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Abstrakt 

 

Fokus i uppsatsen kommer primärt att ligga på charterturismen och resenärers 

motivationsfaktorer. Det centrala blir vad om styr människor när de konsumerar resor, 

det undersöks för att skapa en förståelse och dra paralleller till befintliga teorier och 

kunskaper. Genom att göra en nutida analys kommer vi att ta upp vad tidigare forskning 

säger om charter och vad Jönköping Airports resenärer säger om motivationen till 

charter, hösten 2013. Det finns mycket material från tidigare forskning som behandlar 

olika motivationsfaktorer när det gäller resor rent generellt men inte specifikt kopplat 

till charter. Därför är det ett område som är intressant att uppmärksamma. Vi vill veta 

vilka intentioner människor har för att åka på en charterresa samt hur de identifierar sig 

med just charterresor. För att ta reda på motivationsfaktorer till charterresor frågade vi 

resenärer som skulle resa på charter från Jönköping Airport till Gran Canaria om vilka 

motivationsfaktorer som styrde vid respondenternas val av resa. 

 

Tack 

 

Vi vill börja med att tacka Jönköping Airport för ett gott samarbete, bra service, trevlig 

personal och bra bemötande. Vi vill även tacka respondenterna som ställde upp på 

intervjuerna och gav oss empiriskt material. Sist men inte minst, ett stort tack till vår 

handledare Jasmina Beharic, som hjälpt oss under hela processen. 
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1. Inledning 
 

I följande text kommer en beskrivning om hur turismen definieras, hur den ser ut i 

dagsläget och hur motivation och köpprocessen förklaras. Även charter kommer att 

beskrivas och lite historik i ämnet följer. Arbetet som helhet kommer att handla om 

charterturism och olika motivationsfaktorer som spelar in vid val av resa. Tidigare 

forskning har varit utgångspunkten för sammanställandet av frågeformuläret som sedan 

har använts vid intervjuerna. Teori, empiri och analys har satts i förbindelse i olika 

kategorier och underrubriker. Vi har lagt fokus på resenärer från Jönköping Airport till 

Gran Canaria, där vi genomförde totalt 8 intervjuer som ligger till grund för vår 

undersökning och uppsats.   

 
1.1 Bakgrund 
 

Turism är idag en global industri som har utvecklats i takt med att människors 

levnadsstandard har förbättrats samt genom teknikens framfart. Många fler människor 

kan och vill resa mer idag, vi har mer fritid och bättre inkomster (Bohlin och Elbe 

2007). Idag betraktas turism som världens största näringsgren som även förväntas växa i 

framtiden enligt FN:s organ för turismfrågor, World Tourism Organisation. Näringen 

gör att turismen spelar en allt viktigare roll för många länder, det inbegriper ett 

nödvändigt samarbete, länder emellan och många människors delaktighet. Platser som 

vi reser till och där vi utövar turism kallas destination. Destinationer måste utvecklas 

kontinuerligt för att hela tiden se till att locka nya och hålla kvar gamla turister (Bohlin 

och Elbe 2007). 

 

Turism definieras av Swarbrooke och Horner (2007) som en tillfällig förflyttning av 

människor bort från hemmiljön för att delta i njutningsfulla aktiviteter, det kallas mer 

specifikt för fritidsturism. Det kan också handla om arbetsrelaterade göromål och 

klassas även som turism men definieras specifikt som affärsturism. Löfgren (1999) 

beskriver turism på ett liknande sätt, han menar att det handlar om att lämna sitt hem 

och arbete för att söka efter nya erfarenheter, njutning och nöje. Löfgren (1999) 

förklarar att det från början handlade om att komma bort från allt, där konsumtion inte 

stod i fokus, utan att få andas frisk luft och koppla av var det centrala. Motivationen har 

med tiden utvecklats och förändrats, idag investerar vi mycket tid, pengar och känslor i 
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våra semesterresor som präglas mycket av hotell, sevärdheter, transport och souvenirer 

där konsumtion ofta är en viktig komponent (Löfgren 1999). Turism kan delas upp i 

inhemsk turism, där människor turistar inom sitt hemland och internationell turism, där 

människor turistar utanför sitt hemland. Gemensamt för båda är att individen ska vara 

borta minst 24 timmar från sitt hem för att det ska klassas som turism (Page och Connell 

2009). I all turism finns det två element inkluderat: resan till destinationen och boendet 

som även inbegriper aktiviteter på destinationen. Vistelsen på destinationen är temporär 

och turisten förväntas återvända hem efter dagar, veckor eller månader, upp till 

maximalt ett år. Stannar individen längre än ett år klassas det som migration (Page och 

Connell 2009). 

 

Varför turister reser är i högsta grad relevant att studera och är ett återkommande ämne 

som forskare har studerat sedan länge och går hand i hand med socialpsykologin (Page 

och Connell 2009). Motivation kan beskrivas som ett tillstånd/situation när en person 

behöver något och genom olika handlingar ska behovet tillfredsställas för att uppnå 

njutning eller nöjdhet. Motivation är en del av konsumtionsprocessen som ofta är den 

inledande och första fasen i konsumtionsprocessen (Page och Connell 2009). På ett sätt 

kan det sägas vara ett individuellt val, resenärerna väljer själva vart de vill åka men 

alternativen är inte helt obegränsade. Handlingar är influerade av möjligheter och 

begränsningar där tid och pengar spelar in. Sociala aspekter som påvisar vilka vi vill 

vara eller visa upp för andra har även en viss betydelse vid val av resa (Page och 

Connell 2009). 

 

Kön, ålder, social klass, sociala relationer och personlighet styr vilken typ av resa som 

lockar. Individer är relativt fria vid valet av resa och den avgörande faktorn blir vid 

beslutstagandet alla aspekter som påverkas mer eller mindre av personliga och sociala 

omständigheter (Page och Connell 2009). Enligt Gnoth (1997) kan motiv och 

motivation ses som två olika betingelser, motivation handlar om ett specifikt mål medan 

motiv inkluderar mål men handlar om en interaktion mellan mål och motiv. 

 

Bond och Falk (2013) hävdar att charterturisten är en samling av flera karaktärsdrag och 

kan inte placeras inom endast en kategori och därför är det flera motiv som ligger 

bakom valet av resa. Att få konstruera en ny tillfällig identitet under resan kan locka 

resenärerna att bli mer självständig. Alla resor är på något sätt motiverade av personens 
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identitetsrelaterade behov och de behoven kan ändras genom åren utifrån personens 

livscykel (Bond och Falk 213). 

Goossens (2000) förklarar att känslor motiverar människor och att psykologiska 

faktorer har en stor påverkan. Vi vill ha, vi behöver och vi har mål, är komponenter som 

är tydliga för oss människor. Vi har kognitiva motivationer som är mentala 

representationer såsom kunskap, tro och emotionella motivationer såsom känslor och 

instinkter (Goossens 2000). 

 

Gnoth (1997) förklarar att ett motiv kan vara att få chans att leva ut en viss roll under 

semestern, rollen kan förändras och bytas ut mot andra roller. Ett exempel på 

rollförändring kan vara att en person vill vara äventyrlig och bestiga ett berg på dagtid 

men senare på kvällen ta rollen som spelare på ett casino. Dagen efter kanske personen 

vill bejaka sin kulturella sida och ta rollen som kulturintresserad museibesökare.  

Falk m.fl.(2012) menar att uttryckligen inramade fritids- och turismerfarenheter med 

identitetsramar kan ses inom turismbranschen som olika önskningar. En önskning kan 

vara personlig nyfikenhet, trots önskningar kan även faciliteter för socialisering vara 

avgörande vid val av deltagande och för att forma minnen under resan. 

 

Page och Connell (2009) beskriver att konsumtionsprocessen vid köp av resa brukar se 

ut på två olika sätt, antingen går det till på samma vis som vid de flesta köp av olika 

produkter då konsumenten identifierar ett behov som behöver tillfredsställas, därefter 

börjar konsumenten att leta information om produkten såsom vad det kostar och var det 

går att hitta produkten. Därefter väger konsumenten olika alternativ mot varandra, tar ett 

beslut, konsumerar produkten och gör därefter en bedömning av produkten som 

påverkar framtida val av samma eller likande produkter. Tillvägagångssättet är ett 

vanligt förekommande sätt att konsumera de flesta typer av produkter på. Det andra är 

om individen inte identifierar ett behov av något, och här kommer många 

reklamkampanjer och företag in i bilden, företagen är bra på att skapa ett behov med 

inbjudande annonser som kan väcka intresse hos konsumenten (Page och Connell 

2009). Reklam från vänner och bekanta i form av word of mouth och rekommendationer 

påverkar människor och gör att ett intresse kan vakna som därefter kan leda in i ett 

beslut. Konsumenter påverkas både inifrån sig själva och av sina egna önskningar samt 

utifrån externa faktorer (Page och Connell 2009). Konsumtion inom turismen handlar 

inte bara om att köpa en produkt (som i de flesta andra fall) utan kan även handla om att 
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upptäcka och erfara en destination. Det kan förklaras genom att säga att turisten 

konsumerar platsen och kulturen och det i sig blir en produkt (Page och Connell 2009). 

 

Den totala turismprodukten är ett samlat erbjudande av varor, tjänster och allmänna 

nyttigheter som tillfredsställer den resandes behov i samband med ett tillfälligt uppehåll 

utanför hemmet. 

Som en del av produkten räknas den plats eller det område där konsumtionen sker. 

p.139 

(Kamfjord 2002). 

 

Den stora expansionen av charterresor skedde efter andra världskriget. Det startade med 

bussresor som tog resenärer främst till Italien där infrastrukturen var välutvecklad. 

Många reser fortfarande på busscharter men numera är det vanligare med flygcharter 

(Löfgren 1999). Bussresorna utvecklade bilden av charterresenärerna där klassiska 

stereotyper utformades, förebilder skapades och tydliga ritualer satte sina avtryck, som 

än idag fortfarande finns med oss. En del tydliga karaktärer som utvecklades och som vi 

fortfarande (med glimten i ögat) kan se är: det kärleksfulla paret på deras första 

gemensamma resa utomlands, mannen som har kameran i högsta hugg, ständigt beredd 

på att föreviga sina minnen, den gnälliga frun som klagar på allt, den medelålders 

allvetaren som alltid kontrollerar notan två gånger, de nygifta paret med ögon bara för 

varandra, änkan som tittar efter italienare, den glada alkoholisten som kan dricka utan 

begränsningar och krav och den förvirrande unga guiden, som alla ingår i en enda stor 

härlig grupp (Löfgren 1999). Bussen som resenärerna färdades i blev en plats tillräckligt 

liten så att gemenskap kunde skapas men ändå tillräckligt stor för att kunna undvika 

oönskade kontakter. 

 

Burkart (1983) definierar charter som boende och transport som tillsammans säljs som 

en produkt och han konkretiserar att turismen växt mycket tack vare charterturismen, 

särskilt i Storbritannien, Skandinavien och Tyskland. I slutet av 60-talet hade 

charterturismen tagit form och blivit populärt, speciellt till medelhavet (Burkart 1983). 

Charter består oftast av en destination i solen, där priset styr mycket. Burkart (1983) 

förklarar att charter ofta marknadsförs på samma sätt, resebolagen visar ett hotell som 

ligger nära stranden med pool och trädgård och med närhet till en bar med soligt väder 

utan ett enda moln på himlen. Det är själva turismprodukten som säljs (Burkart 1983). 
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När flygchartern tog över på marknaden, under 1960 talet var Mallorca en mycket 

populär destination som kom att bli en pionjär inom charterresor. Idag kan turister åka 

både på busscharter och flygcharter till medelhavet även om det är vanligast att flyga 

(Löfgren 1999). Charterflyg kommer fortsättningsvis att spela en viktig roll i 

turismindustrin (Buck och Lei 2003). Tillväxten av charterflyg är resultatet av 

charterresornas frammarsch. De låga kostnaderna har lett till en stor expansion av 

charter och det vertikala samarbetet gör att charterflygen inte behöver konkurrera med 

reguljärplanen (Buck och Lei 2003). För att kunna hålla de låga och konkurrenskraftiga 

priserna gäller det att fylla planen, förklarar Buck och Lei (2003). 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Många turister har krav på innehåll och ibland vilka specifika objekt och evenemang 

som ska ingå i bestämda situationer. Gnoth (1997) anser att våra motivationsfaktorer 

har förändrats ytterst lite genom åren och en kartläggning över Tysklands befolkning 

sen 70-talet över vad som motiverar resenärer visade år 1987 en tydlig lista som 

bestod av följande faktorer: att stänga av, vila sig, komma bort från vardagen, få 

miljöombyte, reflektera över livet, få tid att tänka, skaffa nya erfarenheter, uppleva 

en annan kultur, att lära sig något nytt, ha tid för varandra, utöva en sport, komma i 

form och att få utöva lekfulla aktiviteter (Gnoth 1997). Falk m.fl. (2012) säger 

däremot annorlunda och förklarar att västerländskt resande och fritidsmönster har 

förändras under 2000- talet, efterfrågan på erfarenheter som intellektuellt engagerar 

nya idéer, platser och aktiviteter har ökat. Ökningen har skett tack vare utökad fritid 

och större disponibel inkomst samt på grund av att kostnaden för att resa, har 

minskat. Gnoth (1997) hävdar att motivation kan ses som en synonym till värde, 

resenärerna vill ha ett värde i själva resan och att individen motiveras att välja en 

miljö som bäst passar ens motiv och preferenser.  

 

Att förväntningar och motivation hänger samman är tydligt enligt Gnoth (1997) han 

förklarar hur viktigt det är med självförverkligande och den stora förväntan på att få 

göra något nytt och komma bort från det rutinmässiga livet. Här står vikten av att 

utveckla kropp och själ som något centralt (Gnoth 1997). Papatheodorou (2001) 

framhäver att tiden har minskat i världen, och tack vare minskningen har även 

transportomkostnaderna sänkts. Gössling m.fl. (2012) menar att klimatet, den 

naturliga miljön, inkomster och rikedom, personlig säkerhet, och kostnader är 



  
 

6 

 

nyckelfaktorer när det kommer till motivations- och destinationsval. 

