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Abstrakt 

Syftet med arbetet var att genomföra en inventering av forskarnas teorier om ungdomsturism 

och applicera dem på resebranschen för att skapa en förståelse om hur resebranschen förhåller 

sig till ungdomsturism.  

Vi genomförde en kvalitativ studie där fokus låg på tre teman som vi fann inom 

ungdomsturism. De tre temana var Alkohol, sex och droger, Säkerhet och risktagande samt 

Lönsamhet och nytta. Genom intervjuer med researrangörer fick vi en djupare förståelse för 

ungdomsturister och hur resebranschen arbetar med ungdomar som målgrupp. Vi kom fram 

till att flera av de teorier vi prövade visade en bild som inte var representativ för ungdomar. 

Trots att vi förkastade flera av teorierna inom de tre olika temana anser vi att det är relevanta 

teman att forska om inom ungdomsturism. Vi anser att de är mer väsentliga för 

ungdomsturister än för andra turistsegment. 

Nyckelord: ungdomsturism, researrangörer, resebranschen, förhållningssätt, alkohol, sex, 

droger, säkerhet, risktagande, lönsamhet, nytta 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Början till ungdomars resande kan spåras till 1600 och 1700-talet då unga män i överklassen 

reste på “Grand Tours” som en del av sin utbildning. Anledningen att män reste på “Grand 

Tours” var för att uppleva andra kulturer och besöka nya länder (Löfgren, 1999). Ungdomar 

reste tidigt på pilgrimsresor (Aramberri, 2000), för att besöka religiösa och historiska platser 

för att uppleva unika destinationer (Jackowski, 2000). Likheten mellan pilgrimsresor och 

moderna resor är att människor reser för att uppleva nya unika platser. Skillnaden mellan dem 

är att pilgrimsresenärer endast besökte historiska platser som hade koppling till deras religion 

men turister idag reser för att uppleva nya miljöer (Cohen, 2000). Det moderna 

ungdomsresandet kan spåras till efterkrigstiden, då de Europeiska länderna upplevde en stor 

ekonomisk tillväxt. De Europeiska familjerna skickade ut sina ungdomar utomlands i hopp 

om att skapa tillit och förståelse för andra länder och kulturer (Moisa, 2010a). Enligt Carr 

(1998) var det teknikens utveckling som ledde till att fler började resa. Ungdomsturism 

utvecklades samtidigt som vanlig turism och av samma skäl, en ökning av ekonomisk välfärd 

(Carr, 1998). 

Att ungdomar reser är inget nytt fenomen. Tidigare har ungdomsturism varit en del av 

familjeturismen och inte setts som ett eget segment. Ungdomsturister har setts som en yngre 

version av vuxna turister, därför uppfylls inte de krav som ungdomar har när de åker på 

semester (Carr, 1998). Då det är vanligt att föräldrarna betalar för ungdomars resor har 

ungdomsresor skapats utefter vad föräldrarna anser att deras ungdomar ska uppleva och därför 

har ungdomsturism blivit en försummad målgrupp (Swarbrook & Horner, 2007). 

Ungdomsturism ses oftast ur en negativ aspekt vilket inte är rättvis mot ungdomar (Carr, 

2002a; Pearce, 2005). Ungdomsturism associeras ofta med nordamerikanska studenter som 

åker på “Spring break” för att festa eller nordiska ungdomar på festresor (Tutenges, 2012). 

Seekings (1998) anser att försummelsen av ungdomsturism inte är ett nytt fenomen. Det 

ligger djupt rotat i en överdriven tro om att ungdomar är svåra att kontakta och olönsamma.  

Ungdomsturismen har ökat kraftigt de senaste decennierna vilket tydligt visar att 

ungdomsturism har gått från något obetydligt till ett stort, eget segment (Carr, 1998). Enligt 

Richards och King (2003) reser ungdomar oftare och i större utsträckning än tidigare. De 

uppmuntras av fler faktorer som nyfikenhet, längtan efter erfarenhet, fördröjning av 

vuxenlivet och stigande inkomst. Genom att söka unika erfarenheter upplever ungdomarna 

nya sätt att leva på, de upptäcker ovanliga kulturer och lär känna nya människor.  

1.2 Definition av ungdomar 
Den kronologiska åldern spelar en allt mindre roll då den upplevda åldern blir allt viktigare. 

Det sägs att du är så ung som du känner dig. På grund av de förändringar som sker i samhället 

är det svårt att tillämpa ett konsekvent och definitiv ålder på ungdomsturister (Richards & 

King, 2003). Försök att definiera begreppet ungdomar har lett att till tydliga avgränsningar 
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skapats, både mot den yngre åldern som barndomen men även mot den äldre åldern då 

personer räknas som vuxna (Mitterauer, 1991). Lobo (1999) förklarar ungdom som en fas i 

livet då individen avstår barndomens roller för att övertyga sig själv och vuxna om att de är 

redo för mogna roller, vanligtvis som makar, föräldrar, medborgare och arbetstagare. 

Enligt Carr (1998) finns det inte någon accepterad riktlinje om vem som räknas som ungdom 

och vilken ålder de ska vara i. Det sker en diskussion enligt Mitterauer (1991) kring 

utvecklingen av ungdom där en viktig aspekt är om det har skett en förkortning eller 

förlängning av ungdomsperioden. Flera forskare anser att det har skett en förlängning av 

ungdomen hos människan då utbildningstiden har förlängts (Mitterauer, 1991). 

Ungdomar identifieras genom ålder, beteende, motiv och mognadsprocess (Carr, 1998). 

Johansson och Miegel (1992) menar att ungdomar har fyra säregna drag som skiljer dem från 

andra ålderssegment. Ungdomar är mer öppna i den meningen att deras identiteter inte är 

färdigformade. Det gör dem mer känsliga för förändringar av sig själva. Ungdomar är mer 

differentierade, på grund av att många sociala kulturer blandats samman i samhället som 

format ungdomarna. Deras sociala roller är mer ostadiga. Ungdomar är mer reflektiva. På 

grund av den sociala differentieringen blir ungdomar mer medvetna om sig själva. Det leder 

till att de reflekterar mer över sig själva och sina identiteter. Ungdomar är individualiserade, 

frihet och egna rättigheter har fått ett ökat värde vilket ökar möjligheten att själva kontrollera 

sin identitet (Johansson & Miegel, 1992). Carr (1998) anser att det som visar att en person 

tillhör ungdomssegmentet är att ungdomar ännu inte är gifta, har barn, eller större lån. 

Benckendorff och Moscardo (2010) tillägger att ungdomar idag har en tendens att bo hemma 

längre, vänta med att gifta sig och studera på en högre nivå. Eftersom de inte har de 

ansvarsposterna att ta hänsyn till har ungdomar ett välstånd och ledig tid som de kan spendera 

på resor. Det är också välkänt att ungdomar har en aktiv livsstil som betonas av underhållning 

och fritidsaktiviteter, inklusive resor och turism (Carr, 1998). 

På grund av sin storlek, välstånd och köpvanor är ungdomar mellan åldrarna 18-35 den 

åldersgrupp som ses som ett segment inom resebranschen (Carr, 1998). Men Morgan och Xu 

(2009) menar att ungdomar i åldrarna 15-25 år står för 20 % av alla turismresor och att 140 

miljoner unga människor reser varje år. Carr (2002a) anser att turister mellan åldrarna 16 och 

24 år är de personer som är mest benägna att bete sig på det passiva och njutningslystna sätt 

som förknippas med ungdomar.  

Diskussionen om vilken ålder personer ska vara i för att räknas som ungdom är stor och 

forskningen kan inte enas om vilken den yngsta eller den äldsta åldern ska vara för att 

definiera ungdomar (Carr, 2002a). En del forskare anser att de yngsta ungdomsturisterna 

endast är 15 år. Andra menar på att de yngsta ungdomsturisterna är så gamla som 20 år. När 

det kommer till att definiera den övre åldern för ungdomar anser några forskare att de äldsta 

ungdomsturisterna är 25 år och andra forskare anser att de kan vara så gamla som 35 år (Carr, 

2002a). Aramberri (2000) påstår att den officiella åldern för att definiera ungdomar är 18-23. 

Det finns även en grupp av “yngre ungdomar” som är mellan 13-17 år gamla. 

Vi kan hålla med Aramberri (2000) om att 18-23 är en lämplig ålder för den målgrupp vi 

försöker definiera. Men vi anser att Carr (2002a) samt Morgan och Xu (2009) har en poäng 
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när de menar att den lägre gränsen för ungdomar börjar när de är yngre och nu är nere på 15-

16 år. Vi anser att ungdomar är människor som lever i nuet och fokuserar på att de ska ha 

roligt och uppleva så mycket som möjligt innan de skaffar sig en familj. Vi anser att 

ungdomar är personer som intresserar sig för att börja resa med sina vänner istället för att resa 

med sin familj. Därför har vi valt att definiera ungdomar som personerna 16-23 år i vårt 

arbete.  

1.3 Kategorisering av ungdomsturism 
Ungdomsturism är en av de svåraste diskurserna att forska om då det finns en pågående 

konflikt om vilka som ska räknas som ungdomar (Benckendorff & Moscardo, 2010). Richards 

och Wilson (2005) menar på att forskningen visar att ungdomsturismen börjar frigöra sig från 

tidigare stereotyper. Ungdomar visar upp en bild av relativt erfarna och äventyrslystna 

resenärer som gärna vill uppleva många aspekter av de destinationer som ungdomarna 

besöker (Richards & Wilson, 2005). Nedan kommer vi inventera några av de olika områden 

som forskningen belyser angående ungdomsturism. 

Mycket av den forskning som finns om ungdomar och deras resvanor handlar om 

utbildningsturism och (Pearce, 2005). Utbildning och skolresor genomförs av studenter vars 

mål är att ha roligt, uppleva nya kulturer och studera. När universitetsstudenter reser sker det 

ofta i stora grupper då det är skolan som anordnar resor för utbildningssyfte och inte för 

fritidssyfte (Eusébio & Carneiro, 2012). Att lära sig nya saker är något som ungdomar 

värdesätter högt vilket är en av anledningarna till att även kulturella attraktioner lockar unga 

turister. Även kvalité är en påverkande faktor när de handlar om hur nöjda ungdomar är med 

kulturellt betingad turism (Boukas, 2007). 

Ett annat ämne som tar upp en stor del av forskningen om ungdomsturister är “backpacking”. 

“Backpackers” identifieras ofta som unga budgetturister. De tar längre resor än de andra 

turismsegmenten, deras resor ligger i genomsnitt på 18 veckor (Niggel & Benson, 2008). 

“Backpackers” ses dessutom ofta som mer etiska än andra turistsegment, de väljer 

miljövänligare transporter och boenden. Men det finns en del forskning som på visar att de 

inte är mer etiska än andra turister (Speed, 2008). Många forskare har sett “backpacking” och 

ungdomsturism som synonymer. Men då många av de “backpackers” som var aktiva resenärer 

under 60- och 70-talet fortfarande har ryggsäck när de reser har åldersspannet ökat. 

“Backpackers” idag kan vara allt mellan 16 år upp till 60 år (Richards & King, 2003). 

Forskare har kommit fram till att alkohol, sex och droger spelar en stor roll för ungdomar 

under deras semester. Hälsorelaterade beteende och aktiviteter under ungdomars semester är 

ett ämne som det har varit stor fokus på inom forskningen på ungdomsturism (Carr, 1998). 

Enligt Briggs och Turner (2012) beter sig ungdomar annorlunda på semestern än hemma. De 

tar droger, har oskyddat sex och dricker stora mängder alkohol utan att oroa sig för 

hälsoriskerna. Forskare har utifrån några oansvariga ungdomar och deras negativa beteende 

dragit slutsatsen om att alla ungdomar har ett dåligt semesterbeteende när de reser (Carr, 

1998). 
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Turismforskare har enligt Mura (2010)  genomfört studier om uppfattningar av säkerhet och 

trygghet. Ett antal studier har specifikt fokuserat på turisternas upplevelser av säkerhet när det 

berör naturkatastrofer, hälsofrågor, terrorism, krig, politisk instabilitet och brottslighet. Enligt 

Richards & King (2003) är ungdomar likgiltiga inför risker som terrorism, sjukdomar och 

andra potentiella faror som kan avskräcka andra turistsegment. Även fast rädsla har betraktats 

som ett av de viktigaste känslotillstånden och ungdomar genomgår en period av starka 

känslomässiga upplevelser, har ungdomsturisters uppfattningar av rädsla under semestern inte 

undersökts (Mura, 2010). 

Trots att ungdomsturism är en stor, viktig och växande del inom rese- och turismmarknaden 

fortsätter flera inom resebranschen att ignorera den. Anledningen till att ungdomsturism inte 

erkänns som en målgrupp av resebranschen är för att ungdomar som resenärer anses vara det 

minst givande segmentet inom resemarknaden (Seekings, 1998). Ungdomar anses vara de 

som spenderar minst under sina resor och är därför endast av marginellt intresse för 

resebranschen. Att försumma ungdomsturism är inget nytt fenomen. Det är djupt rotad i 

resebranschen och beror på en överdriver tro att ungdomar är svåra att kontakta och tjäna 

pengar på (Seekings, 1998). Richards och King (2003) anser däremot att regeringar runt om i 

världen blir allt mer positiva till ungdomsturism då de börjar se de ekonomiska fördelarna 

som är kopplat med ungdomsresor. Ungdomar anses vara mer engagerande i arbetslivet under 

sina resor. De ansöker om tillfälliga arbeten i andra länder för att de ska kunna finansiera sina 

resor men även för att uppleva landets vardagskultur (Richards & King, 2003). 

Carr (1998) anser att de forskare som studerar ungdomsturism fokuserar på det negativa som 

ungdomar medför. Det finns få studier om andra aktiviteter som ungdomar gör under sin 

semester, som uppleva kulturen och destinationen, dagsutflykter, sola och bada, vilket Carr 

(1998) anser ger en missriktad bild av ungdomsturism. 50 % av alla ungdomar i Europa reser 

till destinationer som erbjuder sol- och badsemester. Det gör ungdomarna för att komma bort 

från vardagen och uppleva ett miljöbyte (Carr, 1998). Ungdomar har olika intressen och bör 

inte ses som en homogen population. De bör ses som den heterogenitet de är genom deras 

beteende och motiv. Ungdomsturister kan delas upp i grupper beroende på om deras semester 

var institutionaliserad, skapad av olika operatörer, eller icke-institutionaliserat, skapad och 

organiserad av individen själv (Carr, 1998; Richards & Wilson, 2005). 

