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Syfte och forskningsfråga  
Syftet med denna uppsats är att ge en förståelse till vilka resemotiv anime-fans har för att 

besöka en anime-destination. Uppsatsen förklarar vilka dessa resemotiv är. Således 

ställdes forskningsfrågan: 

 

• Vad motiverar anime-fans att besöka en destination som använts i en japansk 

animerad serie? 

 

Metod  
Uppsatsen utgår utifrån en kvalitativ metod och följer en deduktiv ansats. Vilket betyder 

att teorier presenteras som sedan mynnar ut i en analys av mitt empiriska material. Vilket 

är grundat i en kvalitativ, webb-baserad enkätundersökning.  

 

Resultat  
Studiens resultat visar att anime-fans besöker anime-destinationer av flera olika orsaker. 

Alla dessa är grundade i en förkärlek till anime-kulturen. Resultaten visar också att anime-

landskap samt turisternas identitet kan forma och påverka deras resemotiv.   

 

Nyckelord 

Anime-turism, anime, manga, resemotiv, landskap, identitet, destinationsmarknadsföring.  
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Abstract  
The purpose of this thesis is to create an understanding of what motivates anime fans to 

visit an anime destination. This thesis aims to enlighten the reader to what these motives 

are by trying to answer the question: What motivates anime fans to visit a destination that 

has been used in a Japanese animated series? 

 

The method used is a qualitative one and the thesis follows a deductive approach. Which 

means that theoretical theories were first presented. These were then tested in an analysis 

of my empirical material. The empirical data was collected from a qualitative web-based 

survey.   

 

The study’s results show that the primary reasons anime fans visit an anime destination 

is because they love anime. It also shows that destinations and anime landscapes together 

with one’s identity can influence tourists travel motivations.  

 

Key words  
Anime tourism, anime, manga, travel motivations, landscapes, identity, destination 

marketing.  

 

 

 

  



 4 

Tack  
Jag vill tillägna ett stort tack till min handledare Jasmina Beharic som, under uppsatsens 

gång varit till stor hjälp med frågor jag haft. Hon har även gett mig många goda råd och 

idéer som hjälpt mig med arbetets utformning. Jag vill även tacka examinator Hans 

Wessblad som har förberett oss för denna uppsats under hela höstterminen. Tack även till 

de respondenter som valde att delta i denna studie.  
 
 
Linda Smedberg 
  



 5 

Innehållsförteckning  

1. Inledning ......................................................................................................................................... 7 
1.1 Anime-turismens bakgrund .............................................................................................................. 7 
1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................................ 9 
1.3 Syfte och forskningsfråga ............................................................................................................... 11 
1.4 Sammanfattning av begrepp ........................................................................................................... 11 

2. Studiens upplägg ........................................................................................................................... 13 
2.1 Studiens ansats ............................................................................................................................... 13 
2.2 Kvalitativ metod .............................................................................................................................. 14 
2.3 Enkäter ............................................................................................................................................ 15 

2.3.1 Urval ....................................................................................................................................... 16 
2.4 Studiens teoretiska kategorier ........................................................................................................ 17 
2.5 Studiens pålitlighet ......................................................................................................................... 17 
2.6 Kritik mot studien ........................................................................................................................... 18 

3. Resemotiv för film och anime-turister ........................................................................................... 19 
3.1 En turists resemotiv ........................................................................................................................ 19 
3.2 Besök på anime-destinationer ........................................................................................................ 22 
3.3 Respondenternas resemotiv ............................................................................................................ 23 
3.4 Framtida anime-resor ..................................................................................................................... 26 
3.5 Delslutsats ....................................................................................................................................... 26 

4. Det fiktiva turistlandskapet ........................................................................................................... 28 
4.1 Filmlandskapet ............................................................................................................................... 28 
4.2 Landskap inom anime .................................................................................................................... 29 
4.3 Landskapets betydelse för resenärer .............................................................................................. 31 
4.4 Delslutsats ....................................................................................................................................... 33 

5. Identitetens betydelse för resenärer .............................................................................................. 35 
5.1 Identitet som fenomen .................................................................................................................... 35 
5.2 Identitet bland anime-fans ............................................................................................................. 36 
5.3 Respondenternas syn på identitet ................................................................................................... 37 
5.4 Delslutsats ....................................................................................................................................... 39 

6. Anime som turismdrivare .............................................................................................................. 41 
6.1 Anime som globalt fenomen ........................................................................................................... 41 
6.2 Destinationsmarknadsföring genom anime ................................................................................... 42 
6.3 Åsikter om anime som marknadsföringskoncept ........................................................................... 44 
6.4 Respondenternas ålder, kön och nationalitet ................................................................................. 46 

7. Slutsats .......................................................................................................................................... 50 



 6 

7.1 Studiens undersökningsfrågor ....................................................................................................... 50 
7.2 Uppsatsens forskningsfråga ........................................................................................................... 53 
7.3 Det rådande forskningsläget .......................................................................................................... 54 
7.4 Framtida forskning ......................................................................................................................... 55 

8. Referenser ..................................................................................................................................... 56 

9. Bilaga ............................................................................................................................................ 61 
9.1 Enkätfrågor ..................................................................................................................................... 61 

 



 7 

1. Inledning  
I detta inledande kapitel ges en bakgrund och en förklaring av fenomenet anime-turism. 

Anime-turism syftar till att turister reser till destinationer förknippade med japanska 

anime-serier. Kapitlet ska även ge läsaren en förståelse om vad en anime-serie är och 

hur det påverkar människors resande. Vidare i kapitlet följer en problemdiskussion som 

mynnar ut i uppsatsens syfte och forskningsfråga.   

 

1.1 Anime-turismens bakgrund 
I dagens samhälle finns det ett stort intresse för hur serietidningar, böcker, filmer, 

videospel samt andra former av populärkultur agerar som turismdrivare. Exempelvis när 

en series åskådare besöker dess inspelningsplats, ett museum eller nöjesparker kopplade 

till en serie, film eller en filmgenre, såsom Disneyland. Denna typ av turism har brutits 

ner i olika komponenter, en av dessa är filmturism (Seaton & Yamamura, 2014). 

Filmturism är ett relativt ungt studieområde och Roesch (2009) hävdar att den första 

filmen som inspirerade till resande var The mutiny on the Bounty från 1935. Men det 

dröjde till 1966 innan man började utnyttja filmen som turistdrivare (Seaton & Yamamura, 

2014).  

 

I Japan är samlingsnamnet för dessa kulturella turismdrivare contents tourism 

(Yamamura, 2015). Contents tourism representerar turism som är baserad på symboler 

och betydelser (Tung et.al, 2017), dvs. det som berättas, destinationerna och karaktärerna 

(Seaton & Yamamura, 2014). Inom detta ingår också begreppet anime som tillsammans 

med människors strävan efter att resa skapar fenomenet anime-turism. Begreppet är en 

relativt ny gren av turism som, enligt Okamoto (2015) uppkom under 1990-talet. Anime-

turism syftar på att man besöker destinationer som blivit populära genom anime-serier 

(Okamoto, 2015). Ett exempel är ön Yakushima där Studio Ghibli1 hämtade inspiration 

till filmen Prinsessan Mononoke (Ashcraft, 2013). Då min studie fokuserar på turister 

intresserade av anime-serier, kommer begreppet anime-turism att användas istället för 

contents tourism. 

 

Begreppet anime är en japansk förkortning av ordet animation och används i Japan för att 

beskriva alla former av animerade serier och filmer – både japanska och internationella. 

                                                
1 Studio Ghibli är en japansk animations- och filmstudio startad av Hayao Miyazaki.  
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Men utanför Japan förknippas begreppet främst med animerade serier och filmer skapade 

i Japan (Yegulalp, 2018). Hädanefter kommer begreppet anime att syfta till animerade 

serier skapade i Japan. Anime-serier är oftast baserade på manga. Manga är tecknade 

serier som publiceras i serietidningar (Albert, 2018). Både anime och manga har en 

specifik animationsstil där karaktärerna målas med oproportionerligt stora ögon – detta 

för att japaner anser att ögonen är fönstren till själen. De har också många kulturella 

referenser (britannica.com, 2018) som matpinnar och religiösa tempel. Både anime och 

manga har under de senaste 40 till 60 åren ökat i intresse och fortsätter att attrahera fans 

från både Japan och övriga världen (Yegulalp, 2018, widewalls.com, 2016)).  

 

Begreppet fan är ett låneord samt en förkortning av det engelska ordet fanatic. Förr 

förknippades ordet med religion, i dagens samhälle används det för att beskriva en person 

som beundrar/dyrkar en idol, en skådespelare, en musikgrupp eller en filmgenre 

(Bergman, 2015). Ett anime-fan definieras av Reysen et.al (2018) som en individ som har 

ett intresse av japanska anime-serier och manga. Ett japanskt ord för anime-fans är otaku 

och syftar till en djupare involvering inom anime-kulturen (Azuma, 2009). Anime-fans 

har en tendens, precis som andra fans att vara entusiastiska och skapar olika grupper där 

de kan dela med sig av sin entusiasm. Ett samlingsnamn för detta är fandom 

(dictionary.cambridge.org, 2018). För dessa fans är anime-serier mer än bara en serie att 

titta på, det är en hel sub-kultur (Azuma, 2009) som fans involverar sig i. De köper bland 

annat så kallad merchandise. Merchendise är figuriner och andra varor kopplade till 

anime-serier och manga. Fans kan också skapa egna teorier om sina favoritkaraktärer 

samt fanfiction. Fanfiction är originella berättelser skrivna av fans som innehåller 

karaktärer eller handling från en viss serie eller film. Både begreppet fan och otaku 

kommer hädanefter att användas för att beskriva individer intresserade av anime och 

manga.  

 

I och med att både manga och anime-serier ökat i intresse har allt fler destinationer i Japan 

fått en större ström av turister. Detta då de medverkat eller på andra sätt varit kopplade 

till en animerad serie eller film. Enligt Okamoto (2015) kallar anime-fans sin resa till 

anime-destinationer, dvs. destinationer som medverkat i en anime-serie, för anime 

pilgrimage. Detta eftersom dessa destinationer har blivit heliga för vissa fans, resan dit 

blir då därför en pilgrimsfärd (Okamoto, 2015).  
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Experter tror att de första animerade serierna skapades 1917 av, vad Japan betraktar som 

anime-seriernas förfäder Junichi Kouichi och Seitaro Kitayama (reuters.com, 2008). Den 

moderna animen började ta form under mitten på 1950-talet och slog sedan igenom på 

1960-talet genom Osamu Tezuka (britannica.com, 2018). Tezuka anses vara den som 

kickstartade den japanska anime-industrin och beskrivs ofta som Japans Walt Disney. 

Han anses också vara den som både skapade och utvecklade de flesta av dagens manga-

genrer (tezukainenglish.com, 2017).  

 

Experter tror också att den första mangan var en samling teckningar av djur kallad Choju-

giga som dök upp i en skriftkulle från 1100 eller 1200 talen. Själva termen fanns inte än 

så begreppet manga började inte användas förrän på slutet av 1700-talet. Under slutet av 

1940-talet började den moderna mangan växa fram. Manga-författare tog då inspiration 

från amerikanska serier eftersom amerikanska soldater hade med sig dessa under 

Amerikas ockupation av Japan (widewalls.ch, 2016). Tezuka var bland de första och den 

mest framgångsrika manga-författaren med serier som Astro Boy (1963 – 1966), som han 

senare gjorde en anime-serie av (tezukaininglish.com, 2017). En manga är inte färglagd 

utan svartvit och läses från höger till vänster.  

 

Både anime och manga är en stor del av den japanska kulturen då manga-serier är en av 

Japans mest populära kulturella exporter. Detta ihop med manga och anime-seriers 

utveckling kan då ses som ett center för den japanska globaliseringen (widewalls.ch, 

2016). Vice presidenten för Japans anime-byrå samt chefen för Kadokawa Corporation 

Tsuguhiko Kadokawa menar, i en intervju med Japan Times (2016), att allt mer globalt 

erkännande för både manga och anime-serier är vad Japan behöver utnyttja för att driva 

sin ekonomi framåt. Han fortsätter att påstå att den japanska anime-kulturen nu kan 

konkurrera med Hollywood. Målet är att en anime-upplevelse inte bara är något som 

människor tittar på utan också något som de vill resa till och uppleva i verkligheten (Murai, 

2016).  

 

1.2 Problemdiskussion  
Det finns fortfarande relativt lite forskning kring fenomenet anime-turism eftersom det är 

ett relativt nytt forskningsområde. Men flera studier visar på att anime-turism är en form 

av kulturell turism som forskare kallar för contents tourism. Contents tourism fokuserar 

på resans innehåll, dvs. berättelser, destinationer och karaktärer (Seaton & Yamamura, 

2014). Mycket av tidigare forskning fokuserar också på olika begrepp inom anime-turism 
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såsom Okamoto (2015) som undersökte fenomenet anime pilgrimage. Han kallar också 

resandet för otaku-turism istället för anime-turism.  

 

Mycket av tidigare forskning fokuserar också mycket på fansen och deras roll inom 

anime-turism. Okamoto (2015) undersökte i sin artikel vilka turistiska beteendemönster 

som fans av anime-kulturen uppvisar. Samt hur detta bäst utforskas genom att hitta nya 

former av kommunikation mellan fans. Då främst inom de grupper som uppstått under 

anime pilgrimage (Okamoto, 2015). Kommunikationen mellan fans anser också 

Yamamura (2015) vara viktigt. Yamamura (2015) menar då att fans spelar en viktig roll 

för en lokal destination som medverkat i en anime-serie. Hans artikel undersökte 

destinationen Washimiya i Saitama prefektur som, innan destinationen medverkade i 

anime-serien Lucky star hade relativt lite turism. Men tack vare seriens popularitet och 

fansens önskan av att åka dit skapades ett samarbete mellan lokala företag och fans som 

ledde till skapandet av en ny anime-destination. Det ledde också till en renovering av 

Washimiya (Yamamura, 2015). Det Yamamura (2015) inte nämner i sin artikel är hur en 

lokal destination kan påverkas negativt, istället fokuserar han på det positiva. Vad hade 

lokalbefolkningen gjort om de inte hade insett värdet med serien och inte valt att 

samarbeta med fansen? Jag kan anta att lokalbefolkningen i slutändan ledsnat på den 

ständiga strömmen av anime-turister. Vilket hade lett till att en viss fientlighet uppstått 

mellan fans och lokalbefolkning.  

