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Förord 
 
Vi vill med detta förord tacka alla som bidragit till denna uppsats. Till att börja med vill 

vi tacka våra informanter, utan er hade det varit omöjligt att uppnå vårt mål med 

uppsatsen. Tack för att ni tog er tid och bidrog med era åsikter och tankar. 

 

Uppsatsen hade inte varit möjlig att skriva om vi inte tagit del av Turismprogrammet på 
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Inledning 

nledningskapitelet behandlar bakgrunden till varför vi valde att genomföra denna studie och skall även 

ge läsaren förståelse för resandets utveckling, dagens samhälle och dess på inverkningar på den ’nya’ 

turisten. Vidare leder det oss in på vår problemdiskussion och mynnar ut i en problemformulering. 

Avslutningsvis i det här kapitlet beskriver vi uppsatsens syfte, avgränsningar och disposition. 

Bakgrund 

Begreppet turist kan illustreras med orden; ”person som reser (långt från hemorten) i 

nöjes- eller avkopplingssyfte” (Norstedts:1998). Nutek går i sin broschyr Turismens 

Begreppsnyckel (1995) ett steg längre och säger att en turist ”är en besökare som 

övernattar på platsen av besöket”. Turismbranschen bygger på människors benägenhet att 

vara turister, med andra ord att resa, och om begreppet är negativt laddat måste branschen 

ta hänsyn till det då den utvecklas utifrån turisterna. Begreppet turist kan kännas enkelt 

att beskriva och svaret självklart, men eftersom det på senare år uppkommit negativa 

aspekter med att vara turist tycker vi att ämnet borde beröras mer. För att bättre förstå hur 

begreppet formar oss vill vi inleda med att beskriva resandets och samhällets utveckling. 

 

Resandets utveckling  

Turism som begrepp myntades först på 1800-talet, dock har människor rest i alla tider 

och av en mängd olika anledningar. Motiven till resorna var då, liksom nu, religiösa, 

vetenskapliga, politiska, ekonomiska och rekreativa. Resandet har genom historiens gång 

sällan varit en aktivitet avsedd för majoriteten av befolkningen utan har styrts av 

ekonomiska tillgångar, status samt klass- och könstillhörighet. Under 1800-talet förekom 

det ett skifte i transporttekniken för resenärer. I stället för att gå eller åka hästdroska 

började människor åka tåg och båt. Resorna bidrog till nya intryck, upplevelser, 

upptäckter och varor som var till gagn för både den enskilde resenären och samhällets 

utveckling mer generellt (Löfgren 1999, Page & Connell 2006). 

 

Industrialismen medförde, för vissa samhällsklasser, en uppdelning av arbete och 

arbetsfri tid (fritid) vilket frisatte tid för resande. Bilismens utveckling under 1950-talet 

och framåt gav ytterligare bränsle åt den infrastrukturella utvecklingen med ett förbättrat 

I 
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vägnät, bensinstationer, motell och vägkrogar. Bilen innebar, till skillnad från tåget, en 

individualisering av resandet samt ökad frihet - i val av restid och hastighet (inom vissa 

gränser i form av kapacitet på bilar, vägar och förare som samhälleliga gränser). 

Världskrigen medverkade på flera sätt till ytterligare transportutveckling, dels genom 

etablering av flygplatser och utveckling av flygtekniken men även genom att tillvänja bil 

och motorcykelresande hos människor, och då framförallt unga män i krigstjänstgöring. 

Detta fick stor betydelse för hur turismen och resandet utformades under efterkrigstiden 

(Löfgren 1999, Page & Connell 2006). 

 

Dagens charterturism kan dels sägas ha sitt ursprung i sekelskiftets kur- och 

badortsturism och dels i spridningen av en slags global strandkultur som växte fram via 

media, badmode och drömmarna om det tropiska paradislandskapet. I samband med 

flygbranschens utbredning under 1950-talet och ökad levnadsstandard genom högre 

inkomst och mer fritid tog den så kallade massturismen fart. Människor intresserade sig 

mer för att resa i sig och destinationen hade underordnad betydelse, tillskillnad från idag 

då vi anser att det är det motsatta. Under charterturismens början fanns det dock många 

regler och restriktioner som försvårade branschens utveckling och det är i realiteten inte 

förrän under de senaste 15 åren som en uppluckring och liberalisering av 

charterbestämmelserna ägt rum. Charterbranschen har delvis genomgått ett 

paradigmskifte på så sätt att flexibiliteten i såväl transport som reslängd och 

resmålsservice har ökat högst avsevärt i takt med konkurrensen från lågprisbolagen 

(Löfgren 1999, Page & Connell 2006). 

 

Dagens samhälle och turist  

Dagens postmoderna samhälle, med globaliseringen och nätverkssamhället i fokus, har 

inneburit fler valmöjligheter för turisten. En allmän uppfattning är att fler val betyder mer 

individualism. Turister vill inte längre, eller i alla fall inte i samma utsträckning, åka på 

charter och vara en i mängden utan fokuseringen ligger på att hitta sitt unikum. Det har i 

alla tider varit status att resa (Goffman 2004:40) men idag är det inte resan i sig utan 

destinationen och hur resan genomförs som inbringar status. Samhället har förändrats och 

följaktligen ser kärnfamiljen annorlunda ut, människor har mer pengar och viljan att resa, 
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både på långsemestrar och på weekendresor, är större. Människor prioriterar att resa mer 

idag och att vara berest ses som en statussymbol. Förändringarna har krävt att 

turismindustrin utvecklats och ändrat sitt utbud. Idag har många nya destinationer, både 

till när och fjärran, dykt upp och industrin riktar sig mer till olika människor i olika 

livsskeenden. Det finns således resor specialutformade för singlar, ensamstående (med 

eller utan barn) och pensionärer. 

 

Individers inställning till resor har förändrats och idag vill inte många förknippa sig med 

ordet turist då det har fått en negativ klang. Istället passar begreppet resenär bättre och 

indikerar att resan är mer individuell och unik i sitt slag. Det finns dock en motpol till 

denna inställning. Samtidigt som människor vill vara individuella och unika vill de även 

känna tillhörighet med andra (Kleiber 1999:102). En person kan vilja känna tillhörighet 

med familj, vänner, grannar, arbetskamrater men lika gärna med någon på andra sidan 

jorden som delar ens intresse. Viljan att känna samhörighet ger människor en viss 

trygghet men innebär samtidigt att de vill följa vissa osagda regler och normer som säger 

dem att agera på ett visst sätt. Olika regler och normer finns även när det gäller resor och 

därför tror vi, precis som Maffesoli (1996:9), att många vill och behöver visa var de varit 

och vad de gjort på sin semester för att på så sätt även visa vilka de är och i vilken krets 

de hör hemma. Postmodernismens individualism har således lett till en viss osäkerhet hos 

människor (Kleiber 1999:86) som de måste fylla med exempelvis kläder, bilar och resor 

för att känna samhörighet med en grupp, men även för att kunna särskilja sig själva från 

en annan grupp. 

 

Identitet är enligt Castells (1998:20) människors källa till mening och erfarenhet. Vidare 

menar han att det kan finnas en mängd olika identiteter hos både en enskild individ och 

en kollektiv aktör. En sådan mångfald ger emellertid upphov till slitningar och 

motsägelser i både jag presentationen och socialt handlande. Skälet till det är att 

identiteter måste skiljas från det som sociologerna av tradition har kallat roller och 

rolluppsättningar. Stier (2003:86-87) menar att individen är en uppträdande aktör på 

sociala arenor och beroende på upplevelsen och tolkningen av situationen, antar han eller 
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hon olika roller. Vad som avslöjas och framställs i rollframträdandet ses som ’delar’ av 

en övergripande identitet. 

 

2000-talets upplevelseekonomi och upplevelsesamhälle kan ses som den senaste fasen av 

en lång historisk utvecklingskedja där olika ekonomiska system sammanlänkar varandra. 

Att vilja uppleva är dock inget nytt påfund – människan har alltid strävat efter att uppleva 

och stimulera våra fem sinnen. En stor skillnad mellan förr och nu är emellertid den 

omfattning av resurser som läggs ner av konsumenterna på upplevelseproduktion och vad 

producenterna satsar på för att attrahera konsumenterna att konsumera upplevelser 

(Sahlberg 2001:9-15). Sahlberg (2001:13) refererar i sin bok till Pine och Gilmores 

(1999:30-31) dimensioner av upplevelser, dels kundens egen medverkan och dels 

kundens samverkan med omgivningen. Vidare skriver Sahlberg att upplevelsesamhället 

skapar olika typer av mötesplatser vilket vi anser bör leda till att människors strävan efter 

att, genom roller, skapa en samhörighet med sin omgivning. 

Problemdiskussion och frågeställning 

Idag anser många att resandet sker för att personen i fråga vill uppleva något nytt och 

speciellt. Det är denna individualism som vi anser leder till att det är impopulärt att kalla 

sig turist då begreppet har starka kopplingar till charter- och massturismen. Istället väljer 

människor att kalla sig resenärer. Men vilka är de bidragande orsakerna till att 

människors syn på resandet har förändrats? Vem är egentligen den ’nya’ turisten och 

varför vill vi inte kalla oss för turister? Är det samhället som gjort begreppet turist 

impopulärt eller är det vi människor som själva tagit avstånd från begreppet? Media 

matar oss konstant med uppfattningar om hur vi bör vara och vad vi bör göra, och det vi 

således frågar oss är hur stor inverkan media har på oss individer gällande våra 

resmönster och vår inställning till rollen som turist?  

 

Vi valde att fördjupa oss i begreppet turist för att vi finner det intressant att ett ord kan 

spegla oss människor så väl och bidra till vår, och vår omgivnings, bild av oss själva samt 

den roll vi skapar till oss själva. 
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Vi vill med denna uppsats lyfta fram begreppet turist och vår frågeställning blir således: 

? Vad är en turist? 

 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att ’inventera’ begreppet turist som en social konstruktion i form av 

identiteter och roller, och detta i relation till vår empiriska och teoretiska undersökning. 

Uppsatsen riktas till turismbranschen i stort, men främst till forskare inom 

turismvetenskapen. 

 

Utöver det önskar vi att svara på varifrån begreppets negativa klang kommit. Vi anser att 

den ’nya’ turisten inte vill kalla sig turist utan föredrar det mer individuella och 

statusberikade termen resenär för att beskriva sig själva. Vår teoretiska förståelse har 

tillåtit oss att se ett samband mellan turisten och motsättningen mellan individ och roll.  

Hönan och ägget 

Uppsatsens resultatdel är indelad i tre kategorier; omgivningen, personen och turismen. 

Det var dock ingen självklarhet i vilken ordning kategorierna skulle komma. Situationen 

påminner om Hönan & Ägget – vad kom egentligen först? Personen är på sätt och vis 

huvudpersonen då det är individen som reser och som har behov av att uppleva nya saker 

och platser, eller helt enkelt komma bort. En person är emellertid oerhört påverkad av 

kulturen och samhället han eller hon lever i, samt av sin familj och sina vänner. Således 

är omgivningen regissören. Turismen och industrin (kategori 3) påverkas både av 

omgivningen och av personen, men bör även ses som en medspelande faktor i både 

kategori 1 och 2. Med andra orda har vi valt att först utgå från omgivningen som formar 

turisten för att sedan ta upp de faktorer och motivationer som påverkar en person till att 

resa. Sist, men inte minst, tar vi upp hur turismindustrin ändrats och hur den formas av 

turisten. 

 

Att skriva en uppsats om människors uppfattningar och beteende är komplext. Det finns 

egentligen inget som föranleder det andra utan allt vävs samman. Det är dock vår 
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förhoppning att de tre kategorierna skall inbringa någon form av klar struktur för Er 

läsare. 



 10 

Metod  

 detta kapitel presenteras vårt tillvägagångssätt för uppsatsen. Utgångsläget för uppsatsen har varit 

våra informanters inställning till och uppfattning om begreppet turist. Kapitlet förevisar läsaren om 

hur vi fått fram upplysningarna från informanterna. 

Forskningsstrategi 

Vår frågeställning har fått besluta vår metod, vilket betyder att vi valt en induktiv ansats 

då vår frågeställning är empirisk. Med andra ord kommer vi att vända oss till fältet först 

för att sedan ta fäste i teorin. Vår metod inbegriper samtal med ett slumpvist urval 

personer som skall ge oss sin bild av begreppet turist. Med vår undersökning hoppas vi 

redogöra om våra informanter styrker vår teori om att begreppet blivit en negativ term 

som ingen vill befatta sig med, men som alla likväl kan förknippas med. Människor 

upplever och handlar på ett visst sätt under sina resor och detta agerande kan på ett eller 

annat sätt förknippas med turismindustrin och ordet turist. Likafullt envisas människor 

med att hävda att de är individuella i sina handlingar och att de är resenärer. 

