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Problem: 

Utifrån teorier om resmotiv genomfördes en studie för att öka kunskapen om unga tyska 

turisters uppfattning om Sverige som destination och unga tyska turisters resvanor. Studien 

belyste följande frågeställning: Vad avgör att den unga tyska turisten väljer Sverige som 

destination? 

Syfte: 

Syftet med denna studie är att göra en inventering av de faktorer som formar unga tyska 

turisters bild av Sverige som destination samt deras resvanor. Studien syftar också att belysa 

resvanor och de allmänna resmotiv som kännetecknar unga tyska turister. 

Metod: 

Med en deduktiv ansats och kvantitativ metod genomfördes, med hjälp av ett snöbollsurval, 

en enkätundersökning på unga tyskar mellan 18-30 år. Totalt deltog 159 respondenter. 

Resultat: 

De flesta unga tyska turister har en positiv bild av Sverige och är mer än villiga att besöka 

Sverige. Den största dominerande faktorn i de unga turisternas Sverigebild är utan tvekan 

naturen. Förutom naturen finner den unga tyska turisten att Sverige står för fridfullhet, frisk 

luft och att det är ett relativt säkert land. En majoritet av unga tyska turister är självständiga 

och vill arrangera sina resor själv. De huvudsakliga resmotiv som ligger till grund för viljan 

att besöka Sverige är att lära känna landets kultur och människor, besöka turisthistoriska 

attraktioner på egen hand, få lugn och ro, utöva sport- och fritidsaktiviteter samt utbildning. 

Nyckelord: 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  
 

En av de största utmaningarna i turismindustrin är att kunna identifiera turisters varierade 

behov. Om turismindustrin lyckas urskilja och sedan tillgodose de olika behoven kan det 

möjliggöra för destinationer att bli konkurrenskraftiga på den snabbt växande 

världsmarknaden. Dagens globaliserade resmarknad ger turister större möjligheter än vad 

tidigare funnits att välja bland olika destinationer att besöka runt i världen. Europa som 

kontinent är en av de största mottagarna av turism, likväl som att européerna själva är en av 

de största turistgrupperna på turismmarknaden (Davidson, 1998).  

Turismnäringen i Sverige står för 2,9 % av Sveriges BNP och summan av exportintäkterna, 

74,4 miljarder kronor, visar att turismen är Sveriges största exportindustri (Svensk Handel, 

2010). Under 2009 rapporterade SCB och Riksbanken att utländsk turism i Sverige är större 

än den svenska turismen i utlandet. Under det tredje kvartalet visade statistiken att utländska 

turister spenderade 100 miljoner kronor mer än svenska turister utomlands. Det är en 

indikator på att turismen har en stor betydelse för den svenska ekonomin. Den tillgängliga 

statistiken visar att de utländska turisterna i Sverige totalt spenderade 26,5 miljarder kronor 

under det tredje kvartalet 2009, vilket är en ökning med sex procent från 2008 (Tillväxtverket, 

2010).  

Förutom de nordiska närmarknaderna med Norge i spetsen svarade Tyskland för den största 

ökningen av europeiska besökare i Sverige under 2009 (Tillväxtverket, 2010). Den tyska 

befolkningen är enligt VisitSweden (2010) den nationalitet i världen som reser allra mest. 

Dessutom hävdar FörTur (2010) att den vanligaste turisten i Sverige är en tysk naturvän. 

Vidare menar VisitSweden (2010) att de två mest betydelsefulla tyska målgrupperna i Sverige 

utgörs av WHOPS (Wealthy Healthy Older People) och barnfamiljer (Berg, 2010). Baserat på 

Carrs (1998) teori anser vi dock att ytterligare ett segment av turister kan framhållas vilka 

anses ha goda framtidsutsikter; nämligen unga turister. Under de kommande åren förutspås 

människor mellan 18-35 år att resa mer än något annat segment på turismmarknaden 

(Battenbough, 2009). Av den anledningen, samt vad som tidigare nämnts, att Sveriges största 

exportindustri är turismen, anser vi att intresset för unga turisters behov av resor borde vara 

betydelsefullt för den svenska turismmarknaden att kunna tillgodose.  

Under de senaste åren har unga turister blivit en allt viktigare del av turismmarknaden och 

utgör idag en märkbar del av antalet inkommande turister till destinationer runt om i världen 

(WTO, 2008). I takt med ökad självständighet och det faktum att människor är ”yngre” 

längre, har ett nytt segment utvecklats på turismmarknaden. Dock är unga människors resande 

inget nytt fenomen. En stegrad utveckling av unga människors resande började redan efter 

andra världskriget, när bland annat teknologiska framsteg banade väg för ett ökat resande. 

Tidigare hade unga människor också kunnat resa, men långt ifrån i samma utsträckning. 

Ungdomsturismen var tidigare en del av familjeturismen, men har utvecklats till att bli en 

egen självständig grupp. Dagens överflödssamhälle har skapat en unik ställning för unga 
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människor jämfört med tidigare generationer (Carr, 1998), vilket vi tror är något som enbart 

kommer gynna ungas ställning på turismmarknaden ytterligare. 

Till skillnad från tidigare generationer har dagens unga turister vuxit upp under IT-

revolutionen och är vana vid att använda datorer till en rad olika saker, bland annat 

informationssökning. De anser att Internet är ett av de viktigaste sätten att hitta information 

på, till exempel information om vissa destinationer gällande backpacking (Lou & Zhong, 

2010). Likväl har unga turisters resmotiv och behov ofta försummats av forskare och likaså 

turismindustrin. Det har funnits en utbredd uppfattning om att unga turister varit en yngre 

kopia av de äldre turisterna, med liknande behov och intressen. Ett antal forskare har 

emellertid märkt att det finns en del skillnader mellan unga och äldre turisters resbehov. Unga 

är till exempel generellt mer äventyrslystna samt intresserade av sportaktiviteter och andra 

evenemang än de äldre (Carr, 1998). Unga turister har helt enkelt andra preferenser än vad de 

äldre har och är en del av ett helt annat marknadssegment (Bae-Haeng, 1998). En förståelse 

för de ungas resmotiv och ambitioner att resa kommer sannolikt ge vissa indikationer på 

vilken typ av marknadsföring och erbjudanden som kommer att locka dem i framtiden.  

Trots det faktum att unga turister borde vara en grupp av stort intresse för turismindustrin har 

de i princip varit en bortglömd målgrupp och det speglar sig i turismmaterial som finns att 

hitta. Materialet tillhanda är inte anpassat efter vad unga turister har för krav och behov och 

entreprenörer inom turismindustrin anser att det är svårt att marknadsföra sig mot en yngre 

målgrupp på grund av att de inte vet vad unga turister är ute efter. Till och med turismföretag 

vilka har valt att marknadsföra sig mot unga är inte säkra på att de faktiskt uppfyller unga 

turisters krav på vad de är ute efter på sina resor (Carr, 1998). Med andra ord anser vi att det 

finns mycket för den svenska turismindustrin att ta tag i. Det går inte längre att anta att unga 

turister har samma behov och krav som vuxna turister. Äldre och yngre turisters behov 

stämmer kanske överens till en viss del, men eftersom de kommer från två olika generationer 

kommer det alltid att finnas en del skillnader i vad den ena respektive den andra vill ha när 

han eller hon är ute och reser. 

 

Med tanke på den goda framtidsutsikten som spås för unga turister (WTO, 2008), har vi i vår 

uppsats valt att undersöka vilka skäl som unga tyska turister uppger till att resa och hur deras 

bild av destination Sverige ser ut. Med unga tyska turister som fokus beror, vilket tidigare 

nämnts, på att Tyskland näst efter Norden är det största turistlandet för Sverige. Trots att 

Tyskland är ett viktigt land för svensk turismindustri, är Sverige en marginell destination för 

Tyskland (Müller, 2001). Vi ser därför en potential att öka den tyska turismen till Sverige, 

genom mer lämpad marknadsföring till olika segment och bättre anpassade produkter. Om 

den svenska turismindustrin inhämtar större kännedom om exempelvis unga tyska turisters 

resmotiv är det möjligt att utifrån denna kunskap skapa attraktiva produkter i Sverige som 

motsvarar unga tyska turisters resmotiv. Med lämplig utformad marknadsföring tror vi att det 

kan vara möjligt att få fler unga tyskar att välja Sverige som destination. 

Vi tror att det idag finns en risk för att unga tyska turister inte upplever Sverige som en 

tänkbar destination att besöka. Av den anledningen finner vi det intressant att ta reda på vilka 

grunder de bygger sin åsikt.  
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1.2 Problemformulering och frågeställning 
Utifrån teorier om resmotiv vill vi genomföra en studie som ökar kunskapen om unga tyska 

turisters uppfattning om Sverige som destination samt deras resvanor. Studien ska belysa 

följande frågeställning: Vad avgör att den unga tyska turisten väljer Sverige som destination? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att göra en inventering av de faktorer som formar unga tyska 

turisters bild av Sverige och deras val av Sverige som destination. Studien syftar också att 

belysa resvanor och de allmänna resmotiv som kännetecknar unga tyska turister. Vi hoppas att 

denna undersökning kan vara till nytta för företagare i turismindustrin vilka vill skapa 

nischade produkter för unga turister. 
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2. METOD 
I den här delen beskriver vi de avgörande val vi har gjort i vår studie. Vi har valt att 

genomföra en kvantitativ studie där vi har utgått från tidigare forskning och teorier om bland 

annat den tyska Sverigebilden och olika slags resmotiv.  

 

2.1 Val av kvantitativ undersökning 
Syftet med vår studie är att göra en inventering av de faktorer som får unga tyska turister att 

välja Sverige som destination. Således innebär syftet att beskriva allmänna resmotiv och dra 

slutsatser om hur resmotiven fördelas bland unga tyska turister. En forskningsstudies metod 

beror på den specifika studiens syfte (Holme & Solvang, 2008). Vi tog fram fakta om unga 

tyska turisters Sverigebild, resvanor och allmänna resmotiv som vi ville undersöka och 

därmed har vi valt en deduktiv ansats.  

Studien syftar inte till att inventera faktorer endast för 

de personer som deltar i undersökningen utan för hela 

populationen unga tyskar. Vi bedömer att en 

kvantitativ studie är den lämpligaste metoden som 

svarar mot syftet för vår studie. Trots att en kvalitativ 

undersökningsmetod är bättre på att få en djupare 

förståelse för ett problem och hur människor tänker, 

är det med den kvalitativa metoden svårt att göra 

generaliseringar utifrån den undersökta gruppen av 

personer som deltar i undersökningen. Av den 

anledningen föll valet till att välja en kvantitativ 

undersökningsmetod, eftersom den kvantitativa 

metoden är inriktad på att göra generaliseringar 

utifrån ett representativt urval från populationen 

(Bryman, 1997).  

I vår studie strävar vi efter att koppla enkätfrågor mot 

olika teorier om den unga tyska befolkningens bild av 

Sverige samt teorier om resmotiv. Genom 

enkätfrågorna ger vi en operationell definition av 

olika resmotiv och drivkrafter till resande. Vi ville, 

efter att ha samlat in svaren till enkätundersökningen 

och statistiskt bearbetat det insamlade materialet, dra 

slutsatser om förekomsten av olika resmotiv och 

beskriva vilka aktiviteter som främst lockar unga 

tyska turister till destination Sverige. Enkätundersökningen ska också ge svar på hur unga 

tyska turister betraktar Sverige som destination samt hur de helst arrangerar och planerar en 

resa. 

Modell inspirerad av Bryman 

(1997:31) 
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Innan vi konstruerade vår enkätundersökning studerade vi olika vetenskapliga artiklar om 

resmotiv som gjorts för olika destinationer. Artiklarna har varit en utgångspunkt när vi valt 

teorier som vi vill belysa i vår studie.  

               

2.2 Förstudie 
För att kunna utforma en enkätundersökning med lämpligt ställda frågor och svarsalternativ 

valde vi att genomföra en förundersökning i form av en gruppdiskussion med tyska 

utbytesstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi testade i gruppdiskussionen frågor med 

utgångspunkt från teorier om unga tyska turisters bild av Sverige och deras tänkbara resmotiv. 

Många av de frågor vi ställde inspirerades av Christina Roséns (2010) undersökning om den 

tyska Sverigebilden. Anledningen till förstudier är att testa ifall de frågor och svarsalternativ 

som ställs uppfattas på önskat sätt, samt om upplägget fungerar utan att skapa förvirring och 

missförstånd (Gummesson, 2007). 

I gruppdiskussionen deltog 30 utbytesstudenter från Tyskland. Diskussionen syftade till att få 

fram deras åsikter om unga tyskars resmotiv, bilden av Sverige som destination och hur de 

helst av allt genomför sina resor. Vi ställde frågor av öppen karaktär för att studenterna skulle 

få tillfälle att få fram deras egna erfarenheter och synpunkter. Vi upptäckte ganska snart att 

frågor om Sverige som destination var betydligt enklare för studenterna att svara på än frågor 

om resmotiv.  

Efter gruppdiskussionen lät vi genomföra en testenkät med öppna frågor som främst 

behandlade teorier om resmotiv i syfte att få fram så mycket information som möjligt om de 

faktorer som spelar in vid val av resa. Vi insåg att det var viktigt att frågorna i en 

enkätundersökning måste vara tydliga och enkla att besvara för att minska bortfallet vid frågor 

om resmotiv. Testenkäten besvarades av åtta respondenter, varav fem var eller hade varit i 

Sverige någon gång, och resterande tre respondenter uppgav ett intresse av att besöka Sverige. 

Vi valde åtta unga tyskar som vi är bekanta med att genomföra enkätundersökningen, 

eftersom vi på så sätt kunde få utförliga svar på våra frågor. Frågor som ställdes var till 

exempel ”Vad är det första du kommer att tänka på när du hör Sverige?”, ”Vad vill du 

uppleva när du åker till Sverige?”, ”Hur arrangerar du helst din resa?” Precis som vid 

gruppdiskussionen bekräftades en del av våra tankar, till exempel att unga tyska turister 

föredrar att arrangera sina resor själva samt är tämligen priskänsliga och många är mer 

benägna att vilja åka till storstäder, istället för mer naturbaserade aktiviteter.  

Genom förstudien bekräftades en del av våra fördomar; exempelvis att IKEA, de svenska 

köttbullarna och naturen är företeelser den tyska befolkningen uppskattar och känner till om 

Sverige, liksom att bilden av svenskarna är att de är artiga men vanligtvis lite återhållsamma. 

Ytterligare aspekter som vi inte tidigare tänkt på framkom, såsom att de svenska storstäderna 

uppfattas attraktiva och moderna samt att priserna på allmänna transportmedel, vilka anses 

höga, kan vara en faktor till varför inte fler unga tyska turister reser till Sverige. 

Förundersökningens syfte var att få kunskap om hur unga tyskar tänker om Sverige som 

destination och testa om våra tänkta enkätfrågor fångar in faktorer som påverkar unga tyskars 
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val av Sverige som destination. Förundersökningen gav som resultat att vi kunde formulera 

frågor vilka omfattar de faktorer som unga tyskar associerar till destinationen Sverige. Vi 

konstruerade därefter frågor med bundna svarsalternativ, eftersom det är svårt att statistiskt 

bearbeta enkätundersökningar med öppna svar. Dessutom finns risk att bortfallet blir större 

med frågor med öppna svar, eftersom det krävs en större ansträngning av respondenterna att 

besvara sådana frågor (Holme & Solvang, 2008). 

 

2.3 Enkätutformandet 
En aspekt vi blev medvetna om under gruppdiskussionen var att trots att den yngre tyska 

befolkningen alltmer börjar lära sig engelska, så föredrar de ändå att prata tyska. Det ledde till 

att vi valde att utforma enkäten på tyska för att göra det lättare för respondenterna att både 

besvara och förstå enkäten. Det var möjligt att utforma enkäten på tyska eftersom vi båda 

besitter goda kunskaper i tyska, samt en av oss har tyska rötter. Det hoppades vi också skulle 

göra det enklare för oss att nå ut till fler potentiella respondenter och få dem villiga att 

medverka i undersökningen. 

Vi hade genom förundersökningen skapat oss en förhållandevis god uppfattning om hur 

frågorna borde vara formulerade för att uppnå bästa förståelse. Eftersom vi inte hade några 

tidigare kunskaper om hur en enkät skulle utformas valde vi att använda oss av enkätmallar. 

Mallen vi använde oss av kommer från Internetsidan www.surveymesh.se, vilken är ett gratis 

enkätverkyg vilken hjälper till vid utformning av enkäter och andra undersökningar. Genom 

SurveyMesh fick vi också tillgång till deras intuitiva analysverktyg för att på ett enkelt sätt 

kunna undersöka och analysera respondenternas svar. 

Finn et al. (2000) betonar vikten av att vid enkätens utformning informera deltagarna om 

syftet med enkäten, hur resultatet ska användas, varför respondenternas svar är viktiga för 

undersökningens kvalitet och att deltagarnas svar endast kommer att redovisas aggregerat.  

Varje respondent är därigenom garanterad anonymitet i undersökningen. Vidare betonar Finn 

(ibid) att enkätundersökningar där ingen intervjuare är närvarande tenderar att få kortfattade 

svar. Vi har därför, som tidigare nämnts, begränsat antalet öppna frågor och istället valt att 

använda slutna svarsalternativ så ofta som möjligt. 

För att på ett enkelt och effektivt sätt kunna sprida enkäten valde vi att använda oss av sociala 

medier, i form av Facebook och olika tyska forum vilka var riktade mot tyskar med intresse 

för Sverige. Genom att be medlemmar i olika slags grupper på Facebook att besvara enkäten, 

såg vi ett sätt att få deltagare av en varierad grupp unga tyskar. Grupper som kontaktades var 

bland annat ”Schwedenforum” och ”Schwedenstube”, men dessutom grupper som inte på 

något sätt är relaterade till Sverige såsom ”Berlin” och ”Deutschland”. Förutom sociala 

medier fick vi också tillgång till en lista med mejladresser från Thomas Marten, lektor vid 

institutionen för språk och litteratur vid Linnéuniversitet i Växjö. Listan innehöll mejladresser 

till tyska utbytesstudenter vilka är på plats i Växjö och Kalmar och enkäten skickades ut till 

dem med en önskan om att de sedan kunde skicka enkäten vidare. 
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2.4 Urval 
Urvalet av det som ska ingå i själva studien måste utgå från en logisk grund, det vill säga vara 

försvarbart och representativt (Denscombe, 2004). Det är viktigt att ha i åtanke att urvalet 

endast ger giltig information under förutsättning att vi mäter det som är intentionen att mäta 

(Holme & Solvang, 2008). Vi ansåg därför att det var viktigt att se till att våra respondenter 

utgjordes av personer som både varit och inte varit i Sverige och har olika kunskap och åsikter 

om Sverige. Hur definierar vi unga tyskar? Vi har tidigare nämnt Battenbourghs (2009) 

förutsägelse att människor mellan 18-35 år är gruppen som kommer resa mer än någon annan 

grupp i framtiden. Vidare presenterar Carr (1998) ett antal olika åldersindelningar av vad som 

definierar en ”ung turist”. Vi har valt att fokusera på en grupp mellan 18-30 år, eftersom vi 

anser att det är under den tidsperioden i livet som människor har störst frihet att själva 

bestämma vart de vill resa, möjligen reser mycket på egen hand och innan många bildat 

familj. 

 

Vi bestämde oss för att använda ett snöbollsurval för att få tillgång till ett förhoppningsvis 

stort dataunderlag. Snöbollsurval går till så att respondenterna vilka deltar i undersökningen 

tillfrågas om de känner till andra personer som kan vara villiga att delta i undersökningen. 

Snöbollsurval kan klassificeras som ett icke-representativt urval, där populationen innan 

undersökningens början ofta är okänd (Sverke, 2004).  Vi hade som mål att få 200 svar på 

enkäten. Det bästa ur vetenskaplig synpunkt vore om vi hade haft möjlighet att göra ett 

slumpmässigt urval. Vi kunde inte göra det eftersom vi inte hade tillgång till en urvalsram för 

populationen unga tyska turister. Genom att urvalet inte är slumpmässigt går det inte att 

beräkna något urvalsfel (Holme & Solvang, 2008).  

 

På grund av den begränsade tiden för vår studie, var vi tvungna att avsluta insamlandet av 

enkäter innan vi nådde målet 200 respondenter. Totalt svarade 159 personer på vår enkät, 

varav 109 var kvinnor och 50 män. Av de 159 personerna besvarade 141 personer hela 

enkäten. De övriga 18 respondenterna påbörjade enkäten för att sedan svara på vissa frågor 

och hoppa över andra. Åldersfördelningen av respondenterna var: 16,9 % 18-21 år, 62,8 % 

22-25 år och 20,2 % 26-30 år.   

 

2.5 Access 
Vår förstudie har i första hand utgått från unga tyskar i Småland, närmare bestämt 

Linnéuniversitetet i Växjö, eftersom en av oss hade kontakter både till tyska utbytesstudenter 

och lärarna i tyska på institutionen för språk och litteratur. Tanken bakom det hela var att, 

eftersom Kronobergs län är den plats i Sverige som har störst andel av inkommande turister 

(Tillväxtverket, 2009) och en stor del av dessa turister är tyskar, kunde de vara en bra grupp 

att utgå ifrån.  

 

Genom utbytesstudenterna samt lärarna vid Linnéuniversitetet har vi kunnat få ytterligare 

kontakter med unga tyskar via e-mejl. Vidare har Facebook varit en hjälp i spridningen av 

enkäten, där vi lyckats komma i kontakt med fler unga tyskar från varierade intressegrupper. 
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2.6 Reliabilitet och validitet 
Vi genomförde en enkätundersökning med ett urval av unga tyskar. Urvalet syftade till att få 

med varierande grupper av unga tyskar. Reliabilitet bygger bland annat på att undersökningen 

ska ha ett representativt urval av personer för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. 

Tillräckligt många människor måste ha ställt upp i enkäten för att resultatet ska bli tillförlitligt 

och kunna representera en specifik målgrupp, i det här fallet unga tyskar (Thurén, 2007). Det 

fanns dock en risk för att vi i större utsträckning bara skulle nå en viss typ av unga tyskar och 

att andra grupper skulle bli underrepresenterade i urvalet. Vi nådde deltagarna i enkäten bland 

annat genom att kontakta olika Facebook-grupper med anknytning till Tyskland eller tyskar 

som gillar Sverige. Risken är att vi inte når unga tyskar som inte är vidare socialt intresserade 

och inte är anslutna till olika Facebook-grupper.  

 

Vi har försökt öka reliabiliteten genom att kontakta Facebook-grupper med olika inriktningar. 

En del av grupperna har haft en tydlig nationell intresseinriktning och andra en mer 

internationell inriktning. En studie med hög reliabilitet kan även efterliknas och upprepas av 

andra och de ska komma till ungefär samma resultat (Gustavsson, 2007). Vidare har vi försökt 

utforma vår enkät på ett enkelt och lättförståeligt sätt för att förhindra eventuella missförstånd. 

Enkäten har därför översatts till tyska för att minska de språkliga barriärerna som uppkommit 

i samband med förundersökningen. Enkätskapandet har fått ta relativt lång tid och vi har 

strävat efter att utforma frågor som är tydliga och relevanta för vad vi i studien ämnade 

undersöka, det vill säga frågor med hög validitet (Thurén, 2007).  

 

Gruppdiskussionen i förstudien spelades in på mp3 och testenkäten besvarades skriftligen. 

Gruppdiskussionen och testenkäten var mycket värdefulla för att utforma enkätfrågorna och 

veta att frågorna behandlade de resmotiv och turistaktiviteter som unga tyskar vilka 

deltagarna i förundersökningen tyckte var viktiga. Genom förstudien kunde vi testa att 

diskussionsdeltagarna rätt uppfattade våra tänkta enkätfrågor och på så sätt öka validiteten i 

vår studie.   

 

Det är intressant att studera hur bortfallet fördelades på olika frågor för att bedöma 

reliabiliteten för enkätfrågorna. Om bortfall finns för vissa frågor kan det tyda på att frågorna 

är otydligt formulerade och på så sätt uppfattas på olika sätt av respondenterna. Det visade sig 

att 159 personer besvarade frågorna 1-7 (se bilaga). Frågorna besvarades av alla som deltagit i 

undersökningen. Bortfallet är störst för fråga 9 och 11 som handlar om inställningen till att 

besöka Sverige och synen på Sverige som destination. Det totala bortfallet är 18 personer för 

fråga 9 och 23 personer för fråga 11. Det tyder på att frågorna 1-7 är enkla att besvara. För att 

besvara de frågorna krävs ingen kunskap om Sverige som destination, som frågorna 8-15. Om 

kunskapen är begränsad krävs en större ansträngning eller reflektion av de svarande. 

Kvantitativa undersökningar kan ha en lägre reliabilitet jämfört med kvalitativa 

undersökningar då frågorna kräver en viss mängd reflektion av den svarande. Det är lätt för en 

svarande i en kvantitativ undersökning att hoppa över frågor som är besvärliga. En intervjuare 

kan i kvalitativ undersökning efter en diskussion med den svarande få fram intervjupersonens 

synpunkter. 
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Bortfallet vid svar på Sverigefrågor jämfört med allmänna frågor om resmotiv och resvanor är 

cirka 15 %. Vi kan tolka bortfallet som att 15 % av unga tyskar har begränsade kunskaper om 

Sverige som destination för att ha bestämda åsikter om Sverige som destination.    

 

Före undersökningen uppfattade vi fråga 2 och 12 som speciellt svåra att besvara. De handlar 

båda om resmotiv för resor, men är formulerade på olika sätt. Övriga frågor uppfattade vi som 

okomplicerade att besvara. Svarsfrekvensen för fråga 2 är lika hög som för andra frågor om 

turism som inte är knutna till Sverige som destination. Svarsfrekvensen för fråga 12 är lika 

hög som för andra frågor som handlar om Sverige som destination. Svaren för de två frågorna 

har ungefär samma fördelning för de två frågorna. De fem vanligaste resmotiven som anges 

för de två frågorna är identiska, vilket tillsammans med bortfallets storlek tyder på att 

validiteten och reliabiliteten är relativt hög. 

 

2.7 Metodkritik 
Gruppdiskussionen med de tyska utbytesstudenterna gick inte precis som vi hade önskat, men 

hade sina förklaringar. Trots att tyska ungdomar alltmer börjar lära sig och tala engelska vid 

sina utlandsresor verkar de inte vara riktigt säkra på sina språkkunskaper. Trots att vi försökte 

hålla ett så enkelt språk som möjligt för att det inte skulle bli några missförstånd verkade 

studenterna inte riktigt bekväma med att prata på engelska. I efterhand har vi förstått att det 

enklaste hade varit ifall vi hade genomfört gruppdiskussionen med dem på tyska för att få 

dem att öppna upp sig ytterligare. Det var något vi fick ta hänsyn till vid utformningen av 

enkäten. En annan aspekt, vilken försvårade diskussionen och som vi inte var medvetna om, 

var att studenterna vid det här tillfället skulle ha en tentamen direkt efter vår diskussion. Det 

kan säkerligen också ha spelat roll i att de inte riktigt kände sig bekväma i att besvara våra 

frågor. De var inställda på att komma på sin lektion och ha tentamen, inte att genomgå en 

gruppdiskussion. Vi fick ändå värdefull information om resmotiv och unga tyskars bild av 

Sverige som destination.  

Vi har inte fullt uppnått målet med 200 respondenter i enkätundersökningen, utan vi fick som 

tidigare nämnts avsluta enkäten med 159 respondenter. Det kan ha påverkat undersökningens 

resultat på grund av att urvalet blir mindre representativt för populationen unga tyskar. Vi 

anser att det mindre urvalet inte påverkar slutsatserna om unga tyska turisters resvanor, 

resmotiv och bild av Sverige som destination på ett avgörande sätt, eftersom ett urval med 

159 individer trots allt är ett ganska stort urval. Osäkerheten i procenttalen för olika faktorer 

ökar dock.   

En brist som vi ser i vår undersökning är att andelen manliga respondenter är kraftigt 

underrepresenterade i undersökningen. Andelen män var 31 % och andelen kvinnliga 

respondenter 69 %. Vi vet inte vad underrepresentationen av manliga respondenter beror på. 

Vi har försökt att få en jämn könsfördelning och skickat ut enkäten till lika många män som 

kvinnor, liksom vänt oss till grupper på Facebook med olika slags inriktning. Den sneda 

könsfördelningen i vår studie påverkar enligt vår uppfattning främst fördelningen mellan 

turistrollerna. Det är troligt att andelen unga tyska turister som har turistrollen Lära känna 

landets kultur och människor skulle bli lägre medan andelen unga tyska turister som har 
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turistroller som Sport och äventyr skulle bli större. Argumentet för vårt antagande är studien 

Wine Tourism and Consumers av Getz et al. (2008). Studien studerar bland annat 

könsskillnader i turistbeteende. Kvinnor föredrar i större utsträckning turismprodukter som 

inkluderar kulturella och sociala aktiviteter.  

En annan felkälla vilken kan tänkas finnas är att gruppen positiva till Sverige som destination 

är överrepresenterade i förhållande till gruppens andel av populationen unga tyskar. Det som 

tyder på en överrepresentation är att 68 % av de som besvarade enkäten någon gång har 

besökt Sverige. Det är troligt att personer som besökt Sverige tidigare eller har en positiv bild 

av Sverige som destination är mer intresserade att besvara enkäten än andra grupper. Vi kan 

inte bedöma hur missvisande resultatet är på grund av den eventuella obalansen av 

fördelningen av respondenter som varit respektive inte varit i Sverige.  

En nackdel med snöbollsurval som urvalsmetod är att det inte på ett enkelt sätt går att 

garantera att urvalet blir representativt. Snöbollsurvalet var enligt vår mening den bästa 

urvalsmetoden eftersom vi inte hade möjlighet att göra ett slumpmässigt urval. Vi anser dock 

att vår undersökning kan användas som en inventering av faktorer som gör att unga tyska 

turister väljer Sverige som destination.  
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3. UNGA TURISTER 
Vår uppsats handlar om vad det är som får unga tyska turister att resa. I nedanstående text 

beskrivs de teorier om unga turister vilka anses vara relevanta för uppsatsen. En del av 

teorierna som testas i enkäten berör unga turistens priskänslighet, vad för slags 

boendestandard som eftertraktas, önskad reslängd, vad för slags resa den unga turisten söker 

samt hur information hittas.  

 

3.1 Definition av en ung turist 
Det råder oenighet om vart gränsen för unga går åldersmässigt. En del forskare har 

åldersgränsen 15-25 år medan gränsen för andra går mellan 18-38 år. Det finns helt enkelt 

inga egentliga riktlinjer för vem som är ungdom eller inte trots att WTO anser att det viktigt 

att ha en mångsidig definition av ungdomsturism för att kunna utveckla och marknadsföra sig 

mot unga turister på bästa möjliga sätt. Ett problem är att definitionerna ung och ungdom 

används i helt olika sammanhang, vilka sinsemellan inte har någon förbindelse (Carr, 1998). 

En annan definition angående unga har ingenting med åldern att göra. Utan här handlar det 

mer om en mognadsprocess. Ungdomstiden börjar när barnen börjar bli mer självständiga från 

föräldrar och lärare tills de tar på sig de rättigheter och ansvar, vilket ses som en naturlig del 

av vuxenlivet. Sen finns det flera olika definitioner där det mer handlar om personligheten. 

Med andra ord kan en människa som inte åldersmässigt passar in trots det definieras som 

ungdom eftersom de är unga till sättet och har samma tankesätt som unga har (Carr, 1998). 

Här kommer det stora problemet med ungdomsturismen fram. Hur ska turismproducenter 

kunna marknadsföra sig mot unga turister när det inte finns någon enhetlig definition på vilka 

de unga är? 

Ett problem som en del forskare stöter på när det gäller att definiera unga turister är att de inte 

vet ifall unga är en del av den institutionaliserade turismen eller den icke-institutionaliserade 

turismen (Carr, 1998). När vissa människor sägs tillhöra en viss grupp sägs de ha vissa 

karakteristiska likheter, men det gäller inte den icke-institutionaliserade turismen. De olika 

grupperingarna inom icke-institutionaliserade turismen kan vara mer åtskilda och de här 

skillnaderna har utvecklats under åren (Ian & Musa, 2008). Pastor (1991) anser att det är 

självklart genom definitionen som ung att unga turister är mer aktiva och reser för att 

förverkliga sig själva eller endast för att få lite lugn och ro från vardagen. Det är egenskaper 

vilka mer stämmer överens med den icke-institutionella turismen, till exempel 

backpackerturismen. Baserat på sin egen definition av en ung turist tror Pastor att majoriteten 

av unga turister tar del av resor som är icke-institutionaliserade, involverar backpacking och 

som tar plats runt storstadsmässiga platser.   

Det sägs att ungas preferenser till större delen stämmer överens med backpackerturismen. Det 

betyder att unga turister går in för att leva på en någorlunda tight budget, men innebär det 

också att de föredrar enklare boenden?  
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Vilken standard på boende föredrar 

du när du reser?

26,40%

17%

27%

22%

7,50%

Hotell Egen lägenhet Bed &

Breakfast

Vandrarhem Camping

 
Av de 159 svarande visade resultatet att unga i överlag med knapp marginal föredrar Bed & 

Breakfastboende tätt följd av hotellboende. På tredje plats kommer vandrarhem, följt av egen 

lägenhet och till sist campingalternativet. Det visar att unga turister inte nödvändigtvis 

kommer att välja de billigaste boendealternativen, till exempel camping och vandrarhem, men 

också att många föredrar att bo på hotell när de reser. I det här fallet kan det sägas att 

boendeaspekten inte riktigt stämmer överens med Pastors (1991) bild av att unga turister till 

större delen tar del av icke-institutionaliserade resor eftersom unga inte nödvändigtvis väljer 

det billigaste boendealternativet när de ska åka iväg.   

Också unga turister vill kunna bo bekvämt under sina resor och inte bli förpassade till de 

billigaste ställena på grund av att påståendet att de antingen är snåla eller inte har mycket 

pengar att röra sig med. Trots att unga turister oftast inte har lika mycket pengar att resa för 

som äldre turister, finns det idag bra resor att få till bra billiga priser, vare sig det handlar om 

sista-minuten-resor eller annat. Bara för att det handlar om en sista-minuten-resa betyder inte 

det automatiskt att man kan hamna på dåliga boenden ifall det står ospecificerat boende på 

resan. Det kan lika gärna betyda toppboende av högsta klass. Beroende på vilken destination 

det handlar om kan det finnas ett stort urval av boendealternativ av varierande prisklasser. Det 

betyder att det idag inte är helt självklart att en ung turist måste välja bland de billigaste 

boendealternativen. 

Trots att det inte finns någon allmän definition av unga turister har det ändå gjorts en del 

undersökningar, främst för att komma till skillnaderna mellan unga och vuxna turister. 

Skillnader som upptäcks är risktagande, att unga turister är mer benägna att ta risker än vad 

äldre turister är, unga reser ofta längre och mer regelbundet än vuxna och det finns också 

skillnader i vad för slags aktiviteter unga och vuxna ägnar sig åt under sina resor (Carr, 1998).  

En annan skillnad mellan unga och vuxna är att det har blivit allt vanligare för unga att ta ett 

sabbatsår från sina studier innan de börjar sin utbildning på universitet. Det året tillbringas 

antingen med att resa, jobba eller utföra volontärarbete (Simpson, 2004). Det blir uppenbart 

att det är svårt att ha en klar definition av vad en ung turist är. Det svåra är att veta i vilket 

sammanhang ordet ung turist ska användas och för att det i framtiden ska bli lättare att både 
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göra nya undersökningar av unga och marknadsföra sig mot unga är det viktigt att det finns en 

gemensam definition som alla kan använda sig av. 

 

3.2 En försummad målgrupp 

En ny målgrupp, vilken alltmer börjar visa intresse för att utforska nya resmål på andra sätt än 

vad den äldre generationen har gjort är dagens unga turister. Trots att en stor andel unga 

människor idag reser alltmer är det fortfarande en grupp turister som inte har fått särskilt stor 

uppmärksamhet från dagens forskare inom turismen (Carr, 1998). 

Sedan andra världskrigets slut har världen njutit av en ekonomisk tillväxt inom en rad olika 

områden och turismen är en av dem. Inom turismen har en rad olika områden blomstrat och 

en av dem är ungdomsturismen. Ungdomsturismen utvecklades från att ha varit en del av 

familjeturismen till att bli en självständig falang inom turismen. Till skillnad från tidigare 

generationer har dagens unga vuxit upp i ett överflödssamhälle med liberala idéer och därmed 

fått en unik ställning i dagens samhälle (Carr, 1998).  Dagens unga människor har och 

kommer att fortsätta att växa upp i en liberalare och friare värld än vad föregående 

generationer har gjort. Det är något som märks när olika val ska göras. Idag finns möjligheter 

att resa på ett helt annat sätt än vad tidigare var möjligt. Valet av destination idag är i princip 

oändligt jämfört med bara för cirka 50-60 år sedan när det också fanns skillnader i vad män 

och kvinnor fick och inte fick göra.  

Självklart finns det skillnader i turistbeteende inom olika åldersgrupper. Alla individer har 

olika smak och är ute efter olika saker, men det brukar dock finnas ett par gemensamma saker 

för olika åldersgrupper. För den yngre generationen brukar ekonomin vara ett betydande 

hinder för deras resande, vilket inte brukar vara fallet med den äldre generationen trots att de 

antagligen inte reser lika mycket som människor i yrkesverksam ålder (Aronsson, 1993). 

Det finns en del viktiga skillnader mellan unga och vuxna, vilka tidigare varit i samma 

situation som de unga. Unga människor brukar oftast betraktas som miniatyrvuxna, vilka i 

princip hade samma krav men på en mindre krävande nivå. Istället brukar det idag hävdas att 

unga har en specifik identitet, vilken skiljer sig från vuxna, och att de har speciella intressen 

och behov som åtskiljer dem ifrån andra grupper (Carr, 1998). 

Betraktelsen av unga turister som en yngre version av de vuxna har lett till att det inte finns 

resmaterial för olika destinationer som är anpassat för de yngre. Det anses vara svårt att 

marknadsföra sig mot unga och uppfylla deras behov och krav. Trots att man har unga turister 

som målgrupp är inte det någon garanti att de faktiskt kan uppfylla deras behov, vilket inte är 

särskilt bra. Skulle turismindustrin lyckas uppfylla unga turisters behov skulle det garantera 

morgondagens turismarrangörers inkomster (Carr, 1998). Den svenska turismindustrin borde 

vara intresserad av att också locka unga turister till Sverige. Enligt VisitSweden är deras 

största målgrupper på den svenska marknaden från Tyskland WHOPS och barnfamiljer.  Det 

är två målgrupper vilka ligger före unga turister åldersmässigt och just därför borde de vara av 

intresse. Skulle den här målgruppen komma till Sverige och tycka om vad de upplevde är det 

inte helt omöjligt att de skulle återvända i framtiden, antingen som barnfamilj eller WHOPS. 
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Det finns överraskande lite information att hitta angående vart unga åker och hur mycket 

pengar de spenderar på plats. Endast fem av EU:s dåvarande 25 medlemsländer levererade 

siffror på inkommande turister indelade i åldersgrupper när World Tourism Organisation 

(WTO) bad om det. Det hela går tillbaka till organisationers och myndigheters 

missuppfattning angående unga turisters värde. De har till stor del fokuserat sina 

undersökningar på vuxna, vilket har lett till att de unga har blivit helt förbisedda (Carr, 1998). 

Idag har ungdomar större frihet och möjligheter att resa än vad som tidigare funnits. Det gör 

att allt fler unga reser, vilket gör att de borde vara en inflytelserik målgrupp för olika 

destinationer. För att återgå till stycket ovan; skulle man lyckas göra ett bra intryck på de unga 

finns det stora möjligheter att de skulle kunna locka tillbaka den här gruppen turister när de 

blivit äldre och är en del av andra målgrupper. 

Dagens unga vuxna väntar allt längre med att gifta sig och skaffa barn. De betalar inte av 

några lån, har tiden och lever i ett slags välstånd som gör det möjligt för dem att vara ute och 

resa ofta. Till skillnad från andra grupper lever de ett väldigt aktivt liv där bland annat turism 

och resor ingår som en naturlig del av sina liv. Siffror från 1993 visade att ca 20 % av 

dåtidens internationella turister var ungdomar, med andra ord människor under 26 år. Annan 

statistik som finns tillgänglig från Federation of International Youth Tourism Organisations 

(FIYTO) visar att unga turister stod för köpet av fem miljoner tågbiljetter och fyra miljoner 

flygbiljetter, och stod för 30 miljoner övernattningar under varje år under slutet av 1980-talet 

(Carr, 1998).  

 

3.3 Ungas val av destination 
Dagens unga turister är morgondagens trendsättare, därmed är det viktigt att veta vad det är de 

är ute efter och vad det är som får dem att välja en viss destination. Deras sätt att resa kan ge 

en indikation om hur olika reseföretag ska marknadsföra destinationer för att kunna attrahera 

samma turister i framtiden. Unga turister som reser söker efter lugn och ro, kultur och äventyr 

när de ska ut och resa. Erfarenheterna de får av sina resor ger dem en längtan att fortsätta att 

resa och det fortsätter att påverka deras destinationsval allteftersom de blir äldre (Morgan & 

Xu, 2009). 

 

Företag vilka marknadsför destinationer sägs vara alltför fokuserade på en plats fysiska 

attribut än på det faktum att resande idag handlar alltmer om att uppleva nya saker och få nya 

erfarenheter genom att resa till olika platser runt om i världen (Morgan & Xu, 2009). Det hela 

beror på vad för intressen en turist har, det brukar styra valet av destination. För en ung turist, 

vilken har hela livet framför sig, handlar det om att få uppleva saker innan man gifter sig och 

börjar leva ett lugnare liv. Innan giftermål och barn kommer in i bilden har de flesta unga 

turister chansen att få uppleva vad de vill utan att behöva ta hänsyn till någon annan och i de 

flesta fallen bryr de sig inte om en plats fysiska attribut utan mer om vad platsen har att 

erbjuda dem. Det är det här marknadsförare för reseföretag måste ta och tänka på; vad är det 

unga är intresserade av? Vad får dem att vilja åka till en viss destination? Vad gör en 

destination minnesvärd? 
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För att kunna möta ungas behov och förväntningar måste researrangörerna fokusera på ordet 

”annorlunda”. I många fall är det mötet mellan olika människor, landskap, livsstilar etcetera 

som gör en resa minnesvärd, men det är inte det som är annorlunda. Det är de vardagliga 

kulturella skillnaderna från hur saker och ting blir gjorda hemma som gör skillnaden och är 

annorlunda för dagens unga. Det kommer också vara marknadsförarnas utmaning; att skydda 

och bevara destinationers olikheter från dagens globalisering, vilket håller på att göra världen 

alltmer enhetlig (Morgan & Xu, 2009). För Sveriges del handlar det om att hitta det som är 

unikt och annorlunda och sedan kunna marknadsföra det på ett sätt som skulle locka unga 

turister. Ingen vill åka till en destination som inte erbjuder något unikt eller det där lilla extra 

vilket gör just den destinationen unik.  

 

Enligt vissa forskare är unga turister väldigt prismedvetna, vilket har lett till en allmän 

uppfattning att unga föredrar billiga resor och olika budgetalternativ. Trots det faktum att 

unga backpackers spenderar mindre pengar än sina vuxna medresenärer, vilka oftast åker på 

arrangerade resor, kompenseras det med att stanna kvar längre och genom att spendera sina 

pengar på olika ställen runt om i landet medan de reser (Carr, 1998). Vuxna resenärer på 

charterresor eller liknande brukar oftast bara spendera pengar på platsen de bor och gör oftast 

inga större utflykter, vilket unga turister oftast gör. Om de är ute och backpackar stannar de 

inte bara på ett och samma ställe utan reser runt till olika platser. Därmed bor de på olika 

ställen, äter på olika ställen och använder oftast lokala transportsätt till skillnad från vuxna 

resenärer. 

 

Bilden är att unga turister är prismedvetna och villiga att stanna kvar längre på en destination 

till skillnad från de vuxna och äldre turisterna. Det gjorde det intressant att se ifall prisnivån 

verkligen var av betydelse vid val av en destination, i det här fallet Sverige, och hur länge 

unga föredrar att stanna på en viss destination: 

 

Av de 139 svarande visade 

resultatet angående 

prisnivån i Sverige att hela 

61,2 % menar att prisnivån 

är en viktig aspekt när unga 

funderar på att besöka 

Sverige. Det bekräftar 

ovanstående teori om att 

unga turister anses vara 

prismedvetna, men det 

betyder inte nödvändigtvis 

att de därmed också väljer 

den billigaste destinationen 

de kan hitta på resmarknaden.  

 

När unga ska resa betyder inte det automatiskt att de börjar leta efter den billigaste resan de 

kan hitta eftersom de i vissa fall inte har så mycket pengar att röra sig med. På dagens 
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resmarknad går det att hitta miljontals olika resor av varierande prisklasser, alltifrån billiga 

alternativ till dyra lyxresor. Därmed är det inte helt självklart att dagens unga turister ska välja 

att endast resa till billiga resmål, utan de har också möjlighet att åka till lite dyrare 

resalternativ, till exempel Sverige, om de undersöker vilka slags boendealternativ, 

transportalternativ och så vidare som finns på plats.  

 

Självklart ska det trots det poängteras att ett lands prisnivå spelar roll när en viss resa ska letas 

fram. Resmålen får anpassas efter de tillgångar som är tillgängliga för resenären, såvida att de 

tar sig tid att spara ihop pengar. Finns det inte mycket pengar att röra sig med går det heller 

inte att köpa en dyr resa eller åka till ett land där prisnivån är hög. 
 

Av de 159 svarande blev resultatet av 

frågan om hur länge unga föredrar att 

vistas på olika destinationer att en 

majoritet på 38,4 % föredrar att stanna 

mellan 8-14 dagar, på andra plats kom 

5-7 dagar på 30,4 % och på tredje plats 

kom längre än 14 dagar på 19,5 %. Det 

stämmer överens med Carrs (1998) 

teorier om att unga turister ofta väljer 

att stanna kvar längre på olika 

destinationer. Till skillnad från äldre 

turister, vilka kanske väljer att stanna 

på en enda plats under sin resa och endast åka på en del dagsutflykter, väljer unga turister i 

större utsträckning att åka runt och bo på andra platser och får därmed se mer av 

destinationen. 

Resandet är en del av det vardagliga livet på ett helt annat sätt för dagens unga än vad 

resandet var för tidigare generationer. Idag blir det vanligare med att unga åker ut och reser 

mellan studier och arbete för att få komma bort från det vardagliga och få upptäcka något nytt. 

De reser för att ta en paus mellan studierna och för att få tillbaka motivationen för att studera 

vidare. Då handlar det inte om korta weekendresor eller liknande, utan de stannar kvar eller 

reser runt under en längre tid för att verkligen få känslan av att vara borta från vardagen.  

Ett annat sätt att tolka resultatet är att unga turister föredrar att åka iväg under längre perioder 

för att verkligen känna att de är hemifrån och återhämta sig från sina vardagliga sysslor. 

Resandet kan också vara en del av ungas utbildning. Ju längre de stannat på en destination 

desto mer kommer de att lära sig om kulturen och befolkningen där. Kunskapen de 

införskaffar kan bredda deras kunskaper om hur olika kulturer fungerar och också göra dem 

mer toleranta och nyfikna på andra kulturer. Nyfikenheten som väcks kan sporra unga turister 

att resa ännu mer och få se mer av världen. 

3.4 Backpacking 
Backpacking är något som har blivit allt vanligare inom turismen och speciellt bland unga. 

Till skillnad från turister vilka åker till angivna turistdestinationer, vänder sig oftast 
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backpackers ifrån det. Istället för att bo på stora lyxhotell tar de in på billigare hotell där de 

oftast kommer i kontakt med lokalbefolkningen. Med andra ord vill backpackers skilja ut sig 

från massturismen. De ville inte åka till samma ställen, se samma saker, undvika 

lokalbefolkningen och så vidare (Suvantola, 2002). 

 

En av fem internationella turister är studenter och unga vuxna (Bushell & Anderson, 2010), 

men vad är det som får unga turister att backpacka? Jarvis och Peel (2010) säger att unga 

väljer att backpacka som ett sätt att ta en paus i studierna och åka utomlands för att jobba och 

resa innan påbörjade eller direkt efter avslutade studier och för att ta en paus i karriären. Det 

anses också vara en investering av karriären att jobba utomlands, vilket oftast är svaret som 

levereras vid frågan om varför man väljer att backpacka.   

 

Stämmer ovanstående resonemang in på de unga tyskar uppsatsen är inriktad på? Eller 

föredrar de ett annat sätt att resa?: 

 

Resultatet visar att av de 159 svarande föredrar nästan två av fem unga tyskar att resa till 

storstäder framför naturresor, backpackerresor, landsbygdsresor och charterresor. Bland de 

unga människor som besvarat enkäten visade det sig att backpackerresor endast kom på en 

tredjeplats rätt distanserat av storstadsresor och naturresor.  

 

När det gäller storstadsresor kan Suvantolas (2002) resonemang angående att unga hellre tar 

in på billigare hotell och andra billigare boendealternativ för att på så vis enklare kunna 

komma i kontakt med lokalbefolkningen delvis stämma. Bara för att de åker till storstäder 

betyder inte det att de bor lyxhotell eller något liknande. I många fall är det naturligaste 

alternativet att de tar in på billigare alternativ. Därmed får de pengar över till att kunna göra 

en massa andra aktiviteter på plats och också kunna handla souvenirer ifall det önskas. 

 

Anledningen till att större delen av de unga tyska turisterna väljer storstadsturism är 

antagligen på grund av att det händer mer och möjligheterna är större i storstäderna. I städerna 

finns uteställen, shoppingcentren, attraktioner, hotell, restauranger etcetera. Till skillnad från 

de andra resalternativen, förutom chartern, har storstäderna allt som behövs för att turisten ska 
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kunna bo och leva under sin vistelse i staden och utgör också ett mer spännande tillhåll än en 

charterresa där allt redan är betalt och planerat. 

 

Under de senaste åren har Internet blivit ett av de viktigaste sätten att hitta information på. Det 

har förändrat turistens sätt att leta information om destinationer han eller hon vill besöka. En 

annan förändring som skett är en förändring i turistens uppförande och motivation. 

Informationssökandet är en stor del av beslutsprocessen vid köp av en resa, men trots att 

urvalet via Internet är större än det tidigare var har det också tillkommit en del problem när 

det gäller mängden information som finns tillgänglig (Luo & Zhong, 2010). Idag finns det en i 

princip oändlig mängd information att ta del av via Internet. Såvida att turisten inte är kunnig 

och vet var han eller hon ska leta information kan uppgiften att ta fram relevant information 

bli väldigt svår. För dagens unga kan det synas vara ett mindre problem eftersom de har vuxit 

upp med Internet och vet dess för- och nackdelar.  

 

Unga mellan 18-29 år är de som är mest aktiva på nätet och det är den gruppen som anser att 

Internet är ett av de viktigaste sätten att söka information på. Internet är ett sätt för unga 

vuxna, vilka vill ut och backpacka, att enkelt kunna få tag på information om olika aktiviteter, 

boende och så vidare på destinationer de kan tänka sig att besöka. Luos och Zhongs (2010) 

undersökning går ut på att identifiera studenters motivation att söka efter information och 

deras turismbeteende eftersom dagens studenter både är konsumenter av resor, men också 

morgondagens banbrytare inom turismen. Tidigare undersökningar har visat att framtida 

turisters motivation också påverkar deras uppförande. Forskarna trodde att om de  unga ansåg 

att det fanns för stora risker att resa till en viss destination skulle de inte resa dit och vice 

versa.  

 

Dagens unga förlitar sig på och använder Internet i allt större utsträckning än vad som tidigare 

gjorts. Det finns en artikel skriven av Zillinger (2007) där det nämns att tyska turister i första 

hand använder sig av guideböcker och på grund av den teorin ansåg vi det intressant att se 

ifall det stämde överens med unga tyskar eller om det verkligen är Internet som dominerar:  
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Hur får du tag på information för att 

kunna planera din resa?

22%

2%

7%

33%

18%

11%

4% 3%
Familj och vänner

Tv-program

Tidningar, resmagasin

Internet

Guideböcker

Turistbroschyrer

Informationscentrar i
Sverige

Annat (resebyrå etc.)

 
Resultatet av frågan visar att Internet är den största källan till information för unga. Härmed 

bekräftas Luos och Zhongs (2010) påstående att Internet är ungas främsta sätt att söka 

information följt av familj och vänner, och guideböcker som topp tre. De andra alternativen 

som turistbroschyrer, resemagasin/tidningar, informationscentrar, TV-program och annat 

verkade inte ha en särskilt stor betydelse.  

 

Enligt resultatet kan vi se att unga turister idag förlitar sig alltmer på information från 

Internet. På Internet finns en stor uppsjö av information om olika destinationer från 

reseföretag, resemagasin, bloggar och så vidare. Dagens resenärer är inte enbart begränsade 

till reseföretagens information utan kan också få tag i information från andra resenärer, vilka 

redan har varit på plats på en viss destination som kanske är av intresse för en ung turist. 

Därmed kan turister idag få tillgång till flera olika aspekter av samma destination, vare sig de 

vill backpacka eller åka dit på vanlig semester.  

 

Ett reseföretag med uppdrag att marknadsföra en destination kommer självklart inte att ta upp 

några negativa aspekter utan kommer att göra sitt bästa för att marknadsföra destinationen på 

bästa möjliga sätt för att locka dit så många turister de kan. Vare sig det handlar om 

charterturister, backpackerturister, äventyrsturister etcetera är alla lika välkomna. Den andra 

sidan av destinationen finns att hitta antingen hos resemagasinens reportage, andra 

människors reseberättelser eller bloggar vilka läggs upp på Internet etcetera. I deras 

berättelser kan de negativa sidorna av en destination komma fram om de hade en negativ 

upplevelse på plats. Det är också en viktig del att ta ställning till för en framtida turist 

eftersom det inte är helt självklart att allt ska gå precis som planerat under en resa. Vem som 

helst kan stöta på problem i form av till exempel dålig service eller att råka ut för sjukdom 

under resan. 
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Familj och vänner anses vara viktiga på grund av att de antas att alltid berätta sanningen om 

vad de anser om en särskild destination (Zillinger, 2007). Information från reseföretag kan 

anses vara partisk från deras sida eftersom de till stor del självklart vill marknadsföra sina 

destinationer på bästa möjliga sätt på ett så positivt sätt de kan. Skulle de få frågor om vilka 

negativa sidor deras destinationer har eller om deras tidigare gäster haft några negativa 

upplevelser är inte det något de skulle nämna i några specifika detaljer. Skulle samma frågor 

ställas till nära och kära är chansen betydligt större att få ett uppriktigt svar om vad de anser 

om en viss destination och deras upplevelser där. 

 

Resultatet med guideböcker på tredje plats går emot Zillingers (2007) påstående att 

guideböcker är tyska turisters främsta sätt att hitta information. Det kanske stämmer in på den 

äldre generationen, men dagens generation unga turister har vuxit upp med datorer på ett helt 

annat sätt än tidigare och datorer är en del av deras vardagliga liv och livsstil. Det finns inte 

många unga idag vilka skulle klara sig utan tillgång till en dator med Internet. Vill unga hitta 

information går de i första hand till sina datorer och letar där. Väl på plats är chansen större att 

unga kan använda sig av guideböcker ifall de till exempel ska besöka en särskild attraktion 

och vill läsa på om den under tiden de åker dit. Sen finns det inte alltid tid eller ork att leta 

information på Internet väl på plats. Den eftersökta informationen ska i stort sett ha samlats in 

innan resan genomförs, därmed kan guideböckerna inta en större plats när turisten är på 

destinationen. 

 

Trots att dagens ungdomar reser mer än vad deras föregångare har gjort finns det dock 

fortfarande en del restriktioner i deras resvanor. Eftersom de oftast inte har någon fast inkomst 

under studieperioden minskar det deras valmöjligheter (Lou & Zhong, 2010). Därmed blir 

backpacking ett billigt resalternativ eftersom själva tanken är att komma undan att spendera 

stora summor pengar, samtidigt som turisten ändå kan åka och tillbringa tid på långväga 

destinationer. 

 

För unga vuxna med egna datorer är Internet ett väldigt viktigt verktyg för att kunna ta del av 

information av värde för dem. När det gäller informationssökandet vid backpackerresor 

används Internet mest när ungdomarna måste hitta information om hur de ska gå tillväga för 

att ta sig till olika ställen och ifall de inte vet att reseoperatörer eller destinationerna själva har 

information på nätet (Lou & Zhong, 2010). 

 

När det gäller unga turisters motivation att resa i jämförelse med för- och nackdelar med 

Internetsökning finns det två intressanta aspekter att ta hänsyn till. Den ena är att om unga 

anser att risken med informationssökning via Internet blir större, kommer deras motivation 

drastiskt att minska. Å andra sidan, desto fler fördelar de hittar med informationssökning via 

Internet kommer deras motivation att växa (Lou & Zhong, 2010). För olika turismoperatörer 

innebär, vilket alltid är fallet, att det finns enorma möjligheter att förbättra sig. Genom att 

göra unga turister medvetna om de möjligheter som finns med att söka information via 

Internet och därmed göra det möjligt för dem att lätt hitta information skulle möjligheterna att 

locka till sig ytterligare turister öka. Anses det vara för svårt att hitta information om en viss 
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destination eller attraktion, eller helt enkelt tar för lång tid, läggs inte tiden ner som behövs för 

att hitta den nödvändiga informationen.  

 

3.5 Unga turisters framtid 

Om det finns möjligheter till fortsätt ekonomisk tillväxt inom ungdomsturismen finns det 

ingen anledning till att den delen av turismindustrin inte skulle fortsätta att växa. Eftersom allt 

fler unga idag väljer att gifta sig och skaffa barn senare har det lett till att arbetande unga 

människor har allt mer pengar att röra sig med än vad tidigare generationer har haft. 

Tillgången till mer pengar och tillgång till mer fritid gör att en del forskare tror att de unga 

väljer att lägga sin tid och sina pengar på resor på grund av att det idag också finns tillgång till 

billiga resalternativ på både redan utvecklade destinationer och destinationer under utveckling 

(Carr, 1998). En grupp det skulle kunna ha negativ inverkan på är studenter. För att kunna ta 

sig igenom studierna tar de flesta studenter lån och det skulle kunna påverka deras möjligheter 

att resa negativt. Om inget annat är de mer begränsade i sina val än sina jobbande kamrater.  

Trots att lönenivåerna har ökat och allteftersom unga utbildar sig mer är det ingen garanti för 

att ungdomsturismen kommer att ha en ljus framtid. Den demografiska situationen är också 

viktig att nämna. Trots en tidigare minskning av antalet födda beräknas en ökning från mitten 

av 1990-talet fram till 2005. Under de här åren beräknas bland annat Tyskland få en 

femprocentig ökning av unga människor mellan 15-24 år gamla och Tyskland är ett av de 

länder därifrån mest resande unga turister kommer ifrån (Carr, 1998). Det är rätt självklart att 

om det inte finns några unga människor kommer det inte heller i framtiden finnas några vuxna 

eller pensionärer. Beroende på hur boendesituationer och annat kommer att se ut i framtiden 

kommer det också att påverka hur ungas framtid inom turismindustrin ser ut. 

Hur kommer unga turisters resande se ut i framtiden? Under slutet av 1990-talet började 

forskare prata om 2000-talets drömsamhälle; där reseföretagen måste ha en anekdothistoria 

för sina destinationer för att fånga sina kunders känslor och förväntningar. Fantasi och 

kreativitet kommer få en alltmer framstående plats inom turismmarknadsföringen och 

destinationers ”historia” tros kommer bli deras värdefullaste tillgång. I kapiteldelen ”Ungas 

val av destination” nämndes det viktiga med att ha något annorlunda för att kunna locka 

turister till sig. Det är historierna om hur vanliga människor lever sina liv i annorlunda 

kulturer, till skillnad från sina egna, som fascinerar dagens unga turister (Morgan & Xu, 

2009).  I dagens globaliserade värld där allt börjar bli enhetligt när det gäller allt ifrån kläder 

till olika varumärken, vill man utmärka sig eller leta efter det som fortfarande är annorlunda. 

Ett sätt att göra det är att resa till platser som fortfarande står för något unikt och annorlunda 

från hemma.  

 

Sammanfattning: 

Området unga turister anses vara ett försummat område inom turismen. Betraktelsen av unga 

människor som en yngre version av de vuxna har lett till att det inte finns resmaterial för olika 

destinationer som är anpassat för de yngre. Det anses vara svårt att marknadsföra sig mot 

unga turister och uppfylla deras behov och krav. Ungdomsturismens stora problem handlar 



 

 

 

 

22 

om hur turismproducenter ska kunna marknadsföra sig mot unga turister när det inte finns 

någon enhetlig definition på vilka de unga är. Det har lett till att turismproducenterna till stor 

del har fokuserat sina undersökningar på vuxna, vilket har gjort att de unga blivit helt 

förbisedda. Idag reser allt fler unga människor, vilket gör att de borde vara en inflytelserik 

målgrupp för olika destinationer. 

Dagens unga turister är morgondagens trendsättare, därmed är det viktigt att veta vad det är de 

är ute efter och vad det är som får dem att välja en viss destination. Deras sätt att resa kan ge 

en indikation om hur olika reseföretag ska marknadsföra destinationer för att kunna attrahera 

samma turister i framtiden. Det är de vardagliga kulturella skillnaderna från hur saker och ting 

blir gjorda hemma som gör skillnaden och är annorlunda för dagens unga.  

Resultaten från enkätfrågorna visar att dagens unga precis som de äldre turisterna vill ha en 

bra boendestandard när de är ute och reser och inte endast vill bo på de billigaste platserna. 

Det är inte heller backpackerresor de helst vill göra utan de vill helst åka till storstäder eller 

göra resor med anknytning till naturen. Ett lands prisnivå är viktig för unga turister när de ska 

välja en destination, är priserna på den höga sidan kan det påverka deras beslut och göra att de 

inte väljer en sådan destination. Vidare visar resultaten att unga turister gärna stannar lite 

längre på olika destinationer för att kunna lära känna landet och dess kultur bättre. Det mest 

effektiva sätten för de unga att hitta information är genom Internet, familj och vänner och 

guideböcker. 
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4. DEN TYSKA SVERIGEBILDEN 
Unga turister anses vara ett försummat område inom turismen, vilka förtjänar mer 

uppmärksamhet eftersom de är morgondagens trendsättare. En del av våra enkätfrågor 

handlar om vad för slags bild unga tyskar har av Sverige. I nedanstående text beskrivs bland 

annat det första unga tyskar kommer att tänka på när de hör om destination Sverige, hur de 

värderar Sverige som destination, om de kan tänka sig att besöka Sverige och om de redan 

varit i Sverige, kan de tänka sig ett återbesök.  

4.1 Världsmästare i resande  
Tillgänglig statistik visar tydligt att det är tyskar som reser mest i världen. Under 2009 gjordes 

ungefär 301,1 miljoner resor av den tyska befolkningen, vilket var en minskning med en 

procent från 2008. Precis som i de flesta europeiska länder minskade antalet resor till utlandet, 

på grund av den ekonomiska krisen. Det stärkte en pågående trend i Tyskland att under större 

delen av 2000-talet har antalet resor gjorda på hemmaplan varit större än antalet 

utomlandsresor (Docstoc, 

2010). Tillsammans med 

britterna står tyskar för mer 

än 50 % av all utgående 

resande inom EU (European 

Communities, 2010). 

Antalet som reser fortsätter 

att vara högt också vid 

ekonomiska kristider 

(Zillinger, 2007), men vad 

är det som gör att just tyskar 

reser mest? 

Det tyska resandet bör ses i 

samband med efterkrigstidens ekonomiska tillväxt, vilket på tyska kallades för 

Wirtschaftswunder. Det ökade välståndet hos tyskar, i det här fallet västtyskar, fick ta del av 

gav dem ökade möjligheter att besöka destinationer utanför sitt hemland. En annan viktigt 

anledning till resandet är att besöka släktingar, vilka har flyttat till andra länder under årens 

lopp under och efter andra världskriget (Müller, 2001). Den ekonomiska tillväxten gav också 

vanliga människor och inte bara överklassen möjligheten att resa utomlands. Vare sig det 

gällde att få komma bort och starta om på ett nytt ställe eller helt enkelt komma bort från 

vardagen gav den nya situationen i Tyskland efter andra världskriget möjligheten att kunna 

genomföra saker, vilka inte tidigare varit möjliga. Allt eftersom välståndet har stigit har också 

allt fler människor tagit chansen att vidga sina vyer och komma ut och resa. 

Tyskars turistresande avviker inte särskilt mycket från andra nord- och västeuropéer där sol 

och bad till Medelhavsländerna, främst Spanien och Mallorca, är det som främst lockar 

utanför de tyskspråkiga länderna. Det som står överst på listan för de flesta tyskar är resor 

antingen inom Tyskland eller grannländerna Österrike och Schweiz (Müller, 2001). För 
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Österrikes del står Tyskland för en stor del av deras turismintäkter, hela 55,1 % av alla turister 

i Österrike är tyskar (European Communities, 2010).  

Tidigare undersökningar visar att tyskar i hög grad väljer att arrangera sina egna resor. En 

undersökning av tyskars resvanor från 1994 visade att endast en fjärdedel hade köpt en 

organiserad resa medan de övriga organiserat sina egna resor och köpt både själva resan och 

semesterboendet separat. Högsäsongen för tyskar är självklart sommaren. Nästan hälften av 

alla resor utförs under sommarmånaderna medan våren, hösten och vintern domineras av resor 

inom hemlandet (Müller, 2001). En upptäckt som gjorts är att tyskar i allt större utsträckning 

börjar använda sig av Internet för att leta information och boka sina resor (Travel Industry 

Wire, 2010). Det går emot Zillingers (2007) påstående att en av tyska turisters främsta 

informationskällor är guideböcker. Förutom guideböcker sägs tyska turister i första hand 

använda sig av familj och vänners åsikter, men också sina egna erfarenheter när de ska hitta 

information och köpa en resa. I kapitlet unga turister nämndes att unga turister först och 

främst sägs söka information via Internet och på grund av det ansåg vi att det är intressant att 

göra en enkätfråga angående hur dagens unga tyskar söker sin resinformation. 

Den genomsnittliga reslängden brukar beräknas vara nio dagar (Müller, 2001), men under 

2009 föll antalet dagar till 8,8 nätter från 2008 års 9,6 (Docstoc, 2010). Efter sol och bad 

brukar resor till storstäderna vara det populäraste följt av landsbygdssemester. De flesta 

övernattningarna görs på hotell följt av fritidshus och lägenheter och resten fördelas på bland 

annat camping och boende hos släkt och vänner (Müller, 2001). 

Det har tidigare nämnts att fler och fler unga börjar resa utomlands på semester, för att besöka 

vänner, studera, till och med affärsresande. Resor utomlands har blivit en del av det 

vardagliga livet och i Tyskland utgör unga 14 % av alla turister. Unga tyskar spenderar cirka 

€63 per dag under sina resor, vilket var minst i en jämförelse mellan unga tyskar, engelsmän 

och fransmän, och stannar i genomsnitt ungefär nio nätter på samma destination 

(Hospitalitynet, 2010). Trots unga tyskar turisters låga spenderande av pengar är det de tyska 

turisterna som spenderar mest pengar på sina utlandsresor. De toppar den listan före USA och 

Kina. Trots att USA har en betydligt större befolkningsmängd visar det sig att tyska turister 

spenderar hela 84 miljarder kronor mer än de amerikanska turisterna (E24, 2010). 

Hur klarar sig Sverige bland alla andra destinationer av intresse för tyskar? Den svenska 

marknaden konkurrerar endast om en liten del av den tyska resmarknaden, eftersom de flesta 

tyska turister först och främst är ute efter sol- och badresor, och för den svenska marknaden är 

tyska turister det viktigaste segmentet att locka till sig, bortsett från de nordiska länderna. 

Trots att tyska turister är viktiga för den svenska turismnäringen bär det också med sig en del 

problem, till exempel det faktum att en del tyskar inte spenderar mycket pengar under sina 

resor till Sverige som det förväntas av dem. Det finns helt enkelt en allmän uppfattning att de 

”håller sig utanför storstadsområden och hotell och väljer istället billigare 

övernattningsformer såsom camping och stugor” (Müller, 2001:19). Frågan är ifall denna 

uppfattning verkligen stämmer? Eller närmare bestämt om den stämmer på unga tyska 

turister? Har de samma uppfattning som de äldre turisterna? 
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4.2 Språket som barriär? 
Till skillnad från danska och norska turister finns det inget gemensamt språk till de tyska 

turisterna. Det finns med andra ord en språkbarriär, vilket gör det svårare för tyskar att 

kommunicera med svenskar.   

 

I Sverige finns en förutfattad mening att tyskar inte är särskilt duktiga på språk. Frasen 

Sprechen Sie Deutsch? anses vara allmänt bekant bland svenska turismarbetare, men det 

börjar ändra sig. Engelskan är på frammarsch i Tyskland och det är viktigt att förstå 

bakgrunden till tyskars tidigare bristfälliga engelska kunskaper (Müller, 2001). Självklart 

finns det skillnader mellan olika tyskar och deras språkkunskaper. Av egna erfarenheter är det 

främst den äldre generationen som inte är särskilt duktiga på engelska medan den yngre 

generationen mer och mer börjar kommunicera på engelska istället för tyska. 

 

Den äldre generationen tyskar är oftast människor födda och uppvuxna under och strax efter 

andra världskriget. För den generationen var inte utbildning det högsta på prioritetslistan. Det 

viktigaste var att skaffa sig ett jobb och kunna försörja sin familj. På den tiden var inte 

engelskan ett accepterat världsspråk (Müller, 2001). Idag börjar allt fler tyskar inse att de inte 

klarar sig på bara tyska när de ska åka utomlands. Till skillnad från tidigare generation, vilka 

valde att lära sig till exempel franska på grund av Tysklands närhet till Frankrike, har dagens 

generation insett värdet av att lära sig engelska.  

 

Trots att engelskan är på frammarsch i de tyska skolorna har också de yngre ett visst problem 

med det engelska språket. Skälet till det är att de i princip aldrig behöver använda sig av det 

hemma i Tyskland eftersom alla tv-program är dubbade och böcker är översatta. Samtidigt har 

globaliseringen gjort att engelskan blivit allt vanligare och Sverige tycks vara ett resmål för 

tyskar med högre utbildning och engelska kunskaper (Müller, 2001). Tillsammans med det 

tycks också det svenska språket fascinera unga tyskar. I Roséns (2010) undersökning beskrev 

majoriteten av de deltagande tyska studenterna det svenska språket som melodiskt, mjukt och 

vackert. 

 

4.3 Den tyska synen på Sverige 
Idag har de flesta svenskar sin egen uppfattning om vad en tysk turist är, var sig den är 

baserad på fakta eller egna åsikter. Det kan handla om allt ifrån de tyska bilkaravanerna under 

sommaren till utnyttjandet av allemansrätten. Väldigt många svenskar tror att de tyska 

turisterna invaderar Sverige med sina husvagnar, vilket inte är riktigt sant. Endast sex procent 

av tyskar i Sverige kommer med egna husvagnar och ungefär tio procent kommer med husbil. 

Det är nog ingen överdrift att säga att tyska turister många gånger snarare har betraktats som 

en börda istället för en tillgång. Istället har det i de flesta fallen varit de personer, vilka mött 

tyska turister genom sitt arbete som har en annan uppfattning och inser tyskars värde för den 

svenska turismnäringen (Müller, 2001). Trots denna något negativa bild på tyska turister är 

det viktigt att komma ihåg deras värde för den svenska turismen. Utan dem hade den svenska 

turismnäringen förlorat stora summor pengar och faktum är att tyska turister är en av de 

största grupperna av turister till Sverige.  
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Sverige och Tyskland har ett långt förhållande till varandra som går tillbaka till 

Hansaperioden under medeltiden när tyska köpmän inrättade kontor i södra Sverige för att ha 

bättre kontroll över deras omfattande handel runt om Östersjön. Under medeltiden satte de 

tyska köpmännen sin prägel på både städer och stadsliv. Tyska var språket som användes 

inom både förvaltning och rättsväsendet (Müller, 2001). Det som unga tyska studenter anser 

binda ihop Sverige och Tyskland är Hansaperioden tillsammans med det faktum att den 

svenska drottningen är av tysk nationalitet. På så sätt framkommer det att Sverige och 

Tyskland både ur ett historiskt och förbindelsemässigt sätt har anknytning till varandra 

(Rosén, 2010). Sedan medeltiden har det tyska inflytandet på Sverige minskat och idag anses 

Sverige ”enbart vara ett perifert land” (Müller, 2001:7). Idag har Sverige 1,5 % av den tyska 

sommarresmarknaden (Norrköping Nyheter, 2010). Trots den låga siffran finns det ett relativt 

stort intresse för och en positiv bild av Sverige. Mycket har att göra med den så kallade 

svenska modellen, IKEA, Volvo, svenska kvinnor, den svenska synden, etcetera. Samtidigt 

finns det också en del negativa aspekter som att det inte lönar sig att arbete, staten lägger sig i 

vanliga människors liv, alkoholen är för dyr och att prisnivån är hög (Müller, 2001). 

 

När unga tyska studenter, vilka studerar svenska, skulle beskriva Sverige med det första ordet 

de kom på kom majoriteten fram till: vacker natur, Astrid Lindgren och IKEA. Typiskt 

svenskt för dem var: röda trähus, sjöar/natur och barnvänligt, och en svensk beskrevs som: 

blond, vänlig och stor/lång (Rosén, 2010). Det är resultat som vi också har kommit fram till i 

vår förstudie. Det visar enligt vår mening på hur litteraturen och massmedia kan spela en stor 

roll för att forma turistens bild av en destination. I Tyskland är Astrid Lindgrens författarskap 

välkänt. Hennes författarskap behandlar till stor del en idylliskt småländsk landsbygd med 

röda stugor, där barnen har plats att leka och nära kontakt med de vuxna. Samtidigt med 

bilden av ett idyllisk barnvänlig landsbygd finns det en bild av ett modernt Sverige med 

framgångsrika företag. Vi tror att båda bilderna av Sverige skapar en nyfikenhet för en tysk 

turist att upptäcka ett land som är likt Tyskland men ändå annorlunda.   

 

Den ovanstående bilden av Sverige som ett dyrt resmål ledde fram till enkätfrågan: 

 

Resultatet angående frågan om 

prisnivån i Sverige visar att en klar 

majoritet av de 138 svarande anser att 

det är dyrt att turista i Sverige. 

Sveriges valutakurs har under den 

senaste tiden varit rätt stark jämfört 

med euron och det har medfört att 

Sverige blivit dyrare för utländska 

turister. Det är självklart en faktor 

vilket kan påverka ifall turister vill 

åka till Sverige eller inte. För unga turister, vilka kanske inte har stora summor pengar att röra 

sig med, kan det vara en viktig faktor att ta ställning till när de ska bestämma sig för att åka 

till en destination eller inte.  
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Ifall ett lands priser anses vara på den dyrare sidan kan det vara ett hinder för en turist att åka 

dit, speciellt för en ung turist vilken kanske inte har samma ekonomiska möjligheter som de 

äldre turisterna. Prisnivån påverkar i många fall unga turister mer än de äldre turisterna 

eftersom de yngre turisterna oftast studerar och har därmed ingen fast inkomst att utnyttja. Det 

kan i sin tur leda till att unga först och främst letar efter billiga resor till destinationer där 

valutan jämfört med hemlandets ligger på en lägre nivå. Destinationens lägre valuta kan 

därmed också göra det möjligt för en ung turist att spendera pengar som andra turister kan. 

Det är inte vidare intressant att åka till en destination och veta att pengarna måste hushållas 

för att räcka under hela vistelsen. 

 

Bortsett från det historiska förhållandet länderna emellan vad är det som gör att tyskar väljer 

Sverige som destination? Varje turist skulle förmodligen ha sitt egna speciella svar för varför 

han eller hon anser att Sverige är speciellt. Det de flesta nämner i samband med Sverige är 

naturupplevelsen. Naturen är därmed det främsta lockbetet och de aktiviteter som tar plats i 

naturen (Müller, 2001). När unga tyskar beskriver den svenska naturen använder de orden; 

skogar, sjöar och orörd natur (Rosén, 2010). Naturen kan vara något som lockar unga turister 

till Sverige, men gäller det i samma utsträckning som för barnfamiljer och WHOPS? Unga 

turister tros vara mer intresserade av backpacking och resa runt till storstäder, vilket gör det 

intressant att ställa frågan hur intressant naturupplevelser är för dem eller bara rent generellt 

ställa frågan vad de i första hand anser vara intressant med en särskild destination, i det här 

fallet Sverige. 

 

Förutom naturen är en annan viktig attraktion i Sverige Astrid Lindgren och hennes 

berättelser. Hennes berättelser har bidragit till att skapa en positiv bild av Sverige utomlands 

och särskilt i Tyskland är hennes berättelser och filmatiseringar populära både bland små och 

vuxna. Det är hennes berättelser om hur Sverige var förr i tiden som har gett tyska turister en 

vision om hur Sverige ska vara (Müller, 1999). Om unga tyskar ska nämna en svensk 

författare nämner oftast en majoritet Astrid Lindgren på grund av att filmatiseringarna av 

hennes böcker flitigt visas i tysk tv. Förutom Astrid Lindgren är också deckarförfattaren 

Henning Mankell välkänd. Andra svenska författare är betydligt mindre kända (Rosén 2010).  

Nobelpriset, vilket de senaste åren tilldelats till en del tyskar, bland annat Günther Grass och 

Herta Müller, har gjort att Nobeldagen och dess festligheter har fått extra uppmärksamhet i 

Tyskland (Müller, 2001). 

 

Förutom tryckta källor agerar svenska produkter och välkända svenskar som marknadsföring 

för Sverige runt om i världen. En del företag, med rötter i Sverige, har lyckats etablera sig 

utomlands och sprider sin bild av Sverige utomlands. Ett sådant företag är IKEA (Müller, 

1999). Roséns (2010) studie visade att för ungdomar och unga vuxna är det IKEA som 

marknadsför Sverige i Tyskland. IKEA säljer inte bara möbler utan också en hel del andra 

saker förknippade med Sverige; till exempel knäckebröd och köttbullar (Müller, 1999). IKEA 

är ett exempel på hur Sverige kan använda sig av svenska företag för att marknadsföra sig på 

den utländska marknaden. För många unga är IKEA det självklara alternativet när möbler ska 

inhandlas till den första egna lägenheten och på så sätt kan IKEA förmedla en positivt laddad 

bild av Sverige.  
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Ovanstående text om vilken bild tyska turister har av Sverige ledde fram till enkätfrågan: 

Vilket är det första ordet du tänker på när du ska beskriva Sverige som turistland?  

 

Resultatet visar att av de 138 respondenterna förknippar de flesta unga Sverige med dess 

natur, sjöar och skogar. Det är det de flesta upprepar i sina svar. Andra nämner också 

Stockholm, det kalla klimatet under vintern, snö, IKEA, älgar, de rödvita stugorna, dyr 

alkohol, vackra blonda flickor, etcetera. De ungas svar visar att deras bild av Sverige stämmer 

delvis överens med bilden som både Müller (2001) och Rosén (2010) har fått genom sina 

undersökningar. 

 

Naturen är Sveriges främsta attraktionskraft för både unga och äldre tyska turister och är det 

som främst förknippas med det svenska landskapet. En stor majoritet av de svarande svarade 

att naturen, skogarna och sjöarna var det främsta sakerna de förknippade med Sverige. 

Naturen med dess orörda skogar och sjöar utgör en stor del av Sverigebilden för tyska turister. 

Naturen utgör en källa till lugn och ro, vilket anses svårt att hitta hemma i Tyskland där en 

stor befolkningsmassa bor på vissa utvalda platser. Det är inte fallet i Sverige. Trots sin stora 

landmassa är Sverige ett glesbefolkat land. Därmed är det inte särskilt svårt att hitta platser att 

få vara ifred på. Den svenska naturen kan därför stå som ett exempel där unga turister kan 

komma bort från vardagen hemma i Tyskland och hitta lugn och ro. 

 

Till skillnad från Roséns (2010) och Müllers (1999) undersökningar var det inte många av de 

unga som nämnde Astrid Lindgren som en del av vad Sverige representerar för dem. Såvida 

att de unga frågas specifikt om de känner till någon svensk litteraturperson eller författare är 

det antagligen så att svenska personligheter inte står högt på tyskars lista när de ska nämna 

något som de förknippar med Sverige. Däremot nämns IKEA av rätt många unga. Det visar 

att IKEA har lyckats marknadsföra sig på den tyska marknaden, betraktas som svenskt och 

hjälper förhoppningsvis till med att sprida en positiv bild av Sverige. 

 

Det är bara en väldigt liten procent av alla resor tyska turister åker på som tar dem till Sverige. 

Hela 57 % av tillfrågade turister av tysk nationalitet säger att de inte betraktar Sverige som en 

turistdestination. De menar att Sverige ligger för långt bort, är mörkt och kallt (Zillinger, 

2007). En annan viktig aspekt är att de tyska turister som väljer att inte semestra i Sverige gör 

det bland annat på grund av brist på information. De som möjligen kan tänka sig att åka till 

Sverige väljer i slutändan att inte göra det på grund av att de inte har tillräckligt med 

information om Sverige som destination (Bederoff, 2001). Med andra ord finns det mycket för 

den svenska turismnäringen att göra för att göra Sverige synlig på den tyska resmarknaden. 

Destination Sverige har stor potential, det måste bara utvecklas och förfinas. Bederoff (ibid) 

menar att Sverige aldrig kommer att bli en destination som passar alla turister, eftersom en del 

i princip bara är ute efter sol och bad, men det gäller bara att höja Sveriges attraktionskraft.  

 

Oavsett vilken bild tysken har av Sverige, beroende på om de har information eller inte, är det 

intressant att veta ifall de kan tänka sig att besöka Sverige. Det ledde till enkätfrågan: 
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Resultatet visar att en klar majoritet av de 141 svarande kan tänka sig att besöka Sverige. Det 

stärker bilden av att de 72,3 % unga turister, vilka har information om Sverige, kan tänka sig 

att åka hit enligt Bederoffs (2001) tankar. Det förstärks av de ungas kommentarer till varför 

de kan tänka sig att besöka Sverige. Av de unga tyskar, vilka inte har varit i Sverige handlar 

kommentarerna om att de kan tänka sig att åka till Sverige på grund av att det verkar vara ett 

intressant land med orörd natur. 

 

Ett flertal av unga tyskars kommentarer gäller ett intresse av den svenska kulturen. De kan 

tänka sig att åka till Sverige eftersom de vill lära sig mer om svenskar och den svenska 

kulturen. Det utnyttjas av många unga tyskar genom att de åker hit och studerar under en 

termin eller två. Sverige anses ha ett bra utbildningssystem och det vill många unga tyskar ta 

del av och tar därför möjligheten att komma till Sverige under ett studieår. Andra 

kommentarer gäller också här naturen, unga tyskar vill besöka Sverige eftersom de har en bild 

av ett idylliskt naturlandskap där de kan hitta lugn och ro samtidigt som det finns ett urval av 

städer, främst Stockholm och Göteborg, vilka erbjuder mycket att se. 

 

Vissa kommentarer handlade om att de vill besöka Sverige på grund av att de har familj och 

vänner som bor där. Det utgör självklart en anledning till varför Sverige ses som ett attraktivt 

resmål. Sveriges dragkraft blir därmed större för en del unga turister eftersom de har personer 

de känner på plats, vilka också kan erbjuda dem gratis boende och information om vad som är 

värt att besöka och se på plats i Sverige. Familj och vänner kan också ge en annan sorts 

information än vad Internetsajter och reseföretag kan ge. Resultatet från en tidigare fråga, 

”Hur får du tag på information när du ska planera din resa?”, visade att familj och vänner var 

en av de främsta informationskällorna som används. Familj och vänner anses vara den mest 

objektiva källan till information eftersom de inte har någon anledning att prata väl om en 

destination när de varit där såvida att de hade en bra upplevelse själva och gillar 

destinationen. Det är inte många med en dålig erfarenhet som efteråt skulle prata väl om en 

destination om de blev tillfrågade om vad de tyckte om destinationen. 

 

En del kommentarer visade att de i första hand varit i Sverige som turister. En del nämner skäl 

som att de var nyfikna på Sverige och ville besöka det på grund av sin nyfikenhet. Väl på 

plats har de flesta utfört en del aktiviteter i naturen, till exempel fiske, vandring och kanot. 

Det går därmed att säga att naturen för de här turisterna varit den största dragningskraften när 

de valt Sverige som turistdestination. 
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4.4 Tyska turister i Sverige 
Sverige hamnar inte ens bland Tysklands topp tio destinationer av vilka de åker helst till 

(Docstoc, 2010). Av alla resor går endast tre procent av dem till Skandinavien och en procent 

till Sverige. Nästan hälften av resorna är individuellt planerade vilket visar sig i att ungefär 80 

% tar bil eller husvagn. Under 2006 beräknades tyska turister stå för ca 2,1 miljoner gästnätter 

i Sverige, men det finns fakta vilka får en att tro att antalet är rätt mycket högre. Vid 

beräkning av hur många antal gästnätter olika turister står för räknas inte besök hos familj och 

vänner, sommarstugor, husvagnar eller övernattning på småställen (Zillinger, 2007). 

När tyska studenter ska beskriva Sverige som destination använder majoriteten ord som: 

underbar natur, lugn och ro, och sevärdheter. De övriga ansåg att Sverige är barnvänligt, kan 

erbjuda god mat och nämner självklart också älgarna (Rosén, 2010). Det är inte säkert att 

tyska studenters bild av Sverige skapar resmotiv att besöka Sverige. Andra destinationer kan 

kanske erbjuda större möjligheter till nöjen, äventyr eller kulturella upplevelser. Bilden av 

Sverige tilltalar kanske i större utsträckning äldre tyska turister som söker lugn och ro samt 

barnfamiljer som vill uppleva det barnvänliga Sverige vilket Astrid Lindgren beskriver. I vår 

undersökning vill vi undersöka om Sverige är en attraktiv destination även för unga tyskar.  

Var fjärde utländsk turist i Sverige är tysk, men endast ungefär var hundrade resa från 

Tyskland går till Sverige. Det är ytterligare bevis på att Sverige som resmål har en relativt 

liten plats i Tyskland medan tyskar är de mest betydelsefulla utländska turisterna för den 

svenska turismnäringen (Frey, 2001). Huvudmotivet för resor till Sverige, vilket tidigare 

nämnts, kan sammanfattas med ett ord; naturen (Zillinger, 2007). Ingen annan grupp turister i 

Sverige är så inställda på att söka efter naturupplevelser och har ett litet intresse av att besöka 

storstäderna. 1997 års Reiseanalyse, en årlig enkätundersökning av den tyska resmarknaden, 

visade att hela 81 % av tyska turister ansåg att en oförstörd miljö och natur är en viktig del av 

semestern för att de ska bli nöjda med sin resa. 76 % ansåg att det var viktigt att visa respekt 

för lokalbefolkningen och deras sätt att leva och göra saker (Frey, 2001). Det visar att tyskar 

har ett intresse för miljö- och naturfrågor och det är något som börjar komma mer och mer. 

Ska turister i fortsättningen kunna besöka samma platser som sina föregångare måste både 

turister och marknadsförare se till att platsen bevaras och vårdas allt eftersom den slits ut, 

vilket är viktigt för Sveriges del eftersom naturen är landets främsta dragningskraft. 

Eftersom naturen sägs vara attraktionskraften nummer ett för tyskar i Sverige kändes det 

självklart att också fråga unga tyskar ifall det är naturen eller möjligtvis något annat som de 

förknippar med Sverige: 

 

Hur ser du Sverige som destination? Ange ett värde från 1-5. 

5=instämmer helt, 1=instämmer inte alls Medianvärde Decilavstånd 

Vacker natur 5 3 

Frisk luft 5 3 

Fridfullt 5 3 

Säkert 4 3 

Vackert väder 3 2 

Fina städer 4 2 

Bra nattliv 3 2 
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Prisvärt 2 1 

Bra transportmöjligheter 3 2 

Trevliga människor 4 3 

Många ställen att äta 3 3 

Många aktiviteter 4 3 

Intressanta museer 4 2 

Många övernattningsmöjligheter 3 2 

Bra service 4 2 

Modernt land 4 3 

De olika alternativen hade mellan 133-136 respondenter och resultatet ovan visar att unga 

tyska turister mest uppskattade den svenska naturen, frisk luft och den fridfulla miljön. De tre 

faktorerna har medianvärdet 5. Den största uppskattningen får den svenska naturen där hela 

76 % av tyskarna ger naturen i Sverige det högsta betyget. Det stämmer överens med Freys 

(2001) undersökning att en orörd och oförstörd miljö är viktig för tyska turister. 

Undersökningen visar att den här bilden också stämmer in på de yngre turisterna och att de 

har ungefär samma syn på Sverige som de äldre.   

De unga tyska turisterna har också en positiv uppskattning av Sverige som ett säkert och 

modernt land, med fina städer, trevliga människor, många aktiviteter, intressanta museer och 

bra service. Alla dessa faktorer har medianvärdet 4. Tanken att Sverige ses som ett säkert och 

modernt land kan säkerligen spela roll när Sverige ses som ett alternativt resmål. Ifall en 

destination ses som osäker och farlig att besöka minimeras chansen att man som turist väljer 

att åka dit. Synen på Sverige som ett säkert och modernt blandat med att det finns mycket att 

göra och många intressanta platser att besöka kan definitivt utgöra en lockelse för en del 

turister, att människorna också betraktas som trevliga är ytterligare en positiv betraktelse att ta 

hänsyn till. Skulle de här aspekterna kunna utnyttjas till fullo av både marknadsförare och 

människor, vilka jobbar inom turismindustrin, skulle det definitivt kunna användas till 

Sveriges fördel på turismmarknaden. 

Däremot får Sverige endast medianvärdet 3 för faktorerna väder, nattliv/nöjen, 

transportmöjligheter, matställen och övernattning. Skälet till varför de här bara har fått en trea 

i betyg kan ligga i något vilket framkom under en av förundersökningarna. En av 

respondenterna pratade om det faktum att innan han kom till Sverige hade han inte fått höra 

mycket negativt om Sverige från personer vilka tidigare varit där. De hade bara positiva 

kommentarer att komma med om i princip allt de berättade. När han sedan själv åkte till 

Sverige började han upptäcka att allt inte stämde helt överens med sina vänners berättelser. 

Ett av exemplen som nämndes handlade om det svenska klimatet och vädret. Han hade fått 

bilden att vädret i Sverige alltid var soligt och fint, att det aldrig regnande och så vidare. 

Beroende på vad för källor det finns att tillgå, både genom Internetkällor och information från 

vänner och familjer, måste det alltid finnas en viss objektivitet när källorna betraktas. Bara för 

att människor i ens bekantkrets endast kommer ihåg de bra bitarna från sin semester betyder 

inte det att det inte finns några negativa aspekter vilka vore värda att nämna. 

Det unga tyskar uppfattar som mest negativt med Sverige som destination är prisnivån. 

Faktorn prisvärt land har medianvärdet 2. Det stämmer överens med en tidigare fråga i 

uppsatsen, där frågan ställdes om ett lands prisnivå ansågs vara viktig när en destination 
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skulle utses. Svaret från respondenterna visade att en majoritet ansåg att ett lands prisnivå var 

viktig och om Sverige ses som ett dyrt resmål kan det påverka framtida turister negativt i det 

avseendet att de väljer att inte åka till Sverige eftersom de anser att det är för dyrt. Resultatet 

från vår enkätundersökning överensstämmer andra undersökningar av den tyska turisten. 

Unga tyskars uppfattning av Sverige som destination överensstämmer därför troligen till stor 

del med andra tyskars uppfattning. 

Blekinge och Småland är de landskap vilka lockar mest tyska turister. Något som märks 

tydligt är att ju längre norr i Sverige en plats ligger, desto mindre är sannolikheten att en tysk 

turist kommer att besöka den. Den främsta anledningen till det är avståndet till Tyskland. En 

resa till de södra delarna av Sverige är inte lika tidskonsumerande och bensinberoende som en 

resa till norra Sverige. Väljer tyska turister att åka till Norrland är det oftast på rundresor där 

de också kan passa på att åka via Norge först och sen åka genom Sverige på hemresan 

(Müller, 2001). Tidigare har tyska turister, vilka redan har varit i Sverige, spridit bilden av ett 

land med många sjöar och vackra byar med röda små stugor. Det verkar dock som om bilden 

långsamt håller på att förändras. Med alla lågprisflygbolag är det idag väldigt lätt att ta sig till 

Sveriges storstäder vilket medför möjligheter att locka hit turister av en annan karaktär än de 

som tar bilen till Sverige (Zillinger, 2007). Den nya gruppen vilken Zillinger tror kan lockas 

till Sverige genom flyg kan bland annat vara unga turister. Idag är det lätt att ta en weekend i 

princip vilken europeisk storstad som helst och det är inte heller allt för dyrt att boka en 

flygbiljett på grund av alla lågprisflygbolag.  

Det första de allra flesta tyskar nämner i samband med Sverige är älgen, men vid sidan av 

denna kommer den lilla röda stugan vilket också studenterna från Roséns (2010) studie 

betraktade som riktigt svenskt. Det märks rätt snabbt att den bild de flesta tyskar har av 

Sverige är baserat på det som visas i media. Det småländska landskapet är framträdande med 

”en kuperad terräng, granskog, sjöar och inte minst den ensliga röda stugan” (Müller, 

2001:29). Den här bilden har lett till en explosion av det tyska stugboendet i Sverige. 

Många tyskar äger redan ett fritidshus utomlands och eller planerar att köpa ett fritidshus, men 

hur många som förverkligar sina drömmar förblir osagt. I Sverige ligger antalet tyska 

fritidshusägare under 2009 på 9 957 stycken (SCB, 2010), vilket inte är särskilt många om det 

relateras till det totala antalet tyskar i Sverige under sina semestrar. Det stora intresset för 

fritidshus beror på sökandet efter lugn och ro. Befolkningsmässigt bor de flesta tyskar på 

koncentrerade områden fyllt med människor och trafik, vilket kan bli rätt intensivt under vissa 

timmar på dygnet (Müller, 2001). På grund av det kan det vara en skön omväxling att ta 

semester i en miljö där tempot är lugnare och omgivningen ger dem Lebensraum, det vill säga 

utrymme att leva på (Müller, 1999).  

Trots att majoriteten av tillfrågade tyskar har en positiv bild av Sverige, vad är det som säger 

att de trots det faktiskt reser till Sverige och eventuellt återkommer? Av Roséns (2010) tyska 

studenter hade över 80 % redan besökt Sverige minst en gång och hela 68 % kunde tänka sig 

att bo i Sverige. Studenterna fick också motivera varför de kunde eller inte kunde tänka sig att 

besöka Sverige igen. De positivt inställda kunde tänka sig att bo i Sverige på grund av den 

underbara naturen, för att de anser att svenskar har bra livskvalitet/välstånd och ett bra 
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skolsystem. De negativt inställda nämnde aspekter angående det kalla klimatet, att det finns 

bättre länder att bo i, Sverige anses vara för lugnt och att det svenska språket är för svårt som 

sina skäl för att de inte kunde tänka sig att bo i Sverige. 

Eftersom Roséns (2010) studie visade att över 80 % av de tillfrågade studenterna kunde tänka 

sig att bo i Sverige kändes det naturligt att ha en liknande fråga till våra unga respondenter: 

 
Resultatet visar att av de 108 svarande som redan varit i Sverige kunde hela 99,1 % tänka sig 

att besöka Sverige igen, vilket bekräftar Roséns (2010) resultat. Det stärker, precis som 

ovanstående fråga om unga kan tänka sig att besöka Sverige, teorin att de som har information 

om Sverige och dess attraktioner är positivt inställda och gärna vill se mer av Sverige.  

 

Kommentarerna visar att de främsta anledningarna handlar om att de vill åka tillbaka för att 

de tror att det finns mycket mer att se och uppleva i Sverige än det de redan har sett och 

upplevt. Sverige har med andra ord fallit de unga turisterna väl i smaken. Trots att det inte 

kommer ett särskilt stort antal tyskar till Sverige kan slutsatsen dras att de tyskar som kommer 

till Sverige för det mesta åker tillbaka till Tyskland med positiva minnen och bilder. 

 

Kommentarer vilka också har kommit fram i tidigare frågor handlar om att Sverige har en 

vacker natur, trevliga människor och att de vill åka för att besöka familj och vänner. Genom 

familj och vänner kommer de också att få möjlighet att få se mer av Sverige.  Finns det familj 

och vänner på plats i Sverige är det en självklar anledning till varför de unga kan tänka sig att 

åka tillbaka. Förutom familj och vänner nämns åter igen den svenska naturen som ett skäl till 

varför Sverige anses vara attraktivt och som de unga vill se mer av. Svenskarna betraktas 

överlag att vara trevliga och hjälpsamma vilket är en positiv och viktig aspekt för 

turismindustrin. Skulle svenskarna ha ett rykte om sig att vara otrevliga och elaka, hade det 

inte påverkat Sverigebilden på ett positivt sätt och kan definitivt få eventuella turister att inte 

välja Sverige. Lyckligtvis är inte det fallet och det är värt att bygga vidare på för att det ska 

fortsätta att vara så i framtiden.  

 

En annan kommentar som dök upp bland en stor del av de svarande, vilka troligen varit och 

studerat i Sverige, var att de tyckte att svenskan var ett vackert språk och att de vill lära känna 

människorna bättre och lära sig mer om den svenska kulturen. De vill åka till Sverige igen för 

att lära sig språket bättre, vilken de anser har en mjuk språkrytm jämfört med tyskan. Deras 
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skäl till att vilja besöka Sverige igen handlar med andra ord om att kunna utöka sina 

kunskaper om det svenska språket och den svenska kulturen för att förbättra sina kunskaper 

och utbildning. De har ett utbildningssyfte för att vilja besöka Sverige igen. 

 

Sammanfattning: 
Allt fler unga börjar resa utomlands på semester, för att besöka vänner, studera, till och med 

affärsresande. Resor utomlands har blivit en del av det vardagliga livet och i Tyskland utgör 

unga 14 % av alla turister. Utan de tyska turisterna hade den svenska turismnäringen förlorat 

stora summor pengar och faktum är att tyska turister är en av de största grupperna av turister i 

Sverige. Idag har Sverige 1,5 % av den tyska sommarresmarknaden. Trots den låga siffran 

finns det ett relativt stort intresse för och en positiv bild av Sverige. Var fjärde turist i Sverige 

är tysk, men endast ungefär var hundrade resa från Tyskland går till Sverige. Det är ytterligare 

bevis på att tyskar är de mest betydelsefulla utländska turisterna för den svenska 

turismnäringen.  

 

Hela 57 % av tillfrågade turister av tysk nationalitet säger att de inte betraktar Sverige som en 

turistdestination. En annan viktig aspekt är att de tyska turister som väljer att inte semestra i 

Sverige gör det bland annat på grund av brist på information. Med andra ord finns det mycket 

för den svenska turismnäringen att göra. Destination Sverige har stor potential, det måste bara 

utvecklas och förfinas. Enligt Bederoff bör det långsiktiga syftet med det hela vara att skapa 

en bild där Sverige ses som ett land värt att resa till på semester. 

 

Enkätfrågorna i den här delen visar att unga tyska turister anser Sverige vara ett dyrt resmål, 

vilket kan påverka framtida unga turister negativt om de inte har särskilt mycket pengar att 

röra sig med. 72, 3 % av de svaranden kan tänka sig att besöka Sverige, samtidigt svarade 

hela 99,1 % av de unga respondenterna som redan varit i Sverige att de kan tänka sig att åka 

tillbaka. Det visar att de tyskar som varit i Sverige oftast åker hem med en positiv bild. Den 

positiva bilden visar att unga tyskar förknippar Sverige främst med naturen, frisk luft och 

fridfullhet. Det är de tre aspekterna som majoriteten av respondenterna främst förknippar med 

bilden av Sverige. 
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5. RESMOTIV 
Idag har Sverige 1,5 % av den tyska sommarresmarknaden. Trots den låga siffran finns det 

ett relativt stort intresse för och en positiv bild av Sverige. I nedanstående del försöker vi 

genom enkätfrågorna testa olika teorier om resmotiv och se huruvida teorierna stämmer 

överens med unga tyska turisters motiv till att resa till Sverige. Vi beskriver aktuella teorier 

såsom fly- och sökmotiv samt turistroller i relation till olika nivåer av självständighet under 

en resa, eftersom motivationsteorier bidrar till att besvara en grundläggande fråga; varför 

människor reser. 

5.1 Varför reser den unga turisten? 
Sedan 1600-talet har unga människor kunnat resa på egen hand i Europa. Under den tiden 

handlade det främst om aristokratins unga, vilka blev iväg skickade av sina föräldrar på en 

Grand Tour, vilket ansågs som en viktig resa med lärande syfte. Därefter har unga turisters 

inflytande på turismmarknaden växt, eftersom allt fler unga människor har haft möjligheten 

att resa (Thrane, 2008). Unga turister är idag ett av de mest snabbast växande segmenten inom 

turismindustrin och står för en betydande del av inkommande turister runt om i världen (Page, 

2009).  

Unga människors resande karaktäriseras främst av ett syfte; att utforska och lära känna nya 

kulturer, samt att kunna kombinera resor med studier, arbete, praktik eller volontärarbeten. De 

tenderar att stanna längre på en destination och spenderar därmed mer pengar än den 

genomsnittliga turisten (WTO, 2008). Enligt en undersökning av Thrane (2008) förknippar 

unga turister, i det här fallet studenter, också utlandsresor med en längtan om att komma bort 

från vardagen. Det resmotivet är inte alls lika viktigt vid resor inom hemlandet, vilket kan 

tolkas som att unga turister inte anser att resor i hemlandet är tillräckligt långt bort från 

vardagsmiljön. Distansen mellan hemlandet och en destination i utlandet kan vara det som gör 

skillnaden för unga att välja en internationell destination framför en destination i hemlandet. 

Om längtan är att komma bort dominerar är det inte konstigt att unga människor vill resa långt 

hemifrån. En fråga vi ställer oss är om Sverige som destination upplevs tillräckligt annorlunda 

jämfört med andra destinationer? Är mer avlägsna destinationer som till exempel USA, 

Australien, Sydamerika och Asien mer spännande eller exotiska? Å andra sidan kanske det 

kan räcka med att en resa till Sverige upplevs som rofylld och avkopplande för att den unga 

turisten upplever att han eller hon kommer bort från vardagen.  

När valet att vilja resa i utlandet är tydligt, kan frågan ställas vad det är som påverkar unga 

turisters val av destination? Turisters önskan eller intresse är vad som sätter igång planeringen 

av en resa, men det anses vara svårt att tydligt förstå resmotiven (Hanefors & Mossberg, 

2007). Motivation har ofta definierats som ett inre tillstånd, vilket styr och ger kraft åt 

mänskligt beteende. Vidare har motivation också setts som en strävan att tillfredsställa både 

fysiologiska och psykologiska behov. Det är turisters behov som är det mest grundläggande 

för att skapa förståelse för resmotiv (Jang et al., 2009). Tidigare forskning om turisters motiv 

till att resa, visar att resmotiven kan skilja sig från en destination till en annan, beroende på 

vilken typ av destination det rör sig om. Vidare visar forskning att faktorer som påverkar val 

av destination berör fysiska (infrastruktur, byggnationer, landskap, stränder, klimat, historiska 
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sevärdheter), socio-psykologiska attraktioner (attityder hos lokalbefolkningen, kulturella 

evenemang, nattliv och underhållning, nyhet om destination, tillgänglighet, mat, lugn och ro 

och så vidare), politiska och sociala miljö, kostnader och tillgänglighet av tid (Andreu et al., 

2006). 

En turists beteende bestäms av medvetna eller omedvetna behov, som skapar motiv till ett 

visst beteende. Maslows behovsteori tycks vara allmänt accepterad inom turismindustrin, trots 

att en del forskare har påpekat teorins potentiella svagheter (Jang et al., 2009). En turists 

beteende kan initieras av flera behov samtidigt och att turistens handling kan genomföras i en 

annan ordning än vad Maslows behovshierarki förutspår. Dessutom kan det finnas andra skäl 

som inte Maslows teori förklarar, till exempel att ta efter vad ens vänner gör eller att välja att 

resa till ett land om valutakursen blivit fördelaktig. Människor har en mängd olika skäl för att 

ta en semester, till exempel för att se en annan plats, njuta av bra väder, hav och stränder, fly 

från vardagens rutin, ha kul, uppfyller pedagogiska, kulturella eller familjens behov och så 

vidare (Andreu et al., 2006). 

Jang et al. (2009) förklarar på liknande sätt att motivation till att resa uppstår när en person 

blir medveten om att något saknas i dennes tillvaro, det vill säga upptäckten av ett 

otillfredsställt behov. Från unga tyska turisters perspektiv tror vi att ett otillfredsställt behov 

som kan locka dem till Sverige är nyfikenheten på ett modernt land med en glesbefolkad 

landsbygd där det finns utrymme för både natur- och stadsupplevelser. Vi tror att bilden av 

det moderna Sverige präglas av den svenska musikexporten samt företag som Volvo, IKEA 

och Ericsson. Bilden av landsbygden präglas troligtvis av Astrid Lindgrens litteratur som är 

välkänd i Tyskland. 

Av vad som tidigare nämnts kan det konstateras att det är turistens intresse som styr vart eller 

hur turisten väljer att resa. Det betyder att alla resor en turist gör är självcentrerade, förutom 

vid eventuella kompromisser vid resor med annat sällskap. Det vill säga ”att individen själv, 

utifrån sina egna förutsättningar bestämmer, vart resan ska gå och han gör enbart det han tror 

blir bäst för honom själv” (Hanefors & Mossberg, 2007:65). Naturligtvis finns det också 

tillfällen när turisten är helt omedveten om sina resmotiv och att de kan variera under olika 

stadier av resan. 

Erkännandet av att det finns många olika motiv till att resa har inneburit att turismindustrin 

kan dra största möjliga fördel av att dela in turister i olika kategorier (Nielsen, 2001). En ung 

turists erfarenheter styrs av personliga behov och turistens personlighet. Dessutom tenderar 

individen att söka sig till situationer och erfarenheter vilka är förenliga med individens 

personlighet (McGuiggan & Foo, 2004). Genom att segmentera marknaden får enskilda 

företag inom turismindustrin större kunskap om vilka val som bör göras för att attrahera de 

kundsegment de strävar efter att locka till sig (Nielsen, 2001). Ju mer information som finns 

tillgänglig för marknadsförare om personligheter hos turister, desto bättre förståelse finns för 

vilka typer av situationer och erfarenheter vilka eftersträvas. Turismproducenter kan göra mer 

effektiva beslut för att förbättra turisternas upplevelse om de har en bättre förståelse av de 

olika turistbeteendena (McGuiggan & Foo, 2004). 
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En av de stora skillnaderna mellan fritids- och arbetsresor är att på fritidsresan styr de egna 

personliga intressena och resval görs för att tillfredsställa inneboende drivkrafter (Foo et al., 

2004). I vår undersökning ska vi utifrån enkätundersökningen diskutera Iso-Aholas Flykt-

Belöningsmodell, Cohens modell att karaktärisera turister efter hur de organiserar sina resor 

samt Pearces modell om 15 turistroller. Vi anser att de olika modellerna kan komplettera 

varandra för att förstå unga tyskars resmotiv att välja Sverige som destination. 

 

5.2 Push- och pullfaktorer 
Det finns två olika faktorer, vilka turister har gemensamt oavsett vem turisten är, och det är att 

alla turister reser både ifrån och till något. En annan benämning för de två faktorerna är push- 

och pullfaktorer. Pushfaktorer handlar om det som får en person att resa ifrån något, i det här 

fallet att en turist vill komma ifrån sin vardag.  Pullfaktorer är de faktorer som leder till att en 

turist reser till en viss destination, med andra ord det som lockar och attraherar en turist till att 

resa (Hanefors & Mossberg, 2007). Pushfaktorer betraktas som socialpsykologiska behov 

vilka får en person att resa, och pullfaktorer är sådana som lockar turisten till en viss 

destination efter att pushfaktorerna har inletts. Pushfaktorer är interna för personen och 

etablerar en önska att resa, medan pullfaktorer är externa för individen det vill säga kulturella 

faktorer (Jang, et al., 2009). Andreau et al. (2006) påvisar empiriska bevis för push- och 

pullfaktorer genom att rapportera nio motiv: sju som är socialpsykologiska och två motiv som 

är kulturella. Studier av förhållandet mellan push- och pullfaktorer är också av intresse för 

turismforskare. 

Andreu et al. (2006) betonar vikten av både push- och pullfaktorer som resmotiv i valet av 

destination. Pushfaktorer beskrivs som ursprungsrelaterade och avser immateriella eller 

inneboende önskningar hos den enskilda resenären, till exempel önskan om flykt, avkoppling, 

äventyr, hälsa eller prestige. Pullfaktorer är främst relaterade till hur attraktiv en given 

destination är och materiella egenskaper såsom stränder, boende, rekreationsanläggningar, 

samt kulturella och historiska resurser. Vilket tidigare nämnts, är det pullfaktorer som anger i 

vilken utsträckning varje destination är attraktiv för sina potentiella besökare. Därför är val av 

destination relaterad till turisternas bilder av destinationens egenskaper och hur destinationens 

attraktioner uppfyller turistens behov. 

Dann (1981) visar på svårigheterna att genomföra studier av resmotiv utifrån pull- och 

pushfaktorer. Dann presenterar fyra uttalanden om turisters val av destination: 

• Turisten vill kanske inte reflektera över varför han eller hon vill åka på en viss 

resa, vilket kanske skulle leda till slutsatsen att resan inte är särskilt viktig. 

• Turisten vill kanske inte reflektera över sina resmotiv. 

• Turisten vill kanske inte avslöja sina resmotiv ifall han eller hon riskerar att 

förlora respekt genom att berätta. 

• Turisten vill kanske inte avslöja sina resmotiv eftersom han eller hon inte är 

medvetna om dem. 
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I undersökningen redovisas hur stor andel av de svarande som inte besvarar frågor om 

resmotiv. Det kan ses som ett mått om Danns (ibid) teori om svårigheter att ange resmotiv är 

relevant att ta hänsyn till. I undersökningen får vi ett bortfall på 15 % vid besvarandet av 

frågor om resmotiv till destinationen Sverige, Det kan tyda på storleken av gruppen turister 

som omfattas av Danns uttalanden uppgår högst till 15 % av tyska unga turister. 

 

För unga tyska turister tror vi en pushfaktor är att vilja komma bort från ett överbefolkat 

Tyskland och istället söka efter naturupplevelser och gå ner i varv. En pullfaktor att välja 

Sverige som destination är att Sverige är känt som ett glesbefolkat land där den tyska turisten 

har bilden av en idyllisk landsbygd där de har tillgång till naturnära aktiviteter genom 

allemansrätten. Bilden av den svenska landsbygden är präglad av Astrid Lindgrens böcker.  

 

Push- och pullmodeller är accepterade av många forskare vid undersökningar av resmotiv. Vi 

kommer genom vår enkätundersökning försöka belysa om vår uppfattning om unga tyskars 

push- och pullfaktorer vid val av Sverige som destination är trolig. Push- och pullfaktorerna 

för unga tyskar vilka inte väljer Sverige som destination studeras också. Enligt Jang (2009) 

finns det en stark länk mellan resmotiv och destinationsval samt att inte bara pullfaktorer utan 

också pushfaktorer är relaterade till destinationsval. 

 

5.3 Att fly eller söka 
Mannell och Iso-Ahola har utifrån studier om fritidsbaserade resor föreslagit att människor är 

motiverade att utöva en fritidsaktivitet eller en turistaktivitet av två skäl: fly och söka. De två 

motivationskrafter samspelar 

med varandra (Nielsen, 2001).  

Mannell och Iso-Aholas teori 

förklarar resmotiv utifrån en 

tvådimensionell modell. Enligt 

modellen påverkar två 

motivationsfaktorer samtidigt en 

individs fritids- eller 

turismbeteende. Det är två 

krafter som samspelar. Den ena 

kraften är flykten från vardagliga 

rutiner, stressfulla miljöer eller 

krävande relationer. Den andra kraften är sökandet efter upplevelser eller relationer vilka ger 

psykologiska belöningar. Individer väljer enligt teorin fritids- eller turistaktiviteter för att 

lämna bakom sig personliga eller relationsproblem i det dagliga livet och för att uppnå 

personliga eller relationsmässiga belöningar (Hsu & Huang, 2008).  

I vår studie vill vi se om unga tyska turisters resmotiv kan förklaras med Mannell och Iso-

Aholas teori om flyktbeteende och sökorientering. Frågeställningen är hur stor del av 

turisterna är flyktmotiverade respektive sökmotiverade. Turister som är flyktmotiverade tar 

semester för att undvika sina understimulerade eller överstimulerade livssituationer. Turister 

Modell 

inspirerad av 

Hsu & Huang,  

2008:21. 
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som är överstimulerade deltar i färre aktiviteter på semestern än turister som är 

understimulerade. Om turisten upplever mindre stimulans i sin tillvaro än de önskar idealt, 

tenderar de att söka efter större upplevelser och stimulans under sin semester. Om turisten 

istället upplever större stimulans än de önskar i sitt vardagsliv tenderar de föredra en mer lugn 

semester. Mannell och Iso-Ahola tror att turism i regel är mer av en flyktorienterad aktivitet 

än en sökande aktivitet (Hsu & Huang, 2008). 

I uppsatsen definieras turister med flyktbeteende som personer vilka instämmer i något av 

påståendena: Jag reser för att det är skönt att komma bort från en stressfull vardag och koppla 

av eller Jag reser för att jag vill uppleva något som jag inte upplever i min vardag. Den andra 

gruppen turister med sökmotiv definieras som personer vilka instämmer i något av 

påståendena: Jag reser för att förverkliga mig själv, lära känna mig själv bättre eller Jag reser 

för att jag är nyfiken på andra människor och kulturer. 

Vilka påståenden stämmer för dig?

6,8

36,3

23,4

33,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Jag reser för att förverkliga mig själv,

lära känna mig själv bättre

Jag reser för att jag är nyfiken på andra

människor och kulturer

Jag reser för att det är skönt att komma

bort från en stressfull vardag och

koppla av

Jag reser för att jag vil l  uppleva något

nytt som jag inte upplever i  min vardag

 

De översta kategorierna är ett mått på andelen turister med flyktbeteende. De två understa 

kategorierna: ”Jag reser för att jag är nyfiken på andra människor och kulturer” och ”Jag reser 

för att förverkliga mig själv, lära känna mig själv bättre” är ett mått på andelen turister med 

sökbeteende.  

Diagrammet visar att 57 % av de svarande är flyktmotiverade (summan av de två översta 

kategorierna). Av dessa flyr 59 % från understimulerade livssituationer. Turister med 

sökbeteende utgör 43 % av de svarande (summan av de två understa kategorierna). Av dessa 

söker 84 % kunskap och upplevelser i möten med andra människor och kulturer. Endast 16 % 

av turister med sökbeteende reser för att förverkliga sig själva.  

Vi finner att Manell och Iso-Aholas åsikt att turism i regel är av en av en flyktorienterad 

aktivitet stämmer endast delvis. Gruppen unga tyska turister med sökbeteende är också stor. 

Vi anser att det går att tolka vår undersökning att cirka 70 % av unga tyska turister är mer 

inriktade på en aktiv semester än en lugn semester. Turister med flyktbeteende vilka reser för 

att uppleva något nytt och turister med sökbeteende som är nyfikna på andra människor och 
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kulturer har det gemensamt att de under sin semester vill delta i så många unika aktiviteter 

som möjligt för att ha något att minnas och berätta för andra.  

 

Kunskapen om turisters resmotiv enligt Mannell och Iso-Aholas modell, kan vara av värde för 

turismföretagare. Företagaren kan nischa in sin verksamhet på en viss typ av turist, om 

turistgruppen är tillräckligt stor. 

 

5.4 Turistroller 
En av de mest välbekanta teorierna om resmotiv utvecklades under 1970-talet av Cohen 

(2004), där turism beskrivs som ett kulturellt fenomen vilken med tiden förändras till följd av 

att människors inställning till omvärlden blir annorlunda. Cohen (2004:38) hävdar att  

“tourism as a cultural phenomenon becomes possible only when a man develops a generalized 

interest in things beyond his particular habitat, when contact with and appreciation and 

enjoyment of strangeness and novelty are valued for their own sake. In this sense, tourism is a 

thoroughly modern phenomenon”. Citatet beskriver en samhällsutveckling där individen får 

ekonomiska möjligheter att utveckla en nyfikenhet på miljöer utanför sin vanliga omgivning. 

Individen lär sig uppskatta det främmande och nya för sin egen skull. 

 

Cohens (2004) modell klassificerar turister, inom fyra olika nivåer, efter graden av 

självständighet att själva organisera sin resa. The organized mass tourist är den turist som har 

lägst nivå av självständighet under en resa, är minst äventyrslysten och helst vill undvika att ta 

egna beslut. The independent mass tourist har i likhet med den första kategoriseringen en liten 

nivå av självständighet, men det kan ändå hända att turisten exempelvis hyr en bil på egen 

hand för att göra en dagsutflykt framme vid destinationen. Turisten som tillhör the explorer 

arrangerar resor på egen hand och tycker om att uppleva nya saker och lära sig nya språk. 

Dock finns fortfarande ett visst behov av att känna sig hemmastadd. The drifter är turisten 

som inte vill veta av typiska turistiska aktiviteter och upplevelser, utan föredrar att bekanta sig 

med destinationens kultur och traditioner på ett djupare plan och i sin egen takt. Ibland söker 

the drifter också jobb eller utbildning på destinationen.  

En fråga som formades utifrån Cohens teori är: 

 

Frågan visar att av de 159 

svaranden föredrar cirka 90 

% av unga tyska turister att 

på egen hand arrangera sin 

resa. De tillhör någon av 

grupperna Explorer och 

Drifter. Det betyder att den 

unga tyska turisten troligen 

är mer självständig än den 

äldre turisten. För resebyråer 

vilka också vill sälja resor till 

unga turister gäller det att 

Hur arrangerar du helst en resa?

9%

91%

Köper en paketresa Arrangerar själv en resa
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kunna erbjuda olika turistaktiviteter som den unga turisten själv kan kombinera. På så sätt kan 

resebyråerna erbjuda unika turismprodukter vilka är anpassade till den enskilde resenärens 

behov. 

 

En del forskare har kritiserat Cohens (2004) modell eftersom den inte förklarar 

bakomliggande faktorer till varför en turists beteende tillhör en viss turistroll (Nielsen, 2001). 

Pearce (1982) var därför en av de första att utveckla modellen och turistrollerna. Vidare har 

Gibson och Yiannakis (2002) utifrån de tidigare studierna och modellerna utformat 15 olika 

turistroller.  

 

 
En typologi av 15 turistroller från Foo et al. (2004:410)  

I vår studie anser vi att alla turisttyper förutom Jetsetter är relevanta att undersöka, därför att 

det troligtvis endast är ett fåtal unga turister som har en så god ekonomi att de kan ha råd att 

åka till lyxhotell och besöka exklusiva nattklubbar. 

En del av de 15 turisttyperna är enligt Gibson och Yiannakis’ (2002) studier mer vanliga att 

unga turister tillhör än andra. Exempel på turisttyper som ofta karaktäriseras av unga turister 

är Action Seeker, Drifter, Sport Tourist och Explorer. De äventyrliga och mer aktiva 

turistrollerna blir mindre vanliga att tillhöra när individen blir äldre. I vår undersökning 

belyser vi Cohens (2004) samt Gibson och Yiannakis’ (2002) teorier utifrån analys av 

resultaten från enkätundersökningen. Vi tror att vi med modellerna som grund kan ge 
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värdefull information till turismföretagare och destinationsutvecklare, eftersom det gäller att 

utveckla turismpaket och turistaktiviteter. 

 

Vidare har McGuiggan och Foo (2004) framhållit turistrollen Action Seeker, med dess 

betoning på en sorglös livsstil fri från åtaganden, ofta är attraktiv för individer i de första 

stadierna av vuxenlivet. Turistrollerna Drifter och Explorer är för de individer vilka söker 

spänning, ett visst risktagande samt en känsla av frihet. Drifter och Explorer är roller 

förknippade med unga människors vilja att utforska världen på egen hand.  

McGuiggan och Foo (2004) har genomfört undersökningar av turistroller i Australien och de 

roller som i större utsträckning kännetecknar unga turister är Action Seekers och Thrill 

Seekers. I vår studie gällande Sverige kan det tänkas att unga turisters turistroller vid val av 

Sverige som destination är annorlunda än om destinationen är Australien, eftersom de 

turistiska attraktionerna för de två destinationerna är så olika. Vi försöker fånga skillnaderna 

mellan olika länders turistroller genom de två nedanstående frågorna. Den första frågan är inte 

kopplad till en viss destination utan frågan försöker fånga vilken turistroll som förknippas 

med den vanligaste destinationen. Den andra frågan gäller turistrollen om destinationen är 

Sverige. Anger många individer olika turistroller för de två frågorna betyder det att det finns 

ett starkt samband mellan turistroll och destination för unga tyska turister. 

  
Diagrammet visar de fem vanligaste turistrollerna, vilka omfattar drygt 79 % av turistrollerna. 

Inom parentes anges nedan den engelska beteckningen för turistrollen.  Drygt 33 % har 

turistrollen Lära känna landets kultur och människor (Anthropologist). Cirka 19 % har 

turistrollen Koppla av, komma bort från vardagen (Escapist). Drygt 14 % har turistrollen 

Besöka turist/historiska attraktioner på egen hand (Archaeologist). Cirka 8 % har turistrollen 

Utbildning (språkstudier, delta i studieprogram) (Educational tourist). Cirka 6 % har 

turistrollen utöva sport- eller friluftsaktiviteter (Sport tourist). 
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I vår undersökning täcker de fem populäraste turistaktiviteterna för destinationen Sverige 

drygt 65 % av respondenternas svar.  När frågan ställs till respondenterna om huvudsakliga 

syften vid utomlandsresor omfattas de fem vanligaste turistrollerna av drygt 79 % av 

respondenternas svar.  

 

De två frågorna är formulerade på olika sätt, men båda frågorna avser att belysa resmotiv. 

Svaren på frågorna anger att de fem viktigaste resmotiven eller attraktionerna är identiska. De 

tyder på att reliabiliteten i frågorna om resmotiv i enkäten är hög. Den vanligaste turistrollen 

är en turist som är nyfiken på att lära känna andra människor och kulturer och själva arrangera 

sin resa. Det som också är intressant är då destinationen är Sverige blir spridningen av 

resmotiven större än destinationen inte är bestämd. Det tyder på att Sverige som destination 

kan locka turister med en mängd olika resmotiv. Det som också är intressant är att endast 

cirka 9 % av turisterna vid resor till Sverige är inriktade mot aktiviteter som sol/bad eller 

nöjen. När destinationen inte anges är motsvarande andel endast cirka 6 %. Det är troligt att 

svarsandelen om destinationen var Spanien skulle varit betydligt högre.   

 

Turismaktiviteterna för destinationen kan omvandlas till turistroller. Nedanstående diagram 

visar förhållanden mellan de fem populäraste turistrollerna. 
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De populäraste turistrollerna till Sverige, Anthropologist och Archaeologist, tyder på att unga 

tyska turister är intresserade av att lära känna Sveriges kultur och historia, samtidigt som de 

söker en kombination av en aktiv och avkopplande semester. Därmed blir det tydligt att 

turistrollerna vilka lockar unga tyska turister till Sverige, skiljer sig från turistrollerna i 

exempelvis Australien.  

 
Sammanfattning: 
Forskningen om unga turisters resmotiv visar att unga turisters fritidsresor till stor del görs för 

att utforska och lära känna andra kulturer eller att komma bort från vardagen.  Resmotiven 

kan skilja sig mycket åt mellan olika destinationer. Om turistföretagare och marknadsförare 

har tillgång till information om turisters resmotiv, kan de segmentera marknaden och utforma 

turismprodukter som är mer anpassade till de olika segmenten. 

I teorier om resmotiv används ofta begreppen push- och pullfaktorer. I vår undersökning 

finner vi belägg för att pullfaktorerna för Sverige är att unga tyska turister uppfattar Sverige 

som ett vackert, fridfullt och säkert land med frisk luft. En pushfaktor för tyska turister är 

troligen en önskan att komma bort från en stressig och tätbefolkad stadsmiljö. I 

undersökningen belyser vi också Mannell och Iso-Aholas modell att förklara resmotiv med 

drivkrafterna att fly och söka. Vi finner att flyktbeteende som främsta drivkraft finns hos 57 

% av respondenterna och drivkraften att söka hos 43 % av respondenterna. 

 

Cohens teori klassificerar turister, inom fyra olika nivåer, efter graden av självständighet att 

själv organisera sin resa. Resultatet från frågan hur turister helst vill arrangera en resa visar att 

9 % av de 159 respondenterna helst köper en paketresa. Övriga 91 % vill arrangera sin resa 

själva. Det betyder att turisttrollen the organized mass tourist endast omfattas av en liten del 

av de unga tyska turisterna. Turismproducenter vilka vänder sig till unga tyska turister bör 

därför ge turisterna möjlighet att själv utforma sin resa.  

 

Cohens modell har inspirerat forskare att utveckla en lista med 15 turistroller baserat på olika 

resintressen. Den vanligaste turistrollen enligt vår undersökning att ”lära känna landets kultur 

och människor” (Anthropologist). Drygt 33 % av respondenterna tillhör Anthropologist-rollen 

vid frågan vad som högst prioriteras under en utlandsresa. När frågan omformulerades till att 

specifikt gälla destination Sverige, angav drygt 20 % samma svar. Det är intressant att 

konstatera att när Sverige angavs som destination är spridningen mellan svaren större än när 

destinationen inte anges. Det tyder på att Sverige som destination kan locka turister med olika 

intressen och personligheter, tillhörande olika turistroller. 
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6. SLUTSATS 
 

I tidigare forskning har det bedömts vara svårt att marknadsföra sig mot unga och uppfylla 

unga turisters behov och krav. Unga turister har länge ansetts vara en försummad målgrupp 

inom turismen. Ungdomsturismens stora problem handlar om hur turismproducenter ska 

kunna marknadsföra sig mot unga turister när det inte finns någon enhetlig definition på vilka 

de unga är. Det har lett till att turismproducenter och forskare till stor del har fokuserat sina 

undersökningar på vuxna, vilket har gjort att de unga blivit så gott som förbisedda. 

Turismindustrin i Sverige står idag för 2,9 % av Sveriges BNP och summan av 

exportintäkterna, 74,4 miljarder kronor, visar att turismen är Sveriges största exportindustri. 

Eftersom unga turister är en växande grupp på turismmarknaden och likaså morgondagens 

turister, vore det av stort värde att försöka inrikta sig mer mot dem. En ökning av antalet unga 

turister skulle förhoppningsvis leda till en ökning av turismindustrins andel av BNP och 

därmed ge Sverige större intäkter genom turismen. 

I vår studie ställdes frågan: Vad avgör att den unga tyska turisten väljer Sverige som 

destination? 

Vår undersökning visar att det finns ett stort intresse av unga tyska turister att besöka Sverige. 

Hela 72 % av undersökningens 159 respondenter kan tänka sig att besöka Sverige. Av de som 

besökt Sverige i vår undersökning kan alla utom en person tänka sig att besöka Sverige 

ytterligare en gång. Det visar sig att det finns en stor potential för turismarrangörer att utforma 

produkter vilka vänder sig till självständiga, äventyrslystna unga tyska turister som önskar att 

själva arrangera sin resa. 

Utifrån vår enkätundersökning kan vi säga att unga tyska turister delvis kan vara 

prismedvetna gällande vissa aspekter som till exempelvis ett lands prisnivå. Det går att säga 

att unga tyska turister helst vill arrangera sina resor själva, bland annat för att minska 

resekostnaderna, men samtidigt vill de också ha en bra boendestandard. De vill inte låta deras 

tighta budget påverka boendestandarden. Unga tyska turister tenderar att inte stanna lika länge 

på samma plats som äldre turister, men spenderar i genomsnitt längre tid i Sverige än äldre 

turister. Det gör att många besöksmål i Sverige kan få inkomster från unga tyskar om 

turismarrangörer lyckas marknadsföra Sverige som ett land med högklassiga prisvärda 

attraktioner. Den negativa bilden av Sverige hos unga tyska turister är enligt vår undersökning 

ett land med hög prisnivå med mindre bra övernattnings- och transportmöjligheter. Den 

negativa bilden är enligt vår mening det främsta hindret för att öka turismen till Sverige från 

unga tyska turister. Bilden kan till stor del bygga på tidigare förhållanden i Sverige vilka 

ändrats de senaste åren. Genom marknadsföring av prisvärda turismaktiviteter till den tyska 

marknaden kan den negativa bilden av Sverige ändras.    

Allt fler unga börjar resa utomlands för fritidsresor, för att besöka släkt och vänner, studera, 

och även affärsresande. Resor utomlands har blivit en del av det vardagliga livet och i 

Tyskland utgör unga 14 % av alla turister. Utan de tyska turisterna hade den svenska 
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turismnäringen förlorat stora summor pengar och faktum är att tyska turister är en av de 

största grupperna av turister i Sverige. Idag har Sverige 1,5 % av den tyska 

sommarresmarknaden. Trots den låga siffran finns det ett relativt stort intresse för och en 

positiv bild av Sverige. Var fjärde utländsk turist i Sverige är tysk, men endast ungefär var 

hundrade utlandsresa från Tyskland går till Sverige. Det är ytterligare bevis på att den tyska 

befolkningen är de mest betydelsefulla utländska turisterna för den svenska turismnäringen, 

vilket det borde läggas mer fokus på.  

 

Det går att dra slutsatsen att både äldre och unga turister har samma Sverigebild. 

Dominerande i olika texter om Sverige och baserat på resultaten från enkätundersökningen är 

naturen och dess olika attribut de dominerande faktorerna som tyska turister förknippar med 

Sverige. Förutom naturen finner de unga tyska turisterna att Sverige står för fridfullhet, frisk 

luft och att det är ett säkert land. Till skillnad från de äldre turisterna, vilka för det mesta är 

ute och campar med sina husbilar, är de yngre mer intresserade av att både besöka städer och 

utföra aktiviteter i naturen. Unga turister vill ha en aktiv semester samtidigt som de vill kunna 

slappna av. Sverige kan ge båda delarna. Det finns ett antal städer vilka kan erbjuda många 

olika stadsaktiviteter av värde för de besökande turisterna samtidigt som naturen finns i 

princip runt hörnet. 

Det är intressant att notera att vår undersökning visar att övervägande majoritet av unga tyska 

turister som varit i Sverige kan tänka sig att återvända som turister. Det visar att prisnivån i 

Sverige inte är ett avgörande skäl för att återbesöka Sverige som turist. Andra undersökningar 

visar att 57 % av tyskar inte betraktar Sverige som en destination. Vår undersökning visar att 

drygt 72 % av unga tyskar kan tänka sig att besöka Sverige. Det tyder på att unga tyska 

turister har en mer positiv syn på Sverige som destination. Det är därför möjligt att det är en 

bra strategi för turismarrangörer att satsa på att ta fram produkter för unga tyskar, eftersom 

vår undersökning visar att unga tyska turister är nöjda med sin vistelse i Sverige och kan 

tänka sig att återvända som turister.  

 

Forskning om unga turisters resmotiv visar att unga turisters fritidsresor till stor del görs för 

att utforska och lära känna andra kulturer eller att komma bort från vardagen.  Resmotiven 

kan skilja sig mycket åt mellan olika destinationer. Välkända begrepp vilka ofta används för 

att beskriva resmotiv är pushfaktorer och pullfaktorer. I vår undersökning finner vi belägg för 

att pullfaktorerna för unga tyska turister att besöka destination Sverige är att de uppfattar 

landet som vackert, fridfullt och säkert med frisk luft. En pushfaktor för tyska turister är 

troligen en önskan att komma bort från en stressig och tätbefolkad stadsmiljö. I 

undersökningen belyser vi också Mannell och Iso-Aholas modell att förklara resmotiv med 

drivkrafterna att fly och söka. Resultatet visar att det som motiverar unga tyska turister att 

resa, främst utgörs av flyktmotiv. 

Resultatet från vår fråga gällande Cohens teori, om graden av självständighet, visar att 9 % av 

de 159 respondenterna helst köper en paketresa. Övriga 91 % vill arrangera sin resa själv. Det 

betyder att turisttrollen the organized mass tourist endast omfattas av en liten del av de unga 

tyska turisterna. Turismarrangörer som vänder sig till unga tyska turister bör därför ge 

turisterna möjligheter att själv utforma sin resa.  
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Vid undersökningen kring turistroller framkommer ”lära känna landets kultur och människor” 

(Anthropologist) som den vanligaste turistrollen. Drygt 33 % av respondenterna tillhör 

Anthropologist-rollen vid frågan vad som högst prioriteras under en utlandsresa. När frågan 

omformulerades till att specifikt gälla destination Sverige, angav drygt 20 % samma svar. Två 

andra viktiga turistroller i undersökningen var ”koppla av, komma bort från vardagen” 

(Escapist) och ”besöka turist-/historiska attraktioner på egen hand” (Archaeologist). De här 

tre rollerna visar, vilket tidigare nämnts i ovanstående text, att unga tyska turister är 

intresserade av att lära känna Sveriges kultur och historia, samtidigt som de söker en 

kombination av en aktiv och avkopplande semester. Det är intressant att konstatera att när 

Sverige angavs som destination är spridningen mellan svaren större än när destinationen inte 

anges. Det tyder på att destinationen Sverige har förmåga att kunna locka unga turister med 

olika intressen. 

 

Om turismproducenter och marknadsförare har tillgång till information om turisters resmotiv 

och vad de anser är speciellt med Sverige, kan de segmentera marknaden och utforma 

produkter vilka är mer anpassade till de olika segmenten. De tyska turisterna är en stor 

inkomstkälla för den svenska turismindustrin och vore det möjligt att locka ett nytt segment, 

till exempel unga turister, skulle det innebära ytterligare en vinst för svensk exportintäkt.  
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BILAGA  

 
Wir sind sehr daran interessiert, was junge Touristen über Schweden als Reiseziel denken. 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Teilnahme! 

Fragebogen zum Thema: 

Was lockt junge deutsche Touristen nach Schweden? 

In dieser Umfrage werden wir Ihnen Fragen über die Reisegründe für junge Menschen für 

Schweden stellen. Wir werden Fragen stellen, die sich an diejenigen richten, die schon in 

Schweden gewesen waren und die, die Schweden noch nicht besucht haben. 

Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen, dass Ihre Antworten selbsverständlich 

vertraulich behandelt werden. Ergebnisse werden so veröffentlicht, dass es unmöglich ist, 

einzelne Personen zu identifizieren. 

 

Mann   Frau 

 

Alter: 18-21 22-25 26-30 

 

1. Wie arrangieren Sie eine Reise? 

 

Kaufe eine Pauschalreise 

Organisiere selbst die Reise 

 

2. Welche von den folgenden Antworten beschreiben am besten Ihre hauptsächlichen 

      Gründe für Ihre  Reise? Wählen Sie nur eine Alternative. 

 

1. Tourist-/historische Attraktionen in organisierter Form besuchen 

2. Tourist-/historische Attraktionen auf eigene Faust besuchen 

3. Die Kultur und Menschen des Landes kennenlernen 

4. Freunde und Familie besuchen 

5. Events oder Musik-Festivals besuchen 

6. Die Kultur und die Menschen des Landes kennenlernen durch zeitweilige 

Arbeitsaufnahme 

7. Sonne und Bad 

8. Abenteuer-Tourismus 

9. Sich selbst besser kennenlernen 

10. Sport oder Outdoor-Aktivitäten ausüben 

11. Ein besonderes Interesse  (wie Vogelbeobachtung, Geologie) 

12. Ausbildung (Sprach- oder Studienaufenthalt) 
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13. Kneipen und Nachtclubs  besuchen,am Vergnügungsleben teilnehmen 

14. Sich entspannen, weg vom Alltag 

 

3. Welche Art von Reise bevorzugen Sie? 

 

Charter 

Groβstadt 

Auf dem Lande 

Die Natur 

Backpacking 

 

4. Was für Wohnstandard bevorzugen Sie, wenn sie reisen? 

 

Das Hotel 

Eigene Wohnung 

Bed & Breakfast 

Die Jugendherberge 

Camping 

 

5. Wie lange wollen Sie an Ihrem Reiseziel bleiben? 

 

1-4 Tage 

5-7 Tage 

8-14 Tage 

Länger als 14 Tage 

 

6. Welche Aussagen treffen auf Sie zu? 

 

Ich reise, um mich zu verwirklichen, um mich selbst besser kennenzulernen. 

Ich reise, weil ich neugierig auf andere Menschen und Kulturen bin. 

Ich reise, weil es schön ist, weg von einem stressigen Tag zu kommen um mich zu 

enstpannen. 

Ich reise, weil ich etwas Neues, dass ich nicht aus meinem Alltag kenne, erleben 

möchte. 

 

7. Wie/Wo bekommen Sie Informationen, wenn Sie Ihre Reise planen? 

 

Familie und Freunde 

Fernsehen 

Zeitungen, Reisemagazin 

Internet 

Reiseführer 
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Touristische Broschüren 

Informationszentra in Schweden 

Anderes 

 

8. Was ist das erste Wort, woran Sie denken, wenn Sie Schweden als Reiseziel 

beschreiben würden? 

 

 

9. Besuch in Schweden. 

 

A. Ich kann mir vorstellen Schweden zu besuchen 

B. Ich kann mir nicht vorstellen Schweden zu besuchen 

 

Motiverien Sie bitte warum: 

 

10. Wenn Sie Schweden schon besucht haben, wären Sie bereit, Schweden wieder zu 

besuchen? 

 

Ja 

Nein 

 

Motiverien Sie bitte warum: 

 

11. Wie sehen Sie Schweden als Reiseziel? Geben Sie bitte einen Wert von 1-5 an. 

1 = Stimmt überhaupt nicht 5 = Stimmt sehr gut Keine Antwort = Weiβ nicht 

 

1 2 3 4 5 Schöne Natur 

1 2 3 4 5 Frische Luft 

1 2 3 4 5 Ruhe 

1 2 3 4 5 Sicher 

1 2 3 4 5 Schönes Wetter 

1 2 3 4 5 Schöne Städte 

1 2 3 4 5 Tolles Nachtleben 

1 2 3 4 5 Preiswert 

1 2 3 4 5 Gute Verkehrsverbindungen 

1 2 3 4 5 Nette Leute 

1 2 3 4 5 Viele Orte wo man gut essen und trinken kann 

1 2 3 4 5 Viele Aktivitäten        

1 2 3 4 5 Interessante Sehenswürdigkeiten 

1 2 3 4 5 Viele Plätze zum Übernachten 

1 2 3 4 5 Guter Service 

1 2 3 4 5 Modernes Land 
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12. Welche touristische Aktivität locken Sie am meisten nach Schweden? 

 

1. Tourist-/historische Attraktionen in organisierter Form besuchen 

2. Tourist-/historische Attraktionen auf eigene Faust besuchen 

3. Der Kultur und Menschen des Landes kennenlernen 

4. Freunde und Familie besuchen 

5. Events oder Musik Festivals besuchen 

6.      Die Kultur und die Menschen des Landes kennenlernen durch zeitweilige  

          Arbeitsaufnahme 

7. Sonne und Bad 

8. Abenteuer-Tourismus 

9. Sich selbst besser kennenlernen 

10. Sport oder Outdoor-Aktivitäten ausüben 

11. Ein besonderes Interesse ausüben (wie Vogelbeobachtung, Geologie) 

12.     Ausbildung (Sprach- oder Studienaufenthalt) 

            13.     Kneipen und Nachtclubs besuchen, am Vergnügungsleben teilnehmen 

14. Kein Gedränge, Ruhe und Frieden 

 

13. Glauben Sie, dass Schweden für einen Touristen ein teures Land ist? 

 

Ja  

Nein 

 

14. Ist die Preislage für Sie wichtig, wenn Sie Schweden als Reiseziel wählen? 

 

Ja 

Nein 

 

15. Kommentare,die Sie hinzufügen möchten. 

 

 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Teilnahme! 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö  

Telefon 0772-28 80  


