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Sammanfattning 

Bakgrund: När en turist ska välja ett resmål så finns det många teorier som beskriver olika 

faktorer som kan påverka turisten. Faktorerna delas in i externa och interna faktorer. De 

externa faktorerna beskrivs som destinationers egenskaper som ska locka turister till sig. De 

interna faktorerna beskrivs som turistens personliga egenskaper som är anledningen till att ett 

resmotiv skapas. Dock förhåller sig alltid de interna och externa faktorerna tillsammans.  Jag 

saknar teorier om vilka faktorer som påverkar turisten mest då han/hon ska välja ett resmål.  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att redogöra för vilka av de interna och externa faktorerna som 

mest påverkar en turist i valet av resmål. 

 

Metod: Jag har använt mig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats i uppsatsen 

eftersom jag ville använda mig av en enkät i undersökningen. Enkäten blev webbaserad och 

jag lade enkäten som länk på hemsidan Facebook. Frågorna i enkäten täckte resmotiv, interna 

och externa faktorer. Dock blev det enbart 100 respondenter vars svar jag fick använda mig av 

i uppsatsen. Ålderfördelningen blev inte heller jämn utan den största delen blev ungdomar i 

åldern 17-25.  

 

Resultat: 85 % av respondenterna tyckte att ressällskapet är den viktigaste interna faktorn i 

valet av resmål. Därefter tyckte 82 % att ekonomin var avgörande. Av de externa faktorerna 

var det sevärdheter och aktivteter på en destination som var avgörande för 75 % av 

respondenterna.  Kostnad till och på destinationen svarade 71 % av respondenterna att detta 

var den näst viktigaste faktorn. Flest respondenter (45 %) svarade att deras motiv med 

semestern var att få en solbränna, slappna av, träning och hälsa.  

 

Slutsats: De faktorer som påverkar en turist beror på vem turisten är och hur turisten lever sitt 

liv. Utifrån livsstilen skapas ett motiv för en resa och därefter värderas de externa faktorerna. 

Med åldern så får turisten mer erfarenhet och upplevelser vilket medför att turisten blir mer 

självsäker och påverkas mindre av externa faktorer. Dock är alla turister olika och beroende 

på hur turisten förhåller sig till de interna faktorerna kommer de externa faktorerna att 

värderas.  
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1. Inledning 
I detta kapitel så presenterar jag de olika delar som kan påverka turister i valet av resmål. Det 

finns interna och externa faktorer som kan påverka en turist. De interna faktorerna är en 

spegling av vem turisten är. Därför anser jag att det är viktigt att veta turistens personliga 

egenskaper för att förstå turistens resmotiv. Då motivet finns så utvärderas de externa 

faktorerna och därefter väljs ett resmål.  

1.1Problembakgrund 
När en turist ska resa iväg på semester så finns det många beslut som ska tas. De vanligaste 

besluten är vart turisten ska bo, vilka transportalternativ det finns till platsen samt hur mycket 

pengar som finns att spendera totalt (Swarbrooke & Horner 2007, s 74). Många av turistens 

personliga egenskaper som till exempel kön, ålder, yrke, livsstil, kultur och religion är 

troligtvis en grund för hur turisten förhåller sig till ett resmål. Om vi tar som exempel vilken 

yrkeskategori som turisten tillhör. En lärare i historia åker till Aten för att se historiska 

monument. Resan är acceptabel av omgivningen och läraren framstår som engagerad i sitt 

ämne. I stort sett förväntas denna resa av honom. Men hade läraren åkt till Ibiza för att festa 

och sola så hade reaktionerna varit andra. Omgivningen hade sagt att han inte är en bra 

förebild och undrat varför han gör som han gör. 

 

Påverkas läraren av vad omgivningen tycker och tänker? Vilka interna och externa faktorer 

påverkar hans beslut om vart han ska bo eller vad han ska göra på sin semester? Tar han med 

eventuella bieffekter av hans val av resemål i sitt tänk då ha planerar en resa? Ett annat 

exempel är ifall turisten har familj och småbarn. Förväntningen är att familjen åker till en 

plats som har ett hotell med aktiviteter för barnen och pool. Men samtidigt vill föräldrarna 

också slappna av och ha roligt (Pearce, 2005 s 28-32). Är det viktigare att barnen har roligt 

eller försöker föräldrarna hitta ett resmål som kan tillfredställa båda parter? Vilka faktorer är i 

detta fall viktigast för familjen? För att förstå varför turister reser till specifika platser så 

måste man först veta vem turisten är och hur turistens vardag ser ut.  

 
Turistens livsstil  
Vissa turister söker sig till ett varmare klimat för en solsemester, andra söker sig till kallare 

klimat för att åka skidor (Pearce, 2005 s. 1-6). Beroende på vilken livsstil en turist har i 

vardagen så kommer livsstilen troligtvis att spegla vad turisten vill göra på sin semester. En 

person som är spontan och vågar ta risker kommer troligtvis vara en turist som åker på 
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äventyrsresor och söker mer spänning än säkerhet. En annan person som har en stressig 

vardag med arbete, familj och vänner skapar troligtvis ett motiv att resa iväg på en 

solsemester för att slappna av och rymma från vardagen (Thrane, 1997). Dock är livsstilen 

påverkad av många olika faktorer. Det kan bland annat vara skillnad mellan män och kvinnor. 

Enligt Pearce (2005 s. 38-39) så söker kvinnor mer avslappning medan män är mer för sport 

och äventyrsresor. Varje turist är en människa som har olika behov som behöver uppfyllas. 

Beroende på livsstilen en turist har så skapas motivet för en resa. I vissa kulturer så reser inte 

kvinnor själva på semester medan i andra är det fullt acceptabelt och normalt. Är turisten 

troende så kan det vara pilgrimsresor som lockar. Att resa till en plats där religionen inte är 

den samma som turistens egna, kan vara en skam. Beroende på vart turisten kommer från kan 

spela roll i valet av resmål. Vissa länder är mer acceptabla mot turister medan andra länder 

anser att vissa turister är ”finare” är andra (Swarbrooke & Horner 2007, s 61). Men bryr sig 

turister egentligen om sin religion och kultur? I många fall så uppfostras människor till hur de 

ska bete sig, hur de ska tycka och tänka. Uppfostran sätter sin prägel på hur människor 

värderar sin kultur och religion. Utifrån uppfostran så skapas värderingar om livet, utifrån 

dessa värderingar lever människor sina liv och utifrån livsstilen planeras en resa.  

 
Turistens identitet 
Många val som människor gör i vardagen påverkas av faktorer som bland annat kunskapen av 

vad som är rätt och fel, vad som passar vår egen identitet, vad som anses vara acceptabelt av 

omgivningen, vilken kultur vi har med mera. Men oftast så ska de val vi gör representera vem 

vi är och vilken identitet vi har (Hebib, 2010). Alla människor har olika viljor, värderingar, 

smak, attraktion och tycker olika. En människans livsstil, kön, kultur, religion, ålder och 

yrkesgrupp är viktiga i valet av resmål. Varje turist är unik i sig men teorier beskriver turister 

allmänt. Kan alla turister dras över en kant eller bör teorier anpassas mer individuellt och via 

andra kategorier, som till exempel turisters religion, ålder, livsstil? Det är viktigt att de köp vi 

utför ska ge en bild av oss själva till vår omvärld. Vi vill inte att omgivningen ska uppfatta oss 

fel eller få ett dåligt rykte. Vad som påverkar en turist och hur det påverkar turisten styrs till 

stor del av turistens ålder.  I ett yngre stadium (10-16 år) så vill man vara som andra medan i 

ett äldre stadium (25-65 år) så känner man sig själv och blir inte påverkad av andra (Hebib 

2010; Kleiber, 1999 s 62-66). Precis som Swarbrooke & Horner (2007 s. 40) skriver så finns 

det ett stort antal teorier som illustrerar beteendemönster och vilka faktorer som påverkar en 

turist i beslutet. Men det är väldigt få teorier som verkligen har prövats i verklighet.  
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Interna och externa faktorer  
Inom turism finns ingen homogenitet. För att en turist ska välja en specifik plats så finns det 

både interna och externa faktorer som påverkar turistens val. De interna faktorerna kan vara 

kultur, demografin, sociala nätverk, personlighet, värderingar, tidigare upplevelser, attityder 

och motiv. De externa kan vara en destinations image, aktiviteter/attraktioner, scensättning, 

faciliteter, service, husvärdar, andra turister på plats och ledningen av destinationen. 

Faktorerna avgör vart en turist väljer att åka (Pearce, 2005 s. 16-17). Jag anser att både de 

interna och externa faktorerna påverkar oss då vi ska välja ett resemål. Dock tror jag att det är 

utifrån de interna faktorerna som turister bli mer eller mindre påverkade av de externa 

faktorerna. Om jag återknyter till min berättelse om historieläraren: Vad är det egentligen som 

är avgörande för honom? Jag tror att hans yrkesstatus har ett högre värde för honom än vart 

han kommer att bo på sin semester. Eller motsatt, hans kollegor, vänner och familj förväntar 

sig att han ska åka på denna resa till Aten för att ”bevisa” sig som engagerad i ämnet och då 

kanske läraren ser det som ett krav. Jag tror att då en turist skapar ett motiv så är det en 

spegling av de interna faktorerna. Beroende på vart i livet turisten är så varierar motiven med 

en resa. Men då motivet är skapat så värderas de externa faktorerna. En ungdom som reser 

med sina vänner till en exotisk plats för att festa kanske inte tänker på destinationens säkerhet. 

Men ifall ett par föräldrar planerar en resa med sina barn så är säkerhet i stort sätt ett krav.  

 
Turisters resmotiv 
När en turist åker på semester så finns alltid ett motiv bakom valet av resmålet. Motivet är vad 

turisten vill göra eller få ut av sin semester. Dock tror inte jag att motivet avgör vilken 

destination som ska besökas. Jag tror att det är utifrån hur turistens vardag ser ut samt vem 

turisten är som person, så skapas ett motiv för en resa. Beroende på de interna faktorerna 

återigen, så utvärderas de externa faktorerna och sedan väljs en destination (se modell 1 i 

avsnitt 3.1). Exempelvis att turisten vill hälsa på sina vänner långt borta. Efter att motivet är 

skapat går turisten igenom hur mycket pengar som finns för att utföra resan, kollar vilka 

transportalternativ det finns, ifall det finns några bra erbjudanden från olika resebolag etc. 

Ifall de externa och interna faktorerna är bra så genomförs resan. Återigen hur mycket 

värderar turisten de interna och externa faktorerna då ett beslut ska tas? Är vissa av de externa 

faktorerna viktigare eller är det de interna som är avgörande? Precis som Pearce (2005 s. 16-

17) skriver så är vissa av dessa faktorer mer avgörande än andra. Desto fler faktorer som 

turisten utvärderar på ett positivt sätt samt överensstämmande med turistens motiv, desto 

större är chansen att turisten uppnår en större tillfredställelse.  
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1.2 Problemformulering 
Ovanstående resonemang leder till min problemformulering: Vilka av de interna och externa 

faktorerna är avgörande i valet av resmål?  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för vilka av de interna och externa faktorerna som mest 

kan påverka turister i valet av resmål.   

 

1.4 Avgränsningar  
Jag har i min uppsats valt att använda mig av teoretiska begrepp som turistbeteende, resmotiv, 

interna faktorer, externa faktorer, människans ålderscykel, identitetsskapande, kultur och 

religion ur ett konsumentperspektiv. Anledning till detta är för att det ligger i mitt intresse att 

ur ett konsumentperspektiv se på vad det är som får turister att resa till specifika platser. Tack 

vare min vetenskapliga artikel, som visade på att de interna faktorerna är avgörande i valet av 

resmål, så vill jag fördjupa mig inom ämnet och se vad turisterna egentligen värderar. Därför 

har jag valt att översiktligt gå igenom de externa faktorerna men att fördjupa mig inom de 

interna faktorerna. Faktorerna som påverkar turister kan egentligen ses från olika perspektiv 

bland annat ur marknadsföringsperspektiv, företags- och ledningsperspektiv samt 

konsumentperspektiv.  

