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SAMMANFATTNING 

 
Vad motiveras resenärer av? Att få nya upplevelser och fly vardagen är två motivationskategorier som gör att 

individer konsumerar en resa. Uppsatsen behandlar resemotivation genom att pröva teorin Travel Career Pattern på 

ett nytt segment, svenskar, och till stor del unga i åldern 0-25, och studerande på högskola eller universitet. Vi 

inventerar Travel Career Patterns resemotivationsfaktorer och studerar hur de motiverar resenärer. Undersökningen 

är utförd genom en enkät, och en analys sker av materialet för att få en bild av vad som motiverar resenärerna. Det 

visade sig att det finns skillnader när man prövar undersökningen på andra segment då vi fick ett annat resultat än 

vad Pearce fick i sin undersökning.   
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1 INLEDNING 

“Utan längtan och motivation till att resa skulle det inte finnas något turismsystem eller 

turismindustri”- (författarnas översättning av Holden, 2005, p 63). 

Om en människa känner en längtan till något skapas ett behov. Individen vill tillfredsställa 

behovet och motiveras därmed att stilla behovet (Mill och Morrison, 2000). För att en individ ska 

kunna tillfredsställa ett behov måste individen vara medveten om ett sätt. Det kan vara en 

produkt eller tjänst som stillar behovet. Kunskap om produkten eller tjänsten blir det som 

motiverar till behovstillfredställelse (Mill och Morrison, 2000).  

Inom turismbranschen har det forskats på relativt ytliga anledningarna till varför individer reser. 

Det finns dock färre teorier om det som motiverar individen att lämna vardagen för en 

destination ny för individen. Begreppet motivation anammades relativt nyligen inom 

turismforskningen för att med hjälp av motivationsteorin förstå det som driver resenärerna till ett 

visst resebeteende (Pearce, 2011). 

Att resa kan vara att komma från vardagen och få nya erfarenheter. Det har forskare diskuterat 

länge (Blichfeldt, 2007). Dock har resenärer olika uppfattningar om det ickevardagliga och vad 

nya erfarenheter innebär. Det har lett till en fördjupad forskning om resemotiv. En individs 

sammanhang förändras under hela livet. Det leder till en förändring av de motivationsfaktorer 

som påverkar resan (Blichfeldt, 2007). Eftersom motivation är det som driver resenären till att 

resa och är viktigt att förstå vad rätt “produkter” är för denne. Det är helt enkelt viktigt för 

reseföretag att förstå vad som motiverar resenärer (Pearce, 2005).  

Det finns flera olika motivationsteorier. Exempel är Mannell och Iso-Aholas (1987) teori om fly 

och leta som behandlar att fly vardagen och leta efter belöningar. Bogarim.fl, 2004 och Yoon och 

Uysal (2005) är forskare som studerar motivationsteorier med hjälp av push and pull, Yoon och 

Uysal utvecklar det genom att koppla flera motivationsfaktorer. Crompton (1979) kopplar också 

till push and pull med sin teori om två resegrupper socio-psykologiska och kulturella. Enligt 

Dann (2005) finns det två anledningar till varför individer reser och de är anomi och egocentrisk 

förstärkning. Det här är alla motivationsteorier som tar upp olika delar av 

resemotivationsfaktorer.  

Den teori som vi finner mest omfattande är Pearces TravelCareerPattern. Konceptet liknar andra 

motivationsteorier som består avmotivationskategorier som behandlar ett antal 

motivationsfaktorer. Tillskillnad från de andra motivationsteorierna som behandlar få 

motivationskategorier behandlar Pearces teori ett flertal motivationskategoriersom riktar sig till 

resande i olika sammanhang.. 
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Pearce skapade konceptet TravelCareer. Det handlar om vad som motiverar en resenär och hur 

motivationen förändras beroende på reseerfarenhet. Pearce började med att skapa modellen 

TravelCareerLadder som omfattar fem olika motivationsfaktorkategorier. Modellen utvecklades 

sedan till TravelCareerPattern. Det är en utveckling och förbättring av TravelCareerLadder. 

TravelCareerPatternbestår av 14 motivationskategorier med under faktorer. Varje kategori 

omfattar flera motivationsfaktorer 

Uppsatsen handlar om TravelCareerPattern(TCP) och dess 14 motvationsfaktorkategorier. 

Genom vår fråga pröver vi TCP-modellens relevans: 

Vilka motivationsfaktorer påverkar resenärer? 

SYFTE 

Genom en teoriprövning av Pearces TravelCareerPattern inventerar studien motivationsfaktorer 

hos resenärer.  

AVGRÄNSNING 

Vi väljer att avgränsa oss till svenska resenärer då det finns fler studier om generellt vad som 

motiverar resenärer och inte för svenska resenärer. Studien är även i stor inriktad på unga 

resenärer (upp till 25 år) vilka utgör 70% av respondenterna. Studien omfattar inte alla 

motivationsfaktorer som uppkommer vid en resa.   

2 METOD 

Vi har valt att testa en redan existerande teori Pearces TravelCareer koncept med fokus på 

TravelCareerPattern (TCP). Det innebär att vi är tvungna att gå djupare in på TCP-teorin och 

utifrån teorin utveckla en bättre förståelse för olika motivationsfaktorer. Att arbeta med en redan 

existerande modell kan göra oss låsta. Vi kan missa information och specifika delar som kan 

finnas hos de svenska resenärerna fast inte hos Pearces respondenter. Hade vi valt att inte utgå 

från en teori, hade vi fått utföra intervjuer för att skapa en grund för att sedan göra en större 

undersökning.  

Varje teori måste byggas på en systematisk insamling av empirisk data för teorin skall kunna bli 

innehållsrik och intressant (Holme och Solvang, 1997). Motivation är ett stort ämne att studera 

och vi kom tidigt fram till att en deduktiv ansats är den bästa för att kunna få en förståelse för 

motivation och sedan TCP. Enligt Holme och Solvang(1997) går det att utifrån den teoretiska 

uppfattningen att gå in i en diskussion och en eventuell förändring, eller jämföra teorin med 

samma företeelser fast i andra sammanhang och skapa en bättre grund för den teoretiska 
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uppfattningen. Vi jämför teorin med samma företeelser i andra sammanhang då vi testar Pearce 

modell på en ny grupp, svenska resenärer.  

Vi är inte ute efter en djup förståelsen hos våra respondenter utan skrapar på ytan. Hade vi valt 

att göra intervjuer hade vi fått en djupare förståelse för vad som motiverar en individ till att resa. 

Vi använde oss av kvantitativ metod och fick svarfrån 248 respondenter. Det ger en bred bild 

som behövs för att kunna pröva våra svar mot Pearces modell TCP. Kvantitativ forskning handlar 

om att förklara något (Fejes& Tornberg, 2009). Ikvantitativ forskning använder forskaren främst 

sifferdata för att beskriva verkligheten. Analysen sker med hjälp av statistik. Forskaren 

bestämmer vilka kategorier som ska studeras och vilka teorier som ska användas (Fejes& 

Tornberg, 2009). Forskaren genomför formaliserade analyser, gör jämförelser och prövar teorin 

(Holme &Solvang, 1997). 

Vi samlar in data via en enkät genom tjänsten Surveymonkey. Enkäten skickar vi ut på det sociala 

nätverket Facebook. Vi använder oss av Pearces enkät han skapade vid framställning av TCP-

modellen. Vi har dock gjort några modifieringar, genom att ta bort några faktorer och delat upp 

några faktorer. Det gjorde vi för att förenkla för respondenterna. Vi ändrade Pearces 

reseerfarenhets nivåer från fem nivåer till fyra. Ändringen gjordes för att det är till stor del yngre 

respondenter. Enkäten består av knutna frågor med en värderingsskala. Vi valde en 

värderingsskala i enkäten som respondenterna ska värdera, alternativen är ett som stod för helt 

oviktigt upp till fyra som stod för mycket viktigt. Valet ett till fyra ger oss en mer konkret bild 

och inte spridda svar. Det är en förenkling för respondenterna eftersom osäkerhet kan uppstå vid 

många svars alternativ. Det är positivt med knutna svar för att vi får in de uppgifter vi behöver 

för att kunna pröva TCP. Det är dock negativt eftersom ingen information utöver frågorna 

kommer in.Ytterliggare anledning till att enkäten har bundna svarsalternativ är att vi lättare ska 

kunna tolka och värdera insamlad data. Vi har placerat de personliga frågorna står på sista sidan 

av enkäten för att engagera respondenterna direkt och avsluta med enklare frågor. Det är 248 

respondenter varav 222 svarade på alla frågor vilket betyder att 26 respondenter valde att inte 

svara på hela enkäten. Bortfallet beror på att det är en stor enkät och att vissa inte finner det 

givande med bundna svar.  

Vi skickar ut enkäten på Facebook och det leder till ett snöbollsurval. Bryman (2002) 

sägersnöbollsurval är att be respondenterna att sända den vidare. Det leder till att det blir ett 

stickprov och att vi bara når en specifik grupp (Bryman, 2002). Vi fick en större part som bestod 

av individer i åldern 2-25 år (70%) och de som studerar på universitet eller högskola. 

Anledningen är att vår umgängeskrets består till stor del av den här gruppen. Det ska vara i 

åtanke vid fortsatt läsning. 

 

En annan påverkande aspekt är att det står fel i frågan antalet resor det stod 0-25 i stället för 10-

25, vi tror att våra respondenter förstod det ändå då alternativet 0-9 stod innan. Det skedde trots 

att vi skickat ut enkäten till några vänner för test. Att det blev fel med siffrorna är en faktor som 

gör att bilden inte blir riktigt korrekt. Sverke (2003) berättar att all empirisk data innehåller 
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mätfel det sker vid tolkning och mätning av informationen som samlats in och vid enkäter kan fel 

uppkomma på grund av trötthet, hur personen mår och svårigheter att förstå frågan. Det är även 

svårt att få fram samma resultat vid olika tillfällen (Sverke, 2003). Att resultatet är baserat på 

individers känslor, och hur respondenterna har tolkat frågorna leder till att vårt resultat inte visar 

en korrekt bild. Om undersökningen sker igen kommer resultatet vara annorlunda. Det beror på 

att det finns inga individer som tänker likadant och vi framför våra tolkningar av det material vi 

har samlat in. För att få en helhetsbild av de olika motivationskategorierna har vi valt att räkna 

fram ett medelvärde. Det för att kunna rangordna de olika kategoriernas vikt för respondenterna 

och de olika reseerfarenhetsnivåerna.  

Respondenterna bestod av 156 stycken som är 2-25, 27 stycken som är 26-30, 17 stycken som är 

31-40, elva stycken som är 41-50% och elva stycken som är 50år eller äldre. Det är 62% av 

respondenter som har rest 0-9 gånger, 99 stycken som har rest 10-25 gånger, 44 stycken som har 

rest 26-50 gånger och 17 stycken som rest 51 gånger eller mer. Det är en av respondenterna som 

studerar på högstadiet och två stycken som studerar på gymnasiet. Det är 118 stycken som 

studerar på universitet/högskola, 13 stycken är deltidsanställa och 74 stycken är heltidsanställda. 

Arbetslösa är 9 stycken av respondenterna, en av respondenterna är sjukskriven och 4 stycken är 

pensionärer.  

3 TRAVELCAREER-KONCEPTET 

Begreppet karriär (Career) är ett användbart begrepp inom turistmotivations forskning. 

Begreppet har inte fått mycket uppmärksamhet av andra forskare (Pearce, 2005). Resekarriär 

handlar om resenärernas olika stadium i sitt resande. Pearce (2005) säger att människor har en 

resekarriär som reflekteras i deras resemotivations mönster, de ändras enligt individens livsspann 

och/eller reseerfarenhet (Pearce, 2005). 

TRAVEL CAREER LADDER (TCL) 

Enligt Maslow (1987) finns det fem grupper av behov. Första behovet i stegen är det fysiska följt 

av säkert/trygghetsbehov, gemenskap, uppskattning och sist självförverkligande. Baserad på 

Maslows modell skapades 

TravelCareerLadder, TCL (Pearce & Lee, 

2005). TCL beskriver motivationen genom att 

den innehåller fem olika nivåer:Behovet för 

avkoppling, Behovet för säkerhet, Behovet av 

relationer, Behovet för självkänsla och 

utveckling och Behovet för 

självförverkligande(se fig.3:1). TCL 

behandlar vad som motiverar resenären till att 

Figur 3:1 
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resa beroende på resenärens reseerfarenhet (Pearce and Lee, 2005). Mayo och Jarvis (1981) 

säger att när det ska ske en investering i en resa använder individen sig av sin egna eller andra 

erfarenhet. Det påverkar vilken risk individen tar eller hur bra individen vill att köpet skall bli. 

Pearce (2005) föreslår att människor går vidare systematiskt genom olika steg och har 

förutsägbart resemotivations mönster. Ett mönster visar att över en tid har några människor en 

tendens att gå vidare mot mer självkänsla och självförverkligande behov. Vissa individer stannar 

på en relations och stimulations nivå, det kan bero på osäkerhet, eller begränsande faktorer som 

hälsa och ekonomi (Pearce, 2005). TCL-modellen visade att människor som skaffade sig 

reseerfarenhet fortsätter uppåt i nivåerna. Dock har TCL blivit kritiserad för att det är stort fokus 

på termen stege vilket kan leda till en koppling med en fysisk stege. Därför har nu konceptet 

utvecklats till TravelCareerPattern, TCP (Pearce 2005).  

 

TRAVELCAREEPATTERN  (TCP) 

 

Konceptet av TCL är fortfarande viktigt när TCP diskuteras. Begreppet resekarriär är kvar och är 

viktig. TCP ger en rik beskrivning av motivationsfaktorer och de fungerar som ett drivande 

mönster av modifierade krafter av reseerfarenhets- och livsstadium (Hsu& Hang, 2011). Pearce 

(2005) anser att det finns 14 kärnfaktorer som beskriver resemotivation. I följd viktigt till 

oviktigt: Nya upplevelser, Fly och Avslappning, Relationer, Självständighet, Sökande efter natur, 

Självutveckling genom kontakt med värdfolk och destinationen, Stimulation, Självutveckling av 

en personlig sort, Tillhörighet, Självförverkligande, Isolation, Nostalgi, Romans och Status 

(Pearce, 2011).  

För att få fram de 14 resemotivationskategorierna skedde en omfattande undersökning med både 

intervjuer och enkäter, från början var det 143 motivationsfaktorer som insamlades från 

existerande turism och fritidslitteratur (Pearce, 2005). Listan minskade till 74 

motivationsfaktorer som nationella och internationella turister fick ta ställning till genom en 

enkät i norra Australien. Det var1012 respondenter varav 57 % från Australien, 22 % från 

Storbritannien och 21 % från västra Europa (Pearce, 2005). En del av respondenterna kan vara 

från Sverige. Ur den här undersökningen kom de 14 motivationskategorierna fram (Pearce,2005). 

Dessutom innehöll enkäterna frågor för insamling av information av respondenterna 

reseerfarenhet. För att undersöka koppling mellan motivation och reseerfarenhet. 

