalet turister till Sverige från den kinesiska marknaden. Dock är Sverige på 
rätt väg. Som tidigare nämnts erbjuder Vasamuséet guidning på kinesiska (Hellman 2013) 
och enligt Operation Manager (2013) erbjuder även Stadshuset denna tjänst. Larsson (2013) 
berättar att det finns numera skyltning på kinesiska på Arlanda för att kunna göra ett positivt 
intryck på kinesiska turister redan när de landar i Sverige. 

5.5	  Hotell 
Pris och kvalitet är enligt Li et al. (2010, s. 744) två viktiga attribut när det kommer till vilka 
hotell som de kinesiska turisterna ska välja, något som även Larsson (2013) talar om. Han 
benämner såväl hotellets utformning som standard som viktiga samt att de kinesiska 
turisterna önskar hög kvalitet men till ett rimligt pris. Dock har vi fått kunskapen om att 
skillnader i hotellstandard mellan Kina och Europa kan variera kraftigt (Larsson 2013), fyra 
stjärnor i Europa kan motsvara tre stjärnor i Kina (Operation Manager 2013). Detta är något 
som är svårt att ändra på men vi anser att det därför är oerhört viktigt att svenska hotell inte 
levererar missvisande bilder i sin marknadsföring gentemot sina kinesiska gäster. 

För att möta kinesiska preferenser för en positiv vistelse bör hotellet förse rummen med 
vattenkokare för att gästen ska ha möjlighet att dricka varmt vatten och te (Li et al. 2010, s. 
744). Operation Manager (2013) bekräftar att vattenkokare är ett måste för att inte gästerna 
ska visa missnöjdhet. Andra uppskattade saker som hotellrummet gärna får innehålla är bland 
annat tandkräm, kam, tofflor och rakhyvel (Li et al. 2010, s. 744). Information från flera av 
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respondenterna i studien visar på att hotell i Stockholmsområdet satsar allt mer på att möta de 
krav som kinesiska turister ställer på kvalitet och innehåll. Hotellen har gjort allt från att öka 
kanalutbudet till att ha kinesisktalande personal, något som vi ser som en positiv utveckling. 
Dock får svenska turistaktörer inte glömma bort att se till vad som faktiskt efterfrågas. Till 
exempel har flertalet hotell i Stockholm utökat sitt utbud med kinesisk frukost, något som 
Operation Manager (2013) inte anser är nödvändigt. En positiv aspekt för svenska hotell 
menar Hellman (2013) är att kinesiska turister reser till Sverige även under lågsäsong. Detta 
håller vi med om eftersom att chanserna att få en jämnare beläggning året om ökar för 
hotellen. 

5.6	  Mat 
Enligt studien av Li et al. (2010, s. 744-745) har många deltagare en vilja att prova på den 
lokala matkulturen. Trots detta väljer många att endast äta kinesisk mat under större delen av 
resan, vilket Zhao (2013) menar bero på den dåliga kommunikationen kring skillnader på den 
kinesiska och svenska maten. Än en gång kan vi se en tendens till att det är den språkliga 
barriären som sätter stopp för upplevelsen. Dock talar Chang, Kivela och Mak (2010, s. 997) 
om att även om turisten gärna provar den lokala maten så föredrar man ändå att äta kinesisk 
mat, något som kan bero på att den svenska maten består av markant mindre mat än den 
kinesiska (Operation Manager 2013). Larsson (2013) menar på att kineser anser att de får mer 
mat för pengarna i Kina än i Europa, vilket stöds av Li et al (2010, s. 744-745) som anser att 
priset på mat är viktigt för kinesiska turister. I Chang, Kivela och Maks (2010, s. 999) 
undersökning kom man fram till att det var omöjligt att få de kinesiska resenärerna att endast 
äta lokal mat under vistelsen, men att de kunde prova, och därför sågs den lokala maten mer 
som en upplevelse. 

5.7	  Shopping 
Kinesiska resenärer spenderar enligt Corigliano Antonioli (2011, s. 397) större delen av sin 
resebudget på shopping. Larsson (2013) bekräftar detta genom information om att under 
kinesiska turisters vistelser så spenderar de mest pengar i världen. Detta är något som Sverige 
än så länge kan dra nytta av med tanke på att det är exportskatten som ger de kinesiska 
turisterna förmånen att införskaffa varor till ett lägre pris än i hemlandet. En annan faktor 
bakom kinesiska turisters intresse för att shoppa är enligt Operation Manager (2013) att det 
hör till den kinesiska kulturen. Detta är ett starkt argument till varför denna form av resande 
kommer att fortleva trots andra möjliga förändringar i resmönstret. Något som särskiljer 
Sverige från andra varumarknader är att man kan garantera varans äkthet till sina kunder 
(Larsson 2013), vilket vi tror kan vara ett starkt argument till varför kinesiska turister 
kommer att fortsätta shoppa i Sverige även om exportskatten förändras. Viktigt är att det 
finns personer som kan informera de kinesiska turisterna om fördelar och var de kan shoppa 
när de önskar ta del av Sveriges shoppingutbud.	  Larsson (2013) berättar att NK har flera 
kinesisktalande expediter och Hellman (2013) menar på att även Åhléns anställt en person 
som talar kinesiska. Enligt Davis (2012, s. 4-5) studie klagar många kineser över att expediter 
är dåliga på kinesiska språk, vilket stödjer att det är bra att Sveriges turistbransch satsar på att 
anställa fler som kan tala kinesiska. Davis studie visade även att det var viktigt med en ljus 
och fräsch butik som inte är för överfull, men som samtidigt inte är tom då detta får kineser 
att känna sig obekväma. Efter att ha besökt både NK och Åhléns anser vi att varuhusen 
stämmer väl in med vad kinesiska turister är ute efter. I och med varuhusens placering i 
centrala Stockholm, dess utbud och storlek så besöker många kunder platserna dagligen, 
vilket gör att de kinesiska turisterna aldrig behöver hamna i en obekväm situation med att 
befinna sig ensamma i butikerna. Varuhusens uppbyggnad med stora faciliteter i flera 
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våningsplan gör även att det blir luftigt, vilket enligt Davis (2012, s. 4-5) tidigare nämnda 
studie bör tilltala de kinesiska kunderna. Varuhusens stora utbud av artiklar från olika 
varumärken bör även behaga kinesiska turister som enligt Li et al. (2010, s. 742) gärna köper 
dyra märkesvaror samt presenter till familj, vänner och bekanta.  

5.8	  Marknadsföring 
Efter att ha samtalat med studiens respondenter har vi fått en uppfattning om att de 
gemensamt anser att en ökning av kinesiska turister skulle kunna innebära positiva fördelar 
för Sverige. För att lyckas ta del av de ekonomiska fördelar som det ökade antalet kinesiska 
turister kan innebära hävdar Kim, Guo och Agrusa (2005, s. 220) att det krävs välutvecklade 
marknadsförings- och utvecklingsstrategier. Detta är något som Operation Manager (2013) 
tror att Sverige nu förstått genom att man anstränger sig allt mer med att marknadsföra sig 
mot den kinesiska marknaden. Marknadsstrategier har ökat inom destinationsmanagement för 
att bland annat underlätta beslut kring strategier för internationell marknadsföring (Bornhorst, 
Ritchie, Sheehan 2010, s. 581). Ett bevis på att Sverige är med och konkurrerar om den 
kinesiska marknaden är att man tagit fram en strategi kallad Nationell strategi för svensk 
besöksnäring. Strategin syftar till att bibehålla eller öka resevolymen från 13 prioriterade 
länder varav Kina är en av målgrupperna. Vidare är strategin ett tillvägagångssätt för hur man 
kan uppnå målen kring hur den svenska besöksnäringen ska se ut år 2020 (Bederoff 2013). 
Precis som Hellman (2013) tror vi att denna strategi ligger rätt i tiden eftersom att det 
kinesiska resandet tenderar att konstant öka. Att Sverige valt att fokusera på olika 
specificerade målgrupper är något som rekommenderas av Kau och Lim (2005, s. 246) som i 
sin studie kom fram till att för att lyckas ta fram en effektiv marknadsföring måste turisterna 
segmenteras. Zhao (2013) följer samma linje och önskar att de kinesiska turisterna ska 
segmenteras ytterligare och rekommenderar då att Sverige prioriterar kineser från större 
städer med en högre inkomst. Dock är det inte bara viktigt att segmentera utan även att 
marknadsföringen i sig är nischad för att lyfta fram erbjudandet i en kampanj och på så sätt 
göra destinationen attraktiv (Pratt et al. (2010, s.189). Likaså får man inte glömma bort att 
innehållet som destinationen marknadsför måste möta kundernas förväntningar och 
preferenser (Li et al. 2010, s.741). För att göra detta krävs det kunskap kring vad den 
kinesiska marknaden efterfrågar. Enligt Li et al. (2010, s. 742) förknippas nöjdhet och 
servicekvalitet med förväntningar som turisten har innan den upplever destinationen. Att 
positionera sig på den kinesiska marknaden är något som Operation Manager (2013) och 
Zhao (2013) anser är ett av Sveriges största problem då det inte finns någon direkt association 
kopplad till landet. Finland förknippas med Jultomten och Danmark med den lilla sjöjungfrun 
medan Sverige mest är kända för Nobelpriset, vilket vi inte tror är en reseanledning som 
lockar en större grupp av kinesiska turister. Eftersom att det inte finns ett givet varumärke att 
marknadsföra för export och turism (Song, Gartner & Tasci 2011, s. 397) kan det bli såväl 
svårt som kostsamt för Sverige att marknadsföra sig. En annan aspekt på varför det kan bli 
svårt för Sverige att lyckas är det faktum att det inte finns nog med pengar inom 
turismnäringen (Bederoff 2013).  

Svenska turistaktörer kan utifrån studien om Italien få en del tips och ideér. Bland annat 
nämner Corigliano Antonioli (2011, s.408) att för att Italien ska lyckas med att locka den 
kinesiska marknaden måste de italienska researrangörerna marknadsföra de distinkta 
karaktärerna för de olika resmålen och tematisera erbjudanden. Detta talar flera respondenter 
om, att Sverige måste nischa sig och visa det som gör Sverige unikt. Enligt Corigliano 
Antonioli bör italienska researrangörer inte marknadsföra enbart Italien som destination då 
kinesiska turister vill passa på att besöka flera platser, något som de båda svenska 
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incomingbyråerna redan i dagsläget gör då de erbjuder rundturen de fyra huvudstäderna. 
Vidare menar hon att anledningen till att Italien idag inte har lyckats med att locka den 
kinesiska marknaden är höga flygkostnader, visumproblem, lång transfer inom landet samt 
språksvårigheter, något som vi anser även är ett problem i Sverige. 

Ett alternativ för svenska turistaktörer att nå ut till den kinesiska turistmarknaden skulle 
kunna vara att använda sig av sociala medier. Hays, Page & Buhalis (2013, s. 211) har 
kommit fram till att marknadsföring med hjälp av sociala medier innebär en stor spridning för 
en relativt liten summa pengar. Detta är något som även Larsson (2013) talar om då han 
besitter kunskapen från tidigare studier om att kinesiska turister tenderar att skriva om 
reseupplevelser i sociala medier. Vidare talar han om att bloggare har stort inflytande i det 
kinesiska samhället och att en idée skulle kunna vara att satsa på marknadskampanjer i 
sociala medier. Larsson (2013) menar att Sverige skulle kunna bjuda in mikrobloggare som 
skulle rapportera om deras upplevelser för att sprida kunskapen om Sverige till den kinesiska 
marknaden. Detta stärks av Huang (2012, s. 616) som påstår att bloggar är den mest populära 
informationskällan att söka konsumentåsikter på.  

Utifrån ovanstående information om att sociala medier skulle kunna vara ett alternativ i 
spridningen av marknadsföring gentemot den kinesiska marknaden, så är det förvånansvärt 
att inte inte ens Sveriges officiella hemsida för turism och reseinformation erbjuder 
språkalternativet kinesiska. Detta upptäcktes vid genomförd hemsideanalys av Visit Swedens 
hemsida. På grund av avsaknaden av språkalternativ men också det faktum att hemsidan helt 
saknar kampanjer och erbjudanden riktade mot den kinesiska marknaden så kan vi inte dra 
några direkta slutsatser. Detta tolkar vi som att Visit Sweden har en utmaning framför sig, att 
utveckla och förbättra hemsidan mot de kinesiska turisterna. Detta grundar vi i att den 
inkommande turismen från Kina till Sverige tenderar att öka och att det därför bör finnas 
möjlighet att ta del av turistinformationen på hemsidan på kinesiska.   
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6.	  Resultat 
 
Resultatet innehåller en sammanfattning av hur det insamlade materialet tolkats av 
personerna bakom studien, vilket benämns som slutdiskussion. Slutdiskussionen följs av en 
slutsats där frågeställningarna som studien bygger på besvaras. Kapitlet innehåller även 
kunskapsbidrag samt förslag till vidare forskning. 

6.1	  Slutdiskussion 
I studiens första skede finner läsaren ett citat “The problem is the international tourism 
industry is slowly catching up with the idea that the Chinese traveller is coming, but in fact 
the Chinese traveller is already here and they're segmenting.” som vi anser sammanfattar den 
genomförda undersökningen på ett kort och koncist sätt. Sverige har länge stått och betraktat 
den kinesiska marknadens flöden utan att göra några försök till att påverka strömmarnas 
riktning. Detta verkar ha förändras i takt med att nya strategier så som Nationell strategi för 
svensk besöksnäring tagits fram, och att svenska turistaktörer visar ett allt större intresse för 
att få de kinesiska turisterna till att välja Sverige som destination. 

Den segmentering som det i citatet talas om är viktig, främst för att i marknadsföringen nå ut 
till den målgrupp som anses vara mest intresserad av de attribut som erbjuds. Prisnivån anses 
vara det attribut som kan vara svårast att förändra och utveckla. Sverige är känt för att vara en 
destination som det kostar en större summa pengar att resa till samt att uppehället är högre än 
andra delar av Europa. När en destination fått ett rykte om sig är det svårt att förändra detta. 
Sverige tillhör ett av de billigare länderna i Skandinavien men det är inget som de kinesiska 
turisterna verkar reflektera över. Alla länder i Skandinavien ses som ett, vilket har sina för- 
och nackdelar. Med tanke på att de kinesiska turisterna uppskattar att resa till flera 
destinationer samtidigt blir Sverige attraktivare när det finns ett enkelt sätt att ta sig till fler 
destinationer under resan. Det negativa är att Sverige går miste om såväl gästnätter som 
inkomster från turisterna då de ständigt är på resande fot utan att stanna någon längre tid. 
Resmönstret att man önskar besöka flera destinationer under en och samma resa är dock 
något som kan komma att förändras med tiden. Det individuella resandet ger sken av, genom 
tidigare teori och våra respondenter, att vara under utveckling och frammarsch. Det som 
krävs är att visumhanteringen underlättas för alla resenärer men främst de som önskar resa på 
egen hand. Flera länder har varit mer flexibla med att godkänna visum för kinesiska turister, 
något som man även kunde önska av Sverige. Vi tror att det faktum att Sverige ingår i 
Schengen har sina för- och nackdelar. Fördelarna är att om en turist godkänns av ett 
Schengenland ökar chanserna att de kanske besöker Sverige eftersom att gränserna mellan de 
26 medlemsländerna öppnas upp. Om Sverige ytterligare ökar flexibiliteten med 
visumhanteringen så kan man komma att bli ett förstahandsval när kinesiska turister besöker 
Europa. Det negativa är att eftersom att Sverige är ett medlemsland så kan man inte bryta mot 
de regler och förordningar som satts upp då det kan få konsekvenser som påverkar de 25 
andra länderna.  

Listan över vad Sverige har att erbjuda turister kan göras oändlig. En fråga som turistaktörer 
bör ställa sig är om utbudet verkligen är något som tilltalar kinesiska resenärer. Under 
attributet natur och kultur tas det upp vad som anses vara värdefullt för dessa resenärer. 
Något som nämns är att de uppskattar vackra landskap, vilket Sverige har gott om, men ändå 
stannar större delen av besökarna i Stockholms innerstad. Utifrån detta kan vi jämföra med 
studien som genomfördes i Italien, av Corigliano Antonioli (2011), där resultatet visade på att 
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de attraktioner som tilltalade de kinesiska turisterna mest var av historisk och kulturell 
karaktär. I jämförelse med Italien har Sverige inte ett lika stort utbud av dessa attraktioner 
men bör ändå fokusera på att marknadsföra kulturen tillsammans med Sveriges natur och 
miljö. Den svenska naturen kan erbjuda besökarna en rogivande upplevelse i en unik miljö 
som de inte kan finna i hemlandet. Resmönstren som det talades om i studien visade på, 
precis som responenterna benämner, att kinesiska turister önskar att få ut så mycket som 
möjligt av resan genom att besöka så många platser som möjligt. Att påverka detta 
resmönster kan vara svårt, dock tror vi att de kinesiska turisterna i form av nästa generation 
kan komma att önska att uppleva en destination mer på djupet. Likaså finns en möjlighet att 
kinesiska tuister ändrar karaktär på resan och föredrar avkoppling framför att stressa igenom 
ett fullspeckat schema med flera destinationer under ett fåtal dagar. Detta är något som en av 
våra respondenter uttalar sig om och att Sverige därför borde marknadsföra sig mer med 
erbjudanden om resor på den svenska landsbygden, vilket en annan respondent informerar 
om att man redan börjat göra på mässor i Kina.  

På den svenska landsbygden finns mycket att erbjuda men standarden på många boenden är 
lägre än de i storstäderna, vilka redan visat sig hålla en lägre standard än vad kinesiska 
turister är vana vid och därför förväntar sig. Något annat som kinesiska turister förväntar sig 
är kinesisktalande guider, något som idag endast finns i en liten utsträckning i 
Stockholmsområdet. Ett förslag skulle kunna vara att kinesiska guider följer med på resan 
men då återgår resandet till att resa i grupp, vilket inte följer den trend med individuellt 
resande som tenderar att växa. Ett annat problem som kan komma att belysas är att kinesiska 
turister helst äter ”äkta” kinesisk mat, något som kan vara svårt att finna på Sveriges 
landsbygd då efterfrågan på detta inte är så stor. I Stockholmsområdet finns en medvetenhet 
kring att kineser vill ha ”äkta” kinesisk mat och därför anpassar en del restauranger maten för 
att tillgodose de kinesiska turisternas behov. Detta är något som kan tänkas behöva införas på 
fler platser i Sverige för att göra turisterna nöjda. Dock ställer vi oss frågan hur mycket 
Sverige bör anpassa sig för att tillfredsställa alla målgrupper av resenärer. Som en av 
respondenterna benämner så ändras resmöntret och profilen på de kinesiska turisterna 
ständigt. I och med detta anser vi inte att svenska turistaktörer bör anpassa sig för mycket till 
vilka som reser just nu. Vi ser ett problem i att ta bort det som gör Sverige unikt för att ta in 
för mycket kinesiska influenser, då nästa generation kanske söker just Sveriges unikhet och 
autenticitet.  

6.2	  Slutsats	  
Syftet med studien var att ta reda på vilka förutsättningar Sverige som destination har för att 
attrahera en större mängd kinesiska turister. Vidare önskade vi se om det vore intressant för 
svenska turistaktörer att investera mer i den inkommande kinesiska turismmarknaden. 
Slutsatsen är således att den genomförda studien visar på att den kinesiska utrikesmarknaden 
är under konstant förändring och att tillväxten är enorm. Om Sverige vill ta del av detta måste 
man börja agera och positionera sig på den kinesiska marknaden. Dock anser vi att kraven 
från de kinesiska turisterna kan vara mer än vad Sverige bör satsa på i dagsläget, med tanke 
på att antalet som besöker Sverige idag endast utgör en liten del av den totala summan 
utgående turister från Kina. Detta till trots så har Sverige nog med attribut att erbjuda. Dock 
tror vi att den kinesiska resemarknaden ännu är under så pass mycket förändringar att 
resmönstren inom den utgående turismen kommer att förändras. Förändringarna kommer att 
öppna upp möjligheterna för Sverige att locka som destination utan att det krävs för stora 
anpassningar efter de kinesiska turisterna.    
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För att kunna uppnå syftet har följande frågeställningar besvarats: 

1. Bör Sverige lägga mer kraft på att attrahera det stora flödet av kinesiska 
turister? 

Utifrån citatet som inleder studien bör medvetenheten öka kring att de kinesiska turisterna 
inte längre är på väg att börja resa, utan att de faktiskt redan reser. I genomförd studie visar 
siffror på att det är stora mängder kineser som varje år reser men att en ytterst liten del 
besöker Sverige. Turistaktörer tenderar att visa ett intresse för att Sverige bör försöka att öka 
antalet inkommande resenärer från Kina, men med tanke på det fåtal inkommande 
turistbyråer som existerar så upplevs ändå intresset som svalt. Vi tolkar det nästintill att man 
hela tiden hoppas på att någon annan aktör ska göra en satsning, och att man utifrån resultatet 
kan ta ställning om man ska följa efter eller avböja att satsa på den kinesiska marknaden. 
Dock tror vi att med tanke på den lilla andel av kinesiska turister som besöker Sverige så kan 
man inte satsa på denna marknad hur mycket som helst. Kinesiska turister ställer krav och 
förväntar sig att aktörer på marknaden ska anpassa sig efter vad som efterfrågas. Detta är 
något som kan göras i viss utsträckning men frågan är i vilken grad som det är lönsamt. Vi 
tror att när den yngre generationen i Kina börjar resa allt mer så kommer det inte krävas lika 
mycket anpassning av destinationer som i nuläget. Mycket för att den yngre generationen har 
mer utvecklade kunskaper i det engelska språket samt är mer uppdaterade på världen runt 
omkring, och då främst genom sociala medier. Därför anser inte vi att Sverige bör anpassa sig 
avsevärt i nuläget, utan istället satsa mer på de marknader som besöker Sverige i större 
utsträckling och som inte har lika höga krav på anpassning.  

2. Hur kan Sverige attrahera det stora flödet av kinesiska turister? 

Genom de attribut som vi i studien presenterat kan turistaktörer få en bättre kännedom för 
vad som attraherar kinesiska turister. Genom att lyfta fram de attribut som tilltalar de 
kinesiska turisterna, kan marknadsföringen riktas mot rätt målgrupp för att så effektivt som 
möjligt nå ut med budskapet om vad Sverige har att erbjuda. Efter genomförd studie så skulle 
en idé kunna vara att positionera Sveriges rika naturarv i marknadsföringen. Att framhäva 
Sveriges landskap och miljö tror vi är positivt eftersom att den är unik utifrån kinesiska 
turisters perspektiv. Detta skulle även kunna medföra att fler destinationer i Sverige lyfts 
fram, istället för att endast fokusera på Stockholm.  

6.3	  Avslutande	  kommentarer	  
Efter studiens genomförande anser vi att Sverige har nog många attribut för att attrahera 
kinesiska turister. Däremot anser vi inte att Sverige kan tillgodose alla populära attribut utan 
att Sverige istället bör satsa på att profilera sig med natur- och kulturarv. Vår 
rekommendation är att Sverige och de svenska turistaktörerna nischar sig och vänder sig mot 
några få målgrupper. Vårt förslag är att de i nuläget vänder sig mot traditionalister och den 
erfarenhetscentrerade resenären. Vi tror att Sverige bör satsa på att få dessa målgrupper att 
stanna längre inom landet då vi inte anser att Sverige ges rättvisa om man upplever landet på 
24 timmar. Vi tror att det är skärgården och den svenska landsbyggden som kommer att 
häpnadsväcka de kinesiska turisterna. På sikt är vår rekomendation att utöka fokus på Kinas 
90-talister, när de allt mer börjar att resa. 
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6.4	  Kunskapsbidrag	  
Resultatet av studien har bidragit till en ökad inblick i vad kinesiska turister kräver och 
önskar när de väljer ett resmål. Studien har även gett en ökad kunskap om vad Sverige kan 
erbjuda kinesiska turister. Detta kunskapsbidrag är relevant för svenska turistaktörer, såväl 
nya som redan etablerade, som funderar på att satsa mer på den kinesiska marknaden. Studien 
kan även ses som ett kunskapsbidrag till svenska studenter och forskare inom ämnet 
turismvetenskap då endast ett fåtal studier av liknande karaktär har hittats. Studierna har även 
gett oss som skriver ökad kunskap om den kinesiska turismmarknaden, något som vi finner 
värdefullt inför framtida arbeten inom turismsektorn. 

6.5	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Efter att ha genomfört denna studie har vi förstått att kinesiska turister har ökat till Sverige, 
även om de i dagsläget fortfarande är relativt få. Därför är ett förslag på vidare forskning att 
se om Sverige, ur ett hållbarhetsperspektiv, skulle ha möjlighet ta emot ett större antal 
kinesiska turister. Tidigare forskning menar att strikta restriktioner kring visumansökan kan 
leda till att marknadsföringen inte blir lika effektiv. Fortsatta studier skulle därför kunna vara 
intressant för att se om visumhanteringen på något sätt påverkat det kinesiska turistflödet till 
Sverige. 

Enligt tidigare forskning, som stöds av det empiriska materialet i denna studie, är det svårt att 
sälja en ensam destination i Skandinavien. I förlängningen vore det därför intressant att se om 
de övriga Skandinaviska länderna uppfattar samma sak som Sverige, att det är bättre att sälja 
ett koncept där flera länder är inräknade.  
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7.	  Tankar	  om	  studien	  och	  kritisk	  granskning	   	  
 
Studiens sista kapitel syftar till att reflektera över tankar som uppkommit efter den 
genomförda studien samt att belysa studiens styrkor och svagheter. 

7.1	  Tankar	  efter	  genomförd	  studie 
Med facit i hand hade vi valt att göra ett annat upplägg om uppsatsen skulle skrivas på nytt. 
Att börja samla in empiriskt material utan att ha en bestämd referensram att koppla till, var 
svårare än vad vi först trott. Från början hade vi en önskan om att kartlägga kinesiska turisters 
framtida resmönster, men det var svårt att finna en tillräckligt stark teoretisk grund att basera 
studien på. Efter att ha tagit beslutet om att istället undersöka huruida Sverige kan attrahera 
kinesiska turister utifrån vetenskapligt framtagna attribut blev arbetet mer tydligt och 
lätthanterligt.  

Vi har genomfört flera intervjuer med verksamma personer i näringslivet med koppling till 
Kina, och vi är väldigt tacksamma för att de ställt upp och delgett sin kunskap. Under 
processens gång med att finna lämpliga respondenter har många nekat till att ställa upp på 
intervju då de själva ansett att de inte besitter den rätta kunskapen. Dock vill många gärna ta 
del av studiens resultat. Detta tycker vi både är positivt och roligt då det verkar som att flera 
aktörer är intresserade av att satsa mer på den inkommande kinesiska marknaden. 

Eftersom vi valt att titta på marknadsföring av en destination fanns en önskan om att intervjua 
Visit Sweden i Kina. Trots upprepade försök om att få till en skype- alternativt e-postintervju 
har detta inte kunnat genomföras då respondenten inte har haft tid. Vi tror att om en intervju 
hade varit möjlig hade vi kunnat få en bättre bild om vad som har gjorts hittills, samt vad man 
satsar på i framtiden. Tyvärr gick på så sätt även vår önskan om att få en bättre bild vad 
satsningen på den kinesiska turistmarknaden i strategi 2020 rent konkret innebär förlorad. 

7.2	  Studiens	  styrkor	  och	  svagheter	  
Efter att ha granskat vår uppsats har vi hittat både styrkor och svagheter. Styrkan ligger i att 
uppsatsen behandlar ett ämne som är relevant för aktörer inom turistsektorn att få kunskap 
om. I och med att kinesiska turister som besöker Sverige är ett relativt nytt fenomen ser vi att 
studien kan ligga grund för vidare forskning inom ämnet. 

De svagheter som hittats relaterar till att kinesiska turister är ett förhållandevis nytt fenomen, 
vilket bidrar till att lite forskning finns inom ämnet. Teoriavsnittet kan därför ifrågasättas, om 
de tidigare studier som genomförts för att ta fram attribut som attraherar kinesiska turister 
verkligen representerar den stora massan. I och med att alla intervjuer inte genomförts 
personligen kan även detta kritiseras då information från e-postintervjun kan ha tolkats fel. Vi 
är medvetna om att detta även kan ha skett vid de personliga intervjuerna men för att säkra 
tolkningen har vi låtit respondenterna godkänna sina svar innan publisering. Vi valde att 
genomföra en e-postintervju då vi ansåg att det var bättre att få svar via e-post än inget svar 
alls. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 1 – Incomingbyråer 

Namn: 
Position: 
Önskan om att vara anonym? 

1. Hur ser det kinesiska resmönstret ut? (gruppresor/individuellt resande) 

2. Hur är era resor komponerade? (Alltid samma leverantörer av resetjänster?) 

3. Från vilka städer i Kina erbjuder ni resor? 

4. Hur ser kinesiska turisters krav ut vad gäller transport, boende, mat, aktiviteter etc. 

5. Hur har era resor förändrats sedan starten?  (Sett till paketering av resan) 

6. Hur har antalet kineser som reser till Sverige förändrats sedan er start? (Statistik) 

7. Vad ställer förändringar i resmönster för krav, samt ger för möjligheter, på er som 
företag? 

8. Hur når ni ut till den kinesiska marknaden? (marknadsföring) 

9. Har dagens informationssamhälle ställt några krav på gruppresor? (Lättare att boka 
själv) 

10. Hur ser ni på framtiden gällande det kinesiska resmönstret? (Strategin 2020) 

11. Vilka vänder ni er åt när ni säljer resor? Direkt till turisterna, via förmedlare etc. 
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Bilaga 2. Intervjuguide – Flygbolag 

Namn: 
Position: 
Önskan om att vara anonym? 

1. Hur kan resenärer från Kina till Sverige komponera sin resa med er? 
 (vad kan man boka/inkludera förutom flygresa) 

2. Från vilka städer i Kina är det populärast att resa till Sverige? Hur ser den statiska 
utvecklingen ut från dessa städer? 

3. Ser ni som flygbolag någon förändring i kinesiska turisters resmönster?  
(hur ofta, när osv) Säljer ni flest resor till privatpersoner eller till andra 
researrangörer? 

4. Vilket är det vanligaste bookningssättet för kinesiska turister? (bokning per 
telefon/internet, butik) 

5. Kräver kinesiska turister någon speciell service vid bokning, ombord etc? 

6. Ser ert bokningssystem annorlunda ut gentemot kinesiska kunder i jämförelse med 
exempelvis europeiska? 

7. Hur når ni ut till den kinesiska marknaden? (marknadsföringsmässigt) 

8. Ser ni er som en konkurrent eller ett komplement till redan färdigkomponerade 
gruppresor? 

9. Hur ser ni på framtiden gällande utvecklingen av kinesiska turisters resande till 
Sverige?  
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Bilaga 3. – Intervjuguide till konsult med Kinaexpertis 

Namn: 
Position: 
Önskan om att vara anonym? 

1. Kan du ge oss en bättre bild av din profesionella yrkesroll? På vilket sätt har du 
och arbetar med Kina? 

2. Har du någon roll eller uppfattning om den inkommande turismen till Sverige? 

3. Hur ser det kinesiska resmönstret ut? (gruppresor/individuellt resande) 

4. Hur har utvecklingen sett ut sedan kinesiska invånare fick rätten att resa utrikes? 

5. Vad karaktäriserar den kinesiska turisten? 

6. Känner du till strategi 2020? Vad anser du om den? 

7. Vilka möjligheter ger det ökade antalet av kinesiska turisterna för svenska 
turistaktörer? 

8. Vilka krav ställer det ökade antalet kinesiska turisterna på svenska turistaktörer? 

9. Uppfattning om Kina ligger efter i informationssamhället, - hur ser du att man 
som svensk turismaktör når bäst ut till den kinesiska marknaden? (Låg 
bokningsprocent enligt det dokument som du skickade).  

10. Hur ser du på framtiden gällande kinesiska turisters resande till Sverige? 
(gruppresor/individuellt resande) – kommer båda leva kvar? 
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Bilaga 4. – Intervjuguide till projektledare tillväxtverket 

Namn: 
Position: 
Önskan om att vara anonym? 

1. Kan du ge oss en bättre bild av din profesionella yrkesroll?  

2. Strategi 2020 – kort beskrivning om varför och hur den utformades? 

3. Vad är tillväxtverket bidrag i strategin? (med egna ord) 

4. Satsar ni på alla länder lika mycket? (Marknadsföringsmässigt) 

5. Hur ser det kinesiska resmönstret ut? (gruppresor/individuellt resande) 

6. Vad karaktäriserar den kinesiska turisten? 

7. Satsa på den globala resenären enligt strategin = en resvan person à räknas 
kineser som det eller hur tänker ni? 

8. Skulle ni vilja förändra något i det kinesisika uppehället? (vad önskar ni att satsa 
på – aktiviteter etc) 

9. Vilka möjligheter ger det ökade antalet av kinesiska turisterna för svenska 
turistaktörer? 

10. Vilka krav ställer det ökade antalet kinesiska turisterna på Svenska turistaktörer? 

11. Hur ser du på framtiden gällande kinesiska turisters resande till Sverige? 
(gruppresor/individuellt resande) – kommer båda leva kvar? 
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Bilaga 5. – Manager inom gruppresor 

Namn: 
Position: 
Önskan om att vara anonym? 

1. Kan du ge oss en bättre bild av din professionella yrkesroll? 
 

2. Vad är din yrkesrelation till Kina?(Hur jobbar du med Kina) 
 

3. Har du besökt Kina?  
 

4. Vad kan förändringar i resmönster i stort ge för påverkan och konsekvenser för ett 
företag? 
 

5. Hur ser ni på den kinesiska marknaden, finns det ett intresse för den?  
 

6. Vad tror du krävs för att locka de kinesiska turisterna till Sverige?  
 

7. Vad kan en ökad mängd kinesiska turister innebära för möjligheter samt ställa för 
krav på svenska turistaktörer? 
 

8. Hur har TEMA’s samarbete med Kina förändrats över tiden?  
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Bilaga 6. – Analytiker med Kinaexpertis 
 
Namn: 
Position: 
Önskan om att vara anonym? 

1. Hur ser arbetet bakom era rapporter ut? 
 

2. Hur gör ni urvalet till era studier? 
 

3. Är intresset stort för att ta del av era rapporter? 
 

4. Vilka är era främsta kunder? 
 

5. Kan du berätta mer om din studie som du nyligen gjort om Kinas framtida 
resmönster?  
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Bilaga 7. – Ansvarsfördelning 
Arbetet har haft en jämn fördelning mellan Mia-Linn och Cecilia, där större delar av studien 
har arbetats fram gemensamt. Cecilia har dock haft ansvar för teoriavsnittet medan Mia-Linn 
har ansvarat för analysavsnittet.    