 

Andrews (2006) poängterar att många resenärer motiveras av att resa för att få 

vänner och för att känna sig som en del av gruppen eller för att söka efter något annat 

som är viktigt. Gössling m.fl. (2012) menar att besök av vänner, familj och släkt ofta 

är associerade med ett starkt socialt åtagande och är ett stort motiv för socialisering. 

Moore m.fl. (1995) påpekar att det kan finnas ett visst värde i en resa, och att 

turismen ökat tack vare informationen som framkommit om olika resmål. Ur ett 

beteendemässigt plan kan både ekonomi, politik, fred, och stabiliteten ha en inverkan 

på människors motivationer. 

 

Om själva destinationen eller hotellet är det primära för resenären har diskuterats 

tidigare av en rad olika forskare. Burkart (1983) poängterar att turismprodukten 

definieras som det viktiga i jämförelse med destinationen, det vill säga var 

resenärerna befinner sig, är inte det primära utan hotellets utformning är av större 

vikt. Ozdemir m.fl.(2012) är av en annan åsikt, han påstår att man inte kan ignorera 

hotellets läge och att destinationen där hotellet ligger har en effekt och påverkan av 

hur nöjd resenären blir. Burkart (1983) hävdar vidare att bara hotellet är bra och 

erbjuder allt turisten behöver, så kan resenärerna befinna sig var som helst i världen. 

Ozdemir m.fl. (2012) påpekar att trots att resenärerna är nöjda med hotellet eller 

konceptet All Inclusive kan turisten inte fokusera enbart på hotellet, för det är 

destinationen och landet som helhet som avgör om resenärerna är nöjda. Poolen är 

den centrala delen, där det sociala sker och allt resenärerna behöver finns där, och 

därav blir resan en standardiserad produkt (Burkart 1983). Ozdemir m.fl (2012) 

påtalar istället att hotellet inte står ensamt, utan hotellet är beroende av omgivningen 

och framgångar beror på destinationens kapacitet för att tillfredsställa turisterna. 

Ozdemir m.fl. (2012)  menar därmed att om resenärerna är nöjda med destinationen 

tenderar resenärerna att vara nöjda med hotellet. 

 

McCabe & Stokoe (2004) menar att dynamiska charterdestinationer är knutna till 

platsen och globaliseringens inverkan på samtida samhällen i produktionen och dess 

konsumtion av platsen har djupgående konsekvenser för förståelsen av identitet och 

det sociala jaget i turismen. Bond & Falk (2013) förklarar att identitetsfrågor blir allt 

viktigare när individer motiveras att söka specifika resor eller fritidsaktiviteter. 
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Identitet är inte bara var individen är född, religion, etnicitet eller kön utan kan ses 

som något som förändras genom livet, och som motiverar alla aspekter av det 

dagliga livet och även vid val av resmål (Bond och Falk 2013). Guzman m.fl. (2006) 

menar att en del vill identifiera sig med kulturella aktiviteter som ger närhet och ger 

en känsla av att vara en del av gruppen. Samtidigt menar Hyounggon & Tazim 

(2007) att seriösa turister reflekterar en klar önskan om att transformera sitt 

vardagliga jag till det ”andra” mer önskvärda jaget på semestern. 

 

Säsonger definieras som en tillfällig obalans i fenomenet turism. Alla destinationer 

påverkas mer eller mindre av hög- och lågsäsong (Mat Som och Al-Shqiarat 2013). 

Lågsäsong behöver inte alltid förknippas med något negativt, en del anställda ser det 

som en förmån när det är mindre att göra (Mat Som och Al-Shqiarat 2013). 

Lågsäsong kan även vara en chans för den sociala och ekologiska miljön att 

återhämta sig. Mat Som och Al-Shqiarat (2013) förklarar att säsonger påverkar 

efterfrågan och utbudet och det i sin tur påverkar destinationer. Anställda på 

destinationerna kan se hur säsonger förändras och det kan även märkas på olika 

affärsverksamheter som lever på turismen (Mat Som och Al-Shqiarat 2013). 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka charterresenärers motivationsfaktorer, vad 

som motiverar turister till att åka på en charterresa samt att ta reda på vad som 

avgjorde att det blev Gran Canaria. 

 

1.4 Frågeställning 
 

Vilka motivationsfaktorer är centrala vid val av en charterresa till Gran Canaria? 

 

1.5 Avgränsning 
 

Vi har valt att avgränsa oss till Jönköping Airport som utgångspunkt för intervjuerna. 

Flygplatsen befinner sig inom ett nåbart geografisk avstånd inom Småland. 

Jönköping Airport hade lämpliga avgångstider som passade in i vårt schema. Numera 

finns det charterresor till många olika destinationer världen över men vi valde att 

begränsa oss till charter till Gran Canaria som är ett klassiskt resmål som länge varit 

en populär charterdestination som fortfarande levererar (reseguiden). Därför ansåg vi 

rent tidsmässigt att det var lämpligt att fokusera på en flygplats och en specifik 

charterdestination. Utgångspunkten för vår uppsats blir därmed charterresor från 

Jönköping Airport till Gran Canaria hösten 2013.  
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2. Metod 
 

2.1 Inledning 
 

Vi har valt att utgå från en deduktiv ansats, där vi utgår från tidigare teorier och testar teorierna 

gentemot den empiri som framkommit från respondenternas svar. Brotherton (2008) anser att en 

deduktiv ansats omfattar en mer strukturerad och fokuserad undersökning eftersom den utgår 

från tidigare teorier. Om författarna däremot vill utgå från en induktiv ansats ska författarna 

själva forma en teori (Brotherton 2008). Vi valde därför att utgå från en deduktiv ansats eftersom 

vi hade för avsikt att undersöka hur tillförlitlig och relevant den tidigare forskningen är i dagens 

samhälle. Forskningen har funnits i många år och därför vill vi se om det fortfarande stämde in 

på den typiska charterresenären. Vi har utgått från tidigare modeller och anslutit till empirin som 

framkommit under intervjuerna. Frågorna utgår från modeller i tidigare forskning som är 

relaterade till och handlar om motivationsfaktorer till resandet. 

 
2.2 Tillvägagångssätt 
 

Eftersom vi visste att vi ville intervjua människor och för att få en djupare inblick i resenärers 

åsikter och tankar uteslöt vi i ett tidigt skede andra undersökningsalternativ, av mer kvantitativ 

karaktär såsom exempelvis enkäter. Vi ville att intervjuerna skulle äga rum på en plats där 

resenärer befinner sig i en inledande fas av en resa. Därav föddes idén om att utföra intervjuer på 

en flygplats. Att hålla oss inom Småland kändes som ett naturligt val rent geografiskt, vi 

undersökte olika passande avgångstider för charterresor och där uppmärksammade vi Jönköping 

Airport som en passande plats att samla material på. Vi tog kontakt med Jönköping Airport via 

telefon och fick genast ett positivt bemötande som gjorde att vi inspirerades av ett samarbete just 

med den flygplatsen. Mejlkontakt inleddes och där gav vi ett utskick på vad intervjun skulle 

innehålla samt när vi skulle ses. Intervjuerna ägde rum den 29 november 2013 och flyget avgick 

för samtliga resenärer klockan 15.25 till Gran Canaria.  

 

Väl på plats genomfördes hälften av intervjuerna innan resenärerna hade checkat in, vi passade 

på att fånga upp några resenärer när de stod i kön och väntade på att få lämna in väskorna. 

Resterande intervjuer genomfördes när resenärerna väntade vid gaten och redan hade checkat in. 

Vi presenterade oss noga och frågorna ställdes utifrån vårt eget utformade formulär (se bilaga 1) 

och vi började med enklare frågor, anteckningar togs samtidigt. Frågorna gav utrymme för att 

svara fritt och ibland ställdes följdfrågor utefter svaren som vi erhöll, efter att intervjun hade ägt 
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rum tackade vi för visat intresse. När vi sedan kom hem till Kalmar började arbetet med att 

analysera och kategorisera materialet för att göra det mer lättläst och förståeligt för läsaren. Vi 

har utifrån tidigare forskning dragit paralleller till vad resenärerna berättade och därigenom 

analyserat både teori och empiri i kategorierna.    

 

2.3 Urval 
 

Urvalet av flygplats gjordes med utgångspunkt från Kalmar och vi letade efter lämpliga 

avgångar samt efter ett rimligt avstånd. Efter att ha kontaktat Jönköping Airport och fått ett 

positivt besked om att vi var välkomna på önskad tid, beslutades det att helt fokusera på endast 

Jönköping Airport. Andra flygplatser var även tilltänkta men vi fick bättre kommunikation, 

service och ett större utbud av att vända oss till Jönköping Airport. 

 

Urvalet för en specifik åldersgrupp var inte klargjort innan intervjuerna påbörjades, eftersom vi 

inte visste mer än att det var 183 passagerare på planet från Jönköping Airport. Vår strategi 

följdes av att vi försökte satsa på ett brett åldersspann och med hänsyn till tidspressen som 

präglade besöket på flygplatsen och resenärernas eventuella positiva eller negativa attityd till 

arbetet. Vi anser att svaren kommer från ett brett demografiskt urval, rent åldersmässigt med 

fokus på både män och kvinnor. Vi intervjuade åtta personer i åldersspannet 18 -80år och därav 

kan vi utgå från att det är ett relativt brett spann av respondenter. Arbetet omfattar alltså inte 

någon segmentering av ålder, det syftar snarare till resenärer som är i en inledande fas av 

resandet oavsett kön. 

 

2.4 Intervju 
 
För att få fram och kunna undersöka människors motivationsfaktorer, handlar det om att 

tydliggöra tankar, känslor och åsikter. En intervju är ett samspel mellan två personer, med olika 

roller som inte är jämställda. Det innebär att en frågar och en svarar och kommunikationen är 

föremål för analysen. Kommunikationen kändes naturlig mellan oss som intervjuade och våra 

respondenter då de flesta talade ganska fritt och verkade tycka ämnet var intressant att diskutera.  

En intervju skiljer sig från ett vanligt samtal genom att intervjuaren styr samtalet och försöker 

samla så mycket information som möjligt. Ett samtal däremot behöver inte ha ett bestämt syfte 

och är mer ett givande och tagande på lika villkor (Lantz 2007). 

 

Vidare förklarar Lantz (2007) att intervjuns utformning bestäms utefter att syfte och problem är 

formulerat. Intervjuer kan se ut på olika sätt och ha olika innehåll. En intervju kan vara helt 
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öppen då intervjuaren ställer helt öppna frågor och den tillfrågade fritt kan utveckla sina tankar 

och funderingar (Lantz 2007). Är intervjun istället helt strukturerad ställer intervjuaren 

formulerade frågor i en bestämd ordning och respondenten svarar på olika svarsalternativ, som 

på så vis har likheter med en enkät. May (2013) menar att det finns fyra olika intervjutyper och 

de är: strukturerad intervju, semi-strukturerad intervju, ostrukturerad intervju samt gruppintervju. 

 

Vi valde att intervjua via ett semi-strukturerat sätt för att både kunna ha tydligt riktade frågor 

men som ändå ger utrymme för respondenterna att själva utveckla och reflektera fritt i sina svar. 

May (2013) belyser att i en semi-strukturerad intervju brukar frågorna vara specificerade, men 

intervjuaren har större frihet att vidareutveckla frågorna. Det öppnar för en förståelse av hur 

intervjupersonen skapar och använder innebörder i det sociala livet. Här kan komma att besvaras 

andra frågor än de som ställdes från början och det blir mer kvalitativt. Den här typen av 

intervjuer gör det lättare för människor att besvara frågorna i egna termer än med den 

standardiserade intervjun. Samtidigt ges en bättre förståelse för respondentens egna perspektiv 

och ger därmed ett mer kvalitativt djup eftersom respondenten refererar från egna idéer och 

tankar. 

 

I en semi-strukturerad intervju finns det självfallet ett mål men mycket frihet ges till 

respondenten, till skillnad från en strukturerad intervju där respondenten är mer styrd i sina svar. 

Intervjun är som sagt ovan ett medel till att samla information. Vi ansåg på ovan nämnda grunder 

att en semi-strukturerad intervju passade till den undersökning vi avsåg att göra. Genom att vi 

intervjuade via en semi-strukturerad intervju kunde vi få resenärernas svar på både ett formellt 

sätt men det gav även individerna chansen till att öppna upp och bli mer personliga. 

Brotherton (2008) förklarar att det är mer flexibelt med intervjuer när man samlar data. Utifrån 

teorin har vi dragit paralleller till empirin. Under insamlingen av materialet har den insamlande 

informationen genomgåtts under en kritisk synvinkel eftersom det är en viktig komponent. 

Resultatet från intervjuerna har speglat intervjupersonens uppfattning, tyckande och självbild av 

charterresan och vilka motivationsfaktorer som spelat in för just den individuella respondenten. 

  

Lantz (2007) konkretiserar att en intervju som är väl genomförd ger data som uppfyller särskilda 

krav på användbarhet, data i vetenskapliga sammanhang framhäver ofta giltiga och trovärdiga 

resultat. För att data ska vara giltig måste även metoden vara tillförlitlig och det skall kunna gå 

att kritiskt granska slutsatserna (Lantz 2007). För att beskriva värdet av intervjun används 

begrepp som reliabilitet och validitet. Resultaten som framkommit från intervjun måste vara 

användbara och vad som är användbart varierar i olika sammanhang. Resultaten av intervjun bör 
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tjäna till något oavsett om det ska användas i vetenskapligt eller praktiskt syfte (Lantz 2007). 

