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Abstract 

This study is based on tourists perceptions and reflections about their own behaviour 

when they travel. Our purpose is to study tourist behavior through the tourist and see what 

perceptions they have about behavior, through a phenomenographic study. We are aware 

of that tourist are individuals, which means that the perceptions can be different between 

our informants. Our study will also ensure how the tourist perceive themselves as tourist 

and what motivate them to travel. The motives the informants share with us created three 

tourist categories. In the tourist categories they perceive the motives different, which 

created two tourist types in every category. This study analyzes how the different tourist 

types perceived and reflected about their behaviour. Which showed that the informants 

did not perceive that they behave different or have a negative behavior when they travel. 

Where the difference in the behavior is that they spend more money and do things they 

normally don't do for themselves. This study's conclusion is that the tourist in same tourist 

type, makes the same trips and are surrounded by people in the same tourist type. Which 

create a similar behavior in the tourist type, and could be the reason why the informants 

don't perceive or reflect about their behaviour as different or negative when they travel.  

 

Keywords: Tourism, tourist behaviour, tourist perceptions, tourist typology, motives, 

behavior.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Turism kan beskrivas som ett mänskligt beteende (Smith, 2010), där mänskligt beteende 

kan förklaras som ett komplext fenomen och där flera faktorer påverkar hur människor 

beter sig i olika situationer beroende på individ (Van Wormer, 2004). Den här studiens 

definition av turism fokuserar på turism som fenomenet att lämna sin hemmiljö genom 

att resa till en annan plats och miljö. Människor har en påverkan och blir påverkade av en 

plats, samt är en viktig del till att turism uppstår på en destination (World Tourism 

Organization [UNWTO], 2008). Vår studie fokuserar på hur turister reflekterar och 

uppfattar sitt beteendet när de reser till en ny miljö. 

 

Det finns två olika perspektiv när det kommer till undersökning av turisters beteenden. 

Det ena synsättet kallas emic och innebär att man utgår från turisternas egna berättelser, 

tankar och ideèr. Perspektivet utgår alltså från turisternas egna uppfattningar och ord. Det 

andra perspektivet benämns som etic och handlar om att man som forskare utgår från sina 

egna observationer och uppfattningar om hur turister beter sig, utan att prata med 

turisterna själva. Studier som utgår från ett etic perspektiv beskriver ett turist beteende 

som negativt och avvikande och har en stereotypisk syn på turisterna som utnyttjar och 

förstör platsen de besöker. Där de ser på beteendet genom att de inte visar respekt för 

omgivningen och kulturen (Pearce, 2005). Ett begrepp som tagits fram i studier om 

turisters beteende är deviant tourism behaviour, som visar på att turisters beteende är 

avvikande och kan påverka turismen och andra turister negativt (Li & Chen, 2017).  

 

Turister är individer och därmed kommer interaktionen som sker på en destination att se 

olika ut, beroende på individ (Holden, 2000). Vår studie tar hänsyn till att turister är 

individer, samt ser till vilka skillnader i beteendet vi kan se utifrån turisters uppfattningar. 

Vi har valt att studera en utvald grupp av svenska turister som det senaste året har varit 

på minst en semesterresa utomlands. De är alla individer men som delar samma 

upplevelse av att ha lämnat sin vardagliga miljö för en temporär miljö.  

 

En del i att vara turist är att man tillfälligt lämnat sin hemmiljö för att spendera en tid på 

en annan plats. Det betyder att man som turist lever sitt liv i en annan miljö och 

konsumtionen sker på den platsen man befinner sig på. En turismupplevelse som helhet 
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är en produkt som består av flera komponenter som tillsammans utgör upplevelsen. Det 

är en kombination av exempelvis mat och dryck, omgivningen, känslor, andra människor 

och kulturer (Williams & Soutar, 2009). Den här studien avgränsades till att endast 

studera beteendet av fritidsturism, det vill säga turister som reser under deras fritid och 

inte arbetsresor. Vi har gjort ett antagande om att det är då turisternas liv, omgivning och 

beteende skiljer sig som mest. Det uppstår skillnader mellan den vardagliga miljön och 

turismupplevelsen, som skapar ett avstånd och gör de möjligt att tänka bort värderingar 

och normer som annars påverkar turisternas vardagliga miljö (Uriely, 2005).  

 

1.2 Problemdiskussion  

Människor är en stor del och bidragande faktor till att turism uppstår, där vår studie 

grundas i att vi upplevt att människors beteenden skiljer sig när de reser i förhållande till 

beteende i det vardagliga livet. Vi har själva upplevt och reflekterat över hur vårt egna 

beteende samt andra turisters beteende förändras på ett resmål, under resor vi själva har 

gjort. Därför har vi valt att studera beteende i turism sammanhang.  

 

Tidigare studier vi har tagit del av, som nämnt ovan, visar på att turisters beteende utifrån 

forskares uppfattningar är något negativt för en destination (Li & Chen, 2017; Pearce, 

2005). Samt att mänskligt beteende är ett komplext fenomen som påverkas av flera 

faktorer, och integrationer som sker på en destination kan se olika ut beroende på 

individen (Holden, 2000; Van Wormer, 2004). Det gav oss en bild av att turisters beteende 

ses som något negativt. Men även att beteendet är individuellt och kan skilja sig mellan 

turisterna genom att det påverkas av olika faktorer och integrationer. Därför vill vi utgå 

från turisterna själva för få en förståelse för turisters beteenden genom att ta del av 

turisters egna uppfattningar av beteendet.  

 

Utifrån tidigare vetenskapliga teorier, ansåg vi att det saknades nyare studier om turisters 

beteende från turisternas egna perspektiv. Det resulterade i att vi valde att fokusera på 

turisters egna reflektioner och uppfattningar av beteede som vårt fenomen, istället för 

befintliga teorier som finns om beteende. Vi valde informanter som under det senaste året 

har varit på en resa, för att få uppfattningar som är aktuella till vår studie. 
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För att få förståelse om beteende utifrån turisterna har vi valt att fokusera på hur 

informanterna ser sig själva som turister, deras erfarenheter samt motiv till att resa. Vi 

har även studerat om det finns något samband i hur olika turister uppfattar sitt beteende. 

Med anledningen att få kunskap om hur våra informanter är som individer när de reser 

och vad som kan påverka deras beteende.  

 

1.3  Syfte 

Syftet med den här studien var att beskriva turisters uppfattningar och reflektioner kring 

deras beteende. Vi ville undersöka hur turister själva reflekterar över sitt beteende som 

turist och ta del av individers sätt att resa och vilka motiv som finns till att resa. För att 

svara på frågeställningen:  

• Hur motiverar turister sitt beteende när de reser?  
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Följande kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt samt hur datainsamling och 

bearbetning av den genomförts, för att styrka studiens validitet och reliabilitet. Det 

innefattar även studiens forskningsansats och de metodval som vi har tagit samt 

genomförandet av studien. För att vi och våra informanter ska uppnå det resultat som vi 

eftersträvat på ett bra och etiskt sätt samt stärka studiens kvalité.  

 

2 Metod  

I valet av ansats för den här studien föll det sig naturligt för oss att utgå ifrån en induktiv 

ansats, eftersom att vi ville göra en studie från turisternas perspektiv och basera den på 

deras uppfattningar. Med andra ord var det den induktiva infallsvinkeln vi utgick ifrån 

när vi relaterade empirin och teorin till varandra i den här studien (Bryman, 2018). 

Vi utgick från våra observationer av turisters beteenden i verkligheten, som utgjorde 

grunden för det problem som undersöks i den här studien. Vi började alltså med ett 

empiriskt problem, vad som motiverar turisters beteende under resor, och undersökte det 

direkt ute på fältet för att få en förståelse för vårt problem. Det undersöktes genom att 

samla in kvalitativ data från 20 stycken ostrukturerade intervjuer som utgjorde grunden 

för skapandet av studiens kategorier, som därefter tolkas genom befintlig teori. En 

induktiv ansats är erfarenhetsgrundad, vilket betyder att studien börjar med den empiriska 

undersökningen före den teoretiska och där vi genom empirin kan dra vissa slutsatser som 

skapar kategorier för att sedan tolka genom teori (Bryman, 2018; Åsberg, 2001a).  

Att välja en ansats kan ses som ett utgångsläge för kommande val av metoder i 

genomförandet av studien (Åsberg, 2001a). Vi har exempelvis valt att basera studien på 

kvalitativ data och utföra den som en fenomenografisk studie och sedan analysera data 

genom en konventionell innehållsanalys, för att plocka ut kategorierna direkt ur vårt 

empiriska material. Alla dessa tillvägagångssätt kommer att beskrivas mer grundligt i 

kommande avsnitt under det här metodkapitlet.   
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2.1 Fenomenografi  

För att genomföra denna studie och få fram resultatet vi sökte med frågeställningen valde 

vi fenomenografi som metod för studien. Fenomenografin är en lämplig metod då det 

baseras på kvalitativ data som sedan resulterar i en beskrivning av vad fenomenet innebär 

och uppfattas som utifrån olika turister. Denna metod ger möjlighet för att lyckas generera 

det resultat som vi vill åstadkomma med studien (Larsson, 1986). 

Med en fenomenografi som metod innebär det att den här studien är en beskrivning av 

turisters uppfattningar. Hur turisterna själva uppfattar sina beteenden som turister. Det är 

en beskrivning av hur olika turister kan uppleva något, inte att det behöver vara på ett 

specifikt sätt. Det kan exempelvis finnas fakta om att turister är på ett speciellt sätt, 

någonting som kan avgöras genom observation. Men för att verkligen förstå och få 

perspektiv på det så krävs det insikt i människors uppfattningar om något, vilket kan skilja 

sig från vad som annars kan ha observerats (Larsson, 1986). Vi har genom ostrukturerade 

intervjuer samlat kvalitativ data, för att få inblick i turisters egna uppfattningar om hur de 

beter sig som turister genom deras egna berättelserna. Vilket gjorde det möjligt att förstå 

fenomenet från turisternas perspektiv.  

En fenomenografisk studie grundar sig i att vi som forskare ska undersöka fenomenet 

med så lite förkunskap som möjligt (Larsson, 1986). Men att vi som forskare inte kan 

undgå den förkunskap vi har om ämnet, eftersom att vi studerat turismvetenskap. Vi är 

istället medvetna om den kunskap och de fördomar vi har, och försöker tänka bort det och 

vara noggranna med att det empiriska underlaget endast baseras på det som våra 

informanter själva väljer att berätta. Vi vill vara tydliga med att vi har förkunskaper men 

som vi inte vill ska påverka informanterna, för att skapa en trovärdighet (Gunnarsson, 

2002). Vi anser att valet av följande metoder för att genomföra undersökningen 

säkerställer studiens empiri. 

2.2 Intervjuer  

Vi valde intervjuer som datainsamlingsmetod för den här studien, eftersom att vi ville 

göra en fenomenografisk studie. Vi sökte data i form av detaljerad information och 

personliga uppfattningar för att svara på studiens frågeställning, vilket vi ansåg att 

intervjuer skulle kunna förse oss med. Där valet föll på ostrukturerade intervjuer, för att 

få informanternas uppfattningar vilket kan vara svårt att få genom strukturerade frågor 
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(Smith, 2010). Ostrukturerade intervjuer samt genomförandet av dem förklaras senare i 

metodkapitlet.  

 

Personliga intervjuer kan bidra till en djupare förståelse av fenomenet som undersöks, 

samt öppnar upp möjligheten att höra personliga upplevelser. Vilket var den sortens data 

som vi sökte för att undersöka turisters beteende. Vi ville höra turisternas egna berättelser 

och uppfattningar om deras egna beteende som turist, för att sedan studera turisters 

beteende. Därför var turisternas egna röster relevanta för den här studiens genomförande. 

Dock kan resultatet från personliga intervjuer inte generaliseras på en större population 

på samma sätt som med enkäter med tanke på intervjuernas begränsade mängd. I den 

synpunkten hade enkäter varit ett bättre val. Men med tanke på syftet så kan studien, som 

baseras på dessa 20 intervjuer, ändå indikera på hur turister uppfattar och motiverar sitt 

beteende (Smith, 2010).  

  

Valet av vilka personer som skulle vara lämpligast som informanter för studien baserades 

på vilka vi ansåg kunde förse oss den informationen som vi sökte. Vi utgick från 

undersökningens ämne, turisters beteende, för att sedan bestämma oss för att utgå från 

turisternas egna uppfattningar om deras beteende i en fenomenografisk studie. Med den 

grunden ansåg vi att turisterna själva var de lämpligaste subjekten för studien. Genom att 

utgå direkt från turisterna så kunde vi ta del av deras egna berättelser och få en förståelse 

om deras beteenden på olika resor. Det gjorde att vi kunde undersöka fenomenet från 

turisternas perspektiv. Och utifrån insikterna från intervjuerna kunna undersöka hur olika 

turister reser och beter sig (Smith, 2010). Informanternas identiteter valde vi att hålla 

anonyma för att de skulle känna sig bekväma med att dela sina berättelser och 

uppfattningar. Vi ville få ta del av turisternas verkliga synsätt och tyckte att det var viktigt 

att de kunde känna sig bekväma med att vara ärliga i sina berättelser.  

 

2.3 Urval och avgränsning 

För att stärka studiens trovärdighet, beskriver vi hur urvalsprocessen har sett ut 

(Gunnarsson, 2002). Vi valde att göra ett icke sannolikhetsurval vilket betyder att 

informanterna inte är slumpmässigt utvalda i den här studien, utan vi har valt informanter 

utifrån ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval betyder att man använder sig av 

informanter som finns nära till hands, vilket kan göra att man sparar både tid och pengar 
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(Denscombe, 2010). Vi prioriterade att kunna intervjua fler turister för få så många 

uppfattningar som möjligt, där icke sannolikhetsurval förenklar urvalsprocessen och gör 

det möjligt att hitta informanter passande för vår studie snabbare (Denscombe, 2010). 

 

Icke sannolikhetsurval kan användas vid utforskande studier, och för att få reda på 

människors upplevelser (Denscombe, 2010). Vi avgränsade informanterna till personer 

som under det senaste året har varit på en resa, för undersöka aktuella uppfattningar. Valet 

av våra informanter gjorde vi genom att skriva ner namn på turister vi ansåg kunde vara 

intressanta för vår studie, och som gav oss en stor åldersspridning och en jämn fördelning 

mellan kvinnor och män. Vi valde att börja med turister i vår omgivning, då vi hade ett 

antagande om att beteende kan vara ett känsligt ämne, och ansåg att genom intervjuer 

med människor i vår omgivning få mer öppna och ärliga svar. Men där vi senare gjorde 

ett snöbollsurval, som betyder att vi bad våra tilltänkta informanter om ett namn på en 

annan person som kunde tänkas vara relevant för vår studie (Denscombe, 2010).  