 

Å andra sidan menar Denison (2010) att anime är ett positivt sätt att locka turister till 

olika destinationer, evenemang och andra attraktioner. Hon menar också att anime spelar 

en stor roll i japans turismekonomi. Detta stärks av VD:n för Kadokawa Corporation som 

hävdar att anime-seriers växande internationella popularitet är något Japan bör utnyttja 

för att driva sin ekonomi framåt (Murai, 2016). Forskares studier visar att värdet på 

anime-kulturen 2014 motsvarade cirka 130 biljoner svenska kronor (Tung, 2017).  

 

Som tidigare nämnts är det mycket tidigare forskning som nämner hur viktiga fansen är 

för anime-turismen. Men eftersom anime-turism är ett så pass nytt studieområde finns det 

ännu inte någon forskning kring deras resemotiv (Kirillova et.al, 2018). Så för att få en 

bättre förståelse om varför anime-fans reser till anime-destinationer anser jag att det 

behövs med djupgående forskning kring ämnet. Skiljer sig deras motiv mot ”vanliga” 

turisters resemotiv?   
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1.3 Syfte och forskningsfråga 
Anime-turism är en relativt ny sub-genre inom turismområdet och har vuxit sig större 

under de senaste åren. Det är också något som Japan vill utnyttja för att locka fler turister 

till den japanska landsbygden, samt för att driva sin ekonomi framåt. (Murai 2016). 

Därför anser jag att det är viktigt att undersöka vilka orsaker som ligger bakom anime-

fans val av resa till anime-destinationer. Min frågeställning blir således:  

 

• Vad motiverar anime-fans att besöka en destination som används i en japansk 

anime-serie?  

 

Syftet med min studie är att undersöka vilka motiv anime-fans har för att besöka anime-

destinationer. Med detta vill jag ge läsaren en större förståelse för vad dessa motiv är. 

Undersökningen riktar sig främst till forskningskollegor inom turismbranchen samt till 

forskare inom ämnet anime-turism.  

 

1.4 Sammanfattning av begrepp  
Nedan följer en lista av viktiga begrepp som återkommer i texten. Begreppen får en kort 

förklaring som beskriver ordets betydelse samt hur vissa begrepp används i min uppsats.  

 

• Anime – Ett ord som beskriver all animation, både i Japan och internationellt. Men 

som i denna text används för att beskriva japansk animation.  

• Anime-destination – En destination som medverkat i eller på andra sätt är kopplad 

till en anime-serie.  

• Anime-kultur – Syftar till kulturen kring anime-serier, inte bara att se på utan även 

allt som sker utanför serien. Så som diskussioner mellan fans.  

• Anime-turism – En gren inom turism som syftar till anime-fans resor till 

destinationer som medverkat i anime-serier.  

• Fan – En person som uttrycker ett intresse för en idol, musikgrupp osv. och 

beskrivs i min text som en person intresserad av anime och dess kultur.   

• Manga – Tecknade japanska serier i tidningsform som anime-serier oftast är 

baserade på.  

• Merchandise – Syftar till figuriner och andra varor som säljs till fans efter en serie 

eller film blivit populär. De säljs också av musiker. Begreppet syftar i denna text 

till produkter som riktar sig till anime-fans. 
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• Otaku – Ett japanskt ord för anime-fan och beskriver ett fan med en djup 

involvering inom anime-kulturen.  
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2. Studiens upplägg  
I detta kapitel presenteras de tillvägagångssätt jag använt mig av under insamlandet av 

data. Där den primära insamlingsmetoden varit kvalitativa enkäter. För att hitta min 

undersökningspopulation använde jag mig av tre olika urval. Efter detta ges även kritik 

till mina metodval då det är viktigt att vara medveten om att forskning kan innehålla 

felaktigheter. 

 

2.1 Studiens ansats  
En forskningsstudies strategi eller upplägg är en handlingsplan som är utformad för att nå 

ett specifikt mål. Strategin bör innehålla en bakomliggande idé och en logik som 

tillsammans formar forskningsdesignen. Detta ska då ta itu med ett specifikt mål som går 

att uppnå (Denscombe, 2016).  En studie behöver också en ansats som talar om från vilken 

synvinkel man tänkt att genomföra den.  

 

Jag valde i denna uppsats att använda mig av en deduktiv ansats, vilket innebär att jag 

började med att samla in olika teorier som sedan sammanställdes i en litteraturöversikt. 

Dessa teorier har sedan prövats i en empiri för att se om de stämmer överens med 

verkligheten. I en deduktiv ansats vill man också se hur långt teorin har ett 

förklaringsvärde. Motsatsen till deduktion är induktion, vilket betyder att man börjar med 

att samla in empiriska data för att sedan komma fram till olika vetenskapliga teorier. 

Därför ses induktion som kvalitativ och deduktion som kvantitativ (Long, 2007). 

Begreppet induktion och deduktion kan också kategoriseras som ideografisk (induktion) 

och nomotetisk (deduktion) vilket då syftar till att hitta kausala samband/förklaringar och 

tolka/förstå ett fenomen (Åsberg, 2001). Åsberg (2001) menar också att denna indelning 

inte har någonting att göra med den kvantitativa/kvalitativa indelningen eftersom han 

hävdar att en sådan indelning inte existerar.  

 

Metoden som jag valde för att samla in empiriska data består av enkäter. Enkäter valdes 

eftersom det är ett effektivt sätt att samla in information från en större grupp (Smith, 2107) 

samt det bästa sättet att få svar på min forskningsfråga. Eftersom jag, i denna uppsats vill 

ge en förståelse till vad som motiverar anime-fans att resa till anime-destinationer 

behövde jag få in många svar för att kunna skapa en generell bild om vilka dessa motiv 

är. Enkäten skickades först ut till ett bekvämlighetsurval, vilket betyder respondenter i 

min närhet (Denscombe, 2017). Respondenterna fick sedan skicka enkäten vidare till 
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andra potentiella deltagare, vilket kallas för snöbollsturval. Sedan användes också ett 

klusterurval, som är en slumpmässigt utvald grupp av människor (Denscombe, 2017). 

Dessa användes främst för att spara tid då tidsbrist varit en påtaglig faktor under 

skrivandet av min uppsats.  

 

2.2 Kvalitativ metod 
Forskningen i min uppsats är utformad av kvalitativa data eftersom dessa ger en djupare 

inblick i vad respondenterna säger (Smith, 2017), i detta fall om deras motiv bakom resor 

till anime-destinationer. Enligt Altinay och Paraskevas (2008) används kvalitativa data 

när man vill förstå de omständigheter där ett fenomen samt beteenden sker. Metoden 

fokuserar på respondenters känslor och erfarenheter och är utformad för att uppmuntra 

respondenter att ge sitt eget perspektiv på ett koncept (Altinay & Paraskevas, 2008). Då 

jag ville förstå vilka motiv anime-turister har för att besöka en anime-destination ansåg 

jag att en kvalitativ metod var lämpligast då mina respondenter med egna ord kunde 

beskriva vilka motiv de hade. Kvalitativa forskningsmetoder samlar in data om olika 

aktiviteter, händelser och beteenden för att ge en förståelse om hur evenemang, aktiviteter 

och processer ter sig i sociala sammanhang. Denna typ av metod har tidigare setts som 

icke-vetenskaplig och en bristfällig ansats föra att studera socialt liv. Men den kvalitativa 

metoden har under åren blivit allt mer accepterad bland forskare (Philmore & Goodson, 

2004).  

 

Motsatsen till kvalitativa metoder är kvantitativa metoder. En kvantitativ 

forskningsmetod innebär att man vill bestämma hur en sak (variabel) hänger ihop med en 

annan, exempelvis en population. Detta görs oftast med hjälp av statistik (Altinay & 

Paraskevas, 2008). Dessa två begrepp kan vara missgivande då kvantitativa metoder kan 

användas för att studera kvalitéer och kvalitativa metoder kan användas för att samla in 

kvantitativa data (Smith, 2017). Åsberg (2001) fortsätter på detta spår och menar att det 

inte finns några metoder som enbart kan generera en typ av data och hävdar därför att det 

inte bör finnas något som heter kvalitativ eller kvantitativ metod (Åsberg, 2001). Det är 

med detta i åtanke som jag har utformat min enkät – en enkät brukar förknippas med 

kvantitativa metoder (Smith, 2017) och deduktion. Men precis som Smith (2017) och 

Åsberg (2001) hävdar är det svårt att separera en kvantitativ metod från en kvalitativ.  
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2.3 Enkäter  
Insamlandet av mitt empiriska material har skett via enkäter som skickades ut på internet. 

Jag valde att publicera min enkät på den sociala mediesidan Facebook, då till anime-fans 

i min närhet. Jag fick även tillåtelse att publicera den i gruppen Anime, vilket är en grupp 

på Facebook skapad för anime-fans av anime-fans. Att skicka ut en webbenkät är ett 

effektivt sätt att samla in svar på. En enkät är ett frågeformulär som skickas ut till 

respondenter och som de själva får svara på. Det finns flera typer av enkäter där den 

vanligaste formen är postenkäter (Trost & Hultåker, 2016). Andra former, såsom 

webbenkäter existerar också – vilket var den typ som jag använde mig av. En webbaserad 

enkät når snabbare ut till respondenterna, är inte platsberoende och den sparar tid, pengar 

och på miljön. Enligt Denscombe (2017) finns det tre olika sätt som man kan skicka ut 

webbenkäter på – via e-post, via uppkopplade grupper på sociala medier eller forum samt 

via ett webbaserat frågeformulär på en webbsida (Denscombe, 2017). Trost och Hultåker 

(2016) anser att det också är viktigt att särskilja på individen och dataanvändaren eftersom 

en individ kan ha flera identiteter på internet som kan vara svåra att koppla ihop. Flera 

individer kan också dela på en användarenhet (Trost & Hultåker, 2016) Detta är något 

som tagits i åtanke.  

 

Min enkät designades i Survey Monkey vilket är en webbsida där man gratis kan designa 

en enkät. Sidan innehåller olika verktyg som är till för att hjälpa till i designen och 

utformningen av enkäten. Man kan också köpa olika designpaket för mera hjälpverktyg 

och finesser. Detta var vad jag valde att göra då min enkät utformades med finesser som 

inte fanns med i gratisversionen. Jag valde också att skriva enkäten på engelska då jag 

ville ha in svar från så många anime-fans som möjligt, inte bara svenska. En 

engelskspråkig enkät når därför ut till en större grupp människor.  

 

För att generera kvalitativa svar från mina respondenter konstruerade jag min enkät med 

frågor som ger öppna svar. Det vill säga, svar som bjuder in respondenten att skriva ett 

eget svar som ger dem chansen att förklara samt visa hur de tänker. Öppna svar bidrar 

också till mer spontana svar (Smith, 2017). Trost och Hultåker (2016) uttrycker viss kritik 

för öppna frågor då de oftast är mer tidskrävande att analysera. Olika respondenter skriver 

olika långa svar och man kan som forskare ha svårt att förstå innebörden i det 

respondenterna svarat (Trost & Hultåker, 2016). Öppna frågor kräver också mer av 

respondenterna då de måste stanna upp och tänka efter innan de svarar för att sedan skriva 

ner ett begripligt svar (Smith, 2017).  
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2.3.1 Urval 
Att göra ett urval innebär att en forskare inte fokuserar på hela 

undersökningspopulationen – bara en del av den (Denscombe, 2017). Populationen 

representerar den befolkningsgrupp som undersökts. Urvalet ska också vara representativt 

för det som undersöks och desto större urval desto större är sannolikheten att det även är 

representativt för hela populationen (Trost & Hultåker, 2016). Min population 

representeras av medlemmarna i gruppen Anime samt respondenter i min närhet. Jag valde 

att fokusera på både internationella och japanska anime-fans då anime är en stor 

turismdrivare i Japan och inte bara innefattar japanska anime-fans.   

 

Urvalet av min population skedde genom att först skicka ut min enkät till anime-

intresserade individer i min närhet, vilket då är ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval bygger på forskarens bekvämlighet, vilket betyder att forskaren 

väljer respondenter bland de som finns närmast (Denscombe, 2017).  Jag bad sedan dessa 

respondenter dela enkäten vidare, vilket gjorde att urvalet växte till ett snöbollsurval. 

Snöbollsurval innebär att respondenter rekommenderar andra som då också blir 

potentiella deltagare. Denna process är ett relativt effektivt sätt att bygga upp ett urval på 

(Denscombe, 2017). I denna uppsats är bekvämlighetsurvalet de anime-fans som finns i 

min närhet och snöbollsurvalet är de respondenter som mitt bekvämlighetsurval valt att 

dela min enkät till.  

 

Den tredje urvalsmetoden som användes var ett klusterurval. Ett klusterurval fokuserar 

sig på ett kluster av människor istället för enskilda individer. Dessa hittas genom att göra 

slumpmässiga urval och man fokuserar på alla människor inom klustret (Denscombe, 

2017). Mitt klusterurval bestod av respondenter inom gruppen Anime på den sociala 

mediesidan Facebook. Även här bad jag respondenterna dela enkäten vidare vilket då 

skapade ännu ett snöbollsurval. En fördel med ett klusterurval är att det redan innehåller 

enheter som är nära grupperade. Två viktiga villkor måste vara uppfyllda när man 

använder sig av ett klusterurval: gruppen måste vara naturligt förekommande och redan 

existera och den måste återspegla heterogeniteten som finns i hela populationen 

(Denscombe, 2017). Kritiken som uppstått mot dessa urval undrar om dessa verkligen är 

en representativ grupp av min population. Detta då det finns olika grader av anime-fans, 

vissa med mer involvering än andra (Azuma, 2009). 
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2.4 Studiens teoretiska kategorier 
Uppsatsens teoridel består av fyra olika teorier: Resemotiv, Landskap, Identitet och 

Destinationsmarknadsföring. En kategori är en indelning som innehåller liknande 

information om ett fenomen eller ett ämne. Av denna anledning innehåller exempelvis 

kategorin resemotiv bara olika teorier om just det. Denna kategori uppkom också efter 

utformandet av min forskningsfråga då den behandlar anime-fans resemotiv. Resten av 

mina teoretiska kategorier togs fram under insamlandet av information från vetenskapliga 

artiklar.  