 

Bekräftelsen på att vår studie består av en trovärdig reliabilitet kan kopplas till att vi intervjuat 

människor som är mitt inne i en reseprocess, som både har förväntningar, längtar och fortfarande 

är medveten om vad som motiverade dem till att välja att åka på en charterresa till Gran Canaria. 

Fokus har varit på intervjupersonens verbala uttryck men även på minspel och kroppsspråk och 

därav bekräftas validiteten. En nackdel med intervju är att det inte alltid går att lita på det som 

individerna säger, utan en del svarar utefter vad de tror intervjuaren vill höra, samtidigt kan 

individer svara på ett sätt men i verkligheten bete sig på ett annat (Lantz (2007). 

 

Efter intervjun har vi analyserat och bearbeta informationen. May (2013) menar att intervjuer ger 

en rik insikt i människors biografier, upplevelser, värderingar, åsikter, attityder, ambitioner och 

känslor. May (2013) påpekar även att det finns ett intresse för den intervjuades egna perspektiv. 

Det ger ett mer kvalitativt djup, för att personen refererar från sina egna idéer och tankar. 

Kvalitativa analyser ger en mer känslomässig förståelse, medan kvantitativa analyser ger oss 

kunskap om ”hur mycket något är” och blir på så vis ett mätinstrument. Kort sagt kan man säga 

att kvantitet bestämmer mängd och kvalitet bestämmer art (Lantz 2007). May (2013) menar att 

ett forskningsprojekt kan innehålla en blandning av flera olika metoder men vi har valt att enbart 

fokusera på intervjuer. Det är mest lämpligt för vår undersökning eftersom vi ville gå närmare in 

på djupet och fånga upp resenärernas egna åsikter och tankar kring motivationsfaktorer till 

charterresor. 

 

2.5 Etik 
 

En väsentlig grundkomponent är etiska aspekter, att ge informationen vidare till både 

respondenterna och övriga inblandade i arbetet. Etik handlar om moraliska värden, principer och 

handlingar såsom ärlighet, ansvar, integritet, förväntningar av andra och ömsesidig pålitlighet 

(Brotherton 2008). Förenklat sagt kan man säga att det handlar om att göra saker på ”rätt sätt” 

enligt Brotherthon (2008). 

 

Vår uppsats involverar etiska aspekter genom hela processen, från planeringsstadiet till 

färdigställande av resultat. När det handlar om etiska aspekter innebär det inte att endast de 

mänskliga deltagarna ska skyddas utan även att arbetet är designat och har genomförts på ett 

ärligt sätt (Brotherton 2008). Vi var noga med att informera att vi kom från Turismprogrammet 

på Linnéuniversitetet, att intervjun skulle omfatta cirka femton minuter av respondenternas tid, 
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och att en av oss frågade och att den andra dokumenterade svaren. Detta för att få en helhetsbild 

och för att vi sedan skulle kunna analysera svaren. Vi informerade respondenterna om att vi hade 

tystnadsplikt och att materialet bara skulle användas till vår uppsats och att vi gjorde intervjuerna 

inför vår kandidatexamen på Linnéuniversitet, Kalmar. Vi frågande därför inte om 

respondenternas namn utan bara om ålder för att respondenterna skulle få vara anonyma och för 

att namnen inte har någon relevans i uppsatsen. 

  

Att klargöra om det är personens unika beskrivning av ämnet som är intressant eller om 

respondenten kommer att representera en grupp individer är en viktig aspekt (Lantz 2007). 

Den individ som intervjuas måste själv välja om han eller hon vill medverka och även förbehålla 

sig rätten att få avbryta intervjun, om det av någon orsak skulle behövas eller om individen inte 

vill vara delaktig (Lantz 2007). Vi har valt att utgå från respondenterna (tidigare även benämnts 

som resenärerna) specifika motivationsfaktorer, för att dra en parallell till tidigare forskning. Vi 

tydliggjorde att intervjuerna var helt frivilliga och att respondenterna när som helst kunde avböja 

intervjun. Vi har som sagt både tagit hänsyn till anonymiteten och att inte ställa oetiska och för 

ingående frågor, som respondenterna själva kan uppfatta som kränkande. Vi förklarande syftet 

med vårt arbete och att det gjordes i relation till utbildningen på Turismprogrammet via 

Linnéuniversitet, Kalmar. Svaren som framgick har bara florerat i vår uppsats och de inblandade 

såsom handledare och examinatorn samt att studenter har tagit del av undersökningen vid 

opposition och ingen annanstans. 
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3. Charterresenärers motivationsfaktorer ur olika aspekter 
 

3.1 Inledning 
 

Nedan i texten kommer olika underkategorier att följa, de behandlas med både teori, 

empiri och analys i varje kategori. Kategori 3.2 är dock utformat för segmentering 

och kommer att behandlas i resterande kategorier. Olika faktorer spelar in vid val av 

charterresa och det kan ses ur olika synvinklar. Vi behandlar segmentering av 

resenärer, motivationsfaktorer förr och nu, lojalitet, frihet, vädret, fritidsaktiviteter, 

identitet, avgörandet vid val av resan samt All Inclusive. 

 
3.2 Kategoriserad segmentering av resenärer 
 

Kamfjord (2002) konkretiserar den första typologin inom motivtyper, de som resenärer 

själva har uppgivit vara det viktigaste för att resa. Det finns fem grundläggande 

motivkategorier enligt Kamfjord (2002) och de är:  

Kung för en dag: Där det handlar om att få service, bli uppmärksammad, få uppassning, 

det grundar sig i att fly vardagens rutiner och tristess. 

Mer av det vanliga: Turisten vill avsätta mer tid för att utveckla sin fritid, göra mer av 

samma saker som denne vanligen gör på sin fritid eller utveckla en viss hobby, 

exempelvis golf. På ett mer djupgående och omfattande sätt. 

 

Det ovanliga: Turisten önskar sig ett avbrott från rutiner, samtidigt som de önskar sig 

nya erfarenheter och intryck. Det handlar om att uppleva och göra något annat än de 

som turisten gör dagligen. 

Drömmen om framtiden: Önskan om att komma bort från rutiner, sammanlänkas med 

strävan att uppnå det teknologiska möjliga, de optimistiska och spännande eller de 

möjliga vägar som framtiden innebär. Det handlar om att söka upp ”drömmen om 

framtiden” eller ”fly in i framtiden”. 

Ladda batterierna: Turisten vill ha ett avbrott från rutinerna, återfå en rent fysisk och 

mental återhämtning. Där det handlar om att koppla av och inte anstränga sig i onödan. 

 

Kamfjord (2002) hävdar att beteendetyper inom turismen, syftar till vad turisterna 

verkligen gör på sin semester, snarare än vad de säger sig göra. Segmenten går under: 
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Hög standard: Här finns det gifta par, med en inkomst över medelinkomsten i Sverige, 

åldersspannet 35-54år samt att de har en utbildning som ligger över medel för 

befolkningen. De vill ha en bekväm och väl organiserad semester. Individerna betalar 

hellre lite mer för att få det som de vill ha det. Lugn och ro är viktigare än underhållning 

och nöjen. Familjen står i fokus, nya bekantskaper och fysisk aktivitet lockar inte 

segmentet. 

 

Släkt och vänner: Gifta par och pensionärer med lägre utbildning och inkomst i 

majoritet befinner sig i segment. Åldersspannet är 45-65år, flertalet spenderar mindre 

pengar på semestern än genomsnittet. Familjeresor och besök hos släkt och vänner är 

viktiga enligt Kamfjord (2002). 

 

Aktivitet: Segmentet har den mest positiva inställningen till semester i hemlandet. De är 

unga ogifta, gifta utan barn, utbildning och inkomst normalt fördelade över 

befolkningen. Åldersspannet är mellan 15-34år, samt att de är fysiskt aktiva som reser 

inom Sverige, särskilt till fjällen både vinter och sommar. 

 

Kultur: Här föredrar turisten aktiviteter som inte är fysiskt krävande, individerna är 

villiga att betala mycket för det turisten vill ha rent kulturellt, men inte för ett lyxigt 

hotell. Åldersspannet är överrepresenterat mellan 55-65år. De reser gärna med 

kollektiva transportmedel, har hög utbildning och medelinkomst. Människor inom 

segmentet är aktiva och anser inte att semestern skall kastas bort på att vila och lata sig. 

 

Nöje: Segmentet anser att det är en viktig del att få träffa nya människor. Bad och alpina 

sporter är de mest populära aktiviteterna, åldern är varierande men övergripande mellan 

15-24år. En stor andel är studerande i grundskola, gymnasieskola, högskola samt 

universitet. Segmentet anser att det får mer för pengarna om de reser söderut samtidigt 

som individer gärna berättar öppet om vart på semestern. 

 

Övriga: 20 procent av befolkningen mellan 15-65år kan inte kategoriseras i 

överensstämmelse med något av de ovannämnda segmenten (Kamfjord 2002).  

 

Kamfjord (2002) påpekar även att det finns ett stort antal studier på detta tema, dock har 

det etableras lite olika kategorier utifrån författarna. Den praktiska betydelsen är dock 
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densamma men en liten variation kan förekomma. Samtidigt hävdar Kamfjord (2002) 

att temat motivtyper och segmentering är en intressant och viktig fråga inom turismen. 

Fritidsmotivationsskalan utformades av Beard och Rghob år 1983. Skalan motiverar 

individer att involveras i mentala aktiviteter såsom upptäckande, utforskande, lärande, 

tankar och bildspråk (Swarbrooke & Horner 2011). 

 

Den sociala gruppen sträcker sig till individer som engagerar sig i fritidsaktiviteter för 

sociala anledningar, individer inom segmentet har två behov; behov av vänskap och 

personliga relationer samtidigt som individerna vill ha aktning av andra. 

Den tredje gruppen är Kompetens behärskningsgruppen, här finns individer som 

engagerar sig i fritidsaktiviteter för att uppnå mästerskap, utmaning eller kunskap. 

Aktiviteterna är oftast fysiska av naturen. Den sista gruppen benämns Stimulus 

undvikande gruppen och innefattar en önskan att rymma och komma ifrån det 

överstimulerande livssituationerna. Det är ett behov att undvika social kontakt, att söka 

ensamhet och lugn. Samtidigt kan det bara handla om att vila och koppla av 

(Swarbrooke och Horner 2011). 

 

Swarbrooke och Horner (2011) förklarar att alla turister är olika och så är även 

motivationsfaktorerna som motiverar. Det kan handla om personlighet, är individen 

öppen, självsäker och social eller mer tillbakadragen och skygg? Äventyrlig eller 

försiktig? Det beror på om individen är intresserad av mode, träning eller festande. 

Samtidigt som det beror på och är avgörande av tidigare erfarenheter, både negativa och 

positiva samt tidigare liv och hur de önskas att bli sedda av andra. Swarbrooke och 

Horner (2011) hävdar att motivationerna förändras över tiden för individer, beroende på 

olika personliga omständigheter. Några av omständigheterna kan vara att få barn, träffa 

en ny partner, ökad eller minskad inkomst, sämre hälsa, eller helt enkelt förändra och 

byta förväntningar eller genom ökade erfarenheter. Ingen turist motiveras enbart av en 

motivationsfaktor utan det är oftast några olika motivationsfaktorer som spelar in vid 

val av resa enligt (Swarbrooke och Horner 2011). 

 

Vår uppfattning är att alla människor kommer att förändras, förr eller senare. 

Livssituationer gör att vi som individer utvecklas och förändras. Det kan vara i olika 

riktningar och därför har även turismnäringen nytta av att få fram olika segment för att 

anpassa sig till oss människor och de behov som vi individer strävar efter att uppnå. Vi 
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menar att det kommer alltid att finnas olika motivationer till valet av resa, det är ett 

faktum men genom att föra fram motiven i ljuset kan turismnäringen växa och göra sig 

starkare på marknaden och tillfredsställa fler människors behov och önskningar och på 

så viss locka till sig fler resenärer. Genom att förstå vad resenärerna är ute efter och 

kategorisera dem kan det komma fram nya resmål men först och främst måste 

motivationsaspekterna komma fram och det intressanta var i denna studie att dra 

paralleller till vad tidigare forskning kommit fram till och om vi nu kan se likheter eller 

skillnader med tidigare teorier och om dem kan anpassas in i dagens samhälle. 

Segmenten kommer att sammanfogas med empirin, kategorierna har tydliggörs för att 

öka förståelsen nedan i texten. 
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3.3 Motivationsfaktorer förr och nu 
 

Många turister har krav på innehåll och ibland vilka specifika objekt och evenemang 

som ska ingå i bestämda situationer. Gnoth (1997) anser att våra motivationsfaktorer har 

förändrats ytterst lite genom åren och en kartläggning över Tysklands befolkning sen 

70-talet över vad som motiverar resenärer visade år 1987 en tydlig lista som bestod av 

följande faktorer: att stänga av, vila sig, komma bort från vardagen, få miljöombyte, 

reflektera över livet, få tid att tänka, skaffa nya erfarenheter, uppleva en annan kultur, att 

lära sig något nytt, ha tid för varandra, utöva en sport, komma i form och att få utöva 

lekfulla aktiviteter (Gnoth 1997). 

 

När vi utgår från Gnoths (1997) teori och tittar närmare på varför respondenterna reser 

kan vi se ett antal faktorer som är gemensamma för många av respondenterna och som 

stämmer enligt Gnoths (1997) teori. Här är det tydligt att individer oftast inte bara drivs 

av en specifik motivationsfaktor precis som Swarbrooke & Horner (2011) hävdar, utan 

det finns flera som är centrala och styr vid val av resa. Faktorerna som motiverade till 

resan var enligt följande: 5 av 8 motiverades av att koppla av, 6 av 8 motiverades av att 

sola och bada, 2 av 8 motiverades av att äta och dricka gott, 4 av 8 motiverades av att 

umgås med familjen, 1 av 8 reste för att träffa trevligt folk, 3 av 8 tyckte att kultur och 

nöje har stor betydelse och 2 av 8 motiverades av att bo bra. Dessutom svarade 4 av 8 

att dem inte hade något direkt planerat utan ville ta dagen som den kommer. Caruana & 

Crane (2011) menar att turismen är kopplat till frihet, en önskan att komma bort från det 

vardagliga livet. 

