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Sammanfattning 

Att en destination utstrålar en stark och positiv image har blivit en viktig faktor för 

att attrahera turister. En negativ global image av en destination kan bidra till en 

minskad turism. I denna studie söks en förståelse för hur Amsterdams image 

påverkas av sex- och drogturismen i staden. Teorier som bemöter primära och 

sekundära turistattraktioner, sökandet efter nöjes/meningsfulla upplevelser och image 

segmentering har satts i relation med insamlat empiriskt material hämtat från två 

enkätundersökningar samt tre semi-strukturerade intervjuer. Studiens analys visar att 

sex- och drogturismen genererar både en positiv och negativ image för Amsterdam i 

koppling till vad som är moraliskt riktigt. Studien visar att sex- och drogimagen inte 

påverkar resenärers beslutprocess av att besöka staden.  

 

Nyckelord: Image, destination, droger, sex, drogturism, coffeeshops, Red Light 

District 
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Abstract  

It has become an important factor for a destination, to exude a strong and positive 

image in order to attract tourists. A negative global image of a destination can 

contribute to decreased tourism flow. With this study, we try to understand how 

Amsterdam's image affects by the sex- and drug tourism in the city. Theories that 

address primary and secondary tourist attractions, the search for pleasure / 

meaningful experiences and image segmentation has been set in relation with the 

collected empirical data collected from two surveys, and three semi-structured 

interviews. The analysis shows that sex- and drug tourism generates both a positive 

and negative image of Amsterdam in connection to what is morally right. The study 

shows that the sex- and the drug image does not affect traveler's decision process of 

visiting the city. 

 

Keywords: Image, destination, drugs, sex, drug tourism, coffeeshops, Red Light 

District 
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Förord 

Denna studie skrevs under höstterminen 2013/2014 vid Turismekonomprogrammet 

och Turismprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. Studien representerar vårt 

examensarbete på grundnivå inom Turismvetenskap. 

Vi vill tacka alla de respondenterna i Sverige och Amsterdam som hjälpt oss med 

studien genom att tagit tid att svara på enkätundersökningen. Vi vill även tacka våra 

tre anonyma intervjurespondenter som bidragit med värdefull kunskap och 

information om Amsterdam och stadens drogkultur. Utan er hade vi inte klarat av att 

genomföra studien. 

Till sist vill vi tacka vår handledare Martin Gren för upplyftande kritik, inspiration 

och stöd i skapandet av studien.  

 

 

Kalmar, januari 2014 

Oliver Carlquist och Fredrik Nilsson    
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1 Inledning 

I följande kapitel kommer vi kort presentera hur Amsterdam är som sex- och 

drogdestination, samt förklara vad en image är och hur människors image kan 

påverka en turistdestinations image. Därefter kommer vi föra en problemdiskussion 

där vi visar vilka delar vi anser vara viktiga för vår uppsats. 

1.1 Bakgrund  

Den här studien omfattar en undersökning om hur människors image påverkas av den 

nuvarande sex- och drogturismen i Amsterdam. Staden profilerar sig med en öppen 

och liberal syn på användandet av drogen cannabis. Sedan 1970-talet har Amsterdam 

setts som Europas centrum för cannabis användning och människor från hela världen 

besöker staden för att ta del av denna liberala ”drogkultur” (korf 2002). Ett av de 

kändare områden av Amsterdam är Red Light District som präglas av laglig 

prostitution och bordeller. Sen 1970-talet har staden har associerats med droger och 

sex, vilket har skapat en global image av staden (amsterdam.se).  

1.2 Image  

Image är ett komplext och svårdefinierat ord, inte minst inom det svenska språket, då 

det skulle kunna tolkas som generella bilder av ett eller flera specifika ting, men 

samtidigt skulle det kunna tolkas som individers uppfattningar. Det är därför viktigt 

att reda ut vad vi menar med ordet image i denna uppsats. 

Det finns olika sätt att definiera ordet image (Echtner & Ritchie, 2003). Image 

representerar besökares visuella tyckande och intryck för en destination. Det kan 

förenklat beskrivas som en besökares åsikter och individuella värderingar om 

destinationen (Leisen, 2001). Echtner och Ritchie (2003) argumenterar för hur viktigt 

det är för en destination att ha en stark och positiv image, då det kan vara en 

avgörande faktor inom besökarens beslutsprocess. Leisen (2001) beskriver image 

som ett subjektivt koncept – en osaklig bild som inte kan beskrivas exakt. Själva 

turistdestinationen behöver inte varken vara positiv eller negativ, hon menar istället 

att imagevärderingar skiljer sig mellan olika individer när vi delar upp 

turismmarknaden i olika segment. 

Different people may have different images of the same product (Leisen 2001, p. 51). 
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Som Leisen (2001) hävdar, kan människor har olika image om en och samma 

produkt, eller I vårt fall en destination. När vi diskuterar image i denna uppsats, 

menar vi människors individuella värderingar om Amsterdam som destination, samt 

deras åsikter och tyckanden om sex och drogkulturen. 

 

1.4 Tidigare forskning om Amsterdams sex och drogkultur 

Fainstein (1997) anser att droger och sex alltid har varit en del av Amsterdams 

historiska image. Dahles (1998) samtycker när han argumenterar för två images av 

Amsterdam som turismdestination. Den första som beskrivs är en urban design av 

staden från tidig modernism, med en välutvecklad stadskärna och stabil infrastruktur. 

Den andra imagen var ungdomlig sexuell liberalism och en svag narkotika syn i 

landet som uppkom under sent 60-tal. Kavaratzis och Ashworth (2006) hävdar att 

narkotikasynen i staden hade varit svår att förändra då detta fenomen blev djupt 

inrotat bland turisterna som årligen besökte staden. Som bevis pekar de på att under 

1970-talet blev nederländsk turism förknippad med billiga drinkar, sexhandel och en 

lätt tillgänglighet till droger. 

Dahles (1998) hävdar att Amsterdam som en ”drogdestination” har existerat under en 

lång tid, men turister pratar inte öppet om anledningarna till att de väljer att besöka 

Amsterdam. Dahles (1998) refererar till en undersökning gjord på mitten av 1990-

talet, som visade att turisterna attraherades av Amsterdam för den lättsamma och 

mysiga atmosfären i staden samt det kulturella arvet i staden. Prostitution, droger och 

andra ”smutsigheter” förhöll bara sig till minoritetsgrupper och är egentligen inget 

som majoriteten av turister och lokalbefolkning brydde sig om (Dahles 1998). Men 

den tidigare refererade undersökningens resultat visade inte att turister blir 

avskräckta av att resa till Amsterdam på grund av detta fenomen. Istället tvärtom då 

Dahles (1998) påpekar att en viss nyfikenhet inom ett tabubelagt/förbjudet ämne som 

exempelvis prostitution och droger, visade en ökad attraktionskraft för destinationer. 

Trots de tidigare resonemangen kring Amsterdam som drog och sexdestination, 

hävdar Uriely och Belhassen (2005) att den tidigare forskningen är bristfällig, vilket 

är något som vi, författare anser stämmer. Vi har inte fått en tillräcklig kunskap 

ämnet drogturism och sexturisms och dess påverkan på Amsterdams image.  
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Vi har för avseende att undersöka hur svenska medborgare upplever staden och vad 

deras individuella image om staden är - samt jämföra deras åsikter med Amsterdams 

lokalbefolkning 

1.5 Ämnesdiskussion 

Med den historiska imagen som Amsterdam har levt med sedan 70-talet som en 

drogdestination, har den Nederländska regeringen arbetat med att förändra stadens 

image. 2008 utförde NBTC (Holländska Kongress- och Turistbyrån) en 

imageundersökning i länderna: Tyskland, Belgien, Storbritannien, USA och 

Frankrike. Undersökningen syfte var att undersöka människors individuella image av 

Amsterdam. Undersökningen bestod av intervjufrågor som gjordes i olika städer i 

varje respektive land. Resultaten visade att respondenternas image av Amsterdam var 

allt från tulpaner och kanaler till vänligt folk, men högst upp på listan kom droger 

och prostitution. NBTC gjorde även en undersökning där de systematiserade de 

negativa aspekterna på både Amsterdam som stad, och på lokalbefolkningen. 

Aspekterna som togs upp var drogimagen som Amsterdam hade generellt, och även 

lokalbefolkningens användning av droger, speciellt då de inte kunde avgöra om 

lokalbefolkningen var drogpåverkade eller inte (nbtc.nl). 

 

Uriely och Belhassen (2005) hävdar att den tidigare forskningen av Amsterdams sex 

och drogkultur är väldigt liten, vilket ledde till att vi, författarna utformade ett 

intresse av Amsterdam då staden är så pass unik som den är inom detta ämne. Vi ville 

veta hur staden kan ha miljoner med turister varje år trots att denna sex och 

drogkultur är så allmänt erkänd som den är världen över. Har staden en image som är 

negativ för människor, eller finns det en viss spänning i det och en viss 

attraktionskraft. När vi studerar forum och informationssidor på internet om 

Amsterdam, får vi direkt information om Coffeeshops, Red Light District och 

drogsamhället. Vi är nyfikna på om Coffeeshops och Red Light District ses som en 

attraktion, likaväl som exempelvis bergsklättring är en attraktion för 

äventyrsresenärer. Vi har fått uppfattningen att Amsterdam förknippas direkt med 

droger och sexturism och är nyfikna på om det är inpräntat i människors hjärnor? Vill 

verkligen resenärer besöka en stad som har en så pass stark sex och drogimage som 

Amsterdam har? 
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1.6 Forskningsfråga 

 

 

 

Som hjälp att besvara vår forskningsfråga har vi skapat ett fokusområde som vi vill 

undersöka. Anledningen för att vi konstruerade ett fokusområde grundar sig att 

undersökningen kan bli för omfattande om vi med utgångspunkt försöker undersöka 

alla aspekter inom människors image av Amsterdam, som exempelvis ekonomiska, 

politiska eller socio-kulturella aspekter. För att undersöka vad imagen av Amsterdam 

är, har bestämt att hålla oss inom ramen för sex och droger. 

Fokusområde: Bedöms coffeeshops och Red Light District som en 

turismattraktion?  

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna studie är undersöka respondenternas syn på Coffeeshops och Red 

Light District i Amsterdam, för att således lyckas analysera respondenternas image 

av Amsterdam.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Forskningsfråga 
Vad är människors image av Amsterdam? 
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1.8 Arbetets Disposition 

Nedanstående modell visar en disposition över hur vårt arbete är upplagt. 

 

 

 

 

 

 

  

Forskningsfråga 
Vad är människors image av Amsterdam? 

 

Tolkning av vårt empiriska material med hjälp av existerande 

litteratur. 

 

Empiri 

 

Resultat 

Analys 

Fokusområde 1 

coffeeshops och Red Light 

District som 

turismattraktion  

 

Metod                                

Induktiv & deduktiv 

forskningsansats 
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2.0 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilket tillvägagångssätt vi använt oss av 

för att framställa vår uppsats. Vi har valt att tillämpa en induktiv forskningsansats då 

vi anser att den tidigare forskningen i relation till droger, sex och image är 

bristfällig. Vi använder oss även av en deduktiv ansats då vi valt att skapa en 

enkätundersökning som grundar sig i den tidigare forskningen vi funnit. Vi har även 

använt oss av blandade metoder där datainsamling har skett genom 

enkätundersökning samt semi-strukturerade intervjuer, då vi hoppas dessa 

tillvägagångssätt kommer besvara vår forskningsfråga på bästa sätt. 