Undersökningen gjordes senare även i Korea (Pearce, 2005).  

De två studiefaserna visade att resemotivationen identifieras som mönster och kombinationer av 

olika motiv (Pearce, 2011). Motivationsfaktorerna influeras av tidigare resande, erfarenhet och 

ålder. Syftet med TCP är att använda reseerfarenhets nivåerna och stegen i en resenärs livscykel 

och skapa en modell som beskriver relationen mellan de 14 motivationskategorierna (Pearce, 

2005, Pearce, 2011). Motivationskategorierna har olika vikt för resenären. Pearce insamlade data 
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visade att det finns huvudkomponenter som var viktiga för alla resenärer och utgör en grund för 

modellen. Huvudmotivationerna är Fly och Avslappning, Att uppleva något nytt och Relationer. 

Huvudmotivationerna är oberörda av hur mycket erfarenhet resenären har och var de befinner sig 

i livscykeln. De övriga motivationsfaktorerna bildade ett mellan och ett yttre lager av vikt. 

Mellanlagret är viktigare för erfarna resenärer än det yttre lagret. De mindre erfarna såg alla 

motivationsfaktorer som ganska viktiga (Pearce, 2011). Resenärer med hög reseerfarenhet 

motiveras av Självutveckling genom att besöka och vara involverad i värdplatsen och Sökande 

efter natur (Pearce, 2005). Resenärer med lägre reseerfarenhet har tyngdpunkten på andra 

motivationskategorier som Stimulans, Självutveckling av personlig sort, Självförverkligande, 

Säkerhet, Nostalgi, Romans och Igenkänning (Pearce, 2005). 

Utöver de tre huvudmotivationfaktorerna Nya upplevelser, Fly och Avslappning och Relationer 

säger Pearce (2005) att en fjärde motivationsfaktor kom fram vid intervjuerna, det var 

Självutveckling. Pearce (2005) tror att resenärerna har särskilda dominanta och konstanta 

resemotivationer. Pearce (2005) föreslår att resemotivationmönstret grundar sig i fyra faktorerna 

Nya upplevelser, Fly och Avslappning, Relationer och Självutveckling oberoende av resenärens 

reseerfarenhets nivå. De fyra motivationskategorierna ses som en ryggrad inom resemotivation 

och för resekarriärsmönstret. Kategorin självutveckling har två olika delar som varierar med 

reseerfarenheten: Självutveckling av personlig sort eller Självutveckling genom involvering med 

värdplats och befolkning. Självutveckling av personlig sort är viktigt för de med lite 

reseerfarenhet. De reseerfarna anser självutveckling genom involvering med värdplats och 

befolkning viktig. 

Pearce (2005) analyserade även reseerfarenhetsnivå, livsstadium och åldersvariabler. Pearce 

(2005) delade upp ålder i 5 grupper, under 26, 26-30,31-40,41-50 och över 50. Han 

kategoriserade individerna i livsstadium: yngre bor hemma, bor själv, medålders med familj och 

sist seniorer utan familj. Han delade in resenärerna i fem nivåer: låg resekarriär (en yngre grupp i 

ett lågt livsstadium med lite reseerfarenhet), medelålders och måttligt erfarna, medelålders och 

erfarna, hög resekarriär (en äldre grupp i ett högre livsstadium med mycket reseerfarenhet) och 

yngre och erfarna (Pearce, 2005).  

4 NYA UPPLEVELSER 

 

I det här kapitlet behandlar vi motivationsfaktorerna “Ha roligt”, “Uppleva något” och “Känna 

den speciella atmosfären på destinationen”.  

 

Prebensen m.fl (2010) säger att en individ köper en resa för att roa sig och få nya erfarenheter 

som innehåller både fysiska och mentala upplevelser. Det är svårt att specificera vad som är 

roligt, nya upplevelser och ny erfarenhet eftersom individer är olika. Vi har kommit fram till att 

ha roligtden viktigaste motivationsfaktor för våra respondenter, 79% av respondenterna säger att 
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det är mycket viktigt, och 18 % ser det som viktigt. 

Endast 3% av respondenterna anser att ha roligt som 

oviktigt och ingen anser det som helt oviktigt. 

Prebensen m.fl. (2010) säger att det är svårt att veta 

vad att ha roligt innebär för individer. Våra 

respondenter är olika individer, med olika intressen 

och personligheter. Oberoende på personligheten så 

anser vi att det är en stor del varför individen reser 

och kan styrka det i att det är   

97 % som anser det mycket viktigt eller viktigt att ha roligt. Det är mycket viktigt för alla 

reserfarenhetsnivåer.  

 

Prebensen m.fl (2010) säger att individer är olika. Plog delar upp individer i två grupper, 

psykocentrisk och allocentrisk (Mayo och Jarvis, 1981). De två olika grupperna tar upp 

personlighetsdragen och hur det påverkar deras resande. Psykocentriska individer bryr sig om 

små problem och sig själva. Plog (2005) säger att psykocentriska individer ofta är nervösa, 

tämligen hämmande och inte äventyrslystna. Mayo och Jarvis (1981) säger att en psykocentrisk 

individ behöver förutsägbarhet i sitt liv, vilket leder till att han främst besöker platser han är 

bekant med. Eftersom en psykocentrisk personlighet är passiv och tillbakadragen är de främsta 

resemotivationerna vila och avslappning,de vill även att allt ska vara samlat på en plats.  

 

Plog (2005) säger att en allocentrisk individ vill ha variation, är äventyrslysten, utåtriktad, trygg i 

sig själva och angelägen att komma ut och experimentera med livet. Mayo och Jarvis (1981) 

säger att en allocentrisk individ vill ha ett oförutsägbart liv. Destinationer som inte är välkända 

och exotiska är resmålen för en allocentrisk individ.Allocentriska individer är aktiva, reser gärna 

till främmande länder och tycker om att träffa människor med olika kulturella bakgrunder. Det 

typiska för en allocentrisk individ är: oförutsägbara och komplexa, personen är flexibel och reser 

gärna till okända destinationer. Motivationsfaktorer kan vara för nya erfarenheter, fly från 

förutsägbarheten och enformigheten som vardagen kan ge (Mayo och Jarvis, 1981). 

 

Att uppleva något annat anser vi är en motivationsfaktor som motiverar den allocentriska 

individen. Det är en chans att komma ifrån vardagen och få nya erfarenheter. Resultatet visar att 

uppleva något annat värderas högt av våra respondenter. 58% anser det  mycket viktigt. 37 % 

anser att uppleva något annat är mycket viktigt. Det är 

ett fåtal som anser det oviktigt, 5 % av respondenterna. 

De olika reseerfarenhets nivåerna värderar den här 

motivationsfaktorn nästan lika. Alla 

reseerfarenhetsnivåer motiveras av att uppleva något 

annat. Att den här faktorn inte är lika viktig som att ha 

roligt, anser vi kan bero på respondenternas olika 
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personligheter. En del respondenter kan vara psykocentriskaoch finner inte njutning av att 

uppleva något nytt hela tiden. Utan trivs att åka till platser som individen känner sig bekant med. 

Den större delen av respondenterna kan ses som allocentriska och tycker att uppleva något annat 

är viktigt.  

 

Atmosfär handlar om den övergripande känslan på ett område (Griffin &Hayllar, 2009). 

Atmosfären är det som destinationer marknadsför (Löfgren, 2008). Det skapas en bild som 

lockar turisterna, och får dem att känna längtan till att uppleva den (Löfgren, 2008). Enligt 

Griffin och Hayllar (2009 s.144 författarnas översättning) “...är atmosfären skapad av 

integrationen mellan sociala & personliga erfarenheter i ett dialektiskt förhållande tills sig själv, 

andra och området”.Vi anser att det finns en grund till en atmosfär dock är det individen som 

skapar den väl på plats. Resultatet visar 

att 44% av våra respondenter anser det 

mycket viktigt att känna atmosfären på 

plats och lika många anser det viktigt. Att 

det är oviktigt anser 12% av 

respondenterna.  

 

Vi anser att individen motiveras av att 

resa för att uppleva en atmosfär, individer lockas av atmosfären på platsen. En destinations 

atmosfär är det som lockar individer att resa dit Individen upplever atmosfären genom 

tillexempel ett event (Karnevalen i Rio), en plats eller andra individers utstrålning. När det gäller 

reseerfarenhet är desto högre reserfarenhetsnivå desto viktigare är att uppleva atmosfären.  

 

Våra respondenter anser motivationskategorin nya upplevelser mycket viktig. I 

motivationsfaktorn ha roligt är det irrelevant få som tyckte det är oviktigt. Det är en 

primärmotivation till att resa. Att uppleva något är viktigt för respondenterna dock inte lika 

viktigt som att ha roligt. Lägsta faktorn i kategorin är känna den speciella atmosfären, 88% av 

respondenterna anser att känna den speciella atmosfären som mycket viktig eller viktig. Det finns 

ingen större skillnad mellan reseerfarenhetsnivåerna.Vilket vi tolkar att alla reeserfarenhetsnivåer 

anser i motivationskategorin Nya upplevelser viktig. Att få nya upplevelser är den 

motivationskategori som är viktigast för våra respondenter. Det anser vi beror på att nya 

upplevelser är varför individer reser.  

5 FLY/AVSLAPPNING 

I det här kapitlet behandlar vi motivationsfaktorerna “Att åka iväg ifrån vardagliga rutiner, 

“Åka iväg ifrån psykisk stress”, “Åka iväg ifrån fysisk stress”, “Vila och ta det lugnt” och “Inte 

bry sig om tiden”.  
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Turism är en flykt från hemmet, en eftersträvan efter mer önskvärda och fullbordade platser 

(Larsen, 2008). Det vardagliga livet och turistdestinationen är två olika miljöer, det vardagliga 

och det exotiska. Mannell och Iso-Ahola (1987) anser att det finns två motivations faktorer som 

influerar en resenärs behov. Motivationerna är: fly från vardagen och den stressiga miljön, och 

leta efter inre psykologiska belöningar. Exempel på vad en resenär flyr från: är problem, 

svårigheter, misslyckanden och/eller den interpersonella världen som exempel familj, vänner och 

släkt. Vi har fått fram att inte bry sig om tiden ansåg 

42% av respondenterna mycket viktigt och 39 % av 

respondenterna ansåg det viktigt. Det är viktigt för alla 

reseerfarenhetsnivåer. Vi anser att åka iväg från 

vardagen och vid byte av miljö lämnar individen det 

personliga hemma och den stress som finns. Genom att 

lämna det personliga hemma till exempel problem, 

svårigheter och den vardagliga stressen får individen 

chansen att tänka på sig själv, umgås med sin familj, få ny energi, få tillbaka balansen och inte 

tänka på tiden.  

 

Push och pull är termer som används för att förklara resenärens motivation till att resa 

(Bogarim.fl, 2004). Idén bakom push och pull är att resenären blir pushad av interna krafter för 

att resa och pulled av externa krafter som destinations attribut (Bogarim.fl, 2004). Yoon och 

Uysal (2005) säger att push är relaterat med resenärens lust och längtan och pull är associerad 

med vad som finns på destinationen. Det finns olika push motivationer som skapar ett behov: 

önskan att fly, vila, prestige, hälsa, äventyr, social interaktion, umgås med familjen och 

spänningen. Pull motivationer är det på destinationen som attraherar och inspirerar resenären: 

stranden, hälsoanläggning, kulturella sevärdheter, nöje, natur, shopping och parker (Yoon och 

Uysal, 2005). Vi anser att fly hemifrån är en slags push faktor som får individen att vilja komma 

iväg och fly vardagen och avslappningsdelen är en pull 

faktor där individen väljer hur individen vill slappna av. 

Att åka iväg från vardagliga rutiner är en push faktor. 

Individens lust att resa påverkas av att den vill uppleva det 

ickevardagliga och slippa rutiner. Resultatet visar att åka 

iväg ifrån vardagliga rutiner anser 60 % av respondenterna 

mycket viktigt och 30 % anser det viktigt. Det är viktigt 

för alla reseerfarenhetsnivåer.  
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Resultatet visar att vila och ta det lugnt motiverar 42 % av respondenterna till att resa iväg, 28 % 

anser det mycket viktigt och 26 % anser det oviktigt. De 

som anser det viktigt med att vila och ta det lugnt tror vi 

behöver komma bort från vardagen, och väljer den 

destination som de anser att individen kan vila upp sig på 

och få lugn. De som anser att de inte motiveras av att ta 

det lugnt under resan, tror vi är äventyrare, volontärer 

och backpackers som vill utforska andra miljöer, lära sig 

mer både om sig själva, kulturer och människor. Det är 

viktigt för alla reseerfarenhetsnivåer och minst viktigt för 

de med hög reseerfarenhet. Det anser vi beror på att de har utfört resor där de har tagit det lugnt 

och istället vill uppleva något under resan. 

 

Crompton (1979) fick i sin undersökning om resemotivation ett resultat att nästan varje person 

ansåg att få en paus från vardagliga rutiner är en viktig del av resan. Decrop (2006) berättar att 

en motivation till att resa är vila, avkoppling och eliminera stress. Individen söker långsiktiga 

förmåner för att kunna bryta vardagsrutiner och vanor för att må bättre både fysiskt och psykiskt 

(Decrop, 2006). Crompton (1979) anser för att bryta rutiner behöver det inte betyda att individen 

ändrar sin livsstil eller göra andra saker. För många individer betyder det att hon/han gör samma 

saker fast i en annan psykiskt eller socialt sammanhang. Crompton (1979) klassificerar obalans i 

två kategorier kortsiktiga och långsiktiga och vad de kräver för att upplösas. Kortsiktiga typer av 

obalans reflekterar ett antal olika omständigheter eller tillfällen som har skapat obalans i livet i 

stället för balans, en sorts spänning uppstår. I den här situationen anser Crompton (1979) att en 

resa för att bryta vardagliga rutiner är en lösning för att återfå balansen. Långsiktiga 

omständigheter med obalans, kan inte upplösas med en resa utan det kräver ett program med 

flera resor för att skapa balans igen. Att gör en resa är viktig för att bryta den långsiktiga 

obalansen fast endast en resa gör inte att spänningen försvinner (Crompton, 1979).  

 

Att åka iväg ifrån psykisk stress anser 37 % av 

respondenterna viktigt och 35 % anser det mycket viktigt. 

Det är viktigt för alla reseerfarenhetsnivåer.Vi anser att det 

är viktigt för respondenterna att fly och slappna av 

eftersom vi lever i ett stressigt samhälle idag. Det är fler 

som vill komma bort från stressen, till exempel att slippa 

passa tider. Det får individerna att vilja resa bort för att 

bryta vardagliga rutiner, vila upp sig och eliminera stress.  
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Resultatet visar att åka iväg ifrån fysisk stress är det jämt mellan oviktigt och viktigt fast det 

några fler av respondenterna som anser att det är viktigt. 