 

Mitt urval av respondenter till enkäten var ett slumpmässigt urval men dock en begränsning 

till hemsidan Facebook. Urvalet av respondenter kan inte representera hela Sveriges 

befolkning men kan skapa en förståelse och visa på statistik för 100 människor i Sverige. 

Dock anser jag att mitt urval är representativt ur ett konsumentperspektiv. Syftet är att se vilka 

faktorer som är avgörande vid valet av resmål och då spelar det egentligen ingen roll vem det 

är som är respondent, utan det enda kriteriet är enbart att människorna har rest eller planerar 

att resa. Vidare kan jag ha analyserat varför resultatet blivit som det blev, om det har något att 

min urvalsgrupp, den specifika hemsidan (Facebook) eller ur andra aspekter, med det har jag 

valt att inte analysera på grund av den begränsade tid som finns till förfogande.  
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2. Metod  
I detta kapitel berättar jag om de vägval jag har gjort i uppsatsen. Utifrån en deduktiv ansats 

skapade jag en enkät som besvarades av 100 respondenter på hemsidan Facebook. Jag 

kvalitetssäkrar min undersökning via att berätta om de svårigheter jag stött på. Utifrån den 

insamlade empirin skapade jag diagram för att visa i detalj vad respondenterna tyckte.  

2.1 Förförståelse  
Jag skrev tidigare i utbildningen, en vetenskaplig artikel som handlade om faktorer som kan 

påverka en människas handlingar. Resultatet i artikeln visade att människor blir påverkade av 

olika faktorerna i valet av resmål (Hebib, 2010). Därmed ville jag undersöka resultatet djupare 

eftersom jag tidigare enbart hade analyserat teorier. Jag ville med denna uppsats undersöka i 

vilken utsträckning de interna och externa faktorerna påverkar en turist i valet av resmål. 

Däremot så kunde min förförståelse både till turism samt omgivningens påverkan, visa på en 

sida av min förförståelse men den behövde inte spegla den enda sanningen. Vad gäller 

litteraturen som jag valde ut till uppsatsen, så kan jag ha missat litteratur som hade vikig fakta 

som kunde visa på annat resultat än mitt (Thurén, 2007 s. 172-173). Jag vill påpeka att jag var 

medveten om att min förförståelse kunde påverka min studie och därmed hade jag det i åtanke 

under hela studiens gång.  

2.2 Deduktiv ansats  
Då jag valde att undersöka vilka faktorer som påverkar turisten i valet av resmål ville jag att 

så många som möjligt skulle delta i min undersökning. Det lättaste sättet att få empiri från så 

många respondenter som möjligt under kort tid, innebar att jag använde mig av en enkät 

(Thurén, 2007 s. 16-21). Jag arbetade därmed deduktivt då jag först samlade teorier för att 

sedan utveckla en bra enkät och pröva teorierna. Med en bättre förförståelse av ämnet så 

kunde jag utforma en bättre enkät (Andersen, 1994 s. 33-34). Då en uppsats ska skrivas så 

finns det två förhållningssätt till hur forskning bör gå till. Dock var det problemformuleringen 

som avgjorde vilket förhållningssätt som jag använde i min uppsats. Eftersom jag ville 

undersöka vad det är som påverkar en människa i valet av resmål, var det naturligt för mig att 

använda mig av ett positivistiskt synsätt. Jag sökte samband och jag ville kunna generalisera 

resultatet vilket innebar att jag använde mig av en kvantitativ metod (Denscombe, 2009 s. 

183). Jag sökte efter resultat som var ytliga men ändå av vikt för att representera en större 

skara vilket motiverade mitt val av metod. Jag ville via diagram förenkla de resultat jag fått av 

mina respondenter och därmed se vilka faktorer som är avgörande i valet av resmål. Jag var 



10 
 

objektiv i min undersökning, försökte analysera svaren på mer än ett sätt och bad kollegor till 

mig läsa uppsatsen för att se ifall de tolkade resultaten annorlunda (Grønmo, 2006 s. 127-

138).   

 

Då jag använde mig av kvantitativ metod så analyserade jag text i böcker och artiklar på ett 

kvantitativt sätt. Den kvantitativa innehållsanalysen gick ut på att texten analyserades enligt 

ett strukturerat schema för att välja ut de delar som var viktiga för min problemställning. 

Detta schema bestod av kategorier som krävdes för att jag skulle få en klar bild av ämnet till 

min frågeställning. De kategorier som jag sökte på var konsumentbeteende, resmotiv, livsstil, 

push och pull, interna och externa faktorer, kultur, religion, ålder, identitet, kön samt 

yrkesgrupper. Nackdelarna med denna typ av analys var att min kunskap och uppfattning 

kunde ha påverkat resultatet. Jag kan även ha tolkat texten på fel vis samt så kunde 

fokuseringen på det kvantitativa påverka min tolkning av innehållet. Fördelen var att jag 

kunde under kortare tid få fram exakt det jag ville ha reda på från flera dokument (Grønmo, 

2006 s.194-201). I uppsatsen använde jag mig av Harvardsystemet och källorna preciserades 

med sidnummer (Ejvegård, 2003 s.113).  

2.3 Enkätstruktur  
Enkäten bestod av fyra stora frågor. För att få reda på respondenternas ålder så använde jag 

mig av slutna kategoriska faktafrågor. Frågor om ålder var en bakgrundfråga till de viktiga 

frågorna som kom därefter (Ejlertsson, 2005 s. 86-87). Det viktiga med att veta åldern på 

mina respondenter var för att människor blir påverkade olika i vissa åldrar samt så prioriteras 

olika faktorer olika i olika åldrar (Kleiber, 1999 s. 62-66). Den största delen av enkäten var av 

likertskala där jag utifrån teorier hade skrivit ner externa och interna faktorer som kunde 

påverka konsumenten i valet av resemål. Likertskalan innebar att det fanns påståenden som 

respondenterna fick ta del av men som rangordnades i en skala numeriskt. En skala mellan en 

siffra till en annan (1-4) användes, där 1 var att respondenterna ansåg att de inte alls blir 

påverkade av dessa och 4 var att de absolut tog med denna faktor som avgörande i själva valet 

av resemål. Det som var bra med en skala från 1-4 är att respondenterna verkligen måste tänka 

till innan de satte ett kryss. Hade det varit en skala från 1-5 så kan det vara väldigt enkelt för 

respondenterna att sätta en 3a då det är ett mittensnitt (Bell, 2007 s. 137-155). Enkäten hade 

fasta frågor med fasta svarsalternativ. Då svaren var fasta så var precisionen exakt och studien 

visade resultat som kunde göras om och prövas på nytt samt det viktigaste; svaren gick att 
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jämföra mellan enheterna (Grønmo, 2006 s. 167-185). Enkäterna var anonyma så att både min 

urvalsgrupp och de som deltog i pilottestet kände sig mer trygga med att ge mig ärliga svar. 

I enkäten hade jag med ett påstående om hur man själv ansåg att ens yrkesgrupp påverkade 

ens val av resmål. Däremot så redovisade jag denna del enbart ytligt, då det inte fanns 

tillräckligt med teorier om hur turister påverkas av sitt yrke. Men jag ansåg att det är en viktig 

del för att identitetsskapande grundas till stor del utifrån den livsstil en människa har och 

därmed blir yrket en viktig aspekt. Jag drar slutsatser ifrån yrkesgruppen i helhet dock inte 

utifrån olika yrkesgrupper då det inte var nödvändigt för att kunna besvara min frågeställning.   

2.4 Pilottest  
Poängen med pilottesten var att se ifall det uppkom missförstånd eller andra funderingar. På 

så vis kunde jag formulera om ord och jag ändrade på strukturen inför den riktiga 

undersökningen (Bell, 2007 s. 118). Eftersom min enkät blev webbaserad så testade jag 

enkäten i pappersformat på min pilotgrupp. Urvalet av respondenter i pilotundersökning 1 var 

ett slumpmässigt urval av förbipasserande människor på torget i Mönsterås (plats vald på 

grund av att jag bor där). Det som även var viktigt via pilottestet var att jag fick reda på hur 

lång tid det tog att genomföra min enkät. Via pilottest fick jag fram att det tog mellan 3-5 

minuter att utföra enkäten, vilket var en lagom tid för en enkät (Bell, 2007, s.137-155). Efter 

det första pilottestet så åkte jag till Kungsör där den riktiga undersökningen skulle äga rum. 

Ett extra pilottest genomfördes för att se hur vädret skulle påverka min urvalsgrupp. Både ifall 

det skulle skapa problem med längden av enkäten samt för att undersöka om det fanns några 

respondenter som befann sig på torget med tanke på det kalla vädret. Till detta pilottest fick 

jag ihop 7 respondenter. Inga svårigheter med själva enkäten uppkom utan problemet var 

vädret. Respondenterna ville inte stå kvar länge i kylan och besvara enkäten. På grund av 

vädret samt den ekonomiska begränsning jag hade, beslöt jag mig för att göra samma enkät 

men via Internet. Respondenternas svar från pilottesterna är inget som visas eller presenteras i 

uppsatsen. Deras medverkan var enbart för att se så enkäten var bra konstruerad, att de förstod 

vad som stod i enkäten samt för att räkna ut hur lång tid det tar att utföra enkäten.  

2.5 Genomförande 
För att få in empiri blev jag tvungen att finna en ny lösning. Jag valde då att använda mig av 

Internet som ett medel för att nå ut till så många respondenter som möjligt. Det innebar även 

lättare analys av empirin samt skapande av diagram. Jag konstruerade om min enkät från 

pappersformat till en webbaserad enkät via Surveymonkey.com. På Internet valde jag att 
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använda mig av Facebook för att nå ut till mina respondenter. Urvalet blev i första hand alla 

mina vänner i min kontaktlista. Jag bad även vännerna skicka vidare enkäten för att få in fler 

svar, vilket kallas snöbollseffekten (Denscombe, 2009 s.38). Facebook är en modern sida som 

används av miljontals användare dagligen (Facebook.com). Nästa bakslag kom med antalet av 

respondenter som besvarade enkäten. På grund av min ekonomiska begränsning valde jag att 

enbart använda mig av 100 respondenters svar och utföra analys på den insamlade empirin. 

Dock blev ålderfördelningen inte jämn utan den största delen av respondenterna tillhör 

åldersgruppen 17-25 (diagram 1). Detta medförde att jag analyserade svaren med en mindre 

betoning på åldern och drog slutsatser utifrån den största åldersgruppen.  

Åldersfördelning

55%
26%

18%
1%

17-25 26-40 41-65 65-

 

 

2.6 Validitet och reliabilitet  
Utformning av enkät 

Eftersom jag använde mig av enkätundersökning så hade jag enbart en chans på mig att se till 

att få in den empiri som behövs för att besvara mina frågeställningar. Detta förutsatte att jag 

hade gjort en grundlig genomgång av min enkät för att försäkra mig om att enkäten speglade 

min teorigenomgång. Frågorna grundade sig utifrån teorierna och blev därmed en 

validitetssäkring då frågorna är relevanta för det jag avsåg att mäta (Ejlertsson, 2005 s 100-

102). För att säkra reliabiliteten så har jag i metodkapitlet detaljerat beskrivit vilka val jag har 

gjort och varför (Eliasson, 2010 s 15). För att stärka validiteten så använde jag mig av rätt 

metod till att besvara min frågeställning. Eftersom jag ville veta vad många människor ansåg 

var viktiga faktorer för dem i valet av resmål så var en kvantitativ undersökning det rätta 

(Wallén, 1993 s. 59-60). Utifrån teorier om interna och externa faktorer så valde jag ut vilka 

faktorer som skulle vara med som frågor i enkäten. Dessa faktorer var avgörande för min 

Diagram 1 
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problemfrågeställning (Thurén, 2007 s.26-27). I uppsatsen så testade jag teorier mot den 

insamlade empirin för att se samband eller olikheter/likheter. Denna typ av tillvägagångssätt 

är vanligt för att stärka validiteten (Grønmo, 2006 s.129-140). Slutligen så stärkte jag min 

validitet och reliabilitet via att använda mig av både aktuella och kända källor för att redogöra 

för mina teoretiska begrepp, både från böcker och vetenskapliga artiklar (Grønmo, 2006 

s.129-140). 