 

2.5 Studiens pålitlighet  
I en vetenskaplig text är det viktigt att kunna utvärdera användbarheten av 

undersökningsprocessen för att kunna säkerställa kvalitén av resultatet (Strauss & Corbin, 

1990, se Altinay & Paraskevas, 2008). Detta görs utifrån kriterierna reliabilitet och 

validitet. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär att en mätning är stabil och icke-

slumpmässig. Forskningen som gjorts ska leverera liknande resultat om den görs vid ett 

senare tillfälle. Reliabilitet paras ofta ihop med kvantitativa studier (Trost & Hultåker, 

2016). Validitet – eller giltighet är till för att undersöka om frågorna som ställt i en enkät 

eller en intervju mäter det de ska mäta. Det vill säga, frågorna ska inte generera svar som 

inte har någon relevans till det man frågar efter (Trost & Hultåker, 2016). Enligt Altinay 

och Paraskevas (2016) betyder validitet också trovärdighet – man ska kunna lita på sitt 

resultat.  

 

Tyvärr uppstod det missförstånd hos vissa av mina respondenter. Eftersom jag först 

använt mig av ordet anime site i min enkät uppfattade några av respondenterna detta som 

en webbsida innehållande anime-serier. När detta upptäcktes ändrades ordet till anime-

destination för att förhindra fler missförstånd. Men detta missförstånd innebär att jag har 

en lägre validitet än önskat eftersom jag då fick in svar som inte stämde överens med det 

jag ville undersöka.  Främst i frågan om motiv, vilket också är forskningsfrågan i min 

uppsats. En tydligare genomgång av min enkät innan den skickades ut kunde ha förhindrat 

missförstånden. Dock anser jag inte att reliabiliteten påverkats då jag tror att liknande 

forskning skulle leverera liknande resultat.   

 

Det är viktigt att vara kritisk, både mot sina källor och mot resultatet. För min del var det 

viktigt att källorna som jag använt mig av varit trovärdiga. Därför har jag använt mig av 

vetenskapliga artiklar och annan akademisk litteratur som andra forskare skrivit, samt 



 18 

sekundärdata som jag ansåg vara trovärdig. För att skapa en validitet bland dessa sållades 

icke-relevanta källor bort.  

 

2.6 Kritik mot studien 
Man måste vara medveten om att ens undersökning kan innehålla felaktigheter, därför är 

det viktigt att tänka kritiskt. Vilket betyder att inget ska tas för givet utan måste bevisas 

(Long, 2007). Några av mina respondenter misstolkade den första frågan i min enkät, som 

undrar om de besökt en anime site. Ordet site uppfattades, av dem, som en webbsida 

innehållande anime – vilket inte var vad jag var ute efter. Denna misstolkning skedde 

trots att jag, som inledande text förklarat vad jag menade med en anime site och efter att 

mina enkätfrågor kontrollerats av utomstående parter. Detta betyder att jag kunde varit 

ännu tydligare med mitt ordval samt gått igenom enkäten noggrannare innan den 

skickades ut. För att förhindra fler misstolkningar uppdaterades enkäten. Eftersom en 

enkät kan försvinna i mängden på en individs Facebook sida skickade jag påminnelser så 

att min enkät inte skulle glömmas bort. Eftersom min enkät också mestadels bestod av 

öppna enkätfrågor som genererar kvalitativa svar var det några respondenter som valde 

att avbryta enkäten utan att genomföra den. Detta, tillsammans med ett högt urvalsantal 

bidrog med stor sannolikhet till en låg svarsfrekvens.  

 

Som Trost och Hultåker (2016) nämner är det också mer tidskrävande att analysera 

kvalitativa enkätfrågor. Anledningarna till varför är många, respondenterna är alla olika 

individer med olika sätt att tänka, så att analysera deras svar är komplicerat. Detta var 

något jag stötte på under mitt arbete. Även stavfel uppstod hos vissa respondenter som 

försvårade tolkningsarbetet något. Trost och Hultåker (2016) riktar även kritik mot 

respondenternas handstil men eftersom jag skickade ut en webbaserad enkät togs detta 

inte med i beräkningarna.  

 

Jag stötte även på ett problem med enkätverktyget Survey Monkey. Hos en respondent 

uppstod en felaktighet som gjorde att den svarade på en fråga som inte var relevant för 

dem. Vissa respondenter gav också felaktiga svar vilket sänkte enkätens validitet. Några 

respondenter valde också att inte slutföra enkäten vilket resulterade i en låg svarsfrekvens. 

Sekundärdata användes också med försiktighet då dessa inte alltid är trovärdiga.   
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3. Resemotiv för film och anime-turister 
I detta kapitel ges olika teorier av begreppet resemotiv. Resemotiv beskrivs som något 

som är starkt nog för att få någon att resa. Begreppet förknippas också med alla former 

av turism. Kapitlet är till för att se vilka teorier som existerar om resemotiv samt hur de 

är kopplade till anime-turism. Kapitlet presenterar även svaren från de fyra första 

frågorna i min enkätundersökning. Slutligen kommer en delslutsats för detta kapitel att 

ges.  

 

3.1 En turists resemotiv  
Inom filmturism är det viktigt att hitta turisters resemotiv, vilket betyder att man vill hitta 

vad som ligger bakom turisters val att åka till destinationer de sett på film (Oviedo-García 

et.al, 2016). Kvalitéerna som motiverar människor att resa är lika många som filmerna de 

kommer ifrån. Riley et.al (1998) menar att om en viss del av en film blir extra fängslande 

eller extraordinär för en tittare kan detta fungera som en ikon som tittaren sedan associerar 

med en destination i filmen. Genom att använda en ikon kan en enskild händelse, ett tema 

i filmen, tittarens favoritskådespelare eller en fysisk destinations attribut komma att 

representera allt som anses vara populärt med filmen (Riley et.al, 1998). Dann (1981, se 

Oviedo-García et.al, 2016) beskriver turisters motiv som något meningsfullt som är 

tillräckligt starkt för att en människa ska vilja resa. Vilket stärks av Hsu et.al (2007) som 

menar att studien om resemotiv är att fråga varför människor gör något. De menar också 

att ett motiv ska påverka en människas beteende (Hsu et.al, 2007).  

 

Lazarus (1991, se Hsu et.al, 2007) tog fram en teori som placerar motiv både som 

personlighetsdrag som beskriver en individs begär att uppnå ett visst mål, samt som en 

reaktion mot olika villkor inom en miljö. Enligt denna uppsöker individer miljöer som 

stämmer överens med deras personliga motiv eller som hjälper dem komma undan en 

miljö de uppfattar som farlig. Detta sökande samt förflyttning är en del av de turistmotiv 

som återkommer i Iso-Aholas social-psykologiska modell för turistmotiv (Hsu et.al, 

2007). Denna modell tar upp två motiv till vad en individ vill uppnå med sitt resande: 

uppsökande eller undvikande (flykt). Detta betyder att en turist vill finna en ny miljö eller 

fly sin vardag (Kirillova et.al, 2018).  

 

Roesch (2009) hävdar att en films inspelningsplats attraherar olika typer av turister. Dessa 

är allt från turister på en allmän semesterresa till turister som aktivt uppsöker 
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inspelningsplatser och andra destinationer kopplade till filmer (Roesch, 2009). Inom 

anime-turism delar Okamoto (2015) in den sista kategorin in ytterligare i tre grupper. Den 

första gruppen är pionjären, vilka är de anime-fans som efter en series slut listar ut vart 

den verkliga destinationen finns. Grupp nummer två använder sig av information från 

pionjärerna för att besöka destinationen. Den sista gruppen besöker destinationen utifrån 

fakta från nyheter och andra media (Okamoto, 2015).  

 

Det verktyg som används för att analysera filmturisters resemotiv kallas för the push-pull 

scheme (Oviedo-García et.al, 2016). Där push-faktorer beskriver turisters vilja att resa 

och pull-faktorer förklarar valet av destination utifrån dess attribut.  Dayour och Adongo 

(2015) listar följande egenskaper som push-faktorer för att resa: Kulturella upplevelser, 

Man vill se något nytt, Social kontakt, Flykt från vardagen, Äventyr och Avkoppling. 

Destinationens attraktioner listar de som pull-faktorer. Dessa faktorer används sedan för 

att beräkna hur villiga turister är att besöka destinationen igen (Dayour & Adongo, 2015). 

Nedan följer en figur som visar detta.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 3.1: Push-pull faktorer för internationella turisters resemotiv (Dayour & Adongo, 2015).  

 
Macionis (2004, se Oviedo-García et.al, 2016) förklarar filmturisters resemotiv genom 

tre P: n. Det första är Place– vilket är en plats och dess position, vy och attribut som är 

lätta för besökare att känna igen. Nummer två är Performance (utförande) såsom handling, 

tema och genrer som skapar en förbindelse mellan filmens karaktärer och åskådaren. 

Detta vill få åskådaren att uppleva samma miljö som utförandet skedde i. Det sista P:t är 
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Personality, vilket innebär skådespelare och filmkaraktärens personlighet och syftar till 

dragningskraften (pull-faktorn) hos skådespelarna. Men detta betyder inte att turister inte 

alltid besöker en inspelningsplats. Ett exempel från filmen The Motorcycle Diaries visar 

att karaktärerna och skådespelarna inte stimulerade turister att besöka Sydamerika (Tung 

et.al, 2017). Oviedo-García et.al (2016) identifierar dessa push-faktorer i samband med 

de tre P:na: Status, Prestige, Fantasi, Flykt, Förbättring av sitt ego, Letandet efter sin 

identitet samt Sekundära upplevelser. Vilket betyder att man vill uppleva någon annans 

liv genom att besöka destinationen. Kirillova et.al (2018) hävdar därför att resemotiv 

förknippade med en destinations kännetecken, fantasi, nyhet och prestige utgör grunden 

för filmturism.  

 

Motiv för resande varierar också mellan kön, individers ålder och bakgrund. Resultatet 

av Oviedo-Garcías et.al (2016) studie om besökare i staden Seville visade att uppleva 

inspelningsplatsen och dess attribut var viktiga motiv för yngre besökare (de under 25) 

och icke-europeiska turister. Det är också viktigt att ha i åtanke att inte alla filmturister 

kan specificera sina primära resemotiv (Roesch, 2009). Detta då vissa turister kan hamna 

på en films inspelningsplats av misstag under en ”vanlig” semesterresa.  

 

Motiv till att resa inom anime-turism börjar med tittandet på anime (Okamoto, 2015). 

Den största skillnaden mellan anime-turism och filmturism är att anime-serier utspelar 

sig i en helt fiktiv och påhittad miljö. Vilket gör att Maeda (2015, se Kirillova et.al, 2018) 

hävdar att anime-turister inte söker efter fysiska bevis och inte heller jagar anime-

karaktärer (Kirillova et.al, 2018). Men många japanska animatörer har tagit inspiration 

från verkliga platser för att skapa fiktiva miljöer (Tung et.al, 2017) vilket säger emot 

Maedas argument. Eftersom anime-turism är ett relativt nytt forskningsområde finns det 

ännu inte så mycket forskning kring begreppet (inräknat är då motiv). Men baserat på 

föregående fakta anser jag att filmturisters resemotiv även stämmer för anime-turister.   

 

Utifrån ovan nämnda teorier skapades min enkätundersöknings fyra första frågor. Dessa 

behandlade anime-turisters resemotiv samt besök på anime-destinationer. Frågorna 

presenteras samt analyseras nedan för att sedan mynna ut i en delslutsats för detta kapitel. 

Uppsatsens forskningsfråga behandlas också eftersom anime-turisters resemotiv för att 

besöka en anime-destination är min studies huvudfokus.   
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3.2 Besök på anime-destinationer  
Precis som Oviedo-García et.al (2016) hävdar finns det många resemotiv som lockar 

turister att resa. De vill uppleva nya saker, komma bort från vardagen, träffa nya vänner 

och så vidare (Dayour & Adongo, 2015). Motiven är olika för olika individer samt i vilken 

fas i livet man befinner sig i. För att få svar på min forskningsfråga: Vad motiverar anime-

fans att besöka en destination som används i en japansk anime-serie? utfördes en 

kvalitativ enkätundersökning. På denna svarade totalt 55 respondenter men bara 37 valde 

att slutföra den. Vilket betyder att jag har ett bortfall på 32,73% då 18 respondenter inte 

valt att slutföra enkäten. Dessa diskvalificerades eftersom deras svar inte var fullständiga 

och därför inte gick att använda. Samtidigt representerar dessa 37 bara 0,01% av min 

totala undersökningspopulation då gruppen Anime hade, vid avslutad enkätundersökning 

dryga 277 000 medlemmar som ständigt ökar. Min enkätundersökning bestod av 10 

frågor där de fyra första behandlade besök på anime-destinationer samt resemotiv.  

 

Eftersom jag vill ge en förståelse om vilka resemotiv anime-fans har för att resa till en 

anime-destination behövde jag först veta vilka individer inom min 

undersökningspopulation som besökt en anime-destination. Därför ställdes frågan: Have 

you visited an anime destination?  Frågan var sluten och respondenterna fick svara genom 

att fylla i tre olika alternativ, ja, nej eller vet inte. Av 37 respondenter hade 21 (56,76%) 

av dem besökt en anime-destination. 13 respondenter (35,14%) hade inte besökt någon 

och 3 (8,33%) av mina respondenter visste inte om de besökt en anime-destination eller 

inte. Svarsfördelningen syns i diagrammet nedan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3.2 Svarsfördelningen bland mina respondenter på enkätens första fråga.   
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De respondenter som inte besökt en anime-destination eller var osäkra fick sedan svara 

på frågan: Do you want to visit an anime-destination? Även detta var en sluten fråga. 

Eftersom anime och manga är Japans största kulturella export (widewalls.ch, 2016) 

lockar det allt fler internationella turister till landet (Nagata, 2017). Vilket också påverkar 

den växande turismekonomin i Japan. Den fortsätter att växa eftersom allt fler turister 

besöker landet, mycket tack vare anime-fans då anime-destinationer blivit populära 

turistmål (Murai, 2016). Därför ansåg jag det viktigt att ställa frågor som behandlar 

eventuella framtida resor till anime-destinationer. Av de 16 respondenter som var osäkra 

eller som inte hade besökt en anime-destination svarade 15 (93,75%) att de ville besöka 

en i framtiden. 1 respondent (6,25%) ville inte besöka en anime-destination i framtiden. 