Mycket av den forskning som finns om ungdomsturism visar en negativ syn, men allt fler 

forskare börjar visa en mer positiv syn på ungdomar. Det vi saknar är forskning som inte 

försöker belysa specifika aspekter av ungdomsturism. Vi vill se en mer övergripande bild 

inom några av de områden som forskningen illustrerar. Vi anser att det inte finns mycket 

forskning om resebranschens synsätt på ungdomsturister därför anser vi att det är något som 

är intressant att studera vilket leder fram till vår frågeställning som är: 

Vilka förhållningssätt har resebranschen till ungdomsturism? 
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1.4 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att genomföra en inventering av de teorier som finns om 

ungdomsturism. Genom att applicera dem på resebranschen vill vi skapa en förståelse för hur 

resebranschens förhåller sig till svenska ungdomar på charterresor.  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Vi valde ungdomsturism då vi anser att det är ett intressant ämne. Vi har uppfattat 

ungdomsturister som en missgynnad målgrupp inom turismnäringen. Den negativa 

uppfattningen grundar sig i information vi har erhållit under vår turismutbildning samt i våra 

egna arbetslivserfarenheter från turismbranschen. De teorier vi fann om ungdomsturism 

visade en sida av ungdomar som vi ansåg var underlig och unik. Vi ville ta reda på om de 

teorierna vi fann stämde eller om de var konstruerade och vinklade. Det ledde oss till en 

deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2005), då vi valde att ta de teorier som finns om ungdomar 

och se ifall de stämmer överens med hur resebranschen uppfattar ungdomsturism. Med andra 

ord valde vi att göra en inventering av de teorier vi fann. 

Efter att vi hade valt ämne beslutade vi oss för att undersöka hur resebranschen förhåller sig 

till ungdomsturism. Vi ansåg att det var ett intressant ämne och vi ansåg dessutom att det 

saknades forskning om resebranschens förhållningssätt. För att få en inblick i resebranschen 

ansåg vi att användandet av kvalitativ metod skulle gynna vårt arbete. Vi valde att genomföra 

djupintervjuer med ett antal aktörer från resebranschen för att få djupare kunskap. Arbetet 

skulle från början ha fokus på charter- och egenkomponerade resor. Vi uppfattade dock tidig 

att det var ett för brett fokus och vale därför att endast fokusera på charterresor, då vi ansåg att 

det är den vanligaste typen av resor som ungdomar tar. 

Inför en studie handlar valet av metod om vilken typ av metod som passar 

problemformulering som ska undersökas (Holme & Solvang, 1997). För vårt arbete hade en 

kvantitativ metod gett oss ett större urval av svar. Men svaren skulle ge en förenklad bild då 

den kvantitativa metoden omvandlar informationen till siffror och mängder (Holme & 

Solvang, 1997). Vi ansåg att ungdomsturism som ämne var mer nyanserat och att det krävdes 

kvalitativa metoder för att förstå fenomenet, då det är forskarens tolkning och uppfattning av 

informationen som är väsentlig inom den kvalitativa metoden (Bryman & Bell, 2005; Holme 

& Solvang, 1997; Smith, 2010). Enligt Bryman & Bell (2005) ger en kvalitativ ansats bättre 

förutsättningar för att ta reda på en grupps åsikter och uppfattningar av ett ämne. Åsberg 

(2001) anser däremot att det inte bör skiljas mellan kvalitativa och kvantitativa studier. 

Kvantitativa studier fokuserar på siffror och kvalitativa fokuserar på ord, men det krävs både 

siffror och ord för att skapa en bild av världen. Kvalitativt är en metod som inte finns, då det 

bara representerar motsatsen till kvantitativt, alltså numerisk data. Men även kvantitativa 

studier kan bestå av ord, vilket innebär att det heller inte finns något som kvantitativa studier 

(Åsberg, 2001). Trots att det finns en diskussion om huruvida studier kan vara kvalitativa och 

kvantitativ, ansåg vi att vårt arbete får ett fokus genom att definieras som kvalitativt. Vi tog då 

en ståndpunkt där vi valde att fokusera på ord framför siffror.  

2.2 Djupintervju  
Intervjuer är en vanlig metod forskare använder sig utav när de vill få fram data till sin 

forskning. Smith (2010) presenterar några olika slag av intervjuer, som personliga intervjuer, 

telefonintervjuer, enkäter, mailintervjuer och fokusgrupper. Eftersom vår studie fokuserade på 
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researrangörernas förhållningsätt till ungdomsturism ansåg vi att vi kunde få fram mest 

relevant data genom att använda oss utav personliga intervjuer. De personliga intervjuerna 

kompletterades med mail- och telefonintervjuer för att vi skulle få möjlighet att nå upp i det 

antal intervjuer som vi strävade efter. 

Då vi ansåg att researrangörerna var de personer som hade störst kompetens för att besvara 

våra frågor valde vi att genomföra intervjuer med dem. För att vi skulle få fram relevanta svar 

och användbar information under intervjuerna använde vi oss utav en intervjuguide. En 

intervjuguide innehåller centrala teman och frågor som tillsammans ska täcka de viktigaste 

områdena för undersökningen (Dalen, 2008). Då vi valde en deduktiv ansats var det extra 

viktigt för oss att använda en intervjuguide för att vi skulle få med de teorier som vi ville 

ifrågasätta. Fördelen med att vi använde oss utav en intervjuguide var att vi kunde avvika från 

den då vi ville ställa följdfrågor och låta intervjun röra sig i olika riktningar (Bryman & Bell, 

2005). Att kunna ställa följdfrågor var viktigt i vårt arbete då vi antog att en del av de teorier 

som vi presenterade skulle förkastas, då var intervjupersonerna åsikter det viktigaste. Det gav 

oss även möjlighet att omformulera de frågor som intervjupersonerna inte förstod och be dem 

utveckla sina resonemang där det behövdes. 

Eftersom vi använde oss utav kvalitativa metoder och genomförde intervjuer med våra 

respondenter kunde vi inte garantera att intervjuerna eller svaren skulle bli detsamma om 

någon annan forskare genomförde intervjun. Vårt mål var inte att genomföra identiska 

intervjuer, vi ville få med det personliga som varje intervjuperson erbjöd. Därför arbetade vi 

med att varje intervju skulle ta upp samma teman för att på så sätt få reliabilitet i vår studie. 

Vår intervjuguide innehöll frågor som vi ställde till alla respondenter men eventuella 

följdfrågor varierade mellan intervjupersonerna. Enligt Trost (2010) handlar hög reliabilitet i 

kvalitativ forskning om att intervjuerna utförs på snarlika sätt. Intervjuarna måste ta upp 

samma huvudområden och vara standardiserade i intervjuerna, därför är det svårt att tala om 

reliabilitet när det berör kvalitativa intervjuer. 

Personlig intervju 

Att använda personliga intervjuer skulle vara givande för vårt arbete då vi ville få en djupare 

förståelse för ämnet ungdomsturism. Genom personliga intervjuer får vi som forskare en 

djupare förståelse för intervjupersonens historia, liv, hur denne integrerar socialt och 

intervjupersonens personliga erfarenheter (Smith, 2010). Det gav researrangörerna möjlighet 

att förmedla sina upplevelser samtidigt som vi fick möjlighet att tolka deras berättelser. För 

vår studie var det intervjupersonens syn på ungdomsturism som var i intressant och 

intervjupersonens kunskap om ungdomsturism. 

En risk med personlig intervju var att informationen vi fick inte var lika djup och relevant 

som vi förväntade oss (Smith, 2010). En annan risk var att intervjun skulle sakna objektivitet 

då den påverkades av samspelet mellan oss som forskare och personen vi intervjuade (Kvale, 

1997). Det var en risk vi var villiga att ta då vi ansåg att personlig intervju är den metod som 

var relevantast för vårt arbete och kunde ge oss det djup på informationen som vi efterfrågade. 
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För att vi inte skulle gå miste om intervjupersonens reaktioner och samspel när vi genomförde 

vår intervju var det viktigt att vi både spelade in samtalet i ljudformat och antecknade under 

intervjun. Vi intresserade oss utav hur intervjupersonen sa något samt hur det sades (Bryman 

& Bell, 2005). Vi kunde notera och skriva ner reaktioner och andra synliga responser som inte 

uppfattades av ljudinspelningen. För vårt arbete var det väsentligt att ha med en fullständig 

redogörelse av de utbyten som skede under intervjun. 

Under vår intervju upptäckte vi att vår intervjuperson inte delade med sig av all den kunskap 

som intervjupersonen hade om ungdomsturism. Vi antog att det berodde på att vi frågade om 

den kundkategori som vi själva tillhör och att intervjupersonen inte ville vara helt ärlig, då 

risken fanns att vi skulle ta illa vid oss. På grund av att vi inte fick ta del av all information 

ansåg vi att de svar vi fick inte blev lika informativa som de kunde ha varit ifall någon utanför 

ungdomssegmentet genomförde intervjun. Bryman och Bell (2005) menar på att 

intervjupersonens svar påverkas av de som intervjuar. Risken var att intervjupersonen ger de 

svar som de tror intervjuarna söker efter eller undanhåller information.  

Telefonintervju 

Att kunna tolka reaktioner var något vi värdesatte när vi valde intervju som metod, men för att 

nå upp i det antal intervjupersoner vi satsade på var vi tvungna att kontakta fler researrangörer 

än vi hade möjlighet att möta personligen. Dessutom fann vi inte tillräckligt många 

intervjupersoner i vår närhet för att endast kunna genomföra personliga intervjuer. Genom att 

använda telefonintervju täcks ett större geografiskt område av intervjupersoner och det blir 

billigare för forskarna som undgår reskostnader (Smith, 2010). Då vi inte hade de ekonomiska 

resurserna att genomföra personliga intervjuer med researrangörer utanför Kalmar var 

telefonintervju ett bra alternativ då det blev billigare för oss. 

En annan fördel för oss som forskare var att vid telefonintervjuer blev intervjupersonens svar 

inte påverkade av oss på samma sätt som vid en personlig intervju. Intervjupersonen svarade 

på frågorna utifrån den kunskap de har om ungdomsturism istället för att ge oss de svar de 

trodde vi efterfrågade (Bryman & Bell, 2005) . Fördelen med telefonintervju framför mail var 

att intervjupersonen fortfarande hade möjlighet att utveckla svaren ytterligare än de skulle 

göra på mail och vi kunde fortfarande ställa följdfrågor när det behövdes. Det gjorde att vi 

fortfarande kunde få mer djup och förståelse i en telefonintervju än vad vi skulle få i en 

mailintervju. En nackdel med telefonintervjuer var att vi inte kunde se intervjupersonen. Det 

gör att det inte går att tolka intervjupersonens ansiktsuttryck, pauser eller reaktioner (Bryman 

& Bell, 2005).  

Mailintervju 

Några av våra intervjupersoner fanns inte på samma ort som vi. Det var då smidigt för oss och 

dem att använda mailintervjuer. Vi upptäckte att det fanns olika fördelar och risker med 

mailintervju. Några av fördelarna som finns med mailintervju är att kommunikationen gick 

snabbare, forskaren och intervjupersoner behöver inte befinna sig på samma plats och 

forskaren kan på kort tid intervjua flera personer samtidigt (Ryen, 2004). Intervjupersonerna 

kunde fortfarande hjälpa oss genom att besvara våra frågor på mail utan att vi behövde ta oss 
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till dem och på så sätt förlora tid som kunde läggas på arbetet. Det var även positivt för 

intervjupersonerna då de kunde svara på frågorna när de hade tid. 

En nackdel med mailintervjuer var att intervjupersonerna lättare kunde undvika de frågor de 

inte ville svara på (Bryman & Bell, 2005). Det var inget som vi identifierade som ett stort 

problem när vi började, men en faktor vi fick erfara efteråt. Det resulterade i att svaren vi fick 

ut av mailintervjuerna inte var lika tillförlitliga som de skulle ha vart om vi genomförde en 

personlig intervju (Bryman & Bell, 2005). Det var bättre för vår studie att vi fick svar på de 

frågor som intervjupersonerna kunde och ville svara på än att stryka hela intervjun och inte få 

svar på några frågor. Frågor som intervjupersonen inte kunde eller ville svara på blev 

utelämnade utan att vi fick någon chans att ta reda på varför eller omformulera frågan ifall de 

inte förstod. Det gjorde att vissa frågor fick en lägre validitet än andra frågor i vårt resultat.  

Mailintervju var vår sista utväg för att få svar på de frågor vi hade. Vi ansåg att det var bättre 

att genomföra några mailintervjuer än att inte komma upp i det antal intervjuer som vi satsade 

på. På så sätt fick vi ändå ett jämförbart svar, om än inte lika djupgående. Mailintervjuerna 

gav oss inte möjlighet att uppfatta kroppsuttryck, pauser, betoningar på ord, leenden, skratt, 

rastlöshet, missnöje och andra aspekter som är centrala i verbal kommunikation (Ryen, 2004). 

Mailintervjuer skiljer sig från personliga intervjuer då mail är kommunikation mellan oss och 

intervjupersonen utan direkt kontakt (Ryen, 2004). 

2.3 Urval 
Vår tanke med studien var först att tillämpa teorier om ungdomsturism på resebranschen och 

studera vad de ansåg om ungdomar. Men vi upptäckte tidigt att resebranschen var en för bred 

och heterogen grupp. Vi valde därför att rikta in oss på researrangörer för att ta reda på vad de 

ansåg om ungdomsturism. Anledningen till att vi valde att intervjua researrangörer och 

reseförmedlare var för att de är en grupp som har stor kunskap om ungdomar, destinationer 

och ungdomars resande, vilket var viktig för vår studie. Eftersom vi inte hade den tid eller de 

resurser som krävs för att själva kunna resa till någon destination och intervjua personalen 

som arbetar på plats fick vi intervjua de som besitter samma kunskap men fanns i vår närhet. 