Det är 49 % som anser att det är oviktigt och 51 % anser 

att det är viktigt. Det är mindre viktigt för de med hög 

reseerfarenhet att komma iväg från fysisk stress. Störst 

andel som anser det viktigt eller mycket viktigt är de med 

låg reseerfarenhet. Vi anser att individer som anser det är 

viktigt behöver komma bort ifrån obalansen och den 

stressiga miljön. De som anser det oviktigt med fysisk 

stress tror vi inte har någon obalans som skapar fysisk 

stress. Vi anser även att individen inte tänker på att det är fysisk stress som har påverkar att 

individen har ont i lederna och fryser. Det är de med låg reseerfarenhet som ser det som viktigt 

det anser vi bero på att de med högre reseerfarenhet finner andra detaljer i resandet än att komma 

iväg från fysisk stress viktigare.  

 

Motivationskategorin fly och avslappning är en av de viktigaste motivationskategorierna.Vi 

anser att det är många som känner stor press i dagens samhälle och vill komma bort ifrån den 

vardagen, inte bry sig om tiden och komma bort ifrån stress. För att kunna ägna tid åt sig själva, 

familjen och få tillbaka balansen i livet. Att åka bort ifrån vardagliga rutiner är den 

motivationsfaktor som är viktigast för respondenterna det anser vi beror på att respondenterna 

behöver komma bort från vardagen och uppleva en annan miljö. Fly och avslappning är en 

kategori som inte visar några större skillnader mellan de olika reseerfarenhetsnivåerna utan det är 

viktigt för alla nivåer.  

6 RELATIONER  

I det här kapitlet behandlar vi motivationsfaktorerna “Stärka relationen med min familj”, 

“Stärka relationen med mina vänner”, “ Göra något med familjen”, “Göra något med 

vännerna”, “Umgås med andra som har samma intresse” och “Umgås med sin partner”. 

 

Turism för samman personer och befolkningar (Boniface, 

2001). Möjligheterna att träffa någon när individen reser 

är under resan till destinationen. Det är då resenärerna tar 

kontakt med varandra och bildar en vänskap. På 

kryssningar är målet för många resenärer att träffa 

människor. Det är speciellt unga människor som ser 

resandet som en chans att träffa nya människor och har 

det som mål på resan (Boniface, 2001). Att umgås med 

andra som har samma intresse är viktigt för 48% av 
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respondenterna, det är 20% som anser det är mycket viktigt. För 27% av respondenterna är det 

oviktigt och för 5 % är det helt oviktigt. Det är viktigt för alla reseerfarenhetsnivåer. Eftersom 

respondenterna är till stor del unga resenärer kan vi styrka med teorin att det är viktigt för de att 

umgås med andra människor med samma intresse. Vi anser att det är många som ser chansen att 

skapa nya bekantskaper under sin resa.  

 

Crompton (1979) kom i sin undersökning fram till att det viktiga för familjer som är på semester, 

är att umgås med varandra på ett ickevardagligt sätt. De slipper pressen från vardagen och kan i 

stället ägna tid åt varandra (Crompton, 1979). Vi anser att individer inom en familj påverkar 

varandra och de olika delar av resan det grundar vi i Raymores (2002) teori om 

drivande/hjälpande krafter och hindrade krafter som påverkar om individen utför en resa eller 

inte (Raymore, 2002). Vi använder begreppen Underlättare (Facilitators) och Förhindrare 

(Constraints). Underlättare är det som påverkar hur vi agerar, det är en drivande, hjälpande 

faktor eller en grundläggande del om vi deltar i en aktivitet eller inte. Förhindrare är det som 

hindrar oss från att delta i en aktivitet (Raymore, 2002). Raymore (2002) diskuterar om 

underlättare är ett annat begrepp för motivation. Dock ser Raymore (2002) underlättare som ett 

tillstånd som finns, även om det är individuellt för individen, i relation till en annan individ eller 

till en samhällsstruktur som möjliggör deltagande. Ett exempel på underlättare kan vara barnet i 

familjen. Föräldrarna åker i väg med barnet till en aktivitet som barnet ska utföra, att föräldrarna 

befinner sig på aktiviteten kan leda till att de skaffar nya bekantskaper/relationer (Raymore, 

2002)  

 

Vi har fått fram att motivationsfaktorn att stärka 

relationen med familjen viktigt för våra respondenter. 

42 % anser det viktigt och 25% anser det mycket 

viktigt. För 28% är det oviktig och för 5 % är det 

mycket oviktigt. Motivationsfaktorn göra något med 

familjen får ett liknande resultat, 40% anser det viktigt, 

det är fler som anser det mycket viktigt att göra något 

med familjen 36% än att stärka relationen med 

familjen. Det är 18 % som anser det oviktigt och 6 % 

som ser det helt oviktigt. Att stärka relationen med sin 

familj är viktigt för alla reseerfarenhetsnivåer, viktigast 

för de med hög reseerfarenhet. De olika 

reserfarenhetsnivåerna anser att göra något med 

familjen som viktigt. Att göra något med familjen och 

stärka relationen med familjen visar ett lika resultat hos respondenterna och det är viktiga 

motivationsfaktorer. Det tror vi beror på att respondenterna vill umgås med sin familj och göra 

andra saker än bara umgås i vardagen.  
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Resultatet visar att det är viktigare att göra något 

eller stärka relationerna med vännerna än med 

familjen. Att stärka relationen med sina vänner anser 

50% är viktigt och 26% ser det som mycket viktigt. 

21% anser det oviktigt och 3 % anser det är helt 

oviktigt. Det är de erfarna resenärerna som anser det 

lite viktigare än de övriga reseerfarenhetsnivåerna. 

Dock anser alla reseerfarenhetsnivåerna det viktigt. 

Det är fler som värderar motivationsfaktorn göra 

något med vännerna högt 52% anser det är viktigt 

och 37 % anser det är mycket viktigt. 11 % anser det 

är oviktigt eller helt oviktigt. Det beror på att det är 

till stor del av respondenterna som är unga och 

självständiga. Vi anser att när individen är ung anses 

det roligare att åka iväg med vännerna än med 

familjen.   

Att det är fler respondenter som vill stärka relationen eller göra något med sina vänner än med 

familjen anser vi bero på att det är unga respondenter och att de anser att det är roligare att åka 

med vänner än med familj och respondenten kanske inte har skaffat sig en egen familj än. Att 

resa med vänner eller familj ser vi som en underlättare för resenärerna, de ger den där lilla 

knuffen individen behöver för att resa någonstans. Att resa med någon kan ge en trygghet och 

individen får dessutom någon att dela resan med. 

Respondenterna motiveras av att umgås med sin partner under sin resa. 45 % anser det mycket 

viktigt att umgås med sin partner på resan, 36 % 

anser det är viktigt. 19 % ser det som oviktigt eller 

helt oviktigt. Vi anser att individer ser chansen att 

fly vardagen och ta tiden att bara få vara med sin 

partner utan de vardagliga kraven. En destination 

kan vara väldigt romantisk och ger paret ett tillfälle 

att utveckla sin relation. Att umgås med sin partner 

är viktigt för alla reseerfarenhets nivåer. 

 

Motivationskategorin Relationer är viktig för våra respondenter. Det är den tredje 

viktigastemotivationskategorin. Det är viktigt att få tillbringa tid och dela upplevelser med 

människor individen tycker om. Vännerna, släktingarna eller partnern kan även vara en 

underlättare till att resan faktiskt blir av. Det är viktigt för respondenterna att umgås med andra 

som har samma intresse. Det är viktigt att kunna byta information och uppleva något med någon. 
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7 SJÄLVSTÄNDIGHET 

I det här kapitlet behandlar vi motivationsfaktorerna “ Vara oberoende”, “Inte känna några 

förpliktelser till någon” och “Göra saker på mitt sätt”.  

 

Enligt Cohen (2001) finns det fyra olika turistroller. De två institutionaliserade rollerna är 

organiserad massturism och individuella massturister. Institutionaliserade resenärer föredrar 

planerade resor som till exempel charter. En institutionaliserad resenär vill utföra resor som ger 

en säkerhet, inte ger dem för många val och de har klart för sig vad resan innebär innan den 

utförs. De två icke institutionaliserade rollerna äventyrsresenärer och dagdrivare. 

Äventyrsresenärer planerar resorna på egen hand och försöker undvika massturismen så mycket 

som möjligt.Dagdrivare vill långt bort ifrån massturismen, andra turister och vardagen. 

Dagdrivare anser att de “vanliga” turisternas upplevelser är krystade. Icke institutionaliserade 

resenärers resa drivs av spontanitet, risk, oberoende och många olika alternativ (Cohen, 

2001).Cohens icke institutionaliserade kan jämföras med Plogs (2005) allocentriska individ som 

är äventyrlysten, tycker om att experimentera med livet, träffa nya människor och lära sig mer 

om deras kulturella bakgrund. Icke institutionaliseradeindivider och allocentriska individer 

tenderar att visa självständighet och ett oberoende av andra (Mehmetoglu m. fl, 2001). 

 

Vi har fått fram att våra respondenter anser det viktigt 

att vara oberoende.40 % anser det är viktigt och 34 % 

anser det mycket viktigt. Det är 3 % som anser det helt 

oviktigt och 23 % anser det oviktigt. Det är viktigt för 

alla reseerfarenhetsnivåer. Motivationsfaktorn att inte 

känna några förpliktelser anser 31 % av respondenterna 

mycket viktigt, 4 % anser det viktigt. Det är 22 % som 

anser motivationsfaktorn att inte känna förpliktelser 

oviktigt och 6 % anser det mycket oviktigt. Det är 

viktigt för alla reseerfarenhetsnivåer, den nivå som 

anser det viktigast är reseerfarenhetsnivån låg 

reseerfarenhet. Att det är en stor del av respondenterna 

som anser det viktigt kan bero på att de är unga och 

självständiga. Vi anser att större delen av våra 

respondenter visar tecken på att de är icke 

institutionaliserade. De vill själva ta ett steg i livet och 

uppleva världen.  
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Elsrud (2004) betonar att vissa individer vill resa själva och bestämma själva över sin fritid. 

Individen vill planera inför resan och själv bestämma 

destination. Elsrud (2004) intervjuade en tjej somreste 

själv och tagit många risker under sin resa. Om hon inte 

hade tagit några risker hade hon ångrat sig. Hon var inte 

ute efter att se något specifikt utan tog dagen som den 

kom. Det var friheten hon ville komma åt känslan av att 

bestämma själv och kunna göra vad hon vill enär hon 

ville (Elsrud, 2004). För våra respondenter är det 40 % 

anser det viktigt att göra saker på sitt sätt och 38 % anser 

det viktigt. Det är 19 % anser det oviktigt och endast 3 % som anser det helt oviktigt. Alla 

reseerfarenhetsnivåerna anser det viktigt. De erfarna resenärerna värderar de mycket viktigt. Att 

få göra saker på sitt sätt tror vi är viktigt för att det är en flykt från det vardagliga. När en individ 

gör saker på sitt sätt, är det lättare och styra det individen vill få ut av resan. Det ger en frihet för 

individen och det anser vi kan vara en stor del till att respondenterna motiveras av att göra saker 

på sitt sätt.  

 

Motivationskategorin Självständighet är viktigt för många av våra respondenter och för alla 

reserfarenhetsnivåer. Självständighet är en av de viktigaste motivationskategorier för våra 

respondenter. Det anser vi bero på att det är många unga respondenter. För dem är att resa en 

chans att få bestämma över sig själv och bryta från vardagen. Motivationsfaktorn som är 

viktigast hos våra respondenter är göra saker på mitt sätt. Att få uppleva en resa på sitt sätt, gärna 

ostörd av andra personer på ganska nyutvecklade oupptäckta platser är något som lockar fler och 

fler resenärer. Vi har i tidigare kapitel nämnt att en stor del av att resa är att fly vardagen och 

dess rutiner. Att få vara självständig på resan anser vi är en följd av det vardagliga livet.Under 

resan har individen tillfället att göra saker på sitt sätt, oberoende av någon. 

8 SÖKANDE EFTER NATUR 

 

I det här kapitlet behandlar vi “Titta på naturen”, “Vara nära naturen”, “Vara i harmoni med 

naturen” och “Få en bättre förståelse för naturen”.  

 

Holden (2000) berättar att miljöer är olika och de har sina egna unika egenskaper. Cater (1994) 

säger att natur inom turism kan vara allt ifrån bergsklättring på Himalaya, titta på gorillor i 

Central Afrika, resa till regnskogen, åka till öknen eller avskilda stränder. Holden (2000) berättar 

att det som gör en viss miljö attraktiv för en individ är en funktion av värderingar och trender 

som finns i samhället. Individen väljer destinationsmiljö på grund av en individs värderingar, 

attityd och den erfarenhet individen vill ha (Holden, 2000). Silverberg m.fl. (1996) berättar att 

det finns många olika typer av naturturister som har olika behov, viljor och motiv för att resa. 



 

16 

4% 

29% 

49% 

18% 

Helt
oviktigt

Oviktigt Viktigt Mycket
viktigt

Titta på naturen 

22% 

48% 

23% 
7% 

Helt
oviktigt

Oviktigt Viktigt Mycket
viktigt

Få en bättre förståelse av 

naturen 

8% 

42% 
33% 

17% 

Helt
oviktigt

Oviktigt Viktigt Mycket
viktigt

Vara nära naturen 

Det finns de som vill uppleva naturfenomen, vara fysiskt aktiva, lära sig mer om naturen, 

utforska naturliga underverk, önskan om att bevara djur, uppleva traditionell kultur och träffa 

människor med liknande intressen. 

 

Titta på naturen anser 49 % av respondenterna 

viktigt och 18 % som anser att det är mycket 

viktigt. 29 % anser det oviktigt att titta på naturen 

och 4 % anser det helt oviktigt. Det är viktigt för 

alla reseerfarenhetsnivåer förutom de med låg 

reseerfarenhet. Att det är viktigt för våra 

respondenter att titta på naturen anser vi bero på 

att destinationens natur är en stor del av resa. Vi 

anser att resenärer motiveras på olika sätt av att 

titta på naturen det finns de som reser till de djupa regnskogarna för att se/hjälpa djur eller träffa 

en stam. Det finns också de som vill ha en natur på den destinationen de besöker som de kan vila 

ögonen på, till exempel långa stränder och palmer och att det finns vackra naturer runt omkring 

dit utflykter går.  

Ooi och Laing (2010) berättar att volontärarbete är ett exempel på naturresenär som vill delta i 

organiserade projekt som är fokuserade på att hjälpa de lokala naturliga, sociala och kulturella 

miljöer. Coghlan (2006) berättar att det är bra med volontärer för att hjälpa organisationen med 

finansiella resurser till programmet och få individer 

mer miljömedvetna. Resultatet visar att få en bättre 

förståelse för naturen är oviktigt för 48 % av 

respondenterna och 22 % anser det är helt oviktigt. Vi 

anser att respondenterna kanske inte har råd att åka till 

områden som regnskogen för att göra en volontär resa 

eller en ekoturism resa och förstå hur naturen, 

djurlivet fungerar och påverkas av hur vi använder 

exempelvis skogen och hur det påverkar djurlivet. Det 

är oviktigt för alla reseerfarenhetsnivåer. 