 

2.4 Kvalitativ data 

Efter att ha tagit del av tidigare litteratur om vetenskapliga metoder har vi valt att dela 

Åsbergs (2001b) uppfattningar om att det inte finns kvalitativa metoder. Åsberg (2001b) 

argumenterar att det inte är metoderna som är kvalitativa utan att det är datainsamlingens 

egenskaper, alltså datan. Vi har valt att dela detta antagande och därför valt att benämna 

vår data som kvalitativ och inte metoden av datainsamlingen (Åsberg, 2001b).  

Vi valde att endast använda kvalitativ data som grund för vår studie, vilket kan översättas 

till data i form av ord eller icke numerisk data (Åsberg, 2001b). Datan samlades in genom 

ostrukturerade intervjuer som är en form av kvalitativ intervju. Ostrukturerade intervjuer 

innebär att intervjun mer blir som ett samtal där det inte finns förutbestämda och 

strukturerade frågor som ska besvaras. Personen som intervjuas blir istället en informant 

som berättar och informerar om ämnet. Fokus under ostrukturerade intervjuer ligger till 

största delen på informantens uppfattningar och synsätt. Denna form av intervju öppnar 

upp för en bredare möjlighet till ny och värdefull information som vid strukturerade 

intervjuer annars kan gå miste om. Genom att det inte finns strukturerade frågor som styr 

intervjun i en speciell riktningt, utan informanten har ett relativt fritt ord. Vilket även gör 

att de olika intervjuerna kan se olika ut (Bryman, 2018).  
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Inför genomförandet av intervjuerna sammanställde vi ett PM som vi sedan använde som 

minneshjälp under intervjuerna. Ett PM kan med andra ord beskrivas som en 

minnesanteckning. I PM:et skrev vi en inledning till intervjun där vi beskrev studiens 

syfte, att vi undersöker turisters beteenden, och att informanternas roll i undersökningen 

var deras berättelser och uppfattningar om sig själva som turister. Vi hade även med att 

vi som forskare respekterar deras integritet och att intervjuerna endast kommer att 

användas för studiens syfte. Samt en förklaring av att intervjun skulle vara ostrukturerad 

och vad det innebär. För att sedan till sist avsluta PM:et med tre frågor, som skulle inleda 

informanten till ämnet. Men som var tillräckligt öppna för att informanten själv skulle 

leda oss till sina egna uppfattningar. Dessa tre inledande frågor innefattade en beskrivning 

om informanten, vem den är och söker som turist samt hur informanten såg på sitt 

beteende. Anledningen till varför vi valde att utforma ett sådant PM var dels för att vi 

ville inleda varje intervju på samma sätt för att leda informanten till det rätta ämnet. Som 

ett utgångsläge som öppnar upp för en ostrukturerad intervju som styrs av det informanten 

väljer att berätta, men inom det ämnet vi vill undersöka. Men även för att informanten 

skulle förstå innebörden av en ostrukturerad intervju så att personen kunde känna sig 

bekväm med det, samt att vi skulle få den data vi sökte (Bryman, 2018). 

Vi valde att genomföra intervjuerna ostrukturerade då vi ansåg det som en lämplig form 

av datainsamling för den här fenomenografiska studien. För att komma åt informanternas 

uppfattningar och ge dem möjligheten att själva berätta om sina beteenden utifrån vad de 

anser är viktigt för oss att veta. Eftersom att fenomenet vi undersöker i studien är 

turisternas beteende anser vi att kvalitativ data ger en relevant kunskap till studien. Och 

intervjuer med turisterna ger oss en inblick i deras upplevelser och beteenden som blir 

betydelsefull för studien (Bryman, 2018). Den kvalitativa formen av data passade därför 

bra för det ger oss möjligheten att hitta den bästa beskrivningen av turisters beteende. Och 

belysa väsentliga delar som vi sedan kunde skapa kategorier av (Larsson, 1986). 

Som vi nämnde tidigare är vi medvetna om våra tidigare kunskaper och fördomar kring 

ämnet turism. Valet av de ostrukturerade intervjuerna är ett sätt för oss att till viss del 

undgå dessa förkunskaper och kunna säkerställa att studiens empiri baseras på 

informanternas uppfattningar. Genom att ge informanterna möjligheten att berätta om 

deras beteenden som turister och utifrån det bilda vår uppfattning och tolkningar 

(Larsson, 1986).  
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2.5 Genomförandet av intervjuer 

Vi har använt oss av två olika tillvägagångssätt i genomförandet av intervjuerna, vilket är 

fysiska möten med informanterna och telefonintervjuer. Anledningen till det är att vi inte 

hade möjligheten att fysiskt träffa alla informanter för intervju och valde därför att 

genomföra vissa via telefon istället. I kommande avsnitt beskriver vi genomförandet av 

intervjuerna mer i detalj för att stärka trovärdigheten (Gunnarsson, 2002). 

 

2.5.1 Fysiska möten  

Vi mötte upp våra informanter på ett valfritt ställe som passade dem bäst och där de kände 

sig mest bekväma att ha intervjun på. Det var både på arbetsplats, i hemmen och på caféer 

samt restauranger. För att vi ville att det skulle vara en så komfortabel miljö som möjligt 

för att vår informant skulle känna sig bekväm med att berätta sina historier och tankar. 

Samtidigt som vi även ville att informanten skulle kunna fokusera på intervjun och vad 

den ville säga så att vi inte gick miste om värdefull information. Vi såg även till att det 

var en god omgivning med bra ljus och ljudnivå samt bra med plats omkring och ett bord 

mellan oss och informanten, för att skapa goda förutsättningar för en framgångsrik 

intervju med bra material (Smith, 2010).  

Vi inledde varje intervju med vårt sammanställda PM, för att informanten skulle få en 

förståelse kring ämnet och vad syftet med intervjuerna var. Vi klargjorde även intervjuns 

upplägg genom att berätta att intervjun kommer vara mer som ett samtal i form av det fria 

ordet. Att det inte är strukturerade frågor utan att fokus kommer ligga på det som 

informanten berättar. Vi stämde även av med informanten innan vi började intervjun om 

vi fick tillåtelse att spela in vilket de flesta godkände, för att sedan kunna använda det för 

analys av intervjun  samt om informanten hade frågor kring ämnet eller intervjuns 

upplägg.  

Vi valde att spela in de flesta intervjuer med anledningen att kunna lägga allt vårt fokus 

på informanten, för att ha de bästa förutsättningarna för att fånga detaljer och sedan kunna 

ställa följdfrågor. Men även för att vi skulle kunna ta med oss ett så detaljerat underlag 

som möjligt från intervjun. Som vi sedan kan använda och gå tillbaka till och lyssna flera 

gånger, för att underlätta för vår analys av intervjuerna (Bryman, 2018). Där inspelningen 

gjorts med bra kvalité på mikrofonen för att höra tydligt vad informanterna säger som 

minskar otydligheter, vilket är ett sätt att höja empirins pålitlighet (Gunnarsson, 2002).  
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Sedan påbörjade vi intervjun genom att informanten fick berätta om sig själv. PM:et 

använde vi som minneshjälp under intervjun men fokuserade mestadels på att istället 

ställa följdfrågor till det som informanterna berättade, för att få mer detaljerade och 

fylligare beskrivningar av deras uppfattningar. I och med att intervjuerna genomfördes 

ostrukturerade såg alla intervjuer olika ut med olika typer av följdfrågor (Bryman, 2018). 

2.5.2 Telefonintervju 

På grund av tidsbegränsningar och långa avstånd så har vi gjort fyra intervjuer i form av 

telefonintervjuer istället för fysiska möten med informanterna. Vi genomförde 

intervjuerna på samma ostrukturerade sätt som på de fysiska mötena och använde oss av 

samma upplägg av presentation och inledande frågor. Med anledning att vi ville att alla 

intervjuer skulle påbörjas med samma inledande start och information. 

 

Eftersom vi redan innan hade ett bestämt urval av vilka informanter som skulle intervjuas, 

kontaktade vi dem innan intervjun för att boka ett möte. Anledningen till det var att vi 

ville minska riskerna för att någon inte skulle svara eller ha tid när intervjun skulle 

genomföras. Men även för att informanten skulle kunna avvara tid för intervjun och kunna 

lägga fokus på den utan att brist på tid skulle påverka svaren och kvaliteten (Smith, 

2010).  

 

Det vi ansåg var positivt med telefon intervjuerna var att vi kunde intervjua de personerna 

som hade valts ut i urvalet utan att tid och geografiskt avstånd blev ett problem. Samt att 

vi kunde involvera personer från en större geografisk bredd och få möjligheten att höra 

deras uppfattningar. En nackdel som vi förstod, efter att vi läst Smith (2010) om 

telefonintervjuer som datainsamling, var att visuell kontakt inte var möjlig. Att nivån av 

informantens berättelser inte skulle uppnå samma nivå som en intervju med ett fysiskt 

möte. För att motverka den här nackdelen valde vi att genomföra telefonintervjuer i 

facetime, vilket betyder att vi kunde se informanterna i kamera under intervjun. Det 

gjorde att vi fick en bättre visuell bild än om vi endast hade haft ljud (Smith, 2010).  

 

2.6 Analys av data 

För att analysera våra intervjuer valde vi att göra en konventionell innehållsanalys. Det 

innebär att den kvalitativa data som samlats in kodas direkt för att kategorier sedan kan 

plockas ut direkt ur det empiriska materialet. Vi valde den konventionella 
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innehållsanalysen för att det är en metod som är passande för studier vars syfte är en 

beskrivning av ett fenomen (Hsieh & Shannon, 2005). Eftersom den här studiens syfte är 

att beskriva hur turister motiverar sina beteenden ansåg vi det som en lämplig metod. Men 

även med koppling till vår fenomenografi så ser vi den konventionella innehållsanalysen 

som passande. För att i en fenomenografisk studie där bearbetningen benämns som en 

kvalitativ analys syftar det till att identifiera olika typer av kategorier utifrån turisternas 

uppfattningar. Alltså kvalitativa skillnader som särskiljer de olika uppfattningarna från 

varandra, som sedan kan sorteras in i olika kategorier. De framtagna kategorierna blir då 

det som representerar de olika uppfattningarna om turisters beteende som turisterna 

påpekade (Larsson, 1986). 

  

För att underlätta för vår analys började vi med att lyssna igenom alla inspelade intervjuer 

och sedan transkribera dem på separata papper. När alla intervjuer var transkriberade 

började vi gå igenom och läsa varje intervju för sig, för att koda viktiga stycken och 

uppfattningar. Vi kunde då se tre tydliga grupperingar av liknande uppfattningar av vad 

de olika informanterna sökte med sina resor. Som vi sorterade in i tre olika högar. Dessa 

tre grupper kodade vi med 1, 2 och 3 och sorterade varje informant i den gruppen med 

gemensamma uppfattningar. Grupp 1 bestod av turister som reser för att upptäcka platser 

och få uppleva det autentiska och ta del av det lokala dit de åker. Den gruppen 

kategoriserade vi som äventyr och upplevelser. Grupp 2 bildade kategorin avkoppling och 

kultur, där turisterna gärna kombinerar avkoppling i form av sol och bad med några 

kulturella utflykter. Grupp 3 bildade kategorin livsnjutning, och innefattade turister som 

ser njutning med lite lyx som den primära upplevelsen när de reser. Dessa tre grupper 

bildade det empiriska materialets huvudkategorier. Där vi sedan analyserade varje 

huvudkategori för sig och delade in informanterna i ytterligare två underkategorier under 

vardera huvudkategori. 

  

När alla turister hade sorterats in i olika högar och bildat totalt tre huvudkategorier och 

sex underkategorier tog vi varje hög för sig och analyserade ännu ett steg. För varje hög 

av intervjuer skapades det ytterligare kategorier som belyste de uppfattningarna som 

turisterna i den specifika gruppen hade om sitt sätt att resa och beteenden som turister.  
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2.7 Metodkritik 

Vi hade kunnat få en mer tillförlitlig representation av populationen, genom ett 

slumpmässigt urval av informanterna. Slumpmässigt urval betyder att alla i populationen 

har lika stor chans att bli utvalda (Smith, 2010). Vilket hade kunnat påverkat då vi studerar 

en stor population och där vårt urval är förhållandevis litet till populationen. Med ett icke 

sannolikhetsurval, vet man inte innan om det urvalet man gjort är tillräckligt 

representativt för populationen (Smith, 2010). Men som vi nu i efterhand kan säga har 

gett oss bra svar och ett resultat vi ville uppnå, men där vi inte kan säga om ett annat urval 

hade gett oss starkare innehåll än de vi har nu.  

 

2.8 Forskningsetik  

För att genomföra den här studien på ett etiskt och moraliskt tillvägagångssätt har vi valt 

att följa Vetenskapsrådets (2002) allmänna krav gällande forskningsetiska principer. Vi 

har i våra intervjuer varit noga med att informera våra informanter om den här studiens 

syfte för att uppfylla det allmänna informationskravet som rekommenderas. Vi har även 

i vårt inledande av intervjuerna förtydligat informanternas roll i studien och vad vi ville 

använda deras intervjusvar till, samt att deltagandet för informanten var frivilligt. 

Intervjusvaren används endast i det syftet som vi informerat informanterna om, det vill 

säga deras uppfattningar om sig själva som turister, vilket vi använt som studiens 

empiriska material. Alla informanter är över 20 år, vilket betyder att de själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan i studien och har givit sitt samtycke för att delta. All 

information och uppgifter om informanterna garanterar vi som forskare hanteras och 

förvaras säkert från offentligheten, det kommer inte att lämnas ut till obehöriga. Vi har 

även valt att anonymisera alla informanter i studien, vilket gör att dem inte kommer att 

kunna identifieras av utomstående (Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 2002).  
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Följande tre kapitel innehåller både empiri och teori som vi strukturerat på så sätt att 

första delen av varje kapitlet består av det empiriska materialet och den andra delen 

består av teori baserat på sekundärdata. Varje kapitel beskriver våra tre empiriskt 

grundade turistkategorier som innefattar sex stycken turisttyper. Varje turistkategori med 

respektive turisttyper beskrivs var för sig och baseras på primärdata från 20 stycken 

intervjuer. Kapitlet innehåller även en litteraturöversikt med teori som sedan används för 

att tolka det empiriska materialet.  

 

 

3 Turisters egenskaper 

Det här kapitlet beskriver turisttyper som framkommit av det empiriska materialet och 

vad som karaktäriserar dessa olika typer samt vad som skiljer våra turisttyper åt. Följt av 

en teoridel om hur tidigare studier och forskare karaktäriserar, definierar och skiljer på 

typer av turister som skulle kunna liknas med våra turisttyper. 

 

3.1 Empiriska turistkategorier  

3.1.1 Äventyr och upplevelser  

Gruppen äventyr och upplevelser är den första kategorin som skapades, där upplevelser 

är i fokus för turisterna när de reser. Äventyr och upplevelser består i den här studien av 

fem informanter i åldrar mellan 22–43 år och består av två män och tre kvinnor. Resor är 

något informanterna uppskattar, och på resor prioriterar samtliga informanter aktiviteter 

och upplevelser. Vilket kan styrkas med ett citat från en av informanterna:  

 

Började resa när jag var 28 år, där anledning var en bucketlist jag gjorde[...]Nu går 

mitt resande ut på att bocka av min bucketlist, det kan som exempel vara att jag vill 

lära mig vågsurfa då söker jag upp vart jag kan vågsurfa och bokar en resa dit. 