 

För att vi skulle få ökad förståelse för vårt forskningsområde valde vi att samtala med ett 

slumpvist urval av personer i olika åldrar och livsskeenden. Vi anser att alla kan förhålla 

sig till begreppet turist och är således hoppfulla om att få svar på hur informanternas 

inställning till ordet och fenomenet turist ser ut. Viktigt att tillägga dock att ingen av våra 

informanter arbetar inom turismbranschen. Vi har utgått från en induktiv ansats för att 

kunna relatera empiri med teori. Enligt Patel och Davidsson (2003:23) arbetar forskaren 

med att producera teorier som ska ge en så riktig kunskap om verkligheten som möjligt. 

Underlaget för teoribygget är information om den del av verkligheten som studeras. Ofta 

kallas detta underlag för empiri och forskarens arbete består av att relatera teori och 

verklighet till varandra. Ett induktivt arbetssätt innebär att forskaren följer upptäckandets 

väg. Forskaren kan då studera forskningsobjektet utan att ha stöd från en tidigare 

vedertagen teori, och utifrån den insamlade informationen, med andra ord empirin, 

formulera en teori. Risken med detta tillvägagångssätt är att forskaren egentligen inte vet 

något om teorins generalitet eftersom den baseras på ett empiriskt underlag som är typiskt 

för en speciell situation, tid eller grupp av människor. Inte heller går det att helt frångå att 
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forskaren har egna idéer och föreställningar som kommer att färga de teorier som 

produceras (Patel & Davidsson 2003:24). Enligt Patel och Davidsson (2003:119) kan 

tankar och reflektioner som rör hela problemområdet dyka upp under själva 

datainsamlingen och de inledande analyserna. Vilket ledde till att vi valde att under 

undersökningens gång dokumentera dessa tankar i form av dagboksanteckningar. 

Kvalitativ metod 

Forskningen är utförd i enlighet med en kvalitativ metod för att åstadkomma en mer 

djupgående och nyanserad beskrivning av fenomenet, i detta fall begreppet turist. 

Kvalitativa metoder används vanligtvis när målet inte är att ge en miniatyrbild av 

samhället, utan att ge en ’fingervisning’ om vad den eventuella generaliseringsbarheten 

bygger på, det vill säga att uppsatsen bygger på att ge en generell bild av fenomenet. Vid 

en kvalitativ metod upptäcks kvaliteterna först, för att därefter kunna beskriva den (Kjær 

Jensen 1995:34-38). Varje kvalitativ forskningsprocess är unik och det går inte att fixera 

några regler eller procedurer för att säkerställa validiteten. Kvalitativa metoders avsikt är 

att införskaffa ny och djupare kunskap (Patel & Davidsson 2003:102-106). 

 

I vissa kretsar har kvalitativ forskning kommit att betraktas som progressiv och 

kvantitativ forskning som repressiv. Kvale (1997:25-41) hävdar att kvalitativ forskning är 

känslig för människans situation, den förutsätter en empatisk dialog med 

undersökningspersonerna och bidrar till deras frigörelse. Den kvalitativa intervjun är en 

unik, känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur 

undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom samtal kan de förmedla sin situation 

med andra ur ett eget perspektiv och med egna ord. 

 

Den kvalitativa metoden har dock särdraget att forskaren ofta inte valt ut 

intervjupersonerna på förhand. Detta brukar istället ske under projektets gång och det är 

således viktigt att forskaren hela tiden ser till att välja ut personer som överensstämmer 

med de riktlinjer som finns i problemställningen (Kjær Jensen 1995:37). I vårt fall 

betyder det att vi endast bestämt ungefär hur många personer vi vill samtala med och hur 

lång tid undersökningen skall ta, allt annat beror på tillfälligheter. 
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Kvalitativa forskningssamtal 

Vi har valt samtal som metod på grund av att berättelser idag betraktas som väsentliga för 

att erhålla kunskap om den sociala världen, inklusive vetenskaplig kunskap (Kvale 

1997:15-16) och det är sådan fakta vi vill få från våra informanter. Samtal är en 

grundläggande form av mänskligt samspel, människor talar med varandra de ställer 

frågor och besvarar frågor. Det är genom samtal vi lär känna andra människor eftersom vi 

får veta något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar och om den värld de 

lever i (Kvale 1997:13). Enligt Kvale (1997:117-118) är forkningsintervjun ett samtal 

mellan två parter om ett tema av ömsesidigt intresse. Det är en speciell form av mänskligt 

samspel där kunskap utvecklas genom en dialog. Samspelet är varken så anonymt och 

neutralt som när en intervjuperson svarar på en enkät eller så personlig och känslomässig 

som i en terapeutisk intervju. 

 

Då vi valt att gå induktivt tillväga och fokusera på empirin först kom vi att genomföra vår 

undersökning tillfällighetsvis. Det vill säga att vi valde att vara strukturerade endast vad 

gäller tidsperioden, undersökningen pågick mellan den 21 och den 31 mars 2008. 

Undersökningens urval är beroende av vår tidsperiod, med andra ord har ett slumpmässigt 

urval skett. Samtalen har gått systematiskt tillväga så tillvida att vi valt att ställa en och 

samma utgångsfråga; Vad är en turist?, sen har dock slumpen återigen fått avgöra vilka 

övriga frågor som har besvarats. Samtalen har varit 20-60 minuter långa och vi har strävat 

efter att låta informanterna ’landa’ i sina svar och reflektera över dem. Självklart har alla 

deltagande fått vara anonyma. 

 

Vid insamlandet av informationen genom frågor beaktade vi två aspekter. Dels funderade 

vi över hur mycket ansvar intervjuaren har gällande frågornas utformning och inbördes 

ordning, det vill säga standardisering. Dels tog vi hänsyn till i vilken utsträckning 

frågorna var fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning eller 

tidigare erfarenheter, med andra ord strukturering. Samtal med låg grad av 

standardisering eller helt ostandardiserade samtal inträffar när forskaren själv formulerar 

frågorna under samtalet gång och ställer frågorna i den ordning som är lämplig för en viss 

person och situation. Gällande grad av strukturering beror det på hur stort svarsutrymme 
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vi ger informanterna. I vårt fall har samtalen varit ostrukturerade då vi formulerat 

frågorna så att svarsutrymmet varit fritt (Patel & Davidsson 2003:71-72). 

 

Ett problem med vald metod som vi ser det är att det är svårt att avgöra hur många samtal 

som bör göras. Enligt Kvale (1997:97-98) ”ska forskaren intervjua så många personer 

som behövs för att ta reda på vad du vill veta, och beror således på undersökningens 

syfte”. Vanligtvis brukar antalet intervjuer ligga kring 15 +/- 10. En vanlig kritik av 

intervjuundersökningar är att det inte går att generalisera eftersom intervjupersonerna är 

för få. Paradoxalt bör en forskare, enligt psykologin, koncentrera sig på ett fåtal studier 

om syftet är att erhålla generell kunskap (Kvale 1997:98). Utifrån ovan förda diskussion 

har vi valt att samtala med drygt 30 informanter. 

Grundforskning 

Grundtanken med uppsatsen är att utgå från ”grundforskning” vilket syftar till att 

utveckla begrepp och teorier samt är en kombination av både teori, datainsamling och 

analys (Kjær Jensen 1995:14). Vår forskning har haft som primärt syfte att reda ut ett 

bestämt begrepp, vilket Kjær Jensen (1995:14) kallar tillämpad forskning som bygger på 

en samhällsvetenskaplig teori. Enligt grundforskningen är syftet att försöka beskriva alla 

de olika kvaliteter som hör till ämnet. Teorin kännetecknas av ett försök att, så brett som 

möjligt, täcka in hela ämnet. Vår urvalsmetods syfte har varit att maximera sannolikheten 

och finna så många kategorier, dimensioner och kvaliteter som möjligt. Kjær Jensen 

skriver att anledningen till att teorin är den mest ändamålsenliga är att; 

 

”De utvalda personerna utifrån en förhandlingsbedömning är så olika som möjligt med 

hänsyn till alla de kvalitéer som man räknar med att träffa på”. 

(1995:43) 

Primär- och sekundärdata 

Vi har erhållit bra och relevant sekundärdata under arbetets gång då sekundärdata är det 

som tidigare samlats in och som finns tillgänglig i böcker, artiklar, rapporter och 

tidskrifter (Patel & Davidsson 2003:65). Främst har vi använt oss av tidigare 
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studentlitteratur samt artiklar. Vår primärdata består av de samtal och 

ögonvittnesskildringar som gjorts. 

Kritik mot metoden 

Ett problem med uppsatsen har varit att källhänvisa till tidigare erfarenheter och 

kunskaper som vi har i bagaget. Epistemologin är läran om kunskapens ursprung (Patel & 

Davidsson 2003:17) och kan liknas med vår tidigare kunskap vilken är svår att härleda till 

direkta källor då mycket av det vi lärt oss kommer från tidigare erfarenheter. Utöver det 

har vi granskat våra källor kritiskt och använt sekundära källor med stor försiktighet. 

Internetkällor har vi granskat extra kritiskt då de källorna inte är tryckta och därmed mer 

opålitliga. 

 

Vi är medvetna om att våra tolkningar och redovisningar av samtalen blivit något 

missvisande då våra informanters talspråk suddats ut och omvandlats till skrivspråk. 

Något Patel och Davidsson (2003:102-106) nämner som ett vanligt förekommande 

problem. Dels kan det vara svårt för intervjuaren att vara objektiv, dels kan intervjuaren 

tolka informanten fel och inte få kontexten av den intervjuades svar vid 

transkriberingstillfället. Om studien baseras på intervjuer, eller såsom i vårt fall samtal, 

bör forskarna sträva efter en bra balans mellan citat från intervjupersonerna 

(informanterna) och egen kommenterande text så att läsaren själv får möjlighet att 

bedöma tolkningens trovärdighet. Vi bearbetade vårt material från informanterna i nära 

anslutning till intervjutillfället för att öka chansen att få med det som informanterna 

verkligen menade. 

Avgränsningar 

Begränsningar har gjorts medvetet gällande val av och antal informanter på grund utav 

den tidsram och höga tillfällighetsnivå som vi gett undersökningen. Vårt urval av 

informanter har bestått av lika många kvinnor som män i åldrarna 18 till 82, dock var 

majoriteten under 35 år. Flertalet informanter arbetar heltid, resterande är studenter eller 

pensionärer. Vi är även medvetna om svårigheterna att generalisera resultaten av vår 
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undersökning, men vi anser att antalet personer vi samtalat med ändå kan ge en 

fingervisning av vad fältet anser begreppet turist står för. 
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Kategori 1: Omgivningen 

 det postmoderna samhället ligger resandet i tiden. Det finns uppenbara faktorer som påverkar 

människors inställning till att resa. Kapitlet tar upp motiven till att människor reser och valet av 

destination. 

Resandets förändring 

Dagens postmoderna samhälle uppmuntrar till att resa. Att resa är något positivt och 

nästintill något som alla ’skall’ göra. Som en av våra informanter kommenterar det; 

 

”Det hjälper att vi lever i ett samhälle där resa är något positivt. Självklart, om det varit 

tvärtom hade min inställning till att resa antagligen varit annorlunda. Jag är så präglad 

av att resa är något positivt. Tror att det beror på en kombination av nyfikenhet, 

rastlöshet och praktiska omständigheter (att jag inte har man, barn, hus) samt att det 

finns ett utbud.” 

(Kvinnlig informant, 24 år) 

 

En annan av våra informanter ansåg att resandet har förändrats. När informanten i fråga 

var yngre reste nästintill inga ungdomar utomlands, och i synnerhet inte utan deras 

föräldrar. Likaså reste inte många av den äldre generationen på semester till något annat 

land. Idag, däremot, reser både yngre och äldre mycket och långt bort. Att resandet bland 

den svenska befolkningen ökat råder det inget tvivel om, exempelvis har Apollo (2008-

04-26) utfört en undersökning som visat att två miljoner svenskar årligen reser på charter. 

 

Flertalet av våra informanter menade att det ligger i tiden att resa och således är det något 

många prioriterar. Dock visade våra samtal att många inte var redo att låna pengar för att 

resa men att det låg i vissas intresse att starta ett sparkonto just för att ha möjligheten att 

resa i framtiden. Precis som all annan konsumtion speglas resebranschen av trender, det 

som var ’inne’ igår, är ’ute’ i dag och så fortsätter det; Thailand har ersatt Kreta som i sin 

tur har ersatt Danmark. Emellertid är det inte så att den ’nya’ turismen utan vidare ersatt 

den gamla. Solsemestrar, för att ge ett exempel, är precis lika populära som förut fast nu 

I 
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finns det ett urval av mer heterogena destinationer (Voase 1997:31). Att åka på 

chartersemester är, till skillnad mot var många tror, inte ’ute’, dock kan det vara så att 

inställningen till en sådan resa förändrats. Resan är inget speciellt i sig men ett utmärkt 

val om personen i fråga är ute efter bekvämlighet, att komma bort samt sola och bada. 