 

Respondenterna som själva berättade att de skulle bo på ett All Inclusive hotell kan 

sättas in i Kamfjords (2002) kategori Kung för en dag, som belyser vikten av att få bra 

service, få uppassning och fly vardagens rutiner och stress. Gössling m.fl. (2012) menar 

att inte alla motivationsfaktorer är lika viktiga. Motiven är även sammanlänkade med 

destinationens attribut, autenticitet, kostnader, tid, faciliteter, service, tillgång och 

gästfrihet. Känslor är viktiga inom turismen när det handlar om motivation eftersom det 

är en glädjesökande aktivitet (Gnoth 1997). 
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Falk m.fl. (2012) förklarar att västerländskt resande och fritidsmönster har förändras 

under 2000- talet, efterfrågan på erfarenheter som intellektuellt engagerar nya idéer, 

platser och aktiviteter har ökat. Ökningen har skett tack vare utökad fritid och större 

disponibel inkomst och minskad kostnad för resande. Även om motivationsfaktorerna 

överensstämmer mycket med tidigare forskning så är det ändå ett faktum att tiderna har 

förändrats, när man tänker på att vi har fått mer fritid och har högre inkomster som vi 

kan lägga på fler och exklusivare resor.  

 

Att tiderna har förändrats tycker vi framgick när vi frågade respondenterna om hur ofta 

de reser på charter? Många reser mer än en gång per år och vi får inte glömma att svaren 

som följer bara avser charter så många reser kanske fler gånger på andra sorters resor 

under ett år. För charterresor var svaren följande: 1 person åkte aldrig på charter men 

hon är ung och det var hennes första resa utomlands, 4 personer svarade att de reser på 

charter 1-2 gånger per år och 3 personer svarade att de reser på charter 3-4 gånger per 

år. Vanligast är alltså att resa på charter 1-2ggr per år enligt vår undersökning. 

 

Vi tycker att motivationsfaktorerna till charterresor till stor del är ganska oföränderliga 

genom tiderna när vi jämför teorin med vår empiri. Vi tror att det beror på att charter är 

på något sätt en viss kultur som rotat sig fast hos många människor och inbegriper ett 

visst mönster som är populärt för många. Vi vill säga att sol och bad är honnörsorden 

för en charterresa och att det är djupt rotat hos många människor och blir därmed också 

en naturlig motivationsfaktor för att välja just en charterresa. Dessutom är många av 

dagens hotell mycket fint utrustade och ligger i fina omgivningar som inbjuder till 

avkoppling och njutning vilket vi anser lockar många stressade människor som vill bort 

från exempelvis storstadspulsen. Sen finns det charter till olika sorters platser som både 

är mer lugna och mer livliga, det kan även vara en orsak till att många gillar charter 

eftersom det finns mycket att välja på. 

 

Att vilja komma bort på semester är många människors vilja och önskan om att enkelt 

kunna boka en resa som innefattar både transport och boende, som tillsammans bildar 

en paketresa är för många ett naturligt val. Att slippa leta boende och transport var för 

sig, som tillsammans ska synka är en av anledningarna till att resenärerna bokar en 

paketresa och det blir därmed en trygghet för många, när allt redan är genomtänkt och 



  
 

20 

 

resenärerna vet att det är en gruppresa, och att de inte är helt ensamma. Någon från 

hotellet eller resebolaget möter alltid upp resenärerna vid flygplatsen för att gemensamt 

färdas till hotellet vilket är väldigt smidigt och bekvämt. Enkelheten är ibland en dygd 

och det tror vi gör att många lockas av att boka en charterresa. 
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3.4 En nöjd resenär tenderar att bli en lojal resenär 
 

Ozdemir m.fl. (2012) förklarar huruvida resenären tidigare varit nöjd med destinationen 

motiveras han/hon att åka tillbaka. Ozdemir m.fl. (2012) menar därmed att om 

resenären är nöjd så uppstår en lojalitet som i sin tur leder till ett starkt motiv till att 

boka en resa och åka tillbaka till destinationen. Lojalitet kan finnas till en resebyrå, ett 

hotell eller en arrangör och det kan påverka personens motivationsfaktorer (Ozdemir 

m.fl. 2012). Eftersom de flesta resenärerna hade varit på Gran Canaria tidigare tyder det 

på att respondenterna gillar destinationen och känner en trygghet i att göra återbesök. En 

av respondenterna återvänder till samma hotell varje gång för att han, som han uttrycker 

det ”vet vad man får”. Att just ”veta vad man får” är ganska typiskt charterresor och 

många av respondenternas antydde på att de visste vad som skulle finnas på hotellet och 

inte minst när det gäller All Inclusive resenärerna som i det här fallet var väldigt tydliga 

med att de visste vad de skulle få. 

 

Här dras en parallell till Ozdemir m.fl. (2012) som förklarar att när turister väljer All 

Inclusive, vet resenären vad han/hon får i förväg genom viktiga aspekter såsom: vad det 

kommer att kosta, själva upplägget av aktiviteter och underhållning och vad det har för 

innehåll och därmed reduceras oväntade dyra och kostsamma överraskningar. All 

Inclusive konceptet kommer att behandlas vid ett senare tillfälle, nedan i texten. 

 

Genom att ställa frågan: Har du varit på Gran Canaria förut, om ja varför åker du 

tillbaka? Fick vi fram att 6 av 8 har varit där förut och 1 av 8 har aldrig varit utomlands 

tidigare. Av de 6 som varit där förut åker 1 tillbaka för att träffa sin syster som bor på 

Gran Canaria under en längre period på vintern. 5 av 6 åker tillbaka för värmen och 

klimatets skull och 1 av 6 tycker det är perfekt för barn, och därför väljer respondenten 

att åka tillbaka. 2 av 6 som åker tillbaka lockas av att det är en relativt kort flygresa. En 

av respondenterna har varit på Gran Canaria tjugo gånger och åker tillbaka för att 

besöka samma hotell, träffa gamla vänner och bara njuta av värme och bad. Vi frågade 

respondenterna om det var samma resa som de hade tänkt från början och hur 

respondenterna hade sorterat och valt. 5 av 8 svarade ja, Gran Canaria var det primära 

resmålet från början. 3 av 8 svarade nej eftersom de hade flera olika alternativ att välja 

mellan. Slutligen valde alla Gran Canaria. 
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Utifrån intervjuerna fick vi fram att tre personer anser att Gran Canaria är deras 

favoritresmål, på grund av värmen, för att det är en lagom flygresa dit och för att det är 

barnvänligt där. Personen som aldrig hade varit utomlands berättade att hennes 

drömresmål är New York för att hon har sett så mycket på film och tv om staden. En 

person svarade London för den härliga mentalitetens skull. En äldre kvinna berättade att 

Dominikanska Republiken var hennes favorit och även där för det underbara klimatets 

skull och en annan gillade Italien eftersom hon föredrar landets goda mat och vin. Baker 

& Crompton (2000) hävdar att högre kvalitet på prestanda och nivåer av 

tillfredsställelse upplevs leda till ökad lojalitet och framtida umgänge, större tolerans för 

prisökning och ett förbättrat rykte. Den senare är avgörande både för att locka nya 

turister genom positiv word of mouth och media samt att när det gäller offentligt ägda 

rekreationsområden, för att förbättra eller bibehålla nivån på offentliga skatter och 

investeringar i rekreationsområden. 

 

Att vara nöjd med en produkt anser vi är nyckeln till att bli en lojal kund eller 

konsument. Det gäller såklart inte bara resor utan allt som vi kommer i kontakt med i 

vardagslivet. Är vi inte nöjda tenderar vi att testa något annat och dessutom finns risken 

att vi berättar för våra vänner och bekanta om vårt missnöje. Hur nöjda vi är med något 

förmodar vi spelar in nästa gång individen funderar på att konsumera en liknande eller 

rent av samma produkt. Det är säkerligen inte så lätt alla gånger för resebolagen och 

hotellen eftersom många resenärer har höga krav på sin semester. Dessutom är 

konkurrensen hård, vi antar och förmodar att många hotell vill ligga i framkant och 

kämpar för att gästerna ska vara nöjda och återkomma till hotellet igen. Just semestern 

anser vi är extra viktigt att bli nöjd med eftersom det är något som ändå sker relativt 

sällan i människors liv och för att den sätter lite guldkant på vardagen. 

 

Många resenärer planerar sin semester långt i förväg och därför har resenärerna även 

höga förväntningar på semestern. Det är intressant att ändå 3 av respondenterna anser att 

Gran Canaria är deras favoritresmål då de tycker att destinationen har ett bra klimat, att 

det är en lagom lång flygresa dit och att det är barnvänligt där. Detta tyder på att 

destinationen passar en bred publik då den verkar vara lätt att tycka om enligt våra 

respondenter. Om destinationen levererar det resenären förväntar sig, kommer det 
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troligtvis bli en nöjd resenär men om resenären för den saken skull blir lojal är svårt att 

bekräfta. Det kan givetvis vara som en av respondenterna som vi nämnt ovan, att de 

reser tillbaka år efter år men överlag kan vi inte dra den slutsatsen om alla resenärer. 

Vissa resenärer kan vara nöjda med ett visst hotell eller land, men de kanske ändå vill 

upptäcka en annan kultur eller ett annat land. Vissa resenärer kan placeras in i 

segmenten Det ovanliga eller Drömmen om framtiden och därför kanske de väljer att 

inte åka tillbaka till ett tidigare resmål eftersom segmenten strävar efter att få nya 

erfarenheter och intryck. Vi vill därför inte heller generalisera att resenärer blir lojala till 

resmålet men vi kan åtminstone dra parallellen att det händer att resenärer reser tillbaka 

om de i det stora hela är nöjda med hotellet eller destinationen.   
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3.5 Friheten att kunna fly vardagen 
 

Caruana & Crane (2011) påstår att grundläggande motivationsfaktorer som flykt är en 

medfödd mänsklig önskan. En önskan att överskrida tristess och isolering av vardagen 

genom att komma bort från den, med en semester. Motivationen flykt är en social 

psykologisk stimulus och de innebär att personen vill komma bort från den negativa 

stimulansen och söka efter nya eller fler positiva stimuli (Caruana & Crane 2011). 

 

Att koppla av är något som är ständigt återkommande i respondenternas svar och som 

visar sig vara en viktig motivationsfaktor vid val av charterresa. Att koppla av går hand 

i hand med Swarbrooke och Horners (2011) modell "Fritidsmotivationsskalan" och den 

Stimulus undvikande gruppen som innefattar en önskan att rymma och komma ifrån den 

överstimulerande livssituationen. Här handlar det primärt om att bara vila och koppla 

av. Det överensstämmer även med Kamfjors (2002) motivkategori Ladda batterierna, 

där turisten vill ha ett avbrott från rutinerna, återfå en rent fysisk och mental 

återhämtning. Där det även här handlar om att koppla av och inte anstränga sig i 

onödan. Att umgås med familj och vänner samt att träffa trevligt folk är ett svar som 

inte heller överraskar som motivationsfaktor när modellerna studeras. Samband går att 

se i den sociala gruppen som sträcker sig till individer som engagerar sig i 

fritidsaktiviteter för sociala anledningar. Segmentet har två behov; behov av vänskap 

och personliga relationer samtidigt som individerna vill ha aktning av andra 

(Swarbrooke och Horner 2011). 

 

Förenar vi ovanstående till vår empiri, och drar paralleller till när vi frågade 

respondenterna: Vilken känsla styrs du av när du börjar fundera på en resa, och är det 

samma känsla som styr när du väl bokar resan? Kan vi se att 2 av 8 ville koppla av och 

längtan efter att få komma bort var tydlig. Hälften av respondenternas angav att deras 

primära känsla styrde valet av resan. Glädje var en annan känsla som 5 av 8 svarade 

men en av respondenterna kunde inte svara på frågan eftersom respondenten hade svårt 

att förklara känslan, utan det handlade mer om motivet och lusten till resan. Stimulus 

undvikande gruppen gör sig även här bekant och stimulus undvikande gruppen 

innefattar en önskan att rymma och komma ifrån de överstimulerande livssituationerna. 

Det kan vara ett behov av att undvika social kontakt, att söka ensamhet och lugn. 
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Samtidigt kan det bara handla om att vila och koppla av (Swarbrooke och Horner 2011). 

 

Caruana & Crane (2011) menar att ett viktigt bidrag är att förstå frihet som (en form av 

flykt) som ett nyckelbegrepp för motivation och individuella turisters sätt att samarbeta 

och välja olika turismerbjudanden (Caruana & Crane 2011). Det är samtidigt klart att 

det inte finns ett enhetligt begrepp om frihet som kan påverka och innefatta alla turister 

genom att konstruera sina berättelser om identitet (Caruana & Crane 2011). 

Konstruerade identiteter avgränsar distinkta subkulturer eller en form av turism i sitt 

engagemang med destinationer (Caruana & Crane 2011). White & White (2004) drar 

paralleller till frihetskänslan, anonymiteten och den bibehållna distansen eller den 

sociala aspekten personen kan få från respektive resenär och dess destinationsval. 