Newsomem.fl (2005) säger att vara ute i naturen kan 

hjälpa individen att återhämta sig från stressande 

upplevelser, mental utmattning, nedsatt arbetsförmåga 

och minskad känsla av välbefinnande som är 

associerade med staden och individens livsstil. Turister 

och lokala besökare anser naturen som lugn, fridfull, 

fredlig, och en viktig plats för andrum och avslappning 

(Newsomem.fl, 2005). Vi har fått fram att 41 % av 

respondenterna anser det oviktigt att vara naturen och 8 % anser det helt oviktigt. 33 % anser det 
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viktigt och 18 % anser det mycket viktigt. Vi anser att de respondenter som anser det är oviktigt 

att vara nära naturen inte tillfredsställs av naturen och inte trivs i natur, utan de trivs i staden och 

sin livsituation. De som anser att det är viktigt med att vara nära naturen anser vi trivas i staden. 

De måttligt erfarna anser det viktigt att vara nära naturen och de andra nivåerna ser det på 

gränsen till oviktigt. 

Jerome m.fl (1999) berättar att äventyrsturister utför aktiviteter för att uppfylla sin identitet få 

harmoni med naturen, samhörighet och personlig utveckling. Äventyrsturister föredrar en 

utmaning istället före apati och risk före tristess. I grund och botten söker de frihet. 

Äventyrsturisters rädsla för fara är mindre än deras rädsla för att leva ett olyckligt liv. De som 

söker risker känner sig inte fria i sitt vardagliga liv, 

även om det inte är något som äventyrsturister 

erkänner (Jerome m.fl, 1999). Resultatet visar att 

vara i harmoni med naturen är oviktigt för 44 % av 

respondenterna och 17 % anser det helt oviktigt. 27 

% anser det viktigt och 12 % anser det mycket viktigt 

att vara i harmoni med naturen. Vi anser att det beror 

på att våra respondenter inte är intresserade av 

naturen. De som anser det viktigt, kan behöva 

komma ut i naturen för att känna sig hela och blir inte tillfredsställda inne i staden. Dock behöver 

det inte vara anledningen ett genuint intresse för naturen leder till att individen motiveras av att 

vara i harmoni med naturen.Att vara i harmoni med naturen lutar åt oviktigt för alla 

reseerfarenhetsnivåerna. 

 

Naturen är en av de lägre värderade motivationskategorierna. Titta på naturen är den 

motivationsfaktor som är viktigast inom kategorin. Att motivationsfaktorerna: vara nära naturen, 

vara i harmoni med naturen och få en bättre förståelse för naturen kräver ett specifikt intresse för 

naturen. Vi anser att individer som har det specifika intresset tillhör ett litet segment. 
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9 SJÄLVUTVECKLING GENOM KONTAKT MED VISTELSEORTEN 

I det här kapitlet kommer vi att behandla motivationsfaktorerna “Uppleva andra kulturer”, “Möta nya 

och olika människor”,“Utveckla min kunskap över området”, “Observera andra människor på området” 

och “Möta lokalbefolkningen”.  

 

Trenden inom turismen har gått från massturism till alternativ turism (Yoo, &Sohn, 2003). Det 

betyder att det är en mer individuell och meningsfull interaktion under resan. Resenärerna sätter 

tyngd på relationen gäst-värd vid val av destination. Yoo&Sohn (2003) anser att betydelsen av 

interaktion mellan vistelseorten och resenärerna kommer växa i framtiden. Det ser vi hos våra 

respondenter 48 % anser det mycket viktigt att 

uppleva andra kulturer och 39 % anser det viktigt. 

Uppleva nya kulturer är viktigt för alla 

reseerfarenhetsnivåer. Minst viktigt för de med låg 

reseerfarenhet och viktigast för de måttligt 

reseerfarna. Vi anser att uppleva andra kulturer är 

en stor del av turismbranschen då det är det 

individen utsätts för när den åker till en destination. 

 

Enligt Boniface (2001) för turismen samman individer. Det är speciellt hos unga resenärer målet 

för resan är att träffa nya människor (Boniface, 

2001). Resultatet visar att 44% av respondenterna 

anser det mycket viktigt att träffa möta nya och 

olika människor och 42% anser det viktigt. Inom 

alla reseerfarenhets nivåer är det viktigt att möta 

nya och olika människor. Det är till stor del unga 

respondenter och vi anser att många reser för att 

träffa andra och det styrker vi i teorin och enkäten.  

 

Interkulturella interaktioner kan ses från två olika perspektiv sociopsykologiska och sociologiska. 

Det sociopsykologiska synsättet definieras som ansikte mot ansikte (face to face) (Yoo och Sohn, 

2003). Kontakt mellan människor från olika kulturella bakgrunder. Det här synsättet fokuserar på 

interkulturell kontakt mellan resenärerna och värdbefolkningen. Turism upplevelsen består av att 

finna kulturskillnader, komma i kontakt med invånarna och nya miljöer. Ur en sociologisk syn är 

meningen med turism, kulturella beteenden och interaktioner. Turism är en kulturell interaktion 

mellan kulturer. Resenären förstår och upplever nya saker genom interaktionen. Den 

sociologiska synen ser relationerna som utbytbara, turisterna och invånarna är en unik social 

grupp med utbytbara relationer(Yoo och Sohn, 2003).  
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Enligt Yoo och Sohn (2003) finns det två huvudämnen inom interaktion, kulturell förhandling 

och rollkonflikt. Att utveckla sin kunskap om 

området de besöker är viktigt för en del personer och 

oviktigt för andra, vi anser att det är en stor del av 

individens personlighet.46 % av respondenterna 

anser det viktigt att utveckla sin kunskap och 17 % 

anser det mycket viktigt. 30 % anser det oviktigt och 

7 % av respondenterna anser det helt oviktigt. Det är 

viktigt för alla reseerfarenhets nivåer att utveckla sin 

kunskap över området. De med låg reseerfarenhet 

anser det mindre viktigt än de övriga nivåerna. Att få kunskap över ett område motiverar en del 

av respondenterna fast inte alla. Vi anser att det har med vad individerna vill få ut av resan. De 

som åker på en ren sol och bad resa anser inte att det intressant vad destinationen har i övrigt. Vi 

anser att de med låg reseerfarenhet börjar med sol och bad semestrar och desto fler resor de gör 

desto mer kunskap vill de ha om området och inte enbart se stranden. Sedan finns det individer 

som reser för att lära sig, till exempel backpackers.  

 

Kulturell interaktion definieras som en process för anpassning och utmaning för kulturella 

skillnader. När resenären är iväg inser individen att destinationen inte är som hemlandet. Yoo 

och Sohn (2003) berättar att lärdomen om andra kulturer kommer under tiden resenären försöker 

tillfredsställa andra behov. Individen kan samla information innan en resa genom guider och 

böcker. Väl på plats får individen en djup förståelse av den lokala kulturen genom kontakt med 

lokal befolkningen. Konversationen mellan en resenär och lokal befolkningen består av 

information om lokal kultur, turisminformation och personlig information. För en individ kan 

samtalet innebära att de förutfattade meningarna 

eller negativa information ändras (Yoo&Sohn, 

2003). Vi har fått fram att möta lokalbefolkningen 

är viktigt för respondenterna. 46 % anser det 

viktigt och 25 % anser det mycket viktigt. 24 % 

anser det oviktigt eller 5% anser det helt 

oviktigt.Det är viktigt för alla 

reseerfarenhetsnivåer. Resenärerna motiveras av att 

få ett utbyte med lokalbefolkningen, att lära sig och förstå lokalbefolkningen och platsen.   

 

Yoo och Soon (2003) berättar att resenärens rollkonflikt handlar om resenärens medvetenhet om 

sin status och de hinder som uppstår vid kontakt med lokalbefolkningen som resenär. Det finns 

tre typer av konflikter, de begränsningar med relationen till lokalbefolkningen, resenären själv 

som objekt för kommersialisering och känslan av osäkerhet som främling. Begränsningen med 

relationen till lokalbefolkning innebär att resenären stöter på hinder för att bygga en relation med 

lokalbefolkningen. Att en resenär känner sig som objekt för kommersialisering kan vara för att 
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lokal befolkningen ser de som inkomstkälla. En resenär känner sig osäker när de kommer utifrån 

eftersom de kastas in i en situation med en okänd 

kultur (Yoo och Sohn, 2003). 48 % av 

respondenterna anser att det är viktigt att observera 

andra människor. 15 % anser det mycket viktigt. 29 

% anser det oviktigt och 8 % anser det helt oviktigt. 

Det är viktigt att observera andra människor på 

området för de olika reseerfarenhetsnivåerna. Vi 

anser att individer ser det som intressant att studera 

andra människor och deras vanor. Att det finns hinder 

för att bygga en relation med lokalbefolkningen hindrar inte respondenterna då de är nyfiken och 

vill de observera och veta mer om människorna och kulturen.  

 

Att utveckla sig själv genom kontakt med destinationen och människorna är en 

motivationskategori som är viktig. Det är viktigt för alla reseerfarenhetsnivåer Respondenterna 

vill vara i kontakt med destinationen, dess befolkning och ju högre reseerfarenhet de har desto 

viktigare är det. Individen vill dessutom vara i kontakt med medresenärerna. När individen vill få 

kunskap om destinationen kan individen tyvärr stöta på problem som en iscensatt bild och inte 

den äkta. Det kan uppstå barriärer mellan resenärerna och lokalbefolkningen. Om en individ får 

en bra kontakt med värdorten anser vi att det bidrar till personens självutveckling.   

10 STIMULATION 

I det här kapitlet kommer vi att behandla motivationsfaktorerna “Utforska det okända”, 

“Äventyrliga upplevelser”, “Uppleva spänning”, “Känna spänningen” och “Uppleva en risk”. 

 

En individs centrala nervsystem är designat för att klara av tillflödet av stimulans. Det kommer 

inte prestera sitt bästa om stimuleringen är överdriven, förlängd eller låg (Mayo & Jarvis, 1981). 

En uttråkad person är intresserad av en liten del av världen han befinner sig i. Den uttråkade 

individens miljö är för konstant, den är förutsägbar och ger inga utmaningar. Det i sin tur gör 

individen uttråkad eftersom han inte blir stimulerad. Individer lider någon gång av att vara 

uttråkad. Vid något tillfälle i sitt liv kommer individen se sitt jobb, staden individen bor i, de 

vardagliga rutinerna och maten individen äter som tråkigt. Till följd av tråkigheten måste 

individen göra något för att komma från sitt oförändrade och enformiga liv. Det kan ske genom 

något radikalt som att flytta till en annan stad eller byta jobb. Vid de flesta tillfällen gör individen 

dock små förändringa till exempel möblerar om (Mayo & Jarvis, 1981). Enligt Mayo och Jarvis 

(1981) är en resa ett av de vanligaste sätten att stimulera sig, för uttråkade individer. En resa ger 

byte av miljö, ett annat tempo och tillåter individen att göra något annorlunda. Att resa kan 

beskrivas som flykt från verkligheten. Resande är ett sätt att leva ut våra fantasier att få ”vara” 

någon annan.  
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Vi anser att komma iväg från vardagen och att 

utforska det okända och uppleva olika äventyr 

stimulerar en individ. Det är något som händer som 

inte är individens monotona vardag. Resultatet 

visar att 31% av respondenterna anser att utforska 

det okända är viktigt och 44% anser det mycket 

viktigt. 21 % anser det oviktigt och 4 % anser det 

helt oviktigt. Alla reseerfarenhetsnivåerna anser att 

utforska det okända är viktigt. 42 % av 

respondenterna anser det viktigt att få en 

äventyrlig upplevelse och 35 % anser det mycket 

viktigt. 21 % av respondenterna anser det oviktigt 

och 3 % anser det helt oviktigt. Det är viktigt för 

alla reseerfarenhetsnivåerna.I båda fallen är det 

mindre än 30 % som anser det oviktigt eller 

mycket oviktigt. Vi anser att de som anser det 

oviktigt kan befinna sig i en överstimulerad vardag 

och eftersträvar då en mindre stimulerad miljö med 

få aktiviteter. Respondenterna som motiveras av att utforska det okända och att få uppleva olika 

äventyr anser vi eftersöker att komma ifrån sin vardag. Respondenterna behöver stimuleras under 

semestern. 

 

 Resenärer som motiveras av att få utforska det okända och att få uppleva olika äventyr, kan 

motiveras av att uppleva och känna en spänning. En resa på en okänd plats och/eller att uppleva 

äventyr ger en spänningen, individen vet inte 

riktigt vad den förväntar sig vilken skapar 

spänningen innan resan och när de väl är på 

plats upplever de spänningen. 41 % av 

respondenterna anser det viktigt att uppleva 

spänning. 32 % anser det mycket viktigt. 23 % 

av respondenterna anser att det är oviktigt och 4 

% anser det helt oviktigt. 32 % av 

respondenterna anser att det är mycket viktigt 

att känna spänning. 42 % anser att det är 

viktigt. 21 % av respondenterna anser det 

oviktigt och 5 % anser det helt oviktigt. Det är 

viktigt för alla reseerfarenhets nivåer att känna 

och uppleva spänning. Det är ungefär lika 

många respondenter som vill uppleva ett 
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äventyr och utforska det okända. Det leder till att vi kan styrka att en person som motiveras av de 

här faktorerna dessutom motiveras av att uppleva och/eller känna spänning.  

 

Vi anser att en koppling kan ske mellan stimulation och de som utför extremsporter. Det finns få 

undersökningar om vad som motiverar de som har ett högrisk beteende (Allman m.fl. 2009). Det 

finns personer som tar stora risker för utveckla sig själva. Som Elsruds (2004) intervjuperson 

påstod att hon tog många risker under sin resa och att hon hade ångrat sig om hon inte tagit några 

risker. Det är riskerna som har motiverat henne till att resa och gjort att hon blivit nöjd med sin 

resa. Att det är viss grupp av personer som utför resor med risk och motiveras att resa för att 

uppleva en risk syntes i vår undersökning.  

 

Hos respondenterna är det 41 % som anser det oviktigt och 23 % anser det helt oviktigt. Det är 

viktigt för 22 % av respondenterna och mycket 

viktigt för 14 % av respondenterna. Det är oviktigt 

för alla reseerfarenhetsnivåer. Vi anser att de som 

motiveras av att uppleva en risk lättare blir uttråkade 

än andra. De som motiveras sysslar förmodligen 

med extremsporter på fritiden för att få den där 

adrenalinkicken. Vi anser att det är en specifik grupp 

som söker risker och det är därför en stor del av våra 

respondenter inte motiveras av att uppleva en risk. 

De vill uppleva äventyr och det okända fast på en trygg nivå 

 

Motivationskategorin Stimulation är viktig för våra respondenter. Att uppleva en risk inte är så 

viktig för många av våra respondenter det beror på att en viss typ av personer som ägnar sig åt 

resor med hög risk och olika aktiviteter med hög risk under sina resor. De andra fyra 

motivationsfaktorerna är jämnlika med hur viktiga de är för våra respondenter och även mellan 

de olika reseerfarenhetsnivåerna.  