2.1 Val av ansats  

När man ägnar sig åt forskning finns det tre olika ansatser att koppla teori och empiri 

med varandra. Dessa är deduktivt, induktiv och abduktiv ansats. Det två vanligaste är 

deduktiv och induktiv (Alvesson och Sköldberg 2008). I den deduktiva ansatsen 

grundar forskaren sin undersökning från befintliga teorier för att sedan testa dem 

med sitt empiriska material. Empiriskt material är information hämtat från 

verkligheten som sedan studeras. Teorierna och empirin testas sedan mot varandra 

för att kunna dra slutsatsen om de stämmer överens. En induktiv ansats börjar istället 

med att forskaren samlar in empiri för att sedan tolka och analysera empirin med 

hjälp av utvalda teorier (Brotherton 2011). Brotherton (2011) argumenterar även för 

att en induktiv ansats börjar med en verklighet (den värld vi lever i) som har 

obesvarade frågor. Det finns med andra ord inte tillräckligt med tidigare forskning 

inom ämnet och forskaren har skapat en nyfikenhet inom ämnet som han inte har 

någon kunskap om. Alvesson och Sköldberg (2008) bestyrker detta argument när de 

hävdar att forskaren får kunskapen inom ämnet efter han samlat in sitt empiriska 

material. Det empiriska materialet tolkas sedan med hjälp av teorier.  

Vi har använt oss av både en induktiv anats och en deduktiv ansats. Den induktiva 

ansatsen präglas av en bristfällig tidigare forskning när det gäller stadens kända drog 

och sexturism kopplat med Amsterdams image. I helhet följer studien en induktiv 

ansats då vi började med att undersöka verkligheten i jakt på empiriskt material. Det 

empiriska materialet har vi försökt tolka med hjälp av existerande teorier. Däremot 

har vi även använt oss av en deduktiv anats då vi skapat en enkätundersökning med 
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ursprung och inspiration hämtat från den tidigare forskningen vi funnit.  

 

Vi har valt att samla in vårt empiriska material genom två steg. Det första steget var 

en enkätundersökning med svenska medborgare och med lokalbefolkning av 

Amsterdam. Genom att analysera resultatet och jämföra svaren skapade vi en viss 

förståelse för respondenteras image av Amsterdam. Detta ledde till ett växande 

intresse för oss författare. Vi valde därför att komplettera enkätundersökningen med 

intervjuer från tre lokalinvånare ifrån Amsterdam. Detta val grundade sig i att vi 

ansåg att de erhåller en mer detaljerad information om staden och hur sex och 

drogimagen verkligen är. Den empiriska datasinsamlingen ledde till att vi som 

författare sökte efter kunskap och förståelse inom ämnet image och drogturism.  

 

2.2 Genomförande av enkätundersökning och intervjuer 

Vi har samlat in vårt empiriska material genom två steg. Det första steget var enkäter 

och steg nummer två var intervjuer. Kamfjord (2002) argumenterar för att en 

enkätundersökning är en allmänt vanlig metod att samla in material på, då den når ett 

stort urval människor. Brothertoon (2011) bekräftar detta då han hävdar att 

respondenterna i en enkätundersökning kan placeras in i olika grupper, så att 

forskaren lättare kunna dra slutsatser om olika gruppers svar. Utformande och 

insamlande av enkätundersökningen utgjordes tidigt i studien då vi kände att en 

analys av svaren kunde hjälpa oss i skapandeprocessen av intervjufrågorna. Som 

tidigare nämnt var den tidigare forskningen om image i relation till sex och 

drogturism liten vilket gjorde det problematiskt att skapa en enkätundersökning. 

Däremot ansåg vi att den tidigare forskningen inom ämnena droger, sex och image vi 

funnit, kunde användas som grund för konstruktionen av enkätundersökningen. 

  

Vårt empiriska material hjälpte också oss att skapa en förståelse för människors 

image om Amsterdam. För att få en bredare kunskap om Amsterdam som 

drogdestination valde vi att komplettera enkätundersökningen med tre stycken 

intervjuer. Vi anser att svaren från enkätundersökningen hjälpte oss att föra en 

diskussion med intervjurespondenten, då vi hade med kunskap inom ämnet. 

Intervjuerna genomfördes med tre Nederländska invånare med ursprung från 

Amsterdam. Respondenterna var väl insatta i Amsterdams drogpolitik och medvetna 
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om stadens globala image. Då prostitution och droganvändning är ett känsligt ämne, 

- och för många människor tabubelagt, blir respondenterna presenterade som 

anonyma personer i denna studie. Det grundar sig även i krav från respondenternas 

sida, då anonymitet var essentiellt för deras deltagande.  

 

2.3 Kvalitativ och Kvantitativ data 

Kvalitativa och kvantitativa metoder beskrivs av Bryman och Bell (2005) som de två 

primära forskningsmetoderna att grunda sin forskning utifrån. Metoden väljs 

beroende på vilken data som forskaren anser är mest lämpad för att besvara 

forskningsproblemet, men det går att tillämpa båda metoderna om det stärker studien. 

Den kvalitativa metoden kan beskrivas som en uppsättning av forskningstekniker 

som tillämpas då forskaren vill samla data från en mindre grupp människor. Det 

primära syftet är att förstå innebörden från detaljrika beskrivningar och upplevelser 

från människor med olika erfarenheter (Bryman och Bell 2011). Inom den kvalitativa 

forskningen läggs vikten på ord istället för siffror. Den kvalitativa forskningen 

representerar våra intervjuer då vi fokuserade på detaljrika beskrivningar om 

Amsterdam och image. Förklaringar om den starka attraktionskraft som finns hos 

coffeeshopsen och Red Light District var centrala ämnen som diskuterades med 

respondenterna. Intervjuerna hjälpte oss att gå in djupare på frågor om 

lokalbefolkningens syn på turister som besöker Amsterdam för sex och drogsyfte 

samt hur regeringen arbetar för att hålla all droganvändning under kontrollerade 

former och hålla nere kriminaliteten.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) är en kvantitativ forskning en metod då forskaren 

bygger information på siffror och data som sedan kan mätas och uppskattas i 

nummer och statistik. Forskaren grundar sin forskning på mätningen av 

datainsamlingen och den statistiska analysen (Bryman och Bell, 2005). Inom den 

kvantitativa forskningen lägg vikten på siffror och mätningar istället för ord. För att 

redogöra den primära skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder kan det 

förenklat sägas att kvantitativa metoder möjliggör för forskaren att nå ut till en större 

mängd respondenter vilket ligger i grund för att få större möjligheter att generalisera, 

medan den kvalitativa forskningen bidrar till en djupare individuell förståelse 

(Bryman & Bell, 2005). Den kvantitativa forskningen representerar vår 
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enkätundersökning som kan förenklat beskrivas som starten av vår forskning 

(Brotherton 2001). Varför vi valde en kvantitativ forskning var för att få ett stort 

urval människor att svara på vår undersökning.  

 

2.3.1 Blandade metoder 

Då vi har använt oss både av en kvalitativ- och kvantitativ forskningsmetod beskrivs 

det som blandade metoder (Harrison & Reilly, 2011). Som tidigare nämnt började vi 

med kvantitativ undersökning i form av enkäter med syfte att samla in data från ett 

stort urval av människor. För oss som författare skapade det en större förståelse inom 

ämnet och väckte intresse för nya frågor för den kvalitativa undersökningen, som 

gjorde i intervjuform. Den kvalitativa undersökningen skapade en interaktion med 

respondenten som öppnade upp för en bredare diskussion inom ämnet, Användandet 

av blandade metoder skiljer sig mellan olika forskare. Därför finns det många olika 

sätt att utföra studierna på (Harrison & Reilly, 2011). 

Harrison och Reilly (2011) argumenterar för fyra olika dimensioner som bör 

användas när man använder blandade metoder: (1) Vilken av de båda metoderna som 

kommer att prioriteras, (2) I vilken sekvens informationen kommer att hämtas, (3) 

Hur båda metoderna integrerar med varandra, och (4) under vilket del av forskningen 

som blandade metoder förekommer. Användningen av dessa dimensioner gör att 

forskaren kan utnyttja de olika egenskaperna som metoderna har.  

 

I denna studie har vi försökt följa dessa dimensioner för att vara så konstruktiva som 

möjligt. I denna studie har kvalitativa och den kvantitativa undersökningen 

prioriteras. Som tidigare nämnt utformade vi en enkätundersökning i början av 

studien som grund för vårt empiriska material, men även som hjälp för utformande 

av vår kvalitativa undersökning. Det gör det svårt att påvisa vilket metodval som 

prioriterats, då båda har hjälpt oss förstå imagen av Amsterdam.   

Datainsamlingens sekvens är hämtat i följande ordning. Enkätundersökning, face-to-

face intervju och web-intervju. Vi valde att utforma enkätundersökningen i början av 

forskningen då vi ansåg att det var mest tidskrävande, samt att vi ville ha 

enkätundersökningens svar som hjälp till intervjuerna Sedan gjorde vi intervjuerna, 

där vi träffade den första respondenten i Kalmar, medan de två sista intervjuerna 

gjordes genom Skype, då respondenterna bor i Amsterdam. 
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2.4 Enkätens utformande 

Ingen av författarna har genomfört en enkät av den här digniteten tidigare, och därför 

sökte vi efter ett smidigt och enkelt sätt att skapa en undersökning med hög kvalitet. 

Framförallt ville vi ha en enkät som kunde erbjuda både statistisk analys av siffror 

och en ordanalys. Varför vi ville få med en ordanalys i enkäten var för att 

respondenterna som ville ge egna kommentarer på frågan skulle kunna få göra det. 

Ibland är det svårt för en respondent att välja ett utgivet svarsalternativ, där av valet 

med kommentarsfält. Att utföra en enkätundersökning kan ta lång tid och det finns 

medel för att genomföra den snabbare tack vara teknologin. Evans och Mathur, 

(2005) argumenterar för att en enkätundersökningen utförd över internet ökar 

flexibiliteten då den kan skickas vidare via mail istället för den traditionella 

förgångna metoden att använda pappersform.  

Första steget i skapandet av enkäten, var att kartlägga vilka alternativ som fanns. Vi 

identifierade två alternativ, Google Docs och Surveymonkey.com. Vi jämförde dessa 

två och valet blev surveymonkey.com, som vi upplevde som enklare att arbete med 

och erbjöd oss analyser av både ord och siffror. Vi valde att göra en pilotstudie först, 

då Nykiel (2007) argumenterar för att en pilotstudie är ett bra tillvägagångssätt för att 

få feedback snabbt. En pilotstudie innebär att vi utformar enkäten, och sänder ut den 

till några utvalda personer som svarar på enkäten och därefter ger oss feedback så att 

vi kan justera eventuella fel och brister som de ser i den. Vår pilotstudie genomförde 

vi på tre stycken personer. Resultatet av pilotstudien visade att vi använde frågor som 

var snarlika varandra och som vi ändrade och förtydligade. Våra testpersoner 

påpekade även stavfel och andra punkter som kunde ändras för att enkätens 

utformade skulle få en högre kvalitet. Vi är kritiska till antalet respondenter av 

pilotstudien, då vi anser att det behövs mer respondenter som testar undersökningen 

för att få en bättre helhetsbild av hur undersökningen är utformad. Vi skickade ut 

undersökningen till tio stycken, men fick endast tre svar och på grund av tidsbrist 

valde vi att gå på de tre respondenternas ord.  