(Informant 3, 2019) 

 

Utifrån vad informanterna berättade så skiljer det sig mellan turisterna, och det skapade 

två typer av äventyr och upplevelse turister, aktiva turister och långtidsturister.  De aktiva 

turisterna består av en kvinna och en man i åldrarna 38 år samt 43 år, som båda är i 

förhållanden och arbetande i sin vardagliga miljö. Som turister reser informanterna under 

en kortare tid, och prioriterar att uppleva så mycket som möjligt och ser inte pengar som 
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en begränsning för upplevelserna. De beskriver att det vill uppleva en plats till max när 

de reser, och är aktiva som turister för att hinna med så mycket som möjligt. De aktiva 

turisterna karakteriseras även av att uppleva så mycket som möjligt av den lokala kulturen 

på platsen och beskriver att de inte är intresserade av turistaktiviteter. Det vill även gärna 

upptäcka nya länder och platser för att se vad platsen har att erbjuda.  

  

Vår andra turisttyp i kategorin har gemensamt att de gärna reser under en längre tid. 

Informanterna som bildade långtidsturister, är i åldrarna 22–35 år och är två kvinnor och 

en man. Samtliga informanter är studerande och där två av informanterna är singlar och 

en är i ett förhållande. Långtidsturisterna skapades av att de tre informanterna berättade 

att de gärna resa under en längre tid och där de även reflekterar över hur de spenderar 

pengar på sin resa, för att kunna vara borta under en längre tid. Gemensamt för turisterna 

är även att de ofta inte planerar sina resor innan, utan planerar under resans gång beroende 

på platser de besöker samt människor de träffar. Informanterna berättar att de integrerar 

med andra människor på platser de besöker, både lokalbefolkningen och andra turister, 

för att förstå den lokala kulturen och uppleva hur lokalbefolkningen lever genom att själva 

ta del av det.  

 

3.1.2 Avkoppling och kultur  

Den andra turistkategorin som bildades i studien var avkoppling och kultur, där 

informanterna reser för att lämna vardagen och koppla av men där samtliga informanter 

beskrev kulturen som viktig. Det var den största turistkategorin i studien, där vi 

identifierade nio av våra tjugo informanter, i åldrar mellan 44–84 år som är fem kvinnor 

och fyra män. En av informanterna beskriver anledningen att resa som:  

  

När jag reser söker jag sol och bad, slappna av och upplevelser, den lokala kulturen 

är viktigt och att följa den lokala kulturen kan vara en del av upplevelsen. (Informant 

6, 2019) 

  

Det skapade även två turisttyper i kategorin avkoppling och kultur, då det skiljde sig 

mellan hur informanterna beskrev upplevelser av kulturen. Där våra turisttyper 

sevärdheter och utflykter upplever kulturen utifrån, och upplevelser av kulturen gärna tar 

del och integrerar med kulturen på platsen de besöker.  
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Sevärdheter och utflykter beskriver sig själva som turister genom att de lämnar sin 

vardagliga miljö för att koppla av och för upplevelser. Informanterna i den här studien är 

två kvinnor och två män, och är i åldrarna mellan 70–84 år. En av informanterna är gift 

och de andra tre är i förhållande, samtliga informanter är pensionärer. Informanterna vill 

få upplevelser på resor genom att se kulturella sevärdheter platsen har att erbjuda, och det 

sker ofta i färdiga utflykter i grupper. Integrationen med platsen de besöker är inte så stor 

för sevärdheter och utflykter, utan upplevelse av kulturen sker mer på avstånd.  

  

Upplevelser av kulturen består av tre kvinnor och två män, som är i åldrar mellan 44–55 

år. Samtliga informanter arbetar i sin vardagliga miljö och fyra är i ett förhållande och en 

är singel. Det som är gemensamt för informanterna är att de reser både för avkoppling 

men även för att uppleva kulturen på platsen de besöker. Informanterna beskriver kulturen 

på platsen som viktig och vill gärna uppleva kulturen, därför definierar vi upplevelser av 

kulturen som att de upplever kulturen på nära håll.  

 

3.1.3 Livsnjutare  

Det var sex av informanterna som delade uppfattningen om att lämna vardagen för att 

njuta var huvudsyftet med sina resor. Informanterna är i åldrar mellan 21–75 år, och består 

av fyra kvinnor och två män. Samtliga informanter berättade att de reser för att lämna 

vardagen för att uppleva ett annat klimat och spenderar mer pengar genom att unna sig. 

De ser avkopplingen i att resa till en ny miljö som en stor anledning till varför de reser, 

och förknippar resor med avkoppling och semester. Vilket en informant beskriver genom:  

  

Jag gillar att resa och att njuta av semestern. Jag reser gärna iväg på semestern just för 

att få njuta och ser det också som ett intresse [...] Ser mig själv som en livsnjutare, jag 

vill gärna ha det skönt och trevligt. (Informant 12, 2019) 

  

Synsättet på njutning skiljde sig mellan informanterna, där ena synsättet av njutning var 

att resa till ett annat klimat med sol och värme, och de andra informanterna beskrev 

njutning genom att lyxa till de under sina resor. Synsätten som beskrevs bildade därför 

två typer av livsnjutare, ett annat klimat och ett lyxigare liv.  

  

Ett annat klimat består av två kvinnor och en man som är i åldrar mellan 21–25 år. Alla 

informanter är i förhållanden, och två är arbetande medan en är student. Njutningen i att 

resa för informanterna är att lämna vardagen och resa till ett varmare klimat. 
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Informanterna berättar att deras vardag består av rutiner, vilket de beskriver är skönt att 

lämna och kunna göra det man känner för. Vilket var gemensamt för alla tre informanter 

och anledningen till att kategorin ett annat klimat skapades. De unnar sig gärna genom 

restaurangbesök med god mat och dryck, men de var klimatet som betonades vara den 

största njutningen.  

  

Ett lyxigare liv upplever njutning i form av bekvämligheter och där lyxa till de är det 

primära. Ett lyxigare liv består av tre informanter i åldrarna mellan 48–75 år och är två 

kvinnor och en man. En informant är pensionär och de andra två är arbetade, där alla är i 

ett förhållande. De reser för semester och för att få unna sig saker som inte tillhör det 

vardagliga, både när de kommer till mat, dryck, behandlingar och shopping. Alla tre 

informanter berättar även att de gärna vill ha närhet till saker när det kommer till en 

destination. Ett lyxigare liv karakteriseras även av att de lägger mer pengar på exempelvis 

hotell för att få sina krav uppfyllda och kunna njuta till max under semestern. De nämner 

även att under kortare vistelser som till exempel en vecka njuter de gärna av att endast ta 

det lugnt och vara på hotellet, men under längre vistelser åker de gärna på någon utflykt.  

 

3.2 Teoretiska karaktärsdrag  

Tidigare forskare poängterar vikten av att studera hur turisters beteenden influeras av 

deras personlighetsdrag. Genom att studera turister utifrån ett psykologiskt perspektiv kan 

individers personliga karaktärer relateras till deras turistbeteenden (Schneider & Vogt, 

2012). 

  

Ett sätt att förklara hur personligheter kan sammankopplas med turisters beteenden under 

ledighet är att tala om olika typer av personligheter. Den första personlighetstypen är 

individer som inte lever en aktiv livsstil och inte heller är speciellt äventyrliga. De kan 

beskrivas som osäkra och maktlösa som håller sig inom ett avgränsat område. Venkatesh 

(2006) benämner i sin artikel den här personlighetstypen som psychocentric som han 

baserar på Plog’s (1990) teorier om personlighetstyper. Som ett resultat av de 

karaktärsdragen föredrar psychocentriska turister färdiga resor där de kan känna igen sig 

och gärna i grupp, så att de kan känna sig bekväma. En annan personlighetstyp är de 

allocentrics, de är individer som tycker om att själva styra över sina liv. Vars egenskaper 

består av ett bra självförtroende och har ett intresse för att lära sig nya saker. Till skillnad 
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från de psychocentriska så uppskattar turisterna med allocentriska personlighetsdrag 

upplevelser av unik karaktär. De reser gärna ensamma eller i mindre sällskap på 

egenkomponerade resor till exotiska platser för att se det unika (Venkatesh, 2006; Plog, 

1990). 

 

Turisters beteenden kan beskrivas genom att undersöka olika turisttyper som finns och 

redogöra för de olika typernas särskiljande beteenden (Schneider & Vogt, 2012). 

Individers personligheter har en inverkan på beteenden genom exempelvis en form av 

riktlinjer som kan styra beteendet. Individers beteende kan formas efter sina egna 

personliga riktlinjer för att uppnå saker (Venkatesh, 2006).  

 

3.2.1 Toursit typology 

Cohen (1972) tog fram tourist typology som visar på att turister kan kategoriseras i fyra 

typer av kategorier. De två första typerna av turisterna kallas för organized mass tourist 

och individual mass tourist, de två tillsammans kallas för institutonalized tourist roles. 

De andra två typer som identifierats är the explorer och the drifter, de två kallas även för 

non-institutionalized tourist roles (Cohen, 1972). 

  

En tidigare studie om relationer mellan turisters inställning och sociala kontakt på en plats 

visade att turister reser i en “turist bubbla”, som i olika grader påverkas av den vardagliga 

miljön och det kulturella hos turister. Turist bubblan kan även ses som skydd mot 

osäkerhet och risker när man reser. Det betyder att man ser det lokala på platsen man 

besöker, men att turisten påverkas av individens kultur i det vardagliga livet (Fan et al., 

2017). 

  

Institutionalized tourist roles innebär att turisten är i turist bubblan när de reser, och att 

turisterna blir påverkade av den vardagliga miljön och det kulturella ursprunget. Det kan 

beskrivas som att det är separerade socialt med platsen, då de är påverkade av kulturen i 

deras vardagliga miljö, och därmed inte anpassar sig eller integrerar med det lokala 

samhället (Fan et al., 2017). Resebeteendet i institutionalized tourist roles innebär ofta 

färdiga resor, av resebolag och där turisterna är skyddade av resebolagen under hela resan. 

De karakteriseras som att det observerar landet de besöker och inte upptäcker det, då de 

är omgivna av resmålets miljö och samhälle men de interagerar inte med det. De kan även 

ibland uppleva språksvårigheter i landet de besöker. Då turisterna inte interagerar med 
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samhället, utan genom att observerar och inte ta del av kulturen på platsen, utan de får en 

bild av platsen som kan skilja sig från det verkliga. Ju större massturismen blir, desto 

större skillnader mellan turisten och platsen skapas och blir därmed mer institutionaliserat 

(Cohen, 1972). 

  

Det finns två olika typer av turister inom institutionalized tourist roles, vilket är the 

organized mass tourist, som är i sin turist bubbla och inte är så äventyrliga när dem reser. 

De är ofta väl förberedda och reser med färdiga resor samt åker på guidade turer som 

utflykter. De vill gärna uppleva det dem känner igen och inte det nya. The individual mass 

tourist reser på ett liknande sätt genom att turisten reser i sin turist bubbla och vill till 

största del uppleva det som är bekant för turisten. Men skiljer sig då de även vill uppleva 

mer nytt än den första, men det sker det ofta med rutiner. Resorna är inte lika planerade, 

men turisterna bokar sina resor genom resebolag (Cohen, 1972). 

  

Non-institutionalized tourist roles innebär att turisterna vill vara en del och komma i 

direkt kontakt med det lokala på en destination (Fan et al., 2017). Det finns två turisttyper, 

the explorer och the drifter båda är non- institutionalized men det två skiljer sig från 

varandra, genom hur det lämnar sin vardagliga miljö och hur det interagerar med platsen 

(Cohen, 1972). The explorer, upplever platsen mycket djupare än mass tourists, men 

besöker ungefär samma platser. Turisterna interagerar mer med människor på platsen, 

men tar inte efter eller försöker göra som lokalbefolkningen. De anordnar sina resor själv 

och lämnar turist bubblan mer än de två första gör, men om det blir för mycket kan 

turisterna gå tillbaka till sin turist bubbla. Bekvämligheter som boende och transport är 

också viktigt för turisterna som vill ha de bekvämt. Det vill uppleva nya saker till den 

största delen, men turisten influeras fortfarande på vissa delar av turistens vanliga liv 

(Cohen, 1972). 

  

The drifter, reser runt i världen för att få nya upplevelser som man tidigare inte fått. De 

vill träffa nya människor och få direkt kontakt med dem. De har ofta ingen bestämd 

resplan eller tidsbegränsning och väljer den mat och boende som kostar minst, så 

pengarna turisten har ska räcka så länge som möjligt. Vilket innebär att de oftare lagar 

egen mat än äter på restauranger,  och bor med människor man har träffat på resan. Dessa 

turister har nästan ingenting med sig från sin vardagliga miljö, utan lever som 

lokalbefolkningen och därmed lämnar sitt vardagliga liv. Turisten har heller ingen 
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planerade resväg eller tidsbegränsningar när turisten reser eller heller inga bestämda mål. 

Turisten vill inte ha det bekanta, där det nya en plats har att erbjuda är det som turisten 

upplever mest (Cohen, 1972). 

 

3.2.2 Nomads, den yngre generationen 

Den yngre generationen av turister kan refereras till termen nomads, som används som 

en övergripande beteckning men som även innefattar flera olika restyper inom den yngre 

generationen. Nomads framkom i samband med globaliseringen och syftar till att yngre 

individer som reser har ett nytt, smidigare och flexiblare sätt att resa på i och med 

teknologin. Alla dessa tre kommande begrepp är typer av nomads som Richards (2015) 

har identifierat (Richards, 2015). 

  

Flashpackers är ett begrepp som vuxit fram ur reseformen backpackers, det syftar till en 

nyare generation av backpackers som reser på ett liknande sätt fast lite lyxigare. 

Flashpacker turisterna reser med större budgetar och spenderar mer pengar på sina resor, 

de reser med mer stil och bekvämligheter och föredrar privata transporter (Richards, 

2015; Hindle et al., 2015). Deras fokus på sina resor lutar mest åt avslappning och ta det 

lugnt. De har ett intresse av att uppleva den lokala kulturen och befolkningen, men av 

dessa tre olika nomads har flashpackers det minsta intresset. De värdesätter en lugn 

omgivning (Richards, 2015).   

  

Global nomads skildras som de turister som är borta under en längre period för att lära 

känna platsen, kulturen och lokalbefolkningen. De är intresserade av att verkligen förstå 

och uppleva hur samhället och det lokala fungerar på den specifika platsen, för att få 

lärdom (Richards, 2015; Yousaf et al., 2018). En stor anledning till varför global nomads 

reser är för att utvecklas som människor, genom det som dem får uppleva och lära sig 

under resorna. De har en tendens att inte planera så mycket utan att resa dit vägen leder, 

och går på magkänsla och tar möjligheterna som de kommer (Richards, 2015). 

