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Malin 
Zillinger            

Malin Zillinger, som 
är ansvarig för 
materialet i detta 
faktablad, är dok-
torand vid ETOUR 
i  ämnet kulturgeo-
grafi. Hennes forsk-
ning är inriktad på 
turism, information 
och infrastruktur.

Bilden av Sverige
i tyska guideböcker

De guideböcker som säljs på den tyska mark-
naden påverkar i stor utsträckning vilka resmål, 
resvägar och attraktioner tyska turister väljer när 
de besöker Sverige. 

Det konstateras i en undersökning som Malin 
Zillinger har genomfört vid ETOUR.  Hon har 
studerat innehållet i de nio mest spridda tyska 
guideböckerna om Sverige. 

Stockholmsregionen får som väntat största 
utrymmet i böckerna. Hela 21 procent av det 
totala  utrymmet i de nio böckerna handlar om vår 
huvudstad. Svensk kultur, bland annat museer, his-
toriska platser, byggnader och miljöer, är det tema 
som får överlägset störst utrymme i böckerna. 

Men ETOURs undersökning visar också på 
att böckerna bidrar till att ge en stereotyp och 
förenklad bild av Sverige. Exempel på sådana for-
muleringar är ”De röda stugornas kungarike” och 
”Älgarnas land.” 

De tyska reseböckerna har i flera fall gjort sina 
egna indelningar av kommuner och landskapsgrän-
ser. Två exempel är Lappland och Småland, områ-
den som är väl kända och populära i Tyskland. Båda 
dessa landskap har i flera av böckerna fått helt nya 
gränser än vad som är fallet i verkligheten. 

Att samtliga nio guideböcker är skrivna av tyska 
författare kan vara en orsak till dessa tillrättalagda 
beskrivningar.



Stockholm 
och Lappland 
nämns mest!

 Den region som nämns mest i de 
tyska guideböckerna är som väntat 
Stockholm. Något mer överraskande är 
att det område som nämns mest efter 
Stockholm är norra Lappland, som på flera 
sätt beskrivs som en exotisk och färgstark 
region. Norra Lapplands placering är ett 
tydligt undantag i böckerna. Attraktioner 
i södra Sverige är nämligen dominerande 
i guideböckerna, medan norra delarna av 
landet knappt nämns.

Områden som också nämns i stor 
utsträckning är orterna efter kusten i 
södra Sverige.  Sex av tio turistkustområ-
den ligger på tio i topp-listan över popu-
lära turistmål. Här presenterar böckerna 
en stor variation av aktiviteter där sol och 
bad har en framskjuten position. 

Ett annat område som presenteras för 
bra sol- och badmöjligheter är Gotland, 
men den kända svenska semesterön får 
inte speciellt mycket utrymme (endast två 
procent) i de tyska guideböckerna. Dels 
kan orsaken vara att man måste flyga eller 
åka båt till Gotland. En annan orsak kan 
vara att tyskarna har bra möjligheter till 
sol och bad på hemmaplan och billigare 
resor till Medelhavet.

De områden som får det största 
utrymmet i guideböckerna  kastar en att-
raktionsskugga över de närliggande områ-
dena. Exempel på detta är Tornedalen, som 
ligger nära norra Lappland, Roslagen i när-
heten av Stockholm, Knalleland några mil 
från Göteborg samt södra Småland, som 
ligger nära de populära kustområdena. 

I undersökning har Sverige delats in i 41 
turistområden, som presenteras närmare 
på kartan på faktabladets sista sida. 

Ingen av de nio guideböcker 
som ingår i ETOURs undersök-
ning presenterar hela Sverige 
som en enda region. Böckerna 
delar istället in landet i olika 
områden, och tar inte någon 
hänsyn till kommun- eller 
landskapsgränser. Fokus finns 
istället på de attraktioner som 
finns i varje område.

De regioner som presenteras i gui-
deböckerna är konstruerade efter en 
rad olika principer. 

I vissa guideböcker består en 
turistdestination av en sträcka längs 
en rekommenderad resväg mellan två 
orter. Efter den vägen beskrivs olika 
attraktioner. Dessa presentationer rik-
tas i stor utsträckning mot bilturister-
na. Fyra av nio guideböck-
er erbjuder läsarna förslag 
på olika resvägar.  Några av 
förslagen är endagsturer 
och andra behöver man 
mer tid till. I en av guide-
böckerna erbjuds en tur 
igenom hela Sverige. Den 
kortaste sträckan går mel-
lan Malmö och Ystad och 
är 65 kilometer lång. En 
lång tur som presenteras 
är 890 kilometer lång och 

går från Östersund till Karesuando. 
De landskap som tyska turister 

tycks känna till allra mest är Lappland 
och Småland. Dessa två landskap får 
också väldigt stort utrymme i gui-
deböckerna. Anmärkningsvärt är att 
delar som sägs tillhöra Lappland och 
Småland i guideböckerna egentligen 
inte gör det. Exempel på detta är att 
städerna som ligger i Bottenviken sägs 
tillhöra Lappland och i Småland är det 
ganska stora delar utanför landskapet 
som sägs höra dit. Det kan finnas två 
andledningar till dessa felaktigheter. 
Först kan det bero på att författaren 
inte riktigt vet vart gränserna går eller 
att böckerna vill förstärka marknads-
föringen av dessa landskap. 