11 SJÄLVUTVECKLING AV PERSONLIG SORT 

I det här kapitlet behandlar vi motivationsfaktorerna “Få bättre självkänsla”, “Lära sig nya 

saker”, “Få reda på vad jag kan göra vid ett specifikt tillfälle”, “Känslan av prestation”, 

“Utveckla mina personliga intressen”, “Utveckla mina färdigheter och förmågor”, “Bli 

igenkänd av andra individer”, “Visa andra att jag kan göra det”, “Använda mina förmågor”, 

“Dela kunskaper och förmågor med andra” och “Leda andra” 

 

Enligt Crompton (1979) anser forskare att den primära motivationsfaktorn är för att utveckla sig 

själv på något sätt. Resa för att utveckla sig själv ger nya insikter hos individens egen 
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personlighet och beteende (Pearce, 2000). Att upptäcka och förstå sig själv kan vara en följd av 

individens resa istället för en motivationsfaktor (Pearce, 2000).  

 

Få bättre självkänsla anser 35 % av 

respondenterna viktigt och 10% anser det mycket 

viktigt. 37% anser det oviktigt och 18 % anser det 

mycket oviktigt. Vi tror att det är oviktigt för att 

de motiveras till att resa för att ha roligt och att de 

inte tänker så mycket på att deras självkänsla kan 

stärkas under resa även om den gör det. Individen 

kan ha gjort något under resan som den aldrig 

skulle ha gjort i den vardagliga miljön hemma. Det 

blir en tertiär motivation. De som anser att det är 

viktigt vill utveckla sin personlighet och självkänsla för att de vill blir starkare och lära sig mer 

om sig själva. Om vi ser vidare på reseerfarenhet är det oviktigt för alla nivåer fast mest oviktigt 

för de med hög reseerfarenhet det anser vi beror på att när en individ är van vid att resa så känner 

den sig säker. 

 

Resultatet visar att 36 % av respondenterna 

anser det viktigt att utveckla sina 

färdigheter/förmågor och 12 % anser det 

mycket viktigt. 39 % anser det oviktigt och 13 

% anser det helt oviktigt. Att utveckla sina 

förmågor är det de med hög reseerfarenhet som 

ser det som viktigt. De med låg reseerfarenhet 

det som oviktigt och de erfarna och måttligt 

erfarna står på gränsen viktigt eller oviktigt.Vi 

anser att utveckla sina färdigheter och 

förmågor är en motivationsfaktor som motiverar vissa segment. Det anser vi beror på att om 

individen åker på en solresa väljer individen att inte utföra aktiviteter för att utveckla sina 

förmågor. Individen utvecklar förmågor utan att reflektera över det till exempel, att prata 

engelska och kommunicera med andra.  

 

Förutom motivation är personlighet en faktor som påverkar vårt beteende.Decrops (2006) 

definierar personlighet som en reflektion av individens bestående och unika egenskaper som gör 

att individen reagerar på samma sätt för att få återkommande miljömässig stimuli. Enligt Mayo 

och Jarvis (1981) är personlighet en blandning av lärande, varseblivning, motivationer, känslor 

och roller. De påstår även att det lättaste sättet att förklara personlighet är att den består av de 

permanenta karaktärsdragen hos en individs beteende som skiljer han eller hon från andra. 

Personlighetens karaktärsdrag är organiserade, mönstrade och stabila. Stabiliteten hos 
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personligheten är bara en benägenhet. Individer reagerar olika vid olika situationer (Mayo & 

Jarvis, 1981).  

 

45 % av respondenterna anser det viktigt att 

utveckla sina personliga intressen och 16 % anser 

det mycket viktigt. 30 % anser det oviktigt och 9 

% anser det helt oviktigt. Det är viktigt för alla 

reseerfarenhetsnivåer förutom de med låg 

reseerfarenhet anser det oviktigt att utveckla 

mina personliga intressen. Vi anser att individer 

har en chans att utveckla sina personliga 

intressen på resan eftersom de styr vart resan går 

och dess innehåll. Att det är viktigt för 

respondenterna anser vi är för att individer väljer resa efter det som intresserar dem. Individen får 

inte ut något av att resa till en plats individen inte vill besöka. 

 

Motivationsfaktorn att använda mina förmågor 

anser 39 % av våra respondenter oviktigt och 17 

% anser det helt oviktigt. 34 % av respondenterna 

anser det viktigt och 10 % anser det mycket 

viktigt. Det är oviktigt för alla 

reseerfarenhetsnivåer. Dock anser strax under 

hälften av de måttligt erfarna att det är viktigt. Vi 

anser att respondenterna inte motiveras av att 

använda sina förmågor kan vi koppla till 

prestations motivation, de vill inte utsätta sig för 

situationer som de inte tror att de klarar av. Att få 

reda på vad jag kan göra vid ett specifikt tillfälle 

anser 47 % av respondenterna oviktigt och 16 % 

anser det helt oviktigt. 28 % anser det viktigt och 

9 % anser det mycket viktigt. Det är oviktigt för 

alla reseerfarenhetsnivåer. Vi anser att faktorerna 

att använda mina förmågor och få reda på vad jag 

kan göra vid ett specifikt tillfälle beror på 

individens personlighet och att individen tror sig 

veta hur de kommer bete sig och hantera specifika tillfällen eller de motiveras inte av att resa 

iväg för att se hur de reagerar när det uppstår olika situationer de inte tror att de klarar av. Vi 

kopplar till resultatet i motivationskategorin Stimulation där resultatet var att det är en specifik 

grupp som vågar testa gränserna och det anser vi även här.  
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Motivationsfaktorn att leda andra anser 43 % av respondenterna anser och 37 % anser det 

oviktigt. 16 % av respondenterna anser det viktigt 

och 4 % anser det mycket viktigt. Det är oviktigt 

för alla reseerfarenhetsnivåer. De få respondenter 

som anser det viktigt, anser vi att leda andra finns i 

deras personlighet. De vill vara den som hittar 

resan och driver processen så att resan utförs. Är 

även drivet under resan så att de gör det som är 

planerat. De som anser att det är oviktigt har inte i 

sin personlighet att styra och leda någon, utan det 

nöjer sig med att bara följa med och låta någon annan sköta det som individen tycker är jobbigt. 

Som exempelvis att ta beslutet om vilket hotell är det bästa.  

 

Resultatet visar att bli igenkänd anser 54 % av 

respondenterna helt oviktigt och 33 % anser det 

oviktigt. 9 % av respondenterna anser det viktigt 

och 4 % anser det mycket viktigt. Det är oviktigt 

för alla reseerfarenhetsnivåerna. De som anser 

det är viktigt drivs av känslan individen får när 

den blir igenkänd. Individen finner en viss 

trygghet och är en typ av resenär som reser till 

samma destination och känner människor och 

servicepersonal och de känner igen individen. Ett annat sätt att se på det är personer som vill ge 

ett intryck hos andra och därigenom bli igenkänd någon dag senare som till exempel den “roliga 

killen”. De som anser det oviktigt har inte behovet att bli igenkänd. Individen är bara på semester 

en kort period att bli “känd” på orten är inget som motiverar dem. Under en resa anser vi att det 

är en chans att vara anonym och slippa fördomar och annat som individen kan stöta på i det 

vardagliga livet.  

 

Richards och Wilson (2004) berättar att backpackers sociala kontakter och friheten som finns 

påverkar backpackers självutveckling och självförtroendet. De individer som reser ensamma kan 

ha olika motiv till varför de reser själva och olika motivationsfaktorer (Richards och Wilson, 

2001). Teas (2001) säger att en viktig punkt för västerländska vandrare är att ha kontroll över 

deras liv. Vogt (2001) har undersökt västerländska ungdomar och säger att deras viktiga punkt är 

strävan efter personlig utveckling. Genom att resa själv kan individen få en bättre kunskap om 

sig själv eftersom individen måste fatta alla beslut själv. Eccle och Wigfield (2000) har framställt 

förväntan-värdes teori av prestations motivation. Teorin handlar om hur individen förväntar sig 

att klara en uppgift. Tror individen att den klarar uppgiften blir individen motiverad till att utföra 

den. Om individen tror att den kommer misslyckas med uppgiften avstår individen från att 

genomföra uppgiften (Eccle och Wigfield,2000) 
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21 % av respondenterna anser det mycket viktigt 

att lära sig nya saker och 49 % anser det viktigt. 25 

% av respondenterna anser det oviktigt och 5 % 

anser det helt oviktigt. Att lära sig nya saker är 

viktigt för samtliga reseerfarenhetsnivåer. De är de 

erfarna resenärerna som motiveras mest av att lära 

sig nya saker. Vi anser att det är viktigt för våra 

respondenter att lära sig nya saker för att utvecklas. 

Lärdomen individen får under resan tar individen 

med hem som ett minne av resan. Individer som 

vill lära sig på resan åker till destinationer den tycker intressant och det kan ge kunskap som 

individen kan använda i vardagen eller en del av individens hobby. Vi anser att varje resa 

erbjuder lärdom eftersom individen besöker en annan plats. Att en del av respondenterna inte 

motiveras av att lära sig nya saker anser vi kan bero på att de lever i en vardag med mycket 

information. Vi anser att när de väl reser vill de bara vara.  

 

37 % av respondenterna anser det helt oviktigt med motivationsfaktorn visa andra att jag kan 

göra det och 37 % anser det oviktigt. 17 % av 

respondenterna anser det viktigt och 9 % anser det 

mycket viktgt. Det är oviktigt för alla 

reseerfarenhetsnivåer. Resultatet för 

motivationsfaktorn känslan av prestation visar att 

22 % av respondenterna anser det helt oviktigt 

och 44 % anser det oviktigt. 24 % av 

respondenterna anser det viktigt och 10 % anser 

det mycket viktigt. Det är oviktigt för alla 

reseerfarenhetsnivåerna. Vi tror att 

respondenterna inte vill misslyckas med en 

uppgift som de har tagit åt sig. De vill till exempel 

inte avbryta en resa där de har sagt till vänner och 

familj att de ska vara borta i sex månader och 

sedan komma hem efter tre månader för att 

saknaden av sina nära och kära är för stor eller att 

de inte klarade av att leva i den miljön som var i 

det landet. Individen anser då att den har misslyckats 
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37 % av respondenterna anser att det är oviktigt att dela kunskaper och förmågor med andra och 

22 % anser det mycket oviktigt. 31 % av 

respondenterna anser det viktigt och 10 % anser 

det mycket viktigt. Det är oviktigt för alla 

reseerfarenhetsnivåer.  Vi kopplar den här faktorn 

till att våra respondenter motiveras av att vara 

med familj och vänner under resan och att de 

redan delar de kunskaper och förmågor de vill. Vi 

anser att de som anser att det är viktigt vill lära sig 

om andras kunskaper, dela med sig om vad de 

själva har varit med om och hjälpa andra resenärer till att uppleva eller inte uppleva vad de har 

varit med om. Dock anser vi att det alltid sker ett utbyte av kunskaper och förmågor under en 

resa även om individen inte motiveras till att resa av det.   

 

Självutveckling av personlig sort är en av de oviktigaste motivationskategori. Det motiverar inte 

våra respondenter. Att lära sig nya saker och utveckla mina personliga intressen är viktiga, 

övriga faktorer motiverar inte våra respondenter. Det anser vi bero på att det är saker som 

individen inte vill jobba på under sin semester utan är snarare saker som individen kämpar med i 

vardagen.  

12 TILLHÖRIGHET  

I det här kapitlet behandlar vi motivationsfaktorerna “ Vara nära omtänksamma människor”, 

umgås med respektfulla människor”, “Möta individer med samma värderingar och intressen”, 

“Stärka relationen med partnern (pojk-/flickvän, sambo, man/fru)”, “Ta kontakt med 

släktingar/vänner som bor i en annan stad” och “Känsla av tillhörighet”.  

 

Simmel och Goffman (2008) berättar att varje individ är en social varelse och att de flesta 

vardagliga rutiner är sociala interaktioner. Simmel (2008) pratar om interaktioner med 

närstående, och de här interaktionerna kallar han “samvaro” för att beteckna fritidens 

sällskaplighet. Sällskaplighet är ett rent samspel mellan deltagare som samlats i ett syfte: att 

njuta av varandras sällskap. Att besöka vänner och familj är en fritidsaktivitet kan ses som en 

symbolisk form av samvaro (Simmel och Goffman, 2008). Alain (2006) anser att sociala nätverk 

kan påverkar en individ till att resa själv eller i en grupp. 

 

Att besöka vänner och släktingar är relaterad till historiska kopplingar till platser och speciellt 

migrationsmönster (Getz, 2000). Orsaker till att besöka släkt och vänner kan vara en händelse, 

till exempel en födelsedag eller åka tillbaka till platser som är viktigt och är en del av individens 

historia (Moscardo& Pearce, 2000). Enligt Moscardo& Pearce (2011) behöver inte besöka 

vänner eller släktingar vara primärmotivation utan vara en bonus när individen besöker en 
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destination. När flyktingar reser tillbaka till sitt hemland så är det primärdestinationen 

(Getz,2000).  

 

Resultatet visar att ta kontakt med släktingar och vänner i en annan stad är viktigt för 

respondenterna med en liten marginal. Det är 

viktigt för 39 % av respondenterna och mycket 

viktigt för 14 %. 30 % anser det oviktigt och 17 % 

anser det helt oviktigt. Det är både viktigt och 

oviktigt för tre reseerfarenhetsnivåer och viktigt 

för de med hög reseerfarenhet. Vi kan spekulera i 

att de individer som anser det oviktigt inte ser det 

som en primärmotivation utan blir en bonus på en 

resa. Det kan även vara så att de inte har släkter 

och vänner att åka till. Vi anser att respondenterna 

vill lägga pengar på destinationer som lockar dem 

hellre än att besöka släktingar och vänner. Respondenterna som anser det viktigt anser vi är de 

som har flyttat hemifrån, antingen till ett annat land eller har vänner eller släktingar som flyttat 

till ett annat land. Ett exempel kan vara någon som har emigrerar från ett land och åker tillbaka 

för att hälsa på släktingar som är kvar i hemlandet. Eftersom våra respondenter till stor del är 

studerande kan de som anser det viktigt besöka vänner som utför en utlandstermin.   

 

För resenärer kan en resa vara en tid där de kan umgås med familjen (Crompton, 1979). Det är 

ett tillfälle att utveckla sina relationer. Att befinna sig på en annan plats gör det lättare att släppa 

de vardagliga rutinerna och ägna sig åt varandra. Det finns inga faktorer som splittrar på familjen 

utan de är på destinationen tillsammans (Crompton, 1979). Hos våra respondenter var det 40 % 

som svarade att stärka relationen med partnern är 

viktigt och 33 % som ansåg det som mycket 

viktigt.16 % anser det oviktigt och 11 % anser det 

helt oviktigt. Det är viktigt för alla 

reseererfarenhetsnivåer och viktigast för de hög 

reseerfarenhet. Vi med grund i teori och i vår 

undersökning tror att under resan vill 

respondenterna stärka relationen med partnern och 

att det är något som motiverar till att resa. Att resa 

med partnern är en chans att komma ifrån det 

vardagliga och den press som finns. Vilket ger en annan atmosfär att umgås och stärka relationen 

i. 