  

Backpackers kan beskrivas som långvariga vistelser, där turisterna reser under en längre 

tid men åker till olika platser (Richards, 2015; Yousaf et al., 2018). Till skillnad från 

exempelvis flashpackers så reser dessa turister gärna med lokala färdmedel, i grupp eller 

tillsammans med andra (Hindle et al., 2015). Backpackers hamnar som ett mellanting 

mellan de extrema global nomadsen och de mer lugna flashpackersen. De vill exempelvis 
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uppleva kulturen och destinationen utifrån ett lokalt perspektiv på en djupare nivå än 

flashpackers men inte fullt så djupt som global nomads (Richards, 2015). 
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4 Motiv till resande  

Det här kapitlet förklarar vad turisttyperna söker med sina resor och vilka motiv som 

lockar dem till att resa i ett empiriskt avsnitt. Den teoretiska delen innehåller därför teori 

om motivation, som kan användas för att förstå turisternas motiv samt hur det påverkar 

deras beteenden.  

 

4.1 Empiriska motiv till att resa 

4.1.1 Äventyr och upplevelser  

Aktiva turister berättar att den största anledningen till att resa är för att uppleva, de vill 

gärna uppleva det speciella en plats har att erbjuda. Informanterna beskriver att de vill 

uppleva platsen och kulturen, och gärna göra aktiviteter som är specifika för just platsen 

de besöker. Aktiviteter är något båda informanterna berättar om och beskriver att 

aktiviteter de söker varierar beroende på vilken destination de besöker, men de vill gärna 

uppleva det unika för platsen. Turistattraktioner är oftast inget som lockar dessa 

informanter som turister, då en informant beskriver att upplevelsen blir bättre av att inte 

besöka platser med mycket turism. En informant beskriver aktiviterna som:  

 

Aktiviteterna jag gör ser olika ut beroende på landet jag besöker och vad landet har 

att erbjuda […] Gärna något som är specifikt för det landet. (Informant 14, 2019) 

 

Långtidsturister vill gärna uppleva kulturen på platsen de reser till, och kulturen anser 

alla informanter är viktigt och en del av upplevelsen. En av informanterna beskriver att 

uppleva en ny kultur är den största anledningen till att resa. Som turister prioriterar 

samtliga informanter att kunna resa under en längre tid, därmed är de villiga att lägga 

mindre pengar på boende och mat för att spara pengar till att resa under en längre tid. 

Informanterna berättar även att deras resor ofta blir spontana där det inte planerar sin resa 

innan, utan planerna uppstår under resans gång. Informanterna berättar även att det gärna 

besöker flera platser under samma resa, där andra turister eller lokalbefolkningen kan 

påverka vart de väljer att resa.  

 

Största anledningen till att jag reser är för att uppleva en ny kultur i landet, det är det 

viktigaste och jag vill inte åka på charter och all inclusive […] Prioriterar att lägga 

pengar på att resa en längre tid än att lägga pengar på boende och mat. (Informant 19, 

2019) 
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4.1.2 Avkoppling och kultur  

Sevärdheter och utflykter har gemensamt att de reser för avkoppling samt lämna vardagen 

och de vardagliga sysslorna, de beskriver även att de söker underhållning och upplevelser. 

Informanternas upplevelser sker ofta i färdiga utflykter som researrangörer ordnar, och 

det är oftast i grupper. Att uppleva i grupp utmärker sevärdheter och utflykter och de 

utforskar sällan platsen själva. Därmed definierar vi sevärdheter och utflykter som att 

uppleva platsen och kulturen på avstånd. Att resa i grupp beskriver en av informanterna 

som trygghet genom: 

  

Jag tycker man känner sig mer säkrare och tryggare när man reser i grupp, och hade 

nog känt en större osäkerhet som jag hade rest själv. (Informant 2, 2019) 

  

Det skiljer sig mellan informanterna gällande boende och maten, där en av de fyra 

informanterna beskriver att det kan vara en upplevelse i att upptäcka och prova nya saker. 

Medan de andra tre informanterna beskriver att de värderar att ha det bekvämt på sin resa 

och uppskattar charterresor med all inclusive.  

  

Upplevelser av kulturen reser för avkoppling men vill kombinera det med att uppleva 

kulturen på platsen. Kulturen är något alla informanter beskriver som viktig och finner en 

upplevelser genom att ta del av det lokala platsen har att erbjuda. Att ta del av 

omgivningen beskriver alla informanter som en viktig del när de reser, för att få en 

helhetsupplevelse. Informanterna ser inte historiska byggnader som det viktigaste, utan 

det kan vara en större upplevelse att gå på lokala restauranger för att testa den lokala 

maten. Då en informant berättar:  

  

När jag reser vill jag lämna hemmagrejen och inte dricka svenskt kaffe, jag vill veta 

hur italienskt kaffe smakar, jag väljer hellre det lokala än det svenska eller 

internationella, det är häftigt att följa den lokala kulturen. (Informant 7, 2019) 

 

4.1.3 Livsnjutare 

Ett annat klimats primära syfte för att resa är för att uppleva avkoppling och ett varmare 

klimat. Samtliga informanter i gruppen berättar även att de gärna unnar sig genom mat 

och dryck, där mat och dryck är en gemensam post som tas upp som något de unnar sig 

mest på. Det är även gemensamt utifrån vad informanterna berättar att de sparar pengar 
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innan resan för att kunna unna sig under resan. Samtliga beskriver även att lämna 

vardagen och det vardagliga livet är något de uppskattar när de reser, för att känna 

avkoppling och minskad stress. Informanterna beskriver att deras vardag består av rutiner, 

som de under sina resor kan lämna och istället göra det man känner för i stunden, vilket 

de ser som avkoppling. Vilket en av informanterna beskriver:  

  

Jag reser för att komma bort från vardagen, slippa vädret här och åka till värmen[…] 

Komma bort från vardagen som innebär strikta rutiner, som man får lämna för en 

stund när man reser. (Informant 15, 2019) 

 

Ett lyxigare liv reser för att uppleva njutning och för att lyxa till under sina resor. 

Informanterna beskriver att de söker kvalité när de reser, de vill ha det bästa och är villiga 

att betala för det. Att åka på utflykter för att se och uppleva destinationen är också något 

den här turisttypen gärna unnar sig under sina resor. Informanterna beskriver att de göra 

vill se saker som är speciellt för platsen, men det ska kombineras med sol, bad och njuta 

under ett parasoll på stranden. Informanterna beskriver även att spontanitet är viktigt när 

de reser, att kunna göra vad de känner för i stunden, vilket de beskriver som ett sätt att 

njuta. En informant beskriver sitt motiv till att resa genom:  

  

Jag gillar att resa och njuta av semestern. Jag vill ha det bekvämt, nära till strand och 

allt som gör att man bara kan njuta. Jag vill bara kunna plocka det jag vill ha, inte 

behöva springa efter det […] Hemma jobbar man hela tiden, när jag reser iväg vill jag 

inte behöva göra något, bara ta det lugnt och njuta. (Informant 12, 2019)  

 

4.2 Teorier om motivation  

Genom att studera vad som motiverar turisterna kan det generera en inblick i hur turister 

fungerar (Giddy, 2018). En stor anledning till varför människor reser är för att ta del av 

nya upplevelser som kan leda till ovärderliga minnen och erfarenheter (Venkatesh, 2006).  

 

4.2.1 Motiv till resandet 

Venkatesh (2006) nämner i sin artikel om fritid och resebeteenden olika motivationer till 

varför människor reser baserat på McIntosh (1977) fyra motivationskategorier. Han anser 

att de fyra största motiven består av fysiska-, kulturella-, interpersonella- och 

statusmotivationer. De fysiska motiven som utgör skäl till att resa är främst behoven av 

avslappning och vila, men det kan även vara stränder, aktiviteter, sporter eller andra 

nöjen. De kulturella motivationerna kan bestå av exempelvis kulturella sevärdheter, 
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musik, religioner, konst och kulturarv (Venkatesh, 2006), men även historia, mat och 

dryck som representerar ett land och dess befolkning (Schneider & Vogt, 2012). Grunden 

till motivationen ligger i utforskandet och upplevelserna av andra nationaliteter, kulturer 

och länder. Den tredje motivationen benämns som de interpersonella motiven och syftar 

till samspel med andra människor. Det finns en önskan att byta vardagen med de rutiner 

och sociala umgänget som det innebär mot möjligheter till att interagera med nya 

människor. Slutligen är den fjärde motivationen baserad på uppmärksamhetsbehov för att 

frambringa känslor av status och prestige (Venkatesh, 2006). 

 

Ett koncept som kan användas inom turismen för att beskriva en uppdelning av motiven 

som motiverar turister till att resa är push och pull faktorerna. Push faktorerna är baserade 

på turisternas interna känslor att uppfylla sina behov, och är oftast den första och starkaste 

bidragande faktorn till att resa (Giddy, 2018; Hsu & Huang, 2008). Känslorna trycker på 

inifrån och skapar turisternas vilja till att resa. Det kan exempelvis vara viljan att komma 

bort från vardagen och vila upp sig, få nya upplevelser, träffa nya människor och visa upp 

status. Medan pullfaktorerna består av krafter utifrån som lockar turisterna till att vilja 

resa, som till exempel kännedomen av resmål. Då det kan handla om stränder för sol och 

bad eller kulturella attraktioner som kan användas för att locka turister. Pull faktorerna 

motiverar mer valet av destination och restyp efter att push faktorerna redan bidragit till 

viljan att resa. En ensam pull faktor, som är en av de initiala anledningarna till resan, kan 

sedan resultera i diverse olika utfall under resan. Till exempel om det är stranden som 

lockar till resan kan meningen med resan skiljas mellan individer. För vissa är stranden 

ett sätt att skapa personliga värden genom att integrera med människor och njuta av nöje 

och trevliga stunder med nytt folk. För andra individer kan meningen med stränder 

innebära att vara ute och njuta av naturen, samtidigt som de får känslan av avkoppling 

och vila. Ett tredje perspektiv kan vara att stranden betyder sol och brunbränd hy. Med 

förhoppningen om att uppnå en bättre självkänsla genom att känna sig snygg och fräsch 

från solen (Hsu & Huang, 2008). Studier visar på att det är både de inre push faktorerna 

och de yttre pull faktorerna som tillsammans skapar turistens motivation (Giddy, 2018). 

   

Ur ett sociologiskt perspektiv, alltså beteendet som formas av samhället och den sociala 

omgivningen (NE, u.å), kan turisters motivation delas upp i ytterligare två koncept för att 

beskriva motiv till att resa. Det ena benämns som anomie och kan översättas till anomi, 

vilket betyder norm- och laglöshet. Det syftar till känslan av att komma bort från sitt 
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vardagliga liv och få fly den isolerade känslan hemma. Det andra motivet nämns som 

ego-enhancement, vilket kan översättas till ego-förstärkning och handlar om individens 

behov. Sådana behov som kan höja och stärka den egna personen, vilket kan vara möte 

med nya människor som kan bidra till att personen känner sig sedd. Båda dessa motiv kan 

relateras till att vara push faktorer (Hindle et al., 2015; Hsu & Huang, 2008). En studie 

som gjorts, baserat på dessa två resemotiv, har bidragit till en identifiering av olika 

karaktärer av turister. Beroende på vilket av motiven som varit den bidragande faktorn 

till resan har det visat sig skilja på individernas karaktärer. Anomi turister beskrivs som 

unga män med god ekonomi som är gifta och kommer från småstäder. De har även en 

tendens av att vara återkommande turister. Den ego-förstärkande karaktären identifieras 

från studien som äldre kvinnliga turister med en lägre ekonomi än genomsnittligt som 

besöker destinationen för första gången (Hsu & Huang, 2008). 

 

4.2.2 Motivens påverkan på beteendet  

En modell som är framtagen av Mannell och Iso-Ahola (1987) är en två dimensionell 

motivations modell för att förstå motivens påverkan på turisters beteenden. Modellen 

visar hur drivkrafter för att resa påverkar hur turisten beter sig under resan. De 

argumenterar för att det finns två grundläggande drivkrafter som motiverar individer till 

att resa på sin fritid. Drivkrafterna identifieras som att individer eftersträvar känslan av 

frihet och få belöna sig själva. Genom att undan fly vardagen som förknippas med stress 

och måsten för att ge sig själva möjligheten till psykiska belöningar. De menar på att 

individer reser för att lämna rutiner och problem hemma och istället genom en frihet 

känna avslappning och få nya upplevelser som en belöning. I modellen skiljer de även på 

personliga och interpersonella miljöer och belöningar, vilket betyder individens 

personliga eller de som innefattar interaktion och samspel med andra individer. Den visar 

på att turisten flyr sin personliga och vardagliga miljö och söker personliga belöningar, 

till exempel flyr sina vardagliga rutiner och uppnår personlig belöning genom 

avslappning, lärdom eller utmaningar. Eller att turisten flyr från sin interpersonella miljö 

och söker interpersonella belöningar, vilket exempelvis kan vara undanflykten från en 

vardag fylld av relationsproblem där individen känner en belöning i ett nytt socialt 

umgänge. De menar på att turisten kan motiveras av endast ena dimensionen eller både 

personliga och interpersonella (Hsu & Huang, 2008). 
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Är motivet för resan baserat på en undanflykts känsla från sitt vardagliga liv kan det 

betyda att individen antingen lever ett för stressfullt liv eller tvärtom, har för lite att göra. 

Det har i sin tur en påverkan på turistens beteende under resan. Individer med ett 

stressfullt vardagsliv tenderar att göra mindre aktiviteter under sina resor än de individer 

som inte har ett överansträngande vardagsliv. Det skiljer sig även i graden av personliga 

belöningar. De individer som lever ett understimulerat vardagsliv har en högre strävan 

efter att uppnå individuella belönings känslor. För att förstå anledningen till varför 

individens beteenden påverkas på ett sådant sätt kan man tala om det psykologiska 

konceptet optimal arousal (Hsu & Huang, 2008). Optimal arousal är en motivationsteori 

som innefattar människors strävan efter att uppnå en optimal stimuleringsnivå (APA, 

2018). Turisters preferenser när det kommer till resor påverkas av hur de är som individer, 

vad som är en perfekt aktiveringsnivå och vilken livsstil personen lever. En person som 

har en livsstil med högre aktiveringsnivå än vad de personligen ser som sin perfekta nivå 

eftersträvar en fridfull tid under sin resa. Samma sak gäller även tvärtom, om livsstilen 

består av en låg aktiveringsnivå bidrar det till att turisten är mer upplevelse sökande och 

vill se nya saker. Individers resor påverkas på så sätt genom att balansera aktivitetsnivån 

under resor med den livsstil personen lever till vardags, i strävan efter att uppnå den 

perfekta och önskvärda nivån (Hsu & Huang, 2008). 
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5 Turisternas beteende 

Det här kapitlet fokuserar på turisternas beteenden under sina resor. Den inledande och 

empiriska delen av kapitlet beskriver våra turisttypers egna uppfattningar om hur dem 

beter sig som turister, och vad dem anser som viktigt när de besöker platser. Kapitlets 

teoriavsnitt redogör för orsaker till ett beteende och vad som kan påverka ett beteende, 

samt hur tidigare studier beskriver vad ett avvikande beteende innebär.  