 

Vi tror att avkoppling och att rymma från vardagen, alltid har lockat människan mer 

eller mindre beroende på olika livssituationer och förutsättningar. På grund utav att 

många lever i en allt stressigare vardag förmodar vi att betydelsen av att komma bort 

och få koppla av möjligtvis ändå ökar. Avkoppling var en motivationsfaktor som vi 

trodde tydligt skulle framgå när vi utgick från teorin och prövade den på empirin, vilket 

också stämde. Många pratade om vikten av att komma bort från sin vardag. Det anser vi 

grundar sig i människans jakt på lycka och sökandet efter det annorlunda och det mer 

extravaganta. 
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3.6 Vikten av rätt väder vid charterresan 
 

Mat Som och Al-Shqirarat (2013) konkretiserar hur viktigt det är med ”rätt” väder och 

att det styr mycket, flertalet resenärer motiveras att åka under högsäsong, på grunda av 

att det oftast är bättre väder än under lågsäsong. Vädret går självfallet inte att 

kontrollera men går i viss mån att rätta sig efter. Gössling m.fl. (2012) påpekar att 

landets temperatur dominerar resandet. Efterfrågan finns dock på internationella resor 

till subtropiska och tropiska nationer och även där är turisterna känsliga för 

klimatförändringar. 

 

Cabezas (2006) benämner vanliga och återkommande argument till motivation såsom: 

vita stränder och varmt klimat som inbjuder till avkoppling. Det är viktigt när det för 

många handlar om att fly den strukturerade vardagen. Som tidigare nämnt åker 5 av 6 

tillbaka för värmen och klimatets skull och 6 av 8 reser för att sola och bada. Det tyder 

på att sol och bad är ett viktigt inslag för respondenter på Jönköping Airport och att 

respondenterna därmed vill ha ett behagligt klimat. Genom att ställa frågan: Vad är din 

största förväntning på semestern? Fick vi fram att 6 av 8 har störst förväntan på vädret, 

att det skulle vara både soligt och varmt. 1 av 8 förväntade sig mest att få se något nytt 

och 1 av 8 svarade att få trevligt ihop med familjen. 

 

När vi frågade vad respondenterna skulle göra, på sin semester blev svaren mycket 

liknande. Det avsåg svaren på frågorna som gällde både motiven till resa samt 

förväntningarna på resan. Vi anser att respondenterna som svarade att de motiveras av 

att koppla av samt sola och bada, även kommer att göra just det, och att det blir 

respondentens primära förväntan på semestern. Bra klimat som innebär varmt och soligt 

väder är en tydlig förväntan på semestern. Även vid frågan som gällde vad resenären 

längtar till främst, när han/hon tänker på semestern svarade 4 av8 värmen. Resterande 

av respondenterna svarade att de längtar efter att få se något nytt, avkoppling, sol och 

bad och att få umgås med sin familj. 

 

Att vädret har en relativt stor påverkan vid val av resa, anar vi kan bero mycket på det 

kalla och gråa klimat vi har i Sverige. Vi är inte bortskämda med sol och värme och de 

faktorerna kan säkert vara en orsak till att många längtar efter sol och bad men främst 
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värme som hälften av respondenterna uppmärksammade under intervjun. Att tänka på 

sol och värme när man hör ordet resa, anser vi är mycket vanligt, precis som våra 

respondenter gör. Sommaren är dessutom relativt kort i Sverige och därav bedömer vi 

att många individer lockas av att ta chansen att få dryga ut sommarkänslan lite extra 

genom att ta en charterresa till ett varmare land med ett stabilare klimat. Att empirin 

stämde in på teorin även i det avseendet var för oss mycket väntat, vi antog att det 

skulle bli ett naturligt återkommande tema under intervjuerna. Att ingen skulle prata om 

sol och värme var för oss uteslutet redan från början. Det gör att vikten av ”rätt väder” 

bekräftas på nytt utifrån empirin. 

 

Resebolagen är förmodligen väldigt medvetna om resenärers motiv till resa, det 

framkommer när vi studerar resebolagens marknadsföringskampanjer, mycket handlar 

om att lägga tyngden på fina bilder som uttrycker ett varmt klimat som inbjuder till sol 

och bad, där ingen ser ut att frysa på bilderna. En av motivationsfaktorerna till att resa 

på en charter blir därav återigen mycket tydlig.  Bilderna som flertalet resebolag visar 

förstärker våra antaganden om att sol och värme är en motivationsfaktor och den 

empirin som framkommit från respondenterna bekräftar det återigen.  

 

Vi bedömer att det är mycket vanligt att behov skapas eller förstärks via 

marknadsföringskampanjer, och på så sätt formar marknadsföringskampanjer 

motivationsfaktorer och bygger upp en konsumtionsprocess. Vissa individer blir mer 

påverkade än andra när de ser reklam och eftersom hälften av respondenterna var 

intresserad av solen och värmen kan det vara avgörande om det är varmt och behagligt 

på ett resmål. Oavsett hur individerna har hittat resmålet, om det är via reklam, internet 

eller om de fått hjälp av en resebyrå så bedömer vi att individer anpassar sig utefter 

vädret på destinationen och årstiden om individernas primära önskan är att få sol och 

bad samt värme. 

 

Segmentet Mer av det vanliga kan appliceras in i resenärers agenda, om det handlar om 

rätt väder och om resenären är ute efter mer sol och bad, är det en självklarhet att 

resenären även på sin fritid i hemlandet sysslar med att sola och bada på sin fritid när 

vädret är lämpligt. Det kan även vara så att det är en önskan om att få komma bort till 

ett annat land och få Mer av det vanliga som några av våra respondenter klargjorde och 
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de resenärerna antydde främst att värmen var det primära. Mer av det vanliga kan 

appliceras in i fler kategorier och händelser men paralleller framkom tydligt genom att 

resenärerna hade för avsikt att resa på charterresa på grund av det varma vädret. 
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3.7 Fritidsaktiviteter som leder till en identitet 
 

Falk m.fl.(2012) tydliggör att turismen och fritidsaktiviteterna har blivit viktigare, det är 

därigenom individer fångar kunskap, utvecklar idéer och konstruerar nya visioner om 

sig själva och samhället. Fritidsaktiviteter och resor innebär att människan flyr från 

rutiner och stressfulla miljöer, individer får via resandet en chans till psykologiska 

belöningar såsom lärandet. Kärnmotiven i resandet är att fly ifrån vardagen, avkoppling, 

erfara nyheter och bygga relationer enligt Falk m.fl. (2012) . 

 

Mindre väsentliga motiv enligt Falk m.fl. (2012) är utbildning, självutveckling och 

självförverkligande. Falk m.fl. (2012) menar dock att i västerländsk kultur, är 

självutveckling mer relevant eftersom det ger förståelse av personligheten och världen. 

Desforges (2000) påstår och argumenterar för att turismkonsumtionen handlar om att 

den alienerade individen försöker att upptäcka en självkänsla. White & White (2004) 

menar att en känsla av en plats kan öka självkänslan, samtidigt som känslan, om att 

känna sig hemma kan tillfalla ett land. 

 

Vid frågan: Ska ni utöva någon aktivitet? Svarade hälften av respondenterna att de inte 

har något särskilt planerat, utan respondenterna hade för avsikt att ta dagen som den 

kommer. Vilket är motsägelsefullt om vi drar paralleller till vad Desforges (2000) 

nämnt ovan om att turismkonsumtionen handlar om att upptäcka en självkänsla. Via 

intervjuerna från respondenterna, tyder resultaten på att respondenterna vill ha 

avkoppling och inte planera upp sin tid, allt för mycket. Det handlar alltså inte om att få 

en bättre självkänsla. Vissa av respondenterna har varit på Gran Canaria flera gånger 

och säger att det utvecklat en känsla för Gran Canaria men respondenterna 

sammankopplar det inte med någon form av självförtroende eller självkänsla utan 

respondenterna drar paralleller till bekvämlighet, värmen samt sol och bad som nämnts 

ovan i texten. 

 

Enligt Myers (2011) innefattar Abraham Maslows behovstrappa fem mänskliga behov, 

den är uppdelad på en hierarkisk nivå, där individen måste uppnå ett steg i taget för att 

kunna kliva vidare upp till nästa nivå. Det första och grundläggande behovet finns på en 

fysiologisk grund: Mat, vatten, andning, sex, sömn. Den andra är trygghet: där det 

handlar om familjen, hälsan, kroppen, anställning, tillgångar. Individen behöver en 
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trygg och säker hemmiljö. Det tredje steget handlar om Kärlek och tillhörighet: vänner, 

familj och sexuell intimitet. Här formas personliga band och relationer med andra 

individer, samtidigt som individerna strävar efter acceptans från andra människor. 

Fjärde steget är Känsla: här handlar det om självkänslan, självförtroendet, respekt till 

andra och respekt från andra samt prestation. Individen ska finna självförtroende och 

självkänsla inom sig själv och känna att omgivningen respekterar individen. Femte och 

sista steget handlar om Självförverkligande; Moral, kreativitet, spontanitet, 

accepterande av fakta, problemlösnings förmåga och brist på förutseende. Det handlar 

nu om att individuellt uppfylla sin potential. Myers (2011) påpekar dock att det är få 

människor som når ända upp till det femte och sista steget men Maslow tror att de flesta 

individer strävar efter att komma ända upp (Myers 2011). Respondenterna kan därför 

sägas bara ha uppnått några av de stegen som Myers (2011) påpekar att Maslows 

behovstrappa innehar, eftersom de inte är intresserad utav de fjärde och femte stegen 

som innebar självkänslan, självförtroendet och självförverkligande. 

 

Eftersom vi inte tog reda på resenärernas civilstånd eller inkomst (mer än om dem själva 

berättade om det frivilligt) är det ganska problematiskt att dra paralleller till Kamfjords 

(2002) segment för olika beteendetyper som styrs av inkomst och livssituation. En 

tydlig parallell som vi trots allt uppmärksammade till beteendetyper, framkom när vi 

intervjuade den unga kvinnan som aldrig hade varit utomlands förut. Den kvinnliga 

respondenten hade viljan att testa nya saker, få med sig ny erfarenheter hem och hennes 

orsak till resan var nöjen och aktiviteter. Där förbinder vi det till segmentet Nöje. 

Segmentet Nöje innebär att det är en viktig att få träffa nya människor och att utöva 

aktiviteter samt att ha en händelserik semester. Bad och alpina sporter är de mest 

populära aktiviteterna vid segmentet, åldern är varierande men övergripande mellan 15-

24år. En stor andel är studerande i grundskola, gymnasieskola, högskola samt 

universitet. Individerna inom segmentet anser att det får mer för pengarna om de reser 

söderut samtidigt som individerna gärna berättar öppet om vart de reser på semestern 

(Kamfjord 2002). Den kvinnliga respondenten kan därför appliceras in i 

Nöjessegmentet, hon reser för att utöva aktiviteter och de inkluderas både av en resa 

söderut men främst för att hon ska utöva nöjesaktiviteter och är i åldersspannet 15-24år. 

 

1 av 8 ska fiska och snorkla och det kan dessutom anpassas och placeras in i Kamfjords 

(2002) nöjessegment. Samtidigt ser vi att flera respondenter kan passas in i 
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nöjessegmentet eftersom 2 av de 8 respondenterna ska utöva barnaktiviteter tillsammans 

med familjen.1 av 8 tänkte gå på sightseeing. Alla ovannämnda är aktiviteter som kan 

associeras med nöjessegmentet, trots det kan respondenternas aktiviteter inte enbart 

sättas in i nöjessegmentet utan respondenternas aktiviteter och motivationsaspekter kan 

även kopplas vidare till andra teorier. 

 

Respondenterna som svarade att dem hade för avsikt att fiska och snorkla samt åka på 

sightseeing visade ett intresse för att upptäcka något nytt och det kan kopplas samman 

med Kamfjords (2002) teori gällande: Det ovanliga, som beskriver turistens önskan om 

ett avbrott från rutiner, i samma veva som resenärerna önskar sig nya erfarenheter och 

intryck. Det handlar om att uppleva och göra något annat än de resenärerna gör 

dagligen. Samtidigt framkommer det inget om självkänslan trots att Desforges (2000) 

hävdar att turismkonsumtion handlar om att få en bättre självkänsla. 

 

Av de tillfrågade respondenterna svarade 1 av 8 att de får nya insikter via resandet. 

7 av 8 svarade nej på frågan om de reser, för att få nya insikter varav en sa att det 

förvisso ger nya möten. Insikter kan betyda både förståelse, kännedom och kunskap, 

därför förtydligade vi frågan och ställde den mer konkret. Om de istället upptäcker 

nya saker med sig själva under resan? 6 av 8 respondenter ansåg att de inte upptäckte 

nya saker med sig själva, men å andra sidan så förklarade 2 av 8 att de alltid 

upptäckte nya saker med sig själva, oavsett resmål. Hur vi ska förklara de 

motsägelsefulla teorierna och den meningsskiljaktighet som resenärerna har, är 

därför problematiskt.  

 

Vår teori är att det är på individbasis som individer bestämmer eller helt enkelt väljer 

om de vill upptäcka saker med sig själv, som resenär. Vi kan dra paralleller till vad 

Falk m.fl. (2012) nämner ovan i texten, om att det är mindre väsentligt med 

självförverkligande. Falk m.fl. (2012) förklarar att människor vill ha erfarenhet som 

utvecklar personlig sensation och minnesvärda erfarenheter som förändrar synen på 

världen, något som ökar individens personliga förmåga eller ingjuter en känsla av 

förundran, skönhet och uppskattning. Samtidigt som Falk m.fl. (2012) menar att det 

finns passiv och aktiv absorption. 
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Vi kan därför kategorisera de 6 respondenter som hävdar att de inte upptäcker nya 

saker med sig själva i en passiv absorption. Likväl de övriga 2 respondenterna kan 

kategoriseras in i en aktiv absorption. 1 av 8 berättade att hon vill se nya platser och 

upptäcka nya saker. Likväl som 1 av 8 tycker att det är mycket viktigt att få med sig 

nya erfarenheter hem, kan det överskuggas av de respondenter som ansåg att nya 

erfarenheter var viktigt men inte alls spelade in och avgjorde vid val av resa. 