 

Smith (2010) hävdar att utformningsarrbetet med en enkätundersökning är en stor 

utmaning, där en dåligt utformad enkät kan göra respondenterna förvirrade och skapa 

missförstånd. Formulering och ordningsföljd av frågorna menar Smith (2010) är 

vanliga fällor i en enkätundersökning. För att undvika ordningsföljdsproblem 
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utformade vi vår enkät med frågor om Amsterdams image först, där respondenterna 

fick med egna ord beskriva sin bild över Amsterdam. Därefter ställde vi frågor om 

Enkätundersökningen som var utformad för Nederländska studenter var svårare att 

genomföra då språket var en. Denna genomförde vi på engelska, och utmaningen låg 

i att varken vi som författare eller respondenterna har engelska som modersmål. För 

att undvika missförstånd, lät vi flera personer läsa igenom frågorna för att upptäcka 

om det fanns någonting som kunde skapa missförstånd. Även denna undersökning 

gjordes med en pilotstudie som grund för att få en så hög kvalitet som möjligt. 

Evans och Mathur (2005) argumenterar för två grundläggande former av frågor – 

öppna och stängda. På en öppen fråga får respondenterna svara med sina egna ord, 

jämfört på en stängd fråga där respondenterna svarar på förutbestämda alternativ. Vi 

har använt oss av både öppna och stängda frågor, och på vissa frågor fanns det 

möjlighet att både välja ett alternativ och ge en egen kommentar. Det innebär att 

respondenterna får förutbestämda alternativ och samtidigt får motivera varför de 

väljer just detta svar. Vi ansåg att öppna frågor ger oss, med hjälp av ord, 

respondenternas verkliga uppfattning om imagen, något som en stängd fråga inte ger 

för att samtliga respondenter är individuella personer som har sina egna 

uppfattningar.  

 

Distribueringen av enkäten var det sista steget skapandeprocessen, enligt Smith 

(2010) finns det flera sätt att distribuera en enkät, där storleken och lokaliseringen av 

dem tänkte respondenterna, budget och eventuell deadline styr valet av vilken/vilka 

metoder som forskaren använder. Vi har använt oss av distribueringskanalerna 

Internet, e-mail och sociala medier, framförallt använde vi oss av Facebook då vi 

hade stor tillgänglighet till potentiella respondenter. Smith (2010) nämner att 

fördelarna med internet är att vi når ett brett urval av personer och att respondenterna 

kan svara när de har tid. Vi använde olika grupper på Facebook för att sprida enkäten 

och för att nå respondenter ifrån olika delar av Sverige och Nederländerna. 

2.5 Intervjuers utformande  

Vi har genomfört tre stycken intervjuer med personer som har sitt ursprung i 

Amsterdam. Varför det endast blev tre intervjuer är för att det var dem som vi kände 

personligen, samt att tiden inte räckte till för fler intervjuer. En av intervjuerna 
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genomförde vi i Kalmar, och två stycken genom Skype. Vi var kritiska till en Skype-

intervju då vi tror det kan vara svårare att få en personlig interaktion med 

respondenten. Vi anser att det är bättre med en face-to-face intervju, men vi valde att 

göra denna typ av intervju då vi inte kände några mer från Amsterdam som bor här i 

Kalmar. Respondenten vi intervjuade i Kalmar befinner sig här för tillfället som 

utbytesstudent, och vi kom i kontakt med denna person genom ESN Kalmar som, 

efter att ha fått respondentens tillåtelse, gav oss kontaktuppgifter till respondenten. 

Respondenterna genom Skype är sedan tidigare bekanta till en av författarna. Alla 

personerna valde att ställa upp på en intervju om de fick vara anonyma i denna 

studie. Brotherton (2011) beskriver detta som en av grunderna i forskningsetik och 

att detta är något som en forskare måste hålla sig till. Respondenterna kommer bli 

presenterade som Intervjurespondent 1, 2 och 3. 

 

Innan intervjuerna genomfördes, studerade vi relevant litteratur för hur utformningen 

av intervjuerna skall ske. Jennings (2010) beskriver tre stycken typer av intervjuer – 

Strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade. Vi har använt oss av en semi-

strukturerad intervju som är en mix av strukturerad och ostrukturerad. Forskaren kan 

ha några frågor som kräver ett svar och några frågor som går att diskutera, eller följs 

upp av följdfrågor (Jennings 2010). Vi utformade våra frågor enligt en semi-

strukturerad modell, med en del frågor som vi ville ha direkt svar på, och vissa frågor 

som var upplagda för en diskussion. Diskussionerna anser vi var mycket bra, för vi 

fick nya infallsvinklar och en diskussion som skapade följdfrågor som vi inte hade 

tänkt på innan.  

2.6 Urvalsprocess 

Brotherton (2011) beskriver två delar som är relevanta i en urvalsprocess: Hur många 

respondenter behövs för forskningen ska bli sanningsenlig och hur väljs dessa 

respondenter ut. Smith (2010) menar att urvalet påverkar forskningens reliabilitet och 

validitet. Vi ansåg att vi behöver ha en hög andel respondenter för att få en kunna dra 

slutsatser och tolka våra svar. Vi strävade efter en spridning av respondenter i olika 

åldrar och kön. För oss är det lika intressant att få veta vad människor exempelvis 

över 35 år, kvinnor och män, har för image om Amsterdam, som personer i vår egen 

ålder. Varför vi sätter vår egen ålder som motpol till äldre, grundar sig i att vi anser 

att det är lättare att få svar från dem i sin egen ålder då oftast ens vänner är i ungefär 
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samma ålder som sig själv. Vi fick hjälp av föräldrar och farföräldrar att sprida 

undersökningen över internet till olika målgrupper. Även om antalet respondenter 

över 35 år inte blev högt i jämförelse med den yngre målgruppen, anser vi att det är 

bra för studien att ha en viss procent äldre svarande, då vi tycker det är intressant att 

se hur även äldre ställer sig till Amsterdams drogimage. 

 

 

 

Tabell 2.4.1

 

Diagram 2.4.2 
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Tabell 2.4.3 

 

 

 

Diagram 2.4.4 

Som det går att utläsa från diagrammen och tabellerna har vi inte lyckats få en 

tillräcklig spridning i ålderskategorierna. Störst andel respondenter är mellan 18 – 23 

år gamla med totalt 112 respondenter. Denna grupp förväntade vi oss ha mest 

respondenter av, för att vi har distribuerat enkäten via sociala medier och genom 

dessa når vi studenter på Linnéuniversitetet. Den minsta gruppen respondenter är 30 

– 35 år, och det vi ser som en förklaring till detta är att denna respondentkategorien 

når vi inte genom den distributionskanal vi har använt. Bägge författarna har spridit 

enkäten via sociala medier, men har inga kontakter i detta åldersspann som kan 

hjälpa till. För att öka den kategorin skulle vi behövt finna relevanta grupper på 
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sociala medier, eller finna bättre distributionskanaler. 

Något som vi anser är positivt med undersökningen är att vi har lyckats nå en bra 

könsfördelning, vilket är viktigt att lyfta fram. Detta ger oss en mer rättvis bild över 

drogturismen genom att vi har en jämn fördelning mellan könen. Vid en 

ojämnfördelning finns möjligheten att det inte ger en rättvis bild, snarare information 

om vad antingen män eller kvinnor hade haft för åsikter om drogturism till 

Amsterdam. Men som vi kan urskilja i diagrammet är det nästan lika många kvinnor 

som män som svarat på undersökningen, vilket bidrog till ännu ett intresseväckande 

hos oss som författare och blev som hjälp för oss när vi hade intervjuerna.  

2.7 Reliabilitet och Validitet 

Vid vetenskapliga undersökningar och uppsatsskrivande är det viktigt att tänka över 

validitet och reliabilitet som två faktorer för att studien ska bli lyckad. Validiteten är 

ett mått på hur väl forskaren lyckats mäta och undersöka vad denne avser att mäta. 

Validitet kan mätas på olika sätt som intern validitet och extern validitet. (Bryman & 

Bell, 2005). För att kunna uppnå en hög validitet krävs det att den insamlade datan 

bearbetas och att forskaren går igenom den noggrant. Vi har fört en diskussion 

mellan oss författare över den insamlade datan från varje respondents svar. Det 

gjorde vi för att vi båda tolkade svaren olika från en början, men diskussionen gjorde 

att vi uppfattade svaren lika. Vi följde Yin (2007) argument, då han argumenterar för 

en noggrann bearbetning av den insamlade datan, samt att en diskussion bidrar till en 

högre validitet då människor ofta tolkar svar olika.    

För att validiteten ska kunna anses vara hög, bör även reliabiliteten vara hög. Enligt 

Bryman och Bell (2005)  är en hög reliabilitet något som forskaren alltid ska försöka 

tillämpa i sin forskning. Att ha en hög reliabilitet kan tolkas som att forskaren är 

konsekvent genom hela forskningsprocessen. Vi som forskare strävar efter ett så 

sanningsenligt resultat som möjligt. Det är därför vi har valt att fokusera på vår 

enkäts utformade och dess frågeföljd. Vi har båda även deltagit i alla intervjuer som 

gjorts för att skapa en högre validitet. Yin (20007) hävdar att reliabiliteten stärks då 

forskarna arbetar på likadant tillvägagångssätt genom hela processen. Därför valde vi 

att delta båda två i summeringen av enkätundersökningen och genomgången av 

intervjusvaren.  
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Vi, föfattarna är införstådda med de olika riskerna som finns vid en 

enkätundersökning. Respondenterna kan misstolka frågorna eller på grund av tappat 

intresse, ange svar som de inte står för. Ett annat problem som kan uppkomma vid 

enkätundersökning är frågornas följd. Skulle frågor ställas i fel ordning kan det bli att 

ledande frågor tar form och respondenten svarar utifrån dem istället för dennes egna 

åsikter. Antalet respondenter ligger också i grund för validiteten. Ett lågt deltagande 

kan även ge ett missvisande slutresultat (Bryman & Bell, 2005). Vi har noggrant gått 

igenom svaren från enkäterna och intervjuerna för att sålla ut svar som vi ansåg vara 

oseriösa och missvisande för undersökningen. Med oseriösa menar vi svar som inte 

hade med den ställda frågan att göra.  
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2.8 Metod för analys  

För att kunna analysera vårt insamlade empiriska material har vi utgått från ett 

tillvägagångsätt beskrivet av Brotherton (2011) 

 

 

Modell: (Brotherton, 2011, s.17)  

Brotherton (2011) hävdar att det inte finns en självklar mall för hur forskaren ska gå 

tillväga för att analysera den insamlade empirin, men vi har valt att huvudsakligen 

utgå utifrån denna modell, dock med ett par undantag.  Det första vi gör efter att vi 

samlat in vår empiri är att sammanfatta svaren från respondenterna utifrån våra två 

fokusfrågor. Därefter beskriver vi våra egna uppfattningar utifrån de svar vi samlat 

in. Vi har delat in sammanfattningen i två delar där vi redovisar fokusområde 1 och 2 

för sig. Därefter har vi slagit samman tolkning av empiri och kongruens med befintlig 

teori, till en och samma rubrik. Vi valde rubriken: Tolkning av empiriskt underlag 
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med hjälp av utvald teori, då vi ansåg att det blir lättare för läsaren att redovisa den 

utvalda teorin och våra tolkningar samtidigt.  
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3.0 Empiri från enkätundersökning och intervjuer 

I detta avsnitt kommer vi att presentera empiriskt material som vi har fått genom 

intervjuer och enkätundersökningar. Då vi gjort två enkätundersökningar, en för 

svenska medborgare och en för lokalbefolkningen i Amsterdam, har vi bestämt att 

namnge den svenska undersökningen som A och undersökningen för Amsterdams 

lokabefolkning som B. Första delen som presenteras behandlar respondenternas 

image av Amsterdam. Den andra delen behandlar vårt fokusområde som presenterar 

respondenternas syn på coffeeshops och Red Light District. 