 

5.1 Turistkategoriernas uppfattningar   

5.1.1 Äventyr och upplevelser  

Aktiva turister ser på deras beteende på ett liknande sätt, genom att berätta att respekt för 

kulturen och lokalbefolkningen på platsen man besöker är viktig. En av informanterna 

beskriver att det är viktigt att respektera kulturen och ta seden dit man kommer, även att 

det inte handlar om att utnyttja det som finns på platsen utan kunna ge något tillbaka. 

Informanterna berättar även att de spenderar mer pengar när de reser, främst på aktiviteter 

men även på restaurangbesök och där de beskriver att dem lägger mer pengar på mat  än 

i sin vardag. De aktiva turisterna ser inte att pengar ska vara en begränsning för att 

uppleva och ha det bra när man reser, de vill passa på att göra saker de inte hittar i sin 

vardagliga miljö. Informanterna beskriver även en skillnad när de reser, genom att rutiner 

försvinner och man gör mer för det man känner för i stunden. De beskriver sin vardag 

som mer bestämd med rutiner, men att när de reser försvinner rutinerna och det finns mer 

tid för upplevelser. Beskriver att kulturen påverkar beteendet:  

 

Försöker alltid vara noga med att respektera kulturen och sederna man har i det land 

jag besöker, så jag inte beter mig som en turist som bara utnyttjar, kanske även ge 

något tillbaka till platsen. (Informant 3, 2019)  

 

Långtidsturister beskriver att de blir mer avslappnade och öppna i sitt beteende när det 

reser till en ny miljö. Informanterna har gemensamt att de tycker kulturen på platsen de 

besöker är viktig, och berättar att de vill respektera kulturen oberoende på vart man är. 

Samtliga informanter beskriver dock att det anpassar sitt beteende till platsen de besöker. 

Respekt för andra människor är alltid viktigt för samtliga informanter men att beteendet 

kan förändras beroende på vilken plats man är på. Långtidsturister karakteriseras av att 

prioritera att kunna resa under en längre tid och därmed spendera mindre pengar på 

boende och mat. Vilket två av de tre informanterna beskriver genom att det sänker sina 
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krav på standarden på hotell, mat och service när de reser. De upplever att de ställer högre 

krav och förväntar sig mer i sin vardag. En informant beskriver att man anpassar sig till 

platsten:   

 

Jag vill alltid visa respekt och följa det regler som finns där, men är det en feststad så 

lever man ett mer festliv och då har man inte samma respekt, som på naturplatser och 

religiösa platser som betyder något. (Informant 5, 2019)  

  

5.1.2  Avkoppling och kultur 

Sevärdheter och utflykter upplever inte att deras beteende förändras när de reser, utan 

menar på att man är den man är. Destination eller kulturen på en plats har heller ingen 

påverkan på turisternas beteende, men en av informanterna beskrev att förväntningarna 

förändras när man reser genom exempelvis på boende och service. Samtliga informanter 

beskriver dock att de spenderar mer pengar på mat och dryck när de reser, genom att unna 

sig mer restaurangbesök eller tillägg för all inclusive. Tre av de fyra informanterna 

beskriver att de blir mer öppna för att träffa och prata med nya människor när de reser, då 

de möter andra turister i sitt sätt att resa. De tre informanterna berättar även att de tänker 

på vilka lagar och regler som finns i landet, som de upplever som viktiga att följa. En 

informant beskriver det genom:  

  

Ingen reflektion av att det skulle var någon skillnad i beteendet, men att det är andra 

lagar och regler man måste följa. (Informant 10, 2019) 

  

Upplevelser av kulturen vill gärna anpassa sig för att respektera platsen de besöker. 

Genom att anpassa sig till kulturen visar man respekt för både platsen och 

lokalbefolkningen och det är viktigt för upplevelser av kulturen. Informanterna upplever 

att deras beteende förändras främst genom att anpassa sig till kulturen som på platsen de 

besöker, de beskriver att dem upplever mer av kulturen och omgivningen än vad de gör i 

sin vardag. De berättar även att de tänker och reflekterar mer över sitt beteende för att 

anpassa sig, men värderingarna skiljer sig inte åt utan är detsamma oavsett vart de 

befinner sig. Tre av de fem informanterna beskriver även att de reflekterar över andra 

turisters beteende när de reser, och att de kan bli påverkade av att andra beter sig illa mot 

lokalbefolkningen. Där en av de säger:  
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Jag som turist försöker anpassa mig till kulturen på platsen och integrera med 

lokalbefolkningen, för att anpassa mitt beteende efter det[...]Jag tycker inte om när 

andra turister beter sig illa mot lokalbefolkningen. (Informant 4, 2019)  

 

5.1.3 Livsnjutare 

Ett annat klimat beskriver att de spenderar mer pengar när de reser än vad de gör hemma, 

genom att unna sig exempelvis restaurangbesök. De berättar även att de sparar pengar 

innan resan för att kunna unna sig när det reser, men har en budget till en viss del under 

resan för att få pengarna att räcka. Informanterna upplever att deras beteende förändras 

genom att de tänker på ett annat sätt än vad de gör i den vardagliga miljön, genom att de 

blir mer uppmärksamma och tar in omgivningen mer. Samtliga beskriver även att de 

lämnar sin vardag med rutiner, där en av turisterna upplever att man tänker mer på att 

njuta och ha de bra under tiden man reser, vilket förklaras som att man är i en bubbla. 

Informanterna blir mer öppna för att testa nya saker när de reser, och att platsen de besöker 

kan ha en påverkan på deras beteende. En av informanterna beskriver de genom att 

människor på platsen har ett välkomnande bemötande, vilket kan påverka till att man blir 

mer respektfull och trevligare  mot platsen och människorna. En annan informant 

beskriver det som:   

 

Jag är fortfarande mig själv, men lämnar alla rutiner hemma. Jag blir också mer 

uppmärksam på det runt omkring när jag reser, och mer försiktig för att jag inte känner 

att jag känner till platsen[…] Jag är också mer öppen för att testa nya saker på ett annat 

sätt. (Informant 13, 2019)   

 

Två av informanterna från turisttypen ett lyxigare liv beskriver att deras beteende kan 

påverkas av platsen man besöker och som kan skilja sig mellan olika destinationer. En av 

informanterna upplever att kulturhistoriska platser påverkar beteendet genom att vara mer 

försiktig och ha mer respekt. Den andra informanten beskriver på ett liknande sätt genom 

att känna av omgivningen få en förståelse av kulturen och anpassa sitt beteende. Den 

tredje informanten återger att beteende inte förändras förutom konsumtionsbeteendet, 

genom att spendera mer pengar och unna sig mer än i den vardagliga miljön. Alla tre 

informanter får ett annat konsumtionsbeteende när de reser, genom att unna sig och lyxa 

till de på ett annat sätt än vad de gör i sin vardag, de vill inte uppleva ett ekonomin sätter 

stopp för att njuta. Att göra det man känner för i stunder är också viktigt för ett lyxigare 



  
 

30 

liv där de uppleva spontanitet, genom att inte ha några måsten och inte planera i 

förväg. Vilket en informant beskriver genom:  

  

Man blir mer spontan med både vad man vill göra och äta. Man planerar inte lika 

mycket och bestämmer mer på plats vad man vill göra och när man ser vad som finns. 

(Informant 22, 2019) 

 

5.2 Teorier om beteende 

Att besitta en kunskap om individers socio-psykologiska dimensioner kan vara 

fördelaktigt för förståelsen av turisters beteenden under resor. Ett exempel på en socio-

psykologisk dimension är individens känslomässiga värde i någonting. Inom turismen 

kan det exempelvis handla om resans förmåga att framkalla speciella känslor, som gör att 

det skapas ett känslomässigt värde för turisten. Känslomässiga värden kan variera mellan 

individer eftersom olika känslor värdesätts olika beroende på individ. Demografiska 

faktorer innefattar exempelvis tidigare erfarenheter, ålder, kön, civilstånd, yrke och 

inkomst som även kan ha en påverkan (Williams & Soutar, 2009). 

  

Tidigare studier visar på att turister kräver värden som är av både pengarna som 

spenderas, funktionella värden som exempelvis kvalité och säkerhet, känslomässiga 

värden, sociala värden som skapas i interaktion med andra och nyhetsvärden (Williams 

& Soutar, 2009).  

 

5.2.1 Generations teorin 

Generations teorin är en teori som beskriver att individer som är födda under samma årtal 

tillhör samma generation. En generation har upplevt samma sociala händelser under sin 

livstid, och därmed har liknande livserfarenheter. En generation består av människor som 

är födda under samma årtal och innefattar oftast 20–25 år (Li et al., 2013).  

  

I en generation skapar människor kärnvärden som ser liknande ut då det har varit med 

som samma världshändelser. Kärnvärdena har individerna under hela sin livslängd och 

de ändras inte under en människas livscykel. Tidigare studier som gjorts av generationer 

visar att de kärnvärden man har påverkar beteendet, och speciellt konsumtionsbeteende 

(Li et al., 2013). Med liknande kärnvärden och beteenden för en generation, betyder det 

inte att alla individer i en generation har identiska beteenden. Men en generations 
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beteende går oftast att skilja från andra generationer, vilket visar på ett liknande beteende 

hos en generation. Man talar alltså mer om ett sammanlagt beteendet för en generation än 

det individuella för en individ. I turism sammanhang innebär det att turister består av 

olika generationer, och därmed kan de ha olika beteenden och resmönster (Li et al., 

2013).  

 

5.2.2 Deviant tourist behavior 

Tidigare forskning kring beteendeförändring hos turister, har kommit fram till fenomenet 

deviant tourist behavior, som betyder avvikande beteende inom turism där turisternas 

beteende förändras vilket har en påverkan på turismen och även för andra turister. Det 

kan handla om att man som turist utsätter andra för våld eller tar med sig stenar och 

snäckor som souvenirer hem, vilket kan påverka naturen på en plats. Turism handlar om 

att människor reser till en ny destination och en miljö där de kan lämna det vardagliga. 

Det kan i vissa fall även handla om att man vill få sitt behov av att visa upp och vill 

uppfylla en tillfredsställelse hos sig själv, vilket studien menar på kan leda till ett beteende 

som är avvikande (Li & Chen, 2017).  

  

Deviant tourist behavior beskrivs ofta ur ett sociologiskt perspektiv där den moral och 

regler man har i sin vardagliga miljö tillfälligt upphör i den nya miljön (Uriely et al., 

2011). Tidigare studier visar att det avvikande beteendet som kan uppstå när man byter 

ut sin vardagliga miljö, kan grundas i makt. Studien beskriver makt genom pengar, där 

pengar skapar en frihetskänsla hos turister. Pengar kan även stå för att man är 

framgångsrik och har status. Inom turismen kan pengar vara en bidragande faktor för att 

beteendet förändras, genom att känna en makt med pengar som skapar en frihetskänsla. 

Turister som känner makt med pengar upplever en större frihet och att dem är värda att 

ha den friheten för dem har spenderat pengar på sin resa. Vilket kan leda till att man 

fokuserar på sig själv och inte på det som finns i omgivningen. Medan de som inte känner 

en makt har mer begränsningar i sitt beteende, då de inte upplever att pengar ger dem 

någon makt (Li & Chen, 2017). För att förstå varför turister får ett annat beteende kan 

man se till vilka faktorer som ledet till det avvikande beteendet, vilket gör att alla turister 

inte har ett avvikande beteende, utan de finns ett normativt beteende också menar studien 

(Uriely et al., 2011).  

 



  
 

32 

5.2.3 Fritidsbeteende 

Fritid är en stor del av att njuta av livet, där resa är ett sätt att använda sin fritid och för  

vissa att uppnå en ännu högre nivå av njutning. För många människor hänger begreppen 

ledighet, semester och fritid ihop med tankar om att resa. Fritid och ledighet kan beskrivas 

som den tidpunkten eller perioden som är en ledighet från arbetet. Med en känsla av frihet 

från alla måsten och begränsningar som kan uppstå under exempelvis arbetstid. Det kan 

utgöra möjligheten för att känna njutning av de sysselsättningarna man ägnar sig åt för 

stunden, som kanske inte hör till vardagen. Fritid och ledighet kan ses som en 

sammansättning av olika faktorer som skapar fenomenet. Dock kan känslor av vad 

ledighet innebär variera eftersom känslor kring någonting kan vara individuellt 

(Venkatesh, 2006). 

  

Venkatesh (2006) menar på att det ligger i människans natur att vilja upptäcka och se det 

okända som ännu inte upplevts. Att det är grunden till varför människor söker efter att 

resa till nya platser och få ta del av andra och främmande kulturer. Men även att individers 

personliga värden influerar vad turisterna söker under sina resor, vilket i sin tur påverkar 

beteendet och deras val av till exempel aktiviteter under resorna. Samt turisternas 

karaktärsdrag tenderar att påverka till stor del påverka utfallen av turistbeteendena 

(Venkatesh, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

33 

Följande tre kapitel innehåller en analys, diskussion och en slutsats. Analysen förklarar 

hur vi har tolkat empirin genom teorin och är uppdelade i tre delar baserade på de tre 

föregående kapitlen. Diskussionen sammanfattar och tydliggör våra tolkningar i 

analysen. Därefter avslutar vi med en slutsats som visar på vad studien kommit fram till 

och svara på studiens frågeställning.   

 

6 Analys  

6.1 Turisters egenskaper  

Utifrån tidigare studier av personlighetstyper, har det framkommit att beteende hos 

turister påverkas av individens personlighet och där två personlighetsdrag tagits fram. 

Personlighetstyperna psychocentriska och allocentriska, där psychocentriska föredrar 

färdiga resor där de upplever bekvämlighet, vilket vi kunde identifiera en av de turisttyper 

som skapats i studien, sevärdheter och utflykter. Då de gärna upplever genom färdiga 

resor och utflykter och gärna i grupp där de känner sig mer bekväma. Medan empirin 

visar att resterande fem turisttyper kan identifieras som att de har allocentriska 

personlighetsdrag, genom att de gärna bestämmer själva vad de vill se och uppleva under 

sina resor och gärna vill uppleva saker som det inte gör i sin vardag. Utifrån hur 

informanterna beskrev sig själva som turister visar deras uppfattning att de som individer 

har olika personligheter när de reser, och därmed reser på olika sätt.  