 

 

11% 
16% 

40% 
33% 

Helt
oviktigt

Oviktigt Viktigt Mycket
viktigt

Stärka relationen med partnern 



 

29 

4% 
16% 

50% 

30% 

Helt oviktigt Oviktigt Viktigt Mycket
viktigt

Vara nära omtänksamma 

människor 

6% 
12% 

48% 

34% 

Helt oviktigt Oviktigt Viktigt Mycket
viktigt

Umgås med respektfulla människor 

En viktig del för resenärer enligt Cromptons (1979) undersökning är att träffa nya människor på 

olika platser. Den här typen av resa är mer personorienterad än platsorienterad. Cromptons 

(1979) undersökning visade att resenären inser att resan var personorienterad efter de utfört 

resan. Det finns olika dimensioner av att träffa andra under sin resa. En del resenärer ser 

möjligheten till korta och tillfälliga möten med individer utanför den välbekanta gruppen för att 

utbyta uppfattningar, och resenärer som söker permanenta relationer för att utöka sitt sociala 

kontaktnät. Interaktioner med okända individer händer mer troligen när individen är på semester 

än i vardagen (Crompton, 1979).  

 

Resultatet från vår enkät visar att träffa 

människor är en del av resan. Att vara nära 

omtänksamma människor är en stor del av 

tillhörighetsfaktorn för våra respondenter. 50 

% av respondenterna anser det viktigt och 30 

% anser det mycket viktigt. 16 % anser det 

oviktigt och 4 % anser det helt oviktigt. Det är 

viktigt för alla reseerfarenhetsnivåerna. Vi har 

fått fram att det är viktigt för respondenterna 

att umgås med respektfulla människor. 48% 

anser det viktigt och 34 % anser det mycket 

viktigt.12 % anser det oviktigt och 6 % anser 

det helt oviktigt. Att umgås med respektfulla 

människor är viktigt för alla 

reseerfarenhetsnivåer. Enligt vår 

undersökning verkar respondenterna 

medvetna om att det är viktigt tillbringa resan 

med individer som individen trivs med. De är 

alltså personorienterade, dock anser vi att det kan vara något som respondenterna inte reflekterar 

över när de bestämmer sig för att resa. Vi anser att när individen bestämmer sig för att resa anser 

de att det är platsen de lockas av, dock är det atmosfären som lockar. Atmosfären skapas av 

människor vilket leder till att resan blir personorienterad. Vår undersöknings resultat visar att det 

är viktigt för respondenterna att ha familj och vänner nära och de kopplar vi med att 

respondenterna anser att det är viktigt med respektfulla och omtänksamma individer omkring sig 

under resan. 
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Vi fortsätter diskussionen om hur individer motiveras av att ha andra individer runt om sig 

genom resultatet av att känna en känsla av tillhörighet. 

39% anser det viktigt och 18 % anser det mycket 

viktigt 32 % anser det oviktigt och 11% anser det helt 

oviktigt. Det är viktigt för alla reseerfarenhetsnivåer. 

Det är inte fullt så många som anser att det är viktigt 

att känna en tillhörighet under resan. Tillhörighet är 

viktigt för mer än de som anser det oviktigt. 

Tillhörighet anser vi handlar om att individen befinner 

sig i en grupp med andra individer som den känner sig 

säker med. De som motiveras av att känna en känsla av tillhörighet vill känna säkerhet och de 

som anser det oviktigt anser vi vara självsäkra till att de klarar sig på egenhand.  

 

Interpersonellaunderlättare definieras som de individer eller grupper som främjar formationen av 

fritids preferenser och uppmuntra eller stödja deltagande i aktiviteter (Raymore, 2002). Andra 

personer är viktiga i en individs fritid. Deltagande i en aktivitet påverkas av om vänner deltar 

eller uppmuntrar individen och att individen sedan kan dela upplevelsen och om individen 

uppnått något med sina vänner (Raymore, 2002).Maslow (1981) berättar att det tredje behovet: 

kärleks behov är det viktigt med ett deltagande med vänner eller en organisation där samma 

intresse och värderingar är någorlunda lika. Ryan m.fl. (2001) berättar att det som kan motivera 

en volontär resenär är att få träffa nya människor och människor med samma intresse som en 

själv.   

 

För 44 % av respondenterna är det viktigt att möta individer med samma värderingar och 

intressen och 15 % som anser det vara en mycket viktig 

motivationsfaktor. 34% anser det som oviktigt och 7% 

anser det som helt oviktigt. Att möta individer med 

samma värderingar och intressen anser vi skapar en 

känsla av tillhörighet. Det är viktigt för 

reseerfarnhetsnivåerna låg reseerfarenhet och måttlig 

reseerfarenhet. De erfarna och de med hög 

reseerfarenhet anser det mellan oviktigt och viktigt. 

Varför det är fler som anser det viktigt att möta 

individer med samma värderingar och intressen anser 

vi är för att då har individerna något gemensamt som skapar samtalsämnen. Vi anser att resorna 

automatiskt gör så att individer möter de med samma intressen eftersom de väljer likadana resor 

och utflykter. De som anser det oviktigt anser vi beror på att de vill möta individer med 

annorlunda värderingar och intressen för att få ny kunskap.   
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Tillhörighet är en motivationskategori som är överhängande viktig för respondenterna. 

Reseerfarenhetsnivåerna anser alla motivationsfaktorer viktiga. Fast det är inte en av de starkaste 

motivationsfaktorerna. Att motiveras av tillhörighet anser vi handlar om att ha rätt resesällskap. 

De som individen delar resan med är en stor del av upplevelsen. Våra respondenter visar också 

att de vill tillbringa resan med människor de tycker om.  

13 SJÄLVFÖRVERKLIGANDE 

I det här kapitlet behandlar vi motivationsfaktorerna “Få ett nytt perspektiv på livet”, “Uppleva 

saker som jag alltid velat göra”, “Arbeta på min personliga värdering”, “Känna inre harmoni 

och fred”, “Få en självförståelse” och “Vara kreativ”. 

 

Individer strävar under sitt liv efter att uppnå mål (Faison, 1977). När målet är uppnått och 

individen slappnar av är inte individen tillfredsställd. Det är “jakten” som ger en viss spänning 

och tillfredsställelse (Faison, 1977). En resenär söker erfarenheter, det har ingen betydelse om 

han är rik eller fattig (Boniface, 2001).Boniface (2001) berättar att ett gemensamt element inom 

turism är att stilla ett högre behov, till exempel självförverkligande. Att resa är inte ett basbehov 

som behövs tillfredställas för att individen ska överleva. 

 

Att uppleva saker som jag alltid velat göra anser 44 % 

av respondenterna viktigt och 42 % anser det mycket 

viktigt. Det är viktigt för alla reseerfarenhetsnivåer. Vi 

anser att en individ sätter upp mål i livet, för att se vad 

individen själv klarar av. Det kan ge individen ett nytt 

perspektiv av livet och lära känna sig själv. Teorin 

säger att det är själva resandet (“jakten”) som 

tillfredsställer individer. Det anser vi ger en förståelse 

varför individer inte utför bara en resa under sitt liv 

utan individen väljer att fortsätta resa. Efter en resa är utförd vill individen uppleva det den alltid 

velat uppleva dock anser vi att resan också skapar en längtan efter andra upplevelser. 

 

Maslow (1987) säger att självförverkligande handlar om ett behov. Där individen utvecklar sin 

potential till fullo. Målet är att individen själv ska bli bättre. Behovet är olika från person till 

person eftersom individer har olika potential. Vissa individer är duktiga inom vetenskap, andra är 

duktiga på ledarskap och andra bara vill leva sitt liv fullt ut (Maslow, 1987). Maslow (1987) 

säger att självförverkligande individer beskrivs som relativt spontana i sitt beteende, tänkande, 

impulsiva och kreativa. Självförverkligande individer är inte rädda för att visa vilka de är, inte 

oroliga för sig själva och inte rädda för det okända (Maslow, 1987).  
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 Resultatet visar att 45 % av respondenterna anser det oviktigt att få en självförståelse och 11 % 

anser det mycket oviktigt. 30 % av respondenterna 

anser det viktigt och 14 % anser det mycket viktigt. 

Det är ingen märkbar skillnad mellan de olika 

reseerfarenhetsnivåerna. Det anser vi beror på att 

individen är rädd för det okända. Vi anser att de som 

inte har uppnått självförverkligande kan vara rädda 

för vad de kommer upptäcka och för att utsätta sig för 

olika situationer som de anser jobbiga.  

 

Resultatet visar att vara kreativ inte är en viktig motivationsfaktor. 46 % av respondenterna anser 

det oviktigt och 18 % anser det helt oviktigt. 24% 

anser det viktigt och 12 % anser det mycket viktigt. 

Vi anser att utföra kreativa saker under resan handlar 

om de upplevelser individen vill ha under resan, ger 

de chansen att använda sin kreativitet till exempel 

sommarkurser som bland annat målning. Vi anser det 

oviktigt för våra respondenter för att de som åker på 

kreativa resor har ett stort intresse för det området. 

Det är små segment och eftersom en stor del av våra 

respondenter är unga och studerande anser vi att det 

inte intresserar dem.Vardagen kan hindra individen från att ägna sig åt sina intressen och resan är 

då chansen att ägna allt tid åt kreativiteten. Vi anser att det är en äldre målgrupp som vill 

utveckla sin kreativa intresse på fritiden.  

 

Swarbrooke (2001) berättar att äventyrsturism som exempelvis klättra eller en flodtur i djungeln 

kan utlösa känslor som verklighetsflykt, och känslan verklighetsflykt kan kopplas ihop med 

självförverkligande. När en klättrare har bestigit ett berg upplever individen en 

själförverkligande känsla. Det finns även icke fysiska äventyr som är självförverkligande som 

exempelvis åka till ett buddhistiskt tempel för nå inre frid och harmoni (Swarbrooke, 2001). 

Självförverkligande är när individen upplever, lugn, inre harmoni och tillfredställelse med sig 

själva och platsen de besöker. Det är ett mentalt stadie som personen reflekterar 

självförverkligande och ett fåtal resenärer försöker uppnå eller eftersträva den känslan (Pearce, 

2000). Ju mer en individs upplevelser skiljer sig ifrån vardagslivet, desto större 

självförverkligande (Swarbrooke, 2001).  
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Vårt resultat visar att känna inre harmoni/fred anser 41 % av respondenterna vara viktigt och 28 

% anser det mycket viktigt. 22% anser det oviktigt och 9 % anser det helt oviktigt. Det är viktigt 

för alla reseerfarenhetsnivåer. Pearce anser att det 

enbart är ett fåtal individer som försöker uppnå den 

här känslan, vår undersökning visar dock att det är 

cirka 70 % som anser att det är viktigt. Vi tror att det 

beror på det stressiga samhället och de höga krav som 

finns idag, exempelvis att det är bra att vara 

högutbildad, du ska ha ett bra jobb, du ska ta hand om 

familjen och vara hälsosam. Att ha inre harmoni eller 

känna fred gör att individen får en balans och hanterar 

alla olika situationer som kan uppstå. Vi anser att våra respondenter inte finner inre harmoni eller 

fred genom att besöka ett tempel utan att fly de vardagliga rutinerna och stressen. 

 

Crompton (1979) skriver att vissa individer reser för att få nya värderingar och lära sig mer om 

sig själva. En av Cromptons (1979) respondenter berättade om en utvecklings resa som individen 

hade gjort och berättar att det hjälpte honom att få perspektiv om saker om sig själv, han fick en 

klarare bild av sig själv genom att befinna sig i olika situationer. Det fanns svåra situationer som 

han var tvungen att ta tag i och han fick en chans att se sig själv inifrån och hur han klarade av 

situationer (Crompton, 1979).  

 

Resultatet visar att 38 % av respondenterna anser det oviktigt att få ett nytt perspektiv av livet 

och 8 % anser det helt oviktigt. 37, % som tyckte det 

var viktigt och 17 % anser det mycket viktigt. Det är 

störst andel som anser det är viktigt i alla 

reseerfarenhetsnivåer förutom de med låg 

reseerfarenhet som anser det oviktigt. Vi kan styrka att 

respondenterna anser det viktigt att få ett nytt 

perspektiv av livet med en liten marginal. Vi anser att 

de som anser det viktigt vill utforska sig själva se hur de klarar av både psykiska och fysiska 

situationer. De som anser att det var oviktigt tror vi är rädda för att våga utsätta sig i psykiska 

och fysiska situationer som de anser är jobbiga och de vill inte åka bort från tryggheten som 

finns i vardagen.  
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En respondent som Crompton (1979) intervjuat ansåg sig ha låg status. Under en resa såg han 

individer som hade det värre än honom vilket ledde till att han uppskattade det han har. 

Crompton (1979) säger att det kan räcka för en 

individ att byta miljö för att omvärdera sitt liv. Vi har 

fått fram att det är oviktigt att arbeta på min 

personliga värdering, 45 % av respondenterna anser 

det oviktigt och 15% anser det helt oviktigt. 27% 

anser det viktigt och 13% anser det mycket viktigt. 

Det är oviktigt för alla reseerfarenhetsnivåer. Vi 

anser att det är oviktigt för våra respondenter 

eftersom att ens personliga värderingar förändras på destinationen, och kan ske utan en reflektion 

av det. Att det har skett en förändring av ens personliga värderingar är något individen kan inse i 

efterhand.  

 

Motivationskategorien Självförverkligande är en av de lägre motivationskategorien. Det är inte 

viktigt att få en självförståelse, arbeta på min personliga värdering det är viktigare att uppleva 

nya saker som jag alltid velat göra. Vi anser att det beror på att det är svårt för vissa individer att 

nå en självförverkligande, det är svårt att veta vad de vill få ut av livet och de vill inte gräva 

djupare i sig själva då det kan bli en jobbig situation.  

14 ISOLATION 

I det här kapitlet kommer vi behandla motivationsfaktorerna “ Uppleva lugn och ro”, “Undvika inre 

stress och press”, “Känna personlig säkerhet”, “Åka bort ifrån folksamlingar”, “Åka bort ifrån 

familjen” och “Njuta av isoleringen”.  

 

Gnoth m. fl (2000) berättar att känslor är något som påverkar en individ och vad den gör. En 

känsla är en signal på ett tillstånd av behov. Känslan hjälper till att agera eller hjälper till att 

skapa ett tillstånd av spänning som tvingar en individ till en handling som tar bort 

tillståndet/behovet. Till exempel känslan av att vara stressad är något som motiverar en individ 

att ta det lugn och komma bort från stressen. En individ kan välja att ta sig tid till att ta det lugnt 

och hur individen tar sig bort från stressen, mentalt och/eller fysiskt genom till exempel 

rekreationsaktivitet eller resa är olika beroende på individen. Agerar inte individen och 

tillfredsställer tillståndet ackumuleras behoven och individen känner sig lätt trött, distraherad och 

irriterad. En individ som är i harmoni med omgivningen eller är i bra sinnesstämning är 

motiverade till att uppnå sina mål (Gnothm.fl, 2000).  
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Uppleva lugn och ro är en viktig motivationsfaktor för 

våra respondenter, 44 % anser det viktigt och 34 % 

anser det mycket viktigt. Det är viktigt för alla 

reserfarenhetsnivåer. Undvika inre stress och press är 

mycket viktigt för våra respondenter 49 % anser det 

mycket viktigt och 33 % anser det viktigt. Det är viktigt 

alla reseerfarenhetsnivåer att undvika stress och 

press.Att det är viktigt att uppleva lugn och ro och 

undvika inre stress och press anser vi bero på att 

respondenterna har en stressig vardag och de vill fly 

ifrån den för att isolera sig själv, kunna slappna av och 

inte tänka på vardagen hemma. Vi anser en anledning 

kan vara att individen ska nå ett mål och resan är en 

belöning för att komma från stressen och pressen enbart 

uppleva lugn och ro.  