Enligt en artikel i tidningen Östran (2008-04-29) säger Peter Hallström, informatör på 

Fritidsresor, att många ”säkrar upp” solsemestern redan nu. Faktum är att åtta av tio 

semestrar från Kalmar i sommar är sålda. Vidare förutspår Hellström att det, ”med den 

här bokningstakten”, blir glest mellan restplatserna i sommar. Sommartid reser över 1,2 

miljoner svenskar på charterresa. Hos Fritidsresor ligger försäljningen över fjolårets 

rekordsiffror och Hellström säger att de inte märker av någon lågkonjunktur, utan det är 

snarare tvärtom – många prioriterar att lägga pengar på semesterresor. Resebolagets 

populäraste resmål i sommar är Cypern, Mallorca, Turkiet och Kreta. Enligt Hellström 

toppar Kreta lista med nio av tio sålda platser, och det var länge sedan de upplevde ett 

sådant tryck på resor till Kreta. Hotell av högre standard lockar alltfler medan 

mellanklasshotellen minskar i popularitet, vilket vi anser bör bero på att turisten blivit allt 

mer kräsen och vill ha samma bekvämlighet som hemma. Hellström säger att fyrstjärniga 

hotell med stora poolområden och välutrustade lägenheter bokas först. Vidare berättar 

Hellström att resenärerna blir mer aktiva och vill uppleva mer än att endast ligga på 

stranden. Att chartern fortfarande är populär hos den svenska befolkningen förvånar oss 

inte, dock har denna typ av resa inte samma status i samhället som förr (vilket vi 

återkommer till senare i kapitlet). Inte heller anser vi att det är förvånande att det är just 

dessa resmål som är av intresse hos invånarna i Kalmar då det innebär direktflyg från 

stadens flygplats vilket underlättar för dagens mer krävande turister (Östran 2008-04-29). 

 

Traditionella turismprodukter såsom stränder (”sun, sea & sand”), skidorter, temaparker 

och museum har fått ge plats för ’nya’ attraktioner i egenskap av marknader, shopping, 

parker, trädgårdar, utomhusaktiviteter och möten med andra människor kulturer. Dagens 

turism har med andra ord skiftat från observation till deltagande (Boniface 2001:110-

111). Resandet har således blivit mer individuellt och turisten vill i och med sin resa 

förverkliga sig själv (Boniface 2001:122). 
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Det är kanske inte möjligt att adekvat beskriva turisters beteende i termer av endast en 

enkel kategori, människor är mer komplexa än så (Johnson & Thomas 1992:28) – endast 

för att en turist reser till Kreta ena gången betyder det inte att han eller hon inte kan resa 

till New York nästa gång. Genom att följa de utvecklingar som turismen på senare år 

genomgått kan en antydan göras till att fler människor vill har större flexibilitet gällande 

resor än vad som erbjuds med de traditionella paketresorna. Människor söker efter fler 

personliga val och mer utrymme till att hänge sig åt individuell tillfredsställelse. 

Dessutom, som generella konsumenter, förväntar vi alltmer att de produkter vi 

införskaffar håller hög kvalitet och är mer ”sofistikerade” (Boniface 2001:4-5). 

 

Voase (2007:31) anser att vissa förändringar som kan identifieras i västerländsk turism 

under de senaste årtiondena är sammankopplade med det kulturella skiftet från ett 

modernt till ett postmodernt samhälle. Tonvikten ligger numera inte på att besöka någon 

kurort eller liknande utan att resa till en destination som innebär individualitet och som 

ger turisten erfarenheter. I dagens samhälle handlar det mer om att ha varit där. Det är en 

övergång från ett informationssamhälle till ett upplevelsesamhälle. Människor ’shoppar’ 

upplevelser, och vill testa saker och känna empati med andra människors liv, samt prova 

nya aktiviteter för att kunna ge liv till och berika sin egen existens (Boniface 2001:18). 

Analytiker är benägna att anknyta dessa förändringar till en utveckling av individualism 

och individuella uttryck (Voase 2007:31). Boniface (2001:4) skriver att enligt 

Europakommissionen är turismen ”et medium som par excellence för människor närmre 

varandra”. Turismens styrka och potential som motor för social omvandling kan urskiljas 

här, men turismen är även sedd som en mekanism att sörja för möjligheter till en individs 

personliga utveckling, och kan även generera tillfällen för individer att mötas. Att 

samhället uppmuntrar till att resa kan både vara bra och dåligt. Bra i de avseendena att 

människor får uppleva nya platser, kulturer och umgås med människor de troligen inte 

skulle ha umgåtts med annars. Många av våra informanter nämner att de vill att deras 

barn skall få uppleva något annat än endast Sverige, att de skall veta att Sverige inte är 

’allt’. Dock är de flesta ense om att resor inte skall göras förrän barnen är äldre och har 

något slags utbyte av resan och dess innebörd.  
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En slutsats som kan dras från att det har blivit mer normalt och självklart att resa är att de 

flesta i dagens samhälle har mer pengar och mer fritid (Boniface 2001:1). Impulsen att 

resa, vare sig det är en önskan om att nå en bestämd destination eller ett behov av att fly 

från ett specifikt ställe, verkar naturlig för de flesta människor. I denna tid har även en 

stor del av dessa människor pengar och tid vilket är nödvändigt för att ha möjlighet att 

hänge sig till denna impuls. Att resor får ta en större och viktigare del i en persons liv 

märks inte minst på en av våra informanter som sade att det skulle vara ”hemskt att inte 

’få’ resa på två år”. Nya turister dyker upp hela tiden, emellertid etablerade och erfarna 

”resenärer” som redan sett allt det som ”skall ses” men som fortfarande är lika ivriga till 

att resa. Dagens moderna samhälle kräver nyheter. Människor gillar stimulation, och blir 

alltmer utbildade och informerade om deras val (Boniface 2001:1). Turism och turisters 

efterfrågningar skapas utifrån de politiska, ekonomiska, sociokulturella och teknologiska 

regler och normer som finns i samhället (Voase 1997:31). Enligt Burns och Holden 

(1995:47-48) är turism den ultimata formen av frihet. Tillsammans med ett fåtal andra 

angelägenheter såsom tv och Internet är förmågan att fritt resa runt i världen det som 

skiljer dem som lever i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet från dem som levde 

tidigare. Friheten att resa vart personen i fråga vill i världen är på sätt och viss inramade 

av avgörande faktorer i egenskap av inkomst och tillgång till semester (från arbete, skola 

etcetera), men även av kulturella ramar som exempelvis behovet av prestige, samt att vara 

medveten om samhällets, eventuella, tabun relaterade till kön, sexualitet, ålder och 

konsumtion. 

 

En persons (turists) omgivning betyder mycket men inte allt, de flesta av våra 

informanter tror att deras bakgrund (familj, vänner, sociala tillhörighet) påverkade dem 

medan ett fåtal ansåg att deras bakgrund inte alls hade påverkat dem. Det vi frågar oss är 

dock om det inte är så att de flesta påverkas omedvetet av dess bakgrund och omgivning? 

Motiv till resandet 

Motivationer definieras ofta som sociopsykologiska krafter som gör en individ mottaglig 

till att resa och delta i turistaktiviteter. Sociopsykologiska resemotivationer kan vara 

fysiska, kulturella, intellektuella, bero på status och sociala kontakter, eller att personen i 
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fråga vill ’fly’ från något och koppla av. En turists psykologiska motivationer influerar 

deras bild av en destination (Woodside et al 2000:70). 

 

Pizam och Mansfield (1999:7-11) skriver att människor reser för att uppleva sådant som 

inte finns hemma i det vardagliga livet. Människor reser för att fullgöra sin fantasi och för 

att besöka vänner och familj. Författarna beskriver två beslutsfaktorer som påverkar 

resenären innan resan, dessa kallas för push och pull faktorer. Push faktorn syftar till de 

faktorer som motiverar en person till att vilja resa, medan pull faktorerna syftar till alla de 

effekter som avgör vart personen vill resa till. Enligt Dahlqvist och Linde (2002:24) är de 

psykologiska faktorerna kanske mest betydelsefulla för vår personlighet och verkar som 

ett slags grundläggande fundament till hur vi uppför oss. De psykologiska faktorerna 

(hjärnans uppbyggnad, funktion och kapacitet) styr hur en person upplever omvärlden 

och vad han eller hon minns. Det är på så sätt tydligt att psykologiska faktorer har stor 

inverkan på beteendet. Nästintill alla informanter vi pratat med ansåg att deras bakgrund 

påverkat dem. Antingen reste de mycket när de var små och har fortsatt så när de blir 

vuxna. Eller reste de inte mycket, och om de reste blev det till destinationer såsom 

Danmark eller Grekland vilket betytt att de inte fått riktigt tycke för att resa. Att en 

persons bakgrund formar hans eller hennes inställning, vare sig det är positivt eller 

negativt, märks tydligt på två av våra informanter; 

 

”Jag har rest relativt mycket som liten, minst en resa per år. Antingen till sol och bad 

eller till en stad. Det har jag uppskattat väldigt mycket, mina föräldrar prioriterade att 

resa och det har nog påverkat mig på så sätt att jag känner suget efter att resa och tycker 

att det är jättekul.” 

(Kvinnlig informant, 26 år) 

 

”När jag var liten reste vi i Sverige, Norge och Danmark. Det har påverkat mig på så 

sätt att jag inte fått smak för att resa på samma sätt som om man har rest mycket. Tror 

inte att man saknar att resa om man inte ’vet’ vad det är.” 

(Kvinnlig informant, 24 år) 
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Det är svårt att beskriva vad som ligger bakom en persons motiv till att resa, men det 

finns ett antal utmärkande drag, såsom sökandet efter äventyr, upptäckandet av nya 

kulturer kontra sedvanliga dagliga vanor, attityden till att möta nya människor, 

semesterbudgeten, vikten med natur och ’äkthet’ samt sökandet efter vila, sol, sand och 

hav (Johnson & Thomas 1992:26-27). De flesta av våra informanter anser att reklam gör 

att han eller hon frestas till att resa och att media blåser upp en sorts hysteri kring 

resandet. Således finns det ytterligare en anledning till varför det kan vara svårt för 

människor att förklara varför de reser; det finns så många olika behov som kan 

härstamma från reklam där anledningarna till att resa har blivit upprepade åter och åter 

igen i exempelvis turismbroschyrer och kataloger. Resor är motiverade av att resa iväg 

från något snarare än till något (Johnson & Thomas 1992:42). 

 

Vilka behov som styr våra informanter gällande resor är inte lätt att svara på. Mängden 

menade dock på att de vill resa för att komma bort från vardagen, se något nytt och vidga 

sina vyer. Behov är en kraft som ger upphov till motiverat beteende, och det är förmodat 

att forskare kan komma fram till vilka behov människor har och hur de kan uppfyllas 

genom exempelvis Maslows behovshierarki (Johnson & Thomas 1992:4). 

”Behovstrappan” används för att psykologiskt förklara hur människor prioriterar sina 

behov. Den primära idén innebär att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda 

innan högre mål blir viktiga för individen. De fem behoven är; kroppsliga behov 

(andning, mat, vatten, sex, sömn etcetera), behov av trygghet (kroppslig, arbetsmässig, 

resursmässig, moraliskt, familjär etcetera), behov av gemenskap och tillgivenhet 

(vänskap, familj, intimitet), behov av uppskattning (självkänsla, självförtroende, 

prestation, respekt för och av andra), samt behov av självförverkligande (moraliskt, 

kreativt, spontanitet, problemlösning, brist på fördomar, acceptans av fakta) (Page & 

Connell 2006:67). Vi anser dock att det finns viss berättigad kritik till Maslows 

behovshierarki. För det första kan det vara på så sätt att en människas behov kommer i en 

annan ordning än den som Maslow påvisar och för det andra är turister, troligen, ofta 

motiverade av mer än en faktor vilket avgränsar tillämpligen av teorin inom forskningen. 

I grund och botten har en person vissa behov, av vilka hon eller han kan vara medvetna 

eller omedvetna om. En persons behov kan sedan översättas till önskningar, exempelvis 
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kanske personen behöver ömhet men önskar möjligen besöka vänner och familjer. 

Motivation förekommer således när en individ vill tillgodose ett behov (Johnson & 

Thomas 1992:38).  