Att så många vill besöka en anime-destination kan bero på Yoshiyuki Tomios, ordförande 

för Kadokawa Corp. påstående att anime inte bara ska vara något som går att se på, utan 

något man vill resa till i verkligheten (Murai, 2016). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figur 3.3 Diagram över respondenternas svar på enkätfråga två.  

 

3.3 Respondenternas resemotiv  
De respondenter som besökt en anime-destination blev omdirigerade till fråga tre i 
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your resons for visiting an anime destination? Men som jag diskuterade i metodkapitlet 
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webbsida innehållande anime-serier. Dessa 5 respondenter representerar 23,81% av de 21 

som svarade på denna fråga. Vilket betyder att validiteten för min forskningsfråga är 

relativt låg. Hade jag varit mer specifik från början hade detta missförstånd förmodligen 

inte skett. Deras svar är ändå medräknade eftersom deras svar på de resterande frågorna 

fortfarande var användbara. Samtidigt anser jag att det är viktigt att lyfta fram 

felaktigheter för att visa att dessa kan uppstå och bör reflekteras över. Mest för att framtida 

forskning inte upprepar samma misstag.  

 

Eftersom frågan genererade öppna svar kategoriserade jag respondenternas svar i en tabell. 

De med liknande svar hamnade i samma kategori. Många respondenter hade också två 

svar i ett när de svarat vilket försvårade analysen något. Men dessa hamnade sedan i de 

kategorier jag ansåg bäst passande. Indelningen skedde då detta genererade en 

övergripande bild av de mest förekommande resemotiven för mina respondenter. Dessa 

går att observera i tabellen nedan.  
 

 

Figur 3.4 Kategoriseringen av mina respondenters resemotiv.  

 

Efter indelningen kunde jag observera att de flesta av mina respondenter besökte en 

anime-destination eftersom de älskar anime och dess kultur samt ville se den verkliga 

destinationen. Observera att de felaktiga svaren hamnat i en egen kategori. Jag har även 

delat in dem i kategorier baserat på de sex grenar Dayour och Adongo (2015) anser vara 

de största resemotiven för turister: Att uppleva något nytt, Kulturella upplevelser, 

Äventyr, Social kontakt, Flykt från vardagen och Avkoppling. Samt försökt koppla dem 

till Macionis (2004, se Oviedo-García et.al, 2016) indelning av resemotiv – place, 

performance och personality. Där place representerar en plats och dess attribut som är 

lätta att känna igen, performance, såsom genrer eller teman skapar förbindelser mellan 

filmens karaktärer och åskådaren. Och personality syftar till karaktärernas och 

skådespelarnas personlighet (Oviedo-García et.al, 2016).  
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• Kulturell 
upplevelse  

Att titta på eller 
ladda ner anime  

• Kulturell 
upplevelse  

 

Figur 3.5 Tabell över respondenternas motiv utifrån Dayour och Adongos (2015) kategoriseringar av 

turisters resemotiv.  
 

Dessa indelningar har skett efter egna observationer och analyser av mina indelningar av 

mina respondenters resemotiv. Det jag kunde observera var att alla respondenter fått 

någon form av kulturell upplevelse eftersom Japan och anime har egna kulturer. Detta är 

då mina respondenters största resemotiv utifrån Dayour och Adongos (2015) indelning 

av turisters resemotiv. De har också åkt iväg på ett äventyr, för att få nya vänner samt för 

att se något nytt.  

 

Jag anser även att Macionis (2004, se Oviedo-García et.al, 2016) bidrar till en anime-

destinations dragningskraft (pull-faktor). Eftersom en anime-destination är lätt att känna 

igen för ett fan då de redan sett den i en serie. Temat kan locka till resa då många serier 

utspelar sig i Tokyo eller i andra delar av Japan. Anime-serier har inte fysiska skådespelare, 

istället har de röstskådespelare som marknadsför och promotar serierna. Dessa kan då 

också bidra till resa eftersom de ger liv åt fans favoritkaraktärer och blir förknippade med 

karaktären i verkligheten. Att möta en röstskådespelare blir då som att möta sin 

favoritkaraktär.  
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3.4 Framtida anime-resor  
Den sista frågan angående besök på anime-destinationer riktade sig till de som redan 

besökt en sådan destination. Den löd: Do you want to visit an anime destination again? 

och ställdes av samma orsak som fråga två, dvs. eftersom anime-destinationer vuxit sig 

större i Japan och är något de bör satsa mer på i framtiden (Murai, 2016). Därför anser 

jag det viktigt att veta hur många fans som kan tänka sig att besöka en anime-destination 

i framtiden. På denna fråga svarade 16 (76,19%) av 21 respondenter att de vill besöka en 

anime-destination igen, 1 respondent (4,76%) ville inte besöka en igen. Och 4 

respondenter (19,05%) visste inte om de tänkte besöka en anime-destination igen. Detta 

visar på att det finns ett intresse bland anime-fans att besöka mer anime-destinationer i 

framtiden samt att Japans val att använda anime som turismdrivare fungerar.  Diagrammet 

nedan visar svarsfördelningen på denna fråga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 3.6 Respondenternas svar på enkätfråga fyra.  

 

3.5 Delslutsats  
Detta kapitel har lyft fram olika teorier som behandlar turisters resemotiv samt presenterat 

resultatet av min studies fyra första frågor. Det var viktigt för min studie att veta vilka 

respondenter som besökt en anime-destination eftersom jag ville veta deras resemotiv. 

Resultatet visar att mina respondenter besökt en anime-destination utifrån kärleken till 

anime samt ett behov av att se den verkliga destinationen som medverkat i serien. Jag 

anser också att mina respondenter besökt en anime-destination för att få en kulturell 

upplevelse. Detta då Dayour och Adongo (2015) identifierar detta som en av 

huvudorsakerna till varför en turist reser. 
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Jag kunde även identifiera en vilja att besöka en anime-destination i framtiden, både av 

de som inte besökt en anime-destination och de som redan gjort det. Detta visar på att 

anime har en attraktionskraft och kan locka turister till Japan. Samt att Japans idé att 

marknadsföra en destination med hjälp av anime är en bra strategi. Orsaken beror på att 

anime som fenomen vuxit sig mer populärt internationellt (Nagata, 2017). Eftersom alla 

mina respondenter är anime-fans anser jag att även de som vill besöka en anime-

destination i framtiden vill göra det på grund av deras kärlek till anime. Men för att se om 

detta stämmer krävs mer forskning kring ämnet.  
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4. Det fiktiva turistlandskapet  
I detta kapitel presenteras olika teorier om landskapets betydelse inom film och anime-

turism. Landskap är en viktig aspekt av både filmer och serier då de återspeglar 

människans förhållande till naturen. Här presenteras också svaren på min enkätfråga om 

landskap. Slutligen ges en delslutsats.  

 

4.1 Filmlandskapet 
Enligt Mumcu och Yilmaz (2018) är landskap en miljö skapad av människors vilja att 

hitta symboler och ge naturen och miljön en mening. Med andra ord är landskap något 

socialt konstruerat. Andra forskare delar Mumcu och Yilmaz (2018) syn på landskap men 

ger det flera dimensioner. Enligt dessa forskare är landskap något som utvecklas över tid 

eftersom både människor och naturen påverkar det. Andra hävdar att ett landskap är ett 

uttryck av historiska och naturliga processer. Vilket gör att Mumcu och Yilmaz (2018) 

drar slutsatsen att historiska och kulturella krafter är två faktorer som kan förändra och 

påverka ett landskap. Ett landskap inom filmturism syftar till platsen där en film spelades 

in. Viktiga variabler för varför dessa platser lockar turister är: vacker och naturlig miljö, 

en unik flora, väder, historia och kultur, trevlig lokalbefolkning samt hur länge landskapet 

är i bild i filmen (Tung et.al, 2017). ”A film that can induce tourism will need to have a 

storyline that smoothly intertwines with locations so as to create settings that will entice 

viewers to relive or recount the vicarious cinematic fantasy or déjà vu.” (Pan & Tsang, 

2014, s, 408, se Tung et.al, 2017). Med detta menar författarna att en film behöver ha en 

handling som flätar sig samman med destinationer för att skapa turism. Filmen ska då 

locka tittarna att vilja återuppleva eller återberätta historierna skapade från filmen.  
 
På grund av Mumcu och Yilmaz (2018) definition av landskap påstår Jewell och 

McKinnon (2010) att filmturism kan ses som en form av kulturellt landskap.  Ett kulturellt 

landskap är en evolution av samhällets interna och externa sociala, ekonomiska och 

kulturella aspekter. Samt interaktionerna mellan dem. Dessa är sedan influerade av den 

naturliga miljöns möjligheter och begränsningar. Därför kan filmturism ses som en 

möjlighet att influera samhället och dess individer att besöka destinationer. Jewell och 

McKinnon (2010) delar också in kulturella landskap i tre olika delar:  

 

• Det tydligt definierade landskapet – ett landskap skapat för estetiska syften  
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• Det organiskt skapade landskapet – ett landskap skapat för sociala, religiösa och 

administrativa syften. 

• Det associativa landskapet – ett landskap som innehåller kulturella associationer 

till den naturliga miljön (Jewell & McKinnon, 2010). 

 

Inom film etablerar ett landskap en känsla av tid, plats och stämning samt agerar som en 

visuell motsvarighet för en komplex karaktär. Ett filmlandskap har en mängd olika 

komplexa och diskreta funktioner som ger en djupare mening och betydelse för en 

filmupplevelse. Det kan även manipulera en tittares rumsuppfattning (Mumcu & Yilmaz, 

2018). Därför menar Lukinbeal (2005, se Mumcu & Yilmaz, (2018) att ett filmlandskap 

är centralt för skapandet av det filmiska rummet. Enligt Bruno (2002) skapar filmer flera 

olika rum: ett rum för betraktande, ett rum för granskning och ett rum för att vandra 

omkring i. Vilket betyder att åskådare, genom landskap kan låta sin fantasi utforska och 

upptäcka nya aspekter av ett filmiskt rum. Genom detta kan därför ett filmlandskap 

konsumeras som resenär. Rummet finns också kvar för framtida resande (Bruno, 2002). 

Filmlandskap kan också förstås, utöver en passiv bakgrund eller förgrund för mänsklig 

aktivitet, som ett uttryck för liv. Detta genom skådespelare och olika bakomliggande 

visuella teman (Mumcu & Yilmaz, 2018). Ett filmlandskap har därför blivit en speciell 

plats där tittare kan skapa sig minnesvärda turismupplevelser (Butler, 2011, se Tung et.al, 

2017).  

 

4.2 Landskap inom anime  
Curti (2008, se Mumcu & Yilmaz, 2018) hävdar att ett animerat landskap utmanar 

traditionella uppfattningar om ett landskap då dessa skapas genom fantasi. Han menar 

också att ett animerat landskap även skapar mening i en värld av rörliga bilder. Pallant 

(2015, se Mumcu & Yilmaz, 2010) bygger vidare på detta argument och menar att ett 

animerat landskap beskriver det förhållande som vi människor har till vår natur. Vilket 

innebär att ett animerat landskap är viktigt då de kan berätta saker om världen samt om 

vårt förhållande med den. Landskap i anime, målningar och videospel försöker sätta 

människan i förhållande till naturen (Mumcu & Yilmaz, 2010).   

 

Någon som lägger stor vikt vid landskap och dess förhållande och betydelse för 

människan är Hayao Miyazaki, skaparen bakom filmer som, bland annat, Spirited away 

och Prinsessan Mononoke. I hans filmer spelar naturen en viktig roll och reflekterar 

problem som återspeglas i dagens samhälle, såsom krig och förorening av naturen. 
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Miyazakis landskap bjuder in tittarna till att hitta en mening med livet och människans 

plats i ett bredare nät av olika existenser. Enligt Mumcu och Yilmaz (2018) försöker 

Miyazaki också förstå relationen mellan världen och människan genom karaktärer med 

olika syn på världen och hur de konfronterar olika situationer (Mumcu & Yilmaz, 2018).   

 

Som tidigare nämnt är anime ofta baserade på manga, vilket kan argumenteras vara en 

typ av bok. Enligt Jewell och McKinnon (2010) är framgångsrika filmer som också lockar 

turister till dess inspelningsplatser baserade på böcker. Deras artikel nämner Sagan om 

Ringen trilogin som lockar många turister till Nya Zeeland. Platserna i Sagan om Ringen 

böckerna är fiktiva – det vill säga, de finns inte i verkligheten (Jewell & McKinnon, 2010). 

Vilket gjorde att fans av böckerna bildade sig en egen uppfattning om hur exempelvis 

Fylke ser ut. I och med filmatiseringen av böckerna förknippar de flesta nu Fylke och 

andra platser i Tolkiens roman med Nya Zeeland. Jewell och McKinnon (2010) påstår att 

en filmatisering av litteratur når ut till en större, global publik. Har man inte läst böckerna 

kan man ändå uppleva Midgård genom film. Ett landskap förändras konstant genom 

böcker, följande filmer och turismen som uppstår på grund av det (Jewell & McKinnon, 

2010). Manga utspelar sig också oftast i fiktiva miljöer – men här behöver läsarna inte 

bilda sig en egen uppfattning om hur landskapet och karaktärerna ser ut eftersom en 

manga är tecknad. Men landskapet kan få en ny dimension om manga-serien blir till 

anime, där färger och ljud kan skapa en autencitet och göra landskapen mer verkligt hos 

fansen. Detta kan sedan locka dem att resa till destinationen som medverkat i serien.  