 

Att hitta sig själv har med tiden blivit allt viktigare och en individs 

identitetsrelaterade önskan, kan vara användbar i förståelsen av underliggande 

motivation såsom att ta reda på historiska rötter (Bond och Falk 2013). 

Identitetsrelaterad motivation spelar en viktig roll, när förståelsen ökar för individen 

utvecklas kunskaper om hur och varför människor engagerar sig, samt om varför 

resenärerna själva väljer att delta i en mer passiv eller aktiv roll (Bond och Falk 

2013). 

 

Här kan vi dra paralleller till både vad Falk m.fl. (2012) och Bond och Falk (2013) 

kommit fram till i tidigare forskning, det gäller både för individers självinsikt och 

resenärens identitetsrelaterade motivation vid val av destination och utövande av 

aktiviteter. Det finns alltså en symbios mellan självinsikten och identitetsrelaterad 

motivation, sen om den kan sammanfalla med charter till Gran Canaria är för oss 

oklart i denna undersökning eftersom det respondenterna överlag inte medgav att 

självinsikten spelade in vid val av resa. Det innebär inte att vi dementerar tidigare 

forskning, utan snarare att vi inte sammanlänkar självinsikten och identitetsrelaterad 

motivation vid charterresa till Gran Canaria. 

 

Gnoth (1997) hävdar att en resa kan ses som ett attribut som symboliserar och säger 

var individen hör hemma. Exempelvis om en resenär åker till Bahamas ger det ett 

visst intryck av att personen har pengar och tillhör en viss socialiseringsgrad och blir 

då lätt förknippad med den typen av resor och om personen helt plötsligt skulle åka 

till Lappland skulle det ses som ett oförutsett beteende (Gnoth 1997).   

 

Frågan vi ställer oss är; vilka är det som avgör och bestämmer vad vi förknippas med 

rent identitetsmässigt? Vem har befogenheter att göra avstamp eller handlar det mer 

om att individen själv vill associera sig själv med ett visst resmål och sedan koppla 
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det till sin identitet. Bond & Falk (2013) påpekar att identitetsfrågor blir allt viktigare 

när vi motiveras att söka specifika resor eller fritidsaktiviteter. Identitet är inte bara 

var individen är född, religion, etnicitet eller kön utan kan ses som något som 

förändras genom livet och som motiverar alla aspekter av det dagliga livet och även 

turistaktiviteter (Bond och Falk 2013). 

 

Hyounggon & Tazim (2007) hävdar att sociala kontakter och normalisering av status 

och klassdistinktioner är möjligt genom klädsel och rollinteraktion. Komponenterna 

som ovan nämnts används för att hitta personliga erfarenheter som leder till det 

autentiska av individerna själva som turister, samtidigt som Hyounggon & Tazim 

(2007) menar att turisterna i bästa fall kan få erfarenhet från miljön, sanningsprägeln 

i samband med nöjen, och av bördan från vardagliga rutiner och ansvar. 

 

Bond och Falk (2013) hävdar att roller är viktiga för människor och desto mer 

individer anstränger sig för att införskaffa och ha en viss roll, desto mer beter sig 

individerna på ett visst sätt och därmed uppfattas han eller hon sedermera så av 

omgivningen. 

 

Bond och Falk (2013) poängterar att identiteten och rollen människan vill ha, kan 

vara en viktig aspekt när individer väljer resor. Att medvetet välja vilken typ av resa 

resenären vill åka på och till vilken destination kan avgöra eftersom det kan handla 

om att individen vill identifiera sig med en viss destination. Resmålet kan förstärka 

hur individen ser på sig själv. Individer formar delvis själv sin identitet, när individen 

självständigt väljer vilket resmål eller aktivitet som individen vill delta i (Bond och 

Falk 2013). Det ger alltså en möjlighet att själv styra vilket resmål som individen vill 

förknippas med, och hur andra individer ska se på individen. Samtidigt kan det 

hjälpa individen precis som Desforges (2000) påpekar ovan i texten, om att få bättre 

självkänsla. 

 

Att hitta sin identitet, sker inte enbart via resor men det kan hjälpa till med att få 

bättre självförtroende och öka självkänsla. Trots att det inte går att bekräfta i vår 

undersökning, kan vi inte utesluta den faktorn utan bara utgå från att i vår 

undersökning finns det inga paralleller i empirin till teorin om att charter till Gran 

Canaria skulle öka självkänslan. Övergripande var respondenterna ute efter att få 
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avkoppling och det kan inte sättas in i någon roll utan det är mer kopplat till ett 

beteende som är önskvärt. Vi kan inte identifiera och sätta in respondenternas olika 

identiteter i teorin utan bara förklara att det finns olika. 

 

Vi menar att en roll som individen har under semestern behöver inte nödvändigtvis 

innebära att samma individ har samma roll hemma. Att hitta sig själv eller att få 

upptäcka en annan sida av sig själv har ofta fascinerat människan och då kan det 

även locka individer till att testa något nytt. Bond och Falk (2013) hävdar att resa till 

olika resmål ger individer en möjlighet att förknippas med vissa eller ett visst resmål. 

Där kan även socialklass spela in, men framförallt kan vissa resor vara en prisfråga. I 

vår undersökning vänder vi oss till resenärer som reser till Gran Canaria, oavsett om 

resmålet är billigt eller dyrt så är det inte vår avsikt att bedöma resenärerna utefter 

prisklassen på resmålet utan vi vill undersöka motivationsfaktorer och Bond och 

Falk (2013) hävdar att klassdistinktion kan vara avgörande men det är inget som vi 

kan dementera eller bekräfta.. Hur vida respondenterna förknippar sin identitet med 

resmålet är därför inget vi undersökt men troligtvis finns det individer som 

förknippar sin identitet med ett visst resmål och antagligen har de besökt resmålet ett 

flertal gånger. 
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3.8  Avgörande motiv för beslutsprocessen 
 

Guzman m.fl.(2006) beskriver motiv till resande som en utgångspunkt, för att gå in i 

en beslutsprocess, motiv är viktiga och ofta avgörande när det kommer till val av 

resa. Några klassiska motiv som Guzman m.fl. (2006) belyser är: att utforska nya 

kulturer, att stärka familjebanden, komma bort och att få koppla av. McCabe (2000) 

hävdar precis som Guzman m.fl. (2006) att människans motiv är starten på 

beslutsprocessen som inleds när vi funderar på att resa och den baseras på tidigare 

erfarenheter och kunskaper om destinationer. 

 

En av respondenterna svarade att hennes pappa gick i pension och att familjen skulle 

resa iväg tillsammans, därav startade reseprocessen. Familjen kollade runt lite men 

bokade senare via en resebyrå. En annan respondent förklarade att de hade alla 

förslag öppna, respondenten tittade runt på nätet efter olika resor men tillslut blev det 

sonen som fick välja och han ville till Gran Canaria eftersom han inte hade besökt 

Gran Canaria tidigare. 3 av 8 respondenter bokar alltid direkt när de kommer hem, 

och har gjort de på rutin de senaste resorna. Respondenterna visste alltså redan innan 

de kommit hem, vart dem ville resa härnäst och därför var de ute i mycket god tid 

när de bokade kommande resmål. 

 

En kvinna berättade att det var slumpen som avgjorde, hon tittade på olika 

destinationer men föll för ett visst hotell och det var hotellet i sig som avgjorde och 

därmed blev det Gran Canaria. Den sista respondenten som blev intervjuad berättade 

att hon letade efter billiga resor med avgångar från Jönköping och när hon hittade 

den resan så tvekade hon inte att boka. 5 av 8 respondenter svarade att dem hade 

tänkt resa till Gran Canaria från början. Samtidigt som 6 av 8 hade har varit där 

förut. 

 

Ozdemir m.fl. (2012) understryker att word of mouth har en viktig betydelse, många 

lyssnar på andras tips och råd inför valet av en resa. Även Burkart (1983) är av 

samma åsikt, han framhäver att det är viktigt med vänners rekommendationer och att 

de är användbara vid val av resa. Destinationsval har enligt Papatheodorou (2001) 

alltid varit en central fråga, där priset är en av alla frågor. Heung och Shu (2000) 

konkretiserar att priset är oerhört viktigt och att det är priset som till stor del styr när 
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resenärer väljer resa. Burkart (1983) hävdar precis likadant angående priset som 

Heung och Shu (2000). Burkart (1983) menar att priset styr väldigt mycket när det 

kommer till motivation och val av resa. Papatheodorou (2001) menar att kvalité 

inom turismen, visar sig genom hotellstjärnor på hotellen och olika klassnivåer på 

flygen. Hotellen kan associeras med olika märken, image och ett högre pris kan 

därför associerade med högre kvalité.  

 

Ytterligare ett argument från Heung och Shu (2000) är att många väljer att åka på 

charter för de lämpliga avgångstidernas skull. Desforges (2000) påpekar att hela 

processen för att förutse semestrar, handlingen att resa och berättandet av 

semesterhistorier är alla knutna till en fantasi och prestanda som gör det möjligt för 

turister att tänka på sig själva som en särskild person. Papatheodorou (2001) 

konkretiserar att både formell och informell reklam kan öka turismen, information är 

dynamiskt och turisten blir påverkade av både rykte och egna preferenser. Falk m.fl. 

(2012) hävdar samtidigt att turister får den personliga utvecklingen och lär sig bäst 

om de bygger på individens egna intressen, kunskaper och färdigheter. Det sker via 

en blandning av det som individen ser, hör, läser, känner eller rent av reflekterar över 

istället för att enbart fokuserar på en informationskälla (Falk m.fl. 2012). 

 

När det gäller processen från det att respondenterna börja fundera på en resa, till det 

att resan faktiskt blir av. Kan vi urskilja ett mönster som tyder på att respondenter är 

snabba med att boka nästkommande resa. Respondenterna berättade att de vill ha 

något att se fram emot och att de oftast visste vart dem vill åka härnäst. Generellt 

förklarar alla respondenter att dem kollar runt lite och sen bokar via internet eller en 

resebyrå. Vänners rekommendationer var inget som framkom under intervjuerna som 

prioriterat. Inte heller priset var enligt respondenterna eller oss ett ämne som vi 

diskutera och vi anser det inte heller vara relevant till syftet på uppsatsen, eftersom vi 

hade för avsikt att undersöka efter motivationsfaktorer till charter. 

 

Rekommendationer från vänner och word of mouth kan dock ha spelat in och med 

tanke på att en av respondenterna reser för att träffa familjen samt att några reser 

gemensamt med vänner under charterresan, så kan word of mouth och 

rekommendationer spegla någon form av trovärdig källa som respondenterna förlitar 

sig till.    
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Moore m.fl. (1995) menar att det finns flera karaktärsdrag när det pratas om 

resenärer och att var och en har olika anledningar, men att resenärerna ser det som en 

frihet att själva välja resmål. Turismen har definierats enligt Moore m.fl. (1995) som 

en uppsättning av idéer, teorier och ideologier och det är beteendet hos människor i 

turistiska roller som omsätts i praktiken som avbildar turisten. White & White (2004) 

belyser att attraktion till olika destinationer har betydelse för personlig och kollektiv 

identitet, det kan vara tydliga skäl till varför individer väljer ett visst resmål. Moore 

m.fl. (1995) hävdar att tack vare olika faciliteter på olika destinationer väljer 

individer olika destinationer och det förklaras med olika motivationer. Det kan vara 

interna faktorer inom familjen eller att individen har ett visst resmönster som 

individen vill fortsätta med. 

 

White & White (2004) hävdar att den subjektiva ålder, det vill säga; hur gammal 

individer känner sig istället för den kronologiska åldern, kan ha betydelse för 

förståelsen av motivationen och beteenden. Falk m.fl. (2012) anser att turismens 

föränderliga natur kräver ett ökat fokus, på att förstå hur turismerfarenheter stödjer 

det allmänna bästa och särskilt den påverkan de har på lärandet, behovet, intressen 

samt motivationer för turister i olika skeden i sina resekarriärer. 

 

Många av respondenterna berättar att dem alltid reser av samma anledning (eller i 

alla fall har gjort det de senaste åren) men att anledningarna har förändrats genom 

åren. För en del handlar det om att livssituationen har förändrats genom exempelvis 

hälsan eller familjesituationen (från singel till familjefar som en av respondenterna 

nämner) och för en del handlar det om att det finns mer tid och pengar nu på äldre 

dagar. Åldern som White & White (2004) påpekar ovan kan ses som subjektiv eller 

kronologisk. Om skillnaden mellan de två kan ha en avgörande roll vid val av resa är 

oklart. Om vi drar paralleller till Gran Canaria kan vi inte förklara att de skulle vara 

någon skillnad oavsett om respondenterna ansåg sig ha en subjektiv ålder eller om de 

hade accepterat sin kronologiska ålder. Det kan däremot finnas andra resmål som 

kanske är mer väsentliga att undersöka den saken vidare på men i vår uppsats och 

genom vår undersökning finner vi inga parametrar som tyder på att det skulle vara 

väsentligt med den kronologiska eller subjektiva åldern vid val av resa. 
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Vi hävdar att reseprocessen kan börja av olika anledningar oavsett om det är en 

reklamskylt eller om det är vänner som rekommenderar andra individer till att resa. 

Många av respondenterna ger sken av att destinationen är viktig, men att hotellet 

spelar en allt större roll framgick tydligt av respondenterna. Det kan vi dra paralleller 

till eftersom att en av respondenterna beskriver att hon letade efter alla sorters resor, 

till olika destinationer men hon hittade till slut ett bra hotell som verkade passande 

för hela familjen och det var det primära, sen att det låg på Gran Canaria var oviktigt, 

bara alla faciliteter som hon önskade fanns på hotellet och att det var soligt och 

varmt väder. Att alla faciliteterna som önskades fanns på hotellet gjorde att hela 

familjen kunde få avkopplingen samt att den stimulansen barnen behövde fanns 

inom räckhåll avgjorde valet av resa hävdade den kvinnliga respondenten som reste 

med sina barn. 
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3.9 All Inclusive 
 

Cabezas (2006) nämner att All Inclusive är ett  koncept som erbjuder allt som finns 

hemma och lite till, men trots allt långt hemifrån. Ozdemir m.fl. (2012) påpekar att 

många individer motiveras av att resa och uppleva All Inclusive för att få de sociala 

fördelarna. All Inclusive konceptet spelar en viktig roll i utvecklingen av många sol 

och baddestinationer och förväntas att fortsätta att växa enligt Ozdemir m.fl. (2012). 