Påtryckningar från omvärlden 

Media  

Internet och större delen av alla tv-kanaler är reklamfinansierade vilket har inneburit att 

människor påverkas mer av reklam idag än förr, dock kan påverkningen både vara av 

medveten och omedveten sort (Dahlqvist & Linde 2002:7). Som konsumenter utsätts 

personer ofta för ett bombardemang av signaler varje dag. En genomsnittlig svensk har 

under en dag aktivt ägnat ungefär sex timmar åt mediekonsumtion. Dessutom exponeras 

en genomsnittlig svensk för mängder av ytterligare information, budskap och 

meddelanden (Dahlqvist & Linde 2002:10). En turists bild av turistdestinationer beror till 

stor det på hur destinationerna framställs i de informationskällor turisterna är ’utsatta’ för. 

Bilderna behöver inte nödvändigtvis endast härstamma från broschyrer eller reklam utan 

kan även komma från böcker, filmer, tidningsartiklar, dokumentärer för att ge några 

exempel. I sitt val av resmål är turisten således påverkad, omedvetet eller medvetet, av 

reklam, media men även familj och vänner (Woodside et al 2000:68). Enligt Blom 

(2000:10-11) väljer många turister att resa till länder eller platser som de sett på bild, tv 

eller film. En viss byggnad eller en viss plats kan symbolisera ett helt land, som 

exempelvis Eiffeltornet i Paris, Operahuset i Sydney och Frihetsgudinnan i New York. 

Människor väljer att resa till platserna själva för att ta exakt samma bild på sevärdheten 

som finns på alla vykort, dock är de själva med på denna bild. Ett flertal av informanterna 

medgav att de själva valt eller väljer sina resmål efter vänners rekommendationer eller 

bilder som förmedlats via tv och övrig media. Somliga informanter hävdade även att 

amerikanska tv-serier som ”CSI” (Miami), ”OC” (Kalifornien) och ”Sex & the City” 

(New York) lockar dem att resa. Att tv-serier kan locka till resor är dock inte något som 

endast märks på den yngre generationen; 

 

”Min drömresa är att åka till ’Vilda Västern’ som ’Macahan’!” 

(Manlig informant, 57 år) 
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Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att om en person saknar personliga erfarenheter från ett 

resmål så får intern och extern information gälla som rättesnöre. Desto bättre och 

’säkrare’ informationen som personen erhåller ju bättre bild av destinationen får personen 

i fråga, detta beror således mycket på personen själv och dess omgivning. 

 

En individs beteende påverkas av en rad faktorer som är olika för alla. Alla individer har 

olika bakgrund, varierande preferenser, behov och ambitioner som styr deras beteende. 

De resulterar i att olika individer i en given situation kommer att uppvisa olika beteenden. 

Att människor inte reagerar på samma sätt på reklam beror på kön, ålder och sociala 

status. Reklam gör människor uppmärksammade på olika företag och produkter, hur de 

sedan reagerar och responderar styrs av deras individuella behov och bakgrund. Hur en 

person beter sig beror följaktligen till stor del på vem han eller hon är, vem han eller hon 

vill vara och vilka behov personen i fråga har (Dahlqvist & Linde 2002:24). 

Förväntningar är rotade i en våg av fördomar som formas genom åren. Ett turismbeslut 

kanske inte baseras så mycket på den information som är riktad till potentiella turister, 

utan på hur informationen är förstådd och införlivad i förutbestämda trostrukturer. 

Information från sociala eller kommersiella medel kan gjutas till en bild (läs mediabild) 

som ibland avsiktligt ändrar fördomar, och ibland förstärker det personen redan trodde 

(Nielsen 2001:51). Vilket även tydliggör det faktum att de företag som framgångsrikt vill 

marknadsföra sina produkter, varor eller tjänster måste känna till de faktorer hos 

målgruppen, och helst hos den enskilda individen, som driver hans eller hennes beteende. 

Det gäller att hitta de argument som gör att målgruppen känner att produkten löser ett 

problem, tillgodoser ett behov och passar in i livsstilen. 

 

Vem en person är bestäms till stor del av var han eller hon växte upp. Kultur är involverat 

i vad en nationell grupp tänker och säger, deras vanor och traditioner, konst och litteratur, 

språk, attityder, känslor och värderingar (Dahlqvist & Linde 2002:25-26). Med tanke på 

kulturens inverkan på människor är det måhända inte så konstigt att många av våra 

informanter sade liknande saker. De har sålunda samma attityd till resandet och upplever 

samma påtryckningar från samhället även om det självklart är så att vissa individer 
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påverkas mer än andra. Ett samhälles kultur skapar en ram kring hur individer uppväxta 

där förväntas bete sig och exempelvis reagera på reklam. Andra kulturella faktorer kan 

vara familj och uppfostran, eller skola och eventuell tillhörighet till någon form av 

subkultur (eller kanske viljan att tillhöra någon form av subkultur). Sociala faktorer hör 

på många sätt samman med de kulturella, de är en del av den kultur en person växer upp 

i. Vilken samhällsklass och social grupp personen ’tillhör’ är exempelvis avgörande för 

vilka värderingar han eller hon får. Lika viktigt är dock vilka eller vilken grupp personen 

identifierar sig med eller vill tillhöra. Den allmänna samhällsekonomin är även en social 

faktor som påverkar köpbeteendet, människor köper till exempel färre utlandsresor när 

det råder lågkonjunktur. Personliga faktorer spelar en viktig roll för beteendet, förslagsvis 

ändras beteendet i takt med att vi blir äldre. Även kön har naturligtvis betydelse för 

beteendet. Yrke och civilstånd är andra faktorer som har inverkan på hur personen 

kommer reagera på olika yttre stimuli. Beteendet är alltså uppbyggt av många 

samverkande faktorer som bildar ett komplext samband (Dahlqvist & Linde 2002:25-26). 

Status 

”Det är mycket status i resor nuförtiden, alla ska resa och bräcka varandra.” 

(Manlig informant, 32 år) 

 

Tiderna förändras och idag är det mer vanligt att tycka om att resa än att inte göra det. 

Resor är ett hett samtalsämne och personers inställning till ämnet vädras både här och 

där. Det är inte olikt att hitta frågor som vart skall du resa i sommar? och vilket är ditt 

drömresmål? i enkäter och tidningsintervjuer. Nielsen (2001:70) hävdar att resor är ett 

bra ämne för att behålla uppmärksamheten hos en publik. Det är ett ämne de flesta 

människor gillar att diskutera och höra om, men självklart finns det en gräns. Om en 

person försöker visa alla deras semesterbilder för någon som stannade hemma blir denna 

gräns tydlig. 

 

Fotograferandet är en handling som för många turister är självklar. Att fånga ögonblicket 

och ta det med sig hem är en form av rituell handling som är så pass etablerad att många 

inte ens funderar på det. Genom möten, samtal, bilder och texter förmedlas och bekräftas 
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de gemensamma värderingarna av reseupplevelsen. En resekultur som hyllar 

individualitet och originalitet får således sin kollektiva bekräftelse (Svenska 

Turistföreningen 2003:33,44). Mängden av informanterna ansåg att det är en självklarhet 

att ha med kameran på semestern, dock tycker inte alla att de tagna bilderna måste visas 

upp för andra efter hemkomsten. Flertalet av de yngre informanterna såg däremot 

bilderna som ett sätt att återuppleva resan och att de även bidrar till att bekräfta turisten 

och den gjorda resan som speciell. 

 

Media, vänner och familj påverkar människor medvetet eller omedvetet varje dag. Poon 

(1993:38-39,90) anser att det alltid inneburit status att resa. Förr hade dock resmålet inte 

så stor betydelse utan det var väl nog att kunna uppvisa en solbränna vid hemkomsten. 

Idag har däremot destinationen stor betydelse och nästintill alla våra informanter skulle 

välja en resa utanför Europas gränser om de fick möjligheten. Ingen av informanterna 

kände avund till deras omgivning men säger samtidigt att det finns vissa sätt att resa och 

vissa resmål som är mer status än andra. Resor påvisar en turists status i samhället genom 

att hur, var och när en resa gör speglar en persons ekonomi. Förutom att en resa visar 

ekonomisk status påvisar den även status i form av erfarenhet, att en person har sett och 

varit med om mycket. Enligt Butler och Pearce (1995:33-34) är resor ofta 

sammankopplade med social status. Men ett samhälle skiljer sig även från ett annat i dess 

grad av individuell mobilitet. Den sociala produktionen av fritid har sitt ursprung i ett 

produktivt system i vilket människor arbetar för att producera resurserna som är 

nödvändiga för att behålla dem själva i arbete och ge dem tid till fritid. Människorna 

använder sin tillgängliga fritid på sätt som är förenligt med deras sociala position och 

deras resurser. Ett sådant sätt är att resa vilket associeras med social komplexitet. 

Huruvida människor reser på deras fritid, och på så sätt blir turister, verkar reflektera den 

generella benägenheten att resa i ett samhälle eller en social grupp (Butler & Pearce 

1995:34). En informant höll med om att det finns en slags statusmarkör i samhället och 

att det på något sätt har att göra med personens attityd till resandet. Om en person vill, 

omedvetet eller medvetet, markera att han eller hon har pengar kan personen använda 

resandet genom att exempelvis inte göra en så stor sak av att ha varit i London i helgen. 

Urry (2003:5-6) påstår att det är modernt att vara turist och att resor ger mer status i det 
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postmoderna samhället än förslagsvis ett fint hus eller en dyr bil. Eller som en informant 

uttryckte det; 

 

”En person som varit rest runt och upplevt mycket har mer status även om det inte ska 

vara så...” 

(Kvinnlig informant, 24 år) 

 

Att resa och semestra idag skiljer sig väsentligt från hur det var för bara några år sedan. 

Idag är det inget unikt eller speciellt att resa i väg till en ’solig’ destination i en vecka, 

utan det är vart och för hur länge som inbringar status och en känsla av unikum. Att vara 

annorlunda ses som något väldigt positivt och eftersträvansvärt. Det faktum att 

inställningen har ändrats så drastiskt som den ändå har märks tydligt då att flera av våra 

informanter sade att det inte är status att resa i sig, utan hur personen i fråga reser. Att 

resa långt och länge eller kort och ofta innebär mer status än en vecka med exempelvis 

Fritidsresor till Kanarieöarna (vilket enligt en informant är en typisk Svensson-resa). 

Turism blir alltmer associerat med livsbelåtenhet eller till vilken nivå en person 

associerar sig med deras uppfattning av livskvalitet. Människor uttrycker vem/vad de är, 

till dem själva och till andra, genom att åta sig olika aktiviteter på fritiden. På vilket sätt 

människor uttrycker sig porträtterar hur de vill vara och bidrar av den orsaken till hur 

nöjda och tillfredsställda de är med sitt liv (Woodside et al 2000:91). 

 

En informant ansåg att det är status att spara pengar till en mer unik resa, en ”once in a 

Life-Time opportunity” – då har han eller hon något att berätta! Vi tror att det kan vara 

på så sätt att det är ’medelsklassen’ som tycker det är viktigt att påvisa att de rest, i denna 

sociala grupp kan pengar ha en mer väsentlig roll. Att människor känner sig stressade av 

att grannarna köper ny bil eller att de få ta hand om deras blommor när de reser iväg flera 

gånger under året tror en av våra informanter är vanligt. Vidare menade informanten att 

människor bevisar sin ekonomiska trygghet och status genom att resa och att vi pratar om 

det mer idag vilka kan stressa dem som inte har samma förutsättningar. Detta styrks av 

Voase (2007:31) som menar att individualism, eller en önskan om personlig kontroll, 

ökar i betydelse som en viktig social attityd. Denna individualism, eller längtan efter, 
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syns i konsumenters ökade tendens att ge uttryck för deras sociala och materiella 

framgång. Vilket görs genom att särskilja sig själva från deras jämlikar på ett stillfullt och 

individualistiskt sätt, till skillnad från åren direkt efter andra världskriget då det fanns en 

önskan att efterlikna sin jämlike. Trots det frågar vi oss om det inte fortfarande är frågan 

om att tillhöra en viss grupp, eller rättare sagt ge sken av en viss social status. Önskan att 

tillhöra en grupp hör, enligt oss, samman med kultur. Kultur som samlingen av 

gemensamma betydelser, ritualer, normer och traditioner mellan medlemmar av ett 

samhälle, är den kollektiva programmeringen av hjärnan vilken särskiljer medlemmar av 

en grupp eller samhälle från andra (Ekinici & Hosany 2006:45:127). Likaså kan sägas att 

ett samhälle som ger ’obegränsad’ frihet till individen allt som oftast inte diversifieras 

utan när människor är fria att göra som de vill brukar de ofta härma varandra (Voase 

2007:31). Därför är det måhända ingen tillfällighet att ’alla’ reser till Thailand nuförtiden. 