 

Autenticiteten hos en film eller anime har att göra med olika kombinationer av fakta, 

fantasi och myter – vilket syftar till historiska bevis, sagor och upplevelser baserat på 

fysiska lämningar. Men myter och historiska händelser kan tolkas felaktigt och därmed 

missanvändas i filmer. Detta gör att filmen tappar sin trovärdighet, vilket gör att Jewell 

och McKinnon (2010) påstår att en film som utspelar sig i en helt fiktiv miljö med fiktiva 

karaktärer har lättare att övertyga tittarna att handlingen är sann (Jewell och McKinnon 

(2010). Detta antas gälla även för en anime. En anime-serie som Pokémon, där handlingen 

utspelar sig i en helt påhittad miljö, ska därför vara mer trovärdig än serien Hakuōki 

(Demon of the floating blossom) där landskapet är baserat på 1800-talets Japan. Och där 

många av huvudkaraktärerna är baserade på verkliga personer. Vissa aspekter av Hakuōki 

finns dock inte i verkligheten vilket, kan hända ökar dess trovärdighet. Många japanska 

animatörer tar även inspiration från verkliga destinationer för att sedan skapa liknande 

platser i deras serie. I serien Naruto till exempel finns det ett berg i huvudkaraktärens 
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hemby som liknar Mount Rushmore National Memorial i USA. (Tung et.al, 2017). Många 

serier utspelar sig också i rymden och de flesta innehåller element som inte är verkliga. 

Detta verkar då gå emot Jewells och McKinnons (2010) argument att en helt fiktiv miljö 

är mer trovärdig än en film baserad på verkliga händelser. De flesta anime-serier har 

inslag av verkliga landskap och kulturella företeelser vilket då visar att animerade serier 

behöver ha någon form av realism och verklig bas för att verka trovärdig.   

 

Nedan presenteras samt analyseras min enkätundersöknings femte fråga utifrån dessa 

teorier om landskap. Frågan är mest kopplad till Mumcu och Yilmaz (2018) teori som 

hävdar att man kan förstå relationen mellan naturen och människan genom ett animerat 

landskap. Argumenten mynnar återigen ut i en delslutsats.  

 

4.3 Landskapets betydelse för resenärer  
Här presenteras svaren från min enkätundersöknings femte fråga, som löd: Landscapes 

are a vital part of an anime and some anime show the impact on the nature from humans. 

What are your thoughts on an anime like that? Frågan ställdes då den kan förknippas med 

anime-destinationer och landskap. Ett animerat landskap, menar Pallant (2015, se Mumcu 

& Ylmaz, 2010) beskriver förhållandet som människan har till naturen. Många anime-

serier behandlar detta på kreativa sätt. Bland annat spelar naturen en viktig roll i 

Miyazakis filmer och tar upp miljöproblem som återspeglas i dagens samhälle (Mumcu 

& Ylmaz, 2018). För att förstå vad mina respondenter tyckte om detta ställdes denna fråga 

som en öppen fråga. Här svarade alla 37 respondenter och jag har återigen delat in svaren 

i olika kategorier. Dessa går att observera nedan.  
 

Det är ett 
intressant/bra sätt att 
visa miljöförstöring 

på  

4  Det får en att fundera 4 

En viktig och bra 
påminnelse för 
mänskligheten  

10 Det drar paralleller 
mellan anime och 
verkligheten  

8 

Vackert och 
avkopplande 

landskap/man 

6 Det är bra 
undervisning 

2 
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uppskattar jobbet 

som lagts ner 

De har moral och 
väcker känslor 

3   

 

4.1 Tabell över respondenternas känslor om landskap inom anime.  
 

Efter indelningen kunde jag observera att de flesta av mina respondenter tyckt att anime-

serier som återspeglar människans påverkningar på miljön är en viktig och bra påminnelse 

för mänskligheten. De tycker även att det drar viktiga paralleller med verkligheten 

eftersom anime-serierna tar upp problem som finns där. ”if well done, they can be a great 

medium for making the youth aware of human impact etc.” (Respondent 322). Denna 

respondent menar att anime-serier är en bra undervisningsmetod för att lära unga om 

människans påverkan på miljön. Observera också att 6 respondenter inte valt, eller missat 

miljöaspekten i frågan och bara påpekat landskapen i anime.  

 

Dessa kan då ha missuppfattat frågan eftersom de tyckt den var otydlig eftersom de gav 

svar som: They have nice art” (Respondent 23) och: “They’re so beautiful and visually 

pleasing” (Respondent 29). Dessa respondenter tyckte då att landskapen i anime är vackra 

att se på samt atmosfäriska. Då jag främst var ute efter att veta deras åsikt om hur ett 

animerat landskap kan användas för att visar människans påverkningar på miljön kan 

deras svar därför ses som ogiltiga. Detta drar därför ner validiteten av min studie ännu 

mer. Men samtidigt är ett landskap viktigt för seriens scensättning då det talar om för 

tittaren vart serien utspelar sig. Många serier har inte heller människans påverkan på 

miljön som huvudfokus. Därför har dessa svar ändå räknats med. Respondenternas svar 

går också att koppla till Mumcu och Ylmaz (2018) teori som menar att landskapet i en 

anime bjuder in tittarna att hitta en mening med livet. Samt att försöka förstå deras relation 

till miljön genom olika karaktärer med olika världssyn (Mumcu & Ylmaz, 2018). Detta 

gäller för alla anime-serier.  

 

Landskap är också vackert animerade – ibland för hand, vilket kan vara orsaken bakom 

dessa 6 respondenters svar. De tänkte då inte på relationen mellan människa och miljö 

utan på animatörerna och det arbete som ligger bakom ett anime-landskap. Anime-turism, 

precis som filmturism kan ses som en möjlighet att påverka individer att besöka 

                                                
2 Eftersom mina respondenter är anonyma refererar jag till dem i den ordningen som de svarat på enkäten. 
Så respondent 32 är den 32:e personen som svarat på min enkät. 
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destinationer (Jewell & McKinnon, 2010). Landskapet kan då ha påverkat dessa 

respondenters resa till en anime-destination, då många av dem besökt en sådan destination. 

Därför anser jag att deras svar fortfarande är pålitliga. Samtidigt var det många 

respondenter som vävde in många olika synvinklar i sina svar men där den underliggande 

orsaken var människans relation till miljön och hur vi påverkar den.  

 

I think anime is one of the most effective mediums for highlighting the relationship 

between humans and nature because of the careful focus on and respect for nature that 

has always been present in Japanese art. This style is continued in many anime, and 

the unique visual style of anime and the sorts of stories it can tell often combine to 

create an interesting and unique meditation on humans and nature 

(Respondent 18). 

 

Denna respondent menar att anime-serier är det effektivaste mediet för att lyfta fram 

människans relation till naturen eftersom många japanska konstnärer illustrerar naturen 

på ett respektfullt vis. Den sätts också oftast i fokus. Respondenten nedan tycker denna 

typ av anime är ett bra sätt att lära sig om miljön på om serien har sanningsenlig 

information. Respondenten fortsätter med att påstå att man även kan dra paralleller med 

verkligheten genom påhittade och fantasifulla landskap. Dessa samt många andra av mina 

respondenters svar går också att koppla till Mumcu och Ylmaz (2018) argument om att 

filmskapare försöker förstå relationen mellan människan och miljön.  

 

I think it's a good way to learn more about the environment, but preferably the anime 

would have somewhat accurate information. On the other hand seeing anime that have 

fantastical or imaginary landscapes is also really fun because you can usually draw 

parallels with the real world and it's fun to think about.  

(Respondent 30) 

 

4.4 Delslutsats  
Kapitlet har presenterat olika teorier innehållande landskap inom film och anime-turism. 

Det har även analyserat mina respondenters syn på landskap inom anime – främst ur ett 

miljöperspektiv. Resultatet visar att majoriteten av mina respondenter tycker att anime-

serier är ett bra, kreativt och intressant sätt att lyfta fram miljöproblem på. Samt att det 

väcker känslor och får en att fundera. Orsaken till deras svar beror, med stor sannolikhet 

på att de flesta anime-serier tar upp människans relation till naturen. Detta är exempelvis 
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tydligt i Miyazakis filmer (Mumcu & Ylmaz, 2018). Ett animerat landskap är också ofta 

inspirerade av verkliga platser såsom Mount Rushmore. Detta är något jag anser en anime-

serie behöver för att verka mer trovärdig.  Därför att tittarna lättare kan identifiera sig och 

känna sig delaktiga i en serie om de ser referenser de känner igen. Om landskapet är 

baserat på den verkliga destinationen lockar detta också tittarna att besöka den då de vill 

se hur den ser ut i verkligheten. Samt att de vill jämföra destinationen med landskapet i 

anime-serien.  
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5. Identitetens betydelse för resenärer  
Kapitlet innehåller olika teorier om begreppet identitet och dess betydelse för film och 

anime-fans. Forskare hävdar att identitet och landskap hör ihop och menar då att det en 

resenär upplever på en destination kan påverka deras identitet. Enkätfrågan som 

behandlade identitet kommer också att presenteras, samt en delslutsats.  

 

5.1 Identitet som fenomen   
Begreppet identitet har många olika lager. Vissa forskare menar att identitet är det som 

gör att vi skiljer oss från andra. Identitet kan också ses som något väsentligt, enat och 

relativt oförändrat (Amoamo, 2007). Jewell och McKinnon (2010) beskriver identitet som 

ett nät av olika mönster som delas med andra, vilket då skapar en säkerhet och gemenskap 

för en individ i form av en grupp. Andra forskare hävdar att identitet är något som skapas 

utanför jaget samtidigt som den finns inom oss. De menar också att den förändras konstant 

(Chen, 2006) vilket då går emot Amoamos (2007) argument att identitet inte förändras. 

Att en identitet kan förändras betyder att den blir influerad av andras synvinklar och 

externa faktorer vilket då kan skapa en helt ny identitet. Genom en identitet vill individer 

komma bort från det de anser sakna och strävar hela tiden efter ett erkännande (Chen, 

2006). 

 

Forskning inom psykologi visar att en människa skapar sig en uppfattning om samhället 

under sin barndom som sedan utvecklas under tonåren. Under tonåren utvecklar vi också 

vår världsbild. Anime och manga kan influera utvecklingen av tonåringars identitet, vilket 

formar deras värderingar och uppfattningar om sig själva. Även deras beteende och val 

som konsument och turist kan påverkas (Tung et.al, 2017). Chen (2006) hävdar att: 

 

It is the fantasy found in media that young people are able to use to open up new 

meanings and to produce new possibilities for new forms of identity. Manga allows its 

participant to experience something other than him/herself through fantasy, which 

triggers a questioning of one’s identity and a desire to explore one’s identity in what-

if storylines.  

(Chen, 2006 s. 2).  

 

Med detta menar Chen (2006) att unga människor har upptäckt nya möjligheter och medel 

att skapa nya former av identitet genom fantasier som återfinns i olika media. Därför 
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hävdar han att manga erbjuder läsarna en upplevelse utöver sig själva genom deras fantasi, 

som då gör att de ifrågasätter deras identitet. Samt skapar en önskan om att utforska den 

i fiktiva manus. 

 

5.2 Identitet bland anime-fans  
Att vara en del av en grupp ligger i människans psyke. Hos anime-fans kan detta 

förknippas med begreppet otaku. Otaku syftar enligt Azuma (2009) till de individer som 

involverar sig i en sub-kultur länkat till anime, olika anime-relaterade spel, manga m.m. 

Azuma (2009) kallar detta för otaku-kultur. Denna kultur finns inte bara i Japan utan 

också över stora delar av världen. Trots att de flesta anime-serier är skrivna på japanska 

och använder japanska röstskådespelare har den globala otaku-kulturen bidragit till att 

serierna textats, främst på engelska samt dubbats till flera språk (Tung et.al, 2017). Detta 

bidrar till att de internationella fansen kan förstå och relatera till en serie eller olika 

karaktärer även om de inte är japanska. På olika webbsidor kan fans från hela världen 

också dela med sig av olika teorier, egna animerade serier, egna tolkningar av anime-

musik och mycket mer. Detta skapar då en gemenskap hos anime-fans vilket stärker 

Jewell och McKinnons (2010) teori om att identitet är ett nät som kan delas med andra. 

Det går också tillbaka till Chens (2006) argument att unga fans skapar sig nya identiteter 

via olika media. På dessa gemensamma plattformar kan också fans dela med sig av olika 

resor till anime-destinationer. Dessa plattformar kan också locka fans att besöka Japan 

eller en anime-destination då de blivit inspirerade av andra fans. Detta då de via dessa 

plattformar också kan dela olika resmål eller uttrycka en önskan om att besöka en anime-

destination.   

 

Jewell och McKinnon (2010) hävdar att identitet – skapad eller medfödd, också är 

förknippad med landskap. Vilket betyder att en destination förknippad med en populär 

film eller serie kan påverka människor. Dessa landskap kan därför skapa en ny form av 

identitet bland tittarna, en platsidentitet. Platsidentitet är ett begrepp som syftar till en 

människas känslor, minnen idéer, tolkningar och uppfattningar av en fysisk plats som 

sedan skapat en funktion för identitet. Jewell och McKinnon (2010) fortsätter med att 

argumentera att de resenärer som aktivt uppsöker en films inspelningsplats kan ha ett 

psykologiskt behov av att vara en del av filmens handling och äventyr. På så sätt skapar 

de sig en platsidentitet. (Jewell & McKinnon, 2010).  

 



 37 

Inom film blandas många kulturer, detta på grund av att det västerländska samhället blivit 

en kulturell hybrid av många olika etniciteter, livssyn och identiteter (Amoamo, 2007). 

Det blandas också kulturer inom anime-serier, detta kallas på japanska för mukokuseki. 

Ordet har två betydelser: att blanda olika element från olika kulturella bakgrunder, eller 

att radera synliga etiska och kulturella karaktärsdrag. Den andra betydelsen är mer vanligt 

applicerad på anime. Ett exempel är den japanska animerade filmen Sword of the stranger 

(Denison, 2011). Huvudkaraktären i filmen är inte från Japan men pratar japanska samt 

färgar sitt hår svart för att smälta in i det japanska samhället. Hans verkliga identitet 

förblir ett mysterium men det är tydligt att han antagit en ny, mer japansk identitet för att 

inte bli utstött från det japanska samhället. Detta går också att koppla till Jewell och 

McKinnons (2010) argument att identitet delas med andra. Andra serier har karaktärer av 

västerländskt påbrå eller utspelar sig i Europa eller andra delar av världen. Detta gör också 

att internationella fans kan identifiera sig med anime-serier.  

 

Att identifiera sig med en anime-serier betyder främst att fans personligen kan relatera till 

en eller flera anime-karaktärer. Fansen anser sig då dela vissa personlighetsdrag, 

värderingar eller livssyn med vissa karaktärer. Vilket då gör att de känner sig delaktiga i 

seriens handling (Kirillova et.al, 2018). Detta kan då locka dem att besöka en anime-

destination eftersom de då kan återuppleva karaktärernas liv samt hitta sin egen identitet 

(Oviedo-García et.al, 2016). Att identifiera sig med en anime-karaktär kallar Kirillova 

et.al (2018) för affective interaction vilket också hör ihop med en tittares engagemang. 