 

Urval  

För att öka reliabiliteten så utförde jag pilottester av min enkät för att se ifall respondenter 

uppfattade enkäten olika (Ejlertsson, 2005 s 103). Jag använde mig lättförståeliga ord i 

enkäten så att den största delen av respondenterna skulle förstå orden likadant. Därför var 

pilottesterna av stor betydelse för mig i min underökning. Genom att analysera ordens 

innebörd så ökar reliabiliteten. Reliabiliteten kan även diskuteras angående mitt val av 

respondenter. Det kan vara så att svaren hade blivit annorlunda ifall undersökningen gjorts i 

en annan stad eller en annan tid på året. Det kan även vara så att andra människor som inte är 

mina vänner hade svarat annorlunda då vänner har en tendens att svarar ”snällare”. Men jag 

ansåg att vännernas svar ändå var relevanta för att veta vad som påverkar turisten i valet av 

resmål. Däremot så ska en uppsats vara giltig men detta uppnås enbart via teoretisk mättnad. 

Detta innebär att tillräckligt många svarade på enkäten så att en teoretisk mättnad uppstår. 

Dock blev inte fallet så i min studie då enbart 100 stycken deltog (Ejlertsson, 2005 s 100-

102).  Att jag använde mig av Facebook var på grund av tillgängligheten som jag utnyttjade. 

Det var väldigt enkelt att lägga ut min enkät till mina vänner som skickade enkäten vidare.  

Som ovan beskrivits så var åldersfördelningen inte jämn bland mina respondenter. Detta 

sänkte min validitet och reliabilitet. Jag kunde inte generalisera svaren eller påstå specifika 

faktum. Jag ansåg ändå att den empiri som jag hade samlat in var tillförlitlig då jag tror att 

samma respondenter hade svarat liknande ifall det var en annan period på året.  

 

Bortfall 

Bortfallet i den riktiga undersökningen blev väldigt stort på grund av de problem som uppstod 

med surveymonkey där jag inte fick tillgång till alla svar. Jag ansåg att det stora bortfallet 

påverkade både min validitet och reliabilitet negativt. Jag fick nöja mig med den empirin från 

mina 100 respondenter och skapa slutsatser utifrån det. Jag är medveten om att inga generella 

slutsatser kan dras. Dock kan validiteten svikta då enkäten riktades till de människor som har 
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rest på semester eller ska resa iväg. Jag vet inte ifall detta stämde överens med mina 

respondenter. Jag borde ha haft med en fråga om ifall de har rest eller planerar att resa för att 

svaren antagligen skiljer sig mellan dessa två grupper.   

2.7 Metodkritik  
Fördelen med kvantitativ metod var att det är mycket effektivt sätt att samla in empiri från 

många respondenter. Dock fanns även nackdelar som till exempel vädret, då jag ville utföra 

enkätundersökningen utomhus (Eliasson, 2010 s 27-30). Andra nackdelar var att jag inte vet 

hur stort bortfallet blev efter det att undersökningen var klar. Bortfallet kunde ha haft en stor 

betydelse för resultatets gång. Jag fick heller ingen chans att möta mina respondenter och 

förklara enkäten ifall det var något som de inte förstod. Det kan ha inneburit att 

respondenterna hoppade över vissa frågor eller hela enkäten (Ejlertsson, 2005 s 11-12). 

Däremot om jag hade undersökt samma syfte och frågeställning efter en kvalitativ metod så 

hade jag behövt mycket mer tid. Jag hade även kunnat ändra syftet och försöka förstå istället 

varför människor reser till olika platser (Denscombe, 2009 s 183) . 

2.8 Sammanfattning 
För att kvalitetssäkra min studie så har många vägval gjorts. Trots noggrann genomgång av 

teorier samt planering lyckades studien bli empirifattig. Jag skapar ändå diagram utifrån 

respondenternas svar och jämför dem med teorierna. Jag anser att det är fullt möjligt att andra 

människor i landet skulle kunna ha svarat likadant som mina respondenter gjorde. Dock kan 

jag inte generalisera resultatet.  
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3. ”Hur allt hänger samman” 
I detta kapitel så presenterar jag en modell som jag har skapat för att sammanfatta vad 

uppsatsen kommer att handla om. Via modellen så förstås sammanhanget mellan de interna 

och externa faktorerna samt motiven för en resa. Modellen visar även ett upplägg av 

uppsatsen.  

 

3.1 Från planering till resa 
Utifrån teorin som presenteras framöver i uppsatsen har jag uppfattat att det är en 

kombination av interna faktorer, motiv, externa faktorer som påverkar valet av resmål. Modell 

1 börjar vid turisten. De interna faktorerna speglar turistens egenskaper. Beroende på till 

exempel vilket arbete turisten har så kommer denna faktor att avgöra vilket motiv turisten har 

för att resa. Om turisten har ett arbete som kräver långa och krävande arbetspass så kommer 

turisten troligtvis att skapa ett motiv för att komma bort från vardagen och slappna av. Då 

motivet är skapat, baserat på den interna faktorn, så kommer de externa faktorerna att 

värderas. För denna turist så kanske det inte är så viktigt att få integrera med 

lokalbefolkningen utan turisten värdesätter att det finns ett bra hotell med spaanläggning.  

 

Beroende på i vilken ålder turisten är och vem turisten reser med så kommer även detta att 

spegla motivet. Är turisten i medelåldern och har barn som följer med på semestern, så 

kommer troligtvis motivet vara att alla ska ha det roligt och vara tillsammans. I detta fall då 

många turister reser tillsammans, så kan bra erbjudanden från turismföretag avgöra vilken 

destination som kommer att besökas. Ifall det är ett gäng ungdomar som ska resa iväg så kan 

det vara så att billig alkohol och fest som blir motivet. Då kanske det är viktigare att 

destinationen är billig att bo på än till exempel dess kultur. Det jag vill berätta med modellen 

är att alla turister är olika och därmed har olika motiv. Däremot så skriver teoretiker att de 

externa och interna faktorerna har en jämlik påverkan i valet av resmål. Det står inte vilka 

faktorer som är mer eller mindre avgörande. Därmed så testar jag teorierna mot vad 

respondenterna anser påverkar dem mer respektive mindre i valet av resmål.  
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3.2 Sammanfattning 
Modellen är en kopia av hur enkäten ser ut (bilaga 1). Precis som modellen beskrivs, är 

upplägget av uppsatsen framöver. Jag börjar med att förklara vem turisten är, alltså de interna 

faktorerna. Därefter kommer motiven. Sist kommer de externa faktorerna att presenteras. 

Teori varvas med empiri i form av diagram som slutligen analyseras.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Sammanfattning  
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4. Inifrån eller utifrån – så lyder frågan 
I detta kapitel vill jag ge en inblick i skillnaden mellan de interna och externa faktorerna. Att 

boka en resa är en stor process. Processen omfattar alla delar från idé till verkställning.  

Faktorer som påverkar en turist är interna och externa faktorer. Dock är det de interna 

faktorerna som får turisten att vilja resa iväg medan de externa påverkar vilken destination 

som ska besökas.  

4.1  Push och Pull 
Att bestämma vilken destination som ska besökas omfattar bland annat personlig uppfattning, 

tidigare upplevelser, motivation samt motiv, informationssökning, attityder och själva syftet 

med resan. Förutom dessa faktorer så är marknadsföring, publicitet, word of mouth 

(rekommendationer från andra), rese litteratur och broschyrer viktiga delar i beslutet. Turister 

behöver tänka, jämföra och verkligen bekräfta att det val som de gjort är det val som passar 

dem ekonomiskt, socialt och kulturellt (Hebib 2010 ; Hanefors & Mossberg 2000). För att på 

ett lättare vis kunna förstå vilka interna samt externa faktorer som påverkar valet av resemål 

så har jag valt att använda mig av Push och Pull- faktorerna som ett exempel. Dessa faktorer 

beskriver interna faktorer (Push) som skapar motiv till att resa och de externa faktorer (Pull) 

som kan påverka valet av resemål. Faktorerna kan även påverka om resan sker 

överhuvudtaget (Hebib 2010; Kim & Lee 2001).  

 

Pushfaktorer är psykologiska behov som skapar en sorts känsla som bäst kan bli tillfredställd 

via en utomlandsvistelse (Hebib 2010; Kim & Lee 2001). Pushfaktorerna inkluderar rymma 

från personliga och sociala tryck, sociala igenkännanden och prestige, regression, 

socialisering och sammanträdanden, självaktning, lärande och upptäckande, nymodighet och 

spänning och viljan att särskilja sig från mängden(Hebib 2010; Hsu & Huang 2007). Förutom 

de beskrivna pushfaktorerna så kan pushfaktorerna vara egna interna viljor att få komma bort, 

få känna uppskattning, söka aktiviteter som uppfyller ens behov samt viljan att lära känna sig 

själv. Jag tror att push faktorerna är de som skapar turistens motiv för att resa iväg. Utifrån 

vad turisten känner inom sig så skapas det som kommer att bli det primära målet med en resa.   

 

Pullfaktorerna däremot är en destinations attraktion som riktas till turister. Dessa faktorer kan 

bland annat vara naturattraktioner, kulturella resurser, rekreations aktiviteter, speciella 

evenemang/festivaler och andra möjligheter till nöjen (Hebib 2010; Kim & Lee 2001). Det 

kan även vara destinationers styrkor och kunskapen som turister har om en destination som är 
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pullfaktorer. Pullfaktorerna är kulturella motiv som styrs av människors nyfikenhet och vilja 

att ha mer kunskap/utbildning om en plats eller en plats olika beståndsdelar som exempelvis 

en staty, historisk byggnad, natur och kultur (Hebib 2010; Hsu & Huang 2007 ).  

 

Push- och pullfaktorerna kan även påverka varandra och leda till varandra (Hebib 2010; Hsu 

& Huang 2007). Om vi tar som exempel en strand. Stranden är en del av en destination som 

lockar turister, alltså är det en pullfaktor. Men när turisten befinner sig vid stranden så kan ett 

behov av att vilja socialisera sig med andra eller skapa en interaktion med en annan människa 

uppkomma, vilket innebär att en pushfaktor kan skapas på platsen. Samtidigt så är 

pushfaktorerna mer viktiga i själva valet om en resa ens ska ske medan pullfaktorerna är 

avgörande i valet av resemål. Så med andra ord kan faktorerna leda till varandra eller helt 

enkelt fungera ihop för att locka människor att vilja åka till en plats (Hebib, 2010). Skillnaden 

mellan push- och pullfaktorer är inte stor. Jag tror att pushfaktorerna får oss att skapa ett 

motiv till att resa medan pullfaktorerna lockar oss till att välja en specifik destination. 

Däremot så kan även pushfaktorerna locka oss, så vi skapar ett motiv och viljan att resa dit.  

 

4.2 Sammanfattning 
Push- och pullfaktorerna är de teorier som fick mig att dra kopplingen mellan de tre olika 

delarna i ett beslut. Turisten skapar idén om att resa iväg utifrån de interna faktorerna, alltså 

pushfaktorerna. Därefter skapas ett motiv. Sen ska en destination väljas och här kommer de 

externa faktorerna in i bilden. De externa faktorerna som är destinationens egenskaper, alltså 

pullfaktorerna är de som utvärderas sist av turisten. Dock är pushfaktorerna i detta 

sammanhang känslor som skapar ett motiv, men dessa känslor skapas av det som jag 

beskriver i uppsatsen som interna faktorer. Ålder, yrkesgrupp, identitet, kön, kultur och 

religion är de faktorer som jag behandlar och som jag anser är orsaken till att känslor 

uppkommer som sedan får turisten att skapa ett motiv.  
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5. ”Skapandet av sig själv” 
I detta kapitel så presenterar jag de tre interna faktorerna (ålder, yrkesgrupp, identitet) som 

hör samman med uppbyggandet av sig själv. Utifrån teorier som beskriver vad turister vill 

göra på sin semester, hur turister påverkas av andra människor runt omkring så baseras detta 

på ålderskriterier. Nästa del behandlar yrkesgrupp och kollegors påverkan. Beroende på i 

vilken ålder turisten är så påverkas den mer eller mindre av vad människor runt omkring 

turisten tycker och tänker. Därmed avslutar jag kapitlet med identitetsskapande och påverkan 

från den sociala kretsen.    