 

Utökningen av personliga val är inte resultatet av individualistiskt beteende, utan snarare 

ett resultat av att människor önskar vara likadana som andra, och söker en 

’referensgrupp’ där den verklighet de aspirerar på kan matchas med de diskurser som 

cirkulerar inom gruppen. Den kommersiella världen, vare sig den erbjuder nischade resor 

eller någon märkesvara, tar inte hand om individuella val utan ger oss alternativ som 

möjliggör för personer som följer massan, eller vill finna en speciell grupp, att göra just 

så. Så till skillnad mot förr, då en person av nödvändighet identifierades med en grupp, 

väljer många idag att identifiera sig med en viss grupp – dock av eget val (Voase 

2007:31). Då vi lever i ett normlöst samhälle kan det främja ett behov hos människor att 

interagera social på ett sätt som fattas på hemorten. Att stärka sitt ego å andra sidan härrör 

från personliga behov. Precis som att det finns ett behov för social interaktion har 

människor behov av att bli sedda. Hemmavid har en person redan en socialposition, men 

på semestern kan en person låtsas vara något/någon annan och fly in i en fantasivärld och 

göra sådant som generellt orsakar rynkande pannor (Johnson & Thomas 1992:38). Om 

det nu är så att individen vill tillhöra ett sammanhang, dock själv välja vilket, kan vi 

tycka att det är underligt att massmedia får kritik för att använda ordet ”mass(a)”. 

Anledningen till kritiken är dock att ordet tar avstånd från värdet av individualitet i ett 

samhälle. Människor köper inte tidningar eller ser på tv som medlemmar av en större 
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grupp, deras personligheter är inte ”beklädda i samma färg” hävdar kritkerna utan 

massmedia skall ge personer en förhandstitt på det som händer utanför hans eller hennes 

personliga kommunikationsnätverk (Nielsen 2001:34-35). Vi anser att individen har rätt 

att välja men att det självklart alltid kommer att finns en viss mängd alternativ och de 

flesta av dem är människor inte ensamma om att välja. 
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Kategori 2: Personen 

tt en turist påverkas av vilket samhälle han eller hon lever i har vi haft möjlighet att påvisa i 

föregående kapitel. Detta kapitlet syftar till att ge läsaren en mer detaljerad information om 

begreppet turist. Läsaren skall även få en mer ingående förklaring till vilka i samhället som reser samt 

varför människor väljer att kalla sig resenär snarare än turist. Kapitlet behandlar även den negativa 

klangen som cirkulerar kring begreppet 

Turisten 

Under våra samtal med uppsatsens informanter om vad en turist är fick vi till svar: 

 

”En person som reser till ett annat land eller stad för att uppleva något.” 

 

Citatet är ett av en mångfald liknande svar. Det finns många definitioner av vad en turist 

egentligen är. Många av våra informanter ansåg att en turist är en person som reser på sin 

fritid, ensam, med familj eller vänner. Personen i fråga konsumerar och bor på en annan 

plats än sin hemort. Enligt Norstedts (1998) är en turist en ”person som reser (långt i från 

hemorten) i nöjes- eller avkopplingssyfte”. Urry (2005:2) skriver att en person är en turist 

när den utövar en aktivitet på sin fritid som i sin tur är skild från arbetet. Enligt 

författaren är en turist någon som förflyttar sig och stannar på olika destinationer. Att 

vara turist innebär att resa under en begränsad tid och det skall finnas ett hem att 

återvända till. För att vara turist skall personen befinna sig på en plats där han eller hon 

aldrig tidigare varit. Platsen personen besöker skall var temporär och vistelsen skall vara 

för en kort tid. Platsen skall även ge personen något ut över de valiga som han eller hon 

inte upplever hemma. Johnson och Thomas (1992:28) menar att de människor som reser 

söker äventyr. De vill upptäcka nya platser och möta nya människor och kulturer. Många 

längtar efter vila, sol, bad, sand och hav. Även Johnson och Thomas (1992:1-2) anser att 

det är svårt att definiera ordet turist eftersom det finns en sådan bredd i begreppet. 

Avsikten med en resa inkluderar semestrar, affärsresor, besök hos vänner och släktingar, 

samt varierade besök såsom studier, religion, shopping eller sportaktivitet. 

A 
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Kallar sig hellre resenär 

Ett flertal av våra informanter ansåg sig vara mer turist när de är i utlandet än när de reser 

i Sverige. Flertalet av den yngre informantskaran ansåg sig vara mer turist när de är på 

charter än när de reser på skidresor, golfresor och mer självständiga resor exempelvis 

som backpacker till Thailand. Förmodligen beror det på att många vill frångå den 

stereotypiska turisten som filmer som Sällskapsresan hjälpt till att skapa. Majoriteten 

informanter förknippar den typiska turisten med en person som ser sig förvirrat omkring 

och som inte vet var den ska ta vägen. Omgivningen har således gett ordet en bild som 

inte enbart är positiv, även om ordets korrekta innebörd inte kan ses som annat än positiv. 

Den äldre informantskaran menade att en turist för många är en ful definition av en 

resenär. De ansåg även att begreppet resenär egentligen bara är en förvrängning av ordet 

turist. Vad är då egentligen en resenär? Enligt Responslexikon (1997) så innebär en 

resenär samma sak som en turist. I enlighet med Nutek (2008-05-17) är en resenär en 

person som reser i ett eller flera länder eller till en eller flera platser i landet där han eller 

hon bor. Vid begreppet resenär ligger fokuset således på själva transporten från A till B. 

En av våra informanter ansåg att han är en resenär eftersom han aldrig åker på charter. 

Att dra parallellen turist är detsamma som charter vore fel då Nielsen (2001:11), och vi, 

hävdar att en person kan vara turist såväl när den hälsar på släktingar som när den reser 

på solsemester till Indonesien. Vi förstår dock vad vår informant menar, efter att ha läst 

Resenär – Inte Turist! från Svenska Turistföreningen (2003:26-42) inser vi att epitetet 

resenär har en mer symbolisk funktion som identitetsmarkör: - att personen i fråga helt 

enkelt klarar sig själv vare sig det är i Kambodja eller på Kreta. Begreppet turist används 

mer för att hänvisa till ’de andra’, de som inte söker det unika (enligt resenärerna) och på 

så sätt ’tillhör’ massturismen. Men, som det även diskuteras i boken, finns det en risk att 

resenärerna själva blir en ’massa’ på platser där exempelvis många backpackers samlas. 

Turistens negativa klang 

”Ordet turist har en negativ klang, speciellt bland ungdomar tror jag. De kanske känner 

att de reser runt längre på ett ställe och vill se sig själva som mer erfarna och som en del 

av lokalinvånarna/landet. Att vara turist kanske betyder att du är mer oerfaren och reser 

på en ’färdigpaketerad’ resa. Dessa personer vill se sig som världsvana då de har 
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förmågan att ta hand om sig själva och anser sig ’finare’ då de upplever saker utöver det 

vanliga”. 

(Kvinnlig informant, 26 år) 

 

Ovanstående citat anser vi stämmer överens med en viss grupp, oftast yngre, turister som 

vill vara mer individuella och unika i sitt resande. Att vara turist idag ses av många 

informanter som något positivt då det innebär att personen får uppleva spännande platser, 

kulturer och människor. Några informanter ansåg att turisten är en person som vill 

uppleva saker och att det är det som skiljer den mot de som endast åker på semester för 

att vila, sola och bada. Att vara turist har kommit att bli en symbol av det postmoderna 

samhället (Burns & Holden 1995:31). Ändå menade vissa av informanterna att det finns 

en negativ sida, eller klang, till begreppet. Det är dock svårt att definiera varför en 

negativ klang finns. En förklaring som våra informanter hade var att människors resande 

ses som en av huvudorsakerna till miljöförstörelsen då bränsleutsläppen stiger i och med 

ökat resande världen över. 

 

MacCannell (1999:9-10) påstår att andra turister inte nödvändigtvis behöver tycka om att 

umgås med andra turister utan snarare tar avstånd. Vi tror att det även kan gälla 

lokalbefolkningen och att de därför, exempelvis, gärna håller sig på en bestämd sida av 

stranden. Några av våra informanter kommer från Öland som är en klassisk 

turistdestination och de menade på att det finns både positiva och negativa konsekvenser 

av turismen. Det går exempelvis inte att undkomma det faktum att Öland blomstrar tack 

vara turismen men likväl finns det konsekvenser såsom lågsäsong och bilköer vilket får 

lokalinvånarna att någon gång ibland yttra ”de där jäkla turisterna” under 

sommarhalvåret. 

 

En fråga som uppkommer är om begreppets negativa klang går att återställa? Svaret bör 

vara ja, men en sådan förändring av en image är svår att radera. Vi anser dock att om 

industrin, med hjälp av media, arbetar för att återge begreppet turist dess verkliga 

betydelse kan ordet återfå en positiv klang även om det kommer ta åtskilliga år. 
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När blir en person en turist? 

”Jag tycker att det är svårt att avgöra när jag är turist. Jag reser mycket i mitt arbete och 

anser mig själv vara en affärsresenär på dagarna då de ofta är fyllda med konferenser, 

möten och kundbesök. Dock är jag turist på kvällarna då jag besöker museum, 

restauranger och liknande.”  

(Manlig informant, 24 år) 

 

Citatet är från en informant som reser två till tre gånger i månaden i sitt arbete. Boniface 

(2001:7) anser att en person blir en turist när han eller hon söker det som är avvikande 

från vardagen, då personen i fråga ofta flyr från den dagliga rutinen. Att vår informant 

inte känner sig som en turist på dagen är inte konstigt då den tiden är arbetsrelaterad och 

ingår i det vardagliga livet. Människor uppmuntras till att se resandet som något 

självklart. Samtidigt inser människor att det finns orsaker till att inte resa till vissa platser, 

i vissa volymer, vid vissa tillfällen och, inte mindre, för att mer tillgänglig information 

säger oss så. Insikten om vilka resmål som är säkra eller mindre säkra får vi som 

samhällsmedborgare såväl som turister. Skäl som håller människor tillbaka kan vara 

motviljor av politiska, ekonomiska, sociala eller kulturella omständigheter omgivna ett 

speciellt resval (Boniface 2001:55). 

 

Turisten är i sin natur motiverad av lusten att resa, att fara till en annan plats. Vare sig 

den individuella turisten är motiverad av att resa i sig självt eller om det är den aktuella 

platsen som inspirerar till resan är det förståelsen av den kreativa processen som ger dem 

sina uppfattningar av världen, som framkallar deras bild av andra länder och 

nationaliteter. Vilket ger en värdefull insikt i den enorma dragningskraft som ligger till 

grund för turismen (Burns & Holden 1995:47). Synen på fritid och turism är en produkt 

från samhället och dess kultur, likaså från grupper inom samhället. Historiskt sett har 

varje samhälle etablerat ett sätt för dess medlemmar att betrakta fritid och turism på. 

Varje samhälle har ’styrt över’ sina ’fritidssysslor’, vad som är ansett som legitimerade 

fritisaktiviteter, och de godkända sätten att uppleva fritidsaktiviteterna på enligt ett 

’regelverk’. Världen krymper dock och sociala skillnader minskar, vilket även innebär att 

skillnader i fritidsaktiviteter och resor minskar. Alltmer globala exempel på 
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fritisaktiviteter kan skönjas (Woodside et al 2000:93). Castells (2000:498-500) skriver att 

vår världs alla gränser har förminskats genom globaliseringen. Internet överträder avstånd 

till låg kostnad och har öppnat dörrar för människor som tidigare har haft svårt att finna 

och möta andra människor. 

Resa utomlands eller i Sverige? 

Att resa utomlands är enligt samtliga informanter mer speciellt än att resa inom Sverige. 

En informant menade att hon kände sig mer som en främling utomlands, hon var inte 

längre ’svensk’. En annan menade att fast han håller med om att det är mer speciellt att 

resa utomlands med annat språk, annan valuta, pass som måste fixas och kanske även 

visum så är en person lika mycket turist när han eller hon besöker en annan plats än 

hemorten – ”personen är lika lost ändå”. En tredje sade att hon känner sig mer som en 

turist när hon omges av andra turister, sedan kan det vara på Skara Sommarland eller på 

Disneyworld i Paris. 