Forskning från Kim (2012, se Kirillova et.al, 2018) visar att desto djupare involvering 

och engagemangen tittare har i en film desto större sannolikhet var det att de besökte en 

filmdestination (Kirillova et.al, 2018). Antagningsvis stämmer detta även för anime-fans.    

 

Nedan presenteras samt analyseras min enkätundersöknings sjätte fråga. Den är formad 

utifrån teorier som nämns i detta kapitel och behandlar huruvida mina respondenter tyckt 

deras identitet förändrats sedan de blev anime-fans. Olika argument kommer tas fram som 

sedan mynnar ut i en delslutsats.   

 
5.3 Respondenternas syn på identitet  
Identitet är en viktig del av hur vi uppfattar oss själva samt hur andra uppfattar oss. På 

grund av detta kan film och andra visuella konstformer påverka oss då vi kan identifiera 

oss med vissa av filmens karaktärer. Hur vårt kön, etnicitet, religion m.m. är porträtterad 

på film kan påverka och förändra hur vi ser på oss själva. Både kvinnor och män 
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objektifieras till exempel i anime-serier (graphitecpublications.com, 2016). Och eftersom 

de flesta anime-serier utspelar sig i Japan är det japaner som är den dominerande 

folkgruppen. Men anime har också representation från närliggande länder såsom Kina 

och Sydkorea. Vissa serier utspelar sig också i Europa där karaktärerna är européer. 

Tyskland är ett av länderna som representeras mycket i anime-serier då många serier har 

karaktärer som medverkat i andra världskriget eller har tyskklingande namn. Även vissa 

serier har tyska namn. Detta kan bero på att Japan och Tyskland, samt andra länder ingick 

i ett samarbete under andra världskriget (encyclopedia.ushmm.org, i/å).  

 

Intressant att observera är också att mycket av dagens anime-karaktärer inte ser japanska 

ut. De har ofta färgglatt hår (rött, grönt, blått, blont m.m.) lika färgglada ögon samt olika 

hudfärg. Orsaken till detta kan vara att anime-skaparna vill nå ut till en större publik, 

vilket gör att allt fler tittare kan identifiera sig med karaktärerna. Detta är då vad Kirillova 

et.al (2018) kallar för affective interatcion. Vilket uppstår då man identifierar sig med 

vissa personlighetsdrag hos en anime-karaktär som också gör att man känner sig mer 

delaktig i en serie (Kirillova et.al, 2018). Det förekommer också mörkhyade anime-

karaktärer. Anime-fans från hela världen kan därför på något sätt identifiera sig med 

karaktärer i anime-serier. Detta kan då locka anime-fans att besöka anime-destinationer 

eftersom de kan uppleva sin favoritkaraktärs liv på destinationen (Oviedo-García, 2016). 

En del anime-serier hanterar också sociala frågor som homosexualitet och mental hälsa. 

Detta är både ett sätt att nå ut till alla typer av anime-fans samtidigt som det är ett bra och 

kreativt sätt att undervisa om dessa på.  

 

Vår identitet kan också förändras då vi blir influerade av saker omkring oss. Den sjätte 

frågan i min enkätundersökning behandlar detta och löd: Do you think your identity has 

changed since you became an anime fan? Detta var en sluten fråga där svaren hamnade i 

en tabell. Summeringen av svaren visar att 19 respondenter (53,51%) tyckte att deras 

identitet förändrats sedan de blev anime-fans. Sedan tyckte 9 (24,32%) respondenter att 

deras identitet inte hade förändrats, likaså svarade 9 (24,32%) respondenter att de inte 

visste om deras identitet hade förändrats.   
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Figur 5.1 Diagram över respondenternas svar på fråga sex.  
 

Utifrån dessa siffror är det tydligt att majoriteten av mina respondenter tyckt att deras 

identitet förändrats sedan de blev anime-fans. Med identitet menas att man är en egen 

person med egna tankar, idéer och personlighet.  En identitet skapar man genom att 

förhålla sig till omvärlden på olika sätt, detta gör att vi utvecklar en självbild – hur vi ser 

på oss själva. Genom sin självbild bygger man sedan sin identitet. Utvecklingen av en 

identitet sker under hela livet (bup.se, 2014). Detta stärker också Chens (2006) argument 

att identitet är något som konstant förändras och att identitet till viss del skapas utanför 

jaget.  Det stärker också författarens argument att identitet kan bli influerad av externa 

faktorer (Chen, 2006). Anime är idag lättillgängligt för många anime-fans via 

internetsidor samt TV och Netflix, vilket också kan vara en bidragande faktor till att så 

många av mina respondenter tyckt att deras identitet förändrats. Identitet kan också 

förknippas med landskap, vilket då skapar en form av platsidentitet – vilket syftar till 

människors uppfattningar av en plats (Jewell & McKinnon, 2010). Denna platsidentitet 

kan då också forma och förändra en besökares identitet. Av de 19 som tyckt att deras 

identitet förändrats sedan de blivit anime-fans hade 7 av dem besökt en anime-destination. 

Dessa respondenter kan då tänkas ha ett psykologiskt behov av att vara en del av en series 

handling och äventyr, vilket är vad Jewell och McKinnon (2010) anser vara hur viss 

platsidentitet uppkommer.  

 

5.4 Delslutsats  
Detta kapitel presenterade olika teorier om identitet samt presenterade resultatet av 

enkätfrågan som behandlade identitet. Resultatet visar att majoriteten av mina 

respondenter tyckt att deras identitet förändrats sedan de blev anime-fans. Resultatet 
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visade att majoriteten av mina respondenter tyckt att deras identitet förändrats sedan de 

blev anime-fans. Vilket betyder att faktorer som anime och manga kan påverka oss, det 

formar och kan förändra våra uppfattningar och värderingar om oss själva (Tung et.al, 

2017). Utifrån detta anser jag att mina respondenters identitet har förändrats på grund av 

att anime-serier väckt starka känslor hos dem samt att de relaterat till en eller flera anime-

karaktärer. Detta kan då ändra hur de ser på sig själva vilket förändrar deras självbild som 

sedan förändrar deras identitet. Fans upplever då att de känner sig mer delaktiga i en 

series handling (Kirillova et.al, 2018).  

 

Av mina respondenter som känt att deras identitet förändrats hade 7 besökt en anime-

destination. Vilket då kan kopplas till platsidentitet – de uppfattningar resenärer har om 

en plats samt att dessa respondenter känt ett behov av att fysiskt vara delaktig i en series 

handling (Jewell & McKinnon, 2010). Därför anser jag att identiteten hos mina 

respondenter förändrats på grund av, både anime-serien samt destinationen. De 

respondenter som inte tyckt att deras identitet förändrats kan mer kopplas till Amoamos 

(2007) argument att identitet är relativt oförändrat. Eftersom identitet är olika för alla 

anser då dessa respondenter att de inte blivit influerade av externa faktorer såsom anime-

serier. Men kan ändå ha lockats till en anime-destination av andra orsaker.  
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6. Anime som turismdrivare  
I detta kapitel presenteras olika teorier om begreppet anime och dess betydelse för den 

japanska turismindustrin. Det ges även en förklaring om hur anime kan användas för att 

marknadsföra destinationer. Efter det presenteras enkätfrågan om anime som 

marknadsföringskoncept samt respondenternas kön, ålder och nationalitet. Slutligen ges 

en delslutsats.  

 

6.1 Anime som globalt fenomen 
 Japansk populärkultur, inkluderat anime, manga och videospel har ökat i popularitet 

bland globala konsumenter. Anime, speciellt har vuxit upp snabbt i form av olika 

evenemang som Japan Expo i Paris och Anime Expo i USA. Enligt associationen för 

japansk animation var det globala värdet på den japanska anime-marknaden 2014 1, 63 

triljoner yen (Tung et.al, 2017) vilket motsvarar 130, 79 biljoner svenska kronor. 

Organisationen för Japans turismekonomi (JNTO) menar att anime-kulturen även spelar 

roll för Japans turismekonomi. Organisationen har därför skapat så kallade otaku 

webbsidor där internationella anime-fans kan involvera sig i alla aspekter av anime-

kulturen. Detta hävdar JNTO sätter Japan och framförallt Tokyo som center för den 

globala anime-kulturen (Denison, 2010). Men enligt Denison (2010) är det den japanska 

marknaden som är den primära då de flesta anime-serier säljs och produceras i Japan. 

 

Dessa serier når ut till den internationella marknaden främst genom olika websidor där 

fan-grupper laddat upp en serie som de textat. Enligt Tung et.al (2017) är detta ett problem 

för de japanska produktionsbolagen då några av dessa fans fått tillgång till, samt laddat 

upp dessa serier på illegala sätt. Men anime-serier sänds också på TV kanaler i stora delar 

av världen (Tung et.al, 2017). På det tidiga 2000-talet sändes till exempel serierna 

Pokémon och Sailor Moon på svensk TV med svensk dubbning. Vilket tyder på att någon 

form av samarbete då sker mellan internationella och japanska distributörer och 

produktionsbolag. Denison (2011) menar att detta samarbete är ett transkulturellt 

fenomen och nämner Studio Ghibli filmer som har blivit översatta och dubbade till olika 

språk. Att en vara är transkulturell menar Denison (2011) betyder att exempelvis 

animerade produkter skapas på ett sätt som inte fokuserar på deras originalkultur. Det kan 

också betyda att japanska animatörer och producenter samarbetar med andra, 

internationella animationsskapare för att tillsammans producera en anime-serie. Ett 

exempel på detta är serien Afro samurai. De japanska skaparna ville då slå igenom på den 
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amerikanska marknaden. Och genom ett samarbete mellan dessa länder producerade den 

amerikanska TV kanalen Spike serien i USA. Detta är ett exempel på en avsiktligt skapad 

transkulturell produkt (Denison, 2011). 

 

6.2 Destinationsmarknadsföring genom anime 
Contents tourism, under vilket anime-turism hamnar beskrivs som turism som vill gynna 

resandet och närliggande industrier genom att utnyttja det lokala områden som synts i TV, 

film, spel, manga, anime och så vidare. (Yamamura, 2015). Och under senare år har både 

anime och manga-destinationer uppkommit, både internationellt och lokalt. De varierar 

från stora handelskedjor som Animate och Mandrake – där Mandrake är en internationell 

kedja och Animate är en japansk kedja med över 70 butiker över hela Japan. Till speciella 

distrikt i Tokyo där olika service ges med anime-tema som kaféer och biografer. Samt 

museum och temaparker relaterade till en viss anime-genre (Studio Ghibli museet) eller 

karaktärer (Denison, 2010).  

 

Anime kan också användas inom turismindustrin för att marknadsföra destinationer. Att 

marknadsföra en destination innebär att man vill skapa ett intresse och uppmärksamma 

destinationen för att visa vad den har att erbjuda. Marknadsföringen måste vara unik för 

att kunna locka till sig turister och konkurrera på den globala marknaden. Därför har 

anime haft en synlig inverkan på Japans turismindustri. Japans turistmyndighet har även 

börjat använda anime-kulturen allt mer för att öka Japans attraktion för turister (Kirillova 

et.al, 2018). Bland annat har de skapat så kallade anime tours, vilket innebär att turister, 

med buss åker runt till olika anime-destinationer (Denison, 2010).  Image spelar också en 

viktig roll för destinationsmarknadsföringen då det används för att få människor att skapa 

sig en egen uppfattning av destinationen (Roesch, 2009). Hall (2003, se Roesch, 2009) 

beskriver image så här: “[i]mage is a very personal, subjective evaluation of a destination 

and includes all aspects that makes up an individual´s knowledge of that place, whether 

they are true or not.” (Hall, 2003, se Roesch, 2009 s. 21). Vilket då betyder att alla 

människor har olika uppfattning om vad image på en destination är. Detta betyder också 

att en destinations image genererar och formar den kunskap människor har om den. En 

anime-destinations image är således skapad utifrån hur fansen uppfattar den.  

 

Det finns många fördelar med att använda sig av film och anime för att marknadsföra en 

destination. Destinationen uppmärksammas längre genom inspelningen av filmen eller så 

länge den är populär. Tittarna kan också identifiera sig djupare med destinationen genom 
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att empatiskt engagera sig i filmens karaktärer och handlingen. Vilket då kan locka 

tittarna att utforska destinationen (Roesch, 2009). Enligt Kasai och Hsu (2012, se Tung 

et.al, 2017) tenderar fans att involvera sig olika djupt i sin kultur. Och forskning visar att 

de fans med djupast involvering genererar en högre önskan att besöka destinationer 

kopplade till filmer eller anime (Tung et.al, 2017). Anime kan också bidra till lokala 

samhällens marknadsföring. Detta skedde på destinationen Washimiya i Saitama 

prefektur. Under 2007 släpptes anime-serien Lucky star som utspelar sig i en stad 

inspirerad av Washimiya. Dedikerade fans av serien började vallfärda dit och skapade 

egengjorda kartor innehållande olika platser förknippade med serien. Den lokala 

regeringen insåg också värdet med serien vilket skapade ett samarbete mellan de lokala 

företagen och fansen. Tillsammans skapade de olika attraktioner förknippade med Lucky 

star och souvenirbutiker. Detta ledde också till ett upplyft för destinationen eftersom det 

kom allt mer turister dit (Yamamura, 2015).  

 

Eftersom Washimiya är starkt förknippad med en anime-serie är det mest anime-fans som 

lockas dit. Och det lokala samhället såg en turistökning från ca 90 000 besökare innan 

serien släpptes till ca 450 000 besökare 2010 (Yamamura, 2015). Men även turister på en 

generell semesterresa kan besöka destinationen som en del av deras upplevelse (Denison, 

2011).  Anime-destinationer har utvecklats under drygt ett årtionde. Detta menar Denison 

(2010) beror på att Japan blivit mer lättillgängligt för internationella turister. Även den 

växande anime-kulturen i västvärlden spelar roll (Denison, 2010) då dessa fans 

tillsammans med japanska fans kan bidra till anime-destinationers uppbyggnad samt är 

deras största inkomst. Detta betyder att internationell anime-turism är kopplat till och blir 

genomförbar på grund av den växande internationella anime-populationen. Vilket får 

Denison (2010) att hävda att utvecklingen av anime-turism inte bara skett i Japan.  Detta 

är då kopplat till mitt argument om att japanska och internationella företag ingår i något 

slags samarbete för att distribuera anime. Det är även kopplat till Denisons (2011) 

argument om att anime-kulturen är transkulturell.  