I ett flertal av böckerna kan man 
konstatera hur författaren ger en egen, 
förenklad bild av de svenska turistre-

1. Stockholm 21 %
2. Norra Lappland 8 %
3. Sydostkusten 7 %
4. Sydvästra Skåne 7 %
5. Göteborgsregionen 6 %
6. Norra Västkusten 5 %
7. Siljansbygden 4 %
8. Nordvästra Skåne 4 %
9. Södra Västkusten 4 %
10. Södra Mälarregionen 4 %

Topplista på de platser och regioner som 
får största utrymmet i guideböckerna.

De tyska
guideböckerna... 

Sameland - en attraktion i norr.Älgen - som alla tyskar vill se.

Sol och bad på Västkusten lockar många tyska besökare.



gionerna. Det bidrar därmed till att ge 
en stereotyp av Sverige. 

Exempel på detta är: 
”Älgarnas land”
”De röda stugornas kungarike”
”Samernas land” 
”Mellansverige – området med de 

evigt sjungande skogarna”
Det här ger andledning till två anta-

ganden. Dels avspeglas och förstärks 
de bilder som många tyska besökare 
redan har av Sverige. Detta påverkar 
också i stor utsträckning deras val 
av destination och resväg. Dessutom 
infrias med stor sannolikhet de för-
hoppningar och förväntningarna som 
fanns innan avresan. 

Det finns också exempel på hur 
guideböckerna kan spela en viktigt roll 
i att skapa nya bilder; Kiruna, en stad 
med 23 000 invånare presenteras som 
en pulserande plats – ”Kiruna – pulsen 
i norr”.

Vanligtvis är geografiska områden 
presenterade från norr till söder, 
men detta stämmer inte i de tyska 
guideböckerna. Antingen presenteras 
Stockholm först eller, som i de flesta 
fall, presenteras områdena från söder 
till norr. Detta beror säkerligen på att 
de tyska turisterna kommer först till 
södra Sverige och åker norrut. 

Det visade sig i undersökningen att 
guideböckerna placerar Mellansverige 

Kultur och  
turistinformation
får störst utrymme

De olika attraktioner som presenteras 
i guideböckerna har delats in i elva teman. 
Kultur är det tema som nämns mest, följt 
av olika former av turistinformation, fakta 
om naturupplevelser samt nöjes- och djur-
parker. Dessa fyra teman tar upp cirka 80 
procent av utrymmet i guideböckerna. 

De kulturella attraktionerna som 
nämns  ligger till stor del i närheten av 
eller i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Att turistinformationen om matställen, 
hotell, allehanda öppetider, resvägar med 
mera ligger på andra plats visar dels hur 
viktigt det är med konkret information för 
turisterna men dessutom att författarna 
av guideböckerna har lagt stor vikt vid 
denna information. Detta bekräftar också 
påståendet att den informationen är gui-
deböckernas viktigaste uppgift. 

När det gäller naturen ligger norra 
Sverige högt upp på listan. Det är inte 
direkt överraskande, eftersom den delen 
av landet har tillgång till tilltalande natur, 
naturreservat, vandringsleder och fjällom-
råden. Böckerna har också ett starkt fokus 
på älgar och renar.

Nöje och underhållning, som ligger på 
femteplats, kopplas till de stora städerna 
med sina många teatrar, evenemang och 
konsertlokaler. Stort utrymme i guide-
böckerna får midsommarfirandet i Sverige, 
speciellt i Dalarna. 

Sport, som ligger på sjätte plats är i 
stor utsträckning lokaliserad till norra 
Sverige. Det handlar mycket om de popu-
lära vintersporterna som finns i den delen 
av landet. Tema industri ligger på sjunde 
plats. Där framhålls bland annat gruvorna 
i Kiruna som en attraktion.

längre söder ut jämfört med verklighe-
ten.  Flera av guideböckerna väljer att 
bara beskriva en del av Sverige. I en 
guidebok beskrivs Idre i Dalarna som 
den nordligaste destinationen. Då är 
det som bekant 800 kilometer kvar till 
vår gräns i norr...