 

Intressant nog har få av våra informanter rest inom Sverige. Många av dem berättade att 

de inte sett mycket av Sverige även om de skulle vilja och Boniface (2001:141) menar att 

människor ofta skämtar om att de inte sett sin egen bakgårds attraktioner om det inte gör 

så med vänner eller släktingar som är på besök och väljer vad de vill se. Vi diskuterade 

ämnet att vara turist på sin egen hemort eller i sin hemorts omgivning med några av våra 

informanter. Vi frågade oss, exempelvis, om en person som är bosatt på Öland är turist 

om han eller hon besöker en camping eller en attraktion på ön. Enligt definitionen är en 

person en turist om individen besöker en destination långt från hemorten, men de flesta 

av våra informanter ansåg att det essentiella är att personen i fråga inte är hemmastad på 

platsen eller brukar vara där. Vi anser att industrin ser alla besökare som turister även om 

de måhända är bosatta på ön. Med andra ord påstår vi att en ölänning likväl kan vara 

turist på exempelvis Lågbilslandet som på Mallorca. Boniface (2001:145-146) frågar sig 

om människor verkligen behöver resa långt för att hitta en godtagbar semester? Vi anser 

att det är en mycket bra fråga och att svaret egentligen borde vara nej, dock är vi väl 

medvetna om att dagens turist anser att det är viktigt att komma bort och att visa sin 
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status med resor. Ju längre bort och ju mer unikt en destination är desto mer status 

innebär det för turisten. 

 

Bland våra informanter rådde det delade meningar gällande om personer som reser till ett 

och samma ställe ofta är turister eller inte. Även om de flesta ansåg att personen i fråga 

ändå är turist så menade många att han eller hon inte kommer att besöka samma saker 

och känna sig mer och mer ’hemma’ vilket innebär att ordet turist inte känns som den 

bästa definitionen. Besökare ansåg en av informanterna att personen i fråga kan kalla sig 

medan en annan funderar över vem som skall definiera vad en person är. Frågar vi 

personen själv kommer han eller hon antagligen säga att de inte är turister medan 

lokalbefolkningen antagligen är av en annan åsikt. Ur turismindustrins syvinkel är 

personen troligen en turist. En informant kanske definierar det bäst genom att säga att en 

person är en turist så fort han eller hon är på ett annat ställe än hemorten. Om personen 

dock bor i exempelvis London under ett år är han eller hon inte intresserad av alla 

’turistaktiviteter’ utan mer involverad i kulturen och dylikt. När en plats blir vardag är 

personen inte längre turist. Woodside et al (2000:20-22) menar att lojalitet till 

destinationer och bilder påverkar valet av resmål. Det är inbäddat i en persons specifika 

bakgrund och samhället han eller hon lever i. Tidigare erfarenheter och andra 

reserelaterade variabler såsom livscykel, inkomst, ålder och livsstil påverkar processen 

gällande val av destination. Vi är benägna att hålla med författarna då vi tror att många 

turister som är nöjda med deras tidigare semestrar inte anser att de behöver söka efter ny 

information. En destinations image är således mycket viktig och kan vara den avgörande 

faktorn i valet av resmål. 

 

Idag har människor mer fritid vilket leder till ökad rikedom för många av dem. Som en 

bieffekt av mer fritid är många arbetsuppgifter mer krävande och intensiva vilket gör att 

många personer känner ett behov av att få kontrast till vardagen under sin fritid. En 

professionell person arbetar längre och har mer krävande uppgifter och detta leder i sin 

tur till ett större behov av semester och mer pengar att spendera. Tekniken har utvecklats 

så att vi har fler ”fritidstimmar” och längre ”levnadstider” (Boniface 2001:153). 
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Vilka reser 

Nästintill alla våra informanter gör årligen någon form resa. Mer än hälften av de 

tillfrågade åker utomlands minst en gång om året. Enligt Statistiska Centralbyrån (2008-

04-15) gjorde 66 procent av den vuxna befolkningen i Sverige någon semesterresa på 

minst en vecka år 2006. Andelen som reste utomlands på semester var 46 procent, medan 

21 procent av befolkningen varken gjorde någon semesterresa eller hade tillgång till 

fritidshus. 

 

Figur 1:  Diagram över hur många svenskar som inte reser på semester. 

 

Källa:   Statistiska Centralbyrån  

 

Figur 1 visar att endast ca 20 procent av Sveriges män och kvinnor i åldrarna 16-84 inte 

reser en vecka per år. Personerna reser varken till något sommarhus eller på en vanlig 

semester (SCB 2008-04-15). Vi anser att figur 1 styrker det faktum att merparten av den 

svenska befolkningen reser på semester någon gång per år vilket även våra informanter 

vittnade om. 

 

Figur 2:  Diagram över vilka familjeförhållanden som reser 

 

 

 

 

 

 

Källa:   Statistiska Centralbyrån 
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Figur 2 visar vilka familjer, eller rättare sagt familjförhållande, som reser. Diagrammet 

visar tydligt att resandet bland den svenska befolkningen ökat. Stapelföljden uppvisar 

även att oavsett familjeförhållandet är ökningen av resor bestående. De som reser mest är 

sambos med eller utan barn. Förklaringarna till att vissa reser medan andra inte gör det 

kan vara många och individuella men vi anser att en stor faktor är ekonomin. En familj 

med två vuxna har större möjlighet än en ensamstående förälder att spara till en reskassa. 

Maffesoli (1996:97-99) skriver att de nya familjestrukturerna och deras livsstil formar en 

bransch. Vi anser att turismbranschen är ett bra exempel på en bransch som formas av 

dess kunder och deras efterfrågningar. Vidare skriver Maffesoli att den traditionella 

kärnfamiljen med mamma, pappa och barn luckras upp och formas om. Författaren menar 

på att branschen formas efter kunderna (turisterna) och anpassar utbudet efter samhället. 

Fler äldre reser idag än vad de gjorde förr. Dagens äldre är mer förmögna, i god 

kondition, redo för äventyr och att utforska, samt lysten till att utveckla sig själva. Dagens 

äldre generation är även mer utbildad, mer aktiv och mer högröstad än förr (Boniface 

2001:6-7). Flertalet av de äldre informanterna vi samtalat med reser mycket och gärna på 

’aktiva’ semestrar såsom en golfresa till Spanien. Deras inställning till resor är att ”varför 

inte göra något vettigt med våra pengar?”. 

 

Det finns ofta ett outtalat antagande att människor med liknande demografi och intressen 

skall mötas på resan. Unga människor välkomnar mötet med nya människor och reser 

ofta med det specifika intresset att söka ut sådana möten. Dagens turister reser för att 

medverka i aktiviteter som erbjuder personlig stimulering och eller utmaning. De vill få 

reda på saker om andra människor och deras livsstilar, inte endast se kända attraktioner 

och platser samt besöka museum (Boniface 2001:75-76). En del av tjusningen med resor, 

och en del av statusbegäret, kan komma från föreställningen att resor ger en indikation på 

hur resvan en individ är. Desto längre en person har rest ju mer utsatt har han eller hon 

varit av en ny miljö och kultur och på så sätt tagit större risker (Woodside et al 2000:26). 
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Kategori 3: Turismen 

 föregående kapitel fick läsaren en grundlig presentation om när en person övergår och blir en turist. I 

detta kapitel kommer vi beskriva hur turisten såg ut förr, hur den utvecklats och ser ut i dag. 

Massturismen och industrin kommer att beskrivas ingående då de är viktiga faktorer för att få en ökad 

förståelse till denna utveckling 

 

Att det är viktigt att resa är de flesta informanterna ense om. Det är skönt att komma bort 

från vardagen, förverkliga sig själv och få nya insikter om livet, andra länder och 

nationaliteter. Så här sade en av informanterna: 

 

”Att resa är viktigt för mig. Jag mår bra av att resa, att komma iväg och slappna av, se 

nya saker och lära mig nya saker.” 

(Kvinnlig informant, 26år) 

 
Att resa är något människor fyller sin fritid med. De gör sina resval själva och 

privilegierar sig själva, dock guidar industrin dem. Massturismen är fortfarande den 

vanligaste formen av turism. Dock har turistens efterfrågningar och önskningar ändrats 

sedan massturismens begynnelse på 1950-talet vilket turismindustrin får lov att ta hänsyn 

till. Men industrin får ser upp; konsumenterna kan finna andra sätt att skämma bort sig 

själva på om det som bjuds inte är tillräckligt bra (Boniface 2001:146). 

Massturism 

Poon (1993:4) påstår att massturismen var den logiska effekten av viktiga sociala, 

politiska, ekonomiska och teknologiska influenser efter andra världskriget. Massturismen 

fick sitt genombrott i samband med jetflyget 1958. Efterkrigstiden med fred, välgång, 

betald semester, charterflyg och billig olja ’smörjde’ framgången av turismförändringen. 

Sollystna och oerfarna turister tillsammans med tillgången av billiga paketresor till soliga 

destinationer och spridningen av plastkort tillförsäkrade efterfrågan för massturismen. 

Teknologin främjade även utvecklingen av massturismen då det möjliggjorde 

standardisering, skötsel och distribution av massturismtjänster på en global skala. På 

mitten av 1970-talet var massturism det självklara valet. Semestrar var standardiserade 

I
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och inte flexibla, med andra ord identiska semestrar som massproducerades. Semestrar 

var konsumerade en masse på ett likformigt, robotlikt och rutinartat sett med en brist på 

hänsyn till normer, kultur och miljö i värdlandet. Inom två korta årtionden blev 

turismindustrin en standardiserad och styvt paketerad massindustri. Industrin erbjöd ett 

begränsat rese- och semesterutbud till en, till synes, identisk grupp av massturister. I 

Europa var researrangörer, charterflyg och paketerade resor till soliga destinationer vid 

Medelhavet nyckeln till den snabba tillväxten av massturismen. Egentligen, vågar vi 

påstå, har inte mycket förändrats. Många svenskar reser fortfarande på charterresor till 

Medelhavet, dock har resorna blivit mer flexibla och de finns individuella möjligheter. 

Många väljer även att resa på charter för att kompensera för en dålig sommar. Charter är 

ett enkelt och billigt sätt att, nästintill, garantera sol. Flertalet informanter ansåg att 

chartern fortfarande har en betydande roll, och många av dem har inget emot att resa på 

en solsemester för att bara ”komma bort och ta det lugnt”. 

 

Den gamla turismen var mass-standardiserad och styvt paketerad, och konsumenterna var 

orutinerade och längtade efter solen (Burns & Holden 1995:16). Därav tror vi att de mer 

negativa åsikterna kring turismen och turisten härstammar från. Massturismen i sig självt 

är inte naturligt dåligt eller åtföljd av negativiteter. Som Butler (1990:40) konstaterade 

har trenden att förkasta massturismen stött på två relativt betydelsefulla problem. Det ena 

är det ekonomiska värdet av massturismen och det andra det faktum att många människor 

verkar tycka om att vara en massturist. De tycker faktiskt om att inte behöva göra sina 

egna researrangemang, att inte behöva hitta bostad när de ankommer till destinationen, att 

ha möjligheten att anskaffa kapitalvaror och tjänster utan att behöva lära sig ett nytt 

språk, att kunna bo med komfort, att inte äta för främmande mat, och att inte behöva 

spendera mycket pengar och tid för att uppnå dessa mål (Burns & Holden 1995:17-18). 

 

Under de senaste två årtiondena har europeisk turism ofta underförstått kommit att 

jämställas både med internationell turism och med ”sol, hav, sand och sex”-

massmarknaden gällande semestrar (Johnson & Thomas 1992:74). Semesterval har i sitt 

slag förändrats avsevärt under de senaste årtiondena då ett stort antal turister valt att köpa 

”all inklusive”-resor. Förr har uppmärksamheten tenderat att fokusera på massturism som 
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innebär paketresor till kustnära destinationer, dock har konsumenter även inhandlat 

paketresor till städer (Johnson & Thomas 1992:123). Det vi anser att branschen har tagit 

fasta på, och forskarna bör inse, är att turisten må vara ’ny’ på så sätt att de är vana vid 

alternativ och inte främmande till att prova något nytt, men samtidigt så finns det väldigt 

många som fortfarande väljer chartervarianten om inte varje gång så någon gång ibland. 

Med andra ord är det måhända inte så att den nya turismen tagit över den gamla turismen 

utan mer så att utbudet vidgats och turisten blivit mer ombytlig. Industrin bör således, 

enligt oss fortsätta med att utveckla charterresorna så att de attraherar en större målgrupp, 

eller flera mindre grupper. Det är även viktigt att fortsätta erbjuda både hjälp och hjälp till 

självhjälp vid köp av resor och dess tillbehör. 

 

Att diskutera turism, och kanske massturism i synnerhet, går inte utan att diskutera 

gruppresor. Frågan vi ställer oss är om det är mer ”turistigt” att åka på en gruppresa? 

Svaren från våra informanter är delade. Vissa ansåg att det inte borde vara så men att det 

kanske blir mer påtagligt. En av dem valde att uttrycka det så här; 

 

”Man står med kameran i handen, precis som 30 andra.” 

(Manlig informant, 29 år) 

 

En annan sade att gruppresor är schablonbilden av charterturismen och chartern ses som 

mer ”turistigt” än en resa individen bokat själv. Många av våra informanter ansåg att det 

finns en turiststämpel eftersom personerna på en gruppresa gör allt tillsammans, de blir 

mer som en ’klump’. Andra menade att det kan vara så att stereotypen kommer fram mer 

med gruppresor, men att de tror att turister som reser på gruppresor får ut mycket av det, 

de lär sig mycket från guiden. Många vill se och uppleva samma saker och då blir en 

bieffekt att personerna reser på en grupputflykt. 