Därför valde vi att intervjua researrangörer som arbetar med charterresor utomlands men har 

kontor i Sverige. Urvalet var en viktig del av vår studie för att vi skulle kunna skapa reabilitet 

i vår studie. När forskare använder sig utav intervju som metod står de inför ett val, de 

bestämmer själva vilka de ska intervjua utifrån deras forskningsproblem. För att det ska gå att 

generalisera de svar forskarna får av intervjupersonen är det viktigt att intervjupersonen är 

representativ och att studiens urval är relevant (Bryman & Bell, 2005). 

Eftersom det inte fanns möjlighet eller tid att intervjua allt för många olika researrangörer var 

vårt urval tvunget att bestå av respondenter som har kunskap inom ungdomsturism för att 

svaren intervjuerna gav skulle vara användbara och relevanta för vår studie. Vi ansåg att det 

var viktigt att intervjua personer från olika företag. Om vi intervjuat flera personer inom 

samma företag hade vi fått en större population av respondenter, men många av de svar vi fått 

hade varit lika varandra eftersom de svarar för samma företag. Våra frågor bestod både av 

frågor angående personliga uppfattningar samt hur företagen arbetade med ungdomar. Enligt 

Holme och Solvang (1997) är urvalet av intervjupersoner i en forskning avgörande för att 
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studien ska bli lyckad. Intervjuas fel personer kan det leda till att undersökningen blir 

oanvändbar i relation till frågeställningen. Urvalet av intervjupersoner ska inte vara 

slumpmässigt, det ska vara genomtänkt och utgå ifrån att finna personer med störst kunskap 

inom området som studeras (Holme & Solvang, 1997).  

Vi började med att maila Resia och Big Travel eftersom de hade kontor i Kalmar och fråga 

ifall de hade möjlighet till en personlig intervju. Kontakten ledde till att vi fick en personlig 

intervju med Tinna Berg den 26 november 2012, resebyråchef på Big Travel i Kalmar, och en 

mailintervju med Christina Hagerth 21 november 2012, resebyråchef på Resia i Kalmar. 

Vidare mailade vi UPTours, Ving och KILROY. UPTours har ett kontor i Helsingborg och de 

har riktat in sig på ungdomsresor, de svarade och vi fick en telefonintervju med Gustaf 

Josefsson 22 november 2012, verkställande direktör. När vi kontaktade Ving blev vi 

vidarekopplad till en av deras informatörer, Charlotte Hallencreutz 29 november 2012, som 

svarade på våra frågor via mail. Från KILROY fick vi våra frågor besvarade utav Sara 

Pontander 6 december 2012, marknadsansvarig, via mail. Utöver de fem som svarade 

kontaktade vi sju andra företag och bad dem ställa upp på någon sorts intervju men de tackade 

nej eller så fick vi inget svar från dem. 

Vi ville undersöka ungdomar, och hur de uppfattades av researrangörer. Vi valde att intervjua 

sex stycken researrangörer då vi ansåg att vår frågeställning var relativt enkel. När en 

homogen, mindre grupp undersöks och problemet som undersöks är fenomenologiskt räcker 

det med att intervjua sex personer för att få en övergripande bild av fenomenet (Guest, Bunce 

& Johnson, 2006). Hade vi valt att intervjua fler researrangörer skulle vi komma närmare att 

uppnå en empirisk mättnad. Det innebär att vi som forskare får tillräckligt många svar att vi 

inte hör några nya svar även om fler respondenter intervjuas (Guest et al., 2006). Enligt 

Nielsen och Landauers (1993) täcker sex intervjuer 80 % av helhetsbilden samtidigt som tolv 

intervjuer täcker 90 % av helhetsbilden. Vi ansåg vi att helhetsbilden inte skulle öka 

tillräckligt mycket för att det skulle vara värt att intervjua fler än sex personer. Vi ansåg även 

att sex intervjuer var de antalet intervjuer som vi hade möjlighet att genomföra med de 

resurser vi hade till förfogande. Trots att vårt mål var att genomföra sex intervjuer kom vi 

endast upp i fem intervjuer, vilket kan minska reabiliteten i arbetet. Det var färre än vi satsade 

på, men vi kunde inte finna fler företag som vi fann relevanta nog för vår studie och som var 

villiga att ställa upp på en intervju. 

2.4 Upplägg 
Flera teman har diskuterats angående ungdomsturism. Vi ansåg att vårt arbete skulle gynnas 

av att fokusera på tre enskilda kategorier därför valde vi: Alkohol, sex och droger, Säkerhet 

och risktagande samt Lönsamhet och nytta. Anledningen till att vi valde de tre kategorierna 

var för att vi ansåg att det var intressanta ämnen med relevans för vårt arbete, att 

researrangörerna har bred kunskap om ämnen samt att det fanns teorier som vi ville 

ifrågasätta. Benckendorff & Moscardo (2010) menar på att flera av de positiva forskningar 

som finns om ungdomsturism är utförda av organisationer med intresse för ungdomsturism 

och studieresor. Vi påstod inte att teorierna vi fann om ungdomsturism är falska. Vi ansåg 
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dock att teorierna inte belyser alla aspekter av ungdomsturism därför behövs det mer 

forskning om ämnet för att skapa en holistisk bild. 

Fortsatt i arbetet undersöks de tre kategorier som vårt arbete fokuserar på. Kapitel tre studerar 

ungdomars vanor av alkohol, sex och droger under semestern. Kapitel fyra undersökte 

ungdomars förhållningssätt till rädsla och risktagande under semestern samt hur 

resebranschen arbetade med säkerhet på sina destinationer. Kapitel fem undersökte 

resebranschens uppfattning om ungdomar som en lönsam målgrupp samt ifall resebranschen 

ansåg att ungdomar tillför någon social- eller kulturell nytta till de destinationer de besöker. 

Varje kapitel avslutas med en delslutsats som tar upp det viktigaste ur varje kapitel för att 

sedan leda fram till vår slutsats som presenteras i kapitel sex. 
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3. Alkohol, sex och droger 

3.1 En oansvarig målgrupp 

Ett ämne som behandlats väl i tidigare forskning av ungdomsturism är frågan om alkohol, sex 

och droger (Carr, 1998). Alkohol, sex och droger kan ses som tre skilda ämnen som borde 

behandlas var för sig. Men de är tre ämnen som ofta är sammankopplade (Hesse & Tutenges, 

2010). Det är ofta acceptabelt att uppföra sig annorlunda på semestern än hemma (Josiam, 

Hobson, Dietrich, & Smeaton, 1998). Enligt Briggs och Turner (2012) uppför sig unga turister 

annorlunda än de skulle ha gjort hemma. De tar droger, har oskyddat sex med okända 

personer och dricker stora mängder alkohol. De är likgiltiga inför otrohet och risken att få 

könssjukdomar. Turisterna påverkades inte av att de blev ofredade och svimmade av när de 

kombinerat för mycket droger och alkohol (Briggs & Turner, 2012). Under en undersökning 

från Ibiza bekräftas teorin om att ungdomar beter sig mer vårdslöst på semestern än de gör 

hemma (Bellis, Hale, Bennett, Chaudry & Kilfoyle, 2000). Att ungdomar beter sig annorlunda 

under semester än hemma är något vi anser att alla målgrupper gör. Därför valde vi att fråga 

ifall resebranschen anser att ungdomar beter sig mer oansvarigt på semestrarna än andra 

åldersgrupper. Då många forskare anser att ungdomsturism och alkohol är starkt 

sammankopplade valde vi att fråga researrangörerna om de ser ungdomar som söker festresor 

som en attraktiv målgrupp? 

Charlotte Hallencreutz och Sara Pontander är båda tveksamma till att ungdomar beter sig mer 

ansvarslöst än andra ålderssegment. Charlotte Hallencreutz menar på att ungdomar är lite mer 

risktagande än äldre generationer. Tinna Berg och Gustaf Josefsson påstår att ungdomar inte 

är värre än några andra åldersgrupper. Alla beter sig sämre när de är på semestern, oavsett 

ålder. Gustaf Josefsson anser att alla lämnar sin hjärna hemma när de reser på semester. 

Turister vågar mer, tar sig större friheter och vågar bete sig på ett sätt som inte skulle 

accepterats hemma i den sociala sfären. Turister konsumerar mer alkohol vilket minskar 

hämningarna. Tinna Berg menar att alla ungdomar någon gång blir vuxna, och att alla vuxna 

någon gång varit ungdomar. Det är samma personer som beter sig oansvarigt. Vuxna brukar 

dock vara mindre öppna med sitt dåliga beteende. Det finns ett mindre antal vuxna som beter 

sig värre än vad ungdomar gör generellt. Det finns vuxna som reser till Asien, till exempel för 

att köpa sex, och då speciellt utnyttja barnprostitution. Det är mycket värre när vuxna ägnar 

sin semester åt prostitution än när ungdomar festar för mycket under semestern (Tinna Berg). 

Då ungdomar sällan berättar att de efterfrågar festresor när de bokar resor och är de svåra att 

skilja ut ur mängden (Christina Hagerth). Gustaf Josefsson anser att alla ungdomar är en 

attraktiv målgrupp för dem då UPTours endast anordnar ungdomsresor. De är medvetna att 

ungdomar efterfrågar fest när de ska på semester vilket leder till att UPTours anpassar sig 

efter vad deras kunder vill ha. Därför arbetar researrangörerna för att skapa säkra resor för 

ungdomar som vill festa (Gustaf Josefsson). Tinna Berg anser att ungdomar som festar är 

varken mer eller mindre attraktivt än andra målgrupper. De gör ingen skillnad mellan 

kunderna utan de försöker uppfylla kundernas behov och hitta en resa som passar den 

enskilde kunden. Charlotte Hallencreutz och Sara Pontander anser att ungdomar som söker 

festresor inte är en attraktiv målgrupp då deras företag inte anordnar festresor. 
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Vi drar slutsatsen att de teorier som belyser ungdomars dåliga beteende under semestern 

stämmer till viss del. Researrangörernas åsikter skiljer sig ifrån forskarna som anser att 

ungdomar är mer ansvarslösa än andra målgrupper under semestern. Utav det drar vi 

slutsatsen att ungdomar beter sig på ett annorlunda sätt än de gör hemma men det betyder inte 

att de inte är medvetna om konsekvenserna av deras beteende.  Som researrangörerna anser 

skiljer ungdomar sig från andra målgrupper för att de är mer risktagande istället för 

ansvarslösa. Även om ungdomar inte beter sig mer ansvarslöst än andra målgrupper ses de 

inte som en attraktiv målgrupp. Det indikerar att det inte är ungdomarna på festresorna som 

inte är en attraktiv målgrupp utan att det är festresor i sig som inte är attraktivt för 

researrangörerna att arrangera. 

3.2 Ungdomar på festresor 
Alkohol är en viktig del av ungdomskulturen idag och är ett forum som skapar gemenskap 

och samtal. Att dela sina historier om alkohol genererar mer än bara skratt bland ungdomar, 

det finns underliggande känslor bakom historierna som bygger band mellan ungdomarna 

(Tutenges & Hulvej Rod, 2009). Förutom att vara en berusningsdryck som leder till ett farligt 

beteende ses alkohol även som något som signalerar mognad och att personen har nått vuxen 

ålder, speciellt i Norden (Hesse, Tutenges, Schliewe & Reinholdt, 2008). I en forskning om 

ungdomar påvisas att ungdomar har mer oskyddat sex på semestern eftersom konsumtionen 

av alkohol ökar. Drygt 50 % av killarna och cirka 40 % av tjejerna var fulla minst en gång per 

dag på semestern (Josiam et al, 1998). De tidigare studierna som gjorts visar flera olika sidor 

av ungdomsturism, som att ungdomar dricker mycket. Det ledde oss till att fråga 

researrangörerna om de upplever att alkohol är en viktig del av ungdomars resande.  

Tinna Berg, Gustaf Josefsson och Sara Pontander påstår att alkohol är en viktig del för 

ungdomar under semestern, den typiska ungdomen vill festa (Tinna Berg). Charlotte 

Hallencreutz anser däremot att man inte kan generalisera ungdomar eftersom både vuxna och 

ungdomar dricker mer alkohol under semestern än hemma. Gustaf Josefsson tillägger att det 

inte är alla ungdomar som åker på semester för att festa men att det är ett vanligt fenomen. 

Alla resebyråer får ställa sig inför valet att blunda för ungdomarnas festande eller vara öppna 

för det och ta ansvar (Gustaf Josefsson). 

Researrangörerna stödjer teorierna om att alkohol är en viktig del av ungdomars resande. 

Däremot vill researrangörerna inte generalisera alla ungdomar. Det finns både ungdomar och 

vuxna som inte dricker alkohol under sin semester. Det som skiljer forskarnas åsikter från 

researrangörernas är att forskarna generaliserar ungdomar medan researrangörerna påvisar att 

det finns ungdomar som inte följer normen. Som Gustaf Josefssons säger är det upp till 

resebyråerna att acceptera ungdomars alkoholkonsumtion eller förneka den. Vi anser att om 

researrangörerna skapar trygga miljöer kan ungdomar festa utan negativa konsekvenser. Om 

Josiam et al. (1998) undersökning hade genomförts med ungdomar som reser på olika typer 

av semestrar och inte bara med ungdomar som åker på festresor anser vi att undersökningens 

procentsats hade varit lägre. Vi anser att ungdomar inte festar i den stora utsträckning som 

studien visar eller att ungdomar skulle vara värre än vuxna. Vi håller med forskarna om att 

alkohol är en viktig del av ungdomars resande. Däremot anser vi att alkohol inte skulle vara 

viktigare för ungdomar på semester än vuxna. 
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I en studie om ungdomar på Ibiza hade nästan hälften av respondenterna haft oskyddat sex 

under semestern. Drogkonsumtionen ökade drastiskt jämfört med när ungdomarna var 

hemma. Om tillgängligheten till droger ökade skulle även användandet av droger öka under 

semestern. Vissa sorters droger användandes i samma utsträckning hemma som på semestern, 

men användandet av ecstasy ökade med 10 gånger per vecka. Det ökade från att 2,9 % av 

ungdomarna tog ecstasy hemma till att över 40 % av ungdomarna tog ecstasy på semestern 

(Bellis et al., 2000). Siffrorna från Ibiza kan ifrågasättas eftersom Ibiza är en etablerad 

festdestination. Skulle samma enkät genomföras på en lugnare destination skulle 

droganvändandet bli lägre. Bara genom att genomföra en enkät som jämför Ibiza med 

Mallorca kan forskarna se att droganvändandet är 40 % högre på Ibiza. Mallorca är ändå känt 

för festandet. Det visar att resultaten från Ibiza inte kan representera ungdomars beteende 

(Hughes, Bellis, Whelan, Calafat, Juan & Blay, 2009). Flera studier visar på att ungdomar tar 

mer droger utomlands än hemma. Vi tvivlar på att studierna från Ibiza är representativa. Vi 

valde därför att fråga researrangörerna ifall de tror att ungdomar tar mer droger utomlands än 

hemma.  