1. Kultur: museér, historiska platser och byggnader. 3618

2. Turistinformation: transporter, mat och logi  1547
3. Natur: friluftsområden och nationalparker        736
4. Parker: nöjesfält och djurparker 569
5. Nöjen: shopping och evenemang 415
6. Sport: skidåkning, kanot, segling, surfing, golf 231
7. Industri: näringsliv och jordbruk 223
8. Atmosfär: stämning, utsiktsplatser 203
9. Transport som aktivitet: turer med båt och tåg 201

10. Sol och bad 189

Topplista på de mest nämnda attraktionerna. Siffrorna anger antalet textav-
snitt i de tyska guideböckerna.

...skapar nya
bilder av Sverige

Kiviks marknad - populärt evenemang. 

Stockholm får överlägset mesta utrymmet i de tyska guideböckerna.
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Guideböckerna i historien
Guideböcker har funnit sedan fornti-

den. Forskarna är inte överens om vilken 
som var den första guideboken, men den 
mest framskjutna texten om en destina-
tion under den här epoken var ”Peregesis 
tes Hellados”, vilken var en beskrivning av 
Grekland. 

Nästa steg i utvecklingen skedde på 
Pilgrimernas tid. Då skrevs texter som 
berättade om vägen till det heliga landet.

En ny typ av guideböcker dök upp på 
1600-talet. Då riktade sig guideböckerna 
till dem som gjorde långa upptäcktsresor. 
Böckerna innehöll medicinska råd eller 
hur de politiska systemen fungerade ute  i 
världen.  På 1820-talet kom den allra för-
sta moderna guideboken, skriven av John 
Murray II. 

Vad påverkar turisterna?
Guideböcker bidrar starkt till att måla 

upp en bild av en plats innan resan, en 
bild som sällan helt överensstämmer med 
verkligheten. 

Nu är det inte bara guideböckerna som 
bidrar till att skapa den här bilden, utan 
även exempelvis film, reklam och vänner 
som besökt platsen tidigare. Det blir ofta 
en mix av beskrivningen i guideböckerna 
och andra faktorer som avgör vilka förvänt-
ningar en resenär skapar innan sin resa.

Medarbetare i detta faktablad:
Per Lindahl, Elin Eriksson, Madelene 
Jansson och Malin Zillinger.

Foto: Anna-Lena Bengtsson, Bengt 
Sahlberg, Moose Garden, Örjan 
Carlbring och Position Skåne.
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Ny ETOUR-karta
I  ETOURs undersökning om hur  tyska guideböcker presenterar Sverige har 

en speciell turistkarta över landet använts. Ni ser kartan till höger. Indelningen 
har skett i samråd med ett stort antal turistföreträdare och kan nu användas för 
att presentera statistik. Kartan delar in landet i 41 kända turistområden. 

Läs mer 
Malin Zillinger.
German Tourists and their use of guide-
books in Sweden. 
Working Paper, ETOUR 2004:1
Rapporten finns att hämta gratis på
www.etour.se

Mest utrymme
= flest besökare!

I ETOURs studie undersöks ett eventuellt samband mellan att de tyska besö-
karna verkligen reser till de regioner som pekas ut i guideböckerna. För att kunna 
göra denna jämförelse har SCB:s data om tyska turisters övernattning på hotell, 
campingplatser och vandrarhem använts. 

Resultatet är slående. De tyska resenärerna reser framför allt till regioner 
som får störst utrymme i guideböckerna, det vill säga till Stockholmsområdet, 
Norra Lappland och Sydostkusten. Påverkan är mest påtalig i norra Sverige. Det 
stöder teorin om att böckernas inflytande ökar ju längre bort besöksmålet är 
från turistens hemort. Påverkan är mindre i Svealand och allra minst i Götaland.

Nio guideböcker 
ingår i studien
•Schweden
Författare:  Anonym.
Förlag: Verlag Karl Baedeker.

•Sweden
Författare: Carolyn Bain & 
Graeme  Cornwallis.
Förlag: Lonely planet publications.

•Südschweden/Stockholm
Författare: Sabine Gorsemann.
Förlag: Michael Müller Verlag.

•Skandinavien Reisehandbuch 
Författare: Frank Dittmann.
Förlag: Nordis Verlag GmbH.

•Schweden
Författare: Gerhard Lemmer, 
Birigt Krämer & Otto Steiger.
Förlag: Nelles.

•Schweden
Författare: Peter Mertz.
Förlag: ADAC.

•Schweden
Författare Ferdinand Ranft. 
Förlag: Mairs Geographischer Verlag.

•Mit dem Wohnmobil durch Schweden
Författare: Michael Schweres. 
Förlag: Drei Brunnen Verlag.

•Schweden. Der Süden
Författare: Jutta Westmeyer & Petra Juling.
Förlag: Dumont.