 

Boniface (2001:4) anser att turismindustrin i hög grad stannat kvar i ”chartertiden”. 

Chartern betyder större komfort och bekvämlighet samt ett mindre behov av att ta beslut 

för den enskilde turisten, men den minskar på samma gång element såsom nymodighet 

och äventyr. Oerfarna turister, menar Boniface, är självklart mycket attraherade av 
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paketerade resor där de inte behöver ta så stort ansvar rörande olika beslut. Det kommer 

således alltid att finnas novisa turister då nya turistmarknader ständigt framträder. Å 

andra sidan kommer det även alltid att finnas en stor grupp av ytterst erfarna 

semesterfirare. Vi vill dock invända mot Bonifaces argumentation, vi anser inte att det 

alltid behöver vara så att erfarenhet bestämmer typ av resa då det exempelvis finns många 

erfarna charterresenärer, men sedan (som vi tidigare framhävt) finns det även de turister 

som växlar mellan mass- och alternativturism och gillar omväxlingen beroende på vad 

det är det söker just för stunden med sin resa. Vidare menar Boniface (2001:4) att mer 

”mogna resenärer” finner den omhändertagande aspekten av paketerade resor tröttsam. 

Borttagandet av individuella val är till nackdel för dem då de vill ha något mer passande 

eftersom de ser sig själva som sofistikerade och kunniga. Enligt Boniface är japanerna ett 

bra exempel som illustration till denna förändring inom resandet. Till att börja med reste 

de utomlands på semester i intensivt organiserade grupper. Nu reser många japaner själva 

på semester, som individer, i par eller i små grupper av vänner. 

Alternativ turism 

I ett försök att minimera de problem som uppstår på grund utav massturismen och för att 

skapa en begreppsmässig struktur som är mer destinationsvänlig har nya idéer om vad 

turism borde vara uppkommit. Dessa idéer tituleras ofta ”alternativ turism” (exempelvis 

ekoturism) och har delvis blivit anammat av den privata sektorn som en respons på 

efterfrågan av ’grönare’ och mer miljövänliga produkter av en stor det av samhället under 

1990-talet. De nya turismidéerna har även funnit gillande i det postmoderna samhällets 

sökning efter det alternativa som ett medel att ge ny mening och nya värderingar till 

sociala föreskrifter, och en form av självidentifikation. Föreställningen om den ”nya 

socialt och miljömässigt medvetna konsumenten” sträcker sig till köp av semesterresor så 

väl som köp av toapapper eller kosmetika. Det finns lite tvivel gällande 

turismmarknadens miljömedvetenhet i respons till den nya sociala trenden om ökad 

miljömedvetenhet (Burns & Holden 1995:208-209). Industrin har även förändrat 

charterturismen. Idag finns det nya, mer spännande och unika destinationer och mer val 

gällande boende och transport etcetera vilket även det är ett svar på den postmoderna 

turistens efterfrågningar. 
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En indikation på att industrin är inne i en förändringsprocess är sättet som ’gamla’ 

turistdestinationer och massturismplatser nu blir presenterade och marknadsförda av 

industrin. ”Alternativ”, ”chansen att återvända till det grundläggande”, ”långt från de 

vilda folkmassorna” etcetera är slogans som inte sällan förekommer (Boniface 2001:24). 

På så sätt anser vi att industrin ’hjälper till’ att stämpla massturismen som negativ och 

mindre unik. Våra informanter medger att det finns en negativ stämpel på massturismen. 

En sade att en badort med endast svenskar är lite ”billig turism”, medan en annan menade 

på att sol och bad är mer förknippat med att vara turist än att exempelvis åka till 

Liverpool över en helg för att titta på fotboll. Wall och Mathieson (2006:196) skriver att 

många traditionella turismdestinationer under senare år har lidit av minskat stöd. Vilket 

har resulterat i nya trender, ny marknadsstruktur och konkurrenskraftiga drivkrafter, samt 

resemotivationer gällande en turists val av boende, rekreation och ofta turistdestinationers 

oförmåga att erbjuda det som den postmoderna turisten efterfrågar. Trots allt har många 

gamla destinationer överlevt genom att erbjuda nya attraktioner. 

Förändringar 

Den nya turismen innebär en mängd förändringar för turismindustrin. Efterfrågan av 

oberoende resor, valbarhet och flexibilitet blir större och informationsteknologin ökar i 

betydelse för turistens val av semesterresmål. Vanliga solsemestrar är på tillbakagång. En 

ökad segmentering av semestermarknaden som tillgodoser olika livsstilar (DINKS -

double income and no kids, YUPPIES - young urban upwardly mobile professionals, 

MILKIES – modern introverted luxory keepers) kan skönjas. Resebeteendet och turisters 

motivation förändras vilket betyder att exempelvis weekendresor och mer aktiva 

semestrar efterfrågas i större utsträckning (Poon 1993:17). Resor marknadsförs till 

enskilda människor med olika behov, inkomster, tidrestriktioner och reseintressen. 

Massmarknadföring är inte längre det dominerande paradigmet. Resor konsumeras på en 

stor skala av turister som är mer erfarna ”resenärer”, mer utbildade, mer 

destinationsorienterade, mer självständiga, mer flexibla och mer miljömedvetna. De 

gamla vanorna med massmarknadsföring, standardisering, begränsade val och inte 

flexibla semestrar är inte längre ”sunt förnuft”. Turismen har tagit en ’grönare’, mer 
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individuell, flexibel och segmenterad roll (Poon 1993:18). Egentligen anser våra 

informanter att det inte spelar någon roll om en person reser på en bad- och solsemester 

eller en stadssemester, men likväl kan de förstå om ”folk” anser att det är mer 

”turistaktigt” att resa på charter. Några av dem går ännu längre och säger att det är 

”coolare” att resa på konstresa till Barcelona än med Resia till Grekland en vecka. 

 

Vi väljer att resa på charter för att det inbjuder till ledighet och bekvämlighet, vi köper 

det som om det vore vilken vara som helst. En turist vill möta lokalbefolkningen men det 

finns alltid en ”turistbubbla”. Charterresan måste erbjuda mer flexibilitet gällande val än 

vad som erbjudits tidigare – turisten har ofta en ”individuell agenda” (Boniface 2001:73). 

Till skillnad från de flesta produkter som är till salu erbjuder turismprodukten både 

påtagliga och ogripbara faktorer. Produkten representerar en möjlighet för kunden att 

köpa en dröm, att fly från verkligheten och inhämta tillfredsställelse (Nielsen 2001:44). 

Att förstå de faktorer som influerar valet av semester är avgörande för individuella firmor 

som säljer turismtjänster såväl som för nationella och lokala turismorganisationer. 

Faktum är att turismmarknaden är så pass segmenterad, inte endast i termer av 

demografiska kännetecken utan även i enlighet med beteendeval vilka även bör tas med i 

beräkningarna (Johnson & Thomas 1992:6). 

Produkten turism 

Nuförtiden måste industrin tillhandahålla en mer sofistikerad turismprodukt som 

efterfrågas av mer vana resenärer och de måste ha den information som matchar 

produkten. Vi må se gyllene bilder i charterbroschyrerna men den nödvändiga 

informationen lyckas ofta inte ackompanjera reklambilderna. En informant medgav dock 

att hon blir mycket sugen på att resa av att se stränderna på reklamen. Den forna turisten 

var inte så kunnig när det kom till resor och accepterade således det ’barnspråk’ som 

industrin använde sig av. Dagens turist har mer kunskap och Internet har medfört en ny 

dimension med gränslös information och förmåga att utforska och knyta an till andra med 

liknande intressen (Boniface 2001:44). Turismens ökade tillväxt är på sätt och vis driven 

av efterfrågan. Utvecklingar som har gjorts under de sista årtiondena, som exempelvis 

flygtrafiken och att mestadels av befolkningen äger egna bilar, har tillsammans med 
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utvecklingen av marknadsföringsstrategier (som har medfört innovativa prissättningar, 

paketlösningar och produktutvecklingar) spelat stor roll i industrins ökade tillväxt 

(Johnson & Thomas 1992:2). Hur produkten, i de flesta fall destinationen, blir uppfattad 

av turisten är enligt Johnson och Thomas (1992:5) viktigt och betyder att valet som 

turisterna gör inte kan förklaras endast genom objektiva ögon. Olika individer kommer att 

söka och erhålla olika saker från samma tjänster. Således innebär det att den sociala 

miljön och individens psykologiska karaktär (i termer av behov, uppfattningar och 

motivationer) blir viktiga för att ha möjlighet att förstå valet av semester. 

 

Enligt Johnson och Thomas (1992:5) blir bilder viktiga symboliska aspekter av 

konsumentens beteende. Industrin måste framföra de medel som turisterna behöver för att 

göra deras egna val och välja ’rätt’ destination. För att tillhandahålla information och 

göra den attraktiv nog så att turisterna lägger märke till den och håller fast vid den 

behöver industrin koncentrera sig på turisten. Koncentrera sig på så sätt att de vet vilken 

form av information som turisten/segmentet helst vill få. Budskapet måste vara fokuserat 

i sin dragningskraft och presentation, med en fokus som bestämmer vilken sorts media 

eller kombinationer av media som skall användas – om det skall vara i ord eller bilder, 

ljud eller beröring, eller kanske genom en inbjudan till besökare att ’känna något’ genom 

rollspel. Stilen på meddelandet och dess grad av komplexitet, djup och längd i 

framställandet måste bli bestämt för att ge optimal verkan (Boniface 2001:54). Bilder 

talar ett språk och kan användas av både media och turisterna själva (Butler & Pearce 

1995:117). Således fungerar bilder som ett hjälpmedel i marknadsföringen av en 

turismdestination men även som en statusmarkör för turisterna. En bild av en destination 

kan betyda mycket. Vi tror att medias och industrins positiva bild av Thailand som ett 

varmt, exotiskt och billigt land påverkar människor till att resa dit. Precis på samma sätt 

påverkas människor av att vissa destinationer som exempelvis Ryssland eller Polen inte 

alls exponeras lika tydligt i media eller av researrangörer och således känns en resa dit 

inte lika aktuellt.  

 

Turism är inte endast en industri instängd i en särskild ekonomisk eller populistisk sektor, 

utan har uppstått som ett fenomen som alla i ett samhälle nu kan uppleva. 
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Konsumenternas efterfrågan visar en ny världsvana som inte är tillgodosedd av industrin. 

Mycket av de förändringar som industrin nu genomgår är på grund utav press från 

utvecklingen av Internet och dess medföljande innovationer och möjligheter (Boniface 

2001:1). Marknadsföringen av en turistdestinations kultur är viktigast. Turistbilder kan 

byggas upp runt illusioner men det är i sin tur vad turisterna förväntar sig och kräver när 

de anländer på destinationen och även det de får (Wall & Mathieson 2006:281). Om så 

inte skulle vara fallet blir turisterna missnöjda med destinationen, alternativt 

researrangören, kan det påverka nästa semesterval. Wall och Mathieson (2006:281) 

menar även att ju kortare en resa är desto större är missvisningen av verkligheten. En 

aspekt som gör semesterprodukten säregen är den att det innebär en relativt stor utgift för 

de flesta hushåll, emellertid är det inte alltid så lätt att i förväg veta hur produkten 

kommer att bli. Med andra ord spenderar många hushåll en stor summa pengar på en 

produkt de i förväg inte vet om de kommer att uppskatta eller inte (Johnson & Thomas 

1992:5-6). En av våra informanter pratade om hur lätt det är att bli besviken. En del av 

tjusningen med att resa är alla förberedelser och förväntningarna innan och då är det inte 

otroligt att en person kan känna besvikelse över hur det verkligen blev på själva 

semestern. Semestrar kostar allt som oftast mycket pengar och innebär många 

dimensioner av åsikter och attityder och därför är det måhända inte så konstigt att valet av 

semester blir mer betydelsefullt för konsumenterna än många andra val av produkter 

(Johnson & Thomas 1992:5-6). I en tid då människor spenderar mer på aktiviteter och 

resor som uttrycker vem eller vilka de är i ett samhälle är det mycket viktigt att industrin 

ger turisterna det de vill ha. Om en turist blir nöjd ut över förväntan eller missnöjd med 

sin resa bidrar det, självklart, till vilken effekt resan får gällande turistens belåtenhet 

(Woodside et al 2000:269). 