 

Dann (2005)anser att det finns två skäl till varför individer reser till andra platser. Ett av de här 

skälen är anomi, som är en känsla av isolering från vardagsrutiner för att bli socialt interaktiva. 

Med andra ord reser individen för att tillfredsställa sina sociala behov som exempelvis: behov av 

att möta lokalbefolkningen, möta andra turister och umgås med nära och kära (Dann, 2005).  

 

Vårt resultat visar att motivationsfaktorn att åka bort från folksamlingar är oviktigt för våra 

respondenter. 44% anser det oviktigt och 22% 

anser det helt oviktigt. Det är 24% av 

respondenterna som anser det viktigt och 10% 

anser det mycket viktigt. Det är oviktigt för alla 

reseerfarenhetsnivåer. Det är oviktigt det anser 

vi beror på att individer har ett behov av att vara 

nära andra och vill lära känna och samverka 

med nya människor. De som anser det viktigt 

kan känna ett behov att få vara ifred, känna 

efter hur de mår och vad de vill göra med livet.  
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Mannell och Iso-Ahola (1987) pratar om två motivations krafter som är fly vardagen och den 

stressiga miljön och inre belöningar.Att fly vardagen isolerar individen sig ifrån sin vardagliga 

miljö och lämnar både det personliga och/eller det interpersonella. En resenär kan exempelvis fly 

och isolera sig ifrån problem, svårigheter, misslyckanden och/eller den interpersonella världen 

som exempelvis familj, vänner och släkt. Inre belöningar kan delas in i personliga och 

interpersonella. Personlig belöning kommer från självbestämmelse, det kan vara en känsla av 

kompetens, utmaning, lärande, utforskande och avkoppling. Interpersonell belöning är när 

resenären samverkar med andra resenärer. Det handlar inte om att det är en utav de två 

motivationsfaktorerna som är kärnan till vad som motiverar en individ, utan 

motivationsfaktorerna samverkar. Dock kan den ena kraften vara mer central för vissa individer 

än för andra individer.  

 

Resultatet visar att det är oviktigt att åka bort ifrån 

familjen. 37 % av respondenterna anser det helt 

oviktigt och 47 % anser det oviktigt.Det är oviktigt 

för alla reseerfarenhetsnivåer. Vi anser att 

respondenterna känner sig trygga med sina familjer 

och de vill inte isolera sig ifrån dem, utan de vill 

isolera sig med familjen. De vill fly med familjen 

för att ägna tid åt varandra. Njuta av isolering 

anser våra respondenter vara oviktigt. 27 % anser 

det helt oviktigt och 47 % anser det oviktigt. Det är 

oviktigt för alla reseerfarenhetsnivåer. Det anser vi 

bero på att respondenterna tycker om att ha 

människor runtomkring sig de tycker om att träffa 

och lära känna nya människor.  

 

Känna personlig säkerhet är en viktig motivationsfaktor för våra respondenter. 41 % anser det 

viktigt och 31 % anser det mycket viktigt. Det är 

viktigt för alla reseerfarenhetsnivåer. Vi anser att det 

är viktigt för individen attkänna sig trygg de vill inte 

känna sig osäkra. Personlig säkerhet handlar om att 

vara trygg i sig själv, miljön individen befinner sig i 

och med de individer som finns i närheten. Vi anser 

även att individer värderar vad som är viktigast för 

att de ska känna sig säkra. Tidigare 

motivationsfaktorer som behandlar att resa med andra 
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visar att det är det våra respondenter motiveras av. Vi anser att det förklarar varför känna 

personlig säkerhet är viktigt. Respondenterna vill ha individer runt omkring sig och där genom 

känner en trygghet. 

 

Motivationskategorin Isolation är oviktig för våra respondenter. Att fly ifrån den vardagliga 

miljön, stressen är ett behov som de har och de tillfredsställer det behovet med att uppleva lugn 

och ro, umgås med familjen som de inte vill isolera sig ifrån utan umgås med. De motiveras av 

att vara runt andra människor och vill inte isolera sig ifrån dem. Att göra en resa när individen 

känner sig stressad, trött och distraherad är bra för att kunna höja upp sin självkänsla, sitt humör 

och få tillbaka sin personliga säkerhet som kan ha försvunnit hemma i vardagsmiljön. Det finns 

inga skillnader mellan de olika reseerfarenhetsnivåerna.  

15 NOSTALGI 

I det här kapitel kommer vi att behandla motivationsfaktorerna “Tänka tillbaka på gamla goda 

tider” och “Reflektera till gamla minnen”. 

 

En individ som reser för nostalgi, reser för att få en inblick i sin ärvda kultur (Russel, 2008). 

Nostalgiresenärer är motiverade av önskan att tillfredsställa sin ärvda identitet genom 

konsumtion av kulturella erfarenheter (Russel, 2008). Baker och Kennedy (1994) definierar 

nostalgi som en sentimental eller bitterljuv längtan för en produkt, erfarenhet eller tjänst från det 

förflutna. Nostalgi startade som en “sjukdom” till följd av hemlängtan, på grund av att personen 

känner sig missplacerad och botas genom att individen åker hem, eller genom en “tidsresa” för 

att uppleva hur det var (Graburn, 2000). En nostalgisk resenär upplever känslor som är ledsamma 

och lyckliga (Russel, 2008).  

 

Rusell (2008) använder sig av Baker & Kennedys (1994) teori om 3 nivåer av nostalgi och Sterns 

(1992) teori om historisk nostalgi för att skapa två huvudkategorier och två underkategorier. 

Enligt Russel (2008) finns det två typer av nostalgiresenärer äkta och historiska. Baker och 

Kennedy (1994) förklarar att äkta nostalgi är den bitterljuva eller sentimentala längtan till ens 

förflutna. Russel (2008) kopplar teorin till turismbranschen genom att påstå att en “äkta” 

nostalgiresenärer är en individ som besöker sina tidigare kulturella miljöer och återuppleva 

tidigare erfarenhet. Ett exempel är när en emigrant återvänder till hemlandet. Det handlar om 

personlig nostalgi, individen åldras eller hamnar i utkanten av det förändrande samhället och 

försöker återuppleva det som var. Det gör individen genom att besöka en plats som betydde 

mycket när individen var ung, träffa vänner och familj eller till och med har en andra 

“smekmånad” (Russel, 2008).  
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I undersökningen är nostalgi en motivationsfaktor med ganska spridd tyngdpunkt för 

respondenterna. Motivationsfaktorn att reflektera 

till gamla minnen anser 17 % av respondenterna 

helt oviktigt och 36 % anser det är oviktigt. 30 % 

anser det viktigt och 17 % anser det mycket 

viktigt. Att reflektera till gamla minnen är oviktigt 

för de med låg reseerfarenhet och de med hög 

reseerfarenhet. De måttligt erfarna och de erfarna 

anser att det är viktigare att reflektera till gamla 

minnen. Att det är fler som ser det som oviktigt än viktig anser vi bero på att den största delen av 

respondenterna är unga. Med det menar vi att de inte har så mycket att vara nostalgisk för. Utan 

det kommer under livstiden. De som har valt att det är viktigt eller mycket viktigt anser vi kan 

vara de  som studerar på universitet. Det anser vi på grund utav att det blir en typ av nostalgisk 

resa när individen åker till sin hemort.  

 

En historisk nostalgiresenär söker en idealiserad kulturell miljö som de inte har en direkt 

erfarenhet ifrån. Individen har kommit i kontakt med den kulturella miljön indirekt genom till 

exempel en bok eller film (Stern, 1992). Historisk nostalgi kan ha två olika former simulerad 

eller kollektiv (Russel, 2008). Simulerad nostalgi är när individen har en längtan till något som 

hon/han indirekt har upplevt genom historier (Baker & Kennedy, 1994). Simulerad nostalgi 

framkallas av att en närstående har upplevt det eller att vara med när den närstående återupplever 

det. Kollektiv nostalgi handlar om längtan efter det förflutna som representerar en kultur, en 

generation eller en nation. Kollektiv nostalgi är inte en individs uppfattning utan det är grupp 

individers uppfattning. Det gör känslorna mellan individerna starka eftersom de har samma 

bakgrund (Baker & Kennedy, 1994) 

 

Motivationsfaktorn att tänka tillbaka på gamla goda tider anser 18 % av respondenterna det helt 

oviktigt och 37 % anser det oviktigt. 29 % anser 

det viktigt och 16 % anser det mycket viktigt. 

De med låg reseerfarenhet och de med hög 

reseerfarenhet anser att det är oviktigt. Hälften 

av de måttligt erfarna och erfarna anser det 

viktigt och oviktigt. De respondenter som anser 

att det är oviktigt anser vi inte har den 

reseerfarenhet, ålder eller det intresse som 

behövs för att resa tillbaka till något utan de vill 

uppleva nya saker. De som anser att det är viktigt anser vi har rest mer har upplevt mer saker och 

vill tillbaka för att utforska mer av det som individen har sett hört av andra, läst i tidningar eller 

bara för att återuppleva gamla minnen.  
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Nostalgi är en motivationsfaktor som inte är allt för betydande för våra respondenter. Vi anser att 

nostalgi är en motivationsfaktor som betyder mer desto äldre individen blir och hur mycket 

livserfarenhet individen har. De olika reseerfarenhetsnivåerna visar att det är viktigare för de 

måttligt och de erfarna. Vi anser att de yngre inte har något att vara nostalgisk till och vårt 

resultat visar att respondenterna hellre vill uppleva nya saker.  

16 ROMANS 

I det här kapitlet behandlar vi motivationsfaktorerna “Romantisk relation” och “För att träffa 

det motsatta könet”.  

 

En destination kan vara en plats för känslomässiga och psykiska utbyten. Att dela en plats med 

sin käraste ger romans till resan (Trauer& Ryan, 2005). Destinationen är en plats där personliga 

relationer förstärks och grunden för att dela någonting med familj och partner. Destinationen blir 

en plats för intimitet av personliga skäl, inbäddat av personliga minnen som finns i hjärtat och 

som återupplevs genom berättelse. Destinationen har potential att bli ett “hem av hjärtan”, ett 

annat hem fullt av känslor och intimitet, fast i en annorlunda form än i vardagen. Inom turism 

vill individer dela något med andra,  romans är något individen kan dela med en annan individ. 

Platsen ger individen chansen att dela upplevelsen med sin käraste. Det är viktigt för 

familjen/partners att på annorlunda platser få utföra sitt intresse eller fly vardagen (Trauer& 

Ryan, 2005).  

 

Resultatet visar att 37% av respondenterna anser att motivationsfaktorn romantisk relation är 

viktigt och 23% anser det mycket viktigt. 28% 

anser det är oviktigt och 12 %  anser det helt 

oviktigt. Det är viktigt för alla 

reseerfarenhetsnivåer.Vi anser att 

respondenterna motiveras av att dela 

upplevelsen och atmosfären på en destination 

med sin käraste.  De individer som anser det 

oviktigt kan sakna någon att dela den 

romantiska upplevelsen med. Vi anser att det 

finns individer som inte är romantiskt lagda och motiveras inte av en romantisk relation.  

 

Att träffa det motsatta könet på annan ort anser vi kan vara kopplat till sexturism. Det finns olika 

typer av sexturism, till exempel det finns de som åker i väg och betalar för sex (Hobbs& 

Chandler, 2011). Länder som förknippas med sexturism är Thailand och Red-LightDistrict i 

Amsterdam (Hoobs& Chandler, 2011). Romansturism handlar mer om kvinnor som lämnar 

hinder och normer hemma och träffar män från destinationen som har gått in i “turismvärlden” 

och lämnat sina normer (LaFont&Pruitt, 1995). I romansturism sker ingen form av betalning 
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utan det blir ett utbyte av uppvaktning. De som håller på med romantisk turism ser det inte som 

någon typ av sexhandel utan de ser det som ett förhållande under resan. Däremot ser många 

utifrån det som sexturism (LaFont&Pruitt, 1995). Att träffa det motsatta könet på en annan plats 

behöver ju heller inte betyda att individen motiveras av att få intimitet utan individen vill bara 

umgås med det motsatt könet.  

 

Resultatet visar att träffa det motsatta könet inte är en avgörande motivationsfaktor. 11% av 

respondenterna anser det mycket viktigt och 

20% anser det viktigt. 33 % anser det oviktigt 

och 36% anser det helt oviktigt. Det är oviktigt 

för alla reseerfarenhetsnivåer. Att det är många 

som inte anser motivationsfaktorn träffa det 

motsatta könet viktigt anser vi delvis beror på 

att många har bilden av att möta en av det 

motsatta könet för utbyte av sexuella tjänster. 

Medan de som har svarat att det är viktigt eller mycket viktigt inte har den bilden utan finner det 

roligt att umgås med de motsatt könet.  

 

Motivationsfaktorn Romantik är oviktigt för våra respondenter. Det är viktigare för 

respondenterna att ha en romantisk relation, vilket vi tolkar som att individen åker dit med en 

partner eller dit för att träffa någon individ tidigare har haft en relation med. Det är oviktigt att 

träffa det motsatta könet, det här anser vi beror på den tabulagda sexturismen.  

17 ERKÄNNANDE (STATUS) 

I det här kapitlet kommer vi att behandla motivationsfaktorerna “Att andra vet om att jag har 

varit där”,”Uppleva trendiga ställen” och “ Uppleva lyx”. 

Washington och Zajac (2005) säger att status hänvisar till socialt konstruerade, intersubjektivt 

överenskomna och accepterande ordningar eller rankning av individer, grupper, organisationer 

eller aktiviteter i ett socialt system. Dann (2005) berättar att en faktor till att individer reser är 

egocentrisk-förstärkning, behovet av att bli sedd och ha en bra status. Holloway (2002) berättar 

att alla individer ingår i någon form av samhällsklass. Individen influeras av vad andra gör och 

förhåller sig till de normer och värderingar som är reflekterade i den samhällsklass som individen 

tillhör. Individen gillar att ta egna beslut som behagar “mig”, fast vad är egentligen “mig”. 