 

6.1.1 Tourist typology  

Empirin i studien bildade tre kategorier med två turisttyper i varje kategori. Tidigare 

studier visade på två kategorier och fyra turisttyper. De tidigare studerade kategorierna 

institutionalized  och non-institutionalized visar på hur turister integrerar med en plats, 

samt hur de påverkas av turistens vardagliga miljö. Där institutionaliserade turister 

påverkas av sin vardagliga miljö och inte integrerar, utan mer observera platsen de 

besöker. De två turisttyperna som benämns the organized mass tourist, som vill uppleva 

de igenkända och inte det nya samt the individual mass tourist, som vill uppleva nytt men 

även ha det bekanta. Utifrån kategorierna som är framtagna ur den här studiens empiri 

kan vi se en koppling mellan Cohen’s (1972) institutionalized kategori och våra 

livsnjutare. Där empirin visar på att dessa turister kräver en viss standard på sina resor 

för att uppleva sin njutning. Den standarden är mer av deras vardagliga standard än den 
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som de lokala samhället lever i. De vill även njuta av semestern under sina resor och 

värdesätter bekvämligheter, vilket kan tolkas som att de reser för att uppleva njutning och 

inte så mycket för att se nytt.  

 

För att se på dessa turister ett steg djupare har vi identifierat två turisttyper inom denna 

kategori, som även dem skulle kunna relateras till Cohen’s (1972) turisttyper the 

organized mass tourist och the individual mass tourist. Vi anser att turisttypen som vi 

benämner som ett lyxigare liv skulle kunna betraktas mer som individual mass tourists. 

Turisterna inom ett lyxigare liv vill uppleva något nytt genom att de vill uppleva mer lyx 

och bekvämligheter än vad de är vana vid hemma. Men att de samtidigt har vissa krav på 

bland annat hotellets standard och tillgång till bekvämligheter som de upplever som det 

bekanta. De nämner även att de under kortare vistelser inte ser utflykter som ett måste, 

men vid längre resor vill de gärna göra någon utflykt. Turisterna som ingår i kategorin ett 

annat klimat vill uppleva något nytt genom ett varmare klimat och att de vill lämna 

vardagen och rutiner hemma. Men att de lever i en turist bubbla under sina resor och 

beskriver inte sig själva som speciellt äventyrliga, vilket gör att vi ser dem mer som the 

organized mass tourist. I och med att de inte nämner att de gör några speciella utflykter 

eller söker upplevelser mer än restaurangbesök, sol och bad. 

 

Båda turisttyperna rör sig gärna inom korta avstånd och njuter av det som finns i närheten 

på grund av bekvämligheter, vilket även kan betyda att de inte upplever den verkliga och 

nya kulturen utanför de institutionaliserade hotell komplexen. Fokuset ligger mer på att 

de själva får uppleva njutning i form av lyx och bekvämligheter, som de redan innan 

känner igen och förväntar sig en viss standard på. Det resulterar i ett beteende som enligt 

de institutionalized tourist roles inte integrerar och upplever landet de besöker, utan 

istället observerar landet och får en smalare bild av kulturen. Som i sin tur skapar barriärer 

mellan turisterna och destinationen, vilket kan göra det svårare för dessa turister att få en 

förståelse för det lokala samhället och därmed anpassa sig.  

 

Kategorin non-institutionalized lämnar sin vardagliga miljö till olika grader, och 

interagerar mer med platsen de besöker. The explorer integrerar med platsen de besöker 

men vill ha det bekvämt när de reser. The drifter vill resa runt så länge som möjligt och 

leva som lokalbefolkningen för att uppleva nytt, och hushåller med pengarna för att vara 

borta en längre tid. Den kategorin från vår empiri som kan förknippas med Cohen’s 
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(1972) non-institutionalized är äventyr och upplevelser. Turisterna i denna kategori 

prioriterar aktiviteter och upplevelser under sina resor, och är väldigt intresserade av att 

uppleva den lokala kulturen mer än turistaktiviteter. Vi anser att det stämmer överens med 

vad de non-institutionalized tourist roles där turisterna vill komma nära och få uppleva 

den lokala kulturen genom en direkt kontakt.  

 

De två turisttyperna som växte fram ur empirin under kategorin äventyr och upplevelser 

var de aktiva turisterna och långtidsturisterna. De aktiva turisterna är ute efter att 

uppleva så mycket de kan under en kortare tid, och ser inte pengar som en begränsning. 

De vill uppleva en plats fullt ut och se så mycket som möjligt av det lokala. Tittar vi på 

Cohen’s (1972) turisttyper ser vi samband med det som han benämner som the explorer, 

där de själva bestämmer och anordnar sina resor och upplever platserna på ett djupare 

plan än massturister. Kopplat till de aktiva turisterna som reser för att uppleva och göra 

aktiviteter som är specifika för platsen och låter mer aktiviteterna styra resorna. Samt att 

dessa turister nämner att pengar inte ska vara en begränsning, kan det även tolkas som att 

de vill ha de bekvämt med boende och transport, vilket the explorer värdesätter. Den 

andra turisttypen, den så kallade the drifter, ser vi likheter med vår turisttyp 

långtidsturister. Båda typerna värdesätter att resa under en längre tid och spenderar också 

pengar efter det. De vill få en autentisk upplevelse av en plats lokala kultur och väljer att 

leva som lokalbefolkningen på alla sätt som går. Samt att ingen av dessa två turisttyper 

planerar resvägen innan resan, utan tar möjligheter som de kommer. Eftersom turisterna 

inom kategorin äventyr och upplevelser kunde relateras till stor del som non-

institutionalized tourists som integrerar och aktivt upplever destinationerna anser vi det 

som att de får en större förståelse för destinationen. Dels att vissa av dem är på platsen 

under en längre tid kan bidra till mer kunskap och upplevelser, men även de som är aktiva 

och vill uppleva så mycket som möjligt ser antagligen mycket av destinationen.  

 

Den här studiens empiri visar dock på att det finns ytterligare en kategori som vi benämnt 

som avkoppling och kultur och är ett mellanting mellan institutionalized och non-

instituinalized. Dessa turister värdesätter både avkoppling och kultur när de reser, och vill 

gärna ha en mix av sol, bad och lokala och kulturella upplevelser. Men som skiljer sig 

mellan turisttyperna sevärdheter och utflykter, som mer upplever kulturen utifrån genom 

att observera på avstånd. Och upplevelser av kulturen, där turisterna upplever 

destinationen genom att de interagerar mer med platsen och människorna. Att dessa två 
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turisttyper skiljer sig som de gör är det som utgör att kategorin avkoppling och kultur 

hamnar mellan institutionalized och non-instituinalized. Då vi ser turisterna inom 

sevärdheter och utflykter som mer institutionalized eftersom de gärna åker på färdiga 

utflykter i grupper där de upplever kulturen på avstånd, genom att exempelvis besöka 

olika turist typiska sevärdheter. Samt att de inte integrerar till så stor del med platsen de 

besöker. Turisttypen upplevelser av kulturen däremot vill gärna uppleva destinationen på 

riktigt genom att ta del av den på nära håll och inte endast se på avstånd. Vilket tyder mer 

på att dessa turister hamnar mer åt non-instituinalized som vill komma i kontakt med 

destinationen.  

 

6.1.2 Nomads, den yngre generationen 

Enligt Richards (2015) syftar nomads, vilket även innefattar begreppen flashpackers, 

global nomads och backpackers, till en yngre generation av turister. Där dessa tre begrepp 

är olika restyper som skildrar hur den yngre och globala generationen reser. Baserat på 

vad studiens empiri visar anser vi dock att dessa begrepp även går att applicera på äldre 

generationer, samt våra tre kategorier av turisttyper med blandade åldrar. Vi menar på att 

det inte bara är den yngre generationen som påverkats av teknologin i deras sätt att resa 

på, utan det nya och smidigare sätten att resa på påverkar alla generationer.  

 

Som nämnts tidigare är flashpackers ett lyxigare sätt att resa på jämfört med backpackers, 

där turisterna spenderar mer pengar och värdesätter avslappning och lugn. Med ett mindre 

intresse för den lokala kulturen. Vi ser många likheter mellan den här restypen och de 

turisterna som vi definierar som livsnjutare. Det stämmer överens genom att både 

flashpackers och livsnjutarna har ett lyxigare sätt att resa på, där de spenderar mer pengar 

än de två övriga restyperna i båda fallen. De båda är även minst intresserade av att 

integrera med det lokala på platsen jämfört med resterande i kategorierna och ser 

avslappning som det primära.  

 

Kategorin av turister som vi benämner som äventyr och upplevelser är den turisttypen 

som är mest olik livsnjutarna. De reser för att uppleva nytt och så mycket som möjligt av 

det lokala, samt reser under längre perioder som de inte planerar mycket av innan. Dessa 

egenskaper stämmer väl överens med den turisttyp som Richards (2015) kallar för global 

nomads, vilket även är den typen som är mest olik hans flashpackers. Som nämnts tidigare 
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om global nomads är att de reser för att utvecklas som människor och vill lära sig av sina 

upplevelser. Även det ser vi stämmer in på turisterna i äventyr och upplevelser då de 

beskriver att de hela tiden vill uppleva nya äventyr och erfarenheter och vill se så mycket 

som möjligt.  

 

Den tredje kategorin som vuxit fram ur empirin som vi kallar för avkoppling och kultur 

har vi tidigare benämnt som en blandning av institutionalized och non-instituinalized. 

Samt att dessa turister hamnar mellan livsnjutarna och äventyr och upplevelse turisterna, 

som blir mer utav två extrema turisttyper åt olika håll. På samma sätt tolkar vi Richards 

(2015) backpackers, som blir en turittyp mellan flashpackers och global nomads. 

Karakteriseringen av turisterna inom avkoppling och kultur visar att kulturen är viktig för 

dessa turister, samtidigt som de vill slappna av och njuta av exempelvis sol och bad. Men 

att det inte är på samma nivåer av aktiviteter eller bara avslappning som turisterna inom 

livsnjutarna och äventyr och upplevelser befinner sig på. Vilket gör att den här kategorin 

hamnar på en nivå mellan de andra två. På samma sätt som backpackers som vill uppleva 

kulturen från ett lokalt perspektiv men inte fullt så djupt som global nomads, och 

avslappning men inte lika lugna som flashpackers. Dock finns det en skillnad mellan 

backpackers och avkoppling och kultur. Backpackers reser ofta på långvariga vistelser 

och åker runt på olika platser, vilket inte är något som framkommit i vår empiri om 

turisterna inom avkoppling och kultur.  

 

6.2 Motiv till resande 

Baserat på vad vi har fått fram i den här studiens empiri motiveras alla våra informanter 

av flera motiv i form av avkoppling, aktiviteter, kulturer, byta rutiner, njutning och lyx. 

Därför ser vi likheter med de fyra motivationer som Venkatesh (2006) benämner som 

fysiska-, kulturella-, interpersonella- och status motivationer. Vi tolkar därför motiven 

som empirin pekar på som motiv som kan delas in i dessa fyra motivationsteorier och kan 

se att det skiljer sig mellan turistkategorierna. Även om kategorierna äventyr och 

upplevelser, avkoppling och kultur samt livsnjutarna kan motiveras av alla dessa fyra 

motivations kategorierna så kan det innefatta olika sorters motiv beroende på 

turistkategorin. Det leder även till att push och pull faktorerna för respektive turistkategori 

skiljer sig då de motiveras starkast av olika faktorer.  
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6.2.1 Äventyr och upplevelser 

Turistkategorin äventyr och upplevelser innefattar turisttyperna aktiva turister och 

långtidsturister som båda motiveras mest av vad platsen och kulturen har att erbjuda. De 

vill båda uppleva det specifika och autentiska för de länder och destinationer de besöker, 

dock på olika nivåer och på olika sätt. De aktiva turisterna motiveras av upplevelser som 

de får av att  genomföra och delta i olika aktiviteter. Medan långtidsturisterna får sina 

upplevelser genom längre vistelser och på så sätt ser och upplever länder och kulturer. 

Baserat på detta tolkar vi att de här två turisttyperna motiveras starkast av fysiska-, 

kulturella- och interpersonella motiv. Där aktiviteter, långtidsresande och engagemanget 

av att upptäcka platserna de besöker står för de fysiska motiven.  

 

Deras kulturella- och interpersonella motiv ser vi som deras vilja att interagera med 

platsen och lokalbefolkningen för att uppleva nya kulturer och länder. Men även att de 

interagerar med andra turister som gör att de träffar nya människor bortsett från deras 

vardagliga umgänge, vilket gör att de möter nya nationaliteter och får ett nytt samspel 

med andra människor. Men att de även skulle kunna uppleva status motivationer i form 

av att de ser sig själva som välberesta och att de sett många platser. Vilket skulle kunna 

frambringa känslor av en sorts status och prestige, för att andra kanske inte sett och 

upplevt lika mycket som de har. Och att de efter sina resor kan komma hem och berätta 

om alla platser och saker de sett. Men att den typen av motiv inte är ett sådant som 

turisterna själva uttrycker att de motiveras av.  

 

Baserat på vad vi tolkar som de starkaste faktorerna som motiverar turisterna i den här 

kategorin skulle vi säga att push faktorerna är deras vilja att aktivt upptäcka och uppleva 

nya platser och kulturer. Pull faktorerna anser vi därför relateras till deras inre känslor 

och push faktorer genom att de dras till destinationer eller resor med mycket att upptäcka 

och göra. De intresseras alltså av att resa till platser där de som turister kan få något i 

utbyte och efter det väljer de exempelvis länder eller destinationer. Delvis även 

destinationer där det är lättare att leva billig för de turisterna som vill stanna under längre 

vistelser, eller platser som har specifika aktiviteter att erbjuda som endast finns att tillgå 

där.  
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6.2.2 Avslappning och kultur 

Kategorin avslappning och kultur som består av turisttyperna sevärdheter och utflykter 

och upplevelser av kulturer, som båda motiveras av kombinationen mellan avkoppling 

och någon form av händelse eller upptäckt under resan. Det gemensamma för de båda 

typerna är avkopplingen, vilket kan ses som deras så kallade fysiska motiv som stämmer 

överens med båda. Som i kombination med deras kulturella motiv är det som vi tolkar 

som mest motiverande för den här turistkategorin. Men där det skiljer sig i hur dessa två 

turisttyper upplever och eftersträvar de kulturella motiven. Turisterna som utgör 

turisttypen sevärdheter och utflykter anser vi motiveras av att få delta i 

färdigkomponerade utflykter, där de ser och upplever platsen på avstånd. Genom att 

besöka exempelvis sevärdheter, som kan ses som mer turistattraktioner. Deras kulturella 

motiv anser vi därför bestå mer av en plats historiska kultur, konst och kulturella 

sevärdheter. Medan den andra turisttypen upplevelser av kulturer motiveras av kulturella 

motiv i form av länder, religioner, nationaliteter och lokalt kulturliv.  

 

De resterande två motiven som benämns som de interpersonella- och status motiven 

skulle kunna motivera dessa turister genom att de byter ut vardagen mot en ny omgivning 

och kommer bort från vanliga rutiner. Men att träffa nya människor och få ett nytt socialt 

umgänge inte är något som motiverar till att resa, med tanke på att dem beskriver att de 

gärna reser i grupp. Vi gör därför antagandet om att de som reser i grupp inte har samma 

intresse för att möta nya människor som ensamresande turister. Vad vi tolkar som status 

motiv i det här sammanhanget skulle kunna vara att de åker på färdiga resor med all 

inclusive, vilket betyder att de inte behöver göra eller tänka så mycket, utan att 

resebolagen ordnar med allt. Dock anser vi att de interpersonella- och status motiven är 

det som motiverar dessa turister minst.  