Många anser att All Inclusive konceptet är säkert och tryggt, därav föredrar ett stort 

antal turister att bo på ett All Inclusive hotell. Ozdemir m.fl. (2012) konkretiserar det 

genom att resenärerna är skyddad inom hotellet vilket gör att de gärna håller sig på 

området där allt ingår, och finns på ett behagligt avstånd. Personalens service och 

goda omhändertagande på en All Inclusive anläggning kan vara av en betydande roll. 

Cabezas (2006) stärker argumentet, när hon konkretiserar att bli mött av ständigt 

leende och uppvaktande personal är lockande för många. Ozdemir m.fl. (2012) 

belyser även en annan aspekt, som handlar om när individer väljer All Inclusive så är 

resenären medveten om vad det kommer att kosta och vad hotellet och destinationen 

har för innehåll och därmed reduceras oväntade dyra och kostsamma överraskningar 

(Papatheodorou 2001). 

 

Cabezas (2006) tar upp en viktig nackdel med All Inclusive som bör reflekteras över, 

nämligen att när turisterna har allt de behöver på hotellområdet såsom boende, mat, 

dryck, underhållning och aktiviteter, minskar chansen att resenärerna tar sig utanför 

området och därmed gynnas inte lokala affärsverksamheter, utanför hotellen. 

Pengarna kommer aldrig ut och cirkulerar bland lokalbefolkningen (Cabezas 2006). 

 

Kluin och Leto (2012) anser att det är viktigt att förstå gruppmotiv och inte bara det 

individuella motivet eftersom det faktiskt inte alltid bara handlar om individen. 

Gruppmotiv kan vara exempelvis när en större familj eller grupp där olika 

generationer förekommer och tillsammans ska boka en resa. Många familjer föredrar 

fritidsaktiviteter och rekreationsmöjligheter eftersom det kan stärka banden inom 

familjen hävdar (Kluin & Leto 2012). All Inclusive kan här tyckas vara ett lämpligt 

alternativ eftersom konceptet innehåller mycket aktiviteter för resenärer i alla åldrar 

och för att det mesta finns allt på en och samma plats. 
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Barnfamiljen som skulle bo på ett All Inclusive hotell berättade att de ville ha 

närheten till allt och nu när de har småbarn är det viktigt att det finns aktiviteter för 

hela familjen på hotellområdet. Kvinnan som reste med familjen förklarade att när de 

är flera som reser tillsammans är det bra om så mycket som möjligt finns på ett 

bekvämt avstånd så de slipper springa ut och leta efter aktiviteter som underhåller 

barnen. Hon berättade också att om barnen blir stimulerade och underhållna kan hon 

och mannen koppla av på ett annat sätt. Att det dessutom ingår mat och dryck när de 

vill underlättar såklart också när de reser med barn, förklarade kvinnan. 

 

Lite mer än hälften av respondenterna förklarade att service är viktigt och framförallt 

att förväntningarna på servicen motsvarade deras krav och förväntningar. 

Respondenterna som nämner att de ska besöka ett All Inclusive hotell, hade i större 

utsträckning extra höga förväntningar på servicen. Det kan i grund och botten handla 

om att respondenterna vill ha vad de betalade för och sedermera förväntar sig att 

hotellet ska leverera. Att betala ett högre pris är för vissa helt acceptabelt om 

servicen är bra och motsvarar individens förväntningar. Eftersom ett All Inclusive 

hotell erbjuder ett stort utbud av både aktiviteter och tillgångar på faciliteter så 

förväntade vi oss att det skulle vara ganska väsentligt att alla utbud som erbjöds på 

hotellet skulle finnas med och att det var en av de högre förväntningarna vid All 

Inclusive konceptet men enligt respondenterna så var den högsta förväntan fokuserad 

till maten trots att den största motivationsfaktorn var att det var bekvämt och att de 

kunde koppla av. Så om vi ser det ur respondenternas synvinkel när vi pratar om All 

Inclusive så handlar det främst om att de respondenter vi intervjuade förväntade sig 

god mat. 

 

All Inclusive tror vi är något som kommer att växa och utvecklas, främst för 

barnfamiljerna. Många resenärer gillar att få allt serverat och ha närheten till mat och 

aktiviteter. Att veta i förväg vad semestern kommer att kosta tror vi är viktigt för 

många eftersom resenärerna kanske känner att dem därmed kan slappna av på ett 

annat sätt. Oförutsedda utgifter reduceras och resenärerna behöver inte tänka på vad 

det kostar att gå ut och äta varje dag utan de kan istället äta obegränsat på hotellet. 

Flertalet stora hotellkomplex brukar ha olika restauranger på hotellområdet för att 

erbjuda sina gäster bästa variation. All Inclusive anser vi kanske vi inte passar alla 

eftersom många resenärer eventuellt tenderar att känna sig instängda och hellre vill 
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ut och upptäcka mer lokala restauranger och barer. 

 

En nackdel som Cabezas (2006) tar upp ovan om huruvida resenärerna kommer ut 

till lokalbefolkningen om de reser med All Inclusive kan vi hålla med om. Resenärer 

som betalat för All Inclusive vill självfallet utnyttja vad de betalat för och eventuellt 

få valuta för pengarna som resenärerna redan spenderat på resmålet. Det kan vara så 

som vi precis nämnde och därför undviker All Inclusive resenärerna restauranger och 

barer utanför hotellet även om resenärerna egentligen skulle vilja besöka andra 

restauranger. Nackdelen handlar i största allmänhet om olägenheten för 

lokalbefolkningen och inkomstförlusten som lokalbefolkningen får från resenärerna 

som reser till ett All Inclusive hotell men det ses inte som en nackdel för resenären ur 

deras perspektiv i det avseendet. Nackdelen med att bara äta och dricka på All 

Inclusive anläggningen är att resenärerna eventuellt missar det kulinariska med 

landet och destinationen som eventuellt bara kan inhandlas på den inhemska 

marknaden eller den inhemska restaurangen. 

 

För barnfamiljer eller andra som lockas av bekvämlighet och avkoppling tror vi att 

All Inclusive kan vara ett bra alternativ vid val av resa och eftersom vi kommit fram 

till att det kulinariska inhemska köket eventuellt i vissa avseenden inte spelar någon 

roll så är det inte högprioriterat och relevant att trycka på den nackdelen i avseende 

till motivationsfaktorer vid resa men ändå viktigt att ta upp. Bekvämligheten med All 

Inclusive kan vi mycket väl förstå, det är lättsamt, smidigt och oftast ekonomiskt 

tryggt, eftersom resans pris redan hemifrån kan budgeteras. I avseende till 

respondenterna som i största allmänhet var ute efter att få avkoppling ser vi All 

Inclusive som ett lämpligt alternativ. Motivationen till All Inclusive kan vi se utifrån 

respondenterna är: maten, bekvämligheten, och faciliteterna men överlag så reser 

respondenterna för att få sol och bad, värme, avkoppling. Det mesta som nämnt ovan 

finns på ett och samma område och oftast är det soligt och varmt när vi pratar om 

charterresor, åtminstone så förutsätter vi det i uppsatsen eftersom vi hade för avsikt 

att undersöka charterresenärers motivationsfaktorer till Gran Canaria. 
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4. Slutsats 
 

Den här uppsatsen handlar om charterresenärers motivationsfaktorer, vi har 

behandlat ämnet med hjälp av tidigare forskning och egen genomförd undersökning. 

Vi har fokuserat på resenärernas perspektiv, genom att undersöka resenärernas egna 

tankar och åsikter angående motivationsfaktorer till en charterresa på Gran Canaria. 

Vi hade som sagt avsikt att komma åt respondenternas egna tankar och åsikter, därför 

valde vi att genomföra en semi-strukturerad intervju där vi ställde förutbestämda 

frågor som gav utrymme för varierande svar och där respondenterna fritt kunde delge 

sina tankar och erfarenheter. Intervjuerna tog plats på Jönköpings Airport i Småland 

och sammanlagt intervjuade vi 8 personer mellan 18-80 år. Intervjuerna har gjorts 

med utgångspunkt från olika teorier som anses relevanta för ämnet 

motivationsfaktorer, vår avsikt var att sammanfoga faktorerna från teorin med 

autentiska charterturister för att få en bättre bild av resenärers motivationsfaktorer. Vi 

kan bekräfta att många av motivationsfaktorerna som vi fick fram genom 

undersökningen stämmer överens med tidigare forskning och mycket överensstämde 

även med vad vi ansåg skulle spegla respondenternas svar. 

 

Motivationsfaktorerna är många, olika individer besitter olika önskningar. Det kan 

vara av olika anledningar individer besöker ett visst resmål, de kan även ha olika 

betydelser för olika individer att besöka ett resmål. Genom att återuppleva en tidigare 

resa, en historisk plats eller att uppleva en viss kultur. Att kultur och nöje inte är 

speciellt viktigt framkom under intervjuerna, vi vet inte om det har att göra med att 

respondenterna förutsätter redan från början, att typiska charterresor inte innehåller 

ett överväldigande mått av kultur, eller om respondenterna inte längre lockas av 

kulturella aktiviteter i charteravseendet. Många hade redan besökt Gran Canaria flera 

gånger tidigare och det kan givetvis ha en inverkan, för troligen har resenärerna 

redan upptäckt Gran Canarias kulturella sida och destinationens utbud. 

 

Respondenterna ansåg sig inte få nya insikter i livet genom charterresan. Däremot att 

få med sig nya erfarenheter hem verkade enligt vår undersökning vara av större vikt. 

Flertalet svarade att det är viktigt att få med sig nya erfarenheter hem och att de vill 

se nya platser eftersom respondenterna ansåg att det alltid är nyttigt med nya 
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erfarenheter. Det kan liknas vid Maslows behovstrappa som tyder på, att när de 

grundläggande behoven är uppnådda såsom mat- och hungerbegär, trygghet och de 

sociala behoven, kan människan börja fokusera på sitt självförverkligande som 

skulle kunna vara att skaffa nya erfarenheter eller lära sig något nytt i livet. Samtidigt 

så angav respondenterna att det inte ansåg sig få en bättre självkänsla och därav kan 

de heller inte uppnå en självförverkligande identitet. Så vi utesluter att 

självförverkligande spelar in som en motivationsfaktor vid charterresa till Gran 

Canaria för respondenter som vi intervjuade. Inte heller att få en bättre självkänsla 

anser vi vara avgörande som någon form av motivationsfaktor för respondenterna. 

 

Kategorierna som benämns som kung för en dag och det ovanliga med fler, har inte 

behandlats fullt ut, utan vi har i texten fokuserat på att se likheter med vad 

respondenterna angivit under intervjun. De paralleller vi funnit har kunnat påvisa att 

det finns tydliga segment men eftersom vi undersökt motivationsaspekterna i en 

väldigt liten skala är det svårt att uttala sig om det vi kommit fram till är generellt 

eller om något av segmenten kan kopplas bort och därför har vi istället valt att se 

likheter och samband med de respondenter som vi intervjuat. Segmenten som vi 

utgått från har däremot fungerat som en mall och en utgångspunkt från det att vi 

började vår uppsats och därför har vi tydliggjort dem tidigt under den teoretiska 

fasen och därför hävdar vi att vi utgått från en deduktiv ansats. Genom att undersöka 

och kategorisera respondenterna kan vi förstå att det finns många olika alternativa 

segment. Trots det har inte alla segmenten behandlas lika mycket men 

förhoppningsvis tillräckligt för att bilda en övergripande bild av respondenterna. 

 

Om vi utgår från tidigare teori och den empiri som framkommit under intervjuerna 

kan vi dra paralleller till att motivationsfaktorerna för en charterresa till stor del är 

oförändrad. Avkoppling, sol och bad samt värme är de mest framkommande motiven 

till valet av resan och det kan vi i västvärlden förstå eftersom vi befinner oss på den 

delen av jorden som inte får så pass mycket sol och värme som kan vara önskvärd 

för vissa individer och därför kan det vara en tydlig motivationsfaktor. 

 

Nöjdhet som leder till en lojalitet hos resenärerna kan givetvis ha en inverkan vid val 

av resa, när individer överväger olika alternativ. Att veta vad man får, kan vara en 
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trygghet och anses som en säkerhet för vissa individer i det avseendet att resenärerna 

är medveten om vart alla faciliteter finns och tillhandahålls om nu resenären väljer 

att åka tillbaka till ett visst hotell. Konsumtionsprocessen kan vara avgörande vid 

vissa fall, för om resenärerna tidigare har konsumerat en destination och redan är 

medvetna om och vet vad hotellet eller destinationen erbjuder, förutsätter resenärerna 

att servicen motsvarar servicen och utbudet enligt den tidigare resan. Resenärerna 

kan därför förvänta sig att motivationsfaktorerna som individerna har kan införlivas. 

Vi drar paralleller till en av de äldre respondenterna som reser och har rest, till 

samma hotell tjugo gånger och det känns som hennes andra hem. Vi kan förstå att 

själva konsumtionen har varit avgörande för kvinnan som rest till samma hotell tjugo 

gånger. I sådana fall kan vi referera till att resenären redan är medveten om att 

hotellet och omgivningen motsvarar respondentens förväntningar och kan därför 

njuta av semestern och få en nöjdhet med semestern, samtidigt som hotellet och 

destinationen får en lojal gäst. 