5.1 Ålder  
Åldersrelaterade resor har olika mönster. Det går ändå att gruppera in människor i den åldern 

de är i och vad de söker på sin resa. Unga människor vill generellt festa, slappna av, 

konsumera mycket alkohol, ha sex, dansa och skapa nya vänner. Äldre människor däremot 

har ofta en förkärlek till socialisering och att utföra aktiviteter i grupp som till exempel bingo 

och bowling. Föräldragruppen är beroende av att barnen ska vara nöjda och ha roligt. 

Föräldrar söker även möjlighet att rymma från deras föräldraroll för att skapa tid för varandra 

(Swarbrooke & Horner 2007, s 58).  

 

En mer detaljerad beskrivning av vad som sker i olika åldrar är nödvändigt för att förstå vad 

turister söker på sin semester (Pearce, 2005 s. 28-32). Det är väldigt svårt att ta fram en 

specifik ålder och sedan att se vad de söker på sin semester men däremot har Pearce (2005 s 

28-32) skapat ålderskategorier istället. Jag har valt att ta med denna åldersförteckning för att 

visa vad turister söker efter i olika åldrar.  

 

 Barn- söker stimulation och andra barn att leka med. föräldrarna står för guidning och 

stöd.  

 Ungdomar – söker nya upplevelser, upprymdhet, status, mer frihet från föräldrarna. De 

vill även delta aktivt och socialisering med andra ungdomar i samma ålder värderas 

högt. 

 Unga vuxna – nya upplevelser, frihet att agera fritt, möjlighet att integrera med andra 

människor i samma ålder och att aktivt delta i aktiviteter. 

 Unga par – nya upplevelser och romantik.  
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 Unga par med barn – faciliteter för barn. Ekonomisk resa med enkelhet och 

anpassning för tillbehörigheter för barn exempel, barnvagnar.  

 Växande familj – ekonomiska resa (familjeresa) och något för alla att göra.  

 Föräldrar vars barn flyttat – chans att lära sig något nytt samt passivitet snarare än 

aktivt deltagande.  

 Äldre – passivitet till aktiva aktiviteter men är gärna deltagare till lugna aktiviteter. 

Ekonomin är viktig samt integration med andra äldre människor. Enkel tillgänglighet 

för äldre med rörlighetsproblem. Dagens pensionärer är mer aktiva och söker äventyr 

också.  

 

Påverkan – av vad och hur mycket?  
Tidigare forskning visar vad turister söker på sin semester så tycker jag att det är viktigt att se 

vilka faktorer som påverka människan vanligtvis i valet av aktivteter på fritiden. Därför har 

jag valt att från min tidigare artikel(Hebib 2010) visa hur Kleiber (1999 s. 62-66) beskriver 

hur människan blir påverkad av olika faktorer i olika åldrar.  

 

Den yngre ungdomen (10-16år) däremot ska följa strömmen, vara som alla andra, klara de 

saker som alla andra gör för att passa in i sin omgivning.  I denna ålder spelar det ingen roll 

hur stor kunskap ungdomen har för oavsett om det är en farlig aktivitet så ska de ändå visa att 

de kan. Ungdomar är i utvecklingsstadiet där de ska passa in och anpassa sig efter samhället. 

Det är i detta stadium som många är osäkra och villiga att göra vad som helst i stort sett för att 

passa in. När ungdomar blir lite äldre (17-25år) och därmed har fått sitt första jobb eller går 

sin första utbildning så börjar de känna en känsla av större självförtroende och att passa in är 

inte lika viktigt längre. Ungdomarna har mer erfarenhet av livet och kunskapsnivån är högre. 

De väljer helst det säkra för det osäkra och aktiviteterna de utför på sin fritid är alltid det 

samma där viljan att börja om på nytt eller lära sig något nytt inte är lika viktig längre. De gör 

helt enkelt det som de är bra på (Hebib 2010; Kleiber 1999).  

 

När den vuxna åldern (25-65år) kommer så har människan skaffat familj, hus, barn och är 

involverade i flera saker samtidigt. Exemplet kan vara kvinnan som är mamma i en familj och 

hennes lediga tid är knapp. Då familjen tar en picknick i parken så är resten av familjen lediga 

medan mamma ska ordna med picknicken och hålla reda på allt. Aktiviteterna i vuxenlivet är 

mer vanliga aktiviteter där säkerhet och att göra som alla andra är åter i fokus. Fast själva 

känslan av att prova okända aktiviteter eller utmana sig själv är också en inre motivation som 
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kommer tillbaka. Dessvärre är det oftast många faktorer som avgör hur vida vuxna utför de 

aktiviteter som de egentligen föredrar. Bland annat så förväntar sig samhället att de vuxna ska 

ta hand om omgivningen, utföra lugna aktiviteter och vara förebilder för ungdomar. Samtidigt 

så har de vuxna en inre motivation att vara som vuxna ”ska vara”. Efter vuxenåldern är 

pensioneringen (65år-) som kvarstår av livet. Människor har mer lust att utföra aktiviteter men 

det har en stark koppling med att de har mer fritid och mer pengar. Dessvärre så brukar hälsan 

sätta stopp för de flesta fysiska aktiviteter. Att utföra aktiviteter som är vanliga och har hög 

säkerhet är det många som unnar sig (Hebib 2010; Kleiber 1999). 

 

Resultat och analys 
Jag frågade mina respondenter ifall de väljer en resa utifrån vad som passar deras ålder.  

Väljer du resa utifrån din ålder?
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Svaret blev att 48 % inte planerar sin resa efter deras ålder som ses i diagram 2. Jag tror att 

ålder är en av de viktigaste faktorerna som påverkar en turist mest. Det som är viktigt för mig 

är att visa att människor blir påverkade av olika faktorer i valet av resmål. Frågan är inte ifall 

människor blir påverkade eller inte, utan av vad och hur mycket. Beroende på var i livet man 

är så skapas medvetenhet och människor blir ”klokare med åldern” som man säger. Jag tror 

att utifrån åldern så skapar turisten sig en uppfattning om vad som ska värderas mer eller 

mindre angående ett resmål.  

 

Ålder är en faktor som kan ses olika. Egentligen är ålder en siffra där det viktiga är hur man 

själv känner sig. I och med det så tror jag att det inte går att kategorisera turister via 

ålderskriterier då en 40årig kvinna kanske känner sig som 25 år. Det jag vill säga med åldern 

är att en kvinna i 40 års ålder är kanske singel och hennes motiv med en resa är att finna sin 

stora kärlek. Faktorer som påverkar henne i valet av resmål är kanske inte det som vanligtvis 

Diagram 2 
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påverkar kvinnor i hennes ålder. Jag tror även att desto äldre man blir desto bättre ekonomi 

har man desto mindre spelar till exempel boende, transport, faciliteter någon roll i valet av 

resmål. Dock är det väldigt svårt för mig att dra slutsatser angående detta efter som jag inte 

har tillräckligt med respondenter och åldersfördelningen är för stor. Poängen med 

åldersfaktorn var att jag ville se ifall det fanns mönster om vilka faktorer som påverkar turister 

i olika åldrar men dock blev fördelningen för stor och antalet respondenter var för få.  

5.2 Yrkesgrupp 
Alla arbeten har normer och ”lagar” som tillhör arbetet. När en person börjar på ett nytt jobb, 

oavsett kvinna eller man, så försöker man anpassa sig för att passa in och vara som de andra. 

Detta innebär att man bär samma kläder från samma märken, pratar på ett vist sätt samt vad 

som görs efter arbetet ska vara samma eller liknande aktiviteter som utförs av resten av 

kollegorna. I många fall så byter människor helt karaktär då de börjar på ett nytt jobb. Då en 

resa ska bokas så väljs resan utifrån vad andra kollegor har pratat om för att passa in och 

kunna berätta sin egen erfarenhet av resmålet (Pearce, 2005 s.21-26). Personalen i olika 

turismföretag brukar utifrån resan som bokas av en turist kunna avgöra vilken ”grupp” av 

människor som turisten är med och vilka värderingar som finns inom gruppen. Exempelvis så 

kan en turist som bokar en resa med inriktning av hållbarhet tros ha en socialkrets som också 

värderar miljö och hållbarhet högt.  Dock finns det få studier om specifika yrken, till exempel 

vart läkare åker och ifall det finns liknande tendenser för resmålet. Antingen finns viljan att de 

andra kollegorna ska se upp till en eller så räcker det bara att bli accepterad. Men Pearce tror 

att kollegor har en stor påverkan i vart man ska resa (Pearce, 2005 s.21-26).  

 

Resultat och analys 

Så jag frågade mina respondenter ifall de bokar sin resa utifrån vad som passar deras yrke. 62 

% svarade att de inte blir påverkade av denna faktor (diagram 3). Detta kan bero på att den 

största gruppen var mellan 17-25 år och jag vet inte hur många av dem som har ett arbete eller 

om de har haft ett arbete. Jag tror att svaren varierar utifrån vilket yrke som turisten har. Inom 

vissa yrken kan det vara mer eftersträvsamt att bli ”en i gänget” medan i andra yrken så är 

man kanske mer självständig och behöver inte påverkas av medarbetarna.  
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Val av resmål efter yrke
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Men hur ett yrke påverkar turistens val av resmål har fler än en sida. Att turisten har ett arbete 

överhuvudtaget är nästan ett måste ifall turisten planerar att resa. Jag frågade mina 

respondenter hur avgörande deras ekonomiska situation är för vart resan går. 50 % svarade att 

den är avgörande. Svaren ses i diagram 4.  
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Har man ett bättre betalt yrke så kommer det också troligtvis att spegla turistens val av resmål. 

Med bättre ekonomi kan de dyrare resorna bokas. Som beskrivits innan så är resor som 

planeras under en längre period oftast dyrare medan sistaminuten resor är billigare. Antingen 

kan det bero på ekonomin eller hur turisten är som person (spontana resor eller välplanerade 

resor). Det kan även vara så att den turist som har en sämre ekonomi planerar resan långt 

innan så att de hinner spara ihop pengar tills det är dags för resan. Om turisten har en bättre 

ekonomi så kan det vara så att vissa faktorer värderas mer eller mindre. Kostnad på och till en 

Diagram 4 

Diagram 3  
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destination är kanske inte avgörande i detta fall utan säkerheten på destination betyder kanske 

mer. Jag frågade respondenterna ifall de anser att kollegorna påverkar valet av resmål. 64 % 

svarade att de inte tar med denna faktor i valet av resmål (diagram 5).  Om kollegorna 

påverkar valet av resmål eller inte tror jag också baseras på vem man är som person. Vissa 

människor vill mest smälta in medan andra vill synas och höras. Därefter påverkas valet av 

resmålet också. 
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Men jag tror att resultatet som visas i diagram 5 bör också diskuteras utifrån vilken typ av 

yrke det är. Eftersom respondenterna till största del var ungdomar så kanske inte deras 

nuvarande yrke ska vara för livet utan enbart är extrajobb. Jag kan tänka mig att människor 

blir mer påverkade ifall det är ett betydande arbete man har. Det förutsätter att man vill arbeta 

kvar där under längre tid och kanske även arbeta sig uppåt i företaget. I och med denna syn så 

tror jag att personen i fråga vill passa in mer och därmed blir personen påverkad av sina 

kollegor.  