Individen ser sig själv på ett specifikt sätt, det påverkar hur individen vill representera sig själv 

och hur individen tror att andra ser dem. Det är inte alltid individen själv som bestämmer vilken 

resa individen väljer. Resans val styrs av de reflektioner om resande som finns i individens 

samhällsklass. Individens status kan variera i olika sammanhang styrs av vilken status den har 

exempel bland grannar, vänner och familj, eller (Holloway, 2002). 
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39 % av respondenterna anser att uppleva lyx oviktigt och 29 % anser det helt oviktigt. 25 % av 

respondenterna anser det viktigt och 8 % anser det 

mycket viktigt. Det är oviktigt för alla 

reseerfarenhetsnivåer. Vi anser att det är oviktigt för 

våra respondenter att uppleva lyx för att det är till 

stor del studenter och de har inte så mycket pengar 

för att resa på lyx och trendiga resor och på grund 

utav samhällsklassen. De som är heltidsanställda 

kan även de tycka att det är oviktigt på grund utav 

att det inte tillhör en samhällsklass av status.  

 

Odunga och Maingi (2011) berättar att en stabil ekonomi är en del av status. Vildlivs turism är 

ett exempel på en resa som individer med stabil ekonomi åker på. De med stabil ekonomi kan 

åka på dyrare status resor på grund utav att de har mer pengar och kan göra aktiviteter som kostar 

lite extra till exempel luftballong safari. De är även 

mer villiga att lägga ut mer pengar per dag än en 

individ som har låginkomst (Odunga och Maingi, 

2011). Motivationsfaktorn uppleva trendiga ställen 

är oviktigt för våra respondenter. 42 % av 

respondenterna anser det helt oviktigt och 37 % 

anser det oviktigt. 15 % av respondenterna anser 

viktigt och 6 % anser det mycket viktigt. Det är 

oviktigt för alla reserfarenhetsnivåer. Större delen 

av respondenterna är unga och en stor del studerar, vi anser att de inte har mycket pengar. Vi 

anser att det påverkar motivationen för trendiga ställen då de inte har råd. 

Crompton (1979) berättar att hans respondenter själva inte såg sig motiveras av prestige, fast de 

kunde säga att andra individers fritids beteende var prestigefyllda (Crompton, 1979). Riley 

(1995) säger att det idag finns en kollektiv känsla av sevärdheter och attraktioner som är 

symboliska för en specifik destination. Big Ben är ett exempel på en symbolisk sevärdhet på en 

destination. Symboliska referenser för en destination är unika, kända, och anledningen till att 

vissa individer reser dit. Att resa till de här symbolerna kan innebära prestige om destinationen 

har en unik betydelse eller särskild innebörd för individen och andra individer håller med (Riley, 

1995). 
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Motivationsfaktorn att andra vet om att jag har varit där tyckte respondenterna var oviktig. 37 % 

av respondenterna anser det oviktigt och 36 % 

anser det helt oviktigt. 19 % av respondenterna 

anser det viktigt och 8 % anser det mycket 

viktigt. Det är oviktigt för samtliga 

reseerfarenhetsnivåer.  Vi anser att det är 

oviktigt för respondenterna eftersom de inte 

tillhör en samhällsklass där de behöver styrka 

sin status med prestige och status resor. 

Individen kan vara omedveten om att den åker 

på en prestige resa eller inte inser det.  

Motivationskategorin Status är mest oviktig för respondenterna. Det är oviktigt för alla 

reseerfarenhetsnivåer. Respondenterna bryr sig inte om trendiga ställen, lyx, att andra ska veta 

om att de har varit där. Det kan bero på att de inte tillhör den samhällsklass som behöver styrka 

sin status med prestige resor. Det är flest studenter som har svarat på undersökningen och de har 

inte råd att åka på dyra trendiga resmål för att uppleva lyx. 
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Pearces undersökning 

1. Nya upplevelser 

2. Fly & Avslappning 

3. Självförverkligande 

4. Natur 

5. Relationer 

6. Självutveckling av personlig 

sort 

7. Romans 

8. Tillhörighet 

9. Självständighet 

10. Självutveckling genom 

involvering med värdorten och 

befolkningen 

11. Nostalgi 

12. Stimulans 

13. Isolation 

14. Status 

Vår undersökning 

1. Nya upplevelser 

2. Fly & Avslappning 

2. Självständighet 

4. Relationer 

5. Självutveckling genom 

involvering med värdorten och 

befolkningen 

6. Stimulans 

7. Tillhörighet 

8. Självförverkligande 

9. Isolation 

10. Naturen 

11. Nostalgi 

12. Romans 

13. Självutveckling av personlig 

sort 

14. Status 

18 SLUTSATS  

Vi har behandlat fenomenet motivation med hjälp av Pearces TCP. Informationen samlades in 

genom en enkät på internet. Det blev ett snett urval då större delen av respondenterna är 0-25 

och/eller studerande på högskola eller universitet. Nedan följer resultatet vi fick och resultatet 

Pearce fick. Det är rangordnat från ett till fjorton med den viktigaste motivationskategorin först 

och den minst viktiga motivationskategorin sist. Tabellerna är inte kopplade till vilken 

reseerfarenhet respondenterna har utan är en helhetsbild av vår undersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har kommit fram till att de två viktigaste motivationskategorierna i vår undersökning och i 

Pearces undersökning är Nya upplevelser och Fly och Avslappning. Sedan 

börjarmotivationskategorienaskilja sig åt. Nya upplevelser är viktigt för både våra och Pearces 

respondenter. Vilket vi tolkar att oberoende på vart individen kommer från så motiveras 

individen av att få Nya upplevelser. Det gäller även motivationskategorin Fly och Avslappning. 

Fly och Avslappning värderades av våra respondenter lika högt som Självständighet. Vi anser det 

beror på att de två motivationsfaktorerna hör ihop. När individen flyr vardagen vill den vara 

oberoende och få göra saker på sitt sätt utan att känna några förpliktelser.  

Den fjärde motivationskategorin är Relationer som är nummer fem på Pearces undersökning. Det 

finns ingen större skillnad utan det är en viktig del av individernas resa. Individer vill dela sin 



 

44 

resa med familj, vänner eller partner. Självutveckling genom involvering med värdorten och 

befolkningen är viktigt för våra respondenter det är den femte motivationskategorin. På Pearce 

skala är självutveckling genom involvering med värdorten och befolkningen den tionde 

motivationsfaktorn. Vi anser att de här två motivationskategorierna är viktiga, respondenterna 

vill dela sin upplevelse med någon, ha lärdom med sig hem och lära känna nya människor. Vi 

anser att svenskar är ett folk som i sitt hemland inte väljer att prata med okända människor när 

som helst. Det är normer som individen kan lämna hemma när de befinner sig på en annan 

destination. Intresset för destinationen, befolkningen eller individens resesällskap kan vara en 

hjälp för individen att övervinna hindret som hindrar individen att ta kontakt med andra. Vi anser 

att skillnaden mellan Pearce och vårt resultat kan bero på att våra respondenter till stor del är 

unga och vi kan i teorin styrka att det är till stor del unga som vill ha kontakt med nya människor 

och miljöer under sin resa.   

Stimulans är betydligt viktigare för våra respondenter än Pearces. I vår undersökning är det den 

sjätte motivationskategorin och för Pearces respondenter är det den tolfte motivationskategorin. 

Det visar att våra respondenter vill bli stimulerade när de reser. Vi anser att det beror på att vi har 

yngre respondenter i vår undersökning och att det kan vara en större trend idag att utföra resor 

som medför stimulans. Exempel på sådana resor är backpacking.  Att våra respondenter 

motiveras av att utföra resor som medför stimulans anser vi beror på att individen kan leva i en 

ganska trist vardag. När individen väl reser vill individen uppleva och känna spänning och vara 

med om saker individen inte varit med om tidigare.  

Tillhörighet är en motivationskategori som har hamnat på ungefär samma plats för både våra och 

Pearces respondenter. Plats nummer sju i vår undersökning och åtta i Pearces undersökning. Det 

är inte fullt så viktigt för respondenterna dock fortfarande viktigt för våra respondenter. 

Tillhörighet handlar om att individen känner sig bekväm runt sina medresenärer eller andra som 

individen möter på resan. Om individen känner tryggheten får den en bra upplevelse av resan. 

Individen kan drivas av tillhörighet då det kan saknas i vardagen eller är en stor del av vardagen 

och det är viktigt för individen.  

Självförverkligande är en motivationskategori som ligger på åttonde plats för våra respondenter. 

Självförverkligande är en av de lägre motivationskategorierna fast det är fortfarande en kategori 

som är motiverarrespondenterna . Pearce respondenter anser att det viktigt med 

motivationskategorin självförverkligande, kategorin ligger på en tredje plats i Pearces 

undersökning.Det är spännande att se att det är en sådan står skillnad. Vi anser att den här 

kategorin är beroende på vad individen har för syn på sig själv och vilka mål individen har 

uppsatta.  

Isolering är den nionde motivationskategorin i vår undersökning. I Pearce undersökning är 

motivationskategorin den trettonde. För våra respondenter så är det fortfarande en del som 

motiveras av isolering. Helhetsbilden visar att det Isolering är en av de mindre viktiga 

motivationskategorier. Våra respondenter vill komma bort från vardagen och den stress och press 
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som finns och individen vill inte isolera sig ifrån de som betyder något för dem utan de vill 

isolera sig med sin familj och sina vänner.  

Naturen är inget som motiverar våra respondenter och är den tionde motivationskategorin. För 

Pearces respondenter är det viktigare, det är den fjärde motivationskategorin. Det här kan bero på 

att vi har flest unga respondenter och naturen är något de inte tänker på eller väljer att uppleva 

medvetet. Det finns även de backpackers som faktiskt reser för att uppleva naturen. Pearces 

respondenter anser det viktigare än våra och vi tror att det beror på att Pearce respondenter tillhör 

andra segment vilket visar en skillnad från våra respondenter och Pearces respondenter. 

Nostalgi är en motivationskategori som enbart motiverar några av respondenterna. I vår 

undersökning är nostalgi den elfte motivationsfaktorn och även i Pearce undersökning. Nostalgi 

är en motivationskategori som berör en viss grupp av människor. De som befinner sig i den 

situationen att de kan vara nostalgiska, de har ett förflutet de kan åka tillbaka till. Individer som 

det kan vara är de som har gjort landsflykt, och vill åka tillbaka till sitt ursprungsland. En 

anledning till varför det är oviktigt för våra respondenter eftersom de är unga och inte har något 

att åka tillbaka till än.  

Motivationsfaktorn romans motiverar förre av våra respondenter än Pearces. Romans är den 

tolfte motivationskategorin i vår undersökning. I Pearces undersökning är romans den 

sjundemotivationskategorin. Vi tror att det beror på att respondenterna kopplar romans till 

sexturism och att det är ett begrepp som kan ha en negativ laddning för de flesta av 

respondenterna. Att hälften av respondenterna är singlar tror vi påverkar att de har ingen att åka 

på en romantisk resa med, utan de väljer att åka med sina vänner för att ha roligt och umgås. Att 

Pearces respondenter anser att det är viktigare tror vi beror på att det är fler som har en partner 

och att sexturism kanske inte har samma negativa klang som det har i Sverige.  

Våra respondenter motiveras inte av självutveckling av personlig sort, det är den 

trettondemotivationskategorin.  Pearces respondenter anser det viktigare, det är den sjätte 

motivationskategorin. Våra respondenter anser att det inte är viktigt att prestera, utvecklas, hävda 

sig eller få bättre självkänsla under sin resa. Resultatet visar att det är viktigare för 

respondenterna att komma bort från vardagen, ta det lugnt och uppleva nya saker.Vi anser att 

självutveckling av personlig sort sker i vardagen, eller de tillfällen individen reser för att jobba 

eller studera. Vi tror att Pearces respondenter värderar det högre än våra kan bero på de olika 

kulturerna. Att de respondenter som har svarat på hans enkät lever i en kultur där det är viktigare 

att prestera, utveckla, hävda sig eller få en bättre självkänsla.  

Motivationskategorin Status är den sista motivationskategorin för våra och Pearces respondenter. 

Att känna prestige eller få status genom att resa är inget som motiverar våra eller Pearces 

respondenter. Det tror vi beror på att de inte befinner sig i den miljö där de behöver visa sin 

status eller inte vill erkänna det för sig själva. Det är ”fult” att skryta som svensk. 
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Vårt resultat från analysen av reseerfarenhet blev inte riktigt som vi förväntade oss. Vi 

förväntade oss att det skulle vara en skillnad mellan de olika reseerfarenhetsnivåerna och hur de 

värderar de olika kategorierna. Vårt resultat visade till skillnad från Pearces undersökning en 

knapp skillnad mellan de olika reseerfarenhetsnivåerna. De olika reseerfarenhetsnivåerna har inte 

värderat motivationskategorierna lika mycket fast motivationskategorierna är i samma 

ordningsföljd, viktig till oviktig. Att svaren är så lika mellan de olika reseerfarenhetsnivåerna 

anser vi beror på att stor del av våra respondenter är unga. Det leder till att vi kan ifrågasätta om 

Pearce modell TCP kan testas på bara en åldersgrupp för att få fram skillnader. Ett scenario kan 

också vara att ålder spelar större roll än hur mycket individen har rest. Individer tillbringar i 

flesta fall sin vardag med andra individer i samma ålder, det leder till att de har samma intressen. 

Det skapas trender hos de unga resenärerna, det är en specifik resa individen ska göra, samtidigt 

som individen förväntas att bete sig på ett sätt. Detanser vi kan vara anledningen till varför vi får 

ett så likt resultat när det gäller reseerfarenheten, för trots erfarenhet är de flesta respondenterna 

unga och befinner sig i liknande stadier i livet och motiveras av ungefär samma saker. 

Vi anser det är några motivationsfaktorer i Pearces TCP som är irrelevanta, vi valde redan vid 

skapande av vår enkät utesluta några påståenden och ändra formulering av vissa. De 

motivationsfaktorer vi har valt att utesluta är event då vi ansåg den irrelevant för sin 

motivationskategori. Komma iväg från dagliga behov och låta mina tankar vila tog vi bort då vi 

anser att de tillhör åka iväg från vardagen. Vi delade upp spendera tid med familj och vänner och 

göra något med familj och vänner vardera till två frågor en om vänner och en om familj och fick 

fram att det fanns en  skillnad mellan familj och vänner. Vid reflektering av motivationsfaktorer 

och kategorier har vi insett att påståendena ställs fel, vissa är irrelevanta och vissa kategorierna 

kunde ha fler påståenden för att ge en bättre bild. Motivationsfaktorn leda andra i 

motivationskategorin självutveckling av personlig sort för att vi anser det är något som sker i 

vardagen och inte under resor. Bli igenkänd anser vi kan tas bort då det är allt vanligare att man 

reser till nya destinationer hela tiden och att individen blir igenkänd inte inträffar. 

Motivationskategorin Romans har för få påståenden och otydliga.  

 

Resultatet visar inte alla delar som motiverar en resenär utan bara en del. Vi anser ändå att det är en grund 

till företag i turismbranschen att få en bättre förståelse för vissa delar om resemotivation hos främst unga 

resenärer. Denna uppsats kan också hjälpa turismstuderande studenter att få kunskap om resemotivation. 

Vi anser att Travel Career Pattern kan utvecklas och genomgå ingående prövande på olika segment för 

att ge en bättre teori.  
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