 

Push och pull faktorerna som vi anser passar in på turisterna i den här kategorin är känslor 

som behov av avslappning samt lära och se något nytt. Push faktorerna är känslorna som 

dessa turister upplever att de är i behov av, vilket får dem att vilja resa. Pull faktorerna 

anser vi därför bli i form av färdiga resepaket som inkluderar allting och får dem att kunna 

slappna av, samt innefattar exempelvis guidade utflykter. Men det skulle även kunna vara 

resor som exempelvis stadsresor, där det finns mycket kultur att upptäcka. Eller bussresor 

där turisterna kan se många sevärdheter under turens gång i grupp.  
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6.2.3 Livsnjutare  

Den tredje kategorin som vi benämner som livsnjutare består av turisttyperna ett annat 

klimat och ett lyxigare liv. De definieras som turister som reser för att njuta och koppla 

av, vilket vi tolkar som deras fysiska motiv som manar dem till att resa. Båda turisttyperna 

ser njutning och avkoppling som deras primära syften till varför de reser, men där deras 

upplevelser av njutning skiljer sig åt mellan dem.Turisterna som utgör typen ett annat 

klimat motiveras främst av sol, bad och ett varmare klimat som får dem att njuta och 

känna avkoppling. Samt att de unnar sig med att gå på restauranger och värdesätter att 

undfly vardagen och rutinerna. Vilket gör att vi tolkar det som att deras starkaste motiv 

består av fysiska- och interpersonella motivationer. Eftersom att avslappning, vila, sol 

och bad stämmer bra överens med dessa turister och det står för de fysiska motivationerna. 

Samt att den nya miljön, omgivningen och befrielsen från vardagliga rutiner stämmer 

överens med vad teorin säger om interpersonella motivationer.  

 

Den andra turisttypen, ett lyxigare liv, som ingår i den här kategorin beskriver sin njutning 

genom lyx och kvalité, de vill ha det bästa helt enkelt, vilket får dem att känna avkoppling. 

Precis som den tidigare nämnda turisttypen i den här kategorin så tolkar vi detta som att 

de fysiska motiven väger starkt även för dessa turister, dock tillsammans med status 

motiven. Turisterna i ett lyxigare liv har speciella krav, de vill ha lyx och unna sig under 

sina resor, vilket vi tolkar som att dem motiveras av status och prestige. Vi tolkar det som 

att känslan av att unna sig och göra det man känner för stunden utan att tänka på pengar, 

utan bara vilja ha det bästa skulle kunna vara en form av status och prestige. Känslan av 

att leva ett lyxigare liv än vad de annars kanske gör till vardags. Men även för att kunna 

visa upp för andra eller återberätta om lyxen och upplevelserna efter resan skulle kunna 

uppfattas som att vilja uppnå status och prestige. Men att de även motiveras av att uppleva 

destinationer genom utflykter, mat och dryck som de båda typerna har gemensamt, som 

skulle kunna uppfattas som kulturella motiv. Vi anser att de kulturella motiven är de som 

motiverar dessa två turisttyper minst av de fyra motivations kategorierna.   

 

Efter indelningen av motivations kategorierna för livsnjutarna gör vi antagandet om att 

dessa turister motiveras av känslor av att känna njutning och få unna sig, vilket vi ser som 

de primära push faktorerna som får dem att vilja resa. De vill kanske unna sig med en 

resa och njuter av känslan att ha semester och åka iväg på resor. Det som vi därför anser 

skulle kunna vara en pull faktor som lockar turisterna inom livsnjutarna är lyxigare hotell, 
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bekvämligheter, fina stränder och omgivningar. Exempelvis resor med god kvalité och 

hotell med högre standard som innehar alla kriterier dessa turister förväntar sig ska finnas 

tillgängliga.  

 

6.2.4 Sociologiskt perspektiv 

Utifrån vad informanterna beskrivit om sig själva kan vi från ett sociologiskt perspektiv 

se att både undanflykt känslor och förstärknings behov har tagits upp som centrala delar. 

Turisterna beskriver både att de vill komma bort från sina vardagliga liv samt att de 

känner behov av att uppleva nytt och lära sig. Baserat på teorin tolkar vi att det kan 

förklaras genom motivations koncepten anomie och ego-enhancement. De turister som 

belyser att de reser för att komma ifrån vardagen kan enligt det här konceptet motiveras 

av anomie. De vill fly från den isolerade känslan hemma och uppleva norm- och laglöshet 

genom att resa iväg till en ny omgivning. Vi tycker att den här förklaringen stämmer 

överens med turister från alla tre turistkategorierna. I princip alla informanter nämner att 

de vill komma ifrån sina vardagliga liv som de lever hemma och få leva ett annat liv under 

tiden de reser. Det andra motivations konceptet som benämns ego-enhancement som 

innebär behovet av att stärka sig själv som individ, är även det något vi anser stämmer in 

på alla kategorier, dock på olika sätt.  

 

Till exempel tolkar vi att äventyr och upplevelse turisterna vill ha ett mer fartfyllt liv när 

de reser, blandat med att de tar del av andra kulturer och samhällen, vilket vi ser som att 

de vill uppnå en känsla av andra normer och lagar. Informanterna uppger även att de vill 

delta i aktiviteter och uppnå vissa ändamål med resorna och har ambitioner med att få 

förståelse för kulturen. Det tolkar vi som att de vill stärka sig själva genom att uppnå 

ändamålen med deras resor och kanske utvecklas som människor av den nya kunskapen 

och upplevelserna. Turisterna i kategorin avslappning och kultur beskriver tydligt att de 

vill komma ifrån deras vardag och känna en mer avslappnad miljö där de inte behöver 

tänka på lika mycket som hemma. Samt att de har intresse för att testa nytt, se och uppleva 

andra kulturer och kulturella föremål. Vi ser det som ett intresse för bildning som skulle 

kunna resultera i förstärkning av dem som personer. Slutligen till vår tredje kategori 

livsnjutare, även dem beskriver att de vill resa för att slippa stress, rutiner och jobb som 

deras vardagsliv innebär, som vi uppfattar som deras anomie. Samt att de reser för att 

njuta av semestern och unna sig, vilket vi tolkar som att de belönar sig för själva med. 

Det i sin tur uppfattar vi som en form av höjning av dem själva, som kanske får dem att 
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orka fortsätta med sina vardagliga liv efter resans slut. Eftersom vi anser att både anomie 

och ego-enhancement motiven stämmer överens med alla tre kategorier, så anser vi inte 

att den tidigare studien som nämndes stämmer överens med den här studien. 

 

6.2.5 Motivens påverkan på beteendet  

Som tidigare nämnt har alla turistkategorierna olika motiv till att resa. Dessa motiv kan 

enligt Hsu & Huang (2008) användas för att tolka hur turisterna beter sig under sina resor. 

Baserat på modellen som beskrivs i teoridelen tenderar de turister som har ett stressfyllt 

vardagsliv och mycket att göra hemma, att ta det mer lugnt och inte göra så mycket 

aktiviteter under deras resor. Med andra ord, de turister vars motiv till resandet är att fly 

från vardagslivet har ett lugnare beteende under sina resor. Det kan enligt oss vara en 

tolkning av  hur livsnjutares motiv reflekterar deras beteenden som turister. Livsnjutare 

beskriver sina vardagliga liv som någonting som dem vill komma ifrån genom att resa, 

där dem kan njuta av semestern. Samt att de under sina resor vill ta det lugnt och inte 

behöva göra speciellt mycket, vilket stämmer in på det lugnare beteendet med mindre 

aktiviteter som teorin antyder.  

 

Turisterna i kategorin äventyr och upplevelser motiveras däremot av att de vill uppleva 

och göra saker, vilket lockar dem till att resa. De söker alltså efter någonting som de 

saknar i sitt vardagliga liv, vilket enligt teorin kan förklaras som att de lever en livsstil 

med en för låg aktiveringsnivå. För att uppnå sin perfekta aktiveringsnivå strävar dem 

därför efter att upptäcka nya saker och blir mer upplevelse sökande än exempelvis 

livsnjutare. Därför blir deras beteedenden som turister mer aktivt och driftigt, eftersom 

deras motiv baseras på att de söker efter något mer livligt.  

 

Den tredje turistkategorin avslappning och kultur är, som nämnt tidigare, mer av en 

blandning av både motiv och turisttyper än de övriga två kategorierna. Då de motiveras 

av både avkoppling, kulturer och kulturella upplevelser tolkar vi det utifrån teorin som 

att de motiveras av både undanflyktskänslor från vardagslivet, samt söker specifika 

aktiviteter. Vi uppfattar det därför som att turisterna i den här kategorin lever ett mer 

aktivt vardagsliv än turisterna i äventyr och upplevelser, men inte fullt så stressigt liv som 

livsnjutarna. Effekterna som det får på deras beteeden som turister anser vi bli ett mer 

balanserat beteende, som innefattar ett lugnare beteende med mer fridfulla aktiviteter som 

inte är så hektiska.  
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6.3 Turisternas beteende 

Utifrån empirin om hur turister ser på sitt beteende var det många av informanterna som 

upplevde att beteendet inte förändras, för att sedan beskriva sitt beteende om hur de skiljer 

sig från i sin vardagliga miljö. Vilket vi tolkar som att informanterna inte reflekterar 

medvetet över sitt beteende när de reser, utan mer hur de skiljer sig från det vardagliga. 

Beteenden som våra informanter beskrev som förändrat var konsumtionsbeteende genom 

att spendera mer pengar. Men även respekt och anpassa sig efter kulturen upplevde de 

som viktigt, samt att känna avkoppling och lämna rutiner och de vardagliga sysslorna. 

Teorin beskrev att turisters beteenden kan förklaras genom en socio-psykologisk 

dimension och att turister upplever ett känslomässigt värde. Det känslomässiga värdet 

kan variera mellan individer och där turister värdesätter olika känslor. Vilket vi tolkar kan 

vara en anledning till att våra informanter söker olika resor när de reser, då vissa 

prioriterar känslan av avkoppling, medan andra söker äventyr och upplevelser. Teorin 

beskriver även att demografiska faktorer som exempelvis ålder, kön och tidigare 

erfarenheter har en påverkan på turisters beteende.  

  

6.3.1 Generations teorin 

 Empirin visade att informanterna i de olika turisttyperna som bildades var i liknande 

åldrar, vilket teorin stärker genom generations teorin. En generation har upplevt samma 

sociala händelser som skapar kärnvärden hos individen. Vår studie gav oss informanter i 

åldrar mellan 21–84 år, vilket innefattar olika generationer. Vi kunde utifrån våra 

kategorier se att åldrar kombinerat med vad man som turist vill uppleva var liknande i 

kategorierna, vilket kan ha en påverkan och skilja turisterna åt. Empiri visade att åldern 

på informanterna i turisttyperna ungefär är i samma åldersspann, vilket teorin visar kan 

påverkas av att informanterna har upplevt olika sociala händelser och därmed kan ha en 

påverkan på hur de reser.  

  

Turistkategorin äventyr och upplevelser, innefattar åldrar mellan 22–43 år, men som 

skapade två turisttyper där synen på hur de ser på upplevelser och resandet skiljde 

informanterna åt. De aktiva turisterna i åldrarna 38 år samt 43 år beskriver att de 

spenderar mer pengar när de reser, på att besöka restauranger och kunna uppleva och göra 

så mycket aktiviter som möjligt som de inte hittar i sin vardagliga miljö. Informanterna 
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är arbetande har en ålder som vi tolkar kan ha en påverkan på att ekonomin inte sätter 

stopp för deras upplevelser och ger dem möjligheter för att resa. Medan den andra 

turisttypen, långtidsturister är i åldrar mellan 22–35 år och studerande vilket vi tolkar 

innebär att de inte har samma möjlighet att spendera pengar som första turisttypen för 

äventyr och upplevelser. De ser upplevelsen genom att kunna resa en längre tid, men 

samtliga turister berättar att de reflekterar över hur de spenderar sina pengar när de reser 

och därmed inte upplever att de spenderar mer pengar.  

  

För den andra kategorin avkoppling och kultur, är informanterna i åldrarna mellan 44–84 

år. Det som skiljer turisterna åt och som skapade två turisttyper är hur informanterna 

beskrev upplevelsen av kulturen. Sevärdheter och utflykter är i åldrarna mellan 70–84 år 

som reser och gärna upplever i färdiga utflykter och grupper, där tre av informanterna 

beskrev att de blir mer öppna för att träffa nya människor. Vi tolkar att informanterna 

gärna upplever kulturen, men som informanterna själva beskriver oftast sker genom 

färdiga utflykter i grupper och med guider då de upplever språksvårigheter. Vilket också 

leder till att turisterna träffar och interagerar mer med andra turister och inte 

lokalbefolkningen, samt att de upplever kulturen på platsen på håll. Medan upplevelser 

av kulturen gärna vill uppleva kulturen på platsen och integrera med lokalbefolkningen. 

Informanterna är i åldrarna 44–55 år och kulturen på platsen är en del av upplevelsen, där 

tolkar vi att de utforskar platsen mer själva och ser kulturen på nära håll och de integrerar 

mer med platsen. Utifrån de anser vi att turisterna få en annan upplevelse och förståelse 

av kulturen och därmed anpassar sig mer till platsen de besöker än sevärdheter och 

utflykter, vilket kan ha en påverkan av att de är födda i olika generationer.  

  

För livsnjutare är informanterna i åldrar mellan 21–75 år, och som bildade två turisttyper 

där den yngre turisttypen är i åldrar mellan 21–25 år medan den andra turisttypen är 

mellan 48–75 år. Båda dessa turisttyper som skapades söker avkoppling och att få njuta 

när de reser, men synen på njutningen skiljer turisterna åt. Ett annat klimat, vilket är den 

yngre turisttypen och där två av informanterna är arbetande och en är studerande, var det 

primära att få uppleva avkoppling och ett annat klimat, där njutningen består av värme 

och avkoppling. De beskriver sitt beteende genom att de spenderar mer pengar när de 

reser, men främst att de tar in och är mer uppmärksamma i sin omgivning. Vilket vi tolkar 

som att deras ålder har en påverkan och att de under senare åren av sina liv har börjat resa 

själva, och därmed är mer uppmärksamma på vad som sker runt omkring. Medan för ett 
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lyxigare liv var det primära att lyxa till det på semestern, och genom att unna sig saker 

som inte tillhör de vardagliga. Ett lyxigare liv består av en pensionär och två arbetande, 

där åldern mellan de tre informanterna skiljer sig mer mellan varandra än den första 

turisttypen. De beskirver att de vill uppleva njutning och unna sig lyxigare saker när de 

reser och därmed spenderar de mer pengar när de reser. Vilket ett annat klimat även gör 

men de tänker på hur de spenderar pengar genom att ha en budget, och även sparar pengar 

innan resan. Vilket kan tyda på att de inte har samma ekonomi som ett lyxigare liv.  