 

5.3  Identitet   
Enligt Kleiber (Hebib 2010; Kleiber 1999 s. 110-114) speglas de aktiviteter människan gör på 

sin fritid genom vilka intressen och personlig stil personen har. Identitet definieras av honom 

som ens egna individuella unikheter, undermedvetna strävan om fler erfarenheter och en 

solidaritet med en grupps ideal. Dessutom skriver han mer utförligt vad identitet innebär. 

Känslor, värderingar, smaker, personlig karaktär, tro, intressen, sociala roller samt en 

tillhörighet till en grupp. Då människor sluts till en grupp så har man gjort ett val. Det finns 

något gemensamt inom gruppen eller för att gruppen skiljer sig från de andra.  Kinnaird, Hall 

& Kothari (1995) menar att en resa överlag är en av turisters handlingar som ska bygga upp 

Diagram 5 
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vem de är. För att förstå sig på turister bör undersökningen börja vid att förstå motiven som en 

turist har och hur de vill framstå med de köp de gör. Men hur mycket tänker turister 

egentligen på sin identitet? Jag tror att det är en faktor som baseras på hur man är som person. 

Är personen osäker i sig själv så kan det vara lättare att låta andra människor avgöra vem man 

är utifrån ens egna handlingar.  

 

Social krets 

Identitet skapas av det som människan har upplevt genom livet, presterat, åstadkommit, sett, 

hört, smakat och känt. Skapandet av en identitet är en process som kan vara svår att säga att 

den är ens egen producerande identitet. Ibland handlar det om hur omgivningen ser eller 

upplever en person som blir den betydande faktorn i ens riktiga identitet. En enkel handling 

som att köpa ett hus vid ett lyxigare område får en effekt eller bidrar att stärka identiteten en 

aning då människor lägger till en egenskap av att till exempel vara rik via ett dyrare inköp 

(Hebib 2010; Kleiber, 1999 s.110-114). Detta kan jämföras med resor också tycker jag. Om 

en student reser på shoppingweekend över en helg så drar jag slutsatsen direkt att den har 

mycket pengar. Det behöver inte alls vara så, studenten kan ha fått en resa i present men jag 

hade inte trott det i första taget.  

 

Resultat och analys 

Precis som Kleiber (Hebib 2010; Kleiber 1999) skriver så skapar människan sin identitet via 

de handlingar som utförs men identitet är också samhörighet med en grupp. Det är det som är 

det intressanta. Om vår identitet skapar samhörighet så måste turisten påverkas av vad som 

passar in med de olika grupperna. Dessa grupper kan också variera. En person kan tillhöra en 

speciell grupp bland vänner, en annan grupp i familjekretsarna och en tredje på jobbet. Det är 

en av anledningarna till varför så många har svårt att svara på frågan: Vem är jag?  

 

Jag valde att fråga mina respondenter hur mycket de anser att deras vänner påverkar valet av 

resmål (diagram 6) samt hur mycket familjen påverkar (diagram 7). Jag frågade även om 

kollegors påverkan men det valde jag att skriva om vid yrkesgruppen ovan (diagram 5).  
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Vännernas åsikt påverkade inte mina respondenter så mycket. Hela 56 % svarade att vännerna 

inte har stor påverkan vid valet av resmål. Jag tror att denna fråga i enkäten går att tolka på 
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två sätt. Den ena är ifall vännerna avgör om turisten överhuvudtaget ska resa iväg. Jag tror att 

det är därför så många svarade att de inte blir påverkade. Vad jag menade var ifall 

respondenterna påverkas av kritik som kommer från vänner. Jag antar att då man ska resa iväg 

på semester så diskuteras resmålet mellan vännerna. I och med detta så tänkte jag ifall 

respondenterna bryr sig om vännernas åsikt, alltså deras uppfattning och upplevelser om 

platsen (ifall vännerna har varit där). Hade jag formulerat om denna fråga så tror jag att detta 

diagram hade sett annorlunda ut. Dock förstod respondenterna i pilottesterna precis vad jag 

menade. 
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Familjens åsikter har inte heller stor påverkan (43 %). Däremot så kan detta diskuteras från 

den aspekt att det är med vännerna eller familjen som resan utförs. Oftast då en turist reser 

Diagram 6 

Diagram 7 
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tillsammans med någon så brukar resmålet avgöras av hela resesällskapet. Som visas i 

diagram 8 så har ressällskapet enligt respondenterna en stor påverkan när en resa ska bokas.  

Därför går inte diagrammen ihop riktigt. Eftersom den största delen av mina respondenter var 

i åldern 17-25 så kan de ha tolkat frågan på ett annat vis än hur jag tänkte. De kan ha trott att 

frågan var ifall familj och vänner kan avgöra om resan sker överhuvudtaget. Därmed kan jag 

förstå resultatet. Men jag tror även att vänner och familj har en stor påverkan ifall de har 

besökt en plats som mötte deras förväntningar eller inte. De kommer att berätta om platsen de 

besökt och troligtvis kommer turisten då i sin tur att bli påverkad.  
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5.4 Sammanfattning  
Vad turister blir påverkade av är beroende på i vilken ålder de befinner sig i. Utifrån åldern 

kan vi se klara skillnader att motiven skiljs åt. Teorierna som presenteras visar att människor 

blir påverkade av sin sociala krets, vilket yrke de har samt bevarande av sin identitet. Enligt 

mina respondenter så är det inte så. Resultatet kan bero på att jag i efterhand har märkt att 

vissa faktorer kan tolkas olika. Dock så kan resultaten förstås utifrån respondenternas 

åldersgrupp, 17-25. Respondenterna tyckte att de inte planerar sin resa utefter sin ålder, att de 

inte blir påverkade av vad familj, vänner samt kolleger tycker, samt att deras yrkesgrupp inte 

har någon påverkan i valet av resmål. Det som ansågs vara de faktorer som är avgörande i 

valet av resmål, var ekonomin samt ressällskapet.  

 

 

Diagram 8 
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6. Det vanliga i det ovanliga  
I detta kapitel tar jag upp de resterande interna faktorerna. Eftersom alla människor är olika så 

är även deras värderingar och synsätt på omvärlden olika. Jag börjar med att visa teorier om 

förutfattade meningar om vad män respektive kvinnor bör eller inte bör göra. Oftast ligger de 

stora skillnaderna i hur människan själv har blivit uppfostrad. Utifrån vad som är ”rätt” och 

”fel” övergår jag till skillnader mellan kulturer och religioner. Dock ger jag inte exempel på 

specifika religioner och kulturer utan enbart en beskrivning om skillnader som kan finnas.  

6.1 Förutfattade meningar 
Från 1950 till 1990 ökade antalet turister från 25 miljoner till 425 miljoner. Detta beror bland 

annat på att de sociala relationerna i samhället har ändrats och nuförtiden så har destinationer 

blivit tvungna att analysera könen för att lyckas utveckla en bra destination. Vad som anses 

”lämpligt” för män och kvinnor att göra kan fortfarande prägla många turister då valet av 

resmål ska väljas. Däremot så finns det spår av skillnader på män och kvinnors resvanor då 

man studerar kultur och religion. Varje religion har sina seder, varje kultur sina och beroende 

på hur en människa blivit uppfostrad kan resmålet väljas.  Män som reser ensamma ses ofta 

som att de ska genomföra en sportslig resa eller att de söker äventyr eller sex. Medan om 

kvinnor reser ensamma så ska de göra något som inte anses normalt för kvinnor i samhället, 

som till exempel att bestiga Mount Everest. Dock anses ensamma kvinnor som reser väldigt 

modiga och ambitiösa (Kinnaird, Hall & Kothari 1995 ).  

 

Det finns förutfattade meningar av vilka sorters resor som passar för män respektive kvinnor. 

Män har länge associerats med sportresor medan kvinnor med shoppingresor. Skillnader har 

hittats i vad som värdesätts av män och kvinnor. Kvinnor värderar högre att rymma från 

vardagen, slappna av känslomässigt och psykiskt (Swarbrooke & Horner 2007, s 58). Enligt 

Pearce (2005 s. 38-39) så värderar kvinnor mer att hälsa på familj, släkt och vänner, 

rekreation, kulturella upplevelser medan män vill utföra sportsliga aktiviteter och 

äventyrsresor. Det som är viktigt för båda könen är att få träffa det motsatta könet. Sexturism 

däremot har enligt undersökningar mest utförts av män som vill träffa kvinnor och män som 

vill träffa män (Kinnaird, Hall & Kothari 1995).  

 

Oftast då forskare talar om könsrelationer inom turism, så handlar det oftast om makt och 

kontroll. Många män åker till olika platser där kvinnor fortfarande har en sämre status i 

samhället för att kunna visa makt över kvinnorna. Dock är det oftast män från länder som har 
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utvecklats som åker till outvecklade länder där utbildning är lägre. För att utveckla turism 

inom dessa platser så krävs ett och annat från kvinnor så de kan locka manliga turister till 

landet. Nackdelen här är att männen oftast tar med sig sjukdomar hem till sina egna länder 

och det är just därför som HIV/AIDS har spridits (Breathnach, et al, 1995). Som till exempel i 

Grekland, är det viktigt att personalen som arbetar inom turismsektorn är vackra kvinnor som 

kan charmera de utländska affärsmän som kommer till platsen för att på så vis få bättre 

ekonomi i landet (Kinnaird, Hall & Kothari 1995).  

 

Resultat och analys 

Jag frågade mina respondenter hur de anser att deras allmänna värderingar påverkar dem i 

valet av resmål. 

Allmänna värderingar för valet av resmål

8%

38%

32%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Liten påverkan (1) Stor påverkan (2) Större påverkan (3) Störst påverkan (4)

 

Det var det 54 % som tyckte att det påverkade dem i valet av resmål medan 46 % tyckte det 

påverkade dem mindre (Diagram 9). Anledningen till att jag har satt rubriken ”Allmänna 

värderingar” är just för att namnge alla de ”rätt” och ”fel” en människa tycker. Själv tycker 

jag att sexturism är fel enligt mina egna normer och värderingar. Dock är allmänna 

värderingar ett brett spektrum som kan uppfattas olika. Om turisten vet i förväg att ett resmål 

bidrar till negativa effekter i ett land avstår turisten från att åka, eller? Som visas innan så kan 

det som är annorlunda vara lockande oavsett vilka effekter det bringar. Jag hade med diagram 

9 tänkt allmänna värderingar angående sexturism, förtryckningar, förföljelser med mera men 

jag tror inte att det var vad mina respondenter tänkte på. Jag gjorde misstaget att inte skriva ut 

vad det var jag menade eftersom allmänna värderingar kan ses ur så många vinklar som 

exempelvis hur de värderar en destinations utveckling, kultur, natur, miljö med mera.  

Diagram 9 
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6.2 Kultur och religion 
Vad gäller kulturella skillnader inom turistbeteende så finns det väldigt lite forskning. Det har 

ansetts vara olämpligt att tala om raser, etnicitet och religion. Men det finns studier som visar 

på att de människor som bor i den norra delen av världen söker sig söderut på jakt efter värme 

medan människor söder om ekvatorn söker sig norrut för kallare klimat. Det finns däremot 

undersökningar som visar att det finns likheter, bland annat att större delen av turister söker 

socialisering, avslappning, sex och romantik. Dock påverkas vissa människor av sin 

ursprungskultur och nationalitet. Pilgrimsresor är mer vanliga för muslimer och kristna. Det 

finns normer, lagar, traditioner och fördomar inom olika kulturer som förs vidare i 

generationer som kan avgöra till vilket land man reser till (Swarbrooke & Horner 2007, s 61).  

 

Pearce (2005, s 32-35) menar däremot att kultur är svårt att undersöka då det hela tiden 

uppkommer nya kulturer och blandningar. Många som kommer från de rikare delarna av 

världen åker till fattigare platser för att visa överlägsenhet. Andra åker till fattigare platser för 

att lära och hjälpa. Alla resor finns med goda motiv men det finns även onda motiv. Beroende 

på hur man själv anpassar sin egen kultur, anpassar man även sin öppenhet mot andra kulturer 

och man ändrar värderingar.  