 

Det handlar i det stora hela om att få motivationsfaktorerna uppfyllda, bra service, 

rätt väder och ett stort utbud av faciliteter och det nu nämnda är några av de 

respondenterna nämnt som motivationsfaktorer men det är inte tillräckligt. För det är 

den totala reseupplevelsen som i slutändan spelar in om resenären kommer att bli 

lojal till hotellet eller destinationen. Människor spenderar mycket tid, pengar och 

känslor i semesterresor därför är det väsentligt att få en så bra semester som möjligt. 

Vi kan förstå att de resenärer som återvänder till ett visst resmål vill återuppleva 

samma känsla och få vara delaktig i destinationens atmosfär, precis som förra 

gången. 

 

Att många av respondenterna vill ladda batterierna, är ett tecken på 

motivationsfaktorn: avkoppling men respondenterna förknippar det även till en viss 

frihetskänsla, att slippa vardagens tristess och alla krav som ställs. Genom att få åka 

iväg på en semester och vila upp sig om nu avkoppling var den primära 

motivationsfaktorn, förstår vi att resenärerna strävar efter att få både mental och 

fysisk återhämtning och det genom avkopplingen från vardagen. Frihet är en känsla 

och kan upplevas via ett visst beteende. Tack vare att resenärerna kan ta dagen som 

den kommer kan semester förenas med en viss frihet men även rätten att göra vad 
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individen själv vill och behagar på sin fritid anses som en frihet. Friheten i det här 

avseendet handlar om att resenären inte är begränsad i vardagens sysslor så som 

jobb, skola, dagis och så vidare. Resenären kan disponera dagen fritt utan olika krav 

på att maten måste stå på bordet 17:30 och att allt annat i vardagen ska fungera och 

det är vad respondenterna menar med frihet. 

 

En charterresa omfattar både boende och transport och det är både enkelt och smidigt 

att åka på en paketresa. Allt är redan fixat, när flygplanet landar på destinationen, 

finns transfern redan där, den tar resenären direkt till hotellet och vips så är resenären 

på plats på hotellet och resenären behöver inte direkt tänka på så mycket runt 

omkring. Så att välja att åka på en charterresa oavsett till vilket land resenären reser 

till så är det samma procedur och samma smidiga tillvägagångssätt. Oavsett om 

resenären är en van resenär eller om det är första gången någon reser utomlands kan 

vi rekommendera charter till individer eller grupper som inte vill krångla med att 

hyra hotell och flyg var för sig och leta rätt på passande tider och priser på någon 

hemsida. Heug och Shu (2000) hävdar ovan i texten att en del resenärer väljer charter 

för de lämpliga avgångarnas tid och det är också en av orsakerna till att resenärer 

väljer att åka på charter men vi menar att avgångstiderna främst är sammanlänkade 

med bekvämligheten till att resa. Sedan att avgångstiderna spelar in vid val av resa 

och att det ökar chansen till att fler vill resa på charter har vi inte undersökt men vi 

förstår logiken i teorin och förstår även att det kan vara avgörande när individer 

väljer en resa eller en destination. 

 

Desforges (2000) hävdade ovan i texten att genom att förutse semestrar och 

handlingar har individer en viss fantasi om resmålet redan innan och även att 

resmålet ska omfatta en viss prestanda. Det är givetvis mycket möjligt och troligt att 

individer drömmer sig bort och att det ska kunna vara avgörande vid val av resmål 

och destination. Det är dock inget som vi kan dra paralleller till, inte heller kan vi 

utveckla det mer än att påpeka att en av de kvinnliga respondenterna som reste med 

barn hävdade att hon längtade till att se barnen vid poolen och leka där tillsammans 

och det borde motsvara vad Desforges (2000) menade med någon slags fantasi, men 

att prestandan skulle vara relevant i det avseende är ingenting som vi undersökt eller 

har ytterligare kommentarer om. 
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Respondenterna vi undersökte reste tillbaka på grund av klimatet och att det var 

lämpligt att ta med sig barn på både hotellet och destinationen. Word of mouth var 

ingenting som framkom som avgörande, det kan givetvis ha varit så att några av 

respondenterna fått vetskap och olika slags rekommendationer från vänner och 

bekanta, men det kan vi inte dementera, vi kan heller inte verifiera att det var något 

som var avgörande vid val av resa till Gran Canaria för våra respondenter. Flykt 

däremot som Caruana & Crane (2011) hävdar vara en medfödd mänsklig önskan, 

kan ha betydelse för respondenterna. Den medfödda önskan kan vi sammanlänka till 

motivationsaspekten avkoppling och avkoppling har i högsta grad varit avgörande. 

Caruana & Crane (2011) hävdar att flykt är en medfödd önskan och det kan ses som 

ett behov som måste tillfredsställas och därför reser majoriteten av respondenterna 

för att fly undan vardagen och för att få avkoppling. Det kan förklaras som ett 

grundläggande behov om det ses utifrån Caruana & Cranes (2011) teori om att det är 

en medfödd önskan. 

 

Konstruerad identitet via resan och destinationen var inget som framgick i vår 

undersökning. Bond och Falk (2013) hävdade att människor letar eller försöker att 

hitta sina identiteter via resor. Enligt respondenterna så framkom ingenting angående 

om charterresan till Gran Canaria skulle bilda, förnya eller för den saken skull, skulle 

bekräfta en viss identitet som individen själv valt att förknippas med. 

Respondenternas identitet var enligt oss redan bestämda och det fanns inga 

tvetydigheter om att de respondenter vi intervjuade, sökte efter en viss identitet 

under sin semester på Gran Canaria. Det kan förvisso i andra avseenden vara så att 

unga människor eller rättare sagt unga vuxna eller bara olika individer som varit med 

om något i livet som förändra hela individens tillvaro därför söker efter en ny 

identitet eller reser för att hitta tillbaka till individens gamla identitet. Det skulle nog 

främst sträva efter andra resor, till andra destinationer. Det kan var både kortare och 

längre resor men just en identitetsresa till Gran Canaria kan vi rimligen inte se 

utifrån respondenterna. 

 

Respondenterna reser å andra sidan till Gran Canaria för sol och bad, och för värmen 

och klimatet. Mat Som och Al-Shqirarat (2013) hävdade att det var just de faktorer 
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som var avgörande vid valet av en resa och de kan vi verifiera via empirin från 

respondenterna. Cabezas (2006) nämner vita stränder, varmt väder och inbjudan till 

avkoppling och även här ser vi likheter med vad respondenterna bekräftat i empirin. 

Vi kan alltså bekräfta att sol och bad, värmen och avkopplingen är huvudfaktorer i 

ämnet motivationsfaktorer till valet av en resa. 

 

Stimulus undvikande gruppen som vi hittar i fritidsmotivationsskalan, kan här 

refereras till de resenärer som vill ha avkoppling och troligtvis valt ett lite lugnare 

hotell med minimalt utbud av aktiviteter eftersom de högst troligt inte vill avnjuta 

några aktiviteter eller medverka i stora sociala grupper under sin vistelse utomlands, 

det gäller både på hotellet och destinationen som helhet. Deras motsvarighet enligt 

Swarbrooke & Horner (2011) är den Sociala gruppen som främst reser för att befinna 

sig med stora sociala grupper och de aktiviteter som erbjuds. Vi kan utifrån 

respondenterna säga att det är en blandning av de som vill ha aktiviteter och 

människor runt omkring sig och bland de resenärer som inte vill ha olika aktiviteter 

och människor runt omkring sig. Det kan bero på att vissa reser trots att det har en 

hälsa som sviktar och därför vill de bara få avkoppling och endast har för avsikt att 

läsa en bok under semester medan andra resenärer tenderar att snorkla och träffa 

trevligt folk. Så empirin kan bekräfta båda de ovanstående grupperna. Den grupp 

som även befinner sig i fritidsmotivationsskalan och som det inte går att dra några 

paralleller till är Kompetens behärskningsgruppen på grund av att ingen av 

respondenterna hade för avsikt att uppnå mästerskap eller någon form av kunskap 

under charterresan. 

 

Falk m.fl.(2012) förklarade att turismen och fritidsaktiviteterna har blivit viktigare, 

enligt vår undersökning får vi bekräftat att det stämmer överens med vad Falk 

m.fl.(2012) hävdar om turismen, fritidsaktiviteterna däremot blir inte lika positiva 

bemött, det kan bero på att vi har respondenter med en relativt högt ålder i vår 

undersökning. Turismen har blivit ett vardagligt fenomen som de flesta individer i 

Sverige idag förutsätter sig rätten att få utnyttja under sin semester eller lediga tid. 

Idag reser människan överlag mer utbrett än tidigare och även respondenterna som är 

pensionärer anser att turismen är väsentlig för dem trots att de har sviktande hälsa. 

Vilket i sig är ett tecken på att turismen är viktig, det håller vi också med om. 
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Turismen består idag av en stor näring från många olika länder och många olika 

faciliteter omfattas av turismen och vi hävdar att turismen förväntas växa ytterligare. 

 

Mindre väsentliga motivationsfaktorer enligt Falk m.fl.(2012) är utbildning, 

självutveckling och självförverkligande. Det är vi villiga att hålla med om utifrån de 

svar vi fått från respondenterna. Falk m.fl. (2012) menar trots ovanstående att i 

västerländsk kultur, är självutveckling mer relevant eftersom det ger förståelse av 

personligheten och världen. Det kan mycket väl stämma men i vår undersökning kan 

vi inte se några liknelser eller förklaringar som påvisar teorin. 

 

Beslutsprocessen till valet av en resa, kan både vara kort och lång. Det vi fokuserat 

på att undersöka var beslutsprocessen vid motivationsaspekten, och hur 

respondenterna valde utifrån familjemedlemmar, för att stärka banden och välja 

något gemensamt och för att alla i familjen skulle få känna sig delaktig. 

Motivationsfaktorn avkoppling var ett av de mest regelbundna svaren som florerade 

bland respondenterna och det visade sig att det var en av de primära 

motivationsfaktorerna som styrde valet av resa. Andra motivationsfaktorer som 

framkom som viktiga och som styrde respondenterna var, vädret, värmen, sol och 

bad. 

 

All Inclusive är ett koncept som erbjuder allt som finns hemma och lite till 

förklarade Cabezas (2006) under 3.9. All Inclusive konceptet kan ses som en 

trygghet, rent ekonomiskt men även för att alla faciliteter finns på ett och samma 

område. Maten var en av aspekterna respondenterna hade högst förväntan på och det 

ingår under hela vistelsen och därför heter det All Inclusive, allt ingår, både mat, 

transfer, transport, städning, tillgång till olika faciliteter osv. Listan kan göras lång 

och givetvis är det lite olika avvikelser på olika All Inclusivehotell men det är inte 

relevant utan vad vi vill påvisa är att det är ett lämpligt alternativ till alla resenärer 

som vill ha bekvämlighet och ett fast pris, det ända som resenären eventuellt behöver 

betala är dricks och sin solstol på stranden om hotellet nu inte har en egen strand. 
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All Inclusive kan ses som lämpligt från alla åldrar oavsett kön. Det finns naturligtvis 

även nackdelar med All Inclusive men främst syftar den nackdelen inte till 

resenärerna utan lokalbefolkningen som vi nämnt ovan under punkt 3.9. Det vi anser 

som en nackdel är att maten oftast är densamma under hela veckan eller veckorna 

resenären befinner sig på hotellet. Det finns förvisso oftast ett stort utbud av 

maträtter, så det är en tolkningsfråga och inget som våra respondenter antytt varit 

avgörande. All Inclusive passar alltså resenärer i alla åldrar, speciellt de som vill ha 

bekvämlighet och service och de resenärer som vill ha avkoppling, ett stort utbud av 

faciliteter och de som vill ha andra resenärer runt omkring sig. 

 

Slutsatsen är att mycket av det empiriska materialet stämmer överens med tidigare 

modeller som vi valde att utgå från, samtidigt som det finns en del teorier som vi inte 

kan förbinda med empirin. Vi vill återigen uppmärksamma att empirin inte kan ses 

som en generalisering utan det sätts i relation till vår undersökning och de 

respondenter vi intervjuade. Resmönster och motivationsfaktorerna går att urskilja 

och mycket av tidigare kunskaper, tankar och forskning om just charterresenärer, 

bekräftades på nytt. Motivationsfaktorerna till en charterresa till Gran Canaria är 

följande: Avkoppling, sol, bad och värme. Det är likadana motivationsfaktorer som 

tidigare uppmärksammats av andra forskare, så det vi kan göra är att återigen 

bekräfta tidigare forskares teorier angående motivationsfaktorer och i detta avseende 

även applicera dessa motivationsfaktorer på charterresenärer som vi undersökt. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

 

Intervjufrågor 

• Hur gammal är du? 

• Har du varit på Gran Canaria förut, om ja varför åker du tillbaka? 

• Hur ofta reser du på charter? 

• Vilket är ditt favoritresmål och varför? 

• Varför reser du? 

• Vad ska ni göra på er semester? 

• Vad är din största förväntan på semestern? 

• Vad längtar ni främst till när ni tänker på semestern? 

• Ska ni utöva någon aktivitet? 

• Kan du beskriva hur det gick till från det att ni funderade på en resa till det att ni nu är å 

väg. 

• Var det samma resa som ni tänkte från början och hur har ni sorterat och valt? 

• Vilken känsla styrs ni av när ni börjar fundera på en resa, och är det samma känsla som 

styr när ni väl bokar resan? 

• Reser ni alltid utomlands av samma anledning? 

• Är det viktigt med service på semestern? 

• Kultur och nöjen är det något som ni längtar efter att få upptäcka? 

• Reser du för att få nya insikter i livet? 

• Reser du för att upptäcka nya saker med dig själv? 

• Är det viktigt att få med sig nya erfarenheter hem eller vill ni bara känna er utvilade 

efter semestern? 

 