 

Dessa teorier visar att anime och manga har en attraktionskraft, bland speciellt unga 

vuxna från både Japan och övriga världen. Anime som marknadsföringskoncept kan då 

locka dessa att besöka anime-destinationer (Yamamura, 2015). Nedan presenteras och 

analyseras svaren från enkätfråga sju som tagits fram efter utefter teorier presenterade i 

detta kapitel. De tre sista frågorna som behandlar respondenternas kön, ålder och 

nationalitet presenteras också nedan.  



 44 

6.3 Åsikter om anime som marknadsföringskoncept  
Eftersom japanska anime-serier vuxit sig allt större globalt lockas allt fler internationella 

turister till Japan. Anime har därför blivit en viktig turismdrivare som Japan använder sig 

av för att locka till sig turister (Nagata, 2017). För att ta reda på vad mina respondenter 

tyckte om detta ställdes frågan: Anime and manga can be used to advertise a destination 

in Japan. What are your thoughts about that? Detta var en öppen fråga. I tabellen nedan 

har jag delat in respondenternas svar i olika kategorier.  
 

Roligt/intressant sätt 
att marknadsföra på 

6 Inte bra 1 

Ett smart och logiskt 
nästa steg  

3 En bra idé 16 

En bra idé så länge 
det inte får negativa 
konsekvenser 

5 Påverkar oss i 
västvärlden mer än de 
i Japan 

2 

Är ej marknadsföring 2 Ingen åsikt  1  
 

Figur 6.1 Tabell över respondenternas svar på fråga sju.  

 

Denna indelning visar att de flesta av mina respondenter tyckt att 

destinationsmarknadsföring på detta sätt är en bra, intressant och rolig idé. Detta är ett 

unikt sätt att marknadsföra destinationer på, vilket Roesch (2009) menar är vad 

destinationer behöver för att sticka ut på marknaden. Författaren menar också att en 

destination uppmärksammas längre så länge en serie pågår eller är populär, eller så länge 

inspelningen av en film pågår (Roesch, 2009). Och eftersom anime vuxit sig större 

(Nagata, 2017) är det också mer människor som tittar på det. Vilket gör att många av 

anime-serierna som finns är populära länge. “anime is a fantastic marketing too as it has 

become such a huge part of pop culture. it would be a mistake to ignore marketing 

opportunities to such a large and diverse market segument” (Respondent 22). Så här säger 

en av mina respondenter. Respondenten menar att anime är ett bra 

marknadsföringsverktyg eftersom det är en så stor del av den japanska kulturen. Och att 

ignorera detta vore ett misstag.  

 

Enligt Takamasa Sakurai, en anime-expert intervjuad av The Japan Times (2010) är 

anime mer populärt utomlands. Han hävdar också att japaner inte är medvetna om exakt 

hur populärt det är. Detta kan bero på att anime-serier sjunkit i popularitet på den japanska 

marknaden. Orsaken är att japanska animatörer har svårt att hitta investerare som vill 
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stödja dem då många av anime-serierna tillgängliga för internationella fans är illegalt 

uppladdade på internet (Nagata, 2010). Detta skapar problem eftersom Denison (2010) 

hävdar att den japanska marknaden är den primära anime-marknaden. Sakurai hävdar 

också att anime-populariteten utomlands beror på att många unga i andra länder växer 

upp med anime (Nagata, 2010). Jag anser även att anime är populärt utomlands då den 

speciella animationsstilen är något unikt för Japan. Samt att anime också är riktat till 

vuxna. Karaktärerna är komplexa, med flera dimensioner (Nagata, 2010) och det finns 

många referenser mot verkligheten. Detta hör ihop med Tungs et.al (2017) argument att 

anime är populärt internationellt eftersom Japan har blivit allt mer lättillgängligt, både att 

resa till och digitalt. Anime-fans kan idag med lätthet se anime via internet (Tung et.al, 

2017).  

 

Anime-seriers ökade popularitet internationellt kan ha påverkat mina respondenters syn 

på anime som marknadsföringsverktyg. Den mest uppenbara orsaken är att de alla är 

anime-fans. Samtidigt är det flesta medvetna om att denna typ av marknadsföring också 

kan ha negativa konsekvenser, precis som respondenten nedan.   

 

On one hand, it stereotypes Japan as the 'land of anime and manga' when in reality 

that is simply one of the most internationally popular aspects of Japanese culture and 

is no representative of Japan as a whole. On the other hand, as an anime fan, I enjoy 

advertising that features anime characters or an anime aesthetic 

(Respondent 18) 

 

Respondenten menar med detta att denna typ av marknadsföring bildar en stereotyp av 

Japan som anime och manga-seriernas land. Och då inte fokuserar på andra aspekter av 

Japan som destination. Samt att denna marknadsföringstyp inte representerar Japan i 

helhet. Samtidigt uppskattas det eftersom respondenten är ett anime-fan. Och Japans 

turistmyndighet använder anime allt mer för att marknadsföra destinationer (Kirillova, 

et.al, 2018) vilket lockar fler turister till Japan. Denna typ av marknadsföring lockar inte 

bara turister till de mest populära platserna som Tokyo utan kan också användas för att 

locka turister till mer lantliga destinationer i Japan. Detta är något den japanska 

regeringen anser viktigt eftersom den japanska landsbygden håller på att dö ut (Fackler, 

2007). ”An interesting tool for advertisements. Can be used to get more people to 

discover travel destinations they didn’t consider before.” (respondent 9).  Respondenten 
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här håller med och menar att anime som marknadsföringsverktyg kan få turister att 

upptäcka nya platser de inte tänkt på innan.  

 

Trots att många av mina respondenter tyckt att destinationsmarknadsföring via anime var 

en bra idé var det samtidigt andra respondenter som tycket att det är okej så länge det inte 

påverkar destinationen eller det lokala samhället negativt. Efter att ha analyserat mina 

respondenters svar observerade jag att det stämmer överens med Yamamuras (2015) 

argument att anime och manga lockar besökare. Samt att båda begreppen har stark 

attraktionskraft hos unga vuxna (Yamamura, 2015). Mycket tack vare att majoriteten av 

mina respondenter var i 20 års åldern. Detta argumenteras vidare i 6.4.  

 

6.4 Respondenternas ålder, kön och nationalitet 
Nedan presenteras resultaten över respondenternas ålder, kön samt vilken deras 

nationalitet är. Frågorna: What country are you from? och What is your age? var öppna 

frågor medan What is your gender? var en sluten fråga. Nationalitetsfrågan ställdes då 

jag ville ha flera olika perspektiv och därmed se om resemotiven skilde sig mellan de 

olika nationaliteterna. Efter analysen observerade jag att majoriteten av mina 

respondenter var från Sverige (9 respondenter) och USA (8 respondenter). Orsaken till 

detta beror på de urval som användes – bekvämlighetsurvalet samt snöbollsurvalet bidrog 

till antalet svenska respondenter. Och klusterurvalet ledde med stor sannolikhet till antalet 

amerikanska respondenter. Jag observerade också att resemotiven inte skilde sig mellan 

länderna hos mina respondenter. Med andra ord spelade deras nationalitet ingen roll i 

deras resemotiv. Detta beror med stor sannolikhet på att alla mina respondenter är anime-

fans och har därför liknande motiv att besöka anime-destinationer.  

 

Efterföljande fråga ville ha respondenternas ålder. Dessa delades in i en tabell. Efter 

indelningen observerade jag att majoriteten av mina respondenter var mellan 21 och 22 

år gamla, min yngsta respondent var 18 år och den äldsta var 32 år. Enligt Azuma (2009) 

består anime-fans idag av, främst unga vuxna. vilket min studie också stärker då detta är 

vad jag kunnat observera hos mina respondenter. 

 
18 år  3 19 år  2 20 år 1 

21 år 7 22 år 6 23 år  1 

24 år  3 25 år  4 26 år 2  

27 år  3 28 år 2 31 år  1 
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32 år  1     
  

Figur 6.2 Tabell över respondenternas ålder. 

 

Eftersom Oviedo-García et.al (2016) påstår att resemotiv varierar mellan kön och ålder 

ville jag se om även detta stämde överens med mina respondenter. En studie i Seville visar 

att uppleva destinationen var ett viktigt attribut hos yngre besökare (Oviedo-García et.al, 

2016). Det samma gäller mina respondenter, av de som var mellan 18 och 25 år gamla 

besökte 5 av dem en anime-destination på grund av att de ville se den verkliga 

destinationen. Observera också att alla deras resemotiv är grundat i att uppleva 

destinationen. Av de respondenter som var i åldrarna 26–32 hade bara en av dem besökt 

en anime-destination och detta av sociala själ. Observera att de som missuppfattade frågan 

om resemotiv inte räknats med eftersom deras svar inte handlar om resemotiv.  
 

Resemotiv på anime-destinationer Ålder 
18–25 

 Ålder 
26–32  

Se den verkliga platsen  5 Jag ville vara delaktig i ett 
samhälle  

1 

Kärlek till anime  4   

Jämföra serien med den verkliga platsen  2   

Intresse i destinationen  2   

Jag ville vara delaktig i ett samhälle  2   
 

Figur 6.3 Respondenternas resemotiv baserat på deras ålder.  

 

Den sista frågan i min enkätundersökning behandlade respondenternas kön. Detta var en 

sluten fråga som ställdes eftersom resemotiv kan variera mellan kön (Oviedo-García et.al, 

2016). Därför ville jag se om detta var fallet för mina respondenter. Totalt var det 21 

(55,56%) kvinnor och 16 (44,44%) män som deltagit i min studie. Könsfördelningen syns 

i diagrammet nedan. Jag tittade sedan på de respondenter som besökt en anime-

destination och observerade att 15 av dem var kvinnor och 6 av dem var män. Att det var 

flest kvinnor som besökt en anime-destination kan bero på att kvinnor, enligt studier, 

tenderar att resa mer och oftare än män (passenger6a.com, 2018).  
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Figur 6.4 Diagram över respondenternas kön. 

 

För att undersöka om mina respondenters resemotiv skilde sig mellan könen delade jag 

in dem i en tabell som syns nedan.  Notera att de som missuppfattade frågan om resemotiv 

inte räknats med. Men värt att ta upp är ändå att det var fler män än kvinnor som hade 

missuppfattat frågan (4 män och en kvinna). Vad detta beror på är svårt att fastställa då 

många faktorer kan ligga bakom. Efter indelningen observerade jag att de kvinnliga 

respondenterna främst tenderar att resa till anime-destinationer eftersom de älskar anime 

och vill se den verkliga platsen. Medan de manliga respondenterna reste till anime-

destinationer i sociala sammanhang.  

 
De kvinnliga respondenternas resemotiv De manliga respondenternas resemotiv  

Att se den verkliga platsen Jag ville vara delaktig i ett samhälle 

För jag älskar anime  

Jag ville vara delaktig i ett samhälle  

Personligt intresse för 
destinationen/huvudattraktion  

 

Jämförelse mellan anime och den verkliga 
platsen 

 

 

Figur 6.5 Mina kvinnliga respektive manliga respondenters resemotiv. 

 

Det är svårt att dra någon slutsats om turisters resemotiv skiljer sig mellan könen då jag 

hade så få män jämfört med kvinnor som besökt en anime-destination. Men eftersom alla 

mina respondenter är anime-fans och att resemotiv inom anime-turism börjar med 

tittandet på anime (Okamoto, 2015) anser jag att resemotiven inte skiljer sig så mycket åt 
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mellan könen. För att djupare ta reda på om anime-turisters resemotiv skiljer sig mellan 

könen krävs det mer forskning kring ämnet.  

 

6.5 Delslutsats  
Detta kapitel lyfte fram olika teorier om anime som verktyg för att marknadsföra en 

destination samt presenterade resultatet av mina respondenters syn på detta. Efter 

avklarad analys observerade jag att majoriteten av respondenterna tyckt att 

marknadsföring genom anime är en bra idé. Detta då det är en stor del av den japanska 

kulturen. Samt något unikt för landet. Roesch (2009) hävdar att en destination behöver 

vara unik för att sticka ut på marknaden. Anime är mer populärt utanför Japan (Nagata, 

2010) vilket jag anser vara en bidragande faktor till varför många av mina respondenter 

tyckte att det var en bra idé att marknadsföra en destination med hjälp av anime.  

 

Resultatet av enkätens sista tre frågor visade att de flesta respondenter var från Sverige 

och USA, var i åldrarna 21–22 samt att fler kvinnor än män genomfört den. 

Respondenternas svar skilde sig inte mellan länder. Vilket jag anser beror på är för att 

alla mina respondenter är anime-fans. Jag såg heller ingen skillnad på resemotiv mellan 

könen av samma anledning. Men då jag hade ett lågt antal män som besökt en anime-

destination är det svårt att dra en konkret slutsats om detta. Resultaten stärker också 

Oviedo-Garcías et.al (2016) studie som menar att yngre besökare helst vill uppleva en 

destination. Detta då majoriteten av mina respondenter var mellan 18 och 25. Jag hade ett 

lågt antal respondenter som var över 25 och besökt en anime-destination, vilket gör det 

svårt att dra något konkret slutsats till denna åldersgrupps resemotiv.  
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7. Slutsats  
I detta kapitel presenteras slutsatser för studiens resultat samt forskningsfråga, argument 

som stärker dessa slutsatser tas också upp. Dessa kopplas också till uppsatsens 

problemdiskussion och syfte. Sedan presenteras det rådande forskningsläget. 

Avslutningsvis läggs förslag till framtida forskning fram.  

 

7.1 Studiens undersökningsfrågor  
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka resemotiv anime-turister har för att 

besöka anime-destinationer. Detta då det finns relativt lite forskning kring området. För 

att uppnå detta skickades en kvalitativ enkät ut till respondenter inom anime-kulturen.  

 

Min studie bestod av totalt 10 undersökningsfrågor som genererade mestadels kvalitativa 

svar. Det var 37 av totalt 55 respondenter som valde att slutföra min enkätundersökning. 