 

Fokusområde: Bedöms coffeeshops och Red Light District som en 

turismattraktion?  

 

Presentationen ordningsföljd: 

 Image av Amsterdam A 

 Image av Amsterdam B 

 Fokusområde A 

 Fokusområde B 
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3.1 Image av Amsterdam, A 

I enkätundersökningen fick respondenterna svara på frågan: ”Nämn tre saker du 

associerar med Amsterdam”. I diagram 3.1.1 ser vi en sammanställning över vad 

svenska medborgare svarade och vi har delat in svaren i 9 olika grenar för att få 

struktur över svaren. Det var totalt 203 stycken svenska respondenter som 

genomförde undersökningen. Då är inte vi författare inräknade då vi valde att hålla 

oss utanför undersökningen.  

 

Droger är en gren inkluderar samtliga svar som går under beteckningen droger, 

förutom de som svarade coffeeshops. Vi valde att separera dessa två grenarna för att 

se om respondenterna tänkte på droger eller specifikt coffeeshops. Som diagramet 

visar, svarade 67 procent droger, vilket är den största kategorin - och 15 procent på 

coffeeshops. Vi valde att dela upp det i olika grenar för att senare kunna undersöka 

om coffeeshops ses som en turismattraktion. Amsterdams arkitektur, kultur, museum 

och historiska personer som Anne Frank och Van Gogh representerar den näst största 

grenen: Amsterdams Kultur. 

Av samma anledning som med coffeeshops valde vi att kategorisera prostitution och 

Red Light District separerat. Red Light District är ett område där prostitution 

existerar, och som tabell 3.1.1 visar associerade 34 procent av respondenterna 

Amsterdam med Red Light District, och en mindre andel, 24 procent med 
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prostitution. Det visar på att svenska medborgare associerar Amsterdam med 

området Red Light District, snarare än prostitutionen som existerar där.  

Vad är din syn på Amsterdams drogimage, var fråga nummer 2. Tabell 3.1.2 visar att 

mer än 45 procent svarade att drogimagen är positiv för Amsterdam och bidrar till ett 

öppet samhälle. Drygt 32 procent menade tvärtom, att det är negativt och bidrar till 

en störd samhällsordning.  

”Vad är din syn på Amsterdams drogimage?” Svar i % Svar i antal 

st 

 

Positivt, Bidrar till öppet samhälle 

 

 

45,32 

 

92 

Negativt, Bidrar till störd samhällsordning 

 

32,51 66 

Annan syn (Motivera) 

 

22,17 45 

Tabell 3.1.2 

Vi valde att ha kommentarfält på denna fråga då vi ansåg att det är intressant att se 

vad respondenterna hade för egna åsikter om drogimagen i som finns i staden.Som 

tabell 3.1.2 visar, svarade drygt 22 procent ”annan orsak” och motiverade sina svar. 

Ett genomgående mönster bland respondenterna var att imagen av Amsterdam som 

drogdestination inte påverkade deras egen image av Amsterdam. De motiverade att 

det fanns både positiva och negativa sidor med att drogimagen. En av respondenterna 

motiverade med:  

jag anser att det ger ett mer öppet samhälle, men samtidigt så tycker jag att man 

sätter värde på fel saker, beteende som inte borde uppmuntras (Enkätundersökning 

1. 2013).  

Flera respondenter valde att svara att drogimagen har funnits under en lång tid och 

att den representerar landets kultur. Drogimagen påverkar inte min uppfattning om 

Amsterdam. Imagen finns med i mina förväntningar av resmålet och det har det 

alltid gjort. Därför påverkar den inte min individuella image av Amsterdam då den 

utgör helhetsbilden av staden (enkätundersökning 1. 2013). 



  

     
 

29 
  

Däremot ställer de sig vissa respondenter sig kritiska till användande av droger och 

en respondent svarade: Imagen är både positiv och negativ då drogpolitiken i 

Amsterdam bidrar till ett öppet samhälle vilket är positivt. Däremot tycker jag att det 

är negativt att människor åker dit för att de vill använda farliga substanser som 

hasch och marijuana. Men samtidigt är det inte Amsterdams fel att människor blir 

beroende av droger eftersom de inte tvingar någon att prova (enkätundersökning 1. 

2013).  

Vad är din image av Amsterdams prostitution/Red 

Light District image?  

Svar i % Svar i antal 

st 

 

Positivt, bidrar till öppet samhälle 

 

24,63 

 

50 

 

Negativt, bidrar till störd samhällsordning  

 

52,71 

 

107 

 

Annan image (Motivera) 

 

22,66 

 

46 

 

Tabell 3.1.3 

Som tabell 3.1.3 visar, var 25 procent av respondenterna positiva till Red Light 

District och den lagliga prostitution som säljs. Över 50 procent menade på att 

prostitution och Red Light District det ger en negativ image och bidrar till en störd 

samhällsordning. En respondent svarade: det är synd att en stad förknippas så starkt 

med en ganska omoralisk och inte alltid sund ”kultur”, medan en annan respondent 

svarade: 

Jag tycker att det är positivt att det är fritt, men negativt då det känns som att det är 

Red Light District som Amsterdam marknadsför sig av” (enkätundersökning 1. 

2013). En del av respondenternas uppfattningar tyder på att prostitution och Red 

Light District är omoraliskt och osunt, medan andra ansåg att staden Amsterdam 

använder Red Light District som en attraktion för att attrahera turister och 

marknadsföra staden globalt. Genom att jämföra statistiken i tabellerna 3.1.2 och 

3.1.3 ser vi att det finns en större negativ respons mot Red Light District jämfört med 

coffeeshops och droger. Varför vi valde att fråga om Red Light District grundar sig i 

att vi ville kunna göra en jämnföring med Coffeeshops. I Sverige är både 
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Coffeeshops och prostitution olagliga och det gör det intressant vad människor har 

för syn på det när vi är utanför Sveriges gränser.    

En intressant vinkel som en av respondenterna framförde var att prostitution finns 

över hela världen, och genom detta har människor kommit i kontakt med fenomenet. 

Därifrån har de upplevt de negativa aspekterna med prostitution och i framtiden 

väljer att avstå från det. Däremot menar respondenten att det inte påverkar sitt egna 

val av att besöka Amsterdam, utan väljer istället att lyfta fram en positiv aspekt med 

det: ”Amsterdam är ett bevis på att det går att ha dessa lagar för både droger och 

Red Light District” (enkätundersökning 1. 2013).  

Därefter valde vi att ställa frågan: Påverkar imagen ditt val att besöka Amsterdam? 

Utfallet visas i tabellen nedan 3.1.4 att 57 procent av respondenterna inte påverkades 

av Amsterdams drogimage. Av de procenten som svarade att de påverkades av 

imagen svarade majoriteten (36,5 procent) att imagen påverkar dem att vilja besöka 

Amsterdam, medan endast 6,5 procent menar att drogimagen bidrar till att de inte vill 

besöka Amsterdam.  

  

36,46% 

6,40% 

57,14% 
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Diagram 3.1.4 
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3.1.1 Image av Amsterdam, B 

Vi valde att ställa en del liknande frågor till lokalbefolkningen i Amsterdam som vi 

har kommit i kontakt med genom vänner och bekanta.  

 

 

 

 

 

 

Valet att göra en enkätundersökning för Amsterdams lokalbefolkning grundar sig att 

vi vill kunna se om det finns likheter och olikheter mellan turister och de som har 

växt upp i staden. Det visade sig att de har en liknande syn på Amsterdam som de 

utvalda svenska medborgarna. Tabell 3.1.1.1 är en sammanställning över vad 

lokalbefolkningen anser är de största attraktionerna och vilken image som turisterna 

har på staden. coffeeshops och Red Light District anser lokalbefolkningen är de 

största attraktionerna, och samtidigt menar de att det är den image som staden har. 

En respondent kommenterar med att:  

”Varje gång jag åker utomlands och säger att jag är ifrån Nederländerna frågar de 

flesta människorna om jag har använt droger” (enkätundersökning 2. 2013).  

Flera respondenter motiverar med grund från egna erfarenheter att coffeeshops och 

Red Light District är det första som utomstående personer förknippar med staden. De 

motiverade att det är ytterst få människor som inte har besökt Amsterdam, som har 

någon kunskap om staden förutom den globala imagen av droger och Red Light 

District. Respondenterna menar att coffeeshops har blivit den största attraktionen för 

turister och de hävdar arr det beror på att det är det tillhör Amsterdams kultur. Vi bad 

respondenterna att lista attraktioner som borde ha mer fokus- och som kan hjälpa till 

att minska drogimagen som finns över staden. Som vi kan se i ovan tabell 3.1.1.1 är 

stadens kultur och stadens kanaler attraktioner som lokalbefolkningen vill upplysa. 
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Museum (Van Gogh museum, Anne Franks hus), Madame Tussauds, 

blomsterodlingar, det kungliga palatset De Dam och P.C Hoofdstraat är de vanligast 

förekommande attraktionerna som nämns i ”kultur-kategorin”.  

Respondenterna menar att det är två olika attraktioner, där Red Light District har 

förändrat sin karaktär från att ha varit ett område för prostituerade, till att bli en 

turistattraktion. En respondent skriver”Red Light District are made for tourism, not 

for prostitution anymore” (enkätundersökning 2. 2013).  Respondenten jämför det 

med coffeeshops, som har påstår har blivit en turistattraktion genom att värdet ligger 

i att testa eller observera någonting nytt, i detta fall droger. Han använder samma 

argument gällande Red Light District där attraktionen ligger i att observera ett 

gammalt autentiskt distrikt, och inte bara för att observera lättklädda kvinnor i 

skyltfönster.  