 

Religion  

Religion har även en stor roll att spela i vart turister väljer att resa. Inom vissa religioner är det 

oacceptabelt att integrera med andra religioner så turister håller sig undan från motsatta 

religioner. Beroende på hur mycket religionen spelar in i en turist omdöme till andra platser 

skiljer sig mycket mellan religion till religion. I vissa fall så har personen växt upp i en familj 

som är troende och lär sig vad som är ”rätt” och ”fel” enligt sin egen religion. Kvinnor har 

fortfarande i vissa fall mindre makt och mindre att säga till om vilket medför att de inte kan 

påverka valet av resemål. Men utifrån religionen så har även begreppet pilgrimsresor 

uppkommit. Vissa troende har ett krav utifrån religionen och omgivningen att besöka religiösa 

reliker. I dessa fall är motivet enbart att resa för att beskåda och lära (Pearce, 2005 s. 34-35).  

 

Enligt Pearce (2005 s. 32-35) så grundar sig turisters nationalitet på vilken kultur turister har 

och från vilket land de ursprungligen kommer ifrån. Nationalitet har en roll i turismindustrin 

då det i alla länder inte är tillåtet att via passet åka vart man vill. I vissa fall krävs visum vilket 

gör att turister måste lägga ner mer tid vid planering av en resa. Detta kan göra att fler avstår 

till att resa till vissa platser. Det är även skillnad på hur acceptabelt vissa nationaliteter är i 
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vissa länder. I vissa länder är européer mer accepterade än i andra länder för att de har en 

högre status är andra nationaliteter. 

 

Resultat och analys 

Hur turister uppfattar sin egen kulturs påverkan beror mycket på hur gamla de är. Äldre 

genrationer anser nog att kulturen har en starkare påverkan då det var mer strikt förr att enbart 

göra sådant som tillåts av den egna kulturen. Detta säger jag med egen erfarenhet(mina egna 

föräldrar är mycket mer hängivna sin kultur än vad jag själv är). 58 % av respondenterna 

svarade att de inte blir så mycket påverkade av sin egen kultur medan 42 % blir mer 

påverkade (diagram 10). Jag tror att kultur är ett begrepp som är svårt att relatera sig till. Idag 

finns det så många olika kulturer och det är svårt att definiera vad som är ens egen kultur. Om 

någon frågar mig vilken kultur jag har så refererar jag oftast till min religion och vilka seder 

och traditioner religionen har. Fast det är svårt att säga vilken kultur man själv har så tror jag 

att människor påverkas av det utan att veta om det. Sättet vi ser på vår omvärld är utifrån våra 

värderingar och det vi har lärt oss av äldre generationer. De för vidare sin kultur till yngre.  
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Jag frågade mina respondenter om hur mycket de anser att deras religion spelar roll i valet av 

resmål. Som visas i diagram 11 tycker hela 44 % att de inta alls blir påverkade av den egna 

religionen. Jag antar att detta också beror på den stora åldersgruppen 17- 25 åringar. Hade det 

varit fler respondenter från den äldre åldersgruppen hade kanske svaren blivit annorlunda. 

Idag lär man sig att acceptera alla religioner och att alla människor är lika mycket värda. 

Vilken religion som man tillhör ska inte spela någon roll. Men jag tror att precis som ovan 

Diagram 10 
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med kulturens påverkan, så är inte människor medvetna om att vårt synsätt på omvärlden 

kommer bland annat från vår religion också. Dock kan jag även tycka att religion har med 

åren blivit mindre påverkande i människors liv. Om jag nämner julen som ett exempel. Jul 

firades hemma med nära och kära. Men i dag är det allt vanligare att turister reser utomlands 

till jul och nyår. Jag menar inte att detta gäller alla människor men dock en del.  
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Diagram 12 som syns nedan är en extern faktor. Jag valde dock att presentera svaren från 

respondenterna här då jag talar om religioner. Jag frågade mina respondenter hur mycket de 

anser att destinationens religion var avgörande. 48 % svarade att religionen inte alls är en 

påverkande faktor medan 6 % tar med det som en avgörande faktor. Jag tror precis som ovan 

att religioner börjar bli mindre och mindre påverkande. Vi lever idag i en globaliserad värld 

där ingenting i stort sett kommer från det land man bor i. Allt från mat till kläder, väskor, 

språk är influerat från andra religioner och kulturer. Jag tror att det är därför alla religioner 

och kulturer är mer acceptabla.  Jag tror att religioner och kulturer skapar nyfikenhet och en 

vilja att lära av andra kulturer.  

Diagram 11 
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Destinationens ledande religion
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Motivet med en resa grundas till stor del utifrån tidigare upplevelser och erfarenheter som 

turister har sedan tidigare resor. Som visas i diagram 13 så tyckte 78 % att de påverkades av 

sin erfarenhet och upplevelser sen tidigare. Det kan vara så att många gånger så reser turister 

tillbaka till samma destination där de har varit för att den tidigare upplevelsen var bra. Jag kan 

tänka mig att ifall turister har haft en bra upplevelse så kommer de att välja liknande resmål i 

framtiden.  Som Cowen skriver så är många turister fientliga mot nyskapande och vill inte ha 

några överraskningar (Hebib 2010; Cowen 1998). Det kan vara så med andra kulturer och 

religioner också. 
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6.3 Sammanfattning 
Det turisten lär sig är rätt och fel i tidig ålder kan sätta prägel på hur turisten uppfattar och 

värderar sin omvärld. Fördomar och förutfattade meningar kan vara en bidragande faktor till 

vilket resmål turisten väljer. Dock ansåg inte respondenterna att deras allmänna värderingar, 

kultur och religion påverkar dem särskilt mycket i valet av resmål. Jag tror däremot att ofta så 

vet inte turisten att den blir påverkad av dessa faktorer fast den blir det. Men jag tror även att 

turister behöver ha mer erfarenhet och fler upplevelser av andra kulturer och religioner för att 

kunna uttrycka sig om sina egna. Eftersom den största gruppen av respondenterna var mellan 

17-25 år så tror jag också att det kan vara så att ungdomar reser mer idag. Därför har de även 

mer förståelse för andra kulturer och religioner.  
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7. Poängen med en resa 
Då jag har beskrivit vem turisten är så redovisar jag i detta kapitel för vilka motiv turister har.  

Jag sparade livsstilen till detta avsnitt. Livsstilen är en sammanfattning av de interna faktorer 

som jag har beskrivit tidigare i uppsatsen. Då motivet är skapat så kan turisten utvärdera 

vilken destination som passar turisten bäst för att uppfylla sitt mål med resan.  

7.1 Turistens livsstil 
I modellen här nedan så delar Thrane in turister i fyra olika grupper. Den moderna 

materialistiska (grupp 1) turisten är den som vågar ta risker, är spontan och lever med mottot 

Lev snabbt- Dö ung. Den moderna idealistiska (grupp 2) turisten är självrealistisk, har 

miljövärderingar och letar inte efter nöje samt tillfredställelse. Den traditionella idealistiska 

(grupp 3) och materialistiska (grupp 4) turisten söker efter säkerhet, stabilitet och tycker inte 

om ifall oplanerade förändringar sker (Hebib 2010; Thrane 1997).  

 

 

Precis som Cowen skriver så är konsumenter ignoranta mot nyskapande, inte tillräckligt 

utbildade och även en del fientliga mot det som inte är vanligt för turisterna (grupp 3+4). 

Samtidigt finns det människor som kan ta höga risker och inte bryr sig om rekreation etc. utan 

vill få ut så mycket spänning och nöje av sin semester som möjligt (grupp 1+2).  Denna grupp 

kan vara de som har tvingat destinationer att nischa sig och skapa attraktioner som turisterna 

efterfrågar som till exempel äventyrsturism och ekoturism (Hebib 2010; Cowen 1998 s. 161-

163).  

 

7.2 Motiv för en resa 
Jag har valt att använda mig av teorier som Swarbrooke & Horner (2007, s. 54) beskriver. De 

menar att man kan dela in turisters motiv i 6 grupper. Motiven ändras dock med tiden på 

grund av ålder, kunskap, familj, inkomst, omgivning och livsstil. 

 Kulturella motiv – turister vill åka på sightseeing, uppleva nya kulturer samt integrera 

med andra kulturer. 

Källa: Thrane, 
1997  
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 Fysiska motiv – turisten söker avslappning, solbränna, träning, hälsa och sex.  

 Känslomässiga motiv – nostalgi, romantik, äventyr, rymma från vardagen och 

spirituella upplevelser. 

 Personliga motiv – Hälsa på vänner och familj, skapa nya vänner, få känslan att ha 

tillfredställt andra samt söka efter ekonomisk förbättring.  

 Personlig utveckling – Öka sin kunskap, lära sig nya skickligheter och talanger.  

 Statusmotiv – Exklusivitet, modeupplevelser, bevarande av en god uppsyn, vräkighet 

samt att konsumera möjligheter.  

 

Motivet baseras på vem turisten är. Alla turister är olika och därmed har de olika mål med 

sina resor. Cohen (1979, s 86) delar in turister i grupper. Till exempel rekreationsturisten som 

har motivet att bli rekreerad eller upptäcksturisten som söker att glömma vardagen för en 

stund. Dalen (1989 s. 183-186) menar att det beror på ifall turisten är materialist eller idealist 

som motivet skapas. Materialisten vill imponera på de hemma och söker efter bra erbjudanden 

samt säkerhet. Idealisten däremot söker kvalitet och underhållning. Urry (2002 s. 98-101) 

menar att det inte går att dela in turister. Alla människor söker efter att få resa iväg då det är 

ett stort behov som har skapats hos människan. Behovet att utnyttja den utveckling som har 

skett, att man kan förflytta sig hur man vill och när man vill.  

 
Resultat och analys 
Varje motiv definieras av vad en turist vill få ut av sin semester. Jag tror att det beror på vem 

turisten är som avgör motivet för en resa. Det viktiga med motiven är inte hur man definierar 

dem. Det viktiga med motiven är just för att förklara att de interna faktorerna skapar ett motiv.  

Som till exempel ifall en turist har något av de ovanstående motiven, så måste turisten först ha 

ekonomisk grund för att resa iväg. Det förutsätter att turisten har en inkomst. Om jag 

återknyter till min berättelse om läraren som vill resa iväg. Hans motiv är kanske att slappna 

av och rymma från vardagen. Men efter att ha utvärderat de externa faktorerna, så bestämmer 

turisten vilken destination som ska besökas. Jag tror också att motiven ändras med tiden. 

Varje resa en turist genomför har troligtvis inte samma motiv. Oftast varierar motiven utifrån 

ålder, kön, familj, ekonomi samt planering.  

 

Utifrån de 6 ovanstående punkterna som Swarbrooke & Horner (2007) listade, bad jag mina 

respondenter att ta ställning till deras primära mål med resan. 45 % söker efter avslappning, 

solbränna, träning och hälsa. På andra plats kom nostalgi, äventyr och rymma från vardagen 
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på 19 %. Det som bör tänkas på är att åldersgruppen som besvarade min enkät är till största 

del 17-25 år. Däremot stämmer Swarbrooke & Horner´s (2007) teori till viss del men det var 

väldigt få som svarade att de söker billig alkohol, sex och nya vänner. Dock kan detta ses som 

sekundära motiv till det primära motivet att slappna av. Beroende på hur turisten själv 

definierar sitt behov, därefter kan även motiven kategoriseras. Det finns olika turister som har 

olika behov och som vill få ut olika erfarenheter och upplevelser av deras resa. Ibland handlar 

det om att vara som alla andra, följa strömmen.  