Sara Pontander förmodar att ungdomar tar mer droger på semestern än vad de gör hemma 

däremot anser Tinna Berg och Charlotte Hallencreutz att det är omöjligt att veta. Tinna Berg 

och Gustaf Josefsson menar på att svenska ungdomar vet bättre än att ta droger utomlands och 

är medveten om riskerna som finns. Ungdomar är villigare att ta droger i en säker miljö 

(Tinna Berg). Dock finns det en del destinationer där droger är mer lättillgängligt än det är i 

Sverige, där folk går och säljer på gatorna. Där finns det en risk att ungdomar som aldrig 

testat droger men vill kan lockas till att ta droger (Tinna Berg). 

Då droger är enklare att få tillgång till utomlands än i Sverige anser vi att droganvändandet 

ökar en del när ungdomar är på semester. Men att det ökar så drastiskt som forskarna anser är 

vi tveksamma till. Genom researrangörernas åsikter om att svenska ungdomar vet vilka 

bieffekter droger har och risken med att ta droger anser vi att majoriteten av ungdomar inte tar 

droger under semestern. Då de flesta researrangörerna var något tveksamma i sina svar, både 

de som stödjer och förkastar teorin, anser vi att vi inte kan förkasta den helt. Men vi anser att 

teorin är vinklad för att gynna forskarnas teorier och stämmer därför inte överens med hur 

ungdomar beter sig på semestern. 

Att ungdomar beter sig vårdslöst på semestern har flera studier visat. Ungdomar som 

efterfrågar festresor attraheras inte av andra aktiviteter. De destinationer som har ett rykte om 

fest och droger attraherar ungdomar (Huges et al., 2009). Under en undersökning av 

ungdomars motivationer till att välja en destination var anledningen enligt 44 % att det skulle 

vara en bra festdestination. Men det är inte en helt representativ siffra. Undersökningen 

gjordes bland studenter på “spring break”, bland en mer representativ grupp av studenter var 

det endast 10 % som valde en destination på grund av destinationens festrykte (Josiam et al, 

1998). Teorierna om att ungdomar söker en destination med ett bra festrykte består av en del 

oklarheter, till exempel eftersom siffrorna från “spring break” visar en stor skillnad från 

statistiken från en mer representativ grupp. Därför frågade vi researrangörerna: Attraherar 

destinationer som har ett festrykte fler ungdomar än andra destinationer? Vi ställde även 
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frågan: Vill alla ungdomar som åker till festdestinationer festa eller är det andra aktiviteter 

som lockar dem? 

Samtliga researrangörer anser att ungdomar lockas av destinationer som har ett bra festrykte. 

Charlotte Hallencreutz menar att ungdomar söker destinationer som besöks av många andra 

ungdomar. Gustaf Josefsson menar att ungdomar lyssnar på vad andra ungdomar 

rekommenderar och följer strömmen. Om en destination har ett bra rykte och ungdomar hör 

att det är roligt på destinationen reser ungdomar dit. Christina Hagerth menar att det är en 

kombination av semester, bra väder och fest som lockar ungdomar till en destination. 

Ungdomar vill sola, bada, ha roligt med andra ungdomar och göra en och annan utflykt 

(Charlotte Hallencreutz). Gustaf Josefsson och Sara Pontander håller med om att det finns fler 

aktiviteter än fest som lockar ungdomarna. Tinna Berg anser däremot att ungdomar som åker 

på festresor endast är intresserade av att festa. Då handlar det inte om några andra aktiviteter. 

Värmen är den enda faktorn utöver fester som är viktig för ungdomar på festresor. Ungdomar 

som vill se kulturella sevärdheter eller liknande gör sådana aktiviteter under andra semestrar 

(Tinna Berg). 

Researrangörerna var eniga om att ungdomar söker sig till festdestinationer vilket bekräftar 

forskarnas teorier. Det som skiljer forskarna och researrangörerna åt är att researrangörerna 

anser att det inte endast är fest och alkohol som lockar ungdomar till att besöka en destination. 

Ungdomarna i sig lockar varandra då de föredrar att umgås med likasinnade. Vi anser att både 

forskarna och researrangörerna har rätt till viss del i det de säger om ungdomar och 

festdestinationer. De slutsatser vi drar utifrån deras åsikter är att ungdomar bidrar till att en 

destination får ett festrykte. Genom att destinationen då har ett festrykte och att det finns 

ungdomar där lockas fler ungdomar att åka dit då de två primära anledningar till att ungdomar 

reser finns på destinationen. 

3.3 En annorlunda turistkultur 
Hesse och Tutenges (2010) undersökte ungdomars vanor av att besöka strippklubbar och köpa 

sex på semestern. De fann att 48 % av männen och 8 % av kvinnorna besökt en strippklubb 

under semestern. Dessutom hade 12,5 % av männen köpt sex under semestern. Fler än hälften 

av männen som deltog i undersökningen hade genomfört sitt första sexköp under semestern. 

Det indikerar att semesterdestinationer har en betydande roll när det handlar om att 

introducera unga män för att köpa sex. De respondenter som köpte sex drack även mer 

alkohol än genomsnittet. De tog mer Viagra och droger samt hade mer oskyddat sex, både 

under semestern och hemma (Hesse & Tutenges, 2010). Vi tvivlar på att siffrorna är helt 

representativa för en vanlig semester. Därför frågade vi researrangörerna: Hur vanligt tror ni 

det är att strippklubbar och prostitution är en del av ungdomars semestrande?  

Enligt Charlotte Hallencreutz är strippklubbar och prostitution inte vanligt hos några av deras 

resenärer, varken ungdomar eller vuxna. Gustaf Josefsson tror inte att strippklubbar och 

prostitution är speciellt vanligt bland skandinaviska ungdomar då ungdomarna föredrar att 

lägga sina pengar på alkohol och aktiviteter som de får ut något mer utav. Strippklubbar och 

prostitution är för dyrt för ungdomar. Det förekommer att ungdomar besöker strippklubbar 

och prostituerade, de är som alla andra ålderssegment (Gustaf Josefsson). Tinna Berg anser att 
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strippklubbar och prostitution förekommer överallt men hos ungdomar är det mer oskyldigt. 

Vuxna besöker strippklubbar och prostituerade för att de vill få ut en upplevelse men 

ungdomar besöker dem som ett skämt. Tinna Berg anser att det läggs för stor tyngd på 

ungdomars dåliga vanor eftersom andra åldersgrupper beter sig lika illa. 

Forskarna och researrangörerna var inte av samma åsikt angående att ungdomar besöker 

strippklubbar och prostituerade. Researrangörerna anser att det inte är vanligt förekommande 

bland ungdomar. De anser däremot att det är något som förekommer hos alla åldersgrupper 

men i olika mängder. Det tolkar vi som att det är en viss sorts människa som har intresse för 

sexköp och droganvändning än att det är kopplat till semestern. Enligt oss indikerar det att det 

är vanligt att ungdomar blir introducerade för sexköp under semestern. Då ungdomar inte haft 

resurser eller intresse av att köpa sex tidigare anser vi att det är anledning till den stora 

mängden förstagångsköpare av sex som sker under ungdomars semestrar.  

Flera studier visar att ungdomar dricker mer alkohol under semestern (se Josiam et al., 1998). 

Det är något som Ribeiro och Yarnal (2008) ifrågasätter. De undersökte ett par studenter som 

åkte på ”spring break” för första gången och fann att de inte drack mer under semestern än de 

gjorde resten av skolåret. Studenternas beteende under ”spring break” vara bara en 

fortsättning av studenternas vanliga liv (Ribeiro och Yarnal, 2008). Det kopplar Ribeiro och 

Yarnal (2008) samman med Carrs (2002b) teori om att semestern bara är en förlängning av 

ungdomars fritid. Turister beter sig inte annorlunda på semestern jämfört med hur de uppför 

sig på sin fritid i vardagen. Det finns en turistkultur som innebär att turister uppför sig mer 

hedonistiskt, fritt och oaktsamt på semestern, vilket inte accepteras i kulturen hemma. Men 

det anbelangar inte alla turister till lika stor utsträckning. Många turister tar med sig de 

värderingar och kulturer de har hemma när de åker på semester, vilket leder till att de uppför 

sig ungefär på samma sätt under semestern som hemma. Därför bör inte turism och fritid ses 

som helt separata ämnen utan undersökas tillsammans (Carr, 2002b). Carr (2002c) menar 

dessutom att turistkulturen för ungdomar förespråkar alkohol i högre grad än för andra 

målgrupper. Forskningen visar flera sidor av turistkulturen, både att den finns och inte. Därför 

frågade vi researrangörerna följande fråga: Varför tror ni (researrangörer) ungdomar dricker 

mer på semestern än hemma? Vi frågar även: Har ni (researrangörer) märkt att det finns en 

“turistkultur” där det är accepterat att bete sig på ett sätt som inte skulle accepteras hemma när 

man är turist? 

Charlotte Hallencreutz anser att ungdomar inte dricker mer under semestern än de gör 

hemma. Christina Hagerth och Sara Pontander anser att ungdomar dricker mer på semestern 

eftersom tillgängligheten ökar och föräldrarna inte är närvarande. Ungdomar känner ofta att 

föräldrar sätter gränser i deras vardag vilket leder till att semestern blir en chans för 

ungdomarna att leva fritt utan någon som kontrollerar dem. Tinna Berg tillägger att det inte 

bara är ungdomar som dricker mer hemma utan att alla ålderskategorier gör det. Det beror på 

en frihetskänsla de får under semester, de kommer bort från sin position och sina plikter i 

samhället en stund och får möjligheten att koppla av. Gustaf Josefsson antar att ungdomar inte 

dricker mer per kväll än de gör till exempel en fredags eller lördagskväll hemma. Det handlar 

mer om att ungdomar är lediga när de är på semester. Ungdomarna har ingen skola eller 

arbete att gå upp till dagen efter. De har möjlighet att dricka flera dagar i rad om de vill. 
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Tinna Berg anser att det finns en turistkultur. Den berör dock inte bara ungdomar utan alla 

ålderssegment. På semestern kan människor göra lite mer som de själva vill, “det som händer 

på Ayia Napa stannar där...” (Tinna Berg). Även Sara Pontander har uppmärksammat en 

turistkultur. Gustaf Josefsson anser att när människor åker på semester vill de komma bort 

från vardagen och koppla av. När personer kommer bort hemifrån kommer de även bort från 

de sociala normer och regler som de lever efter i vardagen. Då får de det möjligt att bete sig 

mer fritt. Gustaf Josefsson tillägger att det inte endast berör ungdomar utan att de berör alla 

andra ålderssegment med. Charlotte Hallencreutz säger emot de andra researrangörerna och 

anser att det inte finns någon speciell turistkultur. 

Forskarna och några av researrangörerna är överens om att ungdomar inte dricker mer under 

semestern än hemma. Däremot anser några av researrangörerna att ungdomars 

alkoholkonsumtion ökar under semestern. Anledningen till det enligt några intervjupersoner 

är att tillgängligheten och frihetskänslan ökar, samtidigt som föräldrarnas kontroll minskar 

vilket stämmer med Carr (2002b) teori om turistkulturen. Josefsson anser att ungdomarna inte 

dricker mer under semestern, de dricker bara oftare eftersom de är lediga. Vi håller med om 

att ungdomar inte dricker en större mängd alkohol per kväll under semestern än vad de gör 

hemma. Ungdomar dricker varje kväll under semestern till skillnad från när de är hemma och 

endast festar de dagar de är lediga. Vi förmodar att fler researrangörer skulle hålla med om det 

argumentet om det presenterades för dem. De flesta researrangörer är överens med forskarna 

om att det finns en turistkultur där det är accepterat att turister beter sig mer oaktsamt och 

dricker mer alkohol än vad de skulle gjort hemma. Researrangörerna anser däremot att det 

inte endast handlar om ungdomar, utan alla åldersgrupper. Utav det drar vi slutsatsen att alla 

som är på semester beter sig annorlunda och släpper lite på normerna. Men att ungdomar 

beter sig mer vårdslöst än andra målgrupper anser vi är något som inte stämmer. Det handlar 

om hur en person är istället för vilken ålder de är i, är de oansvariga när de är ungdomar är de 

likadana när de är vuxna. 

3.4 Delslutsats 

Researrangörerna har gett en kluven bild av ungdomars alkohol-, sex- och drogvanor under 

semestern. De slutsatser vi drar är att ungdomar attraheras av festresor. Majoriteten av 

ungdomarna som åker på en charterresa efterfrågar fest, alkohol och andra ungdomar att 

umgås med. En destination med bra festrykte lockar fler ungdomar än en vanlig sol- och 

baddestination.   