Gruppering av marknaden  

Turism finns i många former och många forskare hävdar att turismmarknaden har blivit 

än mer fragmenterad, och en mångfald av nischer som alla har olika klientel, 

favoritdestinationer och associerade effekter har växt fram. Så kallad massturism till 

kustnära destinationer, men även till skidorter, har, fastän de fortfarande är de 

dominerade mönstret, utvidgats till multipla resor med olika varaktighet och aktiviteter. 
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Ekoturism, kryssnings-turism och kulturarvs-turism har alla föreslagits vara den fortast 

växande nischen (Wall & Mathieson 2006:62). Forskare klassificerar gärna turister, 

exempelvis genom att studera hur de väljer att organisera sina resor, deras behov av att 

identifiera sig med en viss plats, om de är flexibla gällande tid etcetera. Nielsen (2001:40) 

skriver att turisterna kan delas upp utifrån deras självständighet, det finns, enligt 

författaren, organiserade massturister, individuella massturister, ”utforskare” och 

”vandrare”. En turist behöver inte nödvändigtvis vara ett eller det andra utan kan likväl 

vara charterturist en gång och boka sin New York-resa själv nästa gång. Nielsen 

(2001:40) skriver att det finns många anledningar till att resa och många bakomliggande 

faktorer som motiverar turisten. Erkännandet av detta möjliggör för turismorganisationer 

att optimera deras tid och ansträngning till att sköta om deras kunder. Vi anser att 

litteraturen, och även industrin ibland, är för koncentrerade på att dela in människor i 

olika ’turistgrupper’, men varför välja? Många av våra informanter verkar tycka att det 

inte finns något som hindrar dem att resa på charter ibland för att sedan nästa gång spara 

pengar för att göra en mer speciell resa. Det ena behöver följaktligen inte utesluta det 

andra. En informant berättar om sina grannar; 

 
”De har varit i Thailand många gånger, men sen åker de ändå till Teneriffa...” 

(Kvinnliga informant, 79 år) 
 

Måsten 

Det finns vissa attraktioner och platser som många vill uppleva. En naturlig fråga utifrån 

det är om många av våra informanter ansåg att det finns vissa ’måsten’ vid ett besök på 

en viss destination. Nästintill samtliga svarade ja, även om det till en viss del handlar om 

intresse. Många ansåg även att det är bra med ’måsten’, att de tycker om att besöka dessa 

ofta klassiska attraktioner eller platser. En informant menade att det finns vissa kulturella 

saker en turist helt enkelt bör se. Samtidigt fanns det dem som ville understryka att de 

egentligen inte är ’måsten’ i verklig mening. Även om det stämmer anser vi nog att det 

finns vissa klassiska landmärken som är svåra att undgå eller att inte besöka som 

exempelvis Eiffeltornet i Paris eller Piccadilly Circus i London. 
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Som en av våra informanter uttryckte det; ”en person har inte sett Paris om han eller hon 

inte varit vid Eiffeltornet”. En annan informant menade att det känns som om exempelvis 

Eiffeltornet är så känt att en sett det utan att ha varit där och därför känns det inte lika 

viktigt att besöka en sådan attraktion. En plats som Ayers Rock är dock något annorlunda. 

Det handlar om intressen, det finns speciella resmål ändå fast de inte är ’måsten’. 

Informanten fortsatte med att hävda att en turist är lite som en bricka i det ekonomiska 

spelet, men att personen i fråga ändå ser det han eller hon vill. Vidare ifrågasatte 

informanten hur många som reser för att de är nyfikna på landet, på något sätt hamnar 

personen ändå i en turistfälla. I dagens sociala sammanhang handlar det mycket om att 

resa. Alla reser inte för att hävda sig själva men många gör det, exempelvis är det inget 

fel att resa till Thailand för att snorkla, men det känns, enligt vår informant, som en 

”status-grej” – att visa att man har råd. 

 

Vem är det då som hittar dessa ’måsten’? Är det industrin, eller media eller kanske en 

blandning av de två? Antagligen är det en blandning, de vet vad som är populärt och 

spinner vidare på det konceptet. Personen, eller turisten, påverkas sedan av vad media 

och industrin har att säga, men självklart även av vad deras vänner och familj anser. 

Den nya turisten 

Den moderna turisten är på jakt efter det äkta och genuina, dock är det inte säkert att de 

vet vad de ska leta efter. Alternativ turism, som en parallell till massturismen, möjliggör 

för turisten att resa själv eller i små grupper till platser som turistiskt sett inte är charter 

och ligger bortom gränsen för ’turistiska platser’, för att få ’äkta’ upplevelser (Butler & 

Pearce 1995:12-13). De nya turisterna är enligt Poon (1993:113) mer erfarna ”resenärer”. 

De har ändrade värderingar, speciellt med åtanke på miljön och andra kulturer. De gör 

saker ”bara för sakens skull” snarare än för att bli sedda. Vi anser dock att Poon har fel, 

människor vill kanske skilja sig från den stora massan men likväl passa in i en grupp av 

eget val. Författaren fortsätter med att berätta att den nya turisten har förändrad livsstil 

som en konsekvens av mer flexibla arbetstimmar, och mer fritid. De reser på kortare och 

mer frekventa resor med fler aktiviteter. Hälsosam är ett bra kännetecken på den nya 

livsstilen. Nya turister är flexibla och mer oberoende, de är ett mellanting av spontana 
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och oberäkneliga konsumenter. De vill helt enkelt skilja sig från massan. Demografiska 

förändringar kan även skönjas i den nya turisten; befolkningen blir äldre, hushållen 

minskar och inkomsterna per hushåll ökar. Det ökande bedyrandet av individualitet hos 

konsumenten är till stort ansvarig för den växande trenden mot mer flexibla och 

skräddarsydda resor och fritids val samt nedgången för traditionellt paketerade resor. En 

viktig faktor i spridningen av den gamla turismen var förekomsten av att många 

människor, då, var villiga att offra deras individualitet för billiga resor till Medelhavets 

sol. Många turister i det förflutna brydde sig inte om att de följde massan, eller var som 

alla andra. Trenden håller på, eller har, ändrats. Människor vill vara olika massan och 

unika men samtidigt namnlösa och ohindrade (Poon 1993:141). Det vi frågar oss är om 

inte resor till Thailand är ett nytt sätt att följa massan även om resan i sig kan vara mer 

individuell i form av val av boende, när resan skall ske, hur länge den varar, vilket 

flygbolag etcetera? 

Internet 

Enligt Castells (2000:498-500) har människor börjat använda datorn och Internet allt mer, 

både som sökmotor och betalningsalternativ. Exempelvis hävdar Castells att människor 

väljer att betala och beställa resor via Internet. Tekniken har ökat konkurrensen i 

branschen och författaren menar att flera försäljningskanaler kan dö ut. Så här uttalade 

sig några av våra informanter angående Internets positiva effekter; 

 

”Jag har aldrig köpt en resa vi en resebyrå. Jag bokar alltid via Internet för att själv ha 

kontroll. När jag och min sambo var på jorden runt resa köpte vi övernattning vid en 

hotelldisk i de land vi befann oss. Resan bokade och betalade vi via Internet.” 

(Manlig informant, 25 år) 

 

”Jag hittade en resevän via Internet, en person som delade mitt träningsintresse. Vi åkte 

tillsammans till Mallorca för att cykla”. 

(Manlig informant, 22 år) 
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”Jag reser för att träffa nya människor. Jag håller fortfarande kontakten genom mail, 

Facebook etcetera med flera av dem jag träffat under mina resor.” 

(Manlig informant, 28 år) 

 

Vi anser att den nya teknologin har medfört många positiva egenskaper och att den 

förenklar människors vardag. Den postmoderna människan har mycket att leva upp till 

och skall hantera både ett krävande arbete, umgås med familj och vänner, träna etcetera. 

Med Internets hjälp kan människor utnyttja dygnets 24 timmar maximalt och har även 

möjligheten att möta andra personer över hela jorden i en utsträckning som inte var 

möjlig för 15 år sedan. Tendensen som visats genom våra samtal med informanterna är 

dock att den nya teknologin först och främst har anammats av den yngre generationen. 

Självklart finns det många äldre som använder Internet till att söka information och köpa 

och betala tjänster och/eller produkter, men gällande att mer interaktivt kommunicera 

med andra människor både i ens omgivning och i andra länder är det främst yngre som 

’medverkar’. Många av de yngre informanterna ser inga problem med att lägga upp bilder 

på olika ’communities’ eller att föra en resedagbok över Internet för att de där hemma 

skall kunna följa deras äventyr. Internet ger människor således möjligheten att skapa sin 

identitet och ge bekräftelse åt dess status. 
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Slutsats 

 uppsatsens sista och avslutande kapitel besvaras vår forskningsfråga. Utöver det ger vi läsaren våra 

synpunkter kring ämnet.  

 

Ett enkelt svar på frågan vad en turist är borde vara följande; en person som reser till ett 

annat land eller stad för att uppleva något. En person som reser på sin fritid, ensam med 

familj eller vänner. Personen i fråga konsumerar och bor på en annan plats än sin hemort. 

Men att fastslå att ovan nämnda person skulle vara en turist anser vi inte räcker då denna 

person är mycket mer än så. Genom att endast beskriva vad en person gör för att 

förändras till att bli turist räcker inte då det finns ett tusental olika faktorer som är 

bidragande till att han eller hon blir en turist. Förr i tiden var turister oerfarna och 

människor reste för att koppla bort vardagen. Fritiden var på sätt och mer skild från 

vardagen än den är idag (arbetslöshet, flexibla arbetstimmar, arbetar hemifrån etcetera). I 

dag omfattar resandet mer än att endast komma bort. Vi kan efter våra samtal konstatera 

att en turist är en symbol för dagens postmoderna samhälle, där resandet ligger i tiden och 

något som har kommit och blivit ett ’måsten’ för många. Vi kan med all sannolikhet 

konstatera att resor ger status, något som kommit att bli allt mer viktigt i vårt samhälle. 

 

På olika sätt påvisar människor för varandra att de reser eller har rest. Dagligen präglas vi 

av medias alla kanaler, många blir påverkade och väljer sina resmål utifrån vad de hört 

och sett i media. Vi kan fastslå att samhället formar den nya turisten som i sin tur formar 

branschen. Konkurrensen i branschen är stenhård och det är upp till industrin att hålla sig 

ajour med vad turisten önskar och väljer. Vi kan utifrån konversationer med våra 

informanter även dra slutsatsen att turister idag väljer att med större glädje kalla sig 

resenär då en turist för många förknippas med den klassiska chartern och med den 

stereotypiska, vilsna och förvirrade turisten. Vi har kommit fram till att människor inte 

anser att det är lika mycket status att resa på charter som att resa till ett orört land långt 

hemifrån. Vi anser att många ändå fortsätter att åka på charter då denna typ av resa 

betyder större komfort och bekvämlighet. Många söker fortfarande de positiva 

I 
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egenskaper som chartern innebär vilket de, för varje dag, ökade försäljningssiffrorna 

påvisar. 

 

Vi kan tycka att det är synd att resor i Sverige inte har samma rang och prioritet, då en 

resa i vårt land kan öka på befolkningens kunskap och allmänbildning om landet. Med 

uppsatsen som grund kan vi konstatera att en individs beteende och val påverkas av en 

rad faktorer som är olika för alla. Alla har olika bakgrund, varierande preferenser, behov 

och ambitioner som styr deras beteende. Vilket även märks tydligt i vilka resmål eller sätt 

att resa en person väljer. Vi kan tack vare alla samtal med våra informanter styrka att 

personer som reser har en gemensam nämnare vilket är att personen i fråga söker något 

slags äventyr eller har en önskan att upptäcka, de har även den generella benägenheten att 

resa. 

 

Mängden av våra informanter anser att en turist är en person som reser till en plats för 

upplevelsens skull, resmålet är av mindre betydelse. Majoriteten av litteraturen anser 

dock att det finns en ny turist som är mer äventyrlig och som vill skilja sig från mängden. 

Vidare anser många forskare att industrin inte erbjuder vad som efterfrågas, utan är fast i 

’chartertänket’. Vi anser snarare att de är forskarna inom turismvetenskapen som skall 

känna av marknaden bättre. Visst finns den ’nya’ turisten men de är få som helt och fullt 

frångår att vara den ’gamla’ turisten. 

 

Vi skulle helt enkelt vilja påstå att en turist är en person som reser. Personen i fråga är 

formad av dagens postmoderna samhälle där resor ses som en självklarhet och ett sätt för 

medborgarna att identifiera sig själva. Idag är det norm att en person reser minst en gång 

per år. Reser du inte bort en sommar kommer frågan om varför som ett brev på posten. 

Att industrin måste utvecklas och följa med i den nya turistens ombytlighet är tydligt och 

vi anser att, i alla fall, den svenska turismidustrin lyckas relativt bra. Det finns någon resa 

för alla, oavsett preferenser! 
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