 

7.4 Sammanfattning  
Beroende på vilken livsstil turisten har så kommer motivet att skapas därefter. Utifrån de 

interna faktorerna så skapas motiven. Respondenternas svar angående deras primära motiv 

med resan var att slappna av, få en solbränna, träning och vårda sin hälsa. Förklaring kan vara 

att respondenterna är mellan 17-25 år. De flesta tror jag är studenter. Studenterna har ett 

hektiskt liv och därmed är det förståeligt att de söker efter avslappning. Dock trodde jag att 

fler sökte billig alkohol och festande i den åldern. Men precis som jag skrev innan så kan det 

vara ett sekundärt motiv.  
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8. ”Att välja rätt” 
Efter att motivet är skapat så ska en destination väljas. Det finns många faktorer som kan 

påverka en turist beroende på vilket motiv turisten har samt livsstil. Därefter utvärderas de 

externa faktorerna olika. I detta kapitel så blandar jag teori och empiri då jag har funnit 

väldigt lite teori om dem. Jag lägger större tyngd på att analysera dessa faktorer utifrån de 

interna faktorerna.  

8.1  Boende och kostnad 
När en turist ska köpa en resa så är det en process med en hel del faktorer som spelar in. De 

vanligaste frågorna som uppkommer hos turister är bland annat:  

 Vilken typ av transport till destinationen ska användas? 

 Vilken typ av logi? 

 Paketresa eller självstyrande resa? 

 

Enligt Swarbrooke & Horner (2007 s.74-75) är de ovanstående frågorna bland de viktigaste 

då en turist ska välja ett resmål. De menar att dessa frågor är de primära frågorna som 

uppkommer men att de blir påverkade och utvärderade efter de interna och externa faktorerna. 

Vissa av dessa frågor ansågs mer eller mindre viktiga för mina respondenter i valet av resmål. 

Jag tycker att det saknas frågor som jag anser är viktigare, vilket även mina respondenter 

tyckte. Vilken typ av boendeform som finns på en destination är däremot viktigt som ses i 

diagram 14.  
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65 % av respondenterna tycker att boende är en viktig aspekt. Det är 35 % som tycker att det 

är mindre viktigt. Själv tycker jag att boendet är en stor del av en resa. Men jag tror att det 

Diagram 14 
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beror på vad motivet med resan är som avgör hur viktigt boende är. Självklart planerar varje 

turist att ha någonstans att bo men vilken sort av boende tror jag beror på motivet med resan. 

Som till exempel ifall en turist har motivet att lära känna sig själv, uppleva naturen närmare så 

är kanske inte hotell det primära målet utan snarare ett bra tält som turisten kan bo i. Har 

turisten däremot familj, småbarn, och motivet är att åka bort och vila upp sig så är hotell med 

pool vanligt så att barnen kan ha roligt. Däremot ifall turisten tycker om att besöka festivaler 

så är ”tältande” en självklarhet för det tillhör ”festivalkulturen” (comhem.com 10-12-29).  

 

Bland annat kostnaden på och till destinationen är en aspekt som anses vara viktigare än till 

exempel hur länge semestern ska pågå. 71 % av de som svarade hur mycket de anser att 

kostnaden till och på destinationen påverkar dem, tyckte att detta var en av de viktigaste 

faktorerna av både de interna och externa faktorerna (diagram 15). Detta kan bland annat bero 

på vilket arbete som respondenterna har. Beroende på ifall det är en student eller någon som 

arbetar så spelar kostnaden stor roll. Eftersom respondenterna till största del var i 

åldersgruppen 17-25 kan detta vara förklaringen till varför ekonomin var så viktigt.  
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Diagram 15 
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Transport 

Utifrån frågorna som Swarbrooke & Horner (2007 s. 74-75) presenterade ovan så frågade jag 

mina respondenter hur mycket de ansåg att transportalternativ till resmålet påverkade dem. 

Svaren ses i diagram 16. Transportalternativet är mycket viktigt i valet av resmål då 61 % 

svarade att de tycker att det är en betydande faktor då de planerar sin resa. 
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Jag tror att transporten hör samman väldigt mycket med vilken typ av människa turisten är. 

Vissa destinationer kan enbart nås med flyg och vissa turister kanske avstår då på grund av att 

de är rädda för att flyga. Det kan även vara så att turisten vill uppleva natur och kultur och tar 

då en bilsemester till destinationen istället för flyg för att komma närmare naturen. Jag tror 

även att ekonomin spelar en stor roll också. Ibland kan det finnas bättre erbjudanden med flyg 

än med bil till exempel. De turister som har en mindre budget kanske väljer att resa med det 

transportalternativ som är billigast. Jag anser därför att det är viktigt att veta vem turisten är 

och varför vissa faktorer påverkar turister mer eller mindre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 16 
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Sevärdheter och aktiviteter  

Det finns turister som enbart åker till en destination för att se en sevärdhet som till exempel 

Eiffeltornet i Paris. Andra åker till Rio de Janeiro för att delta i den stora festivalen. Jag själv 

tycker att poängen med en resa är att uppleva och ta del av andra kulturer och där ingår bland 

annat att se kvarlämningar från förr. En del destinationer marknadsför sig i stort sett enbart 

med sina sevärdheter. Som till exempel Dubrovnik i Kroatien. Dubrovnik marknadsförs med 

den tjocka muren från 1400-talet. Muren lockar turister från hela världen (dubrovnik.se 02-

01-11). Därmed vill jag säga att attraktioner och sevärdheter på en destination har en stor roll 

att spela oavsett ifall det är primära målet med resan eller sekundära. Oftast blir det ett 

”måste” att se någon sevärdhet oavsett vad motivet med resan är. 

Aktiviteter och sevärdheter
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Som ses i diagram 17 så tyckte 75 % att det var viktigt med att en destination har många 

sevärdheter och attraktioner. Dock var det 25 % som tycker att det var mindre viktigt. Som 

sagt innan så tror jag att resultatet påverkas av vem turisten är och vad motivet är för resan.  

 

Kunskap om destinationen 

Som Hsu & Huang (2007) skrev så är även kunskap om en destination en pullfaktor som får 

turister att resa till destinationer.  

 

Diagram 17 
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Kunskap om destinationen

6%

45%
41%

8%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Liten påverkan (1) Stor påverkan (2) Större påverkan (3) Störst påverkan (4)

 

Som visas i diagram 18 så anser 49 % att kunskapen är viktig medan 51 % inte tycker att det 

är avgörande. Även kunskap om en destination kan variera beroende på vad motivet är med 

en resa. Ifall motivet är att lära sig om andra kulturer så är förkunskapen inte så viktig tror jag. 

Men däremot så kan kunskap om destinationer tolkas olika. Ibland kan det vara viktigt att veta 

hur säker en destination är vilket medför att kunskap behövs innan resan bokas. Jag tror att 

antingen så är kunskap ett motiv till att resa eller så har turisten redan kunskapen. 

 

8.2 Sammanfattning  
I detta kapitel syns skillnaden klart mellan vad teorier anser viktigt och respondenternas svar. 

En av de viktigaste faktorerna var sevärdheter och aktiviteter på destinationen. Jag kan tycka 

att denna faktor är en av de vikigaste oavsett vilken livsstil eller motiv turisten har. Dock så 

måste jag tillägga att det är som sagt ungdomar med motivet att slappna av som var den 

största delen av respondenterna. Jag tror att beroende på detta så är boendealternativ samt 

kostnad på destinationen en viktig faktor. Som sagts innan så tror jag att största delen av 

respondenterna är studenter vilket innebär att de kanske inte har mycket pengar att röra sig 

med. Däremot så tyckte nästan lika många att det var både en påverkande respektive inte 

påverkande faktor att ha kunskap om destinationen innan man reser dit. Detta tror jag beror på 

vilken typ av människa turisten är. Den turist som är spontan och gillar överraskningar vill 

nog i förväg inte veta så mycket om destinationen. Den andra turisten som vill ha allt som 

vanligt och inga oväntade överraskningar kommer nog att finna så mycket kunskap som 

möjligt om destinationen.  

 

 

Diagram 18 
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9. Från individuellt till globalt  
I detta kapitel använder jag mig av en modell som beskriver hur turisten blir påverkad från det 

att ett motiv skapas till det att destinationen bokas. I detta kapitel så blandar jag teori och 

empiri då jag har funnit väldigt lite teori om dem. Jag lägger större tyngd på att analysera 

dessa faktorer utifrån de interna faktorerna.  

 

9.1 Från motiv till bokning 
Nedan följer en modell av Swarbrooke & Horner (2007, s 64) där författarna sammanfattar 

vilka externa faktorer som påverkar turisten i valet av resemål och hur mycket de påverkar 

turisten. De yttersta faktorerna påverkar minst medan desto närmare man kommer turisten 

själv, desto mer påverkas turisten av dessa faktorer. Jag valde att använda mig av denna 

modell då jag tror att den inte stämmer överens med vad turister egentligen tycker. Jag tror 

inte att turister bryr sig särskilt mycket om ett lands teknologiska status till exempel. Men 

utifrån denna modell skapade jag en stor del av enkäten för att verkligen se ifall detta stämmer 

överens med vad respondenterna tycker (de externa faktorerna). Författarna menar att turisten 

först skapar ett motiv….. 

 

 

 

Kritik från vänner/familj/kollegor 

När motivet är skapat så hör turisten med sin familj och vänner vad de anser om olika 

destinationer. Denna faktor är mycket avgörande för turisten. Som ses i diagram 19 så anser 

den största delen av respondenterna (70 %) att kritiken från vänner, familj och kollegor inte 

Källa: Swarbrooke & 
Horner 2007 s.64  
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påverkar dem i valet av resmål. Dessa siffror kan bero till stor del att den största gruppen som 

besvarade enkäten är i åldern 17-25. Många av dem (som påpekats tidigare) är studenter, 

personer utan egen familj och som bor själva. Hade jag haft en större fördelning i åldrarna så 

tror jag att svaren hade blivit annorlunda. Bortfallet här kan vara av stor vikt, till exempel 

personer med familj.  

Kritik från familj/vänner/kollegor
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Jag tror att beroende på vilken ålder personen befinner sig i desto mer eller mindre tar man åt 

sig av kritik från vänner, familj och kollegor. Har personen i fråga en hustru/man så antar jag 

att beslutet kring resmålet tas gemensamt. Ifall det finns barn med i bilden så är även detta en 

påverkande faktor. Beroende på hur gamla barnen är så anpassas resan utifrån barnens ålder. I 

vissa familjer så är det primära målet med resan att barnen blir nöjda och har roligt 

(Swarbrooke & Horner 2007, s 58). Ifall personen som ska resa i väg bor hemma med sina 

föräldrar så finns säkert föräldrarnas röst med då resmålet ska väljas. Hur kollegor påverkar 

valet av resmål, kan vara en faktor som baseras på vart i karriären man är (diskuterats i avsnitt 

5.2) 

 

Rabatter och erbjudanden från företag 

Nästa steg är att turisten hör med olika resebolag och organisationer om vad de har att erbjuda 

till olika destinationer. Där tror jag att det är både rabatter men även säkerhetsfrågor, 

aktiviteter på destinationer, boendeformer och helt enkelt hur destinationer framställs som 

påverkar turisten. Som visas i diagram 20 så svarade den största delen (39 %) av 

respondenterna att de inte blir särskilt påverkade av vad turismföretag har för erbjudanden. 

Jag tror att svaren varierar beroende på vilken livsstil turisten har och när resan planeras. Om 

turisten är en person som är påhittig och spontan så bokas resor med kort planering och då kan 

Diagram 19 
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rabatter locka mera. Däremot om turisten vill vara säker på att få resa dit den önskar och 

planerar sin resa under lång period så kan det vara svårt att hitta bra rabatter och erbjudanden.  

 

Rabatter och erbjudande från turismföretag
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Hur turister förhåller sig till rabatter och erbjudanden kan även bero på vilken ekonomi 

turisten har. Sistaminuten resor brukar vara billigare och lockar många turister till spontana 

köp. Att turister besöker resebolag kan bero på andra aspekter också. Turisten vill kanske få 

information om olika platser, få inspiration vart de kan åka, bli informerade kring hur olika 

destinationer fungerar, vad det kostar att befinna sig på platsen, vilka transportalternativ det 

finns etc. Dock frågade jag inte i min enkät om de besöker resebolag och varför utan enbart 

om de blir påverkade av rabatter och erbjudanden av resebolag. 