Huruvida ungdomar dricker mer alkohol på semestern än de gör hemma ger däremot delade 

åsikter. Men ett resonemang som lades fram var att ungdomar inte dricker mer per kväll, utan 

de dricker oftare under semestern än de gör hemma. Det är ett resonemang vi anser stämmer 

till stor del men vi anser även att det finns vissa ungdomar som både dricker mer och oftare 

under semestern än de gör hemma. Researrangörerna anser att ungdomar inte besöker 

strippklubbar och prostituerade som forskarna anser. Utifrån det tolkar vi att det inte sker i 

sådan stor utsträckning som forskarna anser men vi antar att det är något som sker. Alla 

personer är olika och därför finns det några som gör det även om majoriteten inte besöker 

strippklubbar och prostituerade. Därför förkastar vi den teorin då vi anser att det sker i en för 

liten utsträckning för att vara av betydelse för svenska ungdomar. 
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Researrangörerna ansåg att ungdomar inte var mer oansvariga än andra ålderssegment. De 

ansåg även att det finns en turistkultur bland ungdomar men att det även gör det hos andra 

åldersgrupper. Utifrån det tolkar vi att teorierna som presenteras om ungdomar stämmer i stor 

grad. Men den berör alla målgrupper och inte endast ungdomsturister. Forskningen belyser 

vissa aspekter angående alkohol och semesterbeteende på ungdomar som likväl passar in på 

andra ålderssegment. Därigenom har vi lyckats förkasta ett par teorier angående ungdomar 

samt att vissa teorier passar in på fler målgrupper än ungdomsturister.  

  



 

19 

 

4. Säkerhet och risktagande 

4.1 Ungdomsturisternas risktaganden 

Risker och turism har blivit mer sammanlänkande inom senare år. I takt med att 

ungdomsturismen utvecklats har intresset för farofyllda resor ökat (Hunter-Jones et al., 

2008).  Allt fler ungdomsturister är intresserade av att besöka destinationer som erbjuder 

riskabla upplevelser där rädslan är lättillgänglig (Mura, 2010). Även Moisa (2011) anser att 

äventyrsresor har blivit en viktig form av ungdomsresor. Ungdomar vill ha en aktiv semester 

där de testar sina gränser och formar sina personligheter. De vill berika sina liv. De “gamla” 

äventyren ungdomar genomförde på resor, till exempel bungy jump och surfing, har förlorat 

en del av sin äventyrlighet. Det är nya, mer äventyrliga aktiviteter som attraherar 

äventyrsturister, till exempel “cliff jumping” när de hoppar från en klippa, “volcano surfing” 

då de surfar på en aktiv vulkan och “AirKick” när de skjuts upp i luften av en katapult och 

landar i en pool fylld med vatten (Moisa, 2011). För att få mer klarhet i vad ungdomar 

efterfrågar ställde vi frågan: Är det vanligt att ungdomar åker på äventyrsresor? För att sedan 

få en djupare inblick vad ungdomar egentligen efterfrågar ställde vi även frågan: vilken typ av 

resa föredrar ungdomar?  

Sara Pontander anser att det är vanligt att ungdomar åker på äventyrsresor men Christina 

Hagerth anser att eftersom äventyrsresor är dyrare än charterresor resulterar det i att många 

ungdomar inte åker på äventyrsresor. Äventyrsresor som arrangeras av researrangörerna är 

avsedda för vuxna. Ungdomar föredrar att genomföra aktiviteter på sina semestrar vilket leder 

till att de anordnar sina egna äventyrsresor (Tinna Berg). Då efterfrågan på aktiviteter har ökat 

har äventyrsresor blivit vanligare. Eftersom det har blivit lättare att resa söker ungdomar mer 

äventyrsfulla resor då de söker utmaningar och upplevelser (Gustaf Josefsson). Det de flesta 

ungdomar vill ha på sin resa är sol och bad (Tinna Berg; Christina Hagerth; Charlotte 

Hallencreutz; Gustaf Josefsson; Sara Pontander). Sen skiljer det sig från person till person vad 

ungdomar vill ha utöver sol och bad (Tinna Berg). En del ungdomar vill att det ska hända 

något under semestern och efterfrågar aktiviteter, andra vill bara festa (Gustaf Josefsson), 

sedan föredrar många ungdomar att ”backpacka” i Asien utan att ha planerat något inför resan 

mer än flygbiljetter (Sara Pontander). 

Researrangörerna är överens med forskarna om att ungdomar vill genomföra aktiviteter under 

semestern som de inte kan göra hemma. Aktiviteterna är inte lika extrema som de aktiviteter 

forskarna anser att ungdomar vill uppleva. Vi anser att de ungdomar som beskrivs i teorierna 

är en liten del av ungdomar och de är därför inte representativa. Researrangörerna anser att de 

äventyr som ungdomar kan tänka sig spendera pengar på är ”backpacking”. Utifrån det drar vi 

slutsatsen att ungdomar allmänt söker äventyr i vardagen under sin semester, men att det inte 

behöver vara någon extrem eller unik aktivitet. Till skillnad från forskarna anser de flesta av 

intervjupersonerna att mer extrema äventyrsresor är för dyrt för ungdomar att genomföra. 

Därför förkastar vi teorierna om att ungdomar efterfrågar extrema aktiviteter. 

Enligt Tutenges (2011) är ungdomsturister personer som söker tillfredsställelse utöver deras 

vardagliga rutiner. Ungdomar utför en del självförstörelse för att få uppleva spänning under 

semestern. Mura (2010) anser att de ungdomar som känner ett behov av att uppleva nya och 
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komplexa känslor är villiga att ta fysiska och sociala risker för att skapa nya erfarenheter. Det 

är däremot inte fastställt att de som söker en starkare upplevelse och de som utmanar 

säkerheten är samma personer. Men den koppling som finns är att de som söker en starkare 

upplevelse är villigare att delta i riskfyllda aktiviteter. Trots ett växande intresse för 

risktagande inom turismen, brister information när det är fråga om den positiva roll som 

rädsla kan spela under semestern, speciellt utanför äventyrsturismsammanhang. Mura (2010) 

påstår att undersökandet av rädsla anses vara viktigt inom en rad olika kunskapsområden, som 

psykologi, sociologi, kriminologi, fritid och marknadsföring. Det anses att rädsla kan ge 

viktigt information om en individs motivation, preferenser och beteendemönster. Även om 

studier om rädsla anses viktigt är ämnet relativt outforskat inom turism. Ungdomar söker 

medvetet spänning och rädsla för att öka nivån på njutning och glädje under sin resa. Rädslan 

kan spela en positiv roll inom erfarenheter när det kommer till ungdomsturism (Mura, 2010). 

Vi håller med om att ungdomar kan ha ett stort intresse av att det ska hända något speciellt 

under semestern, de efterfrågar mer än sol och bad. Det har lett till att intresset för nya 

varianter av äventyrsresor har ökat. Vi är däremot tveksamma till att ungdomar är benägna att 

riskera sin egen hälsa och säkerhet för att uppleva och genomför aktiviteter under sin 

semester. Vi frågade våra intervjupersoner om ungdomar är mer risktagande under sin 

semester och gör aktiviteter där de riskerar sin egen säkerhet?  

Gustaf Josefsson anser att ungdomar inte är mer risktagande utomlands än hemma men 

Charlotte Hallencreutz och Sara Pontander anser att ungdomar tar fler risker under sin 

semester. Att ungdomar tar mer risker än vuxna är ett faktum, ungdomar är naiva och vilda. 

Ungdomar tar sig mer frihet under semestern och funderar inte över vilka risker som finns på 

destinationen (Tinna Berg; Charlotte Hallencreutz). Gustaf Josefsson håller med om att under 

alkoholens påverkan kan ungdomar utsätta sig för mer risker då de inte tänker på 

konsekvenserna av sitt handlande. Ungdomar har under semestern inte lika stor insikt i hur 

mycket de dricker och utsätter sig därför för faror under semestern (Charlotte Hallencreutz). 

Det beror på destinationerna hur stor risk det finns att ungdomar kan utsätts för fara under 

semestern. Alla destinationer är olika och på några av dem är det enklare för ungdomar att 

utsätta sig för fara än på andra. Det är därför viktigt att researrangörerna tar sitt ansvar och 

informerar om vilka risker som finns och hur de kan undvikas. Under ungdomsresor är det 

viktigt att det finns personal tillgänglig på destinationen som kan förebygga att det händer 

ungdomarna något men även finnas där ifall det skulle hända ungdomarna något (Gustaf 

Josefsson). 

Researrangörerna är inte överens med forskarna om att ungdomar frivilligt utsätter sig för mer 

fara än vuxna. Researrangörerna anser att det är ungdomarnas naivitet som leder till att de 

utsätts för mer risker och fara. Vi anser att forskarna till viss del har rätt då ungdomar utsätts 

för mer fara än vuxna när de reser. Men vi håller med researrangörerna om att det är för att 

ungdomar är mer naiva som de utsätts för fara. Vi anser att faran ungdomar utsätts för på sin 

semester i stor utsträckning beror på alkoholkonsumtionen i kombination med ungdomars 

beteende. Därför förkastar vi den del av teorin om att ungdomar frivilligt utsätter sig för fara 

samtidigt som vi framhäver att det stämmer att ungdomar utsätts för mer fara än vuxna under 

semestern. 
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De flesta ungdomsturister anser inte att terrorism och brott är något som skulle hindra dem 

från att resa. De menar på att brott sker överallt, det gör bara ungdomarna mer medvetna och 

försiktiga under resan. Ungdomar anser även att det är större risk att terrorism sker i större 

städer än på semesterdestinationer (Hunter-Jones, Jeff & Smith, 2008). Moisa (2010b) menar 

på att ungdomar är mindre känsliga inför risk än andra turister. Under 2007 avbokade endast 

3% av ungdomarna sina resor på grund av terrorism, naturkatastrofer eller liknande. Det är en 

ganska obetydlig del av alla ungdomsresor. Ungdomar känner snarare lite ångest, och åker på 

resan, hellre än att avbokar resan helt (Moisa, 2010b; Richards och King, 2003). Utifrån 

tidigare forskning påvisar forskarna att ungdomar åker på sina resor även om det finns hot 

som kan leda till att resan blir en obehaglig upplevelse istället för en trevlig semester. Därför 

ställde vi frågan om det är vanligt att ungdomar avbokar sin resa på grund av politisk 

osäkerhet, naturkatastrofer eller terrorism. Vi ställde även frågan: Om det kommer fram 

information om att det är osäkert på den destination ungdomar ska resa till hur brukar de 

reagera? Avbokar de resan, bokar om eller reser de ändå? 

Enligt Tinna Berg och Gustaf Josefsson är det inte vanligt att ungdomar avbokar sina resor på 

grund av politiska osäkerheter, naturkatastrofer eller terrorism då de som arrangörer inte 

anordnar resor till destinationer med osäkra förhållanden. Christina Hagerth, Charlotte 

Hallencreutz och Sara Pontander håller med forskarna om att det är ovanligt att ungdomar 

eller någon annan målgrupp avbokar sina resor. Tinna Berg och Charlotte Hallencreutz menar 

på att det handlar mer om vad Utrikes Departementet (UD) säger. Om UD avråder att resa till 

ett visst land eller destination ställer researrangörerna in resorna och tar hem de resenärer som 

finns på orten. 

Ungdomar är som vilka andra resenärer som helst. Blir ungdomar oroliga över en situation på 

en destination bokar de om sin resa, anser de att situationen inte kommer störa dem reser de 

(Christina Hagerth). Enligt Sara Pontander beror det på situationen och vilken typ av katastrof 

det är. Ungdomar reagerar olika. Vissa ungdomar väljer att resa andra väljer att stanna 

hemma, det beror på hur stor påverkan föräldrarna har över resan. Gustaf Josefsson anser att 

det hela handlar om hur villiga ungdomar är att ta reda på information. Alla ungdomar är olika 

benägna till att finna information om destinationen de ska resa till. Det är vanligare att 

föräldrarna tar kontakt med resebyråer än ungdomarna själva för att be om information om 

destinationen som ungdomarna ska resa till. Tinna Berg håller med om att det inte är ofta som 

ungdomar tar kontakt med researrangörerna. Det är vanligare att researrangörerna kontaktar 

ungdomarna om det är för stor osäkerhet på en destination för att resan ska bli av. Båda 

parterna gynnas om researrangörerna avbokar resan, resenärerna får tillbaka sina pengar och 

researrangörerna behöver inte oroa sig över att de har gäster på en osäker destination (Tinna 

Berg). Charlotte Hallencreutz menar på att då det är UD som har bäst insyn angående 

säkerhetsläget på olika destinationer är det bra som researrangör att följa UD:s 

rekommendationer. 

Researrangörerna håller med forskarna om att ungdomar inte påverkas av politisk osäkerhet, 

naturkatastrofer eller terrorism. Det vi anser är intressant är anledningen till varför ungdomar 

inte avbokar sina resor i lika hög utsträckning. Researrangörerna menar att det beror på att 

ungdomar inte är lika benägna att ta reda på information om situationen på destinationen. Men 
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ifall det är en stor katastrof som händer på en destination tvivlar vi på att ungdomar missar de 

nyheterna. Vi anser att forskarna har missat en viktig del i sin forskning när de inte har tagit 

med researrangörerna eller föräldrarna i beräkningen av hur ungdomar påverkas av 

osäkerheter på en destination. Enligt researrangörerna är det föräldrarna som kontaktar dem 

angående ungdomarnas resa och kontrollerar att allt är som de ska innan de låter ungdomarna 

resa. Det leder till att vi anser att teorierna inte stämmer med verkligheten och därför förkastar 

vi dem. 

4.2 Att förhindra rädsla 

Mura (2010) fann att rädsla var av stor betydelse i de undersökningar som tar upp förhållandet 

mellan en individ och dess omgivning. Bättre förståelse av rädsla resulterar i en större 

förståelse för individens beteendemönster och motivation. Enligt Mura (2010) diskuteras 

säkerhet och trygghet ofta i relation till begreppet risk. Fokus ligger på turisternas upplevelser 

av risk och säkerhetsfrågor. Det har visat sig att turister inte upplever höga nivåer av rädsla 

när de är på semester för att de inte känner till de risker som finns på destinationen (Carr, 

2002c; Mura, 2010). Carr (2002c) menar på att vissa turister känner sig osäkrare på en 

destination då de inte har kunskap om destinationen, kan språket eller när de inte känner till 

området de lever i. Mura (2010) tillägger att bristen på rädsla under semestern ses som en 

paradox då det är större sannolikhet att något händer under semestern än när turisten är i sin 

hemmiljö. Researrangörerna har ansvar för sina gäster och att de destinationer som de 

anordnar resor till är säkra destinationen. Med det i tankarna ställde vi frågan: hur arbetar ni 

(researrangörerna) med säkerhet? Vi insåg även att olyckor ibland sker därför frågade vi 

också: Om en olycka sker vilken typ av hjälp får de (gästerna) av er personal på 

destinationen?  