  

Vad turistkategorierna och vad informanterna i studien söker, visar inte på att en 

generation eller individer födda under ungefär samma årtal söker samma på sina resor. 

Men i turistkategorierna bildades de två turisttyper, där vi tolkar att det finns ett samband 

mellan hur individer födda under ungefär samma årtal ser på sitt beteende och resmönster. 

Vilket generations teorin stärker genom att visa att generationer ofta har samma 

kärnvärden och som skiljer sig från andra generationer, därmed skapar olika beteenden 

och resmönster.  

  

6.3.2 Deviant tourist behaviour 

Empirin visar på att informanterna uppfattar skillnader i sitt beteende jämfört med den 

vardagliga miljön, där flera av våra informanter beskrev att respekt för platsen, kulturen 

och lokalbefolkningen är viktig. Teorin har däremot beskrivit ett beteende som kan uppstå 

när individer lämnar den vardagliga miljön, genom att de även lämna de lagar och moral 

som de vanligtvis har. Vilket teorin menar kan leda till ett avvikande beteende, som 

benämns deviant tourist behaviour, och innebär att det avvikande beteendet har en 

negativ påverkan på destinationen och andra människor. 

  

Utifrån empirin och informanternas berättelser anser vi  inte att turisterna i den här studien 

har ett avvikande beteende, utan de flesta anser att respektera platsen man besöker som 

viktigt. Den turistkategorin som beskriver respekt för sin omgivning mest i studien är 

äventyr och upplevelser. För turisttypen aktiva turister är respekten för kulturen viktig 

när de reser och där de upplever att de alltid försöker ha respekt för kulturen. En av 

informanterna beskriver att de inte handlar om att utnyttja en plats, och upplever även att 

andra turister utnyttjar det platser har att erbjuda. Vilket vi tolkar som att de aktiva 

turisterna inte vill ha en negativ påverkan på platsen de besöker och istället gärna vill ha 

en positiv påverkan genom att kunna ge tillbaka till platsen. Långtidsturister beskriver 
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också att kulturen är viktig att respektera, där de berättar att de anpassar sitt beteende till 

platsen och där beteendet kan förändras beroende på platsen de besöker. Det visar på de 

uppfattar sig själva som medvetna om sitt beteende, och försöker anpassa de till platsens 

bästa. För äventyr och upplevelser är kulturen viktig, och utifrån de tolkar vi att 

informanterna upplever ett medvetande i sitt resande på destinationen. Det tyder på 

skillnaderna i beteendet som anpassas till platsen, men som inte påverkar platsen negativt 

när det kommer till beteendet.  

  

Turisttypen sevärdheter och utflykter, beskriver att destinationen eller kulturen på platsen 

inte har en påverkan på hur de beter sig, förutom de lagar och regler som finns i landet. 

De beskriver även att de är samma person när de reser som i sin vardagliga miljö. Vilket 

vi tolkar som att de inte reflekterar över sitt beteende på platsen de besöker. Som tidigare 

nämnt är sevärdheter och utflykter en tursittyp som ofta reser genom färdiga resor och 

upplever i grupper, vilket vi definierar som att de upplever kulturen på håll. Vi ser det 

som att det kan påverka att de inte reflekterar över hur de bemöter sin omgivning på 

samma sätt, genom att de inte integrerar med platsen. Medan turisttypen upplevelser av 

kulturen reflekterar mer över sitt beteende på destinationen de besöker, då platsen och 

kulturen är en del av upplevelsen. Tre av informanterna beskriver även att de reflekterar 

över hur andra turister beter sig och kan påverkas av det, vilket vi tolkar som att de 

reflekterar över beteenden som är negativa för platsen men som de själva inte upplever 

att de har.  

  

Livsnjutare är en turistkategori som beskriver att de spenderar mer pengar när de reser, 

genom att unna sig. Teori om deviant tourist behavior visar på att makt kan vara en faktor 

till att turister beter sig avvikande när de reser, och där pengar är en faktor till makt. Där 

genom makt med att turister har pengar, upplever en frihetskänsla och därmed fokuserar 

mer på sig själva än omgivningen. De som inte upplever en makt med pengar har mer 

begränsningar i sitt beteende. Informanterna i ett annat klimat, berättar att de spenderar 

mer pengar när de reser, men där de har en budget att spendera och sparar innan. De 

beskriver även att platsen har en påverkan på beteendet när de reser, och att de tar in och 

tänker mer på omgivningen. Utifrån vad informanterna berättade anser vi att de reflekterar 

över sitt beteende när de reser och är medvetna om beteendets påverkan på kulturen, där 

spenderandet av pengar inte skapar en maktkänsla hos informanterna. Då de själva 

upplever en begränsning i att ha en budget och spara för att kunna spendera mer när de 
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reser. Ett lyxigare liv, beskriver också att kulturen på platsen är viktig och att de anpassar 

sitt beteende till platsen de besöker. Vilket visar på att de reflekterar och anpassar sig efter 

platsen och omgivningen, och därmed inte tänker på sig själva då de spenderar mer pengar 

när de reser. Till skillnad från ett annat klimat som reser med en budget vill ett lyxigare 

liv inte att pengar ska bli en begränsning för att njuta, men som också visar på att 

informanterna inte upplever en maktkänsla av pengar utan fortfarande anpassar sitt 

beteende till sin omgivning.  

  

Empirin i studien beskriver att flesta informanterna uppfattar att de är medvetna om sitt 

beteende när de reser, och anpassar det till platsen de besöker. Utifrån de berättelser vi 

har tagit del av har de informanter som berättat om ett negativt beteende, upplevt att andra 

turister har ett negativt beteende mot platsen och lokalbefolkningen. Men ingen av våra 

tjugo informanter har reflekterat eller upplever att deras egna beteende är negativt mot 

destinationen de besöker. Vilket även teorin menar på att alla turister inte har ett 

avvikande beteende, utan de finns även ett normativt beteende, och där man måste se till 

vilka faktorer som påverkar beteenden hos turister.  

 

6.3.3 Fritidsresande  

Informanterna i den här studien beskriver att de reser i syfte för semester och avkoppling, 

vilket vi kopplar till fritidsresande. Fritidsresande är enligt teorin ett sätt att uppnå 

njutning, där alla måsten och begränsningar som arbetet skapar försvinner och leder till 

ledighet. Individer har olika känslor för vad de innebär, enligt teorin. Vilket även vår 

empiri visar på, där samtliga turisttyper beskriver att de lämnar de vardagliga, och där för 

några av informanterna avkoppling var det primära. Medan för andra turisttyper finns de 

andra primära syften som äventyr och upplevelser, men som teorin menar är en möjlighet 

i att uppleva njutning i saker man inte gör i sin vardag.  

  

Vi tolkar att utifrån studiens tre turistkategorier, finns det skillnader i vad kategorierna 

uppfattar som njutningen i när de reser. I turistkategorin äventyr och upplevelser, tolkar 

vi att njutningen finns i att uppleva. Upplevelser i att utforska och ta del av kulturen, 

äventyr och aktiviteter på platsen de besöker. Den andra turistkategorin avkoppling och 

kultur, beskriver en njutning i att lämna vardagen för avkoppling och uppleva en annan 

plats. Turisttypen sevärdheter och utflykter upplever platsen genom färdiga utflykter 

medan upplevelser av kulturen utforskar vad platsen har att erbjuda själva. Den sista 
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turistkategorin livsnjutare, beskriver njutningen genom att unna sig saker som de inte gör 

i den vardagliga miljön. Vilket beskriver att de olika turisttyperna ser olika på njutning.   

  

Teorin beskriver att karaktärsdragen hos individer har en påverkan på turistbeteendet. Då 

personliga värden påverkar vad individer söker och vill uppleva under sina resor. Vilket 

empirin beskriver att de finns olika personliga värden hos informanterna i vad de söker, 

och där vi kan utifrån vad de berättar se att de finns skillnader men som inte skiljer sig så 

mycket åt mellan turistkategorierna. Där turisterna utifrån sina beskrivningar av beteendet 

inte upplever att deras personligheter inte förändras. Utan konsumtionsbeteende och 

anpassning till platsen är det informanterna beskriver förändras, i olika grader. 
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7 Diskussion 

Empiri visade att det fanns olika turisttyper hos våra informanter, vilket vi har tagit fram 

i tre olika kategorier av turister som även bildade två turisttyper i varje kategori. De olika 

turisttyperna söker olika upplevelser beroende på turisttyp och individ, och upplever 

destinationer på olika nivåer. Turistkategorin äventyr och upplevelser integrerar med 

platsen, medan livsnjutare inte upplever destinationen och kulturen på samma djup, utan 

fokuserar mer på sig själva under resan. Avkoppling och kultur integrerar inte med platsen 

lika djupt som äventyr och upplevelser, men vill ändå ta del av kulturen och destinationen 

mer än  livsnjutare. 

 

Teorin stärker att det finns olika turisttyper, där exempelvis en tidigare studie visat på två 

kategorier med fyra slags typer av turister. Den ena kategorin av turister påverkas av sin 

vardagliga miljö och integrerar inte med platsen de besöker, till skillnad från den andra 

kategorin som lämnar sin vardagliga miljö och tar del och integrerar med platsen. Utifrån 

empirin i den här studien menar vi istället att det inte finns något antingen eller, utan att 

det finns en tredje kategori som är mellan de två kategorierna som teorin beskriver. En 

annan teori som tagits fram om nomads, alltså den yngre generationen, stärker vår empiri 

mer då de karaktäriserar en tredje kategori. Teorin om nomads är dock baserad på den 

yngre generationens resmönster, men som vi även kunde applicera på våra 

turistkategorier som innefattar flera generationer.   

 

Beroende på vilken turisttyp så motiveras turister av olika saker. Det finns många likheter 

mellan turisttypernas motivationer i form av att de motiveras av samma motivationstyper, 

men som skiljer sig genom olika motiv. Till exempel att alla motiveras av fysiska 

motivationer men där motiven, såsom aktiviteter eller sol och bad, inom den motivations 

kategorin skiljer sig mellan turisttyperna. Även utifrån det sociologiska perspektivet där 

båda koncepten går att tolka på alla turisttyper, men på olika sätt med olika motiv. Vissa 

av informanterna motiveras starkare av ett slags motiv medan andra motiveras starkare 

av ett annat, vilket reflekteras i vilka push- och pullfaktorer som motiverar just den 

turisttypen.  

 

Utifrån teorin tolkade vi att turisters motiv med resandet kunde användas som en 

förklaring för informanternas beteende som turister. Beroende på om de flyr från 
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någonting hemma eller om de söker något med deras resa får det effekter på deras 

aktivitetsnivå under sina resor. Vi kunde även se liknande åldrar i våra turisttyper, vilket 

teorin stärker genom att beskriva att beroende på årtal personer är födda skapas kärnvärde 

beroende av sociala händelser. Dessa kärnvärden tenderar också att påverka hur de beter 

sig.  

 

Informanterna i den här studien beskriver inte sitt beteende som ett negativt beteende, 

utan beskriver ett beteende som förändras genom att göra saker annorlunda från deras 

vardagliga miljö. Till exempel att de gör mer saker för att själva må bättre och unna sig, 

mot vad de vanligtvis gör i vardagslivet. Teorin beskrev dessutom ett avvikande beteende 

som kan uppstå när man lämnar den vardagliga miljön och som är negativt för 

destinationen. Det var någonting som vi, utifrån informanternas reflektioner eller 

uppfattningar av deras beteende, inte kunde se. Vi tror att det kan bero på att turisttyperna, 

med respektive bakomliggande motiv till resorna, skapar ett beteende som de inom den 

turisttypen uppfattar som ett normalt beteende. Det vill säga att turister inom samma 

turisttyp har liknande beteenden och åker på samma slags resor, vilket gör att de inte 

uppfattar sitt eller andra turisters beteenden som avvikande då omgivningen består av 

samma turisttyp. 
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8 Slutsats   

Efter genomförandet av 20 intervjuer har vi fått insikt i turisters uppfattningar och 

reflektioner om deras beteende, vilket har resulterat i att vi med tolkning av teorin ser ett 

samband mellan vad som motiverar turisterna och vad det har för påverkan på deras 

beteende. Studien har kommit fram till tre kategorier av turister, där varje kategori har två 

turisttyper. Kategorierna beskriver utifrån informanternas berättelser om vad de söker 

som turister, och där egenskaper och motiv skiljer sig åt och bildade två turisttyper. 

 

Vi har sedan sett till hur det olika turistkategorierna och turisttyperna skiljer sig mellan 

varandra. Där vi kom fram till att beroende på vilka egenskaper de har som turister, 

uppstår skillnader mellan vilka motiv de är intresserade av, och som i sin tur bidrar till 

vilken typ av resa de olika turisterna väljer. Det leder till att olika beteenden uppstår som 

beror på vilka de är som individer, vilken resa de åker på, och omgivningen. Där äventyr 

och upplevelser är mer intresserade av kulturen och därför vill uppleva en plats själva och 

inte i färdiga resor. De har mer öppenhet till att integrera med andra människor och 

anpassar sig lättare till nya kulturer, där vi tolkar att de har upplevt fler olika kulturer på 

sina resor, med en djupare förståelse och ett öppnare sinne. Medan avkoppling och kultur 

försöker anpassa sig till kulturen, men inte lika djupt, då de inte är lika aktiva eller är där 

under en längre tid, och därmed inte integrerar med platsen som äventyr och upplevelser. 

Livsnjutare tänker mer på sig själva när de reser och vill primärt uppnå en njutning hos 

sig själv. De reflekterar och försöker anpassa sig till platsen men på en mindre nivå än de 

två andra turistkategorierna. Vilket visar att det skiljer sig mellan de olika 

turistkategorierna och turisttyperna med vad de söker och hur de uppfattar och motiverar 

sitt beteende.  

 

Vi ville ta del av individers sätt att resa och deras motiv till att resa för att sedan 

kunna  beskriva turisters uppfattningar och reflektioner kring deras beteende, och svara 

på studiens frågeställning hur motiverar turister sitt beteende när de reser?  

 

Ingen av våra informanter uppfattar och motiverar sitt beteende som negativt eller 

annorlunda när de reser. Vilket vi tolkar i studien beror på att de är vana att resa på ett 

specifikt sätt, och som skapar ett beteende som är liknande personer på samma resa och 

plats, och innebär att turisterna i en turisttyp åker på samma resor och ställen som andra 
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i samma turisttyp. De blir då omgivna av individer med samma intressen, motiv och 

resmönster, vilket bidrar till ett liknande beteende som de själva. Vilket vi tror baserat på 

empirin i den här studien, leder till att informanterna inte är medvetna om att de finns 

olika turisttyper som har andra intressen, motiv och resmönster än deras egna. Som vi 

tolkar påverkar till att informanterna inte uppfattar sitt beteende som annorlunda då det 

är ett normalt beteende för turisttypen. Vi tror att om en av turisttyperna skulle observera 

beteenden i en annan turisttyp, skulle de uppfatta och reflektera andra turisters beteende 

som annorlunda än deras egna beteende. Vilket skulle kunna vara ett förslag på framtida 

studier.  
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