Detta beror med stor sannolikhet på att undersökningen var kvalitativ, vilket tyder på att 

många respondenter inte var villiga att lägga ner för mycket tid på att svara. De som valde 

att inte genomföra den kanske heller inte tog den på allvar. Över lag var det en låg 

svarsfrekvens bland min population då den var stor. Plus att webbenkäter har en tendens 

att försvinna i mängden bland all annan data på internet. En något mindre population hade 

kanske genererat till fler svar.  Den låga svarsfrekvensen gjorde det också svårt att se om 

mina respondenters svar var representativt för hela undersökningspopulationen. Utifrån 

detta konstaterade jag att det behövs mer forskning för att få trovärdigare resultat. 

Observera att uppsatsens forskningsfråga presenteras separat från de andra enkätfrågorna.  

 

För att kunna få svar på min forskningsfråga behövde jag först få reda på vilka av mina 

respondenter som besökt en anime-destination. Resultatet visade att majoriteten av mina 

respondenter besökt en anime-destination. Att så många vill besöka en anime-destination 

beror på att anime och manga blivit mer och mer populärt bland internationella tittare 

samt att Japan lockar dessa turister till landet genom att marknadsföra destinationer med 

hjälp av anime (Murai, 2016). Jag anser det också viktigt att veta om anime-fans kommer 

fortsätta besöka anime-destinationer eftersom den japanska regeringen allt mer satsar på 

att marknadsföra destinationer genom anime. Enligt mina resultat vill fans fortsätta åka 

till Japan och besöka anime-destinationer. 

 



 51 

En orsak till detta är att Japan lockar turister genom att marknadsföra destinationer genom 

anime (Nagata, 2017). Vilket också påverkar Japans turismekonomi. Detta nämns också 

i min problemdiskussion där Denison (2010) menar att anime är ett positivt sätt att locka 

turister till olika destinationer. Analysen av mina respondenters svar visar att också de 

tycker att marknadsföring med hjälp av anime är en bra idé. Vilket visar att mina 

respondenter har en positiv inställning till denna typ av marknadsföring. Enligt Roesch 

(2009) behöver en destination vara unik för att sticka ut på den växande globala 

marknaden. Slutsatsen av detta blir då att anime är ett bra sätt för japanska destinationer 

att sticka ut på marknaden. Samtidigt anser jag att anime som marknadsföringskoncept 

mest lockar anime-fans till dessa destinationer, både japanska och internationella. Anime 

har vuxit sig större internationellt vilket jag också tror beror på att serierna är något unikt.  

Detta får mig också att dra slutsatsen att om Japan fortsätter locka turister genom att 

marknadsföra destinationer med hjälp av anime kommer allt fler anime-turister att besöka 

landet.  

 

Mina respondenter tyckte också att marknadsföring med hjälp av anime är en bra idé så 

länge det inte påverkar det lokala samhället negativt. Samt att marknadsföring genom 

anime sätter stereotypen att Japan bara har anime-produkter att sälja, vilket inte är sant. 

Samtidigt uppskattas detta av anime-fans som då lockas till Japan. Utifrån detta vill jag 

dra slutsatsen att Japan bör fortsätta marknadsföra destinationer genom anime men göra 

det måttligt så att inte bara anime-fans lockas att åka dit.  

 

Fakta visar däremot att lokala samhällen kan få ett upplyft tack vare anime-turism. Vilket 

syns tydligt på destinationen Washimiya (Yamamoto, 2015). Det diskuteras i min 

problemdiskussion att orsaken till Washimiyas upplyft var tack vare fansens hängivelse 

till serien Lucky star. Här skapades ett samarbete mellan fans och lokala aktörer för att 

göra Washimiya till en anime-destination. Allt fler turister lockades till Washimiya tack 

vare detta. Detta visar hur viktiga fansen är för en anime-destination. Jag anser också att 

detta visar att anime behöver ha verkliga inslag för att verka trovärdiga. Många anime-

serier är inspirerade av verkliga platser vilket gör det lättare för tittarna att identifiera sig 

med serien. Detta kan också locka turister till de verkliga destinationerna.  

 

Jag anser också att en animerad serie har lättare att verka trovärdig om den har verkliga 

inslag än en icke-fiktiv film. Detta då många verkliga händelser kan misstolkas (Jewell 

& McKinnon, 2010). Vilket betyder att en film vars handling är baserade på verkliga 
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händelser har svårare att verka trovärdig än de filmer med helt fiktiv handling. Detta då 

verkliga händelser hänt på riktigt samt att många av tittarna redan är bekanta med dem. 

För att porträttera händelsen så realistiskt som möjligt krävs det mycket forskning om den. 

Det finns också mer utrymme för felaktigheter i en verklighetsbaserad film då filmmakare 

ofta lägger till egna idéer för att göra filmen mer intressant eller för att visa vad 

karaktärerna känner.  

 

Många serier tar också upp människans relation till naturen och hur vi påverkar den. 

Vilket ska få tittarna att hitta en mening med sitt liv (Mumcu & Ylmaz, 2018). Efter att 

ha analyserat mina respondenters svar angående denna fråga kunde jag konstatera att 

anime-serier är en bra plattform att lära tittarna om dagens miljöproblem och den 

generella påverkan vi har på naturen. Jag drar denna slutsats då många respondenter tyckt 

att dessa serier är lärorika. Att ta upp stora och viktiga problem på ett kreativt sätt anser 

jag också gör det lättare för tittarna att ta till sig informationen. Vilket, ihop med att dessa 

serier väcker känslor kan leda till att tittarna börjar bli mer miljövänliga i deras vardag. 

Att anime-landskap är vackert animerade samt lägger naturen i fokus gör det lättare att se 

människans påverkningar på naturen i dessa serier. Skönheten i anime-landskapet var 

fokus för några av mina respondenter då de mer observerade jobbet bakom landskapet. 

Många anime-landskap är också inspirerade av verkliga destinationer som exempelvis 

Mount Rushmore. Detta är viktigt eftersom detta är något en film eller serie behöver ha 

för att locka turister (Tung et.al, 2017). Utifrån detta kan jag konstatera att ett landskap 

är det viktigaste en anime-serier har då det talar om vart serien utspelar sig samt kan locka 

turister till en destination. Det är även landskapet tillsammans med karaktärerna som 

skapar en anime-serie.  

 

Tittarna kan också identifiera sig med karaktärerna i en serie. Detta betyder också att 

deras identitet kan påverkas, vilket gör att deras uppfattningar och värderingar kan 

förändras (Chen 2006, Tung et.al, 2017). Vilket betyder att anime får tittarna att fundera 

på vem de är och vad de gör med sitt liv. Detta då karaktärerna i anime-serier ofta har 

stark vilja och orubbliga värderingar och moral. Vilket då stärker det Chen (2006) hävdar, 

att individer, genom identitet vill komma bort från det de anser sakna. Majoriteten av 

mina respondenter tyckte att deras identitet hade förändrats, vilket jag anser skett utifrån 

denna fakta. Jag tror att de respondenter som besökt en anime-destination gjort det 

eftersom de ville känna sig delaktiga i en serie. Detta utifrån Jewell och McKinnons 
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(2010) påstående att de turister som uppsöker en filmdestination har ett behov av att vara 

delaktig i filmens handling.  

 

Att besöka en anime-destination hör även till begreppet platsidentitet. Eftersom en anime-

destination är inspirerad av en verklig plats kan tittarna bilda sig en uppfattning, tolkning 

samt en idé hur den verkliga platsen ser ut när de ser på serien (Jewell &McKinnon, 2010). 

Destinationen blir då något som kan påverka deras identitet eftersom fansen identifierat 

sig med vissa drag inom landskapet som påminner dem om något som finns i deras närhet. 

Vilket då kan leda till att de vill besöka den verkliga destinationen. 7 av mina 

respondenter som besökt en anime-destination tyckte att deras identitet hade förändrats. 

Därför vill jag påstå att dessa respondenters identitet förändrats på grund av, både 

faktumet att de är anime-fans samt anime-destinationen de besökt. Mina respondenter 

som inte besökt en anime-destination var svårare att dra någon slutsats om. Detta eftersom 

identitet är subjektivt och olika för alla. Samt att forskare hävdar att identitet förändras 

hela livet (Chen, 2006) kan det också vara svårt att själv märka om ens identitet förändrats.  

 

Efter analysen av min enkäts tre sista frågor konstaterade jag att majoriteten av mina 

respondenter var mellan 21 och 22 år gamla. Fler kvinnor än män genomförde enkäten 

och majoriteten var från Sverige och USA. Jag kom fram till att respondenternas 

resemotiv inte skilde sig mellan länder vilket har att göra med att mina respondenter är 

anime-fans. Däremot upptäckte jag att fler kvinnor än män besökt en anime-destination. 

Men då jag hade en del inkonsekvenser i svaren om resemotiv var det svårt att dra någon 

slutsats. Hade jag haft fler manliga respondenter som svarat hade jag kunnat göra en bättre 

jämförelse mellan könen.  

 

7.2 Uppsatsens forskningsfråga  
Som tidigare nämnt finns det relativt lite forskning kring begreppet anime-turism 

eftersom det är ett så pass nytt forskningsområde. Den forskning som finns tar upp hur 

viktig anime-kulturen är för den japanska turismekonomin samt fokuserar på fansen och 

hur viktiga de är för en anime-destination. På grund av den bristande forskningen ville 

jag hitta en ny infallsvinkel. Därför var syftet med denna uppsats att undersöka vilka 

resemotiv som anime-fans har för att besöka en anime-destination.  

 

Forskare definierar turisters resemotiv på flera olika sätt, exempelvis som 

personlighetsdrag eller en reaktion mot vissa miljöer (Hsu et.al, 2007). Därför uppsöker 
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turister miljöer som stämmer överens med deras personliga motiv eller för att komma bort 

från en, enlig dem farlig miljö. Det jag observerade hos mina respondenter var att deras 

största motiv för att besöka en anime-destination var deras kärlek till anime. Detta anser 

jag också vara grunden till varje anime-turists besök på en anime-destination. Utöver detta 

besökte de anime-destinationer eftersom de ville se den verkliga destinationen samt 

jämföra den med landskapet i anime-serien. Vilket verkar stärka Maedas (2015, se 

Kirillova et.al, 2018) påstående att anime-turister inte besöker en anime-destination på 

grund av seriens karaktärer. Detta eftersom dessa karaktärer är påhittade och inte finns i 

verkligheten. Samt att ingen av mina respondenter nämnt anime-karaktärer som 

resemotiv.  

 

Utifrån Dayour och Adongos (2015) indelning av de största resemotiven för turister 

kunde jag också se att mina respondenter främst besöker en anime-destination eftersom 

de vill ha någon form av kulturell upplevelse. Detta då både Japan och anime har en egen 

kultur som skiljer sig från besökarens egen. Utifrån detta drar jag slutsatsen att anime-

fans besöker anime-destinationer för att de vill uppleva den verkliga destinationen på 

grund av deras kärlek till anime. Räcker det då att ha anime som reseorsak? Jag anser det 

eftersom fans lockas till Japan på grund av att de ser på anime-serier. Detta påstående är 

också grundat i Okamotos (2015) påstående att vissa destinationer blir heliga för vissa 

fans så de bara måste besöka den. På grund av dessa resultat kan jag konstatera att jag fått 

ett svar på min forskningsfråga. Samtidigt är det svårt att veta om detta stämmer för hela 

min undersökningspopulation då bara 0.01% av den svarat på min enkät.  

 

7.3 Det rådande forskningsläget 
Forskning om anime-turism är en relativt ny gren inom turismvetenskap som, enligt 

forskare skapades under 1990-talet (Okamoto, 2015). På grund av detta finns det ännu 

inte så mycket forskning kring ämnet. Och den forskning som finns är mestadels generell 

och behandlar hur begreppet uppstod samt hur begreppet förhåller sig till en 

destinationsutveckling. Forskare studerade även fenomenet från ett konsumentperspektiv 

som behandlade anime-fans motiv för att konsumera anime-varor. Samtidigt 

uppmärksammade jag att det saknas forskning kring anime-turisters resemotiv och vad 

det är som gör att de vill besöka en anime-destination. Detta trots att anime vuxit sig så 

stort. Därför ansåg jag forskning kring anime-turisters resemotiv är viktigt för att förstå 

vad en anime-turist är och varför de reser.  
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På grund av detta anser jag att min studie bidragit med att ge en insikt i vilka resemotiv 

anime-turister har samt varför de åker till anime-destinationer. Samtidigt tror jag att jag 

med denna studie bidragit till fortsatt forskning kring begreppet resemotiv. Jag anser att 

detta område kan utvecklas av andra forskare då min studie var så pass liten. Samt att jag 

fick inkonsekvenser gällande min forskningsfråga.  

 

7.4 Framtida forskning  
Min studies primära fokus var att skapa en förståelse för vilka resemotiv anime-turister 

har som gör att de vill besöka en anime-destination. I min studie blev det fastställt att 

anime-turister besöker anime-destinationer på grund av deras kärlek till anime, vilket 

också stöds av litteraturen och min studie. Samtidigt uppstod det missförstånd kring 

forskningsfrågan då den först ställdes på ett, för vissa, förvirrande sätt. Detta har lett till 

att studien fått en lägre trovärdighet än jag hoppats på. Detta tillsammans med en låg 

svarsfrekvens gjorde det svårt att se om mina resultat stämmer för alla anime-fans. Mitt 

förslag till framtida forskning blir således att fortsätta forska kring anime-turisters 

resemotiv. Det vore även intressant att läsa mer om hur turisters identitet hänger ihop med 

deras resemotiv. Eftersom forskning kring anime-turism är relativt nytt finns det många 

olika möjligheter att ta fram ny forskning.  
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9. Bilaga  
 
9.1 Enkätfrågor  
1. Have you visited an anime destination?  

2. Do you want to visit an anime destination? 

3. What was your reasons for visiting an anime destination? 

4. Do you want to visit an anime destination again?  

5. Landscapes are a vital part of anime and some anime show the impact from humans. 

What are your thoughts on that? 

6. Do you think your identity has changed since becoming an anime fan?  

7. Anime and manga can be used to advertise destinations in Japan. What are your 

thoughts on that?  

8. What country are you from? 

9. What is your gender? 

10. What is your age?  