Med ett tätt samarbete med UD och genom att vara insatta i hur den lokala situationen är i 

länderna som destinationerna finns, kan researrangörer erbjuda en hög säkerhet för sina gäster 

(Tinna Berg; Charlotte Hallencreutz; Sara Pontander). Genom samarbeten med de lokala 

myndigheterna har researrangörer insikt i vad som händer på destinationen. Skulle någon av 

besökarna vara med om en olycka är det genom samarbetet med de lokala myndigheterna som 

researrangörernas personal på destinationen kan erbjuda hjälp och stöd (Charlotte 

Hallencreutz; Gustaf Josefsson). Gustaf Josefsson anser också att det är viktigt att 

researrangörerna även alltid har personal på de platser som gästerna befinner sig på för att 

kunna förebygga att gästerna utsätts för fara. Charlotte Hallencreutz och Sara Pontander 

menar på att deras gäster får hjälp av arrangörernas personal som finns på destinationen med 

att komma i kontakt med läkare, polis och SOS vid behov. Sara Pontander rekommenderar 

även sina gäster att de har en egen reseförsäkring då det underlättar vi eventuella problem. De 

gäster som har köpt en reseförsäkring av researrangörerna får vid eventuella problem hjälp 

med allt som researrangörerna kan hjälpa till med, som transport till sjukhus, kontakta 

försäkringsbolagen och tolkning. Även de som har egen reseförsäkring får hjälp av personalen 

på destinationen, skillnaden är då att gästen själv får ta kontakt med försäkringsbolag och 

liknande (Tinna Berg). Gustaf Josefsson tillägger att det kan vara första gången som 

ungdomarna är ute och reser utan föräldrar är det viktigt att researrangörerna finns där som ett 

stöd så att ungdomarna kan känna sig trygga. 
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Genom att förebygga att något händer turisterna som besöker destinationerna arbetar 

researrangörerna med att göra destinationerna säkra och informera gästerna. Vi håller med om 

att förse gästerna med information och att det alltid finns personal nära till hands för gästerna 

är det bästa sättet att hjälpa turisterna. Det är svårt för oss att förkasta teorin om att människor 

är rädda då hur man uppfattar rädsla är personlig. Alla människor känner rädsla någon gång, 

sedan om det är under semestern eller inte skiljer från person till person. Vi anser att det är bra 

att researrangörerna gör vad de kan för att minska rädslan hos deras gäster när de reser och att 

det kommer gynna både turisterna och researrangörerna. Vi tror dessutom att personer som 

känner sig osäkra under semestern reser på arrangerade resor där resebyrån har personal på 

plats för att känna sig säkrare.  

Tutenges (2009) anser att brist på säkerhet och onödigt risktagande är farligt. Det finns en stor 

sannolikhet att ungdomar engagerar sig i riskbeteende, som framförallt består av tunga 

berusningsdrycker. Att dricka mycket alkohol i ett främmande land är enligt Tutenges (2009) 

riskabelt då turisten ofta inte känner till landets kultur, talar deras språk eller känner till 

landets geografi. Bristande kunskaper kan leda till konfrontationer och hindra tillgång till 

polis eller hälso- och sjukvård. Hughes, Bellis, Calafat, Juan, Schnitzer & Anderson (2008) 

menar på att de destinationer som fokuserar på ungdomsturister har många av de riskfaktorer 

som leder till våld inklusive förhöjda nivåer av alkohol och droger. Det är många ungdomar 

som reser och blir utsatta för någon form av våld under sin vistelse. Det finns betydande 

skillnader mellan destinationer och nationaliteter i nivåer av semestervåld. De som oftast är 

med om slagsmål under sin semester är unga alkoholpåverkade män som använder cannabis 

eller kokain under semestern (Hughes et al., 2008). Upplevelsen av rädsla på en destination 

skiljer sig från person till person därför kan researrangörerna ha svårt att svara på vad deras 

kunder är rädda för. Men att turisterna ska kunna känna sig säkra på en destination och inte 

uppleva rädsla när de är på semester kan ses som en självklarhet. Vi valde att fråga 

researrangörerna om de har fler säkerhetsåtgärder på de destinationerna som det reser mycket 

ungdomar till än till andra destinationer. Vi frågade även om ungdomar kan känna sig säkra 

på deras destinationer.  

När det handlar om att skapa trygghet för gäster är säkerhet något som prioriteras högt hos 

researrangörer. Det spelar ingen roll om det är unga eller gamla som reser, säkerheten ska 

vara densamma. Säkerheten som erbjuds av researrangörerna är därför inte annorlunda på de 

destinationer som besöks av ungdomar än på de där det är flest vuxna eller barnfamiljer 

(Tinna Berg; Charlotte Hallencreutz; Gustaf Josefsson). Då researrangörer erbjuder resor till 

hela världen beror det på vilken destination ungdomarna väljer att resa till (Sara Pontander). 

Tinna Berg, Charlotte Hallencreutz och Gustaf Josefsson tillägger att researrangörer däremot 

aldrig erbjuder resor till destinationer som inte är säkra. Sen kan det skilja sig en del på 

säkerheten beroende på vilken destination ungdomarna besöker.  

Ingen av researrangörerna erbjuder högre säkerhet på de destinationerna som ungdomar reser 

till jämfört med andra destinationer. Det trots att Tutenges (2011) visar att ungdomar är en av 

de största riskgrupperna. Även om researrangörerna inte erbjuder resor till osäkra 

destinationer, till exempel länder med inbördeskrig, anser vi att många av de destinationer 

som svenska ungdomar reser till kan uppfattas som farliga. När alkohol och droger är mer 
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lättillgängligt på en destination och ungdomarna inte är bekanta med destinationen anser vi att 

den är farlig för ungdomarna. Hur stort ansvar researrangörerna ska ta på de destinationerna 

kan diskuteras. Vi anser att det är researrangörernas ansvar att turisterna är säkra, oavsett om 

de tar droger. Samtidigt måste ungdomarna ta ansvar för sig själva, även när de åkt på 

semester. 

Tutenges (2009) anser att reseledarna som arbetar på destinationen har en tvetydig roll. De 

uppmuntrar berusningsdrickande, men varnar för droganvändning. Reseledarna uppmuntrar 

turisterna till att leva farligt och hjälper sedan de som skadas. Det är speciellt vanligt bland 

reseledare som arbetar med arrangerade festresor. Deras uppgift är att uppmana till en ökad 

alkoholkonsumtion och reducera riskerna för turisterna. Reseledarna borde ha en hälsosam 

roll och uppmana till en måttlig alkoholkonsumtion (Hesse et al., 2008; Tutenges, 2009). Vi 

anser att reseföretag anställer reseledare som ska vara till för att hjälpa gästerna på 

destinationerna inte för att reseledarna ska uppmuntra besökarna till ett riskfyllt beteende. 

Därför anser vi att logiken i tidigare forskning brister och vi valde att undersöka det genom att 

fråga researrangörerna: Hur arbetar er personal på destinationen med ungdomar? Uppmuntrar 

de ungdomar till att genomföra osäkrare aktiviteter?  

Tinna Berg anser att researrangörerna inte vill att ungdomar gör allt för riskfyllda aktiviteter 

då researrangörerna vill undvika reklamationer eller komplikationer. De aktiviteter som 

personalen uppmuntrar ungdomarna till att genomföra är sådant som personalen själva har 

provat på och som de vet är säkra. Personalen på destinationen är där för att hjälpa gästerna 

och erbjuda säkra aktiviteter, inte för att uppmuntra ungdomarna till att genomföra farliga 

aktiviteter (Tinna Berg; Gustaf Josefsson). 

Intervjupersonerna var inte överens med forskarna om att reseledarna på destinationer 

uppmuntrar gästerna till att göra farliga aktiviteter. Då reseledarna är där för att hjälpa 

gästerna skulle researrangörerna få problem om det visade sig att reseledarna uppmuntrade 

gästerna till att genomföra farliga aktiviteter. Vi anser att teorin är grundad från några få, 

dåliga reseledare. Skulle det komma fram att någon reseledare uppmuntrade turister till farligt 

beteende förmodar vi att researrangörerna skulle förhindra att det sker igen. Teorin om att 

reseledarna har en dubbelmoralisk roll anser vi är fel då intervjupersonerna var väldigt tydliga 

med att de noga sett till att de reseledare som arbetar för dem är ansvarsfulla, seriösa och tar 

hand om gästerna på ett bra sätt, därför förkastar vi den teorin.  

4.3 Delslutsats 
Researrangörerna håller med forskarna om att det är ovanligt att ungdomar avbokar sina resor, 

oavsett anledningen. De betonar att det är föräldrarna som avbokar resan när de blir oroliga 

för sina ungdomar. Researrangörerna framhävde dessutom att de inte arrangerade resor till 

osäkra destinationer. Då vårt fokus var charterresor antar vi att våra frågor om politisk 

osäkerhet och terrorism blir mindre relevanta eftersom charterresor är en reseform som är 

kontrollerad av researrangörerna. Att ungdomarna är mindre benägna att ta reda på 

information om säkerheten på destinationerna kan antyda att de är mindre oroliga för sin 

säkerhet. Däremot anser vi att ungdomarna är medvetna om att deras föräldrar kontaktar 

researrangörerna och tar reda på information om destinationen. Det kan leda till att 
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ungdomarna inte känner något behov av att själva ha kontroll över resan då de vet att deras 

föräldrar har det åt dem. 

Teorierna om att ungdomar utsätter sig för stora risker under semestern och vill uppleva 

extrema äventyr under sin semester är något som researrangörerna förkastar. Ungdomar har 

inte råd med sådana extrema aktiviteter. Researrangörerna menar att ungdomar utsätts för mer 

fara eftersom de har mindre kontroll än vuxna över hur mycket alkohol de dricker under 

semestern. Vi förmodar att i ämnet risktagande belyser teorierna en väldigt liten grupp av 

äventyrslystna ungdomar. Den genomsnittlige ungdomen ägnar inte sin semester åt att riskera 

sin hälsa genom farliga aktiviteter.  
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5. Lönsamhet och nytta 

5.1 Positiva och negativa trender 

Turismens påverkan är stor. Den kan föra samman olika kulturer, skapa fred och förståelse, 

skapa sociala och personliga fördelar som en konsekvens av destinationens ekonomiska 

tillväxt samt skapa välstånd för samhället på destinationen (McCabe, Joldersma, & Li, 2010). 

Ungdomar upptäcker gärna nya destinationer, de reser till destinationer som ännu inte är 

några etablerade turistorter, även om transportmöjligheterna till de destinationerna inte 

fungerar bra eller om det saknas flygtrafik (Moisa, 2010a). En vanlig form av 

ungdomsresande är dessutom kulturella resor där målet för ungdomarna är att lära sig mer om 

andra kulturer. Kulturella resor gör ungdomar mer toleranta till andra kulturer, förbättrar 

ungdomars attityder inför andra kulturer, skapar en känsla av tillit för andra kulturer samt får 

ungdomarna att identifiera sig mer med globala problem (Moisa, 2011). Forskarna ser 

ungdomar som en social brygga mellan turisterna och lokalbefolkningen. Vi kan förstå att en 

del ungdomar kan bidra men tvivlar starkt på att den genomsnittliga ungdomsturisten tillför en 

stor förändring. Därför frågade vi researrangörerna om de upplever att ungdomar tillför någon 

social nytta till de destinationer de besöker? Att en resa påverkar turisten är något vi vet sker. 

Vi ansåg att det skulle vara intressant att se om ungdomsturister har någon kulturell påverkan 

på destinationerna och vi frågade researrangörerna om de upplever att ungdomar tillför någon 

kulturell nytta till de destinationer de besöker?  

Om ungdomar bidrar med social- och kulturell nytta under sina resor beror på vilken typ av 

resa de tar. När ungdomarna reser på charterresor är chansen inte stor att de bidrar med någon 

social nytta även om de kan. Det är större självklarhet att ungdomarna bidrar med social nytta 

om de åker på en volontärresa (Sara Pontander). Enligt Gustaf Josefsson lockar ungdomar 

varandra, på så sätt kan ungdomar bidra med social nytta till en destination. Reser det många 

ungdomar till en destination kommer fler ungdomar att komma till destinationen då ett 

positivt rykte om att det är en ungdomsdestination har skapats. Tinna Berg och Charlotte 

Hallencreutz tillägger att alla människor som är ute och reser bidrar med både social och 

kulturell nytta, det spelar ingen roll hur gamla de är. Tinna Berg tillägger att ungdomar tillför 

mindre kulturell nytta än andra åldersgrupper eftersom de har mindre kulturella erfarenheter. 

Till skillnad från de andra intervjupersonerna anser Gustaf Josefsson att destinationen tillför 

social nytta till ungdomarna lika mycket som ungdomarna tillför social nytta till 

destinationen. Genom möten med andra människor och kulturer utvecklas ungdomarna och 

får erfarenheter de inte hade skaffat sig om de hade stannat kvar hemma. Det är av de 

anledningarna viktigt för ungdomar att resa, för att de själva ska växa och utvecklas som 

människor (Gustaf Josefsson).  

Researrangörerna är överens med forskarna om att ungdomsturister bidrar med både social- 

och kulturell nytta under sina resor, däremot har de olika åsikter om hur de tillför nytta. Enligt 

researrangörerna bokar ungdomar olika resor beroende om de vill bidra med social- och 

kulturell nytta eller inte. Vi anser att forskarna har rätt om att ungdomar kan bidra med social- 

och kulturell nytta. Likaså anser vi att researrangörerna har rätt när de säger att ungdomar 

måste vara inställda på det innan de reser. Vi antar att de inte åker till en destination för att 
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sola och bada för att sedan på destinationen välja att hjälpa destinationen och dess befolkning. 

Är målet att sola och bara antar vi inte att turisterna plötsligt börjar bygga kulturella broar 

med lokalbefolkningen. Ifall ungdomarna vill lära sig mer om en destination förmodar vi att 

ungdomarna väljer att resa tillbaka till destinationen vid ett annat tillfälle för att hjälpa dem 

utifrån det ungdomarna såg första gången de var där. Vi anser att ungdomar kan vara 

intresserade av lära sig mer om andra kulturer som en del av deras utveckling. 