Flera respondenter har motiverat att turister åker till Amsterdam för att testa droger, 

och på nedanstående fråga: Tror du att en avreglering av droger skulle leda till en 

minskad turism? – är det en klar 

majoritet som menar att så är 

fallet. Respondenterna menar 

att de flesta yngre turisterna 

som besöker Amsterdam 

attraheras utav drogimagen, 

antingen är det huvudsakligen 

varför de reser till Amsterdam, 

eller är det något turisterna vill 

passa på att se/testa när de ändå rest till Amsterdam. I kommentarsfältet har de flesta 

argumenterat för att det hade varit bra för Amsterdam att förändra sin image från en 

drogdestination, men förslaget om en avreglering som diskuterades år 2012, om att 

förbjuda turister att köpa droger på coffeeshops skulle enligt majoriteten av 

respondenter innebära ett minskat turismflöde till landet och detta påverkar alla som 

jobbar inom turismindustrin. Några av respondenterna menar också att det skulle öka 

gatuhandeln med droger. Detta genom att lokalbefolkningen skulle köpa cannabis på 

ett coffeeshop och sedan sälja det till turister som är i staden, troligtvis för ett dyrare 

pris och detta skulle öka kriminaliteten i staden.  

12,05% 

87,95% 

Tror du en avreglering 

av droger skulle leda till 

en minskad turism? 

Nej

Ja

Diagram 3.1.1.2 
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3.2 Fokusområde, A  

Är coffeeshop en turistattraktion? Ungefär 75 procent i vår undersökning svarade 

”ja, det är det” som tabell 3.2.1 visar. Vi bad respondenterna att motivera varför de 

anser att det är en 

attraktion eller inte. De 

flesta motiveringar 

involverar att det är en 

unik attraktion för 

Amsterdam och att 

liknande inte existerar 

på andra platser i 

världen. En respondent 

menar att ”Saker man 

bara kan göra på ett ställe i Europa blir automatiskt en attraktion” 

(enkätundersökning 1. 2013). 

Flera respondenter hävdar att då det är förbjudet i grannliggande länder och blir det 

en attraktion och en anledning för turister att besöka det. En annan respondent menar 

att: Människan har generellt sett har en förmåga att vilja uppleva det som inte finns i 

din omgivning, vilket medför ett ökat intresse för att testa droger, detta gör 

coffeeshops till en attraktion. 

 

En aspekt som flera respondenter hävdar är att det ses som en kultur, ett ställe 

turisten vill besöka, se och uppleva, men inte nödvändigtvis testa på. En aspekt som 

vi författare är intresserade av, är hur stor påverkan coffeeshops som attraktion har 

på valet av att resa till Amsterdam. En respondent svarade; 

Beroende på vilken åldersgrupp och livssituation man är i (singel/gift) anser jag att 

coffeeshops kan locka mycket, alternativt lite. Jag tror unga personer mellan 20-35 

åker till Amsterdam och har en rolig weekend med att besöka coffeeshops, medan 

äldre personer åker dit för kulturen, byggnader, tulpaner osv” (enkätundersökning 1. 

2013). 
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24,14% 
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Respondentera hävdar att coffeeshops har olika stor attraktionskraft. Därefter valde 

vi i enkätundersökningen fråga om coffeeshops kan ses som en attraktion ur ett 

kulturmässigt syfte, eller om 

turisterna faktiskt är intresserade 

av att prova droger. Vi ställde 

dessa frågor och svaren går att 

utläsa ifrån tabellerna 3.2.3 och  

Mer än 65 procent svarade att de 

Mycket sannolikt eller Sannolikt 

skulle besöka en coffeeshop för ett 

kulturmässigt syfte och ca 34 

procent av respondenterna svarade 

att troligtvis inte eller absolut inte.  

När vi jämför dessa siffror mot diagram 3.2.3 så ser vi att drygt 51 procent menar att 

de skulle Mycket sannolikt 

eller sannolikt prova lagliga 

droger på ett coffeeshop 

och över 25 procent att de 

absolut inte skulle testa 

droger. Motiveringarna för 

att enbart besöka ur ett 

kulturmässigt menar 

respondenterna är att det är 

en turistattraktion, och att 

det går att jämföra med övriga turistattraktioner – ibland vill turisten enbart 

observera, ibland testa (enkätundersökning 1. 2013). 
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För att jämföra coffeeshops och deras attraktionskraft genom imagen som 

Amsterdam har, så ställde vi 

frågan om Red Light District är 

en turistattraktion. Tabell 3.2.5 

visar på att det är en mindre 

andel respondenter, 65,02 

procent svarade ja, som anser 

att detta är en turismattraktion, 

jämfört med coffeeshops. 

För att få en bild över varför 

respondenterna anser att detta är en mindre turismattraktion jämfört med coffeeshops 

bad respondenterna att motivera sina svar. Bland Nej-respondenterna är kopplingen 

till sexturism den största anledningen, de ser det som skadar turismen och kvinnan 

som utför tjänsten. (enkätundersökning 1. 2013). En respondent skriver ”att 

människohandel och sexköp inte bör uppmanas till turister, likväl som 

lokalbefolkning. Det motstrider mänsklig rättvisa” (enkätundersökning 1. 2013).  

För Ja- respondenterna är ett genomgående mönster att det är en unik attraktion. Det 

finns inte på andra ställen och därför attraherar det turister, men inte enbart turister 

som är intresserade av att köpa sex. Det har enligt en respondent blivit ett 

”landmärke” och ”det är ett av få ställen i hela världen där prostitution är 

reklamerat samtidigt som det besöks av folk som inte intresserade av att köpa sex” 

(enkätundersökning 1. 2013). 
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Respondenterna menar att Red Light District är en del av Amsterdams kultur, vilket 

speglas i imagen av staden och därigenom ökar det intresset ännu mer. Att besöka 

Red Light District anser respondenterna är ”okej”, men de turister som köper sex där, 

bidrar till en omoralisk 

handling och att det i det 

fallet fortfarande kan ses 

som en turistattraktion, men 

en attraktion som merparten 

av respondenterna inte vill 

ska finnas där. Detta 

resonemang speglas i frågan 

om de skulle vilja besöka Red 

Light District ur ett kulturmässigt syfte, där drygt 75 procent svarar mycket sannolikt 

eller sannolikt (Diagram 3.2.5). Knappt 9 procent svarade att de absolut inte skulle 

besöka området. Att turister är intresserade av området menar respondenterna beror 

till största del på att det är så välkänt och unikt. Flera respondenter jämför området 

med att besöka en coffeeshop, det inte existerar i Sverige och det skapar ett intresse 

för att besöka det, även om respondenten inte är intresserad av att köpa sex. 

 

3.2.1 Fokusområde, B 

Som tabell 3.2.1.1 visar så anser närmare 90 procent av respondenterna från 

Amsterdam att 

coffeeshops är en 

tursitattraktion. Flera 

respondenter beskriver 

egna erfarenheter ifrån 

coffeeshops och att det 

är mer vanligt att se 

turister där än 

nederländarna själva.  
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De menar att många turister besöker deras land enbart för att kunna testa droger på 

ett lagligt vis. En respondent skriver ”I live close to a coffeeshop and it´s always 

tourists outside and inside, no matter what time of the year, it´s definitively the 

greatest tourist attraction we have” (Enkätundersökning 2. 2013). 

 

Lokalbefolkningen anser att coffeeshops är en turistattraktion och nästa fråga vi 

ställde var om de ansåg att Red Light District är en turistattraktion, och om de ställer 

sig till att det faktiskt är prostitution det handlar om. Tabell 3.2.1.2 visar att över 83 

procent av våra respondenter 

anser att Red Light District 

också är en turistattraktion. Vid 

en jämförelse mellan 

coffeeshops och Red Light 

District menar respondenterna 

att den största skillnaden är att 

på coffeeshops så utnyttjar 

turisterna servicen (köper 

droger) men på Red Light 

District observerar dem enbart, men utnyttjar inte tjänsterna (köper inte 

prostituerade). ”More people watch and walk by the windows rather than usin the 

services. It is also one of the most crowded places in Amsterdam day and night” 

(enkätundersökning 2. 2013). 

 

Vill turisterna testa droger, 

eller enbart besöka ett 

coffeeshop för att uppleva 

kulturen? Den frågan ställde vi 

till lokalbefolkningen och det 

är jämnt fördelat mellan att 

testa droger eller besöka. 

Frågan var också menad för att 

få en bild över hur 

Tabell 3.21.2 
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lokalbefolkningen anser coffeeshops är en motivation för att göra ett besökt i 

Amsterdam. Som tabell 3.2.1.3 visar så menar respondenterna att det är en majoritet 

som anser att coffeeshops är mycket motiverande eller motiverande för att besöka 

Amsterdam. Respondenterna kommenterar med att vid en jämförelse mellan att 

besöka ett coffeeshop för ett kulturellt syfte och att testa droger, så är åldern en 

aspekt. De menar att yngre turister är de som testar droger och äldre turister endast 

gör ett besök. Detta menar respondenterna är anledningen till varför de svarade ja på 

frågan om coffeeshops är en turistattraktion, att turisterna har en kännedom och ett 

intresse av att besöka ett ställe som säljer droger.  

Tabell 3.2.1.4 visar en sammanställning över respondenternas svar på frågan om att 

prova lagliga droger är en primär attraktion. Svaren visar at det är en majoritet på 

Mycket motiverande och motiverande, dock mindre än i frågan om bara ett besök. 

Att ha som den primära attraktionen att resa till Amsterdam för att testa droger menar 

respondenterna är bara för att det är olagligt i de flesta länderna i världen.  

Respondenterna som svarade att det inte är en motivation för resandet hänvisar till 

den äldre turisten som besöker Amsterdam för andra anledningar än just droger. De 

menar att det är svårt att dra en gräns för vilka turister som motiveras av droger. De 

skriver att det finns turister som har droger som den primära attraktionen, men att det 

är en minoritet. 

Frågan om Red Light District är en primär attraktion menar de flesta att det är en stor 

attraktion, men inte den primära attraktionen. Respondenterna jämför det med 

coffeeshops som de menar är 

en primär attraktion. I tabell 

3.2.1.5 ser vi resultatet ifrån 

lokalbefolkningen. De menar 

att det är en sekundär 

attraktion, som tillsammans 

med coffeeshops attraherar 

mycket, men inte som en ensam 

attraktion.  
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3.3 Intervjurespondent 1 

Vår första intervjuperson är en student ifrån Amsterdam, men som för tillfället 

befinner sig i Kalmar och studerar som utbytesstudent på Linnéuniversitetet. Som 

tidigare nämnt krävde alla tre respondenterna att få vara anonyma i denna studie och 

det är något vi respektererar genom att namnge dem som intervjurespondent 1,2 och 

3.   

Ser du coffeeshops som en turistattraktion? 

”Coffeeshops finns i hela landet, men kan enbart ses som en turistattraktion i 

Amsterdam”(Intervjuperson 1, 2013-12-04). Detta påstående började 

intervjurespondent 1 med på frågan om coffeeshops är en turistattraktion. Han 

hävdar att det är en unik attraktion i Amsterdam och flera turister tycker det är en 

rolig ”upplevelse”. Red Light District betonar den intervjuade att det är avskyvärt, 

men trots allt en turistattraktion, då det attraherar turister.  

 

Respondenten hävdar att coffeeshops är en primär attraktion och Red Light District 

en sekundär, och det är stor skillnad på värdet mellan de olika attraktionerna. Enligt 

egen erfarenhet menar respondenten att när denne har besökt coffeeshops finns det 

oftast flera turister på plats som ”röker på”, och att när denne har pratat med turister 

så är coffeeshopsen det vanligaste argumentet bland turisterna på frågan varför de 

besöker Amsterdam. Respondenten jämför detta med Red Light District som enligt 

denne är en plats som inte är en huvudattraktion, utan snarare en plats turisterna 

besöker när de befinner sig i Amsterdam.  