 

Tv och media 

Efter det så har Tv och media en viktig roll. Utifrån det som visas på Tv och media skapar 

turisten förutfattade meningar om platser i världen. Oftast presenterar media det negativa som 

händer i länder för tillfället och det kan vara så att turister blir negativt påverkade av det och 

väljer att inte besöka platsen. Däremot om turisten läser i resetidningar så framställs platser på 

ett positivt sätt och den bästa sidan visas av ett land. Därmed skapas en positiv inställning. 

Utifrån resultatet i diagram 21 så tycker 51 % att Tv och media inte har en avgörande 

påverkan kring valet av resmål. Det är även hela 49 % som tycker att det finns en stor 

påverkan.  

 

 

Diagram 20 
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Tv och media (hur de framställer en plats)
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Jag tycker att det är konstigt att fler inte tycker att media spelar större roll. Jag anser att media 

oftast visar en förvriden bild av ett land eftersom de enbart berättar om nyheter som oftast är 

negativa. Fast jag är medveten om denna ensidighet så reser jag ändå inte till länder där 

tragedier och saker som är negativa presenteras i media. Dock tror jag att det som presenteras 

i Tv och media lägger sig i vårt minne och kvarstår där. När vi sedan ska boka en resa så får 

vi en ”varning” vid platser som påminner om det negativa vi hört. Det kan även vara tvärtom 

tror jag. Som till exempel Thailand. Efter tsunamin 2004 så ökade semesterresandet dit 

enormt. Många turister reste dit för att det blev billigt att resa dit men många åkte dit för att 

hjälpa till och se vad som har hänt (Zyto, 2008). 

 

Säkerhet 

Men eftersom Tv och media oftast visar det som är negativt så kan de oftast leda till osäkerhet 

om turisten ska resa till platsen. 
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Diagram 22 
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Säkerhet på en destination är inte en av de externa faktorerna i Swarbrooke & Horner´s (2007) 

modell men jag har med denna då jag tycker den är viktig relaterande till Tv och media. Krig, 

naturkatastrofer, svält, förtryck, och mycket mera visas. Därför frågade jag respondenterna 

hur viktig de anser att säkerheten på destinationen är. Som visas i diagram 22 så tyckte 65 % 

att säkerheten är mycket viktig i valet av resmål medan 35 % ansåg att de tycker det är mindre 

viktigt. Jag tycker dock att detta resultat är konstigt. Jag är inte säker på ifall respondenterna 

uppfattade frågan rätt. Jag kan inte tänka mig att enbart 65 % tycker att säkerhet är en viktig 

faktor i valet av resmål. Säkerhet är ändå en aspekt som är viktig vardagligt och minst lika 

viktigt då man är i ett främmande land. Men trots allt så kan det som inte är säkert även leda 

till ett äventyr. 

 

Destinationens sociala, politiska, teknologiska och ekonomiska status 

Slutligen påverkas turisten av sitt egna lands samhällspolitiska, ekonomiska, sociala och 

teknologiska status. Detsamma gäller för hur den utvalda destinationens sociala, ekonomiska, 

teknologiska samt politiska status är. Jag tror dock att turisten inte lägger så stor vikt vid hur 

ens egna land är styrt politiskt eller vilka sociala och ekonomiska förhållanden landet har. 

Men det kan även vara så att ifall ett land ligger i en ekonomisk svacka så kan det bli så att 

turister blir mer sparsamma. Däremot så tror jag att turister värderar högre hur destinationen 

som turisten ska besöka styrs. Beroende på ifall landet styrs dåligt enligt turisten eller om det 

är nedvärderande för kvinnor respektive män, kan det påverka turisten om den vill besöka 

platsen eller inte. Även hur ett land framställs globalt eller nationellt så kan även detta 

påverka hur turister värderar olika resmål. Angående den teknologiska utveckling ett land har 

så kan vissa turister anse att det är bättre ifall det finns mer utvecklad infrastruktur.  

Destinationens sociala, politiska, teknologiska, ekonomiska status
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Respondenternas svar angående hur mycket de tänker en destinations politiska, ekonomiska, 

sociala och teknologiska status ses i diagram 23. 49 % anser att de påverkas av detta medan 

51 % blir mindre påverkade. Men detta är också aspekter som kan diskuteras enligt mig. 

Angående hur turistens livsstil är och vilket motiv turisten har inför sitt resmål så skiljer sig 

värderingar åt. Turisten som vill komma nära miljön och uppleva det annorlunda kan lockas 

av att platsen som ska besökas inte är högutvecklat och att styrningen av landet ska vara 

annorlunda. Det kan vara så att det som är annorlunda (livsstilar, kulturer, miljöer, 

värderingar) lockar turister mer fast det kan betraktas som något ”dåligt” som till exempel 

Nordkorea (koreakonsult.com 10-12-29). Erfarenhet och tidigare upplevelser spelar också stor 

roll i detta sammanhang, tror jag. Ifall turisten är erfaren och har upplevt olika kulturer så är 

turisten mer medveten om olika förhållanden som destinationer kan ha. Därmed blir turisten 

mer öppen för olikheter och lägger inte stor tyngd på hur en destination styrs. Poängen blir att 

uppleva det som är annorlunda.  

9.2 Sammanfattning  
Som visats innan så beror det på vem turisten är och därmed utvärderas faktorerna. Jag följde 

Swarbrook & Horner´s (2007) modell (under 9.1) men det var inte riktigt samma som 

respondenterna tyckte.  Respondenternas viktigaste faktor var säkerheten på en destination 

som Swarbrooke & Horner (2007) inte hade med alls. Däremot så var kritik från familj, 

vänner och kollegor inte särskilt viktiga. Att rabatter och erbjudanden från turismföretag 

påverkande så lite är konstigt. Eftersom största delen av respondenter är unga så trodde jag att 

denna faktor skulle locka mer. Tv och media har en någorlunda stor roll. Jag tror att de har 

större inverkan på turister än vad de tror. Däremot så tyckte respondenterna att destinationens 

sociala, politiska, teknologiska samt ekonomiska status var mer viktigt än vad kritiken från 

familj, vänner och kollegor var. Med detta som avslut för de externa faktorerna så har jag inte 

fått med alla externa faktorer men jag har visat att dessa externa faktorer utvärderas utefter 

vem turisten är och vilket motiv turisten har med sin resa. 
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10. Slutsats och förslag till framtida forskning 
Jag började uppsatsen med syftet att redogöra för vilka av de interna och externa faktorerna 

som påverkar turister i valet av resmål. Samtidigt blev motiv för en resa ett delsyfte för att se 

om betydelsen av de externa och interna faktorerna ändrades ifall motivet ändrades. Därmed 

blev även uppsatsen vinklad så. Min slutsats är att de interna faktorerna egentligen är turistens 

egenskaper och förutsättningar för att den ska kunna resa iväg. Utifrån de interna faktorerna 

skapas motiven till en resa. Då motivet finns så börjar de externa faktorerna att utvärderas. 

När teorietiker beskriver vad som påverkar turister så ställs oftast externa och interna faktorer 

bredvid varandra. Med det så ska dessa faktorer påverka turisten lika mycket i valet av resmål. 

Poängen var att jag också skulle göra så men det blev inte riktigt så. Men turisterna är olika 

och därmed blir de påverkade på olika sätt som jag märkte.   

 

Jag vet dock att jag begränsade mig till få externa faktorer samt så var det väldigt lite empiri. 

Därför så kan jag egentligen inte uttrycka mig angående de externa faktorerna. Däremot så var 

det många av diagrammen som jag tror att respondenterna tolkade innebörden av orden 

annorlunda än vad jag gjorde. Dock förstod respondenterna i pilottestet ordens innebörd och 

därmed blev jag nöjd. Jag borde därmed ha gjort fler pilottester för att vara säker på att 

enkäten uppfattades korrekt.  Det enda jag kan påpeka är att av de 100 stycken som besvarade 

min enkät var 55 % i åldern 17 -25. 45 % av respondenterna har motivet med sin resa att 

slappna av, få en solbränna, träning och hälsa. Den interna faktorn som värderades mest var 

ressällskapet och den externa var destinationens sevärdheter och aktiviteter.  Dock får jag inte 

veta i min undersökning vem som har valt vilka svar. Därmed kan jag heller inte dra generella 

slutsatser angående åldersgrupper då de var för litet och ojämnt antal respondenter.  

 

Till studier inom samma ämne förslår jag att forskaren tar god tid på sig och utför studien med 

ett större antal respondenter. Ett förslag är att utföra gruppintervjuer för att få fram vad de 

anser är viktigt i valet av resmål och sedan utföra en enkätundersökning. Eftersom teorier 

beskrivs generellt för turister så hade det varit bra ifall undersökningar gjorde baserande på 

ålderskriteter eller yrkesgrupper. Som mitt resultat visade så är alla turister olika och har olika 

värderingar. Det intressanta hade varit att specificera grupper utifrån faktorerna yrke, kön och 

ålder och därefter se vad som påverkar dem i valet av resmål.  
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Bilaga1 - Enkät 
 Vad söker DU på din semester och vilka faktorer påverkar DIG då du ska boka en 
resa?  

 
 

1. Hur gammal är du? Ringa in ditt svar här nedan  
 
  17-25    26-40    40-65   65-  

 
 
2. Vad söker du efter på din semester? Kryssa för de svarsalternativ som 

beskriver vad du söker efter på din semester. 
  Avslappning, solbränna, träning, hälsa    
 Sex och romantik 
 Socialisering med andra i samma ålder 
 Fest och billig alkohol 
 Nostalgi, äventyr, rymma från vardagen 
 Hälsa på familj och vänner, skapa nya vänner 
 Ekonomisk förbättring 
 Ökad kunskap, lära sig nya skickligheter 
 Uppleva/integrera med andra kulturer 
 Exklusivitet, bevarande av god status, imponera på de hemma 

 
-  

3. Hur mycket påverkar följande faktorer dig i valet av resemål? Denna del behandlar Dina 
personaliga faktorer som kan påverka valet av resemål. Fyra står för Mycket och Ett står för 
Lite. Ringa in din siffra.  

 
 Ekonomi                                            1    2    3    4 
      
 Längden på ledigheten       1    2    3    4   

    
 Familjens åsikt om resan                                           1    2    3    4 

        
 Vännernas åsikt om resan                  1    2    3    4   

   
 Kollegors åsikt om resan    1    2    3    4 

 
 Vilken sort resa som passar in med det yrke du har  1    2    3    4 

        
 Hur en resa kan påverka din identitet    1    2    3     4  

 
 Väljer du resa utifrån din ålder    1    2    3     4 

     
 Kultur                                                        1    2    3     4  

     
 Religion                      1    2    3     4  



 
 

          
 Socialisering (viljan att vara med andra)    1    2    3     4 

 
 Allmänna värderingar för valet av resemålet  1    2    3     4 

 
 Tidigare upplevelser/erfarenhet    1    2    3     4 

 
 

4. Hur mycket påverkar följande påstående ditt val av destination? Denna del behandlar 
de externa faktorer som kan påverka valet av resmål. Fyra står för Mycket och Ett står 
för Lite. Ringa in din siffra.  

 
 Kunskap om destinationen                                                 1    2    3    4  
 
 Destinationens ledande religion          1    2    3    4  

 
 Destinationens sociala, politiska, ekonomiska, 

teknologiska status          1    2    3    4 
     
 Tv och media (hur de framställer en plats)            1    2    3    4 

      
 Transportaleternativ till resemålet                                            1    2    3    4   

      
 Boende alternativ                         1    2    3    4 

          
 Kritik från vänner/familj/kollegor         1    2    3    4  

      
 Säkerhet på destinationen                                                         1    2    3    4  

     
 Kostnad till och på destinationen          1    2    3     4 

      
 Aktiviteter och sevärdheter          1    2    3     4    

 
 Rabatter och erbjudande från turismföretag        1    2    3     4    

 
 

 
 
Tack för din medverkan! 

Dzenita Hebib 
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