Ungdomar ses som trendsättare då de ofta besöker oetablerade destinationer. De är ofta 

mindre rädda för att besöka osäkra destinationer för att lära sig om nya kulturer. När 

destinationen sedan blir mer attraktivt kommer fler turister från andra segment även upptäcka 

destinationen. Därför bör fler forskare undersöka ungdomsturister och se vilka möjligheter de 

kan skapa (Gherrissi-Labben & Johnson, 2004). Moisa (2010a) identifierar ungdomar som 

pionjärer när det är fråga om att upptäcka nya destinationer. Ungdomar börjar resa till enklare 

destinationer, när de sedan blivit mer bekväma med att resa börjar de upptäcka osäkrare och 

mer outforskade destinationer. Vi anser att det är intressanta teorier om att ungdomsturister 

skulle vara det segment som är trendsättande när det kommer till val av destinationer och att 

finna nya exotiska platser. Därför valde vi att fråga researrangörerna om de håller med om att 

ungdomar är det segment som upptäcker nya destinationer.  

Charlotte Hallencreutz förklarar att svenskar är vana resenärer, både i storstäder och på 

charterdestinationer. Genom att svenskar känner trygghet vågar de resa till nya destinationer 

oftast som ”backpackers”, vilket främst består av ungdomar. Tinna Berg och Sara Pontander 

håller med forskarna om att det är ungdomar som finner nya platser. Tinna Berg tillägger att 

det även är människor som arbetar inom turismbranschen som skapar nya destinationer då 

deras arbete är att finna nya exotiska platser. Gustaf Josefsson tvivlar mer än de andra att det 

är ungdomar som finner nya destinationer. Ungdomar föredrar att resa till destinationer de har 

blivit rekommenderade och som de vet är bra, destinationer som erbjuder sol, bad och fest 

(Gustaf Josefsson). Christina Hagerth och Gustaf Josefsson menar på att det är de personer 

som är äldre, och inte räknas till ungdomar längre, som åker på resor för att upptäcka nya 

platser för att de vill vidga sina vyer. 

Alla researrangörerna håller till viss del med om att det är ungdomar som upptäcker nya 

destinationer. Därför drar vi slutsatsen att researrangörerna bekräftar teorierna om att 

ungdomar är turismens trendsättare. Några av researrangörerna anser att de är den övre 

ålderskategorin av ungdomar och vuxna som upptäcker nya destinationer. Det stödjer teorin 

om att ungdomar reser mer försiktigt i början. Då ungdomarna blir äldre blir de mer erfarna 

och tar mer ovanliga resor till mer outforskade resmål. Vi anser det verkar rimligt att 

ungdomar behöver resa lite till mer välbekanta destinationer innan de börjar upptäcka nya 

destinationer. Vi anser att alla ålderskategorier vill uppleva det bekväma innan de vågar mer 

äventyrliga saker. Att ungdomar ses som trendsättare anser vi inte bara rör turismen utan även 

andra områden i samhället. Därför ser vi inte den teorin som någon ny upptäckt. Det handlar 

istället om att resebranschen ska börja förstå vilken nytta de kan erhålla av ungdomar. 

Hughes et al. (2008) anser att ungdomars alkohol och droganvändande kan få negativa 

konsekvenser på destinationen. Att ungdomar har oskyddat sex på semestern är en vanlig 
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konsekvens av att de druckit för mycket alkohol och tagit droger och risken med det är att fler 

könssjukdomar sprids. Alkohol och droger leder även till att ungdomar slåss på semestern, 

och ifall det förekommer ofta på en destination kan destinationen få dåligt rykte och tappa 

turister (Hughes et al., 2008). Tutenges (2011) konstaterar att ungdomarnas festande kan ha 

negativ påverkan på destinationer. I olika tidningar världen över skrivs flera artiklar årligen 

om hur dåligt ungdomar beter sig på semesterdestinationer som har ett festrykte. Det skrivs 

om sexlekar, ungdomar som är påverkade av alkohol eller droger som skadar sig och andra 

farliga händelser. Det skapar en bild som ger destinationen ett dåligt rykte för de turister som 

inte söker en vild festsemester (Tutenges, 2011). Vi antar att det kan stämma att ryktet av en 

destination kan påverkas av turisterna. Vi anser att ungdomars påverkan är intressant. Därför 

ställde vi följande fråga till researrangörerna: har ni märkt att ungdomsturism har haft någon 

negativ inverkan på värddestinationerna?  

Enligt Charlotte Hallencreutz och Sara Pontander har ungdomar ingen specifik negativ 

inverkan på värddestinationerna. De besöker destinationen med samma förutsättning som 

andra resenärer och sköter sig utefter de förutsättningarna (Gustaf Josefsson). Tinna Berg 

förklarar att resebranschen har arbetat för att värddestinationerna inte ska påverkas negativ av 

någon resenär. Genom att erbjuda flera olika målgrupper resor till samma destination blandas 

målgrupperna ut med varandra. Det leder till att det inte finns fler ungdomar än vuxna eller 

barnfamiljer. Resultatet av att blanda upp målgrupperna blir att destinationerna bevaras och 

kan erbjuda en trevlig semester till alla målgrupper (Tinna Berg). 

Intervjupersonerna säger emot forskarnas teorier om att ungdomar utsätter destinationerna för 

negativ påverkan mer än vad andra segment gör. Researrangörerna arbetar för att det ska vara 

olika målgrupper på destinationerna för ett en målgrupp inte ska få övertag och förstöra 

destinationen till exempel genom att skapa ett dåligt festrykte angående destinationerna. 

Samtliga researrangörer förkastar teorierna. Vi förmodar att ungdomars negativa påverkan är 

något som researrangörerna arbetat med det idag inte är ett lika stort problem. Alla möten 

mellan människor har både positiva och negativa konsekvenser. Att turismen påverkar 

värddestinationen är ett faktum. Men att ungdomar har en större negativ påverkan än andra 

turister är vi tveksamma till. Många festande ungdomar kan skapa ett rykte av att en 

destination är en festdestination. Men likaså kan många barnfamiljer skapa ett rykte att en 

destination är bara för barnfamiljer. Därför är det inte endast ungdomar som skapar rykten.  

5.2 Ungdomars krav på kvalité och pris 
Ungdomar spenderar vanligtvis mer pengar på sina resor än andra åldersgrupper, anledningen 

till det är att ungdomar tar längre resor i genomsnitt än de andra segmenten. Det resulterar i en 

större totalsumma som spenderats på semestern, även om ungdomarnas dagliga genomsnitt 

tenderar att vara lägre (Richard & Wilson, 2005). Trots ökningen i omsättning från ungdomar 

som turister är ändå ungdomar sökandes efter låga priser när de reser. Genom att ta längre 

resor hinner ungdomarna lära sig mer om världen och andra kulturer, vilket är en motivation 

för många ungdomar. Ungdomar motiveras av att finna kulturella värden i sina resor (Moisa, 

2010a). Grigolon, Kemperman & Timmermans (2012) fann att låga biljettpriser var 

motiverande i ungdomars planering av resan och billigare biljetter kunde få ungdomar att 

ändra sina andra planer om resan för att erhålla den billigaste biljetten. Vi ser att 
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ungdomsturism sammankopplat med lönsamhet är ett ämne som fler forskare diskuterar. För 

att vi själva skulle få mer klarhet om det valde vi att fråga researrangörerna om ungdomar 

spenderar mer eller mindre pengar på sina resor än andra ålderssegment? Vad är det 

ungdomar spenderar sina pengar på? För att få en koppling mellan de frågorna frågade vi även 

ifall ungdomar tar längre eller kortare resor än andra segment.  

Ungdomar spenderar mindre pengar på transporten, boende och mat. De prioriterar att 

spendera sina pengar på aktiviteter, shopping, fest, upplevelser och nöjen när de är på 

destinationen (Tinna Berg; Christina Hagerth; Charlotte Hallencreutz; Gustaf Josefsson; Sara 

Pontander). Den största skillnaden mellan ungdomsturister och andra turister är inte hur 

mycket de spenderar under semestern utan skillnaden är vad de spenderar pengarna på (Gustaf 

Josefsson). Sara Pontander förklarar att ungdomar spenderar ganska mycket pengar under sin 

resa men att de gör det under en längre period. Ungdomar kan vara borta i två till tre månader 

och under den tiden spenderar de lika mycket pengar som vuxna kan spendera på en två-

veckors semester. Ungdomar tar längre resor än andra målgrupper (Tinna Berg; Sara 

Pontander). Eftersom ungdomar ofta inte har jobb som hindrar dem från att ta ledigt en längre 

tid eller familjer att ta hand om har ungdomar större möjlighet att resa iväg några månader i 

taget till skillnad från de äldre målgrupperna som oftast bara har några veckors semester 

(Tinna Berg). Christina Hagerth och Charlotte Hallencreutz håller inte med, de anser att 

ungdomars resor är ungefär lika långa som de andra målgruppernas. Ungdomarna reser iväg 

på sommaren och är borta mellan en till två veckor som andra resenärer. Gustaf Josefsson 

förklarar djupare att efterfrågan på två veckors resor har ökas hos ungdomar men det vanligast 

är fortfarande att de reser på en veckas semestrar. 

Researrangörerna håller med forskarna om att det är vanligt att ungdomar tar längre resor än 

vuxna. Dock är det några researrangörer som hävdar att ungdomarna tar lika korta resor som 

andra målgrupper. Researrangörerna anser däremot att ungdomar spenderar mindre pengar 

under sina resor än vuxna då de har lägre krav på transport och boende. När ungdomar reser 

på långa resor och spenderar pengar anser vi att de kommer upp i samma totalsumma på resan 

som vuxna. Då ungdomar prioriterar aktiviteter, shopping och fest uppfattar vi det som att 

researrangörerna anser att de inte tjänar lika mycket på ungdomsturister som på andra 

målgrupper. De aktiviteter ungdomar vill göra kan de köpa på destinationen av de lokala 

företagen istället för av researrangörerna. Som researrangörerna visar stämmer Richard och 

Wilsons (2005) teori om att ungdomar spenderar mindre pengar per dag på sina resor. 

Däremot håller researrangörerna inte helt med om att ungdomar tar längre resor än andra 

ålderskategorier. Vi anser därför att teorierna stämmer överens med verkligheten angående 

hur mycket ungdomar spenderar under sina resor. Då researrangörerna har olika uppfattningar 

om hur länga ungdomar är ute och reser kan vi inte förkasta den teorin helt. Vi anser att när 

ungdomar åker på chartersemester är det borta lika länge som andra målgrupper. Däremot 

anser vi att det är vanligare att ungdomar reser iväg flera månader än att andra åldersegment 

gör det. 

Enligt Moisa (2010b) påverkar höga priser ungdomar negativt. Ungdomar har generellt en 

liten budget. Höga priser resulterar därför i ett lägre antal ungdomsturister, kortare vistelser 

och resor på kortare distanser. Låga priser ökar ofta efterfrågan men det finns även en negativ 
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effekt av för låga priser. Extremt låga priser eller plötsligt drastiska prissänkningar får 

ungdomar att tvivla på kvalitén på resan. De blir då misstänksamma till att servicen är bra, 

vilket leder till att researrangörerna säljer färre resor. Dock är rabatter väldigt viktigt för att 

främja ungdomars resande (Moisa, 2010b). Vår uppfattning är att ungdomar lockas av billiga 

priser och att kvalité inte är något ungdomar värdesätter. Med argumentet att kvalitén spelar 

roll frågade vi researrangörerna om kvalité är något ungdomar prioriterar när de bokar resor.  

Alla människor är olika, det finns vissa ungdomar som prioriterar kvalité mer än andra men 

de flesta ungdomar har inte några större krav på kvalité (Christina Hagerth). Att det är bra 

kvalité på flyg och boende är inte något som ligger högst på ungdomars prioritetslista inför en 

resa. Det är viktigare för ungdomar att resan är billig än att bo på ett femstjärnigt hotell (Tinna 

Berg; Charlotte Hallencreutz). Ungdomar är mer benägna att prioritera kvalité när det handlar 

om de aktiviteter de gör på destinationen. Eftersom ungdomar är mer villiga att spendera 

pengar på aktiviteter än boende och flyg kräver de även mer utav aktiviteterna angående 

kvalitén på dem (Gustaf Josefsson; Sara Pontander). 

Researrangörerna bekräftar teorin om att kvalité är lågprioriterat bland ungdomar. Ungdomar 

värdesätter ändå kvalité på aktiviteterna de gör, vilket är något som forskarna inte har 

undersökt. Vi anser att det stämmer då några av researrangörerna anser att ungdomar inte 

prioriterar transport och logi. Ingen av intervjupersonerna påpekade något om att för låga 

priser indikerar dålig kvalité för ungdomarna och därmed visar någon negativ effekt. Det 

tolkar vi som att de motsätter sig teorin om att priserna inte bör vara för låga. Vi anser att 

ungdomar väljer ett lågt pris som det vet är kopplat till låg kvalité. Men skulle det erbjudas 

hög kvalité för ett lågt pris anser vi att ungdomar skulle bli något tveksamma då det ka verka 

orimligt. Vi drar slutsatsen att ungdomar är mer angelägna om att få ut det mesta av pengarna 

som de spenderar under sin resa eftersom de inte har samma ekonomiska tillgångar som 

vuxna. Därför prioriterar ungdomar billiga flyg och boenden men spenderar gärna mer på 

aktiviteter och fest. 

5.3 Återkommande resenärer  
Sedan efterkrigstiden på 1960-talet har ungdomsresandet ökat dramatiskt (Moisa, 2010a). 

Under år 2001 stod ungdomar för 140 miljoner av världens 700 miljoner resor (Matzler & 

Siller, 2003), och till 2020 beräknas ungdomsresandet stå för 25 % av alla världens resor.  Allt 

fler destinationer börjar upptäcka den ekonomiska nyttan och storleken av ungdomsturister 

och fler börjar satsa på målgruppen (Moisa, 2010a). Eftersom ungdomar ofta har mer fritid än 

andra segment har de oftast mer tid att lägga på resandet. Dock är det många destinationer 

som ännu inte upptäckt nyttan med ungdomsturism, eftersom det är en svår marknad att 

definiera finns de inte många studier om ungdomars exakta påverkan (Moisa, 2010b). 