Respondenten gjorde en vidare beskrivning av coffeeshopsen och han hävdar att det 

finns ett rikt utbud med coffeeshops, och hur dessa använder sig av olika musikstilar 

och inredningar för att skapa sin egen nisch, för att ”sticka ut” ur mängden och 

därigenom attrahera mer personer, både lokalbefolkning och turister. Enligt 

intervjurespondenten är detta en av de större anledningarna till varför denne menar 

att det är en turismattraktion, coffeeshops ”slåss” om turisterna. Respondenten 

använder termen drogkultur och hävdar att Amsterdams drogkultur alltid har funnits 

och kommer alltid att finnas, han tror inte att något kommer kunna ändra på det, inte 

ens om nya lagstadgar skulle träda i kraft. Respondenten berättar: Drogkulturen i 

Amsterdam representerar en del av staden och i min mening är det inget negativt 
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med det. Det lockar turister och folk blir allmänt glada när de upplever denna typ av 

kultur. Det kan låta fel i folks öron då Cannabis är illegalt i många länder, men det 

är en del av vår kultur och tro. Med ”tro” menade respondenten: tron på ett öppet 

och liberalt samhälle som använder ett alternativt sätt att stopp tunga droger på. 

Ser du Red Light District som en turistattraktion?  

Red Light District menar respondenten att det är mycket turister som besöker/tittar 

på damerna som står i skyltfönstren, men oftast köper inga tjänster. Respondenten 

menar att det är lokalbefolkningen som köper sex av en prostituerad, och turisten är 

där för att titta, för att det är en attraktion som är unik för de flesta, och genom att det 

är känt så blir turisterna nyfikna på att se hur det egentligen är. 

Cannabis, fest och kultur är de tre attribut som respondenten lyfter fram i sitt 

argument för marknadsföringen av Amsterdam till yngre människor. Men han 

påpekar att kultur, museum, den fina stadskärnan, blomsterodlingar och palatset ”De 

dam” är turistattraktioner som inte får glömmas bort även om de troligen riktas till 

den äldre generationer av turister. Respondenten menar att Amsterdam som turiststad 

har en dragningskraft bland både äldre och yngre människor, men med det är olika 

motiv bland åldersgrupperna. Respondenten anser att motiven för de yngre turisterna 

är droger och Red Light District och han anser att drogimagen i Amsterdam inte 

”skrämmer” iväg de äldre turisterna. Han hävdar snarare att de äldre är väl medvetna 

om detta innan de reser hit, och kan därigenom undvika att komma i kontakt med 

droger om de så vill. 

Vad tror du att en avreglering av lagliga droger, skulle innebära för staden?  

”En avreglering av droganvändande för turister skulle innebära en minskad turism 

till Amsterdam” (Intervjuperson 1 2013-12-04). Respondenten hävdar bestämt, enligt 

egen uppfattning, att en avreglering av droganvändande bland turister skulle betyda 

en minskad turism bland den yngre målgruppen. Respondenten anser att 

legaliseringer av droger har medfört en minskad kriminalitet, för att de flesta väljer 

att köpa cannabis på ett lagligt sätt, och genom detta är det en mindre risk för att de 

börjar använda tyngre droger. Respondentens argument är, att om en person handlar 

av en ”langare” på gatan, så kan ”langaren” erbjuda tunga droger som kokain och 
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LSD. Denna risk menar respondenten försvinner med legaliseringen av droger, då en 

coffeeshop enbart säljer de lagliga lätta drogerna. 

 Coffeeshopsen är den största anledningen till att yngre turister besöker Amsterdam 

och att det egentligen inte finns mycket annat för dem att göra. Nattlivet är 

visserligen bra, men jämfört med liknande städer som Berlin, London och Paris finns 

det inte mycket att göra, menar respondenten.   
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3.4 Intervjurespondent 2 

Intervjurespondent 2 är en student som jobbar extra på ett hotell under helgerna, och 

har igenom sitt jobb kommit i kontakt med många turister. Denna intervju 

genomfördes via Skype, då respondenten befinner sig i Amsterdam, och detta ansåg 

vi vara det smidigaste tillvägagångssättet för bägge parter. 

Ser du coffeeshops och Red Light District som en turistattraktion? 

”Det finns flera attraktioner i Amsterdam att besöka, men vi hade aldrig haft den 

spridning av bland turisterna som vi har idag om inte droger hade varit lagligt” 

(Intervjurespondent 2),  

”Bland de yngre människorna är frågor om coffeeshops vanliga, frågor som vilken 

den bästa coffeeshopsen är, priset och vad lagen egentligen innebär om att använda 

droger” (intervjurespondent 2).  

Respondenten menar att enligt dennes egna erfarenheter att de yngre turisternas 

primära attraktioner vid en resa till Amsterdam är tillgängligheten på droger och Red 

Light District. ”När du jämför Amsterdam med andra huvudstäder i Europa så vet 

jag inget som sticker ut mer än drogtillgängligheten och Red Light District, den fina 

stadskärnan och blomsterträdgårdarna som finns här attraherar inte den yngre 

publiken” (Intervjurespondent 2. 2013). 

Respondenten fortsätter beskriva med att det är en stor spridning av turisterna och att 

det finns äldre personer som frågar om coffeeshopsen, men de säger att de inte är 

intresserade av att besöka en. Däremot menar intervjurespondenten att Red Light 

District attraherar en större spridning bland åldersgrupperna.  

”Besöker du Red Light District på en eftermiddag ser du yngre människor, 

medelålders, seniorer och barnfamiljer, du ser alla olika åldrar på människor och 

det är visserligen rätt konstigt, men jag menar att det är en attraktion som de flesta 

troligtvis skulle besöka, men bara för det inte gå in på en bordell” (Intervjuperson 

2). 

Att imagen med droger och Red Light District påverkar turisters val att besöka 

Amsterdam tror inte respondenten på, då denne hävdar att det är valfritt och att de 

som jobbar på ett coffeeshops eller Red Light District inte tvingar turisten att göra 
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något som den inte vill. Som exempel anser respondenten att en turist kan gå in på en 

coffeeshop, prata med de som arbetar där och sedan avgöra om de vill prova en drog. 

Respondenten hävdar att om imagen är påverkande, så är det snarare på ett positivt 

sätt, att turisten besöker Amsterdam för att de har hört talas om vad som finns där. 

”En image som uppfattas som negativ för någon, kan för turismen vara positiv då 

turister blir lockade att se vad som är negativt och vad som är positivt” 

(intervjurespondent 2, 2013). 

Vad tror du att en avreglering av lagliga droger, skulle innebära för staden?  

I frågan om en avreglering av droger skulle innebära en reducering av turismen, 

hävdar respondenten att det skulle bli en minskad turism. Det skulle radera det mest 

unika som Amsterdam kan erbjuda och det skulle inte bara påverka turismen, utan 

även lokalbefolkningen. Respondenten hävdar att det sätter en större press på 

coffeeshopsen, genom att turister skulle be lokalbefolkningen att köpa ut, vilket kan 

ses som att en större del blir av befolkningen kan klassas som drogdistributörer, och 

att risken för användning av tyngre droger ökar.   

Den fina stadskärnan, en båttur på en av de många kanalerna, blomsterträdgårdarna 

och museum är fyra huvudattraktioner som respondenten skulle vilja att Amsterdam 

marknadsför sig globalt med. Respondenten hävdar att det finns en del attraktioner 

som attraherar de äldre turisterna, men inte tillräckligt för de yngre. Samtidigt hävdar 

respondenten att det är synd att det ska vara droger och Red Light District som 

attraherar yngre turister till staden, och hävdar att det är Amsterdam som stad som får 

ta på sig skulden med att de inte försökt ändra sin image tidigare. ”Klart att imagen 

av droger attraherar turister, om det inte är lagligt i deras egna länder, det är det 

unika som attraherar turisten” (Intervjurespondent 2, 2013).  
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3.5 Intervjurespondent 3 

Vår tredje intervjurespondent är student på ett universitet i Amsterdam. 

Respondenten har bott i Amsterdam under hela sitt liv. Även denna intervju 

genomfördes genom Skype, för att respondenten befinner sig i Amsterdam för 

tillfället.  

Ser du coffeeshops och red Light District som en turistattraktion? 

Respondenten beskriver Amsterdam som en bra turiststad med mycket att erbjuda för 

turister. Den fina stadskärnan och de många museerna rekommenderar respondenten 

för turister. Men samtidigt tänker respondenten att det inte går att komma ifrån det 

faktum att många turister besöker landet för att testa droger. Respondenten beskriver 

ifrån egna erfarenheter att det alltid finns turister när denne besöker ett coffeeshop.  

Det är absolut en stor anledning för turister att åka till Amsterdam, men jag tycker 

det är synd att det är det som Amsterdam är känt för (Intervjurespondent 3. 2013). 

Respondenten fortsätter sitt resonemang kring drogimagen med att det är 

Nederländska statens fel att drogimagen finns kvar. Respondenten tycker att imagen 

har funnits under lång tid och att dennes egen känsla har varit att Nederländerna har 

uppmuntrat till det, istället för att försöka förändra imagen. 

Så länge jag kan minnas har coffeeshops alltid varit ett ställe för turister, och det är 

klart att jag som bor i Amsterdam blir nyfiken på vad allt handlar om. 

(enkätundersökning 3. 2013).   

Respondenten hävdar att det blir ett intresse bland lokalbefolkningen, och att när 

dessa reser utomlands blir det normalt samtalsämne. Respondenten menar att 

samtidigt som denne säger att det är Nederländska staten, så har lokalbefolkningen 

ett ansvar också: Diskuterar vi drogkulturen och coffeshopsen med turisters, medför 

det ett extra intresse från turister att besöka Amsterdam (Intervjurespondent 3. 

2013).  

Respondenten hävdar att det är den största turistattraktionen i hela landet, 

tillsammans med Red Light District. Respondenten pratar om att det skulle innebära 

en stor minskning av turism om dessa två plockades bort, och betonar ytterligare en 

gång att det är synd att droger och prostitution är så viktiga för landets turism.   
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4.0 Sammanfattning 

I detta kapitel kommer vi presentera våra egna reflektioner och göra en 

sammanfattning av det empiriska materialet. Här lyfter vi fram våra egna åsikter 

från vårt insamlade material utan att göra självklara konstanteranden. Analysen 

använder vi som grund för kapitel 5.0 som är den empiriska tolkningen där vi med 

hjälp av teorier försöker tolka våra svar och sätta i relation med verkligheten, för att 

till sist kunna dra egna slutsatser om vad människors image är av Amsterdam.  

4.1 Image av Amsterdam 

Vi har fått känslan av att svenska medborgare och Amsterdams lokalbefolkning 

associerar Amsterdam med drogturism. Skillnaden är hur människor upplever droger. 

Vi har fått uppfattningen av att svenskar generellt sett kopplar Amsterdam till just 

substansen droger, medan lokalinvånarna till coffeeshops. Vi tror att Nederländare 

ser drogimagen som en attraktion, att turister besöker destinationen för att använda 

droger, medan svenskarnas syn är mera generell riktad mot droger, där vi ser det som 

att svenskar är medvetna om drogers existens i Amsterdam och att det är en 

turistattraktion, men pratar inte öppet om det. Som tidigare nämnt har Amsterdam 

haft en drogrelaterad image under många år, där turister har möjligheten att resa dit 

och testa lagliga droger. Av respondenterna är det en majoritet som tycker att det inte 

påverkar deras val av att besöka Amsterdam, och där vi också kan se att av de 

personer som blir påverkade är det en större del som anser att imagen snarare 

motiverar dem att rea dit än att inte vilja resa dit. Det skulle kunna vara för att 

drogkulturen är något som ligger väldigt långt ifrån vardagen i Sverige. Det skulle 

kunna ses som något spännande om man sätter det i relation till Sverige då denna typ 

av drogkultur inte är vanlig då den är olaglig.  

Vi har fått känslan att drogimagen inte är speciellt negativ hos våra respondenter. Att 

döma av svaren får vi uppfattningen att drogimagen som finns över Amsterdam 

skapar antingen ett intresseväckande eller en likgiltighet, speciellt då över 90 procent 

svarade att drogimagen inte påverkar dem alls, eller att det påverkar dem att vilja 

besöka Amsterdam, i frågan påverkar drogimagen ditt val av att besöka Amsterdam? 

Men vi väljer att vara försiktiga att skriva att drogimagen påverkar dem positivt då 
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det inte framgår i svaren trots att 57 procent svarade att drogimagen påverkar dem att 

vilja besöka Amsterdam.  

Den svenska undersökningen visar att det är just beteckningen drog som associeras 

mest med Amsterdam. Det gör att vår tro på att förändrad global image inte kommer 

ske. Vi tror att det är för svårt att förändra en image som är så pass inpräntad i folks 

medvetande som Amsterdams drogimage är idag. Vi får uppfattningen av att den inte 

går att ändra, men det skulle kanske kunna förfinas om man inte marknadsförde 

drogkulturen utanför Nederländerna. Vi är väl medvetna om att en denna 

undersökning med 204 stycken respondenter inte representerar svenskars image av 

Amsterdam generellt, men vi tror att i och med de liknande svaren från 

lokalbefolkningen i Amsterdam, skapas det en medvetenhet hos oss författare att 

Amsterdams drogturism inte är skadlig för stadens image. Det finns så mycket mer i 

staden än just droger, även om drogkulturen och drogturismen existerar 

Vi identifierar ett gemensamt problem som respondenterna hävdar med en 

avreglering, och det är en minskad turism och en ökning av gatuhandeln. Vi 

förmodar att en ökad gatuhandel av droger skulle förekomma om coffeeshopsen var 

tvungna att avskaffas då vi tror att drogkulturen kommer finnas kvar. Vi har fått 

uppfattningen från enkäterna och intervjurespondenterna att en minskad turism skulle 

innebära en mindre ekonomisk vinst. Men skulle en avreglering träda i bruk, tror vi 

inte den yngre generationen av turister besöka Amsterdam med avsikt för droger, 

vilket skulle kunna på långt sikt förändra drogimagen som idag finns i staden.  

Prostitution och Red Light District är en annan image som Amsterdam under en lång 

tid har haft, och som jämförelse mot drogimagen ställer sig respondenterna 

tveksamma till den. Av Svenskar respondenter var det knappt 25 procent som anser 

att den är ”positiv”, med en majoritet som anser att den är störande och stötande. 

Trots det, så är det en majoritet som anser att det är en turistattraktion och bland 

Nederländarna är det fler som tycker Red Light District är en turistattraktion än 

coffeeshops. Nederländarnas beskriver att det är den mest välbesökta platsen bland 

turister. Dock menar både Svenskar och Nederländare att Red Light District har 

funnits under en lika lång tid som coffeeshops, och är autentiskt med staden. Det ser 

vi som att Red Light District är allmänt accepterad trots att den anses som en 

omoralisk handling. Det kan vara något som påverkar Amsterdams image, men 
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troligtvis påverkar det inte människor att inte vilja besöka staden. Från de empiriska 

svaren uppfattar vi Red Light District som allmänt accepterat och då det har funnits 

under en lång tid. Det är troligtvis svårt att bli av med Red Light District imagen, om 

man inte gjorde en illegalisering av prostitution. 

4.2 Fokusområde  

Ungefär 76 procent av svenskar medborgarna och 89 procent av lokalbefolkningen i 

Amsterdam anser att coffeeshops är en turistattraktion. Svenskarna motiverar med att 

det är en unik attraktion för Amsterdam, och att det är en form av kultur som turisten 

vill besöka. Lokalbefolkningen i Amsterdam samtycker när de hävdar att det hör till 

Amsterdams historia, och hävdar att turister besöker Amsterdam för att antingen 

testa droger eller uppleva kulturen. Vår uppfattning är att coffeeshops kan se som en 

primär attraktion och vara avgörande faktor för att resa till Amsterdam, men också 

som en sekundär attraktion då det kan vara något som blir en spontan attraktion att 

testa. Detta grundar vi på att coffeeshops är en unik attraktion för hela 

Nederländerna, det finns inte lagligt på andra ställen i Europa, vilket vi är en faktor 

som gör staden så unik som den är. Att få testa droger under lagliga former är något 

man inte kan göra någon annanstans i Europa. Samtidigt så ser vi en koppling till den 

gamla imagen från 60-talet, som genom dessa år har skapat en drogkultur, som är tätt 

kopplad till den rådande drogimagen.  

Red Light District är också en turistattraktion, men vi ser den som en attraktion som 

inte är avgörande för turisterna att besöka Amsterdam. Däremot så bidrar den till 

stadens image med droger och prostitution, Men det är inte avgörande för turisterna 

att besöka Amsterdam. För att jämföra mot coffeeshops, ser vi enligt respondenternas 

svar att coffeeshops är den största anledning till att de besöker Amsterdam, och att 

Red Light District är en attraktion som de besöker då de redan är på plats. Vi ser Red 

Light District som en sekundär attraktion som, det är inte avgörande för valet av att 

besöka Amsterdam, men kan påverka valet av att resa dit. Vi tolkar det genom att det 

empiriska materialet visar att coffeeshops större attraktionen, men det betyder dock 

inte säkert att det är det som gör att de flesta yngre turister vill besöka Amsterdam. 

Men från intervjuerna förstod vi att yngre turister gärna besöker Red Light District, 

men de köper inte sex, utan de besöker området och observerar, och att det är 

lokalbefolkningen som är sexköparna. Vi försöker vara kritiska till det påståendet då 
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respondenten grundade det på egen erfarenhet från turisterna, men när vi jämför med 

de andra intervjuerna och kommentarsfältet från enkätundersökningen av 

lokalbefolkningen i Amsterdam fick vi känslan av att det skulle kunna stämma.  

Red Light District och coffeeshops är två attraktioner som attraherar mycket turister. 

Det har påverkat Amsterdams image sedan 1960-talet och fortfarande idag är droger 

och prostitution på topplistan över saker som Amsterdam associeras med. Den image 

som skapats genom detta påverkar inte turister till om de vill rea dit eller inte. 

Däremot, finns det respondenter som svarat att det påverkar ur en positiv synvinkel – 

imagen, droger och prostitution gör att turister vill resa dit. Vi förmodar att detta är 

väldigt individuellt, men vi har fått uppfattningen att en del ser Amsterdams 

drogturism kopplat med Red Light District. Det kan vara att en del av respondenterna 

har dålig kunskap om staden, men kan även betyda att respondenterna har full koll på 

hur droghantering utförs samt hur under vilka former prostitution är laglig.  

Nederländarna som vi har pratat med är överens om att en avreglering av droger 

skulle påverka turismen negativt och anser att det inte finns några problem med att 

ha en legalisering av droger, snarare tvärtom. De hävdar att det skapar en större 

turism, som påverkar landets ekonomi positivt, och att gatuhandeln med droger 

minskar, personerna går till en coffeeshop och köper lagligt. Vi anser att det inte 

påverkar valet av at resa till Amsterdam och att de visar att det går att ha en 

legalisering av droger.  
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5.0 Tolkning av empiriskt underlag med hjälp av utvald teori 

I detta kapitel kommer vi presentera en empirisk tolkning med hjälp av existerande 

litteratur. Vi har valt ut teorier som vi anser vara kopplade till ämnet som hjälp för 

oss att tolka vårt empiriska material. Vi anser att utan redan existerande teorier som 

grund för en tolkning, blir det för svårt att dra konkreta slutsatser.   

5.1 Primär, Sekundär & Tertiär attraktion 

I vårt empiriska material har vi stött på svar som vi anser är kopplade till primära och 

sekundära attraktioner, vilket har lett till att vi valt ut denna teori som grund för att 

kunna tolka en del av vårt empiriska material.  

För att en turismdestination ska attrahera turister bör det finnas ett rikt utbud av logi, 

restauranger och attraktioner (Kamfjord 2002). En turistdestination erbjuder en rad 

olika attraktioner och Botti et al (2007) hävdar att attraktionerna på en destination 

attraherar olika turister, både för individuella turister samt gruppresande. Botti et al 

(2007) beskriver hur en indelning gjordes på attraktioners dragningskraft och delades 

in i Primära, Sekundära och Tertiära attraktioner. Kamfjord (2002) definierar 

primärattraktion som attraktioner som är avgörande för valet av resmål, 

sekundärattraktioner som attraktioner som turisten känner till innan resan och som 

stödjer och påverkar valet av resmål. Tertiärattraktioner är attraktioner som turisten 

inte har kännedom om innan resan, utan blir medveten om dem under sin vistelse på 

resmålet.  

Vi tolkar vårt empiriska material med hjälp av denna teori, och vi kan se att 

Amsterdams coffeeshops ses som en primär attraktion av 57 procent av de svenska 

respondenterna. De 37 procent som svarade att drogimagen inte påverkade dem alls, 

kan fortfarande resa dit och besöka ett coffeeshop som en sekundär attraktion. Det är 

inte deras huvudsakliga syfte med resan med kan fortfarande vara något de vill 

besöka. Vår tolkning av Red Light District är att det inte är en attraktion som är 

avgörande för valet av att resa till Amsterdam. Däremot är det en stor attraktion när 

turisten befinner sig på plats, vilket gör att vi även här tolkar det som en sekundär 

attraktion.  
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5.2 Pleasure-Oriented Experience & Meaningful Experience 

Uriely och Belhassen (2005) argumenterar för en teori om vilka skäl som ligger till 

grund för att turisten använder droger när den reser utomlands. Resultatet blev upp 

delat i Pleasure-Oriented Experience och Meaningful Experience. 

En Pleasue-oriented Experience innefattar turister som reser till en annan destination 

för att konsumera droger för nöjes skull. I sin studie utförde Uriely och Belhassen 

(2005) en rad intervjuer, och en gemensam nämnare för pleasure-oriented var att 

turisterna reste till kända party-destinationer, för att konsumera alkohol och droger, 

och i detta är Amsterdam inkluderat.  En pleasure-oriented turist har en tendens att ha 

kunskap om drogerna på destinationen sedan tidigare och även har konsumerat 

droger innan, och som ser droger som ett nöje att konsumera på destinationen. En 

motivation för val av deras resmål är utbudet av droger (Uriely & Belhassen 2005). 

Meaningful Experience beskriver Uriely och Belhassen (2005) som turister som 

söker en mening med resan och inte enbart för nöjesskull.  De söker en mening i 

andra kulturer, och har blivit indelade i tre stycken kategorier;  

1. Den lokala kulturen på den besökta destinationen, 

2. Subkulturer som omger en speciell drog, exempelvis cannabis, 

3. Alternativa subkulturer, som New Age och Rave, som involverar en omfattande 

användning av olika droger. 

Den första kategorin ”lokala kulturen” innefattar de värderingar som turisten 

uppfattar som autentiska på en destination, och kan uppfattas som en autentisk 

turismupplevelse.  

”For me, it was part of the South American experience. . . an authentic experience, 

just like visiting the Carnival in Brazil, climbing the Machu Picchu, and eating chili 

con carne in the streets” (Uriely & Belhassen 2005 p 243.) 

 

Ovanstående citat visar på en autentisk erfarenhet för en person som reste till 

Sydamerika. Droganvändandet blir en del av turismupplevelsen genom att det tillhör 

den lokala kulturen som finns på en destination.  

Den andra kategorin är subkulturer, och syftar på kulturen som omger en specifik 

drog. Personer som konsumerar en specifik drog har en förmåga att ha en liknande 

livsstil, och för en person som använder cannabis eller marijuana i sitt hemland, kan 
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ha en längtan efter att besöka Amsterdam för att ta del av den kultur som finns där på 

grund av att det är legaliserat. En destinations drogkultur är ofta en motivation för 

turisten att besöka destinationen (Uriely & Belhassen 2005).  

Sista kategorin är alternativa subkulturer, där skillnaden mot subkulturer, är att en 

denna inte är platsbunden. New Age och Rave är två kulturer som existerar i flera 

länder och som involverar användande av olika droger. Människor som lever inom 

dessa kulturer har som motivation att besöka liknande platser med samma kultur 

(Uriely & Belhassen 2005). Att dela in turisterna som besöker Amsterdam beroende 

på vilket motiv de har för att resa dit. Är drogturisterna till Amsterdam pleasure-

oriented som ser en möjlighet att kunna prova lagliga droger för nöjesskull, eller 

attraheras turisterna av drogkulturen som byggts upp, med stöd av imagen. 

 

Denna teori har tagits fram genom tidigare studier och vi tolkar det som en förklaring 

till hur en drogimage bidrar till en ökad turism. Vi bedömer att drogturismen till 

Amsterdam generellt sett är en Pleasure Oriented Experience – turister reser dit för 

att för nöjesskull prova droger. Genom att det coffeeshops existerar och ses som en 

turistattraktion bidrar det till att resa dit för nöjesskull. Samtidigt ser vi ett mönster 

som går att se i Meaningful experience – den lokala kulturen. Med coffeeshops 

uppbyggt runt omkring i Amsterdam blir det en del av staden och kulturen. Det finns 

en historia som också bidrar till kulturen uppbyggt med droganvändande. Vi tolkar 

en drogturist som reser till Amsterdam som en person som för nöjesskull reser dit för 

att testa droger. Valet av Amsterdam är för att det är lagligt, men vi anser att även om 

det skulle bli lagligt på en annan destination, så hade Amsterdam varit mittenpunkten 

för drogturism i Europa, då det finns en kultur i staden som gör att turister vill resa 

till Amsterdam och uppleva kulturen, ”drogkulturen” som finns på platsen.  

5.3 Kognitiva Processer & Image Segmentering 

Yang et al (2012) argumenterar för hur viktigt det är att förstå potentiella turisters 

uppfattar en destinations image. De pekar på att det är allmänt erkänt i dagens 

forskning, då de hävdar att image spelar en avgörande roll i beslutsprocessen i valet 

av resmål. En mätning av en destinations image inom tidigare forskning, är 

traditionellt baserade på enkätstudier och gruppintervjuer, vilket då enbart fokuserar 

på den medvetna kognitiva processen. Den kognitiva processen definieras som 

studier om de mekanismer som ligger till grund för en människas medvetna 
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tankeprocess. Yang et al (2012) hävdar att olika individer kan ha två olika kognitiva 

processer under samma gång när de uppfattar en image av en destination. Den första 

som beskrivs är medveten uttrycklig kognition. Det beskrivs som information 

turisten besitter om en destination innan val av resmål. Den andra är omedveten 

kognition, och beskrivs som information turisten påverkas av i sin vardag. Leisen 

(2001) argumenterar också för den omedvetna kognitiva processen, då hon anser att 

för en destinations marknadsförare, kanske den viktigaste aspekten av image, är dess 

påverkan på turisters beslutsprocess. Leisen (2001) beskriver image som:  

mental construct developed by the consumer on the basis of a few selected 

impressions among the flood of total impressions; it comes into being through a 

creative process in which these selected impressions are elaborated, embellished and 

ordered. (Leisen, 2001 p.50) 

Hon påstår att image skapas från en mental konstruktion som utvecklats utifrån 

konsumentens grundval och några få utvalda intryck. Dessa bildar det totala intrycket 

turister har för exempelvis en destination. Turisten skapar en image genom att 

bearbeta information om en destination från olika källor över tiden. Informationen är 

en mental konstruktion som blir meningsfull för individen (Leisen 2001). Leisen 

(2001) hävdar att en destinations image existerar i tre faser. Den första är den 

organiska imagen, följt av den inducerade imagen och slutar med den komplexa 

bilden. Individens image beror även på individens erfarenhet av destinationen. Den 

organiska imagen uppstår från historiska ting som inte är turism specifik information, 

såsom historia, geografiska böcker, tidningar och internet. Således kommer turister 

som aldrig besökt destinationen eller sökt efter turism specifik information ha en 

egen image av destinationen lagrat i minnet. Den inducerade imagen kan man 

definiera som en tilläggsimage av den organiska imagen. I denna fas kommer en 

medveten ansträngning från turismorganisationer spela en stor roll, då 

destinationsmarknadsföring ligger i fokus. Internet, resebyråer, broschyrer i 

informationscenter och TV-reklam är en inducerad image som destinationen skapar 

för att påverka resenärens image av destinationen (Leisen 2001). Den sista fasen som 

är den komplexa imagen, är ett resultat av turistens besök på destinationen och 

innefattar erfarenhet. På grund av denna direkta erfarenhet på destinationen, tenderar 

imagen bli mer komplex och differentierad (Leisen 2001). Till skillnad från de 
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tidigare faserna där vi kan se tydliga faktorer som är avgörande för image skapande, 

såsom historiska ting och destinations marknadsföring, blir den komplexa imagen 

svår definierad. Här är imagen mindre beroende av den tidigare informationen 

resenären hade, innan besöket på destinationen. Nu avgörs imagen individuellt, om 

besöket levde upp till förväntningen och om valet av resa var värt, eller inte. Imagen 

har nu blivit modifierad av ny information och utvärderas av andra alternativa 

destinationer (Leisen, 2001). 

Den organiska imagen av Amsterdam tolkar vi som en generell global image staden 

har. Vi har fått förståelsen om att Amsterdam har ett rykte/image som drog och 

sexdestination, eller som tidigare nämn ”syndens stad”. Leisen (2001) beskriver den 

organiska bilden som information resenären besitter innan resans gång. Denna 

information kan härstamma från fakta om staden historia och i Amsterdams fall har 

historien genererat en global image om droger och sex för turister. Den inducerade 

imagen som skapas via word-of-mouth och marknadsföring, kan ha en stor förklaring 

till att Amsterdams image är som den är idag. Globaliseringen och den nya 

teknologin hjälper turister att söka information om staden via internet hemsidor och 

olika diskussionsforum. Den sista fasen i processen beskrivs som den komplexa 

imagen, - den image turister skapar på plats på destinationen. Här gör turister sina 

egna tolkningar och värderingar av Amsterdam och först nu kan de konstatera om 

staden lever upp till de förväntningarna de hade innan eller inte. För en turist som har 

coffeeshops som primärt syfte för besöket, kommer troligtvis uppskatta staden då de 

flesta av respondenterna i enkätundersökningen som hade besökt en eller flera 

coffeeshops var belåtna med vistelsen och tyckte att det bidrog till ett positivt besök 

av destinationen. Däremot kan en resenär som exempelvis reser med barn få en 

negativ bild av Amsterdam om de befinner sig på ställen i staden som är 

drogrelaterade. Resenären kan ha en bild av Amsterdam innan resan gång med den 

drogturism som existerar i staden kan radera den bilden om händelser sker som inte 

var resenären hade räknat med skulle hända.  
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6.0 Resultat 

När vi ser på individens image av Amsterdam, kan vi dra slutsatsen att termen 

”droger” är inpräntat i dennes medvetande. 67 procent av våra svenska respondenter 

svarade att droger är en av de tre sakerna de tänker på när de först hör Amsterdam. 

Red Light District och prostitution fick totalt 58 procent.  Denna höga procentsats ser 

vi att vi framföralt beror på stadens globala image. Det var bara 15 procent som 

svarade att de associerar Amsterdam med coffeeshops. Detta tyder på att 

respondenternas image av Amsterdam är droger, snarare än coffeeshops som är det 

enda ställena där människor faktiskt får använda droger.   

De svenska respondenterna hade en negativ image av Amsterdams Red Light District 

område. 53 procent svarade att det ger störd samhällsordning och 23 procent svarade 

annan orsak där majoriteten motiverade för att det är etiskt fel med prostitution och 

ses som en omoralisk kultur. Ett fåtal svar argumenterade för att Amsterdam är bevis 

på att det fungerar att ha denna typ av lagar för både Red Light District och 

coffeeshops.   

Sju procent av svenskarna svarade att Amsterdams drogimage gjorde att de inte ville 

besöka Amsterdam. Detta är en extremt låg siffra i jämförelse med de 36 procent 

som ville besöka Amsterdam tack vare den nuvarande existerande drogimagen.  Vi 

anser att drogimagen skapar en nyfikenhet hos en del människor, speciellt när denna 

typ av drogkultur inte finns i Sverige.  Men vi kan även urskilja en likgiltighet hos 57 

procent av de svenska respondenterna då de svarade att Amsterdams drogimage inte 

påverkade dem alls.  Med andra ord är drogkulturen i Amsterdam inte en avgörande 

faktor för deras val att resa eller inte resa till Amsterdam.  

I frågan vad den nederländska lokalbefolkningen hade för tre saker de associerade 

med sin stad, visade att 70 procent svarade coffeeshops och 50 procent valde även 

Red Light District. Detta visar att det inte enbart finns en global drogimage av 

Amsterdan, utan även en lokal image. Men det intressanta är att lokalinvånarna 

förknippar staden med coffeeshops snarare än droger. Vi kan se att de ser 

coffeeshops som en attraktion i staden och att man ska undvika att associera 

Amsterdam med termen droger då det endast är Cannabis som får säljas i privatägda 

coffeeshops och tunga droger har ett totalförbud. Vi kan även konstatera att 

lokalbefolkningen ser positivt på drogkulturen då hela 88 procent svarade att en 
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avreglering av coffeeshops skulle innebära minskad turism för landet. De anser att 

drogkulturen attraherar turister i sitt val av resa och vissa respondenter hävdar att 

människor har en tendens att vilja se och testa saker som inte finns i din normala 

omgivning. Det är det som vi anser gör coffeeshops till en turistattraktion. 
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