Ungdomsturismen har enligt studier ökat mycket och kommer fortsätta växa. Vi ville 

undersöka ifall den trenden har uppfattats av researrangörerna i Sverige och frågade dem hur 

många ungdomar som besöker deras destinationer, samt om de har märkt att antalet resor 

ungdomar tar har ökat det senaste decenniet?  

Tinna Berg och Sara Pontander förklarar att deras företag Big Travel och Kilroy inte har 

några egna destinationer vilket resulterar till att de inte kan svara på hur många ungdomar 
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som besöker dem. Med UPTours som är ett företag som endast arbetar med ungdomsturism 

reser det ungefär 800 stycken ungdomar med varje säsong och under högsäsongen är det 

mellan 50 till 100 ungdomar per vecka som reser med dem (Gustaf Josefsson). Charlotte 

Hallencreutz berättar att ungdomar reser med Ving under sommaren. Ungdomsturisterna står 

för 5 till 6 procent av deras resenärer även om de inte säljer några speciella ungdomsresor. 

När det berör ifall resor hos ungdomar har ökat eller inte har researrangörerna lite olika 

åsikter. Enligt Christina Hagerth och Gustaf Josefsson är det en växande trend att ungdomar 

reser på semester i stora kompisgäng men enligt Charlotte Hallencreutz och Sara Pontander är 

det ingen skillnad, ungdomar reser lika mycket som de gjorde tidigare. Tinna Berg förklarar 

att det kan vara svårt att mäta om en enskild målgrupp reser mer eller mindre. Men Tinna 

Berg har sett en allmän trend som visar att människor har börjat resa mer och oftare. 

Fler organisationer och myndigheter börjar inse nyttan de kan dra av att marknadsföra en 

destination för ungdomsturister. Efterfrågan på ungdomsturism växer allt snabbare, ungdomar 

besöker mer avlägsna och outvecklade platser, ungdomar reser under lågsäsong och de är mer 

orädda för osäkra områden (Richards & King, 2003). Flera ungdomar vill undvika de vanliga 

turistrutterna och är positiva till att resa till mindre etablerade destinationer (Moisa, 2010a). 

Ungdomar återvänder till samma destinationer flera gånger under sin livstid. När ungdomar 

reser till en avlägsen destination är det en engångsupplevelse. Men när de berör mer 

närbelägna och mindre exotiska destinationer återvänder ungdomar (Moisa, 2010a). Vi håller 

med om att ungdomar börjar bli mer eftertraktade. Men vi anser även att marknaden i Sverige 

inte arbetar efter dem uppfattningen. Därför valde vi att fråga researrangörerna om ungdomar 

är en viktig målgrupp. Vi ställer oss tveksamma till att ungdomar återvänder till samma 

destination flera gånger därför frågade vi researrangörerna om ungdomar återkommer till 

samma destination oftare än andra målgrupper. 

Gustaf Josefsson och Sara Pontander anser att ungdomar är den viktigaste målgruppen för 

deras företag men generellt för resebranschen är alla målgrupper lika viktiga. Även Christina 

Hagerth håller med om att ungdomar är en viktig målgrupp. Tinna Berg anser däremot att 

ungdomar inte är den viktigaste målgruppen eftersom de inte spenderar lika mycket pengar på 

och under sin semester som andra målgrupper. Ungdomar är ändå en målgrupp som reser och 

bidrar till turismbranschen och är viktiga att bevara för personer som reser mycket när de är 

unga fortsätter att resa mycket när de blir äldre (Gustaf Josefsson). Ungdomar reser först och 

främst till de destinationer som är på modet. När trenden ändras följer ungdomarna den och 

reser till den destination som är populärast (Christina Hagerth). Även om en destination är 

trendig flera år i rad är ungdomar inte villiga att åka dit fler än två till tre gånger, sedan vill de 

uppleva något nytt (Tinna Berg; Gustaf Josefsson). Tinna Berg menar på att det är vanligare 

att pensionärer åker till samma destination flera år i rad då de är mer konservativa än 

ungdomar. 

Researrangörerna hade delade åsikter i frågan om ungdomar är en viktig målgrupp. 

Majoriteten anser att ungdomar är en viktig målgrupp, vilket stöder teorierna. Vi tog hänsyn 

till att reseföretagen har olika inriktningar och marknader, därför har de olika prioriteringar 

angående ungdomar. Dock väljer vi att tolka information som att de svenska researrangörerna 

har insett nyttan som ungdomsturismen tillför. Tinna Berg menar dock att ungdomar 
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spenderar mindre pengar än andra segment därför är de inte en lika viktig målgrupp. Vi anser 

att det finns logik bakom det påstående och håller med om att teorierna belyser ungdomar som 

en mer lönsam målgrupp än de egentligen är. Vi anser att företag kan tjäna pengar på 

ungdomar, men andra målgrupper är mer lönsamma. Eftersom ingen av researrangörerna har 

sett att ungdomsturismen har ökat mer än något annat segment inom turismen blir det svårt att 

motivera varför ungdomar ska betraktas som en viktigare målgrupp. Det resulterar till att vi 

förkastar de teorierna. Vi förmodar att ungdomsturismen har ökat som alla andra målgrupper, 

men den tar inte någon större plats på marknaden. Vi anser att i takt med att samhället 

utvecklas kommer ungdomsresandet öka eftersom förutsättningarna förändras angående 

ekonomi, fritid, transportmöjligheter och liknade. Researrangörerna anser att ungdomar 

återvänder till samma destination. Ungdomar kan återvända till en destination några gånger 

men efter ett tag vill de besöka nya platser. Vi anser att researrangörerna har rätt angående att 

ungdomar följer trender och reser till de destinationer som är populära därför förkastar vi 

teorin om att ungdomar återvänder till en destination flera gånger. 

5.4 Delslutsats  
Researrangörerna anser att ungdomar inte tillför några konsekvenser till en destination när de 

besöker den, varken positiva eller negativa. Vi förkastar därför teorierna om att ungdomar 

skulle ha en speciell påverkan av en etablerad destination. Turism i sig påverkar 

destinationerna men vilken målgrupp som påverkar vad är svårt att säga. Researrangörerna 

bekräftar teorierna om att ungdomar upptäcker nya destinationer.  Vi anser att något som 

påverkar en destination är om destinationen går från att vara oupptäckt till att bli en etablerad 

turistdestination. Sen om det skulle vara en positiv eller negativ påverkan är svårt att säga. 

Därför anser vi att ungdomarnas potentiella nytta för turismen inte bör förkastas helt. 

Majoriteten av researrangörerna ansåg att ungdomar var en viktig målgrupp. Men de ansåg 

även att ungdomar spenderade mindre pengar under sina resor än andra segment även om de 

tar längre resor. Då både deras kulturella-, sociala- och ekonomiska nytta kan ifrågasättas kan 

teorin om att de är en viktig målgrupp betvivlas. Vi anser att det bör betonas att alla 

målgrupper är viktiga, även om ungdomar inte spenderar mer än andra segment. Även om 

researrangörerna inte märkt att ungdomsresandet har ökat nämnvärt ökar det allmänna 

resandet. Ungdomar kan komma att bli en viktigare del, även för de researrangörer som inte 

redan anser att de är en viktig målgrupp. Vi anser att det är viktigt att ungdomar upplever 

positiva resor när de är unga. Det kommer resultera till att de fortsätter resa när de är äldre och 

har pengar att spendera under sin semester, vilket kommer bidra till att turismbranschen får en 

positiv utveckling. 
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6. Slutsats 

Syftet med vårt arbete var att inventera de teorier vi fann om ungdomsturism och tillämpa de 

på representanter från resebranschen. Vi ville skapa en förståelse för hur resebranschen 

förhåller sig till ungdomsturister. Vi anser att vi har fått en bättre inblick i vad som sker under 

ungdomars semester än forskarnas teorier visar. Vi anser inte att forskarna har fel utan att 

intervjupersonerna och forskarna ser på ungdomsturism ur olika vinklar. Forskarna skiljer de 

olika ålderssegmenten vid fler tillfällen än vad researrangörerna gör.  

Vi har i vårt arbete konstaterat att alkohol och fest är en viktig del för den genomsnittliga 

ungdomsturisten. Vi har även kommit fram till att konsumtionen av alkohol ökar hos alla 

ålderssegment under semestern. Det beror på att turister upplever en större frihetskänsla och 

de bestämmer själva över sin tid till skillnad från vardagen då de flesta har ett arbete eller 

studier att anpassa sig efter. 

Genom vårt arbete har vi kommit fram till att ungdomar är mindre benägna att avboka sina 

resor på grund av osäkerheter på destinationen men de riskerar inte sin egen säkerhet, varken 

genom att resa till osäkra destinationer eller genom farliga aktiviteter. Vi har kommit fram till 

att ungdomar förhåller sig inte till säkerhet och risktagande på det extrema sätt som teorierna 

har framställt.  

Att turism påverkar en destination är enkelt att konstatera. Men att ungdomar specifikt 

påverkar en destination anser vi inte stämmer. Alla turister bidrar med någon nytta, men den 

enskilda turisten är relativt otjänlig. Vi kom fram till att ungdomar prioriterar aktiviteter 

framför transport och logi när de reser, vilket gör dem mindre lönsamma än andra 

målgrupper. 

Vår uppfattning är att resebranschen är neutrala till ungdomsturister, det är inte en målgrupp 

som de prioriterar. De teorier som presenterar en negativ bild av ungdomar stämmer till viss 

del med hur vi uppfattade att researrangörerna såg på ungdomar. Skillnaden var dock att 

researrangörerna inte var lika negativa som forskarna var. Teorierna var mer specifika i vad 

de tyckte var dåligt med ungdomsturister. Researrangörerna anser att ungdomar i allmänhet 

inte är lönsamma eller eftertraktade, förutom för de företag som specialiserat sig på 

ungdomsturism. Researrangörerna besvarade flera av våra frågor med att ungdomar inte 

skiljer sig från andra ålderssegment. Vi anser att det är något viktigt att betona då det visar att 

forskare främjar specifika aspekter i sin forskning.  

Genom vårt arbete har vi kommit fram till att många av de teorier som forskarna presenterade 

kunde vi helt eller delvis förkasta utifrån researrangörernas åsikter. Resultatet visar i många 

fall att teorierna inte kan appliceras på den genomsnittliga ungdomen på chartersemester. 

Många teorier belyser antingen en smal gren av ungdomsturismen, eller en bred avbild som 

inte enbart berör ungdomar. Vi anser att vår studie blev lyckad och att vi framställde en bild 

som är mer relevant för svenska ungdomsturister på chartersemester. 
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Bilaga 

 

Intervjuguide 

1. Namn? 

 

2.   Företag? 

 

3.   Vilken position har ni? 

 

Tema 1, Säkerhet och risktagande 
 

1. Vilka typer av resor föredrar ungdomar?  

 

2. Är det vanligt att ungdomar avbokar sin resa på grund av politisk osäkerhet, naturkatastrofer 

eller terrorism?  

 

3. Om det kommer fram information om att det är osäkert på den destination ungdomar ska resa 

till hur brukar de reagera? Avbokar de resan, bokar om eller reser de ändå?  

 

4. Är ungdomar mer risktagande under sin semester och gör aktiviteter där de riskerar sin egna 

säkerhet?  

 

5. Hur arbetar ni med säkerhet?  

 

6. Kan ungdomarna känna sig säkra på era destinationer?  

 

7. Till de destinationer som många ungdomar åker till har ni fler säkerhets åtgärder där än på 

andra destinationer?  

 

8. Hur arbetar er personal på destinationen med ungdomar? Uppmuntrar de ungdomar till att 

genomföra osäkrare aktiviteter?  

 

9. Om en olycka sker vilken typ av hjälp får de av er personal på destinationen?  

 

10. Är det vanligt att ungdomar åker på äventyrsresor?  

 

Tema 2, Lönsamhet och nytta 
 

1. Spenderar ungdomar mer eller mindre pengar på sina resor än andra ålderssegment?  

 

2. Vad är det ungdomar spenderar sina pengar på?  

 

3. Är kvalité något ungdomar prioriterar när de bokar resor av er?  

 

4. Har ni märkt att antalet resor ungdomar tar har ökat det senaste decenniet?  

 

5. Hur många ungdomar besöker era destinationer?  
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6. Tar ungdomar längre eller kortare resor i genomsnitt än andra segment?  

 

7. Upplever ni att ungdomar tillför någon social nytta till de destinationer de besöker?  

 

8. Upplever ni att ungdomar tillför någon kulturell nytta till de destinationer de besöker?  

 

9. Återkommer ungdomar till samma destinationer oftare än andra målgrupper?  

 

10. Är ungdomar en viktig målgrupp?  

 

11. Enligt de teorier vi läst är det ungdomar som reser och upptäcker nya destinationer, anser ni 

att det stämmer?  

 

12. Har ni märkt att ungdomsturism har haft någon negativ inverkan på värddestinationerna?  

 

Tema 3, Alkohol, sex och droger 
 

1. Upplever ni att alkohol är en viktig del av ungdomars resande?  

 

2. Ser ni ungdomar som söker festresor som en attraktiv målgrupp? 

  

3. Anser ni att ungdomar beter sig mer oansvarigt på semestrarna än andra åldersgrupper?  

 

4. Har ni märkt att det finns en “turistkultur” där det är accepterat att bete sig på ett sätt som inte 

skulle accepteras hemma när man är turist?  

 

5. Attraherar destinationer som har ett festrykte fler ungdomar än andra destinationer?  

 

6. Vill alla ungdomar som åker till festdestinationer bara festa eller är det andra aktiviteter som 

lockar dem?  

 

7. Varför tror ni ungdomar dricker mer på semestern än hemma?  

 

8. Tror ni ungdomar tar mer droger på semestern än de gör hemma?  

 

9. Hur vanligt tror ni det är att strippklubbar och prostitution är en del av ungdomars 

semestrande?  

 

10. Har ni märkt någon koppling mellan alkohol och sport? 
